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: البدوعيات يف املوصل يف القرن الثاني عشر للهجرة

 (دراسة يف الشكل واملضمون)
 فارس واسني حممد. م.م

 22/4/2009: تاروخ القبول 25/2/2009: تاروخ التقدوم

 

 مخترع البديعيات في األدب (1)(ـ1352/ىػ750ت)إف صفي الديف الحمي 
، ىك أقدـ مف نظـ بديعية مكتممة كقد اشار إلى انو نظـ بديعيتو بعد (2)العربي

، الف البديعية تحتاج (3)خكضو بحار العمـ كالمعرفة كقراءة الجـ الغفير مف الكتب
لى الخبرة الفائقة، كنقدر أف البديعية ظيرت في  إلى ميارة في نظـ الشعر كا 

النصؼ األكؿ مف القرف الثامف لميجرة، كبظيكرىا انطمؽ ركب البديعيات يسجؿ 
في تراث األمة كمعالمو كؿ جديد كبديع، إذ جابت البديعيات منذ بداية ظيكرىا 

. أصقاع الدكؿ كاإلمارات كتكارثيا الشعراء جيال بعد جيؿ
 كمف (4)(إحدل كتسعيف بديعية مؤكدة)كنقدر ما كصؿ إلينا مف بديعيات بػ 

 التي (1)(الكافية البديعية في المدائح النبكية)أشيرىا بديعية صفي الديف الحمي 
: يقكؿ في مطمعيا

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ المغة العربية  .
ابف شاكر الكتبي تح احساف عباس، بيركت، دار : فكات الكفيات: تنظر أخباره كترجمتو في( 1)

-10/238: ابف تغرم بردم، دار الكتب، مصر: ، النجـك الزاىرة387-2/335: صادر
 .18-4/17: خير الديف الزركمي، دار العمـ لممالييف: ، االعالـ239

، تح شاكر ىادم شكر، العراؽ: أنكار الربيع في أنكاع البديع: ينظر( 2) -1/31: ابف معصـك
 .70/عمي أبك زيد، بيركت، عالـ الكتب،: البديعيات في األدب العربي: ، كينظر32

بيركت، دار القامكس، مصكرة عف المطبعة الخيرية  خزانة األدب، ابف حجة الحمكم،( 3)
 .34-22:البديعيات في األدب العربي: ، كينظر2/بمصر،

 .70البديعيات في األدب العربي ( 4)
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ٍمعان فىسؿ عف جيرًة العمـً             كاقًر السمـ عمى عيربو بذم سمـً  إٍف جئت سى
مئة )نكعان مف أنكاع البديع في  (مئة ككاحد كخمسيف)كقد احتكت بديعيتو ىذه عمى 

. مف بحر البسيط (كخمسة كأربعيف بيتان 
التكصؿ بالبديع الى التكسؿ ) (2)(ـ1391/ىػ789ت )كبديعية عز الديف المكصمي 

نكعان ( مئة كأربعة كأربعيف)جمع فييا ( مئة كتسعة كثالثيف بيتان )كتقع في  (بالشفيع
: بديعيان، جاء في مطمعيا

     عبارةه عف نػداًء الميفرد العمػـ     تسيتؿُّ الدمػع فػي العمـ      (براعتي)
:  التي قاؿ في مطمعيا(3)(ـ1435/ىػ837ت )كبديعية ابف حجة الحمكم 

مع في الد (براعةه تىستيؿ)مدًحكـ  ياعرب ذم سمـ            (ابتدا)لي في 
العمـ 

نكعان  (مئة كسبعة كأربعيف)تضمنت  (مئة كاثنيف كأربعيف بيتان )كتقع البديعية في 
. بديعيان 

كيدىش الباحث عندما يفاجأ بأف فف البديعيات الذم طرأ عمى الشعر 
ٍع لو  العربي كداـ مدة طكيمة، كتمقَّفو الشعراء في أرجاء الممالؾ اإلسالمية، لـ يكضى
تعريؼ، كلـ تحدد لو أسس دقيقة مميزة يمتـز بيا مف أراد السير في ركابو، لكننا 

كلعؿ أكؿ مف . نمحظ اتفاقا عمى أسس كمبادئ كاضحة عمى البديعيات كنظاميا
، الذم أرسى دعائـ ىذا الفف (4)استخدـ مصطمح بديعية ىك صفي الديف الحمي

                                                                                                                       

ديكاف صفي الديف الحمي، عبد العزيز بف سرايا، بيركت، دار : تنظر البديعية في( 1)
 .488-474/صادر،

احمد بف حجر : تنظر أخباره كترجمتو في الدرر الكامنة في أخبار المئو الثامنو( 2)
اسماعيؿ باشا :، إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف3/112مصر،:العسقالني

 .4/280:، األعالـ1/173:البغدادم، بيركت، مصكره عف مكتبة المثنى

محمد عبد الرحمف : تنظر أخباره كترجمتو في الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع( 3)
، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي الحنبمي، بيركت،دار 56-11/53:السخاكم
محمد بف عمي الشككاني : ، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع220-8/219: المسيرة

 .164/165: 1مصر، ط

 .40:البديعيات في األدب العربي( 4)
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الكافية البديعية في )كيبدك ذلؾ جميان مف خالؿ تسمية بديعيتو، فقد أطمؽ عمييا اسـ
انطمؽ في بداية ( بديعية)كربما أكضحت ىذه التسمية أف مصطمح  (المدائح النبكية

األمر مف صفة طغت عمى القصيدة إلى مصطمح كاضح المعالـ أصبح يطمؽ 
عمى أمثاؿ تمؾ القصائد،ثـ رسخ ىذا المصطمح في أذىاف الناس كنفكسيـ، ثـ 

، كطفقكا يستخدمكنو كيطمقكنو عمى القصائد التي تنتظـ في (1)عرفو الناس كالشعراء
 .سمؾ ىذا الفف

كعمى الرغـ مف انتشار ىذا المصطمح كسيركرتو كمعرفتو فإف أحدان لـ 
 بقي متجاذبان لكؿ مف ا فاصالن ممزمان، إنـاّ  ً يضع لو تعريفان كاضحان مميزان كحد

أراد أف يمقي عمى ىذا الفف نظرة  أك أف يدلي برأمو فيو، فالدكتكر زكي مبارؾ يرل 
كلكف كؿ بيت مف أبياتيا يشير إلى فف  () قصيدة في مدح الرسكؿ)أف البديعية 

، أما محمكد رزؽ سميـ فيرل أف البديعيات فف شعرم جديد بزغ (2)(مف فنكف البديع
منظكمة يتكخى فييا الناظـ أف )نجمو،كتألؽ ضكؤهي في القرف الثامف لميجرة كىك 

يضمف كؿ بيت مف أبياتيا لكنان مف ألكاف البديع أك أكثر، كىذه ىي السمة األكلى 
كلـ نعدـ رأيان لمدكتكر احمد إبراىيـ مكسى في تعريفو . (3)(األصيمة في كؿ بديعية

القصائد التي اشتمؿ كؿ بيت منيا عمى لكف أك أكثر مف ألكاف )لمبديعيات بكصفيا 
البديع، تمثيالن فقط،أك مضمكمان إليو التزاـ التكرية باسمو، كىذه ىي التي كقع عمييا 

كيرل الباحث أف البديعية قصيدة طكيمة في مدح النبي محمد . (4)(اسـ البديعيات
()  عمى بحر البسيط كركم الميـ المكسكرة، يتضمف كؿ بيت مف أبياتيا نكعان

مف أنكاع البديع كيككف شاىدان عميو، كربما كيرّْمى باسـ النكع البديعي في البيت 
. نفسو، في بعض القصائد

                                                 

 .2/خزانة األدب: ينظر( 1)

 .169/زكي مبارؾ، مصر،مط البالي الحمبي. المدائح النبكية في األدب العربي، د (2)

 .6/157: عصر سالطيف المماليؾ،محمكد رزؽ سميـ، القاىرة، مكتبة األداب( 3)

ة .د: ، كينظر372/احمد ابراىيـ مكسى، القاىرة، دار الكاتب العربي. الصبغ البديعي، د( 4)
، مجمة اداب (المدائح النبكية كالبديعيات)مناىؿ فخر الديف فميح، بحثيا المكسـك بػ 

 .337:ـ، ص1981، لسنة 14الرافديف، المكصؿ،ع
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لقد جاءت البديعيات بفف جديد في األدب العربي لـ نكف نعرفو، ىذا النكع 
الذم سما بالمنظكمات التعميمية إلى المرتبة الشعرية، إذ لـ تكف البديعيات سببان في 

لذلؾ . (1)ضعؼ الشعر، بؿ كانت عامالن مف عكامؿ ارتقائو في الشكؿ كالمضمكف
 المرء أف عبرزخ بيف الشعر الرائع، كالنظـ التأليفي، فال يستطي (البديعيات)نرل أف 

 منيما كالسبب يتمثؿ باشتراؾ العاطفة مع التأليؼ، فالممدكح ّ  ٍ يدرجيا تحت أم
، كالقصيدة مدحية،كىنا تجكد القرائح كتيتز األريحية، كيمدح الشاعر ك  مثؿه كامؿه

، ثـ (2)ال حرج، كأكضح ما يككف ذلؾ في بديعية صفي الديف الحمي كفي غيرىا
صارت المدائح النبكية في العصر الكسيط مصدران مف مصادر الدرس البديعي، بؿ 

كىذا يحممنا عمى . (3)(البديعيات)ىي المصدر الرئيس لعمـ البديع حتى عيرفت بػ 
التأكيد بكجكد الكشائج المتينة بيف المدائح النبكية ك البديعيات، تمؾ الكشائج التي 

اليجكز لنا بحاؿ مف األحكاؿ إغفاليا كغض الطرؼ عنيا كنحف نبحث في 
، كىذا يكضح لنا اقتراف البديعيات بالمديح النبكم إذ أصبحت (البديعيات)

البديعيات منظكمات مطكلة، قصدت إلى نظـ ألكاف البديع المفظية منيا كالمعنكية، 
تيسيران لحفظيا كالتمثؿ بيا في عصرو شاع فيو البديع، كاقبؿ عميو عامة الناس 

كخاصتيـ، يدرسكنو كيطبقكف فنكنو في كالميـ كتكاليفيـ، فالبديع، ففّّ يصار إليو 
لقصد تحسيف القكؿ كتجميمو لذلؾ مالكا إليو كالتمسكه بكؿ سبيؿ، حتى غالى 
بعضيـ في طمبو، كأقر بعد ذلؾ أكثر األدباء بأف البديع ثمرة الثقافة كالتفقو 

، كبقى البديعيكف يغذكف اتجاىيـ حتى صار مذىبان متبعان مفضالن كالسيما (4)باألدب

                                                 

 .47-46/البديعيات في االدب العربي: ينظر (1)

 .51-47/البديعيات في االدب العربي: ينظر (2)

المدائح النبكية في عصر الحركب الصميبية، مجمة اداب : ناظـ رشيد، بجثو. د: ينظر (3)
منجد مصطفى بيجت، . د: ، كينظر433:ـ، ص1981 لسنة 13الرافديف، المكصؿ، ع

، 13المديح النبكم في الشعر األندلسي، عيد المكحديف، اداب الرافديف، المكصؿ، ع: بحثو
احمد محمد الشحاذ، بحثو المدائح النبكية في مسارىا .د: ، كينظر45ـ، ص 1981لسنة 

 .219:، ص2000، السنة السابعة، 18التاريخي، مجمة جامعة صداـ اإلسالمية، ع

 .18/البديعيات في االدب العربي: ينظر (4)
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في البديعيات، كيتخذكف مف البديع مذىبان شكميِّا لممدائح النبكية كأكغمكا في األنكاع 
. عمى المديح النبكم مكضكعان كمضمكنان  (الشكؿ)حتى غمب 

* *  *
إف البديعات، مكضكع دراستنا، متباينة في عدد األبيات كاألنكاع البديعية، 

بيتان،  (31)، تحتكل عمى (1)(ـ1772/ىػ1186ت )فبديعية محمد بف مصطفى الغالمي 
بيتان، كبديعية عثماف  (164)، فييا (2)(ـ1788/ىػ1203ت )كبديعية محمد أميف العمرم 

ت بعد )بيتان أما بديعية محمد أميف المفتي  (241) فييا (3)(ـ1806/ىػ1222ت )بكتاش 
بيتان، كالناظر إلى البديعيات في المكصؿ في القرف  (156) ففييا (4)(ـ1807/ىػ1220

الثاني عشر لميجرة إذ يقارنيا مع بديعية صفي الديف الحمي يجد تشابيا كبيران في 
براعة )استخداـ األنكاع البديعية، فمثالن بديعية صفي الديف الحمي بدأت بنكع 

 : فقاؿ(5)(االستيالؿ كالتجنيس المركب كالمشتبو
إف جئت سٍمعان فسؿ عف جيرة العمـً           كاقًر السالـ عمى عيربو بذم سمـ 

                                                 

عصاـ الديف العمرم، تح :الركض النضر في ترجمة أدبا العصر: تنظر أخباره كترجمتو في( 1)
محمد بف مصطفى : شمامة العنبر ،1/430:سميـ النعيمي، مط المجمع العممي العراقي

محمد اميف : ، منيؿ األكلياء160/الغالمي، تح سميـ النعيمي، مط المجمع العممي العراقي
، مكسكعة اعالـ 1/254: سعيد الديكه جي، مط الجميكرم،المكصؿ: العمرم، حققو كنشره

 .199-2/198: المكصؿ، بساـ الجمبي، كحدة الحدباء لمطباعة كالنشر

سميماف : ، تاريخ المكصؿ22-1/17: مقدمة منيؿ األكلياء: تنظر أخباره كترجمتو في( 2)
، ىدية العارفيف كأسماء المؤلفيف كأثار 2/202: الصائغ، المطبعة الكاثكليكية، بيركت

 .2/89: ، مكسكعة اعالـ المكصؿ2/349: اسماعيؿ البغدادم، بيركت: المصنفيف

خميؿ المرادم، مكتبة : ، سمؾ الدرر1/187: منيؿ األكلياء: تنظر أخباره كترجمتو في( 3)
 .1/433: ، مكسكعة اعالـ المكصؿ2/162: المثنى، بغداد

 .2/221: الصائغ: ، تاريخ المكصؿ1/248: منيؿ األكلياء: تنظر اخباره كترجمتو في( 4)

عبارة عف طمكع أىمو المعاني كاضحة في استيالليا كاف التتجافى جنكب : براعة االستيالؿ( 5)
، معجـ (أف يقترف أكؿ الكالـ بأشارة لطيفة الى المقصكد)األلفاظ عف المضاجع الرقة أم 

، 1ج/1983 احمد مطمكب، مط المجمع العممي العراقي،.المصطمحات البالغية، د
 .388ص
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فقمده شعراء المكصؿ في افتتاح بديعياتيـ، فقاؿ محمد أميف المفتي في براعة 
 :                (1)االستيالؿ

بىرٍاعتي برعػت بالحػٌؿ كالحرـً            لمػا استيىمت دمكع العيًف كالدٍّيـً 
  (2)(براعة االستيالؿ كحسف االبتداء)كىذا محمد أميف العمرم، يفتتح بديعيتو بػ 

 :فقاؿ

حسفي ابتىدا كممي حمّْي بذم سمػـ            براعةي المدًح قي استياللًو  ًبفىمي 
: ، فقاؿ(3)(براعة االستيالؿ)كذكر عثماف بكتاش في افتتاح بديعيتو 

مف العيذيب كذكرل جيرًة العمـً             براعةي المدًح في استياللًو بفمي 
براعة )كبديعية محمد بف مصطفى الغالمي التي بدأىا بالنكع البديعي نفسو 

:  فقاؿ(4)(االستيالؿ
ػا بيف ميعترؾ األشعاًر كالنغـً             ىىذىا البديعي حػال تكرارهي بفمي  مى

فإذا ماعقدنا مكازنة بيف بديعية صفي الديف الحمي كبيف البديعيات األربع 
نجد تشابيان كبيران في استخداـ األنكاع البديعية، كالسيما في افتتاحياتيا، إذا بدأت 

كىك تقميد قديـ، إذ إف أكثرىا يبدأ بيذا  (براعة االستيالؿ)البديعيات األربع بنكع 
النكع لكي يعطي الناظـ لمقارئ، الفكرة عف الجماليات المكجكدة داخؿ بديعيتو، فال 

                                                 

، بحث بعنكاف 2000، 1، ؾ33مجمة اداب الرافديف، المكصؿ، ع : تنظر البديعية في( 1)
البديعية المكصمية االمينية في المدائح المحمدية النبكية لمشاعر محمد اميف بؾ آؿ ياسيف )

 .405-382:احمد حسيف الساداني، ص. المفتي، د

، بحث لمدكتكر عمر 1972، اب، 4مجمة اداب الرافديف، المكصؿ، ع : تنظر البديعية في( 2)
 .28-16: حياتو كادبو، ص (محمد اميف العمرم)الطالب بعنكاف 

جمع كتحقيؽ كدراسة،  (ىػ1222)ديكاف عثماف بكتاش المكصمي ت: تنظر البديعية في( 3)
عبد الكىاب العدكاني، كمية اآلداب، . أحمد حسيف الساداني، بإشراؼ د: اطركحة دكتكراه
 .225: ص/1996جامعة المكصؿ 

، العمـ السامي في ترجمة الشيخ محمد 495-1/475: الركض النظر: تنظر البديعية في( 4)
عبد المنعـ الغالمي، مط أـ الربيعيف، : محمد رؤكؼ الغالمي، الناشر: الغالمي
 .206-201/المكصؿ
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اختالؼ بيف البديعيات األربع المذككرة في افتتاح مطالعيا، خاصة كاف ناظمييا 
كانكا متقاربيف مع بعضيـ البعض في نظميا النيـ عاشكا في عصر كاحد كفي 

كاذا ما تابعنا البديعيات كجدنا بعد  (في المديح النبكم) كاحدة ككانت جميعيا ةبيئ
تماما كما فعؿ صفي الديف الحمي الذم أضاؼ  (الجناس)يأتي  (براعة االستيالؿ)

مع براعة االستيالؿ التجنيس المركب كالمشتبو، اما محمد اميف العمرم فأضاؼ 
إليو حسف االبتداء كاكتفى عثماف بكتاش كمحمد اميف المفتي كمحمد بف مصطفى 
الغالمي ببراعة االستيالؿ فقط، إذ مدحكا في أكؿ بيت بديعياتيـ التي نظمكىا النو 
في مدح خير الكرل كالبد ليـ مف انتقاء أحسف األلفاظ كألمعيا كأنسبيا لتميؽ بمقاـ 

(. )الممدكح 
لقد استخدـ شعراء المكصؿ في بديعياتيـ األنكاع البالغية المتعارؼ 

عمييا، إال أنيـ زادكا عمييا بعض األنكاع الجديدة التي لـ تكف عند مف سبقيـ، فإذا 
ما نظرنا إلى بديعية محمد بف مصطفى الغالمي نجد فييا أنكاعان بالغية مستحدثة 

إذ جاء لـ تكف مكجكدة عند مف سبقكه كصفي الديف الحمي  كعز الديف المكصمي 
 ؿنكع ماال يستحي)ك( 1)(تكارد الخاطر)بأنكاع جديدة، فمثال نجد عنده 

( 2)(باالنعكاس
: فقاؿ في تكارد الخاطر

يّْيـ  (الصبابات)قىد أىدل رسائموي          إذا  (الصبابات)ًمف  يسرًم نحك حى
: (ماال يستحيؿ باالنعكاس)كقاؿ في 

ػا عىدـ إذ فيضوي ذىىبٍ ) ا عدـ)              (ميدىٍع اىخى  (بيذًه ضيؼ ًذا ميدع أخى
كأضاؼ محمد بف مصطفى الغالمي التاريخ الشعرم إلى بديعيتو،الذم يكافؽ سنة 

:  ـ فقاؿ1667
                                                 

كىك اف يتكارد الشاعر عمى بيت اك بعض بيت بمفظو كمعناه، فإف كاف : تكارد الخاطر( 1)
احدىما اقدـ مف األخر اك اعمى رتبة منو في النظـ حكـ لو بالسبؽ، كاإل فمكؿ منيما ما 

 .2/386نظـ، معجـ المصطمحات البالغية ج

أم اف يقرأ البيت طردان ك عكسان انكار الربيع في الكاف البديع، : ماال يستحيؿ باالنعكاس( 2)
ـ 1968عمي صدر الديف بف معصـك المدني، تحقيؽ شاكر ىادم شكر، النجؼ، 

 .5/288ج
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كىٍا              أميفه قد تىَـّ مدحي رايؽ الكمـً )ميذى طىٍابى فيؾ بديعي أرخكهي   (زى
ذا مانظرنا إلى بديعية محمد أميف المفتي، نجده زاد عمى أبي بكر بف حجة  كا 

 كاالستعانة عمى (2) كالتقييد بحرؼ الميـ(1)الحمكم ثالثة أنكاع جديدة ىي المكازنة
:   ، فقاؿ في المكازنة(3)كجو كاحد 

ػكىٍف                ميستمزف مىاىزف مستكزف بىيـ  ػٍازف ميستمػكف مى ميتىخزف خى
: كقاؿ في التقييد بحرؼ الميـ

ًف الممـً  ميقيىد المكير ميدم القكـً ًمٍف ميضر              ميحمد منجد منيج مى
(4 )

: كقاؿ في االستعانة
ـٍ أقـً  ل ذ بيدم               فقد تحممتي عبئان فيًو ى بًؾ استعنتي رسىكؿ اهلًل خي

: إذ استعانو مف بيت صفي الديف الحمي، اذ يقكؿ
قىٍؿ مٍاشئت كاحًتكـً  تغالي، كى ًن دع ما يقكؿي النصارلى في مسيهحيـو             مف اؿن
كأضاؼ محمد اميف المفتي، أنكاعا جديدة لـ تكف معركفة عند صفي الديف الحمي 

: ، فقاؿ في التفنف((7) كالتكجيو(6) كالطي كالنشر(5)التفنف)منيا 
                                                 

كىك اف يسمي بمكازنة األلفاظ المتقابمة لتقابؿ ألفاظ )المكازنة أم مكازنة األلفاظ المتقابمة ( 1)
العمدة في محاسف الشعر كآدبو كنقده، ابف رشيؽ القيركاني،  (المصراعيف جميعاي زنة ال ركيا
 .2/19ـ،ج1955، القاىرة،2تحقيؽ محمد محي الديف، ط

كىك اف يقيد الشاعر نفسو بحرؼو ما يبدأ بو كممات البيت كميا، كما فعؿ الشاعر ىنا في ىذا ( 2)
 .2/336ج: البيت عندما قيد نفسو بحرؼ الميـ معجـ المصطمحات البالغية

كىك اف يستعيف الناظـ ببيت كامؿ اك اكثر مف كالـ غيره بعد اف : االستعانة عمى كجو كاحد( 3)
، ابك عثماف عمرك بف فيكطيئ لو تكطئة بكالمو حتى يصير كأنو مف كالمو، البياف كالتبيي

 .1/113ـ ج1948بحر الجاحظ، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف، القاىرة 

 .الشدائد: الممـ( 4)

اف يتفنف الشاعر فيأتي بفنيف متضاديف مف فنكف الشعر في بيت كاحد فأكثر، مثؿ : التفنف( 5)
 .2/312النسيب كالحماسة، كالمديح كاليجاء ميجـ المصطمحات البالغية 

كىك اف يرتسـ في لكح  (اإليماء)كىك فرع مف  (طيؼ الخياؿ)كيسمى أحيانا : الطي كالنشر( 6)
 كآثاره قفكرؾ معنى صكرتو يد الخياؿ فتصبو في قالب التحقيؽ كترمز اليو بجعؿ ركادؼ

 .76محسكسة، خزانة االدب كغاية االرب، ابك بكر عمي بف حجة الحمكم، القاىرة ص 

ىك تكجيو المتكمـ بعض كالمو اك جممتو إلى أشياء متالئمة اصطالحان مف أسماء : التكجيو( 7)
أعالـ اك غير ذلؾ مما يشعب لو مف الفنكف تكجييان مطابقا لمعنى المفظ الثاني مف غير إشراؾ 

 .2/391حقيقي، معجـ المصطمحات البالغية 
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تفننيي في صفاًت الحب ًمٍف صغرم            كيمتي في جداًؿ الصيًد مف قدـ 
المؼ )كقاؿ محمد اميف المفتي في الطي كالنشر، الذم كاف معركفا عنده بػ

: (كالنشر
تمعان                 بالنظـً كالنشًر مكجكزا بمدحيـ  فالطيُّ كالنشري كالتمفيؽي مجي
 كقاؿ في التكجيو، كىك نكع جديد لـ يكف معركفا عند سابقيو، كخاصة صفي 

: الديف الحمي كعز الديف المكصمي
نادل حبيبي حنانان حيف كجيني                  فبالرشيًد كبالمأمكًف فىاعتىصـً 

كاذا ما بحثنا في بديعية محمد اميف العمرم نجد لديو انكاعا مستحدثة في 
بديعيتو لـ تكف معركفة عند صفي الديف الحمي كعزالديف المكصمي كابف حجة 

( 2)كالجناس المشكش كاالشتقاؽ المطمؽ( 1)الجناس المضارع)الحمكم، فكجدنا عنده

 (5) كنكع المكصكؿ كالمفصؿ لمكممات(4) كالمقطكع الحركؼ(3)كالميمؿ الحركؼ
: ، فقاؿ في الجناس المضارع(كاالستعانة بكالـ الغير( 6)كنكع الترقي

                                                 

كىك ما اختمؼ ركناه بحرفيف متقاربيف مخرجا اك خطان، البالغية العربية : الجناس المضارع( 1)
 .1980:267، 1المعاني كالبياف كالبديع، احمد مطمكب،ط

كىك اف يشتؽ المتكمـ مف االسـ العمـ معنى في غرض يقصده مف مدح : االشتقاؽ المطمؽ( 2)
اك ىجاء اك غيره، التعريفات، السيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني، 

 .21:،ص1938/القاىرة

كىك اف يأتي الناظـ بالبيت مجردة حركفو عف االعجاـ، أم النقط، اك : الميمؿ الحركؼ( 3)
 .3/321الناثر في فقره معجـ المصطمحات البالغية 

كىك اف تككف حركؼ الكممات كميا مما ال يتصؿ بعضو ببعض منفصمة : المقطكع الحركؼ( 4)
 .3/295مفركقة معجـ المصطمحات البالغية 

كىك اف تككف حركؼ الكممات كميا مما يمكف اف يتصؿ : المكصكؿ كالمفصؿ لمكممات( 5)
بعضيا البعض، االيضاح في شرح مقامات الحريرم، ابك المظفر ناصر بف المطرزم، 

 .22:ص/ىػ1272ايراف 

كىك اف يخبر المتكمـ عف حالة سكاء كاف في معرض المدح اـ الذـ، ثـ يترقى إلى : الترقي( 6)
ما ىك اعمى مف ذلؾ ثـ إلى االعمى حتى يبمغ النياية في ذلؾ، معجـ المصطمحات 

 .2/140البالغية 
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ـي ًبيا                ميضارعان نثري طيو مف شعكرىـ  راؽ النسيبي كماىرؽَّ النسي
 

:            كقاؿ في الجناس المشكش
غابكا فشكَّش افكارم تباعيديىـ                 فالدمعي مابيف منسىحٍّ كمنسجػـً 

: كقاؿ في االشتقاؽ المطمؽ
كمطمؽ العيًف بالتقييد شؽَّ عمى                خػدم كخددهي اطػالقوي بػدـً 

: كقاؿ في الميمؿ الحركؼ
عمـه كحكؿه كطكؿ كيمو كعال                   كسؤدد أىىمؿ األعداء مع ىمـً 

: كقاؿ في نكع المقطكع الحركؼ
ركضه كذك أدبو زاه كذك أرج                ذاؾ يعطر قطعا كيػؿَّ منتسـً 

: كقاؿ في نكع المكصكؿ كالمفصؿ لمكممات
ػا قط يقطعيو                في كؼّْ ميمتمس عف نيؿ ميستمـً  ينمػك بمتصؿ مى

: كقاؿ في الترقي
مػاؿي فاركقيـ بػادو كسيرتوي                 محمكدةه كالترقي غيػر مينكتـً  جى

: (1)كقاؿ في االستعانة بكالـ غيره
ٍند حمكًؿ الحادًث الفخـً  يا اكىرـى الخمًؽ مف لي استعيفي بىًو               ًسكاؾ عى

كىذا عثماف بكتاش يضيؼ أنكاعا جديدة في بديعيتو لـ تكف معركفة عند 
(2)مف سبقكه، فأضاؼ الجناس المشكش كالمشتؽ

، اال اف (3)كالجناس المرفك 
الجناس المشتؽ كجد لو اصؿ عند البالغييف القدماء مثؿ صالح الديف الصفدم 

                                                 

: في بردتو، إذ يقكؿ (ـ1296/ىػ696ت )استعاف ببيت البكصيرم ( 1)
 سكاؾ عند حمكؿ الحادث الفخـ              يااكـر الرُّسؿ مف لي الكذي بو 

كىك الجناس الذم ال يصدؽ إال إذا جذبتو إلى طرفيف، انكار : الجناس المشكش كالمشتؽ( 2)
 .1/221الربيع ج

كىك ماتركب أحد ركنيو مف كممة اك جزء كممة اك حرؼ مف الحركؼ  :الجناس المرفك( 3)
 .2/418المستقمة معجـ المصطمحات البالغية 



                                   (        56) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 153 

، (2) ككاف يسميو الجناس المقارب أك جناس االشتقاؽ أك االقتضاب(1)(ىػ764)ت
في بديعيتو كىي  (االفتكار كالتشكيؾ كالمباىاة كلـك العذكؿ)ك ذكر عثماف بكتاش 

لـ تكف مكجكدة عند مف سبقكه، كنعتقدي انيا التعد مف انكاع البديع كانما تعد فكرة 
شعرية اك جزءان مف مكضكع شعرم كليست مف البديع في شيء، فقاؿ عثماف 

: بكتاش في الجناس المشكش
ال تحدي ًباهلًل يا حػادم النياؽ، لىٍقد              شكشتى فكرم بمشتؽ كميستقسـً 

: كقاؿ في الجناس المرفك
رفكتي تمزيؽ صبرم إذ راؽ دىمي         كديمت بػي لمفنا ساعو ارل قدمي 

: كقاؿ في االفتكار
كمذ رآني ببحًر الفكر يسبيع بػي            كجػدم كتمطميني امكاجي شكقيـً 

: كقاؿ في التشكيؾ
 (3)(سيبان مف اليّْـ اك سيالن مف العرـً )حسبتي سيؿ دمكعي إذ شككتي بًو           

: كقاؿ في المباىاة
ر               تتألت مف بدكر الحيّْ في إضـً  فىال تبياىي بدكر األفيؽ في غيرى
(4) 

: فقاؿ (لـك العذكؿ)كمف األنكاع الجديدة عنده 
ـٍ ينؿ غيػر كمـً القمًب بالكمـً  كـ مف عذكؿ لئيـو الىمني حسدان               كلىػ

                                                 

الكافي بالكفيات، المقدمة، تأليؼ صالح الديف الصفدم، باعتناء : تنظر اخباره كترجمتو( 1)
 .2ىممكت ريتر، دار النشر، طيراف، ط

ىػ رسالة ماجستير، بسمة محفكظ 764/ىػ696المذىب البديعي في شعر الصفدم : ينظر( 2)
مناىؿ فخر الديف فميح . ق.عبد اهلل البؾ، كمية التربية، جامعة المكصؿ، بإشراؼ د

 .ـ1997/ىػ1418

، كقد احدث فيو الشاعر تغيران نحكيان 196أصؿ العجز شطر البكصيرم في ديكانو ص ( 3)
: ممحكظان إلحداث المناسبة في الصياغة، كالبيت في ديكاف البكيصرم

ـي اك سيؿه ًمفى العرـً   بعارضو جاد اك خمت البطاًح بيا سيبي مف الي

 .1/214: معجـ البمداف: كاًد بالمدينة المنكرة في جباؿ تيامو، ياقكت الحمكم: إضـ( 4)
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كقد كجدنا في بديعية عثماف بكتاش أنكاعا بالغية جديدة لـ تكف عند مف 
سبقكه مثؿ المغز  

كالتعمية كالمغايرة كحفظ الذماـ كالتعريؼ كالتنكير ك الحكاس كالمجنح 
كالمعنكم كعمة اإليجاد كاليأس كالسركر كاإلقرار بالكحدانية كالتكسؿ بالخمفاء 

في الحرب كتكظيؼ ىذه المعاني في سياقات شعرية مثؿ  ()كمرافقة الرسكؿ 
تيكيف الدنيا كحفظ األمانة كتيسير العسير كالكاقع اف ىذه ليست بأنكاع بالغية 
كانما ىي في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كتعريؼ القارئ بتعاليـ الديف 

كلكننا . اإلسالمي، كتعد ىذه األبيات في الحكمة أكثر منيا أنكاعا بالغية جديدة
التاريخ ) كتكظيفو (1 )(االحتباؾ)كجدنا عند عثماف بكتاش أنكاعا بالغية أخرل مثؿ 

في بديعيتو كذكره لعدد أنكاع البديع كعدد أبيات البديعية كذكر اسـ ناظـ  (الشعرم
: البديعية، فقاؿ في االحتباؾ

كسػبًح اهلل كاستغًفػرهي ميٍحتبكان              فػإنو كػاف تكابان عػف األمػـً 
(2) 

: (ىػ1164)ك قاؿ في التأريخ الشعرم سنة 
أكحػى إلػي قممػي فأرخيػا             أىػدم بديعتي لمػكافًر الكػرـً 

ىػ 1164=20+506+167+291
(: 181)كقاؿ في تأريخ عدد األنكاع البديعية 

العمـ :إف رميت أنكاعيا إف تيٍحصيا عددان         فانظموي كاينثيره في تاريخوً 
=181 

بيتان،  (241)كقد كظؼ الشاعر تأريخ عدد األبيات، ببيت مف بديعيتو التي عددىا 
: فقاؿ

ـى : كقػميت إذ كمػمت أبياتييا عػددان              بالنقص أرختيا بالزائد النًّْع
45+196 =241 

                                                 

كىك اف يحذؼ مف األكؿ ما ثبت في نظيره الثاني، كبالعكس سكاء كانا مضاديف : االحتباؾ (1)
 .1/55اـ ال، معجـ المصطمحات البالغية 

سكرة النصر آية (( فسبح بحمد ربؾ كاستغفره انو كاف تكابان ))في البيت إفادة مف قكلو تعالى  (2)
(3.) 
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: كذكر اسمو في بيت مف أبيات بديعيتو كىذا ابتكار جديد في البديعيات، فقاؿ
فاًغفر ًلعبًدؾ في الػداريف نىٍاًظمييا             عيثماف ك الطؼ بًو يا بارئ اىلنسـً 

أما عف األنكاع البالغية التي تكررت عند شعراء البديعيات في المكصؿ 
في القرف الثاني عشر لميجرة كعند مف سبقكىـ، فيي كثيرة، الف ىؤالء الشعراء قد 

ف غيركا بعض ألفاظ تمؾ األنكاع ذا ما . قمدكا ما جاء في بديعيات القدماء، كا  كا 
عقدنا مكازنة بيف تمؾ البديعيات كجدنا األنكاع البالغية نفسيا كلكف كؿ حسب 
طكؿ بديعيتو،كىناؾ انكاع بالغية كثيرة مشتركة بيف الشعراء المكصمييف األربعة 

:  فقاؿ(1)(االلتفات)كبيف مف سبقكىـ، فمثال ذكر صفي الديف الحمي 
كعاذؿو رىاىـ بالتٍَّعًيٍيًؼ ييرشدني              ًعدمت ريشدؾ ىىٍؿ أسمعتى ذا صمـ 

: فذكره محمد بف مصطفى الغالمي، فقاؿ
مدائًحييـ مذ ذكت أفكارىيا ممال              مػدديتيا يا أباى سممػاىف بالػديػـً 

: كقاؿ محمد أميف المفتي في االلتفات
نا األلـً  لما التفتي بدا الكاشي يكبخنيي                فػال سمػمت فدعني في عى

: كما استخدمو محمد أميف العمرم، فقاؿ
أفدم تمفتى آرامي فتنتي بًيـ                   باهلًل ريقػكا لىنػا يػاًجيرة العػمـً 

: كما أكرده عثماف بكتاش في بديعيتو، فقاؿ
إف كينت أعمى فإني عىنؾ في صمـ :                كىالمني في ىكاىيـ قيمت ممتًفتا

فيذا مثاؿ ذكرناه لما اشترككا فيو مف أنكاع بالغية كثيرة، كىناؾ أنكاع كثيرة اشترؾ 
فييا أصحاب البديعيات المكصمية مع مف سبقيـ مف أصحاب البديعيات كصفي 

الديف الحمي كعز الديف المكصمي كابف حجة الحمكم، نذكر منو عمى سبيؿ المثاؿ 
التكشيح كاالستطراد كرد العجز عمى الصدر كالمراجعة كالمناقصة )الالحصر 

                                                 

أف يككف المتكمـ آخذان في معنى، فيعترضو إما شؾ فيو أك ظف أف رادا يرده عميو : االلتفات (1)
أك سائالن يسألو عف سببو، فيمتفت اليو بعد فراغو منو، معجـ المصطمحات البالغية 

1/294. 
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كاالكتفاء كالتشريع كالقسـ كمراعاة النظير كاالستعانة كاالطراد كالتكرار كالتكميؿ 
كغيرىا  (..كالجمع كالتصريح كالتشطير كالمماثمة كالتسميط كاإلرداؼ كحسف النسؽ

. كثير
ذا مانظرنا إلى خكاتيـ بديعيات شعراء المكصؿ في القرف الثاني عشر  كا 

لميجرة  نجد بعضيا متناظرا مع بعضيا كمع البديعيات السابقة عمييا،كنجد 
براعة )البعض اآلخر مختمفا عف سابقيو، فيذا صفي الديف الحمي يختتـ بديعيتو بػ

: ، فيقكؿ(1)(الختاـ
ف شقيتي فػذنبي ميػكجب النّْقـً  فإف ًسعدت فمدحي فيؾ مكيجبو                كا 

: اذ قاؿ (حسف الختاـ)فقمده محمد اميف المفتي في 
بػدأتي فػي مدحؾ العمي لتىشفع لػي         ًعند المعاد فجد في حيسف ميختتمي 

: (حسف الختاـ)كقاؿ محمد أميف العمرم في 
عميؾ منػي صػالةه حسػفي مبدئيا           مخمػص مف ذنكبي عند مختتمي 

لكنو  (حسف الختاـ)أما عثماف بكتاش فخالفيـ في ختاـ بديعيتو كلـ يختميا بػ 
: ختميا قائالن 

ٍا أحيا الحيا كرمان          ميت األراضي كعـ الخاص بالنعـً  ما سحت السُّحب مى
كىذا الختاـ لعثماف بكتاش قريب مف حسف الختاـ لكف بمفظ مختمؼ اختمؼ 

. مضمكنو
كقد شذ محمد بف مصطفى الغالمي في ختاـ بديعيتو عف أصحابو كعمف 

: فقاؿ (التاريخ الشعرم)سبقكه، إذ ختـ بديعيتو بػ 
كىٍا              أميفه قػد تىـٍ مدحػي رايؽ الكمـً )ميذى طىٍابى فيؾ بديعي أرخكهي   (زى

ىػ 1667+=546+402+691                    +28  

* *  *

                                                 

كىك اف يسعى الشاعر باف يختـ بديعيتو بانتقاء أحسف األلفاظ لتميؽ بمقاـ : براعة الختاـ( 1)
 .1/386، ك ج1/326الممدكح كيسمى أحيانا حسف الختاـ معجـ المصطمحات البالغية 
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لقد كجدنا في بديعيات شعراء المكصؿ األربعة في القرف الثاني عشر 
لميجرة أنكاعا بالغية اتفقت مع مف سبقيـ مف أصحاب البديعيات كأنكاعا بالغية 
جديدة عندىـ لـ تكف معركفة عند مف سبقكىـ، ككجدنا اختالفا في إطالؽ األلفاظ 

أما عف مكضكع تمؾ البديعيات فيك باالتفاؽ في المديح . عمى تمؾ األنكاع البديعية
النبكم كما اف ىذه البديعيات األربعة تتفؽ مع بديعية صفي الديف الحمي كعز 

الديف المكصمي كابف حجة الحمكم في تكظيؼ األنكاع البديعية في المتف الشعرم، 
باإلضافة إلى أنيا اتفقت في مكضكع المديح النبكم الذم يعد مكضكعا رئيسا في 

كقد أضاؼ . كلـ يخرج البديعيكف كافة عف المديح النبكم في المكضكع.البديعية
الشعراء المكصميكف إلى البديعية انكاعا بديعية لـ تكف مكجكدة في البديعيات 

كيجب عمينا اف . السابقة كىذه إضافة تطكيرية في شكؿ البديعية كأنكاعيا المتعددة
نذكر اف البديعيات اختمفت مف حيث عدد أبياتيا كعدد أنكاعيا البديعية كفقا لمقدرة 

كنذكر أخيرا اف البديعيات اتفقت كميا في الكزف . الشاعر ككفاءتو في النظـ
. العركضي كلـ تخرج عف بحر البسيط كلـ تتجاكز ركم الميـ المكسكر

* * * 
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Masterpieces in Mosul in the Twelfth Century A.H.: 

A Study in the Form and Content 

Faris Yaseen Muhammed 

Abstract 

The aim of our study is to concentrate on the brilliancy 

poems masterpieces in Mosul in the twelfth century to make a 

suitable definition of the brilliancy of those were living in 

Mosul in the the twelfth century A.H. The number of its verses 

and the number of the kinds of its grammar. Then we made a 

balance between those masterpieces grammatical patterns and 

the former ones and we talked about their main subjects such 

as the prophetic praising especially because they were living 

during a century which was desperately in need of religion, 

and they were suffering from bad living conditions.  
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