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1388پاییز و زمستان - 1پژوهشی)، شمارة - ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمیی (مجله مجلۀ زبان و ادبیات عرب

مشهد)دانشگاه فردوسیاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی (زادهعباس طالبدکتر 

اي نو در عصر انحطاطپدیده،اتبدیعی

یدهکچ
»ات اي از تاریخسابقه در دورهنو و بیفنّی به عنوان» اتبدیعیـاط  ةبـه دور کـه عربی پدیـد آمـد  ادبی انحط

تسـمیه ایـن   ةگري را درباراي از شعر و ادب این دوره، هر پژوهشبررسی این فن به عنوان نمونهموسوم است.
ـاعران ایـن      عربی دچار تردید میادبیات برهه از تاریخ ـان و ش ـا  کند. زیرا خیل عظـیم دانشـمندان و ادیب دوره، ب

باشد.گر انحطاط نیز نمیهزاران اثر ارزشمند اگر از شکوفایی حکایت نکند، بیان
مسـتقل ابـراز وجـود کـرد و بدیعیـه سـرایان       فنّـی  ات گرچه ریشه در مدایح نبوي دارد ولی به عنوانبدیعی

ـ ةتک ابیات قصیدتکدرمایی کردند و صنایع بدیعی رانآوري در این عرصه هنرنام و ؛ه تصـویر کشـیدند  خود ب
ـاب     ۀگاه در تبیین رموز و غموض فنون بدیعی خود شروحی ارزشـمند را بـه رشـت   آن تحریـر درآوردنـد کـه کت
اي از آنهاست.حموي نمونهه ابن حج» االدبنۀخزا«

ی.ین حلّالدانحطاط، صنایع بدیعی، صفیةات، دور: بدیعیهاکلید واژه

مقدمه

ـام ضـرورتی    ةدر دوره انحطاط، معرفـی ایـن دور  یعیات بدپیش از پرداختن به موضوع مهجـور و گمن
ـاریخ  ،انکارناپذیر است ـات  زیرا ویژگیهاي تاریخی و سیاسی و ادبی این برهـه از ت عربـی حتـی بـراي    ادبی

بعضی از پژوهشگران هنوز ناشناخته است.
ـال  .رسـد ر میسیاسی و ادبی این دوره هر چند مختصر الزم به نظۀبنابراین بیان تاریخچ 648در س

ـان در مصـر بـه      ،شـد دوم خود نزدیک مـی ۀو در حالی که قرن هفتم هجري به نیم ـار دولـت ایوبی روزگ
ـالح  سرآمد، و دولت ممالیک به همت کنیزي از کنیزان نجم ـاه ایـوبی   ،الـدین ص پاگرفـت و  ،آخـرین پادش

بـه سـروري   کنیـزي ی است کـه از  ت خویش را به مصر و شام تحمیل کرد. این کنیز همان بانویموجودی
ین الـد دربار سلطان ایوبی به همسري وي درآمد و پس از آن که اختـر عمـر نجـم   ۀرسید و به عنوان ملک

زمام قدرت را به دست گرفت.،به عنوان جانشین او» شجرة الدر«افول کرد، با لقب 
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ـام   تی نه چندان طوالنی براو با سیاست به خوبی آشنا بود و توانست مد سرزمینهاي پهناور مصـر و ش
ـان یافتنـد     اوحکم براند و به این ترتیب حکومت ممالیک شکل گرفـت و پـس از   ـا و چرکسـها امک ترکه

ـاریخ  ـات  حدود سه قرن به سرزمینهاي عربی مصر و شام حکم برانند. نامیدن این دوره از ت عربـی بـه   ادبی
اي، جهان اسالم از ایـن  توان گفت در هیچ دورهیزیرا به جرأت م؛دوره انحطاط، بیدادي نابخشودنی است

ـان بـه    خیل عظیم از دانشمندان و ادیبان و شاعران برخوردار نبوده است و اکنون کتابخانه هاي معتبـر جه
ن است.مزی،آثار آن فرزانگان علم و ادب

ـا  دانشمندان مسلمان در این برهه در علوم مختلـف از ریاضـیات    ـانو   ت ـا  طـب و نجـوم و از دری ردي ت
ـاً    موسیقی و از فنون نظامی و جنگاوري تا فقه و تفسیر و حدیث و تاریخ و جغرافیا، آثاري ارزشـمند و بعض

ـاعران آن دوران   کم نظیر از خود بر جاي نهاده ـا  نیـز اند. و ادیبان آن دوره با تألیف موسـوعات ادبـی و ش ب
جاودان ساختند. هدف نگارنده از طرح ایـن  نام خود را در تاریخ ادب جهان عرب و اسالمبدیعیات آفرینش

موضوع آن نیست که عصر ممالیک را عصري منحصر به فرد در شکوفایی و ابداع در تمام علـوم و فنـون   
ـار نظـر   داوري و ارزیابی شتابزده، توان بدون هیچ پیشمعرفی نماید. بلکه بر این باور است که می و یا اظه

. فرامـوش نکنـیم   نشسـت مورد میراث علمی و ادبی این دوره بـه داوري  کلی و تأثیرپذیري از دیگران، در 
ـا در آتـش        ـا بـه دجلـه ریختنـد و ی که مغوالن از یکسو و صلیبیان از دیگر سو، آثار گرانبهاي اسالمی را ی

هاي بغداد و دیگر شهرهاي اسالمی و عربی از آثار علمی و ادبی و دینـی تهـی شـد.    سوزاندند. و کتابخانه
انـد،  همان عصري است که در برابر مهاجمان غربی که روزگاري بر این سـرزمینها حکـم رانـده   این عصر 

ـاي عربـی را از   ایستادگی نموده و عزت و اعتماد را به مسلمانان و عربها باز گرداند. و بار دیگـر کتابخانـه   ه
میراث درخشان اسالمی و عربی پر کرد.

ندي، نـویري،  قلقش،فارضابن،سیوطی،خلدونابن،وزيابن ج،عربیاندیشمندان و شاعرانی چون ابن
ـا تعـدادي از هـزاران     حجـه ابـن والدین حلیصفی،حجر عسقالنیابنسرخسی، ابن منظور،  حمـوي، تنه

ـا    واندزیستهانحطاط میدوره موسوم بهدانشمند و ادیب و شاعري هستند که در نامیدن عصـري کـه تنه
ضـعف در  تردیـد بـی برند، به عصر انحطاط و فتـرت، افترایـی نارواسـت، و   چندتن از این افراد در آن بسر 

ـا  بخشی از ادب این دوره به معناي ضعف در تمام محصول علمی و ادبی آن محسوب نمی شود. نگارنده ب
ـار    بدیعیات بررسی موضوع در این دوره دریافت که متأسفانه عدم تحقیق و بررسی ادب و شـعر و نثـر و آث
این توهم را در نزد برخی از اهل تحقیق بـه وجـود آورده اسـت کـه     ،مانده از عصر ممالیکعلمی برجاي 

ـار   گویا این دوره ارزش بررسی ندارد و اثر قابل توجهی در آن یافت نمی شود. در صورتی که هر یـک از آث
ـابی اسـت.   عربی در قالب یک پایان نامه دکتري قابلادبیات شمار علمی و ادبی این برهه از تاریخبی ارزی
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و ایـن دوره  ره بـه تحقیـق پیرامـون آن بپردازنـد    پژوهان بدون در نظر گرفتن نام ایـن دو امید است دانش
مهجور را از غربت برهانند.  

دوره ممالیکادبیات ویژگیهاي

ـا در نزد ادباي این دوره، تقلید از گذشتگان بود که در انواع تشبیه، توریه، طادبیات معیار ین ق و تضـم ب
ـارگیري صـنایع بـدیعی در شـعر، در       و دیگر صنایع بدیعی به چشم می خورد، تا جایی که عالوه بـر بـه ک

ـار گیرنـد.      انتهاي دوره ممالیک برخی از شاعران تالش می کنند تا بالغت را فراتر از بـدیع در شـعر بـه ک
ـان آورده اسـت.    ناز تشبیه و استعاره و سایر فنون بالغـی سـخ  » االدبنۀخزا«مانند ابن حجه در  بـه می

ـاعران ایـن عصـر     گرایش به تکلف و پیچیدگی در نثر دوره ممالیک نیز همانند شعر وجود دارد، چرا که ش
سرودند. در نثر این دوره بعضی از صنایع راه یافت که پـیش از  نویسنده نیز بودند و نویسندگان نیز شعر می

بر نویسندگان و نثر این دوره دانسـت، زیـرا   بدیعیات تأثیرتوان آن راشد و میها استفاده نمیاین در نوشته
).1971:355کردند( الرکابی،به تألیف کتاب نیز اقدام میبدیعیات بیشتر سرایندگان

ربودند. این سـبقت  نویسندگان در تألیف کتاب و شاعران در سرودن شعر گوي سبقت را از یکدیگر می
شـود و آن  شـناخته مـی  بدیعیات عربی بهادبیات نیان نهاد که درجویی در عرصه شعر، سبک جدیدي را ب

ـام فنـون     قصایدي است که در بحر بسیط با روي میم و در مدح پیامبر اکرم(ص) سروده می شـد و بـه تم
بدیع آراسته بود.

ـاه ناخواسـته در     تالش میبدیعیات شاعر در ـازد و گ کرد تا خود را از نظر لفظ به گذشتگان نزدیـک س
ـارز  عنا، گامهاي بزرگی از آنها دور میم شد بنابراین گرایش به لفظ و رها کردن معنا و اندیشه، دو ویژگـی ب

این دوره است.ادبیات 
هاي دیگر، همچون نحـو وحـدیث و   در کنار استفاده از صنایع بدیعی، ورود اصطالحات علمی از شاخه

ـاً در همـه اغـراض    تاریخ و عروض به شعر را از دیگر ویژگیهاي ادبی این  دوره باید دانست. شاعران تقریب
سرودند.شعري، شعر می

ـایی در    ـا و زیب در این عصر معناي شعر و هنر از نظر ادیبان تغییر کرده بود، دیگر نوآوري در عرصه معن
ـلی      بیان احساسات درونی و بیان استوار و هماهنگی میان صورت شعر و معناي آن بـه عنـوان اهـداف اص

).142: شد(هماناعر قلمداد نمیادیب و ش
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شعر دینی و مذهبی

ياز جمله اغراضی که در عصر انحطاط رشد و گسترش یافت، شعر دینی و مـذهبی بـود. ایـن گونـه    
ـالبی جامـد در بحـر      شعري، آشکارا به مدح رسول اکرم(ص) می پرداخت. در این عصر مـدایح نبـوي در ق

اي را ي الفاظ قصیده با آوردن فنون بدیعی متنـوع، قصـیده  بسیط و روي میم منحصر شد و شاعر در البال
ـاز بـه   بدیعیات کرد که ظاهرش مدح رسول اکرم(ص) بود و به نامارائه می شهرت یافت. مدایح نبوي ممت

اسبی نیز برخـوردار اسـت و ضـعفهاي اشـعار    نو از سبک و ساختار مقوت و جزالت و حرارت عاطفی است 
).273: 1972، (بکريشوددر آن دیده نمیبدیعیات 

ـلیبیان بـراي گسـترش حماسـه     شوقی ضیف، درباره علت گسترش و شیوع شعر مذهبی می گوید: ص
دینی در جنگهایشان و تحریک مسیحیان براي جنگ و مبارزه، شروع به نوشتن مطالبی بر ضـد اسـالم و   

ـادات و   پیامبر گرامی(ص) نمودند. در مقابل این حرکت صلیبیان، بسیاري از علماي  ـاع از اعتق اسالم به دف
ـا  اي براي دفاع از اسالم و صاحبش قرار دادنـد. ایـن نوشـته   دین خود برخاستند و قلمهاي خود را وسیله ه

پرداخت.رد مسیحیت و یهودیت هم میهعالوه بر دفاع از اسالم، ب
ـاید، در   .در این میان، گروهی نیز به سرودن قصایدي در مدح پیامبر اکرم(ص) اقـدام کردنـد   ایـن قص

ـاع از آن   پرداخت و در باطن حقانیت اسالم را اثبات ظاهر به مدح و ستایش نبی اکرم می می کرد و بـه دف
و تحریک احساسات مردم و دفاع از اسالم و نابودي مسیحیان و مبارزه و مقاومـت در مقابـل   می پرداخت

.)234ضیف، ص(شوقیآنان هدف اصلی آن بود
ـاوت      نگیزهانتشار شعر دینی ا اي براي گسترش غزل دینی شد و آن نوعی شـعر بـود کـه دو وجـه متف

خواند و گاه نیز یک فـرد  داشت، گاه فرد پرهیزگار و باتقوا آن را در مجالس زهد براي راهنمایی مریدان می
کرد. کسی که به غزل دینی این عصـر  بند و بار آن را در مجالس عیش و نوش و لهو و لعب قرائت میبی
داند که آیا این شعر اباحی گراست، و یا این الفاظ ظاهري و سطحی است و سـمبلی  نگرد، در آغاز نمیمی

براي عرفان و زهد حقیقی.
گرایش اول روي به تکلف دارد و در اسـتفاده از  :خورددر شعر دینی این عصر، دو گرایش به چشم می

ـا       ورزد، و گرایش دوم بـه اسـتفاده  صنایع بدیعی، تعمد می ـانی واضـح، کـه ب ـاده و رواان و مع ـاظ س از الف
ـاعران       ـانی و بـدیعی توجـه دارد. ش ویژگیهایی عادي تناسب بیشتري دارد، و کمتر به استفاده از صـنایع بی

شـعر سرایان و بعضی از متصوفه که از درون مردم برخاسته بودند، بیشـتر بـه ایـن نـوع    مردمی و موشحه
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گرایش، باید گفت که گرایش اول که روي به تکلف دارد، در این عصـر،  گرایش داشتند. در بررسی این دو 
).148: 1971غلبه بیشتري دارد.(الرکابی، 

جایگاه صنایع لفظی در شعر و نثر این دوره 

ـاطن ایـن اشـعار، همـین صـنایع       صنایع بدیعی تنها محور و هدف اصلی در شعر و نثر بود و ظاهر و ب
ـاعران و نویسـندگان عصـر    هاي آن متفاوت میبدیعی بود هرچند انواع و گونه گشت. این تصویرگریها، ش

پسـندیم. ولـی نبایـد بـه دلیـل      داشت. اگرچه ما اکنون این شیوه نگارش را نمیانحطاط را به طرب وا می
ـا  مان و یا دشواري و پیچیدگی، آن را به کناري گذاریم. بلکه باید به این نوشـته ضعف آن و یا ناخشنودي ه

).148: 1971تر همان عصر نگریست(همان، در بس
ـامی و        ـاعران ع در کنار توجه شاعران و نویسندگان رسمی به آرایشـهاي لفظـی، بایـد از گـرایش ش

)502، صهمین صنایع بدیعی اشاره کرد(ضیفمردمی به استفاده از 
ره عباسی دوم بـه  استفاده از صنایع بدیعی در نثر این دوره نیز گسترش فراوانی داشت. گرچه در نثر دو

ـلیقه و ذوق خـویش از انـواع صـنایع بهـره       بعد، تکلف و صنعت پردازي رواج یافت و هر نویسنده بنا بـه س
پردازي ایجاد شد، که از آن جمله استفاده بـیش از حـد   در این دوره تفاوتهایی در این صنعتاما ،گرفتمی

توریـه از  سـبب توان بـه ب و شعر این دوره را میاز انواع بدیع و به ویژه صنعت توریه است تا جایی که اد
ها متمایز نمود.سایر دوره

هاي لفظی در ادب کهن عربی و نیز در قرآن کریم امري رایـج بـوده اسـت و    استفاده از صنایع و آرایه
، نه تنها مفید بلکه ضـروري بـوده   نبراي بیان مقصود و معنا و تأثیر کالم برشنونده و زیبایی موسیقی سخ

اقـوام  ادبیات جدید و فرهنگهاي متفاوت و زبانهاي گوناگون وادبیات ست. گرچه امروز به خاطر آشنایی باا
نماید، ولی بایـد بـه   آور میارزش و بیهوده و ماللو ملتها، استفاده از صنایع بدیعی در زبان عربی، کاري بی

ـا   ادبیات اي ازگردیده، بلکه مرحلهپردازي، ناگهان و به یکباره آغاز نیاد داشته باشیم که صنعت بوده کـه بن
به مقتضیات عصر خود و نیازهاي آن و محیط و شرایط زندگی مردم، ایجاد شـده؛ شـرایطی کـه تکلـف و     

ـاعران و نویسـندگان قـرار        پردازي را ـ که امروزه براي ما بیصنعت ـا هـدف و غایـت ش ارزش است ـ تنه
)355: 1971داد(الرکابی، می

ـان) سـرود کـه هربیـت آن     یعیـۀ ) بیت با عنوان (بد56اي در (ق) بدیعیه780اندلسی (ابن جابر العمی
ـارزي از گـرایش    اي به سورهتوریه هاي قرآن کریم و ستایش رسول اکرم است. این بدیعیه قرآنیه نمونـه ب

دعاست:از این قصیده بیانگر این مپردازي است. ذکر ابیاتیشاعران دوره ممالیک به تکلف و صنعت
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وث بالبقرهـاء علی المبعــالثنقــحللقول معتبره حۀـتل فاــفی ک
اءاستوضحوا أثرهــسم و النّــرجالهفی آل عمران قدما شاع مبعثه 

ت علی األنعمام مقتصرهسیلعمت فةن نعماه مائدـمن مدللناس م
تدرهــود مبــال ذاك الجـنفإالّ و ااء بها جأعراف نعماه ما جلّ الر

بدیعیات

تواند به عنوان که به حق میتوان یک تالش فکري دانست تا یک تالش ادبی، بدیعیات را بیشتر می
).8: 1991، هحجپژوهشهایی در علم بالغت نامگذاري شود(ابن

خورد؛ رنگ اول، پوشـش صـنایع بـدیعی کـه در     در تمام اشعار بدیعیات، دو رنگ حقیقی به چشم می
این فن از ابتکارات عصر ممالیک بـه شـمار   .ه، و رنگ دوم، حقیقت سیرة پیامبر اکرم(ص)شعر به کار رفت

ـاید از دالیـل پـرداختن     آید و پیش از آن شاعران به این گونه شعر سرودن توجهی نشان نـداده می انـد. ش
سـرا  بدیعـه شاعران به بدیعیات، نشان دادن توانایی خود، در به کارگیري صنایع بدیعی بوده است و شاعران

کردند تا در هر بیت حداقل یک صنعت بدیعی را به کار ببرند. گاه نیز، خود شاعر صنعت بـدیعی  تالش می
رود.که خود از صنایع بدیعی به شمار مینموددر بیت را ذکر میبه کار رفته 

نایع بـدیعی  هایی هستند که تنها صـ بدیعیات در شعر، همچون مقامات در نثر است و این دو فن از قله
ـلی    بدیعیات آنها را فتح کرده است. که با الهام از مداح نبوي، ابتدا به مدح پیامبر به عنوان یـک هـدف اص

تـوان هـر   پرداخت، رفته رفته پرداختن به صنایع بدیعی را غرض اصلی خود قرار داد. چنان که گاه مـی می
کنـد. و انـدك   انواع صنایع را با مثال ارائه مـی قصیده بدیعیه را کتابی در علم بدیع دانست که در آن شاعر 

)77- 18: 1965به همین منظور محدود گردید(رزق سلیم، بدیعیات اندك مجال و عرصه

آغاز بدیعیات

ـاعر  فاقتپرداخته و اولین بدیعیه ابدیعیات ناقدان در مورد اولین کسی که به سرودن نظر ندارند و سه ش
ـان امـین     750ند: عبدالعزیزبن سرا یا صفی الدین حلی م ارا مبتکر این فن معرفی کرده و علـی بـن عثم

.770و محمد بن احمد بن جابر أندلسی م 670الدین اربلی م
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دانـد. اربلـی ایـن قصـیده را در مـدح یکـی از       إربلی را صاحب اولین قصیده بدیعی مـی دکتر ربداوي،
ـان  «ا گنجانده است. ولـی در  معاصرانش سروده که در هر بیت، یکی از محسنات بدیعی ر ـات االعی ، »وفی

بیت از این قصیده موجود است.36تنها 
بیـت و در بحـر   145در ايبدیعیـه الدین حلی به سبک قصیده برده بوصیري،در قرن هشتم، صفی

بیـت  5نوع برشمرده که در 12نوع از محسنات بدیعی است. وي جناس را 150شامل بسیط سرود که
ـام آن را     ا راهآن،اول الجـوهر  «تصویر نموده است. عبدالغنی نابلسی بر این قصیده شـرحی نگاشـته، کـه ن

نام نهاده است.» السنّی فی شرح بدیعیه الصفی
ـا   ابن جابر اندلسی نیز در نظم بدیعیه خود، پیرو صفی الدین است. او به مصر و شام سفر کـرد و در آنج

بیت به رشته نظم درآورد.127اي طوالنی در دهالدین را شنید و در بازگشت قصیقصیده صفی
اش، اگر مبتکر این فن نباشد، به شهرتی بـیش از إربلـی   الدین حلی، با قصیدهتردیدي نیست که صفی

ن بیشـتر از دیگـرا  بـدیعیات  رود و در سـرودن و ابن جابر اندلسی دست یافته و از پیشگامان به شـمار مـی  
جابر پیروي ننمودند. بلکـه  سرایان نیز از  ابن). دیگر بدیعه55- 1983:6توفیق داشته است (ابوزید علی، 

ـا جـذابیت     الدین را الگوي خویش قرار دادند. گویا فراوانی تعداد محسنات نزد صـفی صفی الـدین بـراي آنه
).361ضیف، ص شوقی بیشتري داشته است (

قصیده برده بوصیري

بیت و با اغراضی چون نسیب (تغزل)، پرهیـز از هـواس نفـس، مـدح     182ي مشتمل بر برده بوصیر
ـات    إپیامبر اکرم(ص)، تولد و معجزات وي، قرآن  ـا توسـل و مناج سراء و معراج و جهاد است و در نهایت ب

ـان مـدای   ،پذیرد. این قصیده مدحیهپروردگار پایان می ح از شهرتی فراوان برخوردار است و مطلـع آن در می
نبوي در دوره ممالیک متمایز است:  

بدمۀمقلي من رمزجت دمعاً جأمن تذکر جیران بذي سلم 
ی در این قصیده، تکلّف و پیچیـدگی کلـی در آن بـه چشـم     عبا وجود پرداختن بوصیري به صنایع بدی

و موضـوعات  خورد. این قصیده، دیگر شاعران را به شگفتی واداشت و آنها در استفاده از بحـر و قافیـه   نمی
ـار رفتـه در ایـن قصـیده از بوصـیري تقلیـد نمودنـد (رزق        مطرح شده در آن و انواع صـنایع بـدیعی بـه    ک

).1965:1180سلیم،
بوصیري در برده خود از میمیه ابن فارض متأثر شده است:

أم بارق الح فی الزّوراء فالعلمهل نارلیلی بدت لیالً بذي سلم
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آورد که در میمیه آمده و قافیه را هم همان قافیه قصیده ابـن  اکنی را مییري در برده، نام همان امصبو
دهد. معانی این دو قصیده نیز به هم شباهت دارند. تنها چیزي که بـرده افـزون بـر میمیـه     فارض قرار می

ـات نحـوي و   ؛باشد که در قصیده بوصیري بروز یافته استدارد، برخی ویژگیهاي عصرش می مانند معلوم
ـار  لغوي،  که شعراي آن زمان مایل بودند قصاید خود را با آنها زینت دهند، بدون آگاهی از این که با این ک

کشانند مانند بیت زیر:هنر خود را به ضعف و سستی می
مــنودیت بالرّفع مثل المفرد العلإذفۀخفضت کلّ مقام باالضا

خـود را کـه   ش، حسن و لطف معانی زیباي قصیده به این گونه بوصیري نیز مانند دیگر شعراي روزگار
سازد که با مدیح نبـوي هـیچ تناسـبی    نسبت به پیامبر اکرم(ص) است، با الفاظ نحوي و لغوي آمیخته می

ابن حجه حموي نیز در قصیده میمیه خود با آوردن اصطالحات نحوي از رونق شعر خـویش کاسـته   ندارد.
است. بیت زیر بیانگر این مدعاست:  

تجرّ ذیول الشوق و القلب یجزمتم قبابا نصب عینی و نحوهارفع
ـاظ   آوردن اصطالحاتی چون رفع، نصب، نحو، جرّ، قلب و جزم در این بیت بیانگر شیفتگی شاعر به الف

است.
به حفظ و روایت آن اهتمام ورزیدنـد  برده تأثیر عمیقی در ادب برجاي گذاشت و مردم به طرز عجیبی 

خواندند. این قصیده در حرکت تألیف هم تأثیر نهاد و افراد زیادي بـر آن  غم آن را میو در مراسم شادي و 
شروح و تعلیقاتی نوشتند و تضمین و تخمیس و تشطیر و تسبیع و تعشیر و معارضه با آن فراوان گردیـد و  

).269- 272: 1971، شهرت یافت (بکري» بدیعیات«ه نام هنر نوي را پدید آورد که ب
ـامی     تأثیر ژرف  ـاعر ن ـارودي ش ـامی الب برده بوصیري تا دوره معاصر عربی نیز کشیده شد و محمود س
فی مدح سیداألمه) با مطلع زیر سرود:لغمۀا) بیت با عنوان (کشف447اي در (معاصر قصیده

بذي سلمیواحدالغمام الی حالعلمةیا رائدالبرق یمم دار
) با مطلـع زیـر   ةالبرد) بیت با عنوان (نهج190اي در (آور معاصر قصیدهو احمد شوقی امیرالشعراي نام

سرود:
االشهر الحرماحل سفک دمی فیالقاع بین البان والعلمریم علی
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علل و اسباب سرودن بدیعیات

ـاره بـه    میبدیعیات علی ابوزید درباره علل و اسباب پدید آمدن گوید: طبیعی است که این فن بـه یکب
بندي شود:تواند به صورت زیر دستهساز آن بوده که میعلل و اسبابی زمینهوجود نیامده است، بلکه 

در مقدمـه  بـدیعیات  الدین حلی، پرچمدارگونه که صفیاشتیاق به تألیف آثار بالغی و بدیعی؛ همان.1
کند.تألیف خود در این باره به آن اشاره می

قه با اشتیاق شاعران به تألیف بدیعیات.. اشتیاق به مدح پیامبر اکرم(ص) و همراه شدن این عال2
. همراه شدن قدرت سرودن شعر و توانایی تألیف در سراینده بدیعیات.3
. تالش براي کسب شهرت و اشتیاق به مقابله با دیگر شاعران.4
).39- 31: 1983این فن (ابوزید، از. پذیرش مردم و جامعه و استقبال عامه5

را عالقه آنها به بدیع و تنوع صـنایع  بدیعیات زه شاعران براي پرداختن بهمحمدرزق سلیم نیز تنها انگی
).1965:178داند (رزق سلیم، ی میعبدی

ـاع جامعـۀ     البته عشق و عالقه شاعران به پیامبر اکرم(ص) و نیز روح معنوي و مذهبی حاکم بـر اوض
برشمرد.بدیعیات توان دلیل دیگري براي پرداختن بهاین عصر را می

اتهدف از سرودن بدیعی

ـانی  بدیعیات هدف اصلی از قصاید مدح پیامبر اکرم(ص) و اصحاب او بوده است و این یک غایت روح
شده است، عالوه بر این یک هدف علمی نیز در شعر ایـن شـعرا وجـود    در شعر این شاعران محسوب می

ـاي شـعر   توان بـه منظومـه  را میعیات بدیداشته، و آن استفاده از صنایع بدیعی بوده است. از این جهت، ه
هایی چون الفیه ابن مالک. با این تفاوت کـه منظومهمانند تعلیمی که هدفش آموزش است، شبیه دانست. 

عالوه بر این هدف علمی به واسطه ا شتمال بر مدح نبوي متمایز است.بدیعیات 
در بـدیعیات  نکته جالب توجه این کـه و تا قرن چهاردهم ادامه یافت.فن بدیعیات، از قرن هشتم آغاز

هاي گوناگون دانـش همچـون صـرف و    هاي علمی در شاخهاي به شکوفایی رسید که عصر منظومهدوره
ـا     نحو و عروض و احکام بود. این منظومه ها از هرگونه عاطفه و خیال شاعري تهـی بـود و هـدف آن تنه

ات، فن شعر با عواطف روحانی شاعر درهـم آمیختـه   در بدیعیاما تسهیل مطالب براي یادگیري بوده است.
تنها بخشی از شـعر عصـر   بدیعیات است. نکته دیگر آنکه،کردهنیز فروگذار نراو در کنار آن، هدف علمی

مملوکی است. بخشی که حد فاصل میان شعر تعلیمی و شعر عاطفی است و در آن عاطفه و تألیف درهـم  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


اولشمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی (مجله یعربزبان و ادبیاتمجلۀ92

و قصیده مدحی در ایـن مرحلـه، رنـگ    ر(ص) بهترین نمونه و الگوست آمیخته و ممدوح شاعر یعنی پیامب
).  7- 1983:51گیرد (ابوزید، علی،عاطفی به خود می

تألیف کتاب در شرح قصاید بدیعیات 

ـال، در مـدح رسـول اکـرم(ص) بایـد         در ابتکار بدیعیات، صفی الدین حلی پیشـگام اسـت؛ در عـین ح
گوید کـه  می- هیۀالنتائج اال–الدین حلی در مقدمه شرح خود صفیبوصیري را پرچمدار و پیشگام دانست. 

اي بـه سـبک بـرده    در ابتکار این فن، از هیچ شاعري تأثیر نپذیرفته و حتی نخواسـته اسـت کـه قصـیده    
بسراید. گرچه تأثیرپذیري او از برده، به خاطر اتحاد هردو قصیده در وزن و قافیه و موضوع آشکار اسـت. و  

الـدین  اسـت. پـس از صـفی   یموجود، توجه حلی به انواع فنون بدیع همچون یک کتاب علمـ تنها تفاوت 
حلی شاعران دیگري نیز، از برده تقلید کردند. یکی از این شاعران ابن حجـه حمـوي اسـت کـه خـود در      

، توان گفت در ابتکار فن بـدیعیات کند. نیز ابن جابر اندلسی که میمقدمه شرحش به این موضوع اشاره می
ـلیم،   هم پایه صفی الدین و از پیشگامان است و شاید این نوآوري به ذهن هردو خطور کرده باشـد (رزق س

).  182- 184و 21- 1965:22
ـاي ها مجموعهدادند و این شرحبیشتر شاعران بدیعیات، صنایع بدیعی شعر خود را در کتابی شرح می ه

ـاید     بزرگی است، که از عصر ممالیک به یادگار مانده اس ت. سبب تألیف این شروح هـم ایـن بـود کـه قص
رفته رفته شکل مختصرات مجملی را به خود گرفت. تا حدي که به رموزي شـباهت داشـت کـه    بدیعیات 
الـدین، بـه   شد، بالفاصله پس از نظم، آن را شرح نماید. گویا ما در بدیع، در زمان صفیاگزیر مینناظم آن 

بینـیم. چـرا کـه ایـن     علوم مختلفش نـزد سـکاکی و دیگـران مـی    همان چیزي رسیدیم که در بالغت و
گونه در عصـر ممالیـک   آوردند که نیاز به شروح داشت. به همینبالغیون، سخنان خود را با ایجاز تمام می

هم به اختصار شدید روي آوردند که به مانند کتابهاي بالغی، بـه تـألیف شـروح نیازمنـد     بدیعیات اصحاب
بود.

ـامعقول آن، صـور    فنّی این چنین از فن بدیع آن را بهاياستفاده غریب و ناآشنا تبدیل کرد و توسـعه ن
ـانی گسـترش داد. در چنـین     بدیعی را از چهارچوب خود بیرون برد و تا مرز صور بیانی و گاه تا حد صور مع

ـافی برخـوردار نخواهـد بـود. مـواردي چـون      ،حالتی : قسـم،  اطالق محسنات بدیعی بر این فن از دقت ک
ـاب از حیطـه علـم بـدیع بیـرون اسـت. هرچنـد            استدراك، تلفیق، بسط و اعتـراض، تکـرار و عمـوم خط

پسندیدند و به آن اهتمام داشتند.سرایان آن دوران چنین بدیع ناخالصی را میبدیعه
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ـا را چیـزي جـز     شوقی ضیف شمار بسیار کتابهاي بالغت و بدیع، به همراه حواشی و شروح متعدد آنه
ـار  ثمر نمیاي بیلهاطا داند و بر این باور است که مباحث بدیع و بالغت چنین طوالنی نیست. و این که ک

ـا تـألیف گـردد    ادیبان تنها وضع الفاظ مبهم باشد که شرح ـا حـد    یعنـی هاي فراوانی براي آنه تلخـیص ت
).366- 7صصضیف، شوقی فایده است (لغزگویی و سپس اطاله و تفصیل آن کاري بی

ـام           بـدیعیات  از شروحی کـه در یکی ـابی شـده اسـت شـرح ابـن حجـه حمـوي بـه ن ارزشـمند ارزی
شـود.  ، بالغت و تاریخ را نیز شامل میباشد. ا ین شرح افزون بر بدیعیاتمی» االدب و غایۀ االربخزانۀ«

کند.او در این کتاب، میان صنایع بدیعی خود و حلی و موصلی، بیت به بیت مقایسه می
شفاء الکلـیم  «اش با نام الدین عبدالوهاب بن عربشاه و قصیدهتوان از تاجسرا میشاعران بدیعهاز دیگر 

عائشـۀ  و » نظم البدیع فی مدح خیر شفیع«اش با نام الدین سیوطی و قصیدهو جالل» بمدح النبی الکریم
).184: 1965نام برد (رزق سلیم، » الفتح المبین فی مدح االمین«اش، و قصیدهالباعونیۀ

ـ  «اش المقري و بدیعیهتوان به ابنسرایان این عصر میاز دیگر بدیعیه فـی تجنـیس   معـۀ الالجـواهر ال
ـاهر      اشاره کرد و نیز ابوالوفاء» عۀئللمعانی الرامعۀن الجائالقرا ـاري و ط بن عمـر الفرضـی و عبـدالهادي األبی

سم بن محمد الحلبی و صـدرالدین الحسـینی و   الجزائري و ابن خیرالد... الخطیب و عبدالغنی النابلسی و قا
).1967:207شعبان اآلثاري اشاره کرد(مبارك، زکی، 

مشهورترین بدیعیات

الدین حلی است با این مطلع:از صفی» المدائح النبویۀالکافیۀ البدیعیۀ فی«مشهورترین قصیده بدیعیه 
مواقرالسالم علی عرب بذي سلالعلمةان جئت سلعا فسل عن جیر

ابن جابر اندلسی است با مطلع:یعیۀدیگر، قصیده بد
رله المدح وانثر اطیب  الکلمشُوانْانزل و یمم سیداالممۀیبـبط

ـار بـرد و    مشهور بدیعیه عزالدین موصلی است. او در قصیده خویش بدیعیات از دیگر ابتکاري نو بـه ک
او اولین شاعري است که اقدام به چنین کاري آن نام بردن از صنعت بدیعی به کار رفته در هر بیت است. 

نموده است. مطلع بدیعیه وي چنین است:
لمــعن نداء المفرد العةعبارالعلمبراعتی تستهلّ الدمع فی
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ـاره   » االدبنـۀ خـزا «در این بیت به صنعت براعت استهالل اشاره کرده است. ابن حجه در  در ایـن ب
یده کاسته و حالت خشکی به آن داده است. و عبدالغنی نابلسی نیـز  گفته است: این کار از رقّت عاطفی قص

با این ابتکار دیگر نیازي بـه شـرح   «گوید: می» نفحات االزهار«در شرح قصیده عزالدین موصلی، با عنوان 
ـات تکلّـف    عو تعریف نوع بدی ی به کار رفته در ابیات قصیده، خارج از نظم، وجود ندارد. ولی او در بیشـتر ابی

).362ضیف، ص شوقی » (ید به خرج داده استشد
مشهور این دوره است:بدیعیات بدیعیه ابن حجه حموي با مطلع زیر یکی دیگر از
مـالعلع فیــل الدمــتستهۀــعبرالی فی ابتدا مد حکم یا عرب ذي سلم

عضی مـوارد، بـه دور از   بدیعیه ابن حجه، از بدیعیه عزالدین موصلی بسیار شیواتر است ولی باز هم در ب
ـاره نمـوده     الفاظ سنگین و مطنطن نیست. چنان ـار، بـه آن اش که عبدالغنی نابلسی در مقدمه نفحات االزه

است.
ـات     در میان بدیعیه سرایان عصر ممالیک، عبدالغنی نابلسی صوفی مشـهور، دو بدیعیـه دارد کـه در ابی

اسماء محسنات بدیعی نموده است. مطلع آن چنـین  به ايالدین حلی، اشارهاش به مانند صفیاولین بدیعیه
است:

مـحییت بالدیظمۀمن سفح کاا منزل الرکب بین البان والعلمــی
مطلع بدیعیه دوم او نیز به صورت زیر است:

الشوق فی استهاللها ألمیعۀبرایا حسن مطلع من اهوي بذي سلم
ـافر را بـر      نابلسی به خوبی دریافته بود که ذکر اسما ـاظی دشـوار و متن ـات، الف ء محسنات بدیعی در ابی

ـاگزیر بـه تصـرف در اسـماء     قصیده تحمیل می کند و صاحبان این قصاید به حکم رعایت موسیقی شعر، ن
شود، مگر بر کسی که قـبالً از محسـنات و رسـوم    شوند. به طوري که رموز آنها دانسته نمیمحسنات می

)365وقی، صآن آگاهی داشته باشد.(ضیف ش
والدین شعبان بن محمد بن داود الموصلی ملقب به اآلثاري سـه قصـیده بدیعیـه سـروده اسـت     زین

مطلع آنها به ترتیب زیر است:
مــو مدح احمد خیر العرب و العجحمد اهللا فی الکلمعۀحسن البرا

باشد.بیت می400ر زیرا مشتمل ب،استبدیعیات این قصیده بلندترین بدیعیه در تاریخ قصاید
مطلع دوم:  

لّ سلمی و سل ما فیه من کرمخو دع عنک سلعا و سل عن ساکن الحرم
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و مطلع سوم او چنین است:
اــدت العجبـو فی مدیح الشفیع ابهاــن محاسنـی بدیع البدیع مــتدع

الدین سیوطی بدیعیه اي با مطلع زیر دارد:جالل
دم- ــالعین فی استهاللها بعۀبراذکارذي سلممن العقیق و من ت

کند:با مطلع زیر آغاز میراعائشه باعونیه بدیعیه خودو 
مــلالعشاق کالعةاصبحت فی زمرفی حسن مطلع اقمار بذي سلم

و سرانجام بدیعیۀ ابن عربشاه با مطلع زیر است:
اعن دمیتی و دمیکن منسکیو من ان جئت سلمی فسل من فی خیامهم

نتیجه

ـاي مـدایح   ط قابل بررسی است.ااي نو در عصر انحطبدیعیات به عنوان پدیده صاحبان این فن ویژگیه
نبوي را مبناي کار خویش قرار داده، ولی به سبب شیفتگی بسیار نسبت بـه انـواع بـدیع، ایـن فـن را بـه       

شروحی نوشتند تا رموز کار خود بگشایند.صورتی دشوار و پیچیده در قصاید خود ارائه نمودند و ناگزیر
اي پسـندیده و  ولی در شرایط و مقتضیات عصر خود شیوه،نمایدفایده و بیهوده میگرچه این شیوه بی

الدین حلی و ابن حجه حموي با شرح قصاید خـویش  مطلوب بوده است. بدیعیه سرایان بزرگی چون صفی
ـاي فـراوان در فـن   هایی از ابتکار را به روي شاعران ودریچه ادیبان دوره انحطاط گشودند. و تألیف کتابه

ـال مـردم   همچنینبیانگر استقبال مؤلفان آن دوره از شیوه حلی و حموي است. بدیعیات  ایـن فـن   بـه اقب
رغم نامش شایسته پـژوهش  ط علیامشوق آنان در تألیف این آثار بوده است. و سرانجام اینکه عصر انحط

ز سوي پژوهشگران ادب عربی است.و تحقیق و بررسی ا
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