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ووفقنا لهذا ولم ن�ن لنصل إل�ه لو ال  والمعرفة،أنار لنا درب العلم الحمد � الذ� 

  :فضله علینا أما �عد

فإّن من �اب الش�ر أن ��ون أوله إلى هللا س�حانه وتعالى الذ� أعاننا على إنجاز هذا 

  .ال�حث

 ّدم بخالص الش�ر واالمتنان إلى الذ� سّدد خطانا و�ّسر لنا طر�� ال�حث�ما نتق

 لى ما قّدمه لنا من عنا�ة وتشج�ع، وعلفاضل سل�م �رامالد�تور ا �اإلشراف على �حثنا

فقد �ان لتوجیهاته الق�مة وآرائه الّسدیدة الدور الكبیر والجلیل في بلورة هذا ال�حث 

  ره ونرجو من هللا أن �حفظه ومراجعته وتصو��ه في جم�ع أطوا

  ، و�ما �سرنا في هذا المقام أن نش�ر جم�ع و�سّدد خطاه

  من ساعدنا في انجاز هذا ال�حث من قر�ب أو �عید 

  .ونسأله هللا تعالى أن یوف� الجم�ع
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س�اس�ة الیجة عوامل عّدة منها ازدهرت الح�اة األدب�ة في العصر األمو� نت

 عر الّذ� �عّد مرآة للح�اة آنذاك، فتر�ت آثارها في األدب خاصة الشالدین�ةجتماع�ة و االو 

العذر� والشعر  العصر �الغزل بدءا من ذلكاالتجاهات الشعر�ة وأغراضها  فتعّددت

أدب ي فمجموعة �بیرة من الشعراء الذین �ان لهم تأثیر �بیر بذلك  و�رزالس�اسي، 

  .�ةموالالعصور ال

 إصالحهفالشاعر �الرغم من معالجته للعدید من القضا�ا في المجتمع رغ�ة منه في 

و�أخذ أو توج�ه أفراده، إال أّنه یلجأ في �ثیر من األح�ان إلى استخدام الرمز في شعره، 

 تحت غطاء أدبي رمز�  ،السالح الذ� �عبر �ه عن أف�اره ومقاصده صورة هذا االستخدام

إال �اجتهاد واسع ومعرفة  �م�ن أل� �ان أن �ستشف خفا�اه ومقاصده ومعان�ه ال ،أخاذ

، و�ما �عد أ�ضا وسیلة في ید الشاعر �ستخدمه في �مقاصد ودوافع الشاعر المختلفة

، وقد له ��تسي عمقا ف�ر�ا وفن�ا عم�قا، مما یجعل عمالتلم�ح لمقاصده دون التصر�ح بها

فهناك من الشعراء  ،للرمز من شاعر آلخر ومن قض�ة ألخر�  یختلف استخدام الشعراء

، وهناك من لجعله شر��ا في النصالمتلقي  شغالمن �ستخدم الرمز لتعقید شعرهم عمدا إل

وهو الدفاع عن أنفسهم وقبیلتهم وخوفا على أرواحهم  ،یلجأ إلى هذه الوسیلة لغرض آخر

حالهم حال شاعرنا  ،لقضا�ا الس�اس�ةألّنهم �عالجون قضا�ا حساسة في المجتمع وخاصة ا

وألجل ذلك أردنا أن تكون دراستنا في إطار الدراسات التي تهتم �الرمز  ،"األخطل " 

مادة لل�حث نظرا لما لمسناه  ختلف ـ �ما سنر� ـاخترنا شعر هذا الرجل الموقد  ،الدیني

  .نظمه وما �حمله من إشارات دین�ة متنوعةمن قوة مضمون 

أردنا أن تكون �ح�م تكو�ننا التخصصي في األدب العر�ي القد�م، و وألجل ذلك 

لكشف عن �عض الرموز التي إلى ادراستنا نظر�ة ومن ثّم تطب�ق�ة، نرمي من خاللها 

الرمز "  :ـاستخدمها الشاعر وطر�قة توظ�فه لها، وعل�ه جاء عنوان ال�حث موسوما ب

  :�ان لعدة أس�اب أهمهالهذا الموضوع  واخت�ارنا، "الدیني في شعر األخطل
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الذات�ة في تناول فضاء األخطل الشعر� عموما وحیزه االعتقاد� المتذبذ الرغ�ة  -

  .إلیناس�قت الشاعر التي الفن�ة الجمال�ة �حثا عن 

، �غر� ال�احث ثراء النتاج الشعر� لألخطل �الرموز، خاصة الرموز الدین�ة -

  .في توظ�فه للرموز الدین�ة للكشف عن الخصائص التي میزت الشاعر عن غیره

تلك الق�م الفن�ة والجمال�ة وحتى الدین�ة، التي أضفاها  إبراز، هو والهدف من �ل هذا

  .الرمز الدیني على شعر األخطل ، وتب�ان مقدرته على توظ�فه للرمز الدیني

وسنحاول من خالل هذا ال�حث اإلجا�ة عن �عض التساؤالت التي شغلتنا ومن 

  :أهمها 

هي أهم دالالته؟ �یف وّظف الشاعر الّرمز الدیني في  الّرمز الدیني؟ وما هو ما

هي المنا�ع التي استقى منها الرمز  شعره؟ وما مد� استخدام الشاعر لهذه الرموز؟ وما

  .الدیني؟

الفن�ة على هذه التساؤالت، إرتأینا تقس�م ال�حث إلى فصلین بدأناه �مقدمة  ولإلجا�ة

�ة للنقا� المنهج�ة، ثّم ات�عناها �مدخل بد� لنا ضرور�ا لشرح أهم حاولنا أن تكون مستوف

اللغو� واالصطالحي  وقد ضّم المفهوم الواردة �غرض التعر�ف بها وت�س�طها، المصطلحات

للرمز، ثم تطرقنا ألنواعه، ثّم �عد ذلك الفصل األول خّصصناه لدراسة مظاهر استخدام 

سة الرمز الدیني اإلسالمي، ثّم الرمز الدیني المس�حي األخطل للرمز الدیني، وابتدأناه بدرا

  .وخالل ذلك إشارات متنوعة عن معتقدات أخر� 

، الذ� ارتأینا شعر األخطلالتش�یل الفني في آل�ات "أما الفصل الثاني فجاء �عنوان 

الصورة الشعر�ة والتي تضم : ، وثان�االلغة واألسلوب:م�احث أوال تقس�مه إلى ثالثة 

وثالثا الرمز والذ� �ضم بدوره أ�ضا رمز اللیل ورمز الثور واالستعارة والكنا�ة التشب�ه 

  .الوحشي
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وذیلنا ال�حث بخاتمة وقفنا فیها على أهم الّنتائج التي توصلنا إلیها بخصوص دراسة 

  .السیرة الذات�ة للشاعر إلىالرمز الدیني في هذا الدیوان، في حین أشرنا في الملح� 

على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من أجل وصف  اعتمدناهج فقد أما �النس�ة للمن

�عض المناهج  إلىإضافة الظاهرة الدین�ة وتت�عها وتحلیلها وف� ما �مل�ه علینا الدیوان، 

  .  التي یتطلبها ظرف الممارسة �األسلو��ة والتار�خ�ة

ي أنارت لنا وقد استقى ال�حث مادته من عدة مراجع فهي تعتبر �مثا�ة المصاب�ح الت

الشعر الجزائر� الحدیث واتجاهاته وخصائصه الفن�ة لدمحم ناصر : الّدرب ومن أهمها نذ�ر

استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر لعلي عشر� زاید، الرمز 

غیرها منافذ وقد أتاحت لنا هذه الكتب و . أحمدوالرمز�ة في الشعر المعاصر لدمحم فتوح 

  .ن خاللها طرق ال�حث والتحلیلعّدة ن�صر م

ونحن في مسیرة انجازنا لهذا ال�حث واجهتنا �عض الصعو�ات أهمها صعو�ة فهم 

، إضافة إلى صعو�ة إال أّن هذه الصعو�ات لم تكن عائقا إلتمام هذا ال�حث. لغة الدیوان

التواصل الحیني مع المشرف �سبب الو�اء الذ� انتشر فأعاق مجهود جم�ع الطل�ة 

  .حثین ال�ا

لألستاذ الفاضل الد�تور سل�م الجز�ل واالمتنان العظ�م وفي األخیر نتقّدم �الش�ر 

التي ساعدتنا في انجاز في هذا ال�حث فله  ،�رام الذ� قّدم لنا النصائح والتوجیهات الق�مة

والتقدیر، ومنه إلى �ل أساتذة القسم ��لیتنا الزاخرة وأخص �الذ�ر الش�ر الجز�ل منا وافر 

  .أمامي أعضاء لجنة المناقشة من

.وعلى هللا قصد السبیل                                                          



 

 

  

  

  

  

  

  

  مفھومھ وأنواعھ الرمز
  

  الرمز: أوال
  

  أنواع الرمز: ثانیا
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  : توطئة

یره األدب تعبیر جمیل عن التجر�ة اإلنسان�ة، و�ستمد تلك الطاقة اإلیجاب�ة في تعب

ن استخدامها ف�ه أهم عواملها الفاعلة في من خالل وسائل فن�ة، ��ون حسْ و عن الجمال 

نجاح العمل، وتحقی� إثارة المتلقي وٕاعجا�ه، وتلك العناصر تمثل اآلل�ات الفن�ة التي تمیز  

  .العمل الفني عن العمل العاد�

ها آل�ة الرمز وال یخفى على أ� متعامل مع األدب مسم�ات تلك اآلل�ات، ومن بین

التي توجهت إلیها االهتمامات النقد�ة، واتسع االنشغال بها حتى سمیت مدرسة فن�ة في 

  ".المدرسة الرمز�ة" �ل الممارسات التعبیر�ة �اسمها 

  :التعر�ف �مصطلح الرمز:أوال

   :لغة /1

عند الیونان تدل على قطعة من الفخار، أو «مما عرف عن لفظة الرمز أنها 

مشتقة  SYMBOLEإلى الزائر الغر�ب، عالمة حسن الض�افة، و�لمة الرمز  الخزف تقدم

شیئین في  اشتراكأ�  Jeter-Ensembleمن فعل یوناني �حمل معنى الرمز المشترك 

 عالمة وهو، )1(»مجر� واحد، وتوحیدها ف�ما �عرف �الدال والمدلول، الرامز والمرموز إل�ه

  .ردامج شیئا �مثل شيء أو حي �ائن تمثیل�ة،

 ):عل�ه السالم(ز�ر�اء  نبي هللاورد ذ�ر الرمز في القران الكر�م، وذلك في قصة 

﴿                           ﴾(*).  

                                                                 
 .9م، ص 2011، 1ناصر لوح�شي، الرمز في الشعر العر�ي، عالم الكتب الحدیث، إر�د، األردن، � )1(

 .41اآل�ة: سورة آل عمران (*)
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  .��اد �فهم ت الخفي الذ� الوالصو  �الرأس أو�الید  اإلشارةوالمراد من لفظة الرمز هنا هو 

تصو�ت خفي «:�ة على العدید من المعاني منهاتوحي �لمة رمز في اللغة العر�و 

�صوت  إ�انة�اللسان �الهمس، و��ون تحر�ك الشفتین ��الم غیر مفهوم �اللف� من غیر 

 ، أ�1»�العینین والحاجبین والشفتین والفم وٕا�ماء إشارة�الشفتین وقیل الرمز  إشارةهو  إنما

 اإلشارةالجوارح وتكون  إحد�عن طر�� أو تتم بواسطة اللف�  إشارةالرمز ع�ارة عن  أن

أو حر�ة العین  إ�انة، والتلم�ح في المعنى، �ما قد ��ون �ذلك من خالل اإلماءفي نوع 

  .الشفتین أوالحاجبین 

 �أ�مما ی�ان بلف�  إل�ه أشرت�ل ما « و�ذلك توحي �لمة الرمز في اللغة على

الرمز في اللغة  �قتصر ال، ف2» رمزاً  ، بید أو �عین، ورَمز یرُمز و�رمزإل�ه أشرت يءش

  .ینتج الرمز األعضاءعلى الید أو العینین بل �فعل هذه 

 وأشار أأوم: رمزا إل�هرمز «:أنللرمز �قول أصحا�ه ورد معجم الوس�� تعر�فه أو 

هي مسم�ات  واإل�ماء إلشارة، فا3»�ان شيء أ��الشفتین أو العینین أو الحاجبین أو 

 أعضاءبتحر�ك  مأ �األصوات أكانتسواء  اإلشارة�عني  فهونطلقها على الرمز  أن�م�ن 

  .الجسم

   :اصطالحا/ 2

حدث طار� على أما في توظ�فه فهو  في لغته اإلشارةالرمز استنادا لما ُذ�ر ف

فن�ة فرضت نفسها  القصیدة العر��ة، قد أسال حبر الكثیر من الّدارسین، فأضحى ظاهرة

  .على الشعر العر�ي

                                                                 

. ز م ر مادة ،356 ص ،1863 لبنان، بیروت، صادر، دار ،5العرب م لسان منظور، ابن)  1)  

.356ص نفسه، عالمرج ) 2)  

   .372ص م،2004 ،�4 العر��ة، مصر جمهور�ة الدول�ة، الشروق  م�ت�ة الوس��، المعجم العر��ة، اللغة عمجم )3(
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، فقد تعرض آلخرر االصطالحي من منظّ  همو مفهوجهات النظر في تعددت لذلك 

، فمنهم من یراه من إل�هوذلك الختالف زوا�ا النظر  ،للكثیر من االضطرا�ات والتضارب

  .وٕا�حاءنه معنى خفي أزاو�ة مجاز�ة، وهناك من یر� 

�انوا یتذوقونه  إذ« و�عده، اإلسالمقبل  أدبهم� في فقد عرف العرب التعبیر الرمز 

و�ما ینوب عنه أح�انا مصطلحا نقد�ا متداوال  اإلسالمبلفظه الصر�ح وعرفوه �عد  �معناه ال

 زادت داللة اإلسالم�عد ، و 1»والمجاز والبد�ع �اإلشارة األح�ان أكثرمن المصطلحات في 

 جعفر بن قدامة هو االصطالحي لمعنى�ا الرمز عن تكلم من أول« ومعناه، ف�ان لفظه

 الكالم من أخفى ما هو: فقال لغو�ا تفسیرا ففسره للرمز �ا�ا" النثر نقد" �تا�ه في عقد حیث

  .)2(»�فهم ��اد الذ� الخفي الصوت واصله

عن النواحي النفس�ة المستترة  التعبیر غیر الم�اشر أ�، اإل�حاء«:ومن معاني الرمز

اللغة في دالالتها الوضع�ة والرمز هو الصلة بین الذات  اأداءهتقو� على  التي ال

عن طر�� التسم�ة  النفس�ة ال اإلثارة�حیث تتولد المشاعر عن طر��  واألش�اء

  .3»والتصر�ح

عن التعبیر عما في النفس من انفعاالت  األح�اناللغة تعجز في اغلب  أن أ�

 واألش�اءد همزة وصل بین الذات استخدام الرمز الذ� �ع إلىلهذا یلجا الشاعر  وأحاس�س

الدالالت وذلك عن طر��  إ�صالفهو �عد المخرج الوحید والمعبر الذ� من خالله یتم 

  .التلم�ح

واختصار  في �ل نوع من الكالم لمحة دالة اإلشارة«الرمز هو  نأابن رشی�  ر� و� 

ط�ه عن �ستعمل الرمز في عالمة لغرض  إنماالمتكلم  أن(...) وتلو�ح �عرف مجمال 

                                                                 

 منشورات الجزائر، االختالف، منشورات قصدا، واإلغراب بداهة اإلغراب بین الصوفي الرمز خوالد�ة، ءأسما )1(

   .17ص م،2014 ،�1 المغرب، الر�ا�، األمان، دار ضفاف،

 .40ص ،�1،1972 القاهرة، والنشر، للط�اعة مصر نهضة ،دار العر�ي األدب في الرمز�ة درو�ش، �الجند )2(

   .3ص ،52العدد م،2011 د�الي، مجلة ،"العر�ي الشعر في الرمز" خلف، هللا عبد لجال )3(
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 إفهامهو�طلع على ذلك الموضوع من یر�د (...) �عضهم  إلى�ه  واإلفضاء�افة الناس 

  1.»ف��ون ذلك قوال مفهوما بینهما مرموزا عن غیرهما

�قف عند حد واحد م�تف�ا  الهین، لكون مفهومه ال �األمرفالوقوف على الرمز ل�س  

الشاعر وصبها  أف�ارالتي تراود بذاته، بل یوحي بوصفه تعبیرا غیر م�اشر عن الداللة 

  .جدیدفي قالب 

الرمز فن  إن« :یبرز لنا خاص�ة من خصائص الرمز في قوله" بول فرلین"نجد 

ل�س بوصفها م�اشرة وال بتعر�فها من خالل مقارنات أو  والعواطف األف�ارالتعبیر عن 

والعواطف  راألف�اهي هذه  تشبیهات مفتوحة أو واضحة �صورة محسوسة ولكن �اقتراح ما

التعبیر عن  أن ؛ أ�2»خلقها في ذهن القار� من خالل استخدام هذه الرموز بإعادة

والعواطف ��ون �صورة واضحة وذلك من خالل خل� هذه الصورة في مخیلة  األف�ار

  .وذهن القار� وذلك �استخدام الرموز

شیئا الرموز ل�ست مجازات وال دالئل لغو�ة تعوض  أن«:ف�شدد على" یونغ" أما 

 اإلنسانغیر معروفة من  أحداثمعروفا، بل على نق�ض ذلك تعبر الرموز عن وقائع أو 

  .3»�القدر الكافي ور�ما تكون معرفته �حق�قتها معدومة تماما

 �أنه اللغة التي تبدأ حین تنتهي القصیدة التي تكون في«:أما أدون�س �عرفه قائال

 للوعي أن �ستنش� عالما ال حدود له، لذلك وع�ك �عد قراءة القصیدة انه البرق الذ� ینتج

  )4(»هو إضاءة للوجود المفعم واندفاع صوب الجوهر

                                                                 

.34ص م،2016 ،�1 لبنان، بیروت، الفرابي، دار الحدیث، العر�ي الشعر في الرمز�ة الدالالت تنوع مرعي، انور  ) 1)  

.192ص ،2003 المعارف، منشاة المعاصر، العر�ي الشعر في قراءة الشعر لغة عید، ءرجا ) 2)  

 قس،�صفا اإلنسان�ة والعلوم اآلداب �ل�ة والمقار�ات، المعنى في �حث الدیني الرمز إلى الرمز من الجمل، م�سا )3(

  .17ص م،2007 ،�1 تونس، صفاقس، الفني، التسفیر، مط�عة

 .153. ص ،1983 ،�3 لبنان، بیروت، والنشر، للط�اعة الف�ر دار الشعر، زمن ،سأدون� )4(
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 یتوقف وال التماثل، أو التناظر أمبد على �عتمد ال �حتو�ه، عما إ�حائه في الرمز

 أنما� من تفرزه وما ال�اطنة العالقات أبن�ة خالل من ینبث� بل المشابهة، حدود عند

 محتدم ف�ر�  ترا�� خل� إلعادة �المتلقي و�دفع �المحتمل، م�تنز لغو�  ونظـام تناسب�ة،

    .1»لألش�اء الم�اشر االلتقا� حد یتجاوز

 الجزئ�ة عن خاللها من و�نأ� والزمان، الم�ان الشاعر بها یتجاوز داللة فالرمز

 مةق� نفسه وتنازع الوجود، بها یتجاوز التي االنفصال حاالت في المطل� ل�عان� واآلن�ة

 عم� خالل من ذاته في ال�قین هذا �حل ألنه ینتهي، ال الذ� الحتمي الشعر�  ال�قین

 منها سل�قت� الطب�عة، في علیها یدل وما الرموز هذه عن ترسخت التي الداللة تأثیر

  .)2(» واحدة حالة إ�اها و و��ون  األش�اء، قلب في حلوال و�حل«  المعاني من المشهور

 أف�اریتسلح �ه الشاعر و�عبر عن ما في نفسه من  �ما �عتبر الرمز سالحا

تلك البوا�ة التي تدخل من خاللها اللغة  إذنومشاعر �طر�قة تلم�ح�ة غیر م�اشرة، فهو 

�ستكشف خ�ا�اه  أنقار� عاد�  أل��م�ن  ال أخاذ أدبيساحة العلم تحت غطاء 

 قبل �ل –فالرمز هو ما یت�ح لنا أن نتأمل شیئا آخر وراء النص،  الرمز هوف«، ومقاصده

 اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة، أو هو القصیدة معنى خفي، وٕا�حاء، إنه -شيء

 التي تتكون في وع�ك �عد قراءة القصیدة،إنه البرق الذ� یت�ح للوعي أن �ستشف علما ال

  .)3(»نحو الجوهر حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، واندفاع

  

  :لرمزا أنواع: ثان�ا

 إلى أ�ضابهم  أد� ،اختالف النقاد والشعراء في تحدید نظرتهم حول مفهوم الرمز إن

فتتعدد  اآلخر،وقد اختلفت �ذلك وت�اینت �عضها عن �عضها أنواعه، اختالف في تحدید 

                                                                 

   197.ص المعاصر، العر�ي الشعر في قراءة الشعر، لغة ،عید رجاء )1(

 .37 لعر�ي، صإیل�ا الحاو�، الرمز�ة و السر�ال�ة في األدب الغر�ي و ا) 2(

 .84ص ،2000 الجزائر، إبداع را�طة إصدارات المعاصر، الجزائر�  الشعر في الرمز تجلي ،بوصالح نس�مة )3(
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خذ منها أوتنوعت �حسب المصادر التي  ،المفاه�م ت�عا للمقای�س الخاصة ��ل واحد منهم

  :نجد األنواعین هذه ومن ب الشاعر مادته

  :الرمز اللغو� / 1

استخداما عند شعرائنا، فهو من ا�سطها واقلها  األنما� أكثر�عّد هذا النوع من  

ظهر في اعتماد الشاعر على المفردة اللغو�ة، واستخدامها ت ته�ساطفي الرمز و  إ�غاال

�ه بین استخداما رامزا یدل على معنى ا�عد من داللتها الظاهر�ة عن طر�� التشا

  1.الداللتین

و�طل� عل�ه الرمز الذ� یتبلور في �لمة « :�قوله" إسماعیلعز الدین "و�عرفه 

من الرمز ال یختلف �ثیرا عن استخدام القدامى للمجاز  أ�ضاهذا النوع ، و 2»واحدة

عادة ما تكون تعبیرا عن واقع  ألنهااللغو�، وذلك لما تحمله هذه الرموز من جدة دالل�ة و 

  .3تصو�ر مشاعره النفس�ة إلىووسیلة یهدف بواسطتها  شاعر،�ع�شه ال

العالم واسطة العقد التي تر�� اإلنسان � و�راهالرمز الظن �عثمان حشالف  حسنو�

، فالشاعر من خالل تشو�شمع مح�� مليء �ال فاعلالقدرة على الت منحه�، و المح�� �ه

العالم الموضوعي أو الح�اة من العالقة التي تر�� بینه و�ین  على جوهر«الرمز، �طلعنا 

والتفاعل، والتأثر المت�ادل �قصد الوصول إلى االنسجام  حوله، وهي عالقة �ط�عها التوتر،

ولهذا یلتجئ الشاعر إلى  ،)4(»الذات والموضوع والتوازن أو تحقی� قدر من المصلحة بین

                                                                 

 ،�3 لبنان بیروت، اإلسالمي، الغرب دار الفن�ة، وخصائصه اتجاهاته الحدیث الجزائر�  الشعر ناصر، دمحم: ینظر) 1(

   .218ص م،1981

 �3 لبنان، بیروت، العودة، دار والمعنو�ة، الفن�ة وظواهر قضا�اه المعاصر العر�ي الشعر إسماعیل، الدین زع )2(

   .218ص م،1981

.550ص الفن�ة، وخصائصه اتجاهاته الحدیث الجزائر�  الشعر ناصر، دمحم: رینظ ) 3)  

 2000 جزائر،ال الجاحظ�ة، التبیین، منشورات المعاصر، العر�ي المغرب شعر في والداللة الرمز ،عثمان حشالف) 4(

 .5ص
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ألح�اء، �قصد وتجدید الصلة �األش�اء وا التي تم�نه من إحداث هذا التواصل«الرموز 

  .)1(»من األس�اب تحقی� االنسجام الذ� یتعرض إلى انقطاع وتوتر لسبب

  :الرمز التراثي /2

�عد التراث من بین المصطلحات التي تتردد �ثیرا في الدراسات العر��ة المعاصرة 

عاكسة لماضي الشعوب، �ما �مثل طاقة �امنة �ستشرف من خاللها  مرآةفهو �مثل 

  .ة وتطو�ع عناصر الواقع الراهنجدید أفاقالشاعر 

العر�ي احتوائه على رموز تراث�ة مستلهمة من  أدبناالظواهر في  أهمحیث نجد من  

التار�خ وذلك للتعبیر عن العدید من القضا�ا التي �ع�شها الشاعر و��ون ذلك عن طر�� 

 إذة والماضي الذ� �مثل صورة احتجاج�ة على اللحظة الحاضر  ثاستلهامه لعناصر الترا

على الحاضر فالشاعر هنا �ستمد رموزه الشعر�ة  وأحداثه إشاراتهینس�ب الماضي ��ل 

فعناصر هذا التراث «عناصرها من التراث �مصادر متنوعة ومختلفة  �أخذمن الواقع �ما 

في نفوس  التأثیرال تنفذ وعلى  وأحاس�س�مشاعر  اإل�حاءومعط�اته لها القدرة على 

تمثل الجذور  ألنها �شعلها الشاعر أخر� معط�ات  أل�ةل�س  الجماهیر ووجدانهم ما

  .2»لتكو�نهم الف�ر� والوجداني والنفسي األساس�ة

الشاعر �قوم �استحضار التراث الرمز� الذ� یتقاطع ف�ه الماضي والحاضر  أن أ�

فعال�ة  أكثرالنفس�ة والشعور�ة في الرؤ�ة الشعر�ة على وسائل  األ�عاد إل�صال�ما �عمد 

  .على نفوس الجماهیر التأثیرك �غرض وذل

دالالت التراث التي تت�ح نماذج وتخل� تداخال بین «:أن" رجاء عید"�ما یر�  

على الحاضر ��ل  وأحداثهثاراته وتوفراته إالحر�ة الزمان�ة حیث ینس�ب الماضي ��ل 

                                                                 

 .6ص المعاصر، العر�ي المغرب شعر في والداللة الرمز ،عثمان حشالف) 1(

.121ص م،2002 ،�4 القاهرة، سینا، ابن م�ت�ة الحدیثة، العر��ة القصیدة بناء عن زاید، عشر�  يعل ) 2)  
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ك وذل وأصالة��سب التراث العمل الشعر� عراقة ، ف1»ماله من طزاجة اللحظة الحاضرة

  .من خالل غوص الحاضر بجذوره في تر�ة الماضي الخص�ة

التراث  أن إلىوهذا �عود  ،الشعراء همالرمز أكثر مستعملي  أنیتبین لنا  من هذاو  

�مثل مصدرا غن�ا �ستمد منه الشعراء رموزهم، فالتراث �مثل موروث ثقافي ودیني وف�ر� 

  .�م وعادات وتقالیدیتصل �الحضارة والثقافة من قصص، وح�ا�ات، وق و�ل ما

  

  :الرمز التار�خي/ 3

 :ـف ،�عتبر التار�خ ذاكرة الشعوب ومجدها وهو�تها فهو حامل لوائها ومستقبلها

تنتهي �انتهاء وجودها  ،التار�خ�ة والشخص�ات ل�ست مجرد ظواهر �ون�ة عابرة األحداث«

 –على امتداد التار�خ  -فان لها جانب داللتها والشمول�ة ال�اق�ة والقابلة للتجدد الواقعي،

  2.»أخر�  وأش�الفي ص�غ 

 وٕانماماض�ة  أحداثالتي �ستعین بها الشاعر في �تا�اته ل�ست مجرد  فاألحداث

أو الشخص�ات ف�مجرد  األحداثوذلك عن طر�� استدعاء الشاعر لهذه  ،هي قابلة للتجدد

 إلیهااد التوصل ذهن القار� الهدف أو الغا�ة المر  إلىذ�ر تلك الشخص�ة یت�ادر م�اشرة 

  . األحداث��ون ملما بهذه  أنولكن یجب عل�ه 

�ي �ستقوا منه  ،الغوص في التار�خ إلىوالرمز التار�خي هو لجوء الشعراء والكتاب 

 واستخدامها في �تا�اتهم للتعبیر عن یتم توظ�فهاثم  وأحداثه،و�ستمدوا من شخص�اته 

 ماض�ة انقضت بل أحداثتار�خ ل�س مجرد ال، و مواقفهم المت�اینة والخف�ة وغیر الم�اشرة

                                                                 

.301ص المعاصر، العر�ي الشعر في قراءة الشعر لغة عید، ءرجا ) 1)  

   .120ص المعاصر، العر�ي الشعر في التراث�ة الشخص�ات استدعاء ،زاید عشر�  يعل )2(
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میزة المعاصر دائما في «و ،وغن�ة ونا�ضة �الحیو�ة 1ح�ة إنسان�ةهو ع�ارة عن تجارب 

  2.»من الخبرات الماض�ة في تش�یل المفاه�م الجدیدة اإلفادةهذا الصدد انه �ستط�ع 

 األف�ار یواف� طب�عة ن الشاعر یختار من شخص�ات التار�خ ماإف« و�طب�عة الحال

الماضي ومحاولة  إلىوذلك �العودة ، 3»الملتقى إلىینقلها  أنوالقضا�ا والهموم التي یر�د 

  .توظ�فه في الحاضر

حاولنا تصنیف الشخص�ات التار�خ�ة التي وظفها الشعراء المحدثون، فسنجد  إذا أما 

  :رئ�س�ة أنواعتتمثل في ثالثة  أنها

تصل  أنة الذین لم �قدر لثوراتهم أو دعواتهم الثورات والدعوات النبیل أ�طال :أوال

  .غایتها ف�ان مصیرها، ومصیرهم الهز�مة إلى

  .د الذین �مثلون الوجه المظلم لتار�خناا، والقو واألمراءشخص�ات الح�ام، : ثان�ا

  .4لتار�خنا يء، والقواد الذین �مثلون الوجه المضواألمراءشخص�ات الخلفاء :ثالثا

تتضمن �ل من الرموز الس�اس�ة  ألنهااالت عدیدة وذلك وللرموز التار�خ�ة مج

  .والدین�ة واالجتماع�ة وغیرها

ساعده في فقد  ،هفالتار�خ �عد �مثا�ة جسر للتواصل بین لغة الشاعر وواقع إذن

  .رموزه وتوظ�فه توظ�فا فن�ا هالتار�خ والوقائع التار�خ�ة استحضار أحداث د یتجس

  

                                                                 

للطاهر وطار، دراسة " الولي الطاهر �عود إلى مقامه الز�ي" هد� ز�ن العابدین، ترجمة الرموز الدین�ة بن: ینظر )1(

، الجزائر 1صغور أحالم، جامعة احمد بن بلة، وهران: اجستیر في الترجمة، إشرافتطب�ق�ة مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الم

  . 36م، ص2016 /2015

.15ص والمعنو�ة، الفن�ة وظواهره قضا�اه المعاصر العر�ي الشعر إسماعیل، الدین زع ) 2)  

.120ص المعاصر، العر�ي الشعر في التراث�ة الشخص�ات استدعاء زاید، عشر�  يعل ) 3)  

.121 ،120ص ص نفسه، المرجع: رینظ ) 4)  
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  :الرمز الطب�عي/ 4

إلى استخدام عناصر الطب�عة، وذلك بهدف  األح�انء في �ثیر من یلجا الشعرا

ابن  ءقبل �ل شي فاإلنسان«الدالة على الطب�عة بدالالت شعور�ة عم�قة  األلفا�شحن 

 مما خل� بینهما نوعا من التماسك الطب�عة ظهر منها وعاش علیها ومات فیها،

�ه إلى تقد�سها  أد�ا مم اإلنسانالطب�عة هي مصدر احت�اج  أنواالنجذاب، �ما 

   1.»وع�ادتها

ا �النس�ة للشاعر، فهو حین یتعامل مع رمز من رموز مً هِ لْ الطب�عة تمثل مصدرا مُ ف

ن�عا للرموز «صد�قته و�انت  فقد ،هذا الرمز أوصالعل�ه أن ی�حث في  ،الطب�عة

 .وتحاوره تثیره وتنم�ه،: اإلنسانيلقد احتضنت منذ البدء، الفعل  ال نها�ة له، واألساطیر

 وٕاحساسهوم�عث لحنینه  اإلنسانو�سحرها وجاللها الغامض الطر� �انت مصدرا لدهشة 

  . 2»، رمزا لتشوقه إلى المطل� والسامي وال�عیدأخر� �الجمال �انت، �ع�ارة 

مظاهر الطب�عة رموزا  أص�حت إذامنذ القدم  اإلنسانياحتضنت الفعل  إذنفالطب�عة 

شاعر الرمز� نجده �قوم بتوظیف عناصر الطب�عة في �تا�اته الو ، لحالة الشاعر الشعور�ة

ومن ثم الندهش حین « ،روحة أسراروفي الوقت ذاته یدرك  األش�اءفهو یدرك  ،الفن�ة

توحي على قلم  وانهار الجلید، والقمر نر� �عض عناصر الطب�عة الجامدة �السماء الزرقاء

هذه المفردات المنتزعة من الطب�عة حتى تص�ح  ،كثر مما تعن�ه في ذاتهاأ�" مالرم�ه"

   .3»رموزا للجمال ال�عید المنال األصل�حسب 

عن تجار�هم المفضلة  التعبیر أداة ،من الطب�عة اومما نستنتجه أن الشعراء اتخذو 

 .فهي �مثا�ة مصدر الهام لهم، فهي تمثل لغة مفعمة �الرموز ،الفن�ة الخاصة

                                                                 

.209ص م،2013 ،�1 للنشر، م�م دار الجزائر�ة، الشعب�ة القصة في وداللته الرمز عزو�، دمحم ) 1)  

 ،م1990 ،�1 �غداد، العامة، الثقاف�ة الشؤون  دار نقد�ة، دراسات" الشعر�  النص حداثة في العالق، جعفر يعل )2(

   .63- 62ص ص

.313ص م،1977 �،.د مصر، القاهرة، المعارف، دار المعاصر، الشعر في والرمز�ة مزالر  احمد، فتوح دمحم ) 3)  
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  :الرمز الصوفي/5

، والذ� اءالشعر  إلیهاالمصادر التراث�ة التي ولج  أهممن  �عتبر التراث الصوفي 

تجر�ته ف�ان  أ�عادعبر من خاللها عن  أدب�ةاستقى منها نماذج وموضوعات وصور 

�عدا جمال�ا یبدو ف�ه االتجاه إلى الرمز  األدبيللعمل  أعطىومالذ الذ�  ملجأبذلك 

   1.والخرافة سطورةاألغر��ا في عصرنا مثله �مثل االتجاه إلى  أمراالصوفي 

والصوف�ة ذات عالقة وث�قة �الشعر ف�ل منهما یتعامل مع الوجود �منطل� وجداني 

ق�م روح�ة فن�ة، تصله �الرمز المعاصر من الجهة وت�عد «حدسي ال عقلي، وف�ه تتجلى 

�عاني حاالت وجدان�ة على درجة من التجر�د –�الرمز –منه من جهات، فالصوفي 

الرمز الصوفي ، ألن 2»الخالد اإللهيس�طرة الحس لیتحد �الجمال  والغموض و�نعت� من

غیر  أحداثمجاز هو ع�ارة عن و غامض �أسلوبع�ارة عن ق�م فن�ة �عبر عنها الشاعر 

   .اإلنسانمعروفة من 

 و�إصغائهن الواحد منهم ل�صمت بدال من أن یتكلم، إف« ":�ارل فاسی�ه" رأ�وعلى 

دها الذ� ال یوصف، و�تعلم منها لغة جدیدة ذات مغز� یدرك انسجام وجو  األش�اءإلى 

وذلك لیدرك سر  األش�اءن �صغي إلى أ�صمت و  أنیتوجب على المرء  ، وأح�انا3»عمی�

  . وجودها وانسجامها 

والرمز الدیني �غیره من الرموز �ان له الح� األوفر من حیث االستخدام �غرض 

  ة في القصیدة وما یختزنه من رون� وجمالودعم الجوانب الفن� اإلنسانيالوجدان  إثراء

 اإلشارة�عد رمزا غر��ا وعجی�ا، وذلك ل�عده عن التصر�ح واعتماده على  أنهومما نستنتجه 

                                                                 

 �حث أنموذجا، حاو�  خلیل– الش�ل في قراءة-المعاصرة العر��ة القصیدة في وداللته الرمز سوهیلة، یوسفي: رینظ )1(

 سید� ال�ا�س، الج�اللي جامعة الحاج، األحمر -د.ا إشراف العر�ي، واألدب اللغة في الد�توراه درجة لنیل مقدم

   .154- 135ص ص م،2017/2018 الجزائر، بلع�اس،

. 164ص المعاصر، الشعر في والرمز�ة الرمز احمد، فتوح دمحم ) 2)  

 �1 لبنان، بیروت، والتوز�ع، والنشر للط�اعة األندلس دار الصوف�ة، عند الشعر�  الرمز نصر، جودة فعاط)3(

   .63ص م،1978
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�صل إلى جوهرها عالم  أن��اد �فهمها فاهم وال  وعالقات خف�ة في التجاوز �الكالم، ال

  .وذلك لما یتمیز �ه هذا النوع من الرموز �الغموض 

  :ز الدینيالرم/6

�الغة، وهو رمز  �أهم�ة ظىهناك رمزا �ح أنو�عد دراستنا للرموز السا�قة نجد 

  .وهو الرمز الدیني إالمتداوال في العصور، 

 اإلنجیلالقرآن، ( والمقصود �ه تلك الرموز المستمدة من الكتب السماو�ة الثالثة 

فمعظم المنا�ع التي  ،األول والكتاب المصدر الدیني في المقام األد�اءفقد جعل  ،)التوراة

 ن الكر�مآعلیهم السالم، وسور القر  األنب�اءاستقى منها الرموز الدین�ة تتراوح بین قصص 

�ان التراث الدیني في �ل العصور ولد� �ل « إذ ؛ذات الدالالت الدین�ة األماكنو�عض 

ج الشعر�، حیث �ستمد منه الشعراء نماذ اإللهاممصدرا سخ�ا من مصادر  األمم

  1.»أدب�ةوصور  وموضوعات

�عبر عن نفسه، وعن �ل مقدس من خالل رموز دین�ة تمثل  اإلنسان أومذ ذلك بد

والتي  األد�انفي بروز  األخر� ، حیث ساهمت المؤشرات البیئ�ة والثقاف�ة، والعوامل اآللهة

  2.والخرافات األساطیرنمت معها 

�ان في الحق�قة  ألنهین�ة في الرموز الد األسطور� نحصر الرمز  أنوعل�ه �م�ن 

فال ��اد یختلف اثنان ، رمز دیني ارت�� �طقوس الع�ادة والد�انات في الحضارات السا�قة

فقد خل� للع�ادة والدن�ا، فهو �مثل دستور �شرع الحالل  لإلنسان" الدین" أهم�ةحول 

  .األفرادوالحرام، و�نظم سیر المجتمعات وحدود حر�ة 

                                                                 

.75ص المعاصر، العر�ي الشعر في التراث�ة الشخص�ات استدعاء اید،ز  عشر�  يعل ) 1)  

 القد�م األدنى الشرق  في وداللتها الدین�ة الرموز حول دراسة الدیني، الرمز قصة العلى، �الل موسى ل�ال )2(

   .33م، ص2011/2012 �، د قبله، وما واإلسالم والمس�ح�ة
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الموروث الدیني من خالل استخدام القرآن الكر�م في �ما حاول الشعراء توظیف 

التي تضفي على الصورة الشعر�ة  األنب�اء�تا�اتهم الشعر�ة إلى جانب ذلك نجد قصص 

 أحداثمز�جا بین الشعر�ة �اتت نجد الصورة واألصالة، حتى أننا طا�عا من الحیو�ة 

 التي ،لقاسم خمارلدمحم ب "عنة الحمراءلال"�ما جاء في القصیدة  ،التار�خ وقصص القرآن

سل�مان عل�ه السالم مع بلق�س والهدهد �ما رواها القرآن الكر�م  النبيوظف فیها قصة «

  1.»في الفیتنام األمر���ةوهو یرمز من خاللها إلى اندثار االمبر�ال�ة 

الشعراء تطع�م صورهم الشعر�ة �قصص القران الكر�م من حین  أ�ضا�ما حاول 

ف�عمد الشاعر إلى  «.نوح وقصة یوسف نبي هللاوقابیل، وقصة قصة هابیل  :آلخر

�عتمد  وٕانما�عمد إلى ذ�ر �عض التفاصیل المتعلقة �القصة،  أنعابرة دون  إشارةاستخدام 

و�شار في مواطن  أیوب النبيإلى  على ثقافة المتلقي وذ�اءه، ف�شار إلى مواطن الصبر

  2.»جه من �طن الحوتیونس وخرو  الرسولغل�ة الح� في النها�ة إلى 

عدة حول  آفاقاستخدام الرمز الدیني في الشعر ��شف لنا  أنوخالصة القول 

 الت ق�مة تحیله على موروث حضار� النص، فتوظیف هذه الرموز تعطي للنص دال

 أنالشعراء من توس�ع ثقافتهم التعبیر�ة وتطو�ر ثقافاتهم الدین�ة، �ما  أ�ضاوتم�ن 

 أ�عاداوضوحا �ما قد �عطي لها  أكثریني، یجعل من القصیدة التوظیف الجید للرمز الد

  . على الواقع المعاش إسقاطهانستط�ع 

  :الرمز الخاص/ 7

�التار�خي والدیني، فیتسع و�تلون  األخر� ر الرموز اطإوهذا النوع یخرج عن  

نجد لكل شاعر رموزه ، ف�حسب الشعراء وتنوع رؤاهم في المواقف والتجارب الشعور�ة

  .التار�خ�ة  واألحداثصة التي �ستقیها من الوقائع الخا

                                                                 

.586ص الفن�ة، وخصائصه اهاتهاتج الحدیث، الجزائر�  الشعر ناصر، دمحم ) 1)  

.588ص نفسه، عالمرج ) 2)  
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وفیها «تجر�دا، بل یردها إلى الذات  أكثریجعل الرمز ذا خاص�ة ف��ون  وهذا ما

عالقات جدیدة مشروطة  أنقاضهاتنهار معالم المادة وعالقتها الطب�ع�ة، لتقوم على 

 إذحیث الحقل الداللي  الرمز الطب�عي یتقاطع مع الخاص من، ف1»�الرؤ�ة الذات�ة للشاعر

  .�قوم �ل شاعر بتحمیل رمزه الطب�عي �ما یتناسب وتجر�ته الخاصة

وفرصة اكبر الخت�ار  ،وحر�ة أوسع أكثرفالشاعر یجد في الرمز الخاص حر�ة  

ونجد في المعجم الرمز� مثال  ،رمزه الذاتي الذ� تتمثل ف�ه تجر�ته �ش�ل اشد خصوص�ة

  .لحجر والجماد داللة على الموتالقمح داللة على الخصو�ة، وا

داللته من التجر�ة  �أخذفهو  ،فالرمز الخاص هو رمز مبتكر من الشاعر إذن 

  .ألنه رمز خاص �الشاعر و�ن�غي أن یتوفر على �عض القرائن التي تدل عل�ه ،الشعور�ة

  

  

                                                                 

.137-136ص ص المعاصر، الشعر في والرمز�ة الرمز احمد، فتوح دمحم)  1)  



 

 
 

  

  

  مظاهر استخدام األخطل للرمز الدیني

  :رمز دیني إسالمي: أوال

  ):حى من القصص القرآنيمستو ( رمز دیني/1

  :رمز دیني مستوحى من خالل معاني اآل�ات القرآن�ة/ 2

   :القرآن�ةرمز دیني مستوحى من الع�ارات أو الجمل / 3

  :الكر�م القران ألفا� خالل من مستوحى دیني رمز/4

 .:مس�حي دیني رمز: ثان�ا

  :الصلیب ـ1

  :ن والقس�س ـ2

  :يحمس� استخدام ذات ألفا� ـ3
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  تمهید

لم �عرف  عر�ي القد�م،دب الأن األ�م�ن االنطالق منه سلفا هو إقرار الدارسین  ما

ما نجده من توظیف  أنو ، �مفهومه النظر� المعروف في األدب الحدیث موضوع الرمز

�م�ن أن نستند عل�ه في إقرارنا  ،ال �م�ن اعت�اره اتجاها فن�اداللي ل�عض من أنواعه 

ء الشعرا استخدامرض�ا، جاء في س�اق التعامل العام، وما بوجوده، إنما ذلك �ان توظ�فا ع

الفعل اإلدراكي، الذ� یتطل�ه االستخدام الرمز�  طارإله إال �مساعدات تصو�ر�ة خارج 

  .أ� الوعي الفني لالستخدام

إلى ولذلك فقد عرفت دوافع وأس�اب استعمال الرمز تعدد التوجهات، فالمبدع �حتاج 

س الواقع المحدود، ف�ان الرمز األداة التي تستط�ع لى �أوسیلة تنقذه من الخضوع إ

�ة تجسد مظاهر التجر�ة احتمال الحاجات التي یجب وضعها في ص�اغة فن

حیث �ان الرمز الدیني أوفرهم حضا من حیث التوظیف واالستخدام إذ نجد ان الشعور�ة،

قاموا أ�ضا  اغلب الشعراء قاموا �استحضار شخص�ات ترت�� بر�ا� وثی� �الدین، �ما

بتوظیف دالالت قرآن�ة وقصص األنب�اء وهذا ما أضفى على �تا�ات هؤالء الشعراء ط�عا 

الذ� �حمل هو " األخطل "من الجودة الفن�ة، وهذا ما لمسناه من خالل دراستنا لشعر 

  .اآلخر بدوره رموزا دین�ة

  

  :رمز دیني إسالمي: أوال 

جدنا أن مستعملة من قبل الشعراء فو تطرقنا في الفصل النظر� ألنواع الرموز ال

أما الرموز  ،تار�خ�ة، طب�ع�ة، لغو�ة، تراث�ة وأ�ضا رموز خاصة معظمها �انت رموزا

الذ� قام بدوره " األخطل" فهي الطاغ�ة على شعرهم؛ حالهم في ذلك حال شاعرنا الدین�ة

  .أ�ضا بتوظ�فها في �تا�اته الشعر�ة 



 الدیني للرمز األخطل استخدام مظاهر                                                      الفصل األول         

 

21 
 

  ):آنيمستوحى من القصص القر ( رمز دیني/1

اعتمد الشاعر من خالل توظ�فه للرمز الدیني على القصص القرآني الذ� �عدُّ 

رافدا من روافد اإلبداع الفني �ما ف�ه من متعة وٕافادة واغناًء �اإلشارة، وماله من دالالت «

عم�قة و�خاصة حین تص�ح هذه القصص القرآن�ة قناعًا، ومعادال موضوع�ًا للشعر إذ 

  . )1(»لقصص ألوانا من االنفعاالت الجمال�ة والنفس�ة��شف استدعاء هذه ا

 فة إسالم�ة واسعة �القرآن الكر�میجده �حمل ثقا" األخطل"والذ� �طلع على شعر 

  .على أح�امه وقصصه ومعان�ه وصوره هواطالع

ومن أهم تلك الرموز الدین�ة التي قام الشاعر �استدعائها أو بثها في شعره نجد 

ها حضور فّعال في مرجع�ات الدین اإلسالمي، ومن بین هذه شخص�ات دین�ة، �ان ل

  :حیث �قول الشاعر " موسى عل�ه السالم" الشخص�ات نجد

  .ّن ح�ات قومك في الشعرأال �ا ابن صّفار فال ترم العلى     وال تذ�ر 

  .2فقد نهضت للتغلبین حّیـــــــــــــــــة          �حیـــة موسى یوم أّید �النصــــــــــر

توظ�فًا رمز�ًا " موسى عل�ه السالم"قام الشاعر في هذا المقطع بتوظیف شخص�ة 

�حیل إلى قدرة التغلبیین في القضاء على أعدائهم، مشبهًا إ�اهم �ح�ة النبي موسى یوم 

  .النصر على عدو هللا

فالنبي عل�ه السالم هو رمز للتحد� حین وقف أمام فرعون وز�انیته متحد�ا وقد  

تهم وذلك �فضل تأیید هللا ونصرته ف�انت عصاه تح�� المؤامرات وتقضي على أبهر سحر 

  .الم�ائد والدسائس التي �ان ُ�ح��ها له فرعون 

                                                                 

 قسم القد�م، المغر�ي األدب في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذ�رة خلوف، ابن ثنائ�ة في التناص معاش، ح�اة)1(

   .52ص ،2004 الجزائر، �اتنة، لخضر، الحاج العقید جامعة اإلنسان�ة، والعلوم اباآلد �ل�ة وآدابها، العر��ة اللغة

.116، صم1994، 2، �، لبنان، بیروت، دار الكتب العلم�ةمهد� دمحم ناصر الدین: ، تح، الدیواناألخطل) 2(   
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تحمل داللة النصر، فالشاعر هنا قام �استحضار هذه "موسى عل�ه السالم " فلفظة  

﴿: اللفظة وٕاسقاطها على التغلبیین، مستمدًا ذلك من اآل�ات القرآن�ة      

                      ﴾(*)   

 یخاف ال أن و�طمئنه؛ السالم عل�ه موسى تعالى هللا یخاطب الكر�مة اآل�ة هذه ففي

 �فلحوا ولم بها تحدوه التي الح�ال كتل تلقفت التي عصاه، یلقي �أن وأمره السحرة �ید من

 في ساعدتهم قو�ة ح�ال �ملكون  الذین للتغلبیین �النس�ة الشيء ونفس مجابهته، في

  . أعدائهم من التخلص

﴿:تعالى وقوله                  ﴾)**(   

 التي وعصاه موسى قوة وهي قبلها، التي ةاآل� في جاء لما تأكیدا اآل�ة هذه جاءت

 الشطر في الشاعر عل�ه ر�ز ما وهذا الفراعنة، الطغاة أفواه إس�ات خاللها من استطاع

  .الثاني البیت من الثاني

 وهي" األخطل" شاعرنا منها نهل أخر�، قرآن�ة قصص إلى اإلشارة �م�ن �ما 

 یدل رمز�ا توظ�فا إ�اها موظفا ،السالم علیهم...) ونوح وداود، وهارون، یوسف،( قصص

  : �قول ذلك وفي األنب�اء هؤالء ناله الذ� الجزاء على

 ملُحودُ  الُرمس في ُ�َغیبني حتى    ناسیــــــــــــــــــــه لست فإني یز�د أما 

 وتشــــــــــــــــر�د جرم أهله عن نفاه    وحـــــــــــد مستفرد عن رُ�ك جزاك

 سفود الصیف سموم من �أّنه    �لهــم ناُس ال رماه قد مستشرف

 وداودُ  هارون  ُجز�َ  ما مثل أو    ومغفـــــــــــرةً  إْحساناً  یوُسفَ  جزاء

                                                                 
 .69 اآل�ة طه سورة(*)

 .45اآل�ة الشعراء سورة*)*(
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 منجود وهو لنوح استجاب إذ    سفینته في نوحُ  نال ما مثل أو

  )1(وتخلیــد فیها نعمة ةـــــّــــ جن في     واس�نـــــــــه الدن�ا لّذة من أعطاهُ 

 یوسف النبي منهم نذ�ر األنب�اء؛ من عدد أسماء استحضر هنا الشاعر أن فنجد

للصبر، وأراد  مثال نوح والنبي السالم، علیهم وداود هارون  والنبیین لالحسان، یرمز الذ�

  .اإلشارة إلى ما ُعرف عنهم من صفات لُیلحقها �ممدوحه

 ما عظائم إلى ةاإلحال الشاعر أراد �مقامها، الم�مونة األسماء هذه توظیف وفي 

 :تعالى قوله مثل من األسماء، هذه ودور ق�مة تمجد التي اآل�ات من �ثیر إل�ه أشارت

﴿          ﴾(*)، البیت مع متوافقا نجده ما وهذا 

  .الكر�مة اآل�ة وهذه الخامس،

﴿�ذلك وقوله     ﴾)*(* داود نب�ه أید وتعالى س�حانه فا� 

  .الرا�ع والبیت یتقاطع ما وهذا �الزابور،

 ﴿:تعالى قوله أ�ضا ونجد                 

    ﴾)**(* ،تفسیر أو �لتأو  على یوسف قدرة في تتمثل قرآن�ة الحجة وهنا 

 البیت من األول الشطر في تعالى هللا من جزاء أنها على الشاعر إلیها أشار األحادیث،

  .الرا�ع

 النبي قصة �استحضار قام األخطل أن لنا یتبین القرآن�ة، اآل�ات هذه وراء ومن

 من راج�ا معاو�ة بن یز�د على بإسقاطها وقام وداود وهارون  ونوح السالم، عل�ه یوسف

                                                                 

   .79ص الدین، ناصر دمحم �مهد :تح الدیوان، األخطل،) 1(
 . 48اآل�ة هود، سورة(*)

 .55اآل�ة اإلسراء، سورة*)*(
 .21 اآل�ة یوسف، سورة)**(*
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 فهي واألول�اء، األنب�اء أولئك ثواب مثل الهاجرة في تشرد �عدما یجز�ه أو یثی�ه أن ىالمول

یجد  فالقار�  الدیني، النص ألحداث س�اق�ا توظ�فها حیث من واضحة تظهر قصص

  .القصیدة معاني خیو� و�شف النص هذا شفرات فك في صعو�ة

 وسیلة فهي" لسفینةا" وهي النجاة رموز من رمزا بتوظیف أ�ضا الشاعر قام �ما 

  .والنجاة الرحیل إلى تشیر وعالمة الراحة، وسائل

�ما ینقل لنا الشاعر أحداث قصة ناقة صالح، التي سلطها هللا على ثمود فأهلكتها،  

  : عندما جحدت �آ�ات ر�ها وعصت رسوله، فأرسل هللا إلیهم الناقة آ�ة �قول الشاعر

  د، وال ناه أخاه عن الغدرـــــــــــــــــــــــرشی      م ــــــــــــــــولما رأ� الرحمان أن ل�س فیه

  .)1(�رـــــــــــــــف�انوا علیهم مثل راغ�ة الب         لـــــــــــــــــــــــــــــأمال علیهم تغلب ابنة وائ

 ﴿:مستمدا ذلك من اآلیتین الكر�متین              

      ﴾(*) ،یدعو �ان صالح قوم تعالى هللا �أمر أیدینا بین التي اآل�ة في 

 في موضح هو �ما شدیدا العقاب ف�ان فعقروها، الواسعة هللا أرض في تأكل وشانها الناقة

  . السا�قین البیتین

﴿:ونجد أ�ضا قوله             ﴾)*(*. 

أ� " راغ�ة ال��ر"أ� أن هللا أرسل الناقة لكي �فتنهم بها، هنا قام الشاعر �استحضار لفظة 

ناقة صالح، حیث قام بإسقا� هذه القصة على قوم بني عامر الذین خلت د�ارهم من 

  . علیهم التغلبیین لیهلكوهمالح�ماء الذین ینهون أهلهم عن الغدر والمن�ر وسل� هللا

  :وفي موضع آخر �قول الشاعر 

                                                                 

   .132ص الدین، ناصر دمحم مهد� :تح الدیوان، األخطل،) 1(
 .64اآل�ة هود، سورة(*)

 .27سورة القمر، اآل�ة*)*(
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 .)1(لعمر�، لقد أسر�ت ال لیل عاجز   �ساهمة الخدین، طاو�ة القرب

یوظف الشاعر في هذا المقطع الشعر� حادثة اإلسراء والمعراج وأنه قام بها ل�ال 

﴿: أ�ضا بین ساهمة الخدین وطاو�ة القرب، التي تتقاطع مع �المه تعالى    

                        

               ﴾(*)   

 لمقامها مناس�ة أسر�ت لفظة اءتوج والمعراج اإلسراء قصة ق�مة لنا یؤ�د وهذا

  . ل�ال سیره �ان والشاعر إسراء �سمى ل�ال فالسیر

  :لألخطل آخر قول وفي

  . )2(�س�ح ال�حر في القرقور تر�  وحیث        رهــــــــو�ح العراق بر لنا وٕان

 في والمتمثلة" و�س�ح مس�ح" لفظتي في الغائ�ة للنصوص حصر البیتین هذین في

 هذه في فالشاعر الحوت، �طن في �س�ح �ان عندما" السالم عل�ه" ونسی هللا نبي قصة

 �طن في السالم عل�ه النبي وس�احة متناظرة تمام الماء في س�احته لنا �صور القصیدة

  . الحوت

  :للشاعر آخر قول وفي

  .)3(وعوداً  �ستطعني لم إذ الكشح طو�       رةـــح ابن دوني النعمان رأ� ولّما

                                                                 

   .22الدین، ص ناصر دمحم مهد� :تح الدیوان، األخطل،) 1
 .1اآل�ة اإلسراء، سورة)(*

   .71ص نفسه، المصدر) 2

   .70المصدر نفسه، ص) 3(
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 ما وراءها تر�ت التي الدین�ة الشخص�ات من شخص�ة على" حرة ابن" لفظة تدل

 فقد للمسلمین، خل�فة الشام أهل �ا�عه الذ� "معاو�ة بن یز�د" شخص�ة وهي أال �ه، تذ�ر

 واتخاذ الق�ادة على القدرة تملك نفسه یر�  و�ان والحزم، �الشجاعة یتمیز یز�د �ان

  .القرارات

  :اآل�ات القرآن�ة رمز دیني مستوحى من خالل معاني/ 2

وٕاذا ما أراد الشاعر وصف من یر�د هجاءهم والنیل منهم، استعار �عض آ�ات  

العذاب والخز� والشنار الواردة في ح� المشر�ین، تأكیدا لعقابهم الدنیو� واألخرو�، وذلك 

 اإلنسانیة الذاكرة الفرد،إلى یتجاوز ما إلى الجمعي، الالشعور إلى العودة من نوع«

وعادة في هذا االستخدام ما �قوم  ،)1(»الالوعي من نوع بوصفھ الماضي إلى ھاوأساطیر

الشاعر �اقت�اس المعنى فق�، ثم �قوم �ص�اغته �أسلو�ه الخاص، مع ترك �لمة من 

   .الكلمات الدالة على المصدر الذ� أخذت أو اقت�ست منه

  :، نجد قولهاهاهنومن اقت�اسات األخطل الواردة في دیوانه  

  .)2(وذو العرش ُ�عطى من جز�ل و�منح         ُم ــــــــــــــــــــــــــأَغْرنا اْغَنَم هللا منهُ  فلما

هذه الصورة الجمیلة التي جسّدها الشاعر س�اق�ا في هذا البیت مستلهما معناها من 

 ﴿:اآل�ة الكر�مة                        

      ﴾(*) ، والمستفاد من هذه اآل�ة أن هللا یتقبل من ع�اده أحسن

  .أعمالهم، و�جاوز عن سیئاتهم فهو �عطي و�منح من �شاء من ع�اده من غیر حساب 

                                                                 

 قطب، حامد ورضا السید إسماعیل دمحم :تر التصوف، وتار�خ اإلسالم في الصوف�ة األ�عاد شمل، مار�  نآ )1(

  7ص ،2006 ،�1 ألمان�ا، �ولون�ا، الجمل، منشورات

   .68ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 2(
 .38:سورة النور(*)
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ث �ما نجد أن شاعرنا یهجو قوم ق�س �صورة هي األخر� ال �م�ننا تجاهلها �حی

  :قاموا �استبدال نعمة ر�هم �موقف �ش�ه ناقة مسنة قد فقدت و�رها �حیث �قول 

�انوا َذو� أمة حتى إذا اَعلَقـــــــــــــــــــــْت     بهم َحَ�ائُل للشْ�طان وابُتهروا 

اَء ل�َس لها ُهْلُب وال َوَ�ر    ُصلًوا على مشارف صْعب َمَراكُبها      1حصَّ

﴿:ل البیتین نجدهما امتصاصا دالل�ا لما احتواهما قوله تعالىوٕاذا ما تأملنا مدلو   

           ﴾)*( ، والمقصود في هذه اآل�ة الكر�مة هم القادة

﴿: من المشر�ین یوم بدر وقوله تعالى                

  ﴾)**( ، ومفاد هذه اآل�ة الكر�مة أن أهل القر�ة �فروا �أنعم هللا التي َمنَّ بها

علیهم، فأذاقهم جم�عا ل�اس الجوع والخوف، فجعل هللا تعالى ذ�ره ذلك لمخالطته 

أجسامهم �منزلة الل�اس لها، وذلك أنهم سل� علیهم الجوع سنین متوال�ة بدعاء رسول هللا 

  . ملسو هيلع هللا ىلص

ومن خالل هذا نجد أن الشاعر استلهم معاني هذین البیتین، من خالل اآلیتین 

   .الكر�متین، فقد ش�ه قوم ق�س �أهل القر�ة الذین �فروا بنعمة ر�هم

  

   :رمز دیني مستوحى من الع�ارات أو الجمل القرآن�ة / 3

�االقت�اس آل�ة «قران الكر�م عادة ما یلجا الشعراء إلى اقت�اس ص�اغات جدیدة من ال

  أو جملة من آ�ة قرآن�ة، مع تحو�ل �س�� أح�انا أو إضافة أو حذف �لمة، أو إعادة ترتیب

                                                                 

   .108-107ص ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1
 .28اآل�ة إبراه�م سورة(*)

 .112اآل�ة النحل سورة*)*(
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  .1»مفردات الجملة

ومن أشهر االقت�اسات الواردة في شعر األخطل المستوحاة من القصص الدیني  

  : التي �قول فیها" وال یدینون إال الواحد الصمد "نجد قصیدة 

  .إذ ال َ�َ�اُد �حــــبُّ الوالُد الَوَلدُ      ْد َأَجـــاُروا بـــإْذن هللا ُعْصَبُتَناَفقَ 

  .2وال یدینون إّال الواحد الصمد  قوم �ظلون ُخشعا في مساجدهم 

 ﴿: تعالى قولھ من مستلھمة أو تناص ھي الصمد الواحد فعبارة      

    ﴾(*) ، مفاد اآل�ة أن هللا لم یلد ولم یولد، ألنه ل�س �مثله شيء ف�ل و

  .شيء یولد إال س�موت، وال شيء �موت إّال سیورث، واّن هللا هلالج لج ال �موت وال یورث 

فالشاعر هنا قام بإسقا� ع�ارة الواحد الصمد عن قوم جر�ر، وما یتسمون �ه من  

  .� الواحد األحد، مصورا ذلك أحسن تصو�رتقو� وق�ام للصالة في المساجد، واإل�مان �ا

  :�ما نجد أ�ضا في قوله  

  .3وال تْقَبُل ارُض هللا َما َقَبرُوا        ٌد ــــــــــــوال ُ�َصلي على َمْوَتاُهم أح

  فع�ارة ال �صلي على موتاهم أحدٌ الواردة في مقدمة البیت استوحاها الشاعر من  

                                                                 

 ،�1 العلم�ة، المعرفة �نوز دار نموذجا، البرغوثي الحدیث العر�ي الشعر في التناص ال�اد�، سعید هللا عبد حصة) 1

   .40ص م،2009 األردن، عمان،

   .94ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 2
 .1،2اآلیتان اإلخالص سورة(*)

   .169ص المصدر نفسه،) 3
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  ﴿: قوله تعالى              ﴾(*) ، ومفاد هذه

اآل�ة الكر�مة أّن هللا جّل جالله �قول لنبّ�ه دمحم عل�ه الصالة والسالم، وال تصّل على أحد 

  .مات من هؤالء المنافقین، الذین تخلفوا عن الخروج معك أبًدا، وال تتولى دفنه وٕاق�اره 

، على قوم بني ع�س "وال �صلي على موتاهم احد" شاعر هنا قام بإسقا� ع�ارة فال

فهم قوم ی�غضهم الخل�، والناس ال یترحمون على موتاهم وال �صلون علیهم، �ما أن 

  .األرض ترفض موتاهم، وتأبى أن تضمهم إلى جوفها إذا ما قبروا فیها 

  :ولهومن األمثلة الواردة على االقت�اس الع�ار� نجد ق 

  .)1(ا مْن َلَ�الینا العوارم أولــــــــــــــــــــلن          ي ـــــــــَوأَْهُجُرَك هْجًرا َجم�ًال و�نتح

﴿:الكریمة اآلیة من مقتبس الشعري البیت ھذا      ﴾)*(* 

 وأمره له، المعاندون  ف�ه ه�قول ما على �الصبر رسوله أمر هللا أن الكر�مة اآل�ة هذه ومفاد

 وأمره تؤذ�ه، التي أقوالهم وعن عنهم واإلعراض �الهجر ف�قابلهم ف�ه، أذ�ة ال الذ� �الهجر

  .أحسن هي �التي �مجادلتهم

 عند ولنتوقف الصبر، إلى ترمز" هجرنا وأهجرك" البیت مقدمة في الواردة فالع�ارة

  :األتي الشعر�  البیت

  .)2(أجملُ  فالّصبرُ  الُحّر�ن، َفُمْجَتمع         َتَبَتلُ فَ  رْضو�  آل من َواس� َعَفا

                                                                 
 .84اآل�ة التو�ة سورة)*(

   .225ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1
 .10اآل�ة المزمل سورة)*(*

   .222ص المصدر نفسه،) 2
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... ﴿:الكر�متین اآلیتین من مقت�س الشعر�  البیت هذا   ﴾ (*)اآل�ة ، فهذه 

 سورة في تعالى وقوله منه، جزع ال الذ� والصبر ف�ه، ش�و�  ال الذ� الصبر معنى تحمل

 ﴿:أخر�       ﴾)*(*، لرسوله تعالى هللا أمر على الكر�مة اآل�ة وتدل 

 على �ستمر أن بل َ�َملُّ  وال ف�ه �ضجر ال جم�ال صبًرا لقوله دعوته على �الصبر الكر�م

 الصبر"  فع�ارة �ثیر خیر ف�ه ذلك على الصبر في فان.  توحیده إلى یدعوا وان هللا أمر

  .صبره عن لتعبیرل الشاعر استخدمه دیني، رمز هي" أجمل

التي " َتَجّلَل رأسي الشیب واشتعال"ع�ارة  آخر شعر�  بیت في الشاعر و�ستحضر

  :تحمل داللة الضعف والوهن و�تضح ذلك في قوله

  .)1(حتى َتَجلََّل راسي الّشْیُب واشتغال       رُه وقد ل�سُت لهذا الّدهر أْعص

 ﴿:هي محاكاة لقوله تعالى" تجلل رأسي واشتعال"فع�ارة          

        ﴾)**(* ،ز�ر�ا هللا نبي قو�  أن الكر�مة اآل�ة هذه ومفاد 

 إلى لجا الشاعر أن البیت هذا خالل من لنا تبین و�ما �السواد، المشیب واختل� خارت

  :الشاعر �قول القرآني للنس� محاكاة ضاأ� نجد �ما ،"السالم عل�ه ز�ر�اء" قصة توظیف

  .2تسع ما فوق  نفس تكلف وهل          لكم وسعت ما نفسي أجهدُ  الیوم

                                                                 
 .18اآل�ة یوسف سورة(*)

 .5اآل�ة المعارج سورة*)*(

   .265ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل، )1
 .4اآل�ة مر�م سورة*)**(

   .204ص المصدر نفسه،) 2(
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   ﴿ :تعالى قوله من مقت�سة هي تسع ما فوق  نفس تكلف وهل فع�ارة

  ﴾(*)، ال الذ� نفقةال في الوسع بذل �قصد انه لوجدنا تعالى قوله في تمعنا وٕاذا 

  . الضی� ال الوسع �ع�اده یر�د هللا وان الضی�، إلى �فضي

 قر�ش خ�ار على وٕاسقاطها الكر�م القرآن من الع�ارة هذه �استعارة قام هنا فالشاعر 

 في األول الدلیل هي القصیدة أن و�ما النفقة، في الواسع البذل إلى ترمز الع�ارة فهذه

 اللذین البیتین هذین نقطف فإننا الدین�ة، الرمز�ة ذهه تش�یل في الشعر دور على الح�م

  : فیهما �قول

  .وَمحارُ�هُ  آثاُرهُ  انتهت یثــــــ�ح َقْبَلــــــــــــــــه        �ان امر�  َخْیل بَلَغْت  وما

  .1هــومقافی غاراته أْشَعلْت  ماــــــــب        فجاُجها ُغبراً  الروم ج�الُ  وُتْضحي

 ﴿:تعالى قوله من الشاعر استوحاها" رومال ج�ال" ع�ارة         

                       

            ﴾)*(*.  

 األمر وان الزمن، من مدة في الفرس س�غلب الروم وأن ومالر  غلبت فارس أن أ�

 �فرح الفرس على الروم ینتصر و�وم الروم، انتصار و�عد قبل وتعالى س�حانه � �له

  .هللا بنصر المؤمنون 

                                                                 
 .233 اآل�ة ال�قرة سورة(*)

   .40ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1(
 .2،4 اآل�ة الروم سورة)*(*
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 من أحد یبلغه لم ما بلغت قد َخْیَلهُ  وأن شجاعته، ذاكرا الولید مدح في فالبیتان 

 �رمز" الروم ج�ال" توظیف هنا نجد عهده، في حصلت التي الفتوحات خالل من الخلفاء

  .األعداء على �االنتصار اقترن  وقد والث�ات الصمود على یدل

  :الكر�م القران ألفا� خالل من مستوحى دیني رمز/4

 وذلك إل�ه، یلجأون  الشعراء أغلب نجد إذ امهم اثقاف� امصدر  ينآالقر  النص �مثل 

 وتوظ�فها الدین�ة اإلشارات أو القصص �عض استحضار� «الشاعر �قوم ما فعادة لثرائه،

 القض�ة أو �طرحه الذ� الموضوع في یراها معاصرة رؤ�ة لتعمی� القصیدة س�اقات في

  . 1»�عالجها التي

 قصائد من قصیدة نجد ن�اد ال إذ ومعنو�ا، دالل�ا ثراء الشعر�  النص �منح ما وهذا 

 �ان ما سواء اقت�اس أو تضمین في المتمثل ثیرالتأ مظاهر من مظهراً  وفیها إالّ " األخطل"

 �عمد أنه نجد" األخطل" شعر في القرآني التأثیر أفانین ومن ع�ارة، أو لفظة في منها

  .واحد بیت في أكثر أو آ�ة معنى �فرغ أن إلى أح�انا

 الذ� الكر�م القرآن ألفا� على الدین�ة للرموز توظ�فه خالل من الشاعر اعتمد وقد 

  .والفن�ة اإلنسان�ة �الدالالت غن�ا �ان

  ":القطین خف" قصیدته في �قول 

  .2شعروا ما عْم�اء وفي �َغْیب وهم         مْ ـــــــــــأْمَرهُ  الّناُس  و�قضي ُمَخلَُّفون،

                                                                 

 جامعة ،50 العدد د�الي، مجلة االشبیلي، سهل ابن شعر في التناص دمحم، مرانع وحسین موسى رشید صاحب) 1(

   .2العراق،ص السل�مان�ة،

   .109ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 2(
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﴿:تعالى لقوله تحو�ر هي" عم�اء" فلفظة              

     ﴾(*) ،الحجة وأن خفیت علیهم األخ�ار أن: الكر�مة اآل�ة هذه ومفاد 

 لفظة �استحضار قام هنا الشاعر أن نجد إذ. �حتاجون  ما یدروا ولم عمیت، علیهم

 قال �ما قوم فهم أمرهم زمام �ملكون  ال الذین" جر�ر" قوم على وأسقطها علیهم" عمیت"

. القوم هؤالء أمر �قضي من هم الناس أن إذ �ه �شعرون  وال �شيء یلمون  ال غافلون 

 .الكر�مة اآل�ة إل�ه ترمز ما وهذا واإلخفاء الرؤ�ة عدم إلى ترمز" عم�اء" فلفظة

  وقوله أ�ضا في نفس القصیدة

 .صبروا َمْ�روَهٌة، بِهمْ  ألّمْت  إذا    ُأُنفٌ  الخنى عّ�افو الَحّ�، على ُحْشدٌ 

  .1وُمْعَتَصرُ  ِمْنها َمْخَرجٌ  لُهمْ  �انَ         ةــمظلم اقِ ـاآلف على تدجْت  وٕان

﴿:هي أنها مقت�سة من قوله تعالى "صبروا"فداللة �لمة أو لفظة        

             ﴾)*(* ،شدائد على الصبر على اآل�ة هذه تدل 

 وجل عزّ  هللا معص�ة إلى الجزع من المؤمن العبد یخرج ال وان ،وغیرها �األمراض الدن�ا

 عزمه مما أ� األمور؛ عزم من المن�ر عن والنهي �المعروف واألمر الصالة إقامة نأو 

  . النجاة طر�� السالكین الحزم أهل وعزائم األخالق، م�ارم من وهذا �ه وأمر هللا

 قوله من سةمقت� فهي مظلمة لفظة أما، الشدائد على الصبر إلى ترمز الكلمة فهذه 

  ﴿:تعالى                ﴾)**(* ،ویتبین 

                                                                 
 .66اآل�ة القصص سورة(*)

   .105 ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1(
 .17اآل�ة لقمان سورة*)*(

 .257اآل�ة ال�قرة رةسو (***)
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 وتوفیقھ بعونھ یتوالھم ،وظھیرھم المؤمنین نصیر ھو هللا أن اآلیة ھذه خالل من لنا

  .اإل�مان نور إلى الكفر ظلمات من یخرجھم

 ولنستمع للح�اة، وشر�عة دستورا ف�ه یر�  إذ �القرآن، ُمتأثر عرالشا �أن نجد هنا 

  :ف�ه �قول نفسه الدیوان في األخطل للشاعر المقطع هذا إلى

  .الـــــــوالّناس همهم الح�اة، وما أر�     طول الح�اة یز�د غیر خب

  .را ��ون �صالح األعمالــوٕاذا افتقرُت إلى الّذخائر لم تجد       ذخ

  1.الــمن الحوادث سالما       والّنفس مشرفة على اآلج ولئن نجوتُ 

﴿:تعالى قوله من الشاعر استلهمها قد الح�اة لفظة أن نجد      

         ﴾)*( ،قام هنا اآلخرة، على وفضلوها اختاروها أنهم أ� 

 على الدن�ا الح�اة �فضلون  الذین القوم وأ الناس على" الح�اة"  لفظة بإسقا� الشاعر

  .أعماله سو�  للمرء ی�قى وال �قاء ح�اة ال فناء ح�اة هي الدن�ا فالح�اة األخر�، الح�اة

﴿: تعالى لقوله تحو�ر فهي" األعمال"  لفظة أما            

    ﴾)**( ،أحب هو وسلم عل�ه هللا صلى الرسول أن الكر�مة اآل�ة هذه ومفاد 

 وعمل دعوته من ف�ه هللا أجاب ما إلى الناس ودعا دعوته، في هللا أجاب هللا إلى الخل�

  .اإلسالم إلى دعا حین إجابته في صالًحا

                                                                 

.257مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: األخطل ، الدیوان ، تح )  1)  
 .107اآل�ة النحل سورة(*)
 .33اآل�ة فصلت سورة)*(*
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 المعطى یوظف یزال ال شاعرنا أن لوجدنا الشعر�  البیت هذا لنتأمل جئنا وٕاذا 

  :قوله في یتجلى ما وهذا الدیني

  .1َنَحروا الذ� الُبْدن من أَضلُ  َوهم          اــــــــــــلمنحره هدا�اُهمْ  أناخوا إذا

 ﴿:تعالى قوله من البیت هذا �استلهام الشاعر قام           

       ﴾(*) ،هم  هنا المقصود أن الكر�مة اآل�ة معرض من لنا یتبین

 السارحة التي ال �األنعام �ی�صرون الهد وال ،�سمعون الح� وال �عونه الذین ال أولئك

قد تستجیب مع ذلك لراعیها، وٕان لم تفقه �المه الدواب إال أن  ،تنتفع بهذه الحواس

ئ�ة في ولهذا من أطاع هللا من ال�شر �ان اشرف من مثله من المال. بخالف هؤالء القوم

ومن خالل هذا نجد أن الشاعر قام . معاده، ومن �فر �ه من ال�شر �ان الدواب أتم منه

على قوم بني ع�س، الذین إذا ما نحروا بدنهم في م�ة فهم لغ�ائهم "أضلُّ "بإسقا� لفظة 

  . أضل من تلك البهائم

  :و�قول أ�ًضا

  .2ال�أّنُه ساجٌد من نضخ د�مته       مسّ�ح قام نصف اللیل فابته

 ﴿:مستلهما ذلك من اآلیتین الكر�متین               

   ﴾)*(* ،ساعات المؤمن ف�قنت اللیل، ساعات الطاعة معنى اآل�ة هذه تفید 

﴿:تعالى وقولھ قائما أخرى وأحیانا أحیانا اللیل             

                                                                 

   .169ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1(
 .179 اآل�ة األعراف سورة(*)

   .263ص المصدر نفسه،) 2(
 .9اآل�ة الزمر سورة(**)
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            ﴾)*( ، فا� هو المستح� األوحد �الع�ادة وال شر�ك له، وأنه

�سجد لعظمته �ل المالئ�ة في أقطار السماوات، و�ل الحیوانات بجم�ع أجناسها طیورا 

  .ودوا�ا، إضافة إلى اإلنس والجن

على " السجود"أو " ساجدا"قام بإسقا� لفظة  یتبین لنا من خالل هذا �له أن الشاعر 

  .ممدوحه الذ� شبهه في سجوده �السحا�ة الدائمة المطر

ومن بین الرموز الطب�ع�ة التي �ستعین بها الشاعر في نظمه اإلبداعي، ما وظفه 

صورة ناطقة من داللة الزمن الرمز�، وقد تبین لنا أن �" اللیل"في هذا البیت إذ نجد لفظة 

عتبر اللیل و�عده رمزا للهدوء والطمأنینة، وأنه فضاء یلجا ف�ه العبد إلى مواله الشاعر �

  .�الع�ادة واالبتهال والدعاء

  :و�تجلى ذلك في قوله" مصر"و�وظف الشاعر في مقطع آخر لفظة 

  .إلى النیل هر�ًا وان أجدبت مصر    و�لٌب إذا حالت قر� الشام دونها 

  .1ارب المن�وب أوجعه الَوْقرــــــــم        �ذ� الغعوذون �السلطان منا وفلهــــــ�

، وذلك من خالل خطا�ه الموجه للق�ائل "مصر"الشاعر هنا قام �استحضار لفظة  

، رغم "مصر"ومفاخرتها وتهدیدها، فقد تصدوا للكلبیین وقهروهم حتى طردوهم قاصدین 

" مصر"اعر اقت�س لفظة من هنا یتبین لنا أن الشو قحطها ووقوف قر� الشام في وجوههم، 

﴿:من قوله تعالى           ﴾)*(*، وجهتكم أن �عني وهذا 

 من لنا یتضح �ما مصر، إلى االلتجاء والقح�، الجدب من �ادیتكم في ف�ه �نتم ما �سبب

                                                                 
 .18 اآل�ة الحج ورةس)*(

   .128ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1
 .99اآل�ة یوسف سورة(**)
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 فمصر السالم، عل�ه" یوسف" النبي قصة توظیف إلى لجأ الشاعر أن البیت هذا خالل

  .تار�خ�ا دین�ا، رمًزا تمثل فهي دین�ة ص�غة ذات دالالت تحمل هنا

 یزال ال الشاعر أن یدرك ،"النصر من �ا�ا الشام ألهل فتحنا" القصیدة لهذه والقار�  

  :قوله في ذلك و�ظهر الكر�م القرآن من اقت�اسه یواصل

  .)1(النصر من �ا�ا الشام ألهل فتحنا         بــــــــــــمصع ضاللة تبینا ولما

 ﴿:تعالى لقوله محاكاة البیت هذا         ﴾)*(، أ� معناه �ما 

  .مستق�ماً  صراطاً  و�هد�ك عل�ك نعمته و�تم تأخر، وما ذن�ك من تقدم ما لك هللا ل�غفر

 فرغم الشام أهل حققه �الذ ال�اهر، والنصر العظ�م الفوز إلى یرمز" فتحنا" فالفعل 

 رمزاً  �عدّ  ومصعب �الّنصر، الشام أهل أیدّ  هللا أن إالّ " مصعب" علیها �ان التي الضاللة

  .اإلسالمي الفتح على یدل دین�ا تار�خ�ا

 مستذ�را اإلسالمي، التار�خ من نماذج على شعره في األخطل شاعرنا اعتمد �ما

 ومن العر��ة، األمة ورفعة اإلسالمي الدین نشر في اإلسالم�ة وهو�تها التار�خ�ة �صمتها

  :�قول نجد ذلك

هْم،     خاشعة واأل�صارُ  صَفیَن، و�وم  َمددُ  رّ�هم ِمنْ  َدَعوا، إذْ  أمدَّ

 ُنشدوا وقد عنُه، نشدّ  ینههمْ  لم         َمْظِلَمة ُعثماَن، َقتلوا األولى على

   َقَودُ  ِعْنَدهُ  َتْبلٍ  ُ�لَّ  واـــــوأْدر�               هِ ـــب نَ ــــــــــالثائر� عیونُ  قرْت  فثمَّ 

   )2(الصیدُ  أفرخَ  حتى عفاَن، ابن تنعى    مـــتْحِطمه َخْضراءُ  َفْیَل�ٌ  َتَزلْ  فَلمْ 

                                                                 

   .155ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1
 .1اآل�ة الفتح سورة(*)

   .91ص المصدر نفسه،) 2
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 ابتالء فهي اإلسالم تار�خ في تار�خ�ا رمزا تمثل والتي" صفین" لفظة عند توقفنا فإذا 

 طالب أبي بن علي ج�ش بین وقعتالتي  المعر�ة في وتتمثل المسلمین، تار�خ في عظ�م

 الخل�فة مقتل إلى أدت التي للفتنة امتدادا �انت" صفین"و سف�ان، أبي بن معاو�ة وج�ش

  .عفان بن عثمان

 هللا رضي عفان بن عثمان الثالث الراشد الخل�فة مقتل حادثة على الدال والرمز

 الذ� الشر�ف الحدیث إلى إشارة في اغت�اله، في الخطأ محور�ة أمر في یتواصل عنه،

  عن رو�ّ  فقد لذلك؛ أشار
ّ
 ـَنَجا َفَقد َثَالث منْ  َنَجا َمنْ «:قال أنه وسلم عل�ه هللا صلى النبي

  .»ُمْعط�ه �الح� مْصَطَبْر  َخل�َفةٍ  َوَقْتل والّدَجال، َمْوتي، ـ َمَرات ثَالْث 

 التراث �ه جاء ما لنا �حصر المرة وهذه الدین�ة، للرموز استحضاره الشاعر و�واصل

 امو� ،"م�ة"إلى المتجهة �اإلبل �قسم فهو قو�ة، إ�حائ�ة داللة لها رموز، من اإلسالمي

  :ف�قول م�ة في تنحر التي و�األضاحي وأستار، حجب من الكع�ة على

 .وأْستارِ  ُحْجبٍ  ِمنْ  �َمّ�ةَ  أْضحى   وما الرَّاقصاتِ  بَربّ  َحَلْفتُ  إّني

 .وتنحارِ  وتشر��ٍ  نْسكٍ  یومِ  في     ُعهامذارِ  احمرَّْت  إذا و�الهدّ�،

  .1ارِ ـــــــــــــــوأْ�� ُعونٍ  ِمنْ  ِبَیْثِربَ  وما      محلقةٍ  ُشم�ٍ  ِمن بَزْمزمَ  وما

 القسم و�عد القد�م، �النهج الشاعر تأثر على تدل التي الصر�حة اإلشارات أهم من

 �لها والنحر والنسك بیت�ال فالقسم الشعر، في وخاصة القول�ة العرب عادات أهم من

 في خاصة قدس�ة م�انة من لها مما ،"م�ة"تجاه روح�ة عاطفة عن تكشف دین�ة دالالت

  . للمسلمین وفخراً  وعزةً  لإلسالم ورمزاً  مر�زا تعد فم�ة نفوسهم،

 ال �انوا وٕان الشعراء تعاطاه إنسان�ا، إرثا اإلسالم�ة الدین�ة الثقافة �انت وه�ذا

 �سهل وما التعبیر�  هواهم یواف� ما ف�ه یرون  ألنهم األخطل، مع الحال �ما بدینه یدینون 

                                                                 

   .144-143ص ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1(
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 ح�اة في یز�د ما الثقافة تلك غنى من تأخذ أعمالهم ف�انت الجمیل، التعبیر علیهم

 یلتمسون  التي الحس�ة األلفا� بتلك ،زاخرة رمز�ة بلغة تتسم« قصائدهم یجعل وما إبداعهم،

 داللي مستو�  إلى األولى اللغو�ة الداللة تجاوز لخال من ،متعال�ة روح�ة دالالت بها

  .)1(»آخر

   :مس�حي دیني رمز: ثان�ا

 التوراة في جاء لما متممة السالم، عل�ه ع�سى النبي على المس�ح�ة الد�انة أنزلت

 امتداد على ساعد ما وهذا أصولها، فقدت ما سرعان لكنها التهذیب، إلى داع�ة تعال�م من

 المعتقدات ب�عض المتزاجها األولى السماو�ة صورتها عن �ثیرا تابتعد �حیث التحر�ف،

  ...التثلیث مبدأ الفداء، عقیدة منها الفاسدة

 لدینه المطل� والئه عن �اإلفصاح األخطل الشاعر شغف المراجع عدید تذ�ر

 م�اد� وتلقن نصران�ا« ولد أنه، الشاعر فیها یذ�ر �ثیرة مواضع في وتؤ�د المس�ح�ة،

 الح�اء ف�ه �عمل ال ،بدینه یجاهر )...( ح�اته مد� في عل�ه وثبت ،داثتهح في دینه

 حمله من یخجل ال ،صدره على والصلیب الخلفاء على دخوله عل�ه والدلیل ال�شر�،

  .)2(»عالن�ة

 محاوالتهم ورغم قوله، من �ثیر في مد�حهم وملتزم األمو�ین شاعر �ان أنه ورغم

 توقیرا ینحني« �ان فقد حرصهم، من أكبر �ان بدینه تزامهال آن إال اإلسالم إلى استمالته

  �ان بل والعقیدة، للدین التزاما ��ن لم �النصران�ة تعلقه نوا إال...  لهم واحتراما للقس�سین

                                                                 

 الجزائر، عنا�ة، والدراسات، لل�حوث بونة منشورات المعاصر، العر�ي الشعر في الصوفي الرمز بوسقطة، یدلسعا)1(

 .93ص ،2008 ،�2

 ال�سوعیین، لآل�اء الكاثول���ة المط�عة ،2ج األمو�ة، الدولة شعراء اإلسالم قبل النصران�ة شعراء شیخو، لو�س )2(

 .  171 ص ،�1934 لبنان، بیروت،
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  )1(» �لها اإلسالم تدخل لم التي تغلب لقبیلته دیني موروث على حفا� مجرد

 لم: " یوما قال الملك عبد أن و� ر  ما« لإلسالم دعوته إلى الرام�ة المحاوالت ومن

 ،)2(»"أسلمت رمضان صوم عني ووضعت الخمر لي أحللت إن: "قال" أخطل؟ �ا تسلم ال

  :قائال أنشد ثم ،)2(»"أسلمت

 .األضاحي لْحمَ  ِ�آِكلٍ  وَلْستُ    طوعاً  رمضانَ  �صائم ولست

  الَعیرِ  �ِمْثلِ         اد�ــــــــأن أبداً  �قائم ولست
ّ
 .الَفالحِ  َعلى حي

ب ُمْنَبَلجِ  ِعْندَ  وأْسُجدُ          شموالً  سأشر�ها ولكني   .3احِ ـــــــــــــــالصَّ

ب   .3احِ ـــــــــــــــالصَّ

 المس�حي، الدیني موروثه من مستمدة أللفا� الشاعر استخدم من نتأكد هذا ومن

 تلك ومن شعره، في الشاعر لد� الدیني التأثیر فعال�ة عن �عبر فن�ا س�اقا أخذت والتي

  :نجد الرموز

 شر �ل من �حرز أنصارها اتخذ المحرفة المس�ح�ة الد�انة وزرم من :الصلیب ـ1

 المسار ذلك عن األخطل �شذ ولم وحما�ة وقا�ة والمحال البیوت في وضعه واعتبروا

 ینزعه لم صلی�ا صدره على فعلقت �أمره وتعنى تح�ه و�انت �عب �أم تعرف لیلى أمهف«

  .)4(»الصلیب بذ� لذلك فعرف الخلفاء على دخوله وعند �هولته أ�ام في حتى صدره عن

 مجد عن �حثا وانتقل ُ�سلم، لم الذ� شقها في تغلب إلى منتسب ذ�رنا �ما والشاعر

 واسعا مجاال یجد ال جعله ما األمو�ین والوالة والوزراء �الخلفاء متصال وغن�مة وم�انة

 الح�ام مع وده حبل على حفاظا صر�حة �صورة الصلیب ومنها الدین�ة، رموزه لذ�ر

                                                                 

  14ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، خطل،األ )1(

  15ص المصدر نفسه، )2(

.72المصدر نفسه ، ص)  3 ) 

 .171ص ،2ج األمو�ة، الدولة شعراء اإلسالم قبل النصران�ة شعراء شیخو، لو�س )4(
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 موضعا إال ذلك في نجد ولم التصر�ح، دون  وتلم�حاته إشاراته تكثر قد لذلك المسلمین،

  :    قوله الصلیب، لف� صراحة ف�ه یذ�ر واحد

 ناقعــا ضــر�اً  تغلــب بنــي و�هــاً 

 فاِجعـــــا شـــــر�فاً  �ـــــان �الُهمـــــا

ــــلیبَ  َرأْونـــــا لّمــــا  طالعـــــا والصَّ

  اـــــــــــلواِمع ناــــــِــــ را�ات وأ�َصروا

 .مجاشـــعاً  وانـــدبوا إ�اســـاً  اإنعـــو   

 .الــــدوافعا العلــــ�َ  تســــیلوا حتــــى

 ناِقعـــــــــا وَســـــــــّماً  وماَرَســـــــــْرج�َس 

  )1(الشرائعا تستوردُ  إذا �الطیرِ 

 والقوة العزة لتأكید تغلب، قبیلته را�ة مع الصلیب الشاعر یرفع االستخدام هذا وفي

 قوة الجاهل�ة منذ مراأل مشهور فمن قلو�هم، في للخوف و�ثا األعداء لره�ة دفعا والمنعة،

 بن عمرو فارسها مجدها لها صنع أن منذ العواد� أمام رضوخها وعدم القبیلة، وشجاعة

 جانب إلى الصلیب لیرفع التار�خ، و�ستغل األمر �ستثمر أن الشاعر أراد و�هذا �لثوم،

  . لنصرانیته وتعظ�ما لدینه انتصارا والهو�ة النصر را�ة

 ذل�ال أمامهم و�قف للقساوسة، �بیرا احتراما عمقه يف األخطل �حمل :ن والقس�س ـ2

 متعددة روا�ات بهم عالقته أمر في وترو�  شخص�ة، قوة من �ه عرف ما رغم صاغرا

 الملك عبد بن هشام رو�  فقد« لهم، واالحترام الخش�ة شدید فهو بزجره، یتعل� ما خاصة

 أین: " هشام له فقال. عصاه� وضر�ه بلحیته أخذ وقد القس إلى ش�ا وقد �الجز�رة رآه أنه

  .)2(»"ذللنا الدین جاء إذا أخي ابن �ا:" فقال �الكوفة؟ ف�ه �نت مما هذا

 تار�خها في وحملتها تغلب قبیلة عظمتها التي األسماء ومن :ماَرَسْرج�َس  ـ1 ـ2

 لضرورة االسم ج�م األخطل مد وقد مارسرجس، القس�س اسم واالنتساب القداسة محمل

  :قوله في ذ�ره وقد والوزن، الشعر

                                                                 

 199 ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل، )1(

  14ص المصدر نفسه، )2(
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لیبَ  َرأْونا لّما   .)1(ناِقعا وَسّماً  وماَرَسْرج�َس    طالعا والصَّ

 م�عث �ان فقد ولقبیلته، له �النس�ة �مثله لما �ان إنما القس لهذا األخطل فذ�ر

 یدعو شعره في �ان ما �ثیرا« لذلك النصر، في واست�شارهم فخرهم ودلیل عزهم

  .)2(»صومعته في لراهبا و�ذ�ر تغلب، شف�ع مارسرج�س

 أهالي جم�ع له �حمل وشف�عها تغلب راهب مارسرج�س �ان إن :أخر�  أسماء ـ2 ـ2

 واحترام قس �ل وقار رأس على �حمل األخطل فإن واالحترام، القدس�ة النصرانیین القبیلة

 زجره من وأكثروا فاسقا نظرهم في �ان فقد عقابهم، من خوفا و�وقرهم یخشاهم راهب، �ل

 فخشیته الحوادث، تلك من �عضا یذ�ر األغاني و�تاب السوار�، إلى بر�طه حتى �ه،وعقا

  :قوله �مثل ذ�رهم، تخلید خالل من تظهر �انت لهم

  .فالصبر أجمل عفا واس� من آل رضو� فتبتل    فمجتمع الحر�ن

            .3صحا القلب إال من ظعائن فاتني  بُهّن ابن خالس طفیل وعزهل

 العلمین هذین أمر تحدید في األخطل شعر لتفسیر الموجهة الرؤ�  �عض اختلفت

 ،)4(»قس�سان هما وقیل) وعزهل طفیل خالس ابن( �فسر« �عض وذهب ،وعزهلُ  طفیلٌ 

 التي الدین�ة رموزها زجر من خوفا أو فیها، ح�ا بنصرانیته الشاعر تملك مد� یؤ�د وهذا

 �ما وهذا الخمر، معاقرة على وٕادمانه قهفس من تعرفه ما جراء معاقبته في تتوانى ال �انت

 انما للقس�سین الذ�ر هذا اعت�ار �م�ن لذلك المس�حي، االلتزام مرفوضات من معروف هو

 �ستط�ع ال الذ� فسقه على ومغفرتهم عطفهم واستدرار م�انتهم، وتعظ�م ودهم، خطب هو

  . مرات عدة �الخمر المجاهرة جراء أم�ة بني خلفاء معاق�ة تطاله �ادت فقد منه، التخلص

                                                                 

 199 ص الدین، ناصر دمحم مهد�: تح الدیوان، األخطل،)1(

  14ص المصدر نفسه،)2(

.222المصدر نفسه ، ص)  3)  

  222ص المصدر نفسه، )4(
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  :يحمس� استخدام ذات ألفا� ـ3 

 �اتت التي الرب، لفظة المس�حیین لد� االستخدام �ثیرة األلفا� من :الرب ـ1ـ3

وقد وردت في العدید من األب�ات نذ�ر منها على سبیل  ع�ادتهم، وعنصر ثقافته تمثل

  : المثال

  )1(ور البیت ذ� الحجب�ا� رب ست    ة ـــــوقد حلفت �مینا غیر �اذب

  :وفي بیت آخر �قول

  .2وأستارأضحى �م�ة من حجب  أني حلفت برب الراقصات ومن   

 وأنه �الرب، حلف أنه صدقه، عندها �قف التي أ�مانه �أغل� �قسم الشاعر وهنا

: �ه آمنوا الذین للیهود �سوغ فقال للرب، تا�عة جدیدة ح�اة تبدأ �ه اإل�مان وعند �ه مؤمن

 »�حرر�م والح�. الح� وتعرفون  تالمیذ� تكونوا ف�الحق�قة �المي في ثبتهم إن ن�مإ«

  .32-31-8 یوحنا

 وهي القالدة، المس�ح�ة الدین�ة الثقافة في المستخدمة األلفا� من أ�ضا :القالدة ـ2ـ3

 واالعتراف واألجازة الوالء تقد�م وسیلة �ان لذلك لشأنه، ورفعة للقس شرف�ا تكر�ما تمثل

  :قوله خالل من ذلك و�ظهر القالدة للف� األخطل واستخدام القساوسة، ��ار نبی

  )3(حدب معلمة أعناق في قالئد       تقلقلت حتى �الخیل سما إمام

ن �ضعونها أو یرتدونها و �ان المس�حی التي" القالدة" لفظة بتوظیف الشاعر قام هنا 

دل ارتداءها على االلتزام في أعناقهم، وهي قالدة تضم رمز الصلیب المس�حي، و�

                                                                 

   .32ص الدین، ناصر دمحم مهد�: تح الدیوان، األخطل،) 1(

.143المصدر نفسه ، ص)  2)  

   .20ص المصدر نفسه،) 3(
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�اإل�مان المس�حي، فضًال عن ذلك �عتقدون �أنه یوفر لمرتد�ه الحما�ة، و�تم ارتداؤه �ش�ل 

دائم، �اإلضافة إلى ذلك فهو �عتبر دل�ال على رتبهم الدین�ة، و�قدمونه إلى �عضهم 

  .ال�عض �هدا�ا في مناس�اتهم 

  :�قول الشاعر في األب�ات التال�ة

 أن ف�ه �عتقد والذ� من رواسخ ألفا� المس�ح�ة وأقدمها لف� الفداء، :ءـ الفدا3ـ3

 أخطاء عن تكفیرا س��ون  ذلك أن شبیهه صلب حین هللا، نبي مر�م بن ع�سى المس�ح

التي  الفداء، لفظة شاعت وه�ذا ومر�د�ه، أنصاره لجم�ع افتداءً  ذلك فعل وأنه أت�اعه،

  :حین �قوم  "تفقدونا �الحروب"جاءت في القصیدة وٕان 

  .  فداء لغوث حیث أمسوا وأص�حوا       أال جعـــــل هللا األخــــــــــــالء �لـــــهم

 أْقَواٌم لئـــــاٌم وفــــــــــّْرَدحـــــــوا      د� ــــــــفغوٌث فتى الغل�اء تغلب للن
ّ
  .1إذا َعـــــــي

الفداء التي تقول، أن الرّب فلفظة الفداء تدل على العقیدة المس�حیین وهي عقیدة  

افتد� �المس�ح من أجل تخل�ص ال�شر�ة من الخطیئة وف� مخط� الخالص، وهذا 

المخط� ال �م�ن أن یتم إّال عن طر�� ذب�حة المس�ح الكفار�ة على الصلیب، ن�ا�ة عن 

المس�حیین لیدفع عنهم عقو�ة تحد�اتهم، واإلسالم یرفض رفضًا تامًا حق�قة الصلب وهنا 

 ﴿:غ قوله تعالىنسو                         

          ﴾(*).  

  :قوم إذا حار�وا شدوا مآزرهم : �ما و�قول الشاعر في قصیدة  

                                                                 

   .70ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،)1(
 .157سورة النساء اآل�ة (*)
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  1حتى اجتالها ع�اد� بدینار        ها ـــعذراَء لم َیْجَثل الُخطاُب بهجت

استحضر الشاعر لفظة عذراء وهي مر�م التي ترمز إلى الطهارة والعفة وقد أطلقت  

علیها الكن�سة عدة ألقاب فهي الملكة الم�ار�ة وذلك لتكر�مها و�عني اسم مر�م المرارة 

عذراء لمعاناتها وهي تر� ابنها مرفوعا على الصلیب �ما �عتقد المس�حیون، ولمر�م ال

م�انة خاصة لد� المسلمین فهي من األمناء، فقد أعر�ت عن اإل�مان والتواضع والطاعة 

  .وقد ارت�طت بها سورة آل عمران وسورة مر�م... 

  :الخمرة ـ4ـ3

  :ف�قول الس�ر وصفة) األحمر ،األصهب( اللونین �استدعاء الخمرة عن �ذلك و�تحدث

  .2األصهب و�الشراب ن�ات�الفا       هــــعللت وُر�ماَ  الش�اب �ان

  :�قول أخر�  قصیدة وفي موضع

  .3والُسْ�رُ  المزاء فیهم جر�  إذا      شر�هم الشرب و�ئس الُصحاةُ  بئس

   : �ذلك و�قول

  .4احمرار فیها قهوة أ�اكر        تر�ني نأ� عل�ك ما أعاذل

 ءواالمتال ،المس�ح حب بخمر �الس�ر واستبداله �الخمر الس�رعن  الرب نهىلقد 

   .الدرجات حسب األب�ات هذه فيالتلم�ح إل�ه  الشاعر ادأر  ما وهذا ،قدسه بروح

                                                                 

   .143ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل،) 1(

.43ص نفسه، المصدر) 2)  

.109ص نفسه، المصدر) 3)  

.121نفسه، ص المصدر) 4)  
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  :األخطل �قولو 

  1.العناقد عنه حسرت ومفرقا    حسنا مضح�ا مني �عهدن �ن قد

 لكروم وتقد�سهم احترامهم على یدل مس�حي �رمز العناقید لفظة الشاعر استخدم

 الكرمة عصارة تسر�  ف�ما األغصان هم اعهوٕات� الكرمةشجرة  هو المس�ح فالسید العنب،

 المس�ح فالسید المس�حیین عروق  في المقدس المس�ح دم �سر�  بها، للتغذ� األغصان في

  .للتقد�س بل والس�ر للتلذذ الكرمة عصیر �عطي أو �قدم لم

 �القرآن تأثر قد أنه لنا یتبین األخطل بني أم�ة لشاعر الرمز�ة الدراسة هذه خالل من

 أنه نجد إذ وغزله، ورثائه وهجائه وفخره، مدحه في وذلك شعره، في واضح وهذا الكر�م

 �مادة منه یتزود أنه ونجد منها �قت�س فهو وصوره، الكر�م القرآن معاني توظیف من أكثر

 أحسن في ذلك مصورا ألوانها من لون  إلى إشارة من تخلو دیوانه في قصیدة أ�ة ال تكاد

 المس�ح�ة، الد�انة من استوحاها دین�ة أ�عاد توظیف على على أ�ضا اعتمد تصو�ر،�ما

 .جم�ال رونقا قصائده على وأضفت توظ�فها أحسن �حیث

                                                                 

.78 ص الدین، ناصر دمحم مهد�:تح الدیوان، األخطل، ) 1)  
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  :تمهید

ال�ة، �ي تز�د الظاهر �عتمد الشعر �غیره من اإلبداع التعبیر� على وسائل فن�ة جم

ان�ة �الصور البوال�اطن على مساحة حدود النص، وأهم تلك الوسائ� التجمیل�ة التأثیر�ة 

إضافة إلى المسحة الجمال�ة التي تحدثها اللغة  ،والمحسنات ال�الغ�ة والبن�ة اإل�قاع�ة

من  تأثیر�ةل�صنع بذلك ال ،لخروج �األلفا� من المعنى األصلي إلى دالالت عم�قةالفن�ة �ا

  .ق أف� توقع القار� ار تخاخالل 

  :الوسائ� الفن�ة في استخدام الرمز عند الشاعر

لقد تنوعت آل�ات توظیف الوسائ� الفن�ة في استخدام الرمز من صور ب�ان�ة 

  .ومحسنات �الغ�ة و�ن�ة إ�قاع�ة

  

  : اللغة واألسلوب: أوال

العمل األدبي �اعت�ارها جوهر  أولى الدارسون والنقاد أهم�ة �بیرة للغة وم�انتها في

اإلبداع وأداة الشاعر الط�عة في بناء �ل عمل فني �ستخدم الكلمة أداة للتعبیر، فلكل 

شاعر أسلو�ه ولغته الخاصة وهما أساس التمیز بین شاعر وآخر، فعمل�ة اإلبداع الشعر� 

هو خالق لد�ه تتمثل في إبداع اللغة، وأسلوب تعامله معها ومد� قدرته على الخل� ف

 ضا بخل� صور وتراكیب شعر�ة جدیدةاللغة، أ� أنه هو الذ� �صنع لغته، و�ما �قوم أ�

ولذا عل�ه �قع االعتماد في خل� اإلثارة الشعر�ة وتحفیزها، وعل�ه تقع مسؤول�ة جذب 

  .القار� وذلك من خالل مهاراته اللغو�ة اإلبداع�ة المتمیزة

ومن ثم فان (...) في األلفا� والتراكیب معا اشتقاق أ�عاد جدیدة«و�قوم أ�ضا بـــــ 

  .1»الشعر هو الوسیلة الوحیدة لغنى اللغة وغنى الح�اة على السواء

                                                                 

، 2، دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، لبنان ، �)الفن�ة  ائصهوخص اتجاهاته( الحدیث الجزائر�  الشعر ناصر، دمحم) 1(

  .276م، ص2006
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إن �ل ألفا� اللغة «: ماه�ة اللغة األدب�ة �قوله" عز الدین إسماعیل"و�حدد لنا 

ا تصلح الن تستخدم في عمل أدبي أ� انه �م�ننا أن ننسج من اللغة العاد�ة، عمال أدب�

فل�س ثمة لفظة أدب�ة وأخر� غیر أدب�ة، إن اللغة العاد�ة تص�ح لغة شعر�ة ال ألنها في 

ذاتها لها هذه الخاص�ة، ولكن ألنها خضعت للتجر�ة الشعر�ة في نفس الشاعر 

»ومقتض�ات التعبیر عن هذه التجر�ة
)1(

.   

جد أدی�ا في أما أن األدیب �ستخدم اللغة السائدة فهذا ال شك ف�ه، بدلیل أننا ال ن

القرن العشر�ن �ستخدم لغة القرون الوسطى، وأما لغة األدیب شخص�ة فهذا الشك ف�ه 

بدلیل أننا نجد لكل أدیب أسلو�ه الخاص الذ� تمیز �ه عن غیره من األد�اء و��قى . �ذلك

)2(أن یلتقي هذان الطرفان، فیتمثل في األسلوب العظ�م الجان�ان الشخصي والالشخصي
.   

  :ـ اللغة1

هي األداة األساس�ة للشاعر خصوصا واألدیب عموما فهي المادة التي یتش�ل منها 

النص الشعر� وتبنى بها أطره أ� إنها األداة األم التي تخرج �ل األدوات الشعر�ة األخر� 

  .3من تحت ع�اءتها وتمارس دورها في إطارها

وٕاذا �ان الناثر �ستخدم اللغة �ما �ستخدمها الشاعر، فان ثمة فروقا جوهر�ة إذ أن 

لكل منها أسلو�ه الخاص في استخدامها، فلغة الشاعر خاصة فهو ینذر نفسه و�فنیها في 

  .سبیل تحدیدها وٕابداعها

إن اللغة الشعر�ة التي �ستخدمها الشاعر قد�ما قد تظهر في مد� تعلقه �متن العمود 

 طب�عة الع�ارة وموقفه من ص�اغتهالشعر� �صفة جل�ة في الص�اغة الشعر�ة، سواء في ا

أو في طب�عة اللفظة والصورة والنمو الداخلي للقصیدة، وذلك �فرض عل�ه استخدام نم� 

من أبرز الشعراء الذین �متلكون لغة رصینة و�تضح هذا من " األخطل"معین من اللغة، و

  .خالل ألفاظه وتراكی�ه

                                                                 

 إسماعیل، الدین عز الفن�ة، وظواهره قضا�اه ،"المعاصر العر�ي الشعر"  �تاب في النقد�ة األسس مغر�ي، فاروق ) 1(

 .119ص م،2011/ش هـ،1390خر�ف ،7العدد وآدابها، العر��ة اللغة في دراسات مجلة

  .24ص م،2013 ،�9 مصر، القاهرة، العر�ي، الف�ر دار ونقد، دراسة وفنونه األدب إسماعیل، لدینا عز: ینظر) 2(

   .41ص م،2002 ،�4 مصر، سینا، ابن م�ت�ة الحدیثة، العر��ة القصیدة بناء عن زاید، عشر�  علي: ینظر) 3(
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ن خالل دراستنا لدیوان األخطل یتبین لنا أن الشاعر في �ل قصائده قد استعمل وم

اللغة العر��ة الفص�حة، وقاموسه اللغو� جار� من �الم عصره مع الفصاحة والنقاء، �ما 

تمیز شعره �قوة الص�اغة، وامتاز أ�ضا �الجزالة وطول النفس وسالمة التعبیر وحسن 

أف�اره �ألفا� مصقولة، �ما أنه لم ��ن من الشعراء الس�ك، والشاعر نقل لنا أ�ضا 

المطبوعین الذین ینظمون أشعارهم عند خاطر بل �ان من الذین �عنون �التنق�ح والتهذیب 

  :والتي �قول فیها »خف الطین«و�رو� أنه أقام سنة في نظم قصیدته 

  .رـــــــ�غشى القناطر یبنیها و یهدمها         مسوم، فوقه الر�ات والقت

  .رــــــــــــحتى ��ون لهم �الطف ملحمة          و�الثو�ة لم ین�ض بها وت

  1.م الذ� في خده صعرــم              و�ستقیــــــــــــــــــــــــوتستبین القوام ضاللته

رغم أن الشاعر استعمل لغة رصینة وفص�حة إال أننا سجلنا �عض المفردات 

  .الطف، الثو�ة، لم ین�ض بها وتر، الصعر�غشى، مسوم، القتر، : الصع�ة

  تعني یبني: �غشى

  الذ� تظهر ف�ه عالمات واضحة : المسوم

  الغ�ار: القتر

  م�ان قتل ف�ه الحسین بن علي عل�ه السالم و مصعب بن الز�یر أ�ضا: الطف

  م�ان في الكوفة ف�ه قبر ز�اد بن أب�ه: الثو�ة

  قر��ة جدا حیث لم تستعمل السهامأ� أن مواقع القتال �انت : لم ین�ض بها وتر

  .المیل: الصعر

أنها تشعرك " األخطل"والبد من اإلشارة إلى أن سحر اللغة ومصدر جمالیتها عند 

بن�هة اإلبداع الصافي من خالل هذه األنساق المتوالفة في تش�یلها وهنا یبدو لنا أن هذا 

�ات المنسجمة ف�ما بینها و�ظهر المقطع مش�ع �األنساق اللغو�ة المنظمة نسق�ا بإ�قاع التقف

  ".القتر، وتر، صعر:" ذلك في قوله 

                                                                 

  . 105ص م،1994 ،�2 لبنان، بیروت، العلم�ة، الكتب دار الدین، ناصر دمحم مهد�: تح الدیوان، األخطل،) 1(
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وهذا اإل�قاع النغمي یتش�ل نسق�ا �مهارة الشاعر وحن�ته التعبیر�ة على تش�یل تلك 

مع ) لم �أشروا، ال جد(األنساق اللغو�ة المتضافرة ف�ما بینها ناه�ك عن تماوج النفي 

ة على صعید التش��الت اللغو�ة واألضداد الدالل�ة مولدا حر�ة نغم�) أشروا، جدا(اإلث�ات 

  :بین السلب واإلیجاب و�ظهر من خالل قوله 

  .رواــــــــــــحشد على الح� ع�افو الخنى أنف       إذا ألمت بهم م�روهة صب

  رُ َــــ ال َجدَّ إالَّ َصغیٌر، َ�ْعُد، ُمْحتق ه         ــــــــــــأعطاهم هللا جدا ینصرون ب

  1رواــــــــولو ��ون لقوم غیرهم أش ه         ـــــــــــــــ�أشروا ف�ه إذ �انوا موالیلم 

  :و�قول أ�ضا 

  2.شمس العداوة حتى �ستقاد لهم         وأعظم الناس أحالما إذا قدروا

الشاعر في هذا البیت لم �عتمد على الصورة الجاهزة في اللغة وٕانما اعتمد على 

المعاد خلقها، فهو لم یتعامل مع الحواس التي تحرك اللغة، وٕانما  الصورة المخلوقة أو

  :تعامل مع أسلوب السرد العقلي، ومن أهم مظاهر لغته الشعر�ة

  :التكرار /1ـ 1

�عد التكرار ظاهرة أسلو��ة متمیزة تستخدم لفهم األثر األدبي فقد عالجه النقاد 

ع�ارة « :یر من التعار�ف من بینها نذ�رن، وقد أوردت له الكثو وال�الغیون القدماء والمحدث

من أجل التأكید على اللف�  اإلعادةفالتكرار هو  ،3»�شيء مرة �عد أخر�  اإلت�انعن 

 على أنه في حق�قته إلحاح على جهة هامة في« وتعرفه نازك المالئ�ة، الم�رر أو المعنى

  4.»الع�ارة �عني بها الشاعر أكثر من عنایته �سواها

  هو التر�یز على �لمة أو لفظة أو ع�ارة واإلصرار على إللحاحاوالمقصود من 

                                                                 

   .106-105 ص ص الدین، ناصر دمحم مهد�: تح الدیوان، األخطل،) 1(

   .106ص نفسه، المصدر) 2(

 القاهرة، الطالئع، دار الع�اس، أبو علي دمحم: تح التعر�فات، الحنفى، الجرجاني علي بن دمحم بن علي الشر�ف السید) 3(

  .73م، ص2013 ،�1 مصر،

   .242ص م،1967 ،�3 النهضة، م�ت�ة المعاصر، الشعر قضا�ا ئ�ة،المال نازك) 4(
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فالتكرار �عني الرجوع والتردید الصوتي واإلعادة « : إذن، إعادتها في النص أكثر من مرة

  1.»وهذا أمر معلوم، و�عني �ذلك الر�� والجمع

  :أنواع التكرار/ 2ـ1

  .�اتهختلفت عند ال�الغین بتنوع مسمالقد تعددت أنواع التكرار و 

ع�ارة «: و�عد المنطل� األول الذ� یتر�ب منه النص الشعر� وهو :تكرار الحرف/ أ

و�عد تكرار الحرف سمة ، 2»عن تكر�ر حرف یه�من صوت�ا في بن�ة المقطع أو القصیدة

  :قائال "خیر الناس �لهم"و�تجلى ذلك من خالل قصیدته  األخطل�ارزة في دیوان 

  �ا ق�ساً  تدعْ  فإنْ 
ّ
  ُدْبرِ  على َق�سٍ  أفناءُ  أْصَ�َحْت  فَقدْ     محاربِ  دعي

دورَ  �ْطووا �ْقعدوا، وٕان   بجماعةٍ  ینهضوا ال ینهضوا، فإن   ِغمرِ  على الصُّ

  3.رِ ـــــــــــــْــــ َقف ةٍ ّــ بداو� أْضحى فَقدْ  ُعَمیٌر،     رةً ـــــــــــــــــــــم المقانبَ  قادَ  قدْ  �كُ  وٕان

في هذا المقطع واضحا إذ نراه موزعا  "إن"� الجازم الشر یبدو التر�یز على حرف 

أمر أن توظ�فه لهذا الحرف أتى منسجما مع حالته النفس�ة ومع  بین األب�ات، والواقع

إبراز عجزهم سخر�ة من ، فداللة تكرار الحرف �انت �غرض التقلیل من أمر قبیلة ق�س

اسقا وحسن انسجام في أب�ات ، وهذا ما أضفى تنالقوم وٕاظهارا لحق�قة ادعائهم �الشجاعة

  .من هجاهم الشاعرح ضالقصیدة، وشد انت�اه المتلقي إل�ه، و�ل ذلك من شأنه أن �ف

  ع�ارة«: �عتبر من أ�س� ألوان التكرار وأكثرها انتشارا وشیوعا وهو: تكرار الكلمة/ ب

  

                                                                 

 حسین دمحم علي إشراف الماجستیر، درجة لنیل مقدم �حث أسراره، و مظاهره التكرار الشهراني، دمحم الرحمن عبد) 1(

   .4ص م،1983/ه1404 السعود�ة، العر��ة المملكة القر�، أم جامعة العمار�،

 خ�ضر دمحم جامعة العر�ي، األدب قسم مجلة المعاصرة، المعاصرة القصیدة في التكرار جمال�ات أمال، دهنون ) 2(

   .4ص م،2008 جوان جانفي، ،3 و 2 العدد ،)الجزائر( �س�رة

   .131مهد� دمحم ناصر الدین ،ص: األخطل ، الدیوان ، تح) 3(
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   :إحد� مقطوعاته�قول األخطل في ، 1»عن تكرار �لمة تستغرق المقطع أو القصیدة

  لست �صائم رمضان طوعا    ولــــست بـــآكل لحم األضاحيو 

  2.مثل العیر، حي على الفالح   ولـــــــست �قائــــــم أبـــــــدا أنــــاد�ك

�فید نفي المعنى، فالشاعر إنما یر�د أن ینفي عن  )مرات 3(" لست"إن تكرار لفظة 

  .ول اإلسالم واعتناقهنفسه صوم رمضان و أكل لحم األضاحي، فهو نفى عن نفسه دخ

  : و�قول أ�ضا

  3.إذا جر� فیهم المزاء والس�ر         بئس الصحاة و�ئس الشرب شر�هم 

في هذا  �حاول تأكید المعنى وتثبیته، فهو" بئس"فالشاعر ومن خالل تكرار �لمة 

یر�د تأكید صفة سوء الخل� وٕالصاقها ببني یر�وع في " بئس"البیت ومن خالل تكراره للفظة 

لغو�ا ونغما موس�ق�ا في  التي الصحو والس�ر، و�هذا ��ون الشاعر قد حق� ثراءً ح

  .القصیدة

 إلىال �قتصر التكرار في الشعر على حرف أو �لمة وٕانما یتعداها : تكرار الع�ارة/ ج

  .تكرار ع�ارة أو جملة معینة

 �ارةوهذا النم� من التكرار موجود ��ثرة في القصائد المعاصرة، و��ون بتكرار ع

وٕاذا جاء هذا النم� في بدا�ة القصیدة ونهایتها فإنه �ساعد . �أكملها في جسد القصیدة

  4.النقطة التي بدأ منها إلىبوحدتها ألنه �عمل على الرجوع  اإلحساسعلى تقو�ة 

                                                                 

 شهادة لنیل مقدمة أطروحة �عدها، وما تالتسعینا فترة المعاصر الجزائر�  الشعر في اإل�قاع بن�ة قاسي، صبیرة) 1(

 اآلداب �ل�ة) الجزائر( سطیف ع�اس، فرحات جامعة حیدوش، أحمد: الد�تور إشراف العر�ي، األدب في العلوم د�توراه

   .230 م،ص2011/م2010 العر�ي، واألدب اللغة قسم واللغات،

   .72ص األخطل، دیوان الدین، ناصر دمحم مهد�) 2(

   .109ص ،نفسه المصدر) 3(

   .8ص المعاصرة، القصیدة في التكرار جمال�ات أمال، دهنون ) 4(
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وتر� نازك المالئ�ة أن هذا النوع من التكرار في الشعر الحدیث أقل منه في الشعر 

یلي تكرار الع�ارة، وهو أقل في شعرنا المعاصر، وتكثر نماذجه في  الكلمة«القد�م فتكرار 

ومن النماذج التي نجدها في دیوان األخطل لهذا النوع من التكرار ، 1»الشعر الجاهلي 

  : إذ �قول" وشر سالح المسلمین الخناجر"في قصیدته 

  .سلـــــــ�م وعــــــــــــامر بنــــــــي أســــــد لستم بـــــسبي فـــتشتموا   ولكنـــــــما سبي

  .رــ�اد و حاض: بني أسد ال تذ�روا الفــــــــــخر بین�م   فأنتم لئام الناس

  2.في الســـــــوق �ـــذب فواجر فإن�م  العلى  بني أسد ال تذ�روا المجد و 

وذلك ل�ضیف نغما موس�ق�ا " بني أسد ال تذ�روا"تكرار ع�ارة  إليفالشاعر هنا عمد 

في القصیدة وهو بهذا التكرار یر�د أن �معن في تحقیر بني أسد و��یل لهم  إ�قاع�ا اءً وثر 

  .الشتائم و�نسب لهم اللؤم والخز� والكذب وقلة األخالق والفجور

  :األسلوب / 2

هو طر�قة الكاتب الخاصة في التف�یر والشعور، وأن األسلوب ��ون جیدا �حسب 

" فلو�یر"التف�یر والشعور إلى اآلخر�ن، و�عرف ومد� درجة نجاح الكاتب في نقل ذلك 

  .3»�أنه طر�قة الكاتب الخاصة في رؤ�ة األش�اء «األسلوب 

ومن خالل دراستنا لدیوان األخطل یتضح لنا أن أسلو�ه �ان أكثر صعو�ة وأكثر 

تنوعا، وذلك �ح�م أنه تناول جم�ع األغراض الشعر�ة المعروفة، إذ �ان ینظم شعره في 

  .تقلید� للشعر العر�ي الخالص المتوارث عن الجاهلییناإلطار ال

وقد ظهر األخطل صناعا ماهرا في األسلوب وفي اخت�ار ألفاظه، وتألیف جمله، 

�ما لجأ . وٕاح�ام عناصرها �الروا�� وٕاتمام معان�ه، واإلكثار من الصور في نعت الخمر

  :إلى استعمال �عض األسالیب العاطف�ة �قول في عبد الملك 
                                                                 

   .233ص المعاصر، الشعر قضا�ا المالئ�ة، نازك) 1(

   .171ص األخطل، دیوان الدین، ناصر دمحم مهد�) 2(

   .21ص ونقد، دراسة وفنونه، األدب إسماعیل، الدین عز) 3(
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  امر� ال تعادینا نوافله           أظفره هللا فلیهنأ له الظفر إلى

  1.خل�فة هللا �ستقي �ه المطر ئض الغمر والم�مون طائره     الخا

هذین البیتین �عتمدان على ضخامة اللف� وجلجلة الع�ارة وعلو اإل�قاع، فالشاعر هنا 

خطى ذلك إلى النعت الجید لم یتوقف عند حدود التشب�ه الجید أو التصو�ر الجید وٕانما ت

�ستسقى �ه "فقدم الخل�فة �صفات خاصة فقد رسم الصورة مستعینا �الكنا�ة القر��ة اللط�فة 

  ".المطر

�ما نجد أن الشاعر قد لجأ إلى استخدام القسم الم�رر في مجموعة من األب�ات 

  :ولالمتالحمة األجزاء من بدایتها إلى نهایتها، وذلك في ش�ل دائر� وفي ذلك �ق

  .إني حلفت برب الراقصات وما          أضحى �م�ة من حجب وأستار

  .ارــــــــــــو�الهد� إذا احمرت مذارعها           في یوم نسك وتشر�� وتنح

  .ارــــــــــــــــــــــــوما بزمزم من شم� محلقة            وما بیثرب من عون وأ��

  .2ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومولتني قر�ش �عد إقت أللجأتني قر�ش خائفا وجال           

وقد استعان األخطل في هذه األب�ات �أسلوب القسم وذالك لتنم�ة صورة الخل�فة 

  .بإظهار براعته الفن�ة، إذ لم ��تف �القسم الواحد فأقسم من األقسام ما شاء له

  :التأخیر و التقد�م/ 1ـ2

 نظام في الرت�ة عن الحدیث إطار ضمن یدخل والتأخیر التقد�م عن الحدیث إنّ 

 تم�ن على داللة �ه أتوا فإّنهم العرب، لد� ال�الغة أسالیب أحد« �عدّ  فهو العر��ة، الجملة

 موقع أحسن القلوب في وقعه فصار لهم، وانق�اده الكالم في وملكتهم الفصاحة، من لغتهم

  .3»مذاق وأعذب

                                                                 

   .103ص لدین،ا ناصر دمحم مهد�: تح الدیوان، األخطل،) 1(

   .144-143 ص ص نفسه، المصدر) 2(

 بیروت، ،العلم�ة الكتب دار ،)البد�ع الب�ان، المعاني،(ال�الغة علوم في دان�ة قطوف الجبورّ�، دمحم حسن فالح)3(

   .57ص م،1971 ،)� د( لبنان،
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 �ثیر �اب هو«: �قوله" اإلعجاز دالئل" �تا�ه في نيالجرجا القاهر عبد و�عّرفه

 و�فضي بد�عة، عن لك �فتر یزال ال الغا�ة �عید التصرف، واسع المحاسن، جمّ  الفوائد،

 فتجد تنظر ثم موقعه، لد�ك و�لطف مسمعه، یروقك شعرا تر�  تزال وال لط�فه، إلى �ك

 وما ،)1(م�ان إلى م�ان عن اللف� وحّول يءش ف�ه قدم أن عندك، ولطف راقك أن سبب

  .و�الغة حسنا الكالم تز�د قد �ثیرة، فوائد والتأخیر للتقد�م أن القول هذا من نفهمه

 تأثیرا المعنى في ذلك یؤثر و�یف النظم، شأن عظم إلى ین�ه والتأخیر التقد�م إنّ  

  یترتب للجملة التر�یبي النظام في تغیر أ� أن سب� مما نستخلص أن �م�ن �حیث �الغا،

  .)2(آخر إلى مستو�  من نتقالهااو  الّداللة تغیر �الضرورة عل�ه

  :المبتدأ على الخبر تقد�م/ أ

 أّنه إال الخبر یل�ه ثم أوال المبتدأ �أتي أن االسم�ة الجملة عناصر ترتیب في األصل

  .المبتدأ على الخبر الشاعر �قدم قد األح�ان �عض في

  " حسبوال الجود حاضراه: "قصیدة في األخطل �قول

  .)3(عصب أبوا�ه على أوب �ل من         سائلة الّناس رفاق إل�ه تر� 

 المؤخر المبتدأ على) أبوا�ه على( ومجرور جار الجملة ش�ه الوارد الخبر قّدم حیث

  .القار�  لد� الداللي األثر لتعمی� وأ�ضا السائلین �ثرة على للتر�یز وذلك )عصب(

  :القصیدة نفس في أ�ضا و�قول

  .)4(یهب وال �عطي �ما جواد �عطي          وال وادی�ه أقصى الّناس غیبل ال

                                                                 
 .106ص م،1978 نان،لب بیروت، ،�2 المعرفة، دار شاكر، دمحم تر، اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاهر عبد)1(
 .331،ص1994 لبنان، بیروت، للنشر، العالم�ة المصر�ة الشر�ة لبنان م�ت�ة واألسلو��ة، ال�الغة المطلب، عبد دمحم)2(
 .42مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: األخطل ، الدیوان ، تح  )3(
 .43ص نفسه، المصدر)4(
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 جاء القصیدة هذه في �الخبر فالبدء) جواد( المبتدأ على) �عطي( الخبر تقدم هنا

  .الممدوح عند فیها والم�الغة العطاء صفة على للتر�یز داللة

  :والفاعل الفعل عن �ه المفعول تقد�م /ب

 توظیف أنّ  إذ والفاعل الفعل عن �ه المفعول تقد�م يف الظاهرة هذه شاعت لقد

 إلى ذلك تخطى إّنما و االسم�ة، الجملة حدود عند یتوقف لم والتأخیر للتقد�م الشاعر

 هذا على الواردة األمثلة ومن الفاعل، عن �ه المفعول تقد�م ذلك ومن الفعل�ة، الجملة

  "لملوكا خیر إلى دعاني: "قصیدة في األخطل قول نذ�ر النوع

  .)1(حاج�ه إرتجّ  الم�طان األقعس إذا          هــــــــــــوجه غرة لماءظال لنا يءتض

 الجملة وأصل مؤخر فاعل)  غّرة(و مقّدم، �ه مفعول)  لماءظال(  لفظة جاءت هنا

 الدالل�ة ق�مته في ��من الفاعل عن �ه المفعول فتقد�م لماء،ظال وجهه غرة لنا يءتض

 أفعاله و�رم الممدوح أثر على التر�یز یتم إذ المدحي، الس�اق في والس�ما وأهمیته،

 توحي التي الغرة أمام الظالم �شاعة مد� إلى القار�  انت�اه یلفت أن یر�د هنا فالشاغر

 المقابل الضد خالل من �عرف الحسن أن معروف هو و�ما والتأل�، واإلشراق �الب�اض

  .والنور الب�اض من تعرف الظالم فق�مة له،

  : ذلك في ف�قول الفعل عن �ه المفعول الشاعر �قدم وقد

  .)2(الوطر المقسم وعین الشقی� من        مــــیت�عه الحبل إنقضاب منقضبین

 الحبل إنقضاب یت�عهم الجملة هذه في األصل یت�عهم الحبل إنقضاب منقضبین

 �مدفتق خر،مؤ  مضارع فعل) یت�عهم( جاء حین في مقّدم �ه مفعول) انقضاب( جاء حیث

 لنا یبرز أن أراد فالشاعر المعنى، في ال�الغة أهمیته في ��من الفعل عن �ه المفعول

  .یت�عه الذ� يءوالش انقضا�ه أو الحبل انقطاع

                                                                 
 .40مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: األخطل ، الدیوان ،تح )1(
 .103ص نفسه، المصدر)2(
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 حر�ة تقتض�ه ما وف� وترتیبها الكلمات تنسی� في �بیرة فاعل�ة الظاهرة ولهذه

 ما وغال�ا والدالل�ة، اإل�حائ�ة اح�ةالن من أو والش�ل�ة الصوت�ة الناح�ة من الشعر�  الس�اق

 صدد في"  األخطل" شاعرنا أنّ  و�ما اإلنفعالي، التوتر و النفسي  القل� مواقف في نراها

 الغیر المستو�  على لغته جلّ  �ّرس بل للقصیدة، الم�اشر �المستو�  �ع�أ لم فهو المدح،

  .)1(م�اشر

  المحسنات ال�الغ�ة/2ـ2

الط�اق والمطا�قة والتطبی� والتضاد والتكافؤ «: �أنه�عرف الط�اق  :الط�اق/1ـ2ـ2

وهو الجمع بین المعنى وضده في لفظتین، نثرا �ان أم  ،�لها أسماء لمسمى واحد

  :وهو نوعان، )2(»شعرا

  .)3(وسل�ا إیجا�اما لم یختلف ف�ه الضدان  وهو: اإلیجابالط�اق / أ

﴿ :�قوله تعالى       ﴾(*)  

  .اآلخر ضد المعنى في �الهما" رقود"و" أ�قاظا" لفظي في فالط�اق

 تفقدونا وان" قصیدته خالل من ذلك و�ظهر ��ثرة دیوانه في الشاعر وظفه وقد

  :�قول إذ" �الحروب

  .)4(وأص�حوا أمسوا حیث لغوث فداء       مـــــــــــــــ�له األخالء هللا جعل أال

                                                                 
 هللا عبد أحمد وتحقی�، مراجعة الع�اسي، العصر في ال�الغي لإل�قاع الجمال�ة األسس حمدان، أحمد ابتسام: ینظر)1(

 .226ص م،1998 ،�1 سور�ة، حلب، ، العر�ي القلم دار فرهود،
 ،�1 مستأنف، منظور من)  البد�ع علم الب�ان، علم المعاني، علم(  العر��ة ال�الغة إلى مدخل العدوس، أبو یوسف )2(

 .244م،ص2007/ ه1427 األردن، عمان، المسیرة، دار
 .394ص الساب�، المرجع البد�ع، و والب�ان المعاني في ال�الغة جواهر الهاشمي، أحمد )3(

 .18اآل�ة: سورة الكهف (*)
 .70ص ،مهد� دمحم ناصر الدین: یوان ، تحاألخطل ، الد )4(
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 تماس�ا المعنى ز�ادة في أسهم وقد) اوأص�حو  اأمسو ( لفظتي يف الط�اق لنا و�تضح

  .األمور تتضح ف�األضداد وانسجاما،

  "الفالح على حي: "قصیدة في أ�ضا و�قول

  .)1(األضاحي لحم �آكل ولست        طوعا رمضان �صائم ولست

 نلیبی المفارقة هذه الشاعر استعمل وقد) و�آكل �صائم( لفظتي بین الشاعر �قرن  هنا

 للف� اتساق اللفظتین تجاوز وفي. اإلسالم دین و�دخل �سلم ولن مسلما ل�س �أنه لنا

  .للمعنى وانسجام

  : ف�قول) األب�ض(و) األسود(بین الشاعر و�طاب�

  .2الشعر اللمة سواد �عد وأب�ض          موترها قوسي حنى لما أعرضن

 نفس في والنشا� الحیو�ة �عثی داخل�ا إ�قاعا أحدث الداللي التقابل هذا أن لنا یتبین

 أن الشاعر یتعمد لم عفو�ا جاءت الدالل�ة المقا�الت هذه أن لنا یتبین �ما المتلقي،

  .نفسها الداللة تطلبتها وٕانما یوردها،

 �فعلین یؤتى �أن وسل�ا إیجا�ا الضدان ف�ه اختلف ما وهو: السلبي الط�اق/ ب

 ﴿تعالى قوله نحو منفي واألخر مثبت أحدهما             

 ﴾(*) أعلم" وال" تعلم" اللفظتین، وقد ورد الط�اق بین."  

  :�قول إذ الكثیر، ذلك من األخطل دیوان في جاء ولقد

  
                                                                 

 .72ص ،مهد� دمحم ناصر الدین: یوان ، تحاألخطل ، الد)1(

.102المصدر نفسه ، ص)   2) 
 .116اآل�ة: سورة المائدة (*)
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  .)1(محتقر �عد صغیر إال جدّ  ال         �ه ینصرون  جدا هللا أعطاهم

 أراد وقد وٕاث�ات نفي هنا) جدّ  وال داج( لفظتي في هنا السلبي الط�اق و�تجلى

 من قر�ش لقوم تعالى هللا منح ما الوقت نفس في و�نفي یثبت أن المقابلة بهذه الشاعر

  .الوقت نفس في دالل�ا و جمال�ا �عدا القصیدة أمدّ  ما وهذا ح�،

  : قوله أ�ضا األخطل دیوان في نجدها التي النماذج ومن

  .)2(الشعر الراحة �طن �حالف حتى           مـــــــ�حالفه ال حقا المجدّ  وأقسم

 تنام�ا القصیدة منح ما وهذا) و�حالفهم �حالفهم ال( لفظتي في الط�اق و��من

  .ومختلفة متنوعة دالل�ة أ�عاد على القصیدة �فتح جعله وامتدادا

  : ف�قول" أشروا"و" �أشروا"  لم بین الشاعر �طاب� و�ما 

  .)3(أشروا غیرهم لقوم ��ون  ولو           هـــــــالیمو  ا �انو  إذ ف�ه �أشروا لم

 الشاعر �صور أن أجمل فما النص، على حیو�ة تضفي تضادها و بتحوالتها فاللغة

  .األلفا� بین التضاد طر�� عن �ه �شعر الذ� اإلحساس هذا

  :الجناس/2ـ2ـ2

 أكثر عر�فات المحدثون  وعّرفه اللف�، في الكلمتین تشا�ه هو«: �قوله الس�اكي عرفه

  .)4(»المعنى في و�ختلفا النط� في اللفظان یتشا�ه أن هو: افقالو  دقة

                                                                 
 .105مهد� دمحم ناصر الدین ،ص: األخطل ، الدیوان ، تح )1(
 .110المصدر نفسه ، ص )2(
 .106ص ،المصدر نفسه)3(
 إ� دار ر�،أخذا الرحمن عبد ومراجعة تقد�م)  والبد�ع الب�ان(  العشر�ن القرن  في ال�الغة علوم مصطفا�، عمر)4(

 .215ص م،�2،2018 لندن، �تب،
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 �لمتین بین تشا�ه أ� تجانس �حدث أن ومعناه والمجانسة، التجن�س �ذلك و�سمى

  .مختلفا معناهما ��ون  و النط� في

  :هما قسمین إلى الجناس و�قسم

 نوع: هي أر�عة أمور في انالمتجانس اللفظان ف�ه اتف� ما وهو: التام الجناس/ أ

  .)1(المعنى اختالف مع وترتیبها وش�لها، عددها، و الحرف،

  :قوله نجد األخطل دیوان في النوع هذا على الواردة األمثلة ومن

  .)2(جزر له فیها �ائن لوقعة         هــــ�لكل اللیث فتراشا� مفترش

 هیئة على تدل ولىاأل فالكلمة)  �افتراش مفترش،(  لفظتي في الجناس و�تضح

 في اللیث هیئة على فتدل الثان�ة الكلمة أما عرشه، على مفترش جالس وهو الممدوح

 المتلقي لیوهم متخیل هو ما و�ین واقعي هو ما بین مزج هنا فالشاعر األرض، فتراشها

 اإلثارة من نوعا یخل� أن یر�د فهو واإلبهام اإلثارة هنا الشاعر وغا�ة المعنى في �التشا�ه

 منح الذ� الجناس ق�مة إبراز في الشاعر وف� إذ المتلقي أو القار�  ذهن في واإلر�اك

  .األذن له وتطرب النفس له تأنس موس�ق�ا تناغما للقصیدة

 واحد في اللفظان ف�ه اختلف ما وهو التام الغیر الجناس أو :النّاقص الجناس/ ب

 بز�ادة إما ��ون  اختالفهماو  حرف من �أكثر ��ون  أال و�جب السا�قة، األر�عة من أكثر أو

  .)3(اآلخر في أو الوس� في أو األول، في حرف

  "القطین خفّ " قصیدة في الشاعر �قول

  

                                                                 
 .215،ص) الب�ان والبد�ع ( عمر مصطفا� ،علوم ال�الغة في القرن العشر�ن )1(
 .104مهد� دمحم ناصر الدین ،ص: خطل ، الدیوان ، تحاأل)2(

 .404ص البد�ع، و الب�ان و المعاني في ال�الغة جواهر الهاشمي، أحمد )3(
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  .)1(صعر خّده في الذ� و�ستق�م           مـــــــــــــــضاللته ألقوام وتستبین

 في �شتر�ان اللفظان ف�ال) و�ستق�م -وتستبین( شطر �ل بدا�ة في الجناس و�تضح

  .الداخل�ة للموس�قى مهمة إضافة حققا إذ الوزن  في �شتر�ان وأ�ضا صوت من أكثر

  :القصیدة نفس في أ�ضا و�قول

  2.ومحتقر مغمور الترافد عند        مــــــــــــــــــورفده بیر�وع یّتصلون 

 القصیدة، إمداد في أسهمت حیث"  الترافد"  ،"رفدهم" لفظتي في الجناس هنا و�تضح

  .اإل�قاع هذا وف� وتناغمها هاوتنامی

  :الترص�ع/3ـ2ـ2

 أو �ه شب�ه أو سجع على البیت في األجزاء مقاطع تصییر ف�ه یتوخى أن«: وهو

: قولهم من وأصله« العس�ر�  هالل أبو ضیفو� ،3»التصر�ف في واحد جنس من

  :لهقو  األخطل دیوان في الترص�ع على الواردة األمثلة ومن، 4»فّصلته إذا العقد رّصعت

  5.الظفر له فلیهنا هللا أضفره       نوافله تعر�نا ال امر�  إلى

 هاتان) الظفر أظفره،( �لمتي بین یجمع الذ� الترص�ع نالح� البیت هذا في

 الحرف في الكلمتان وتختلف الضمة، الفتحة، الشّدة، الصوائت في یتماثالن الكلمتان

  .الراء �حرف تنتهي ةوالثان� الهاء �حرف تنتهي إحداهما �ون  في األخیر

  :آخر مثال أ�ضا ونورد

                                                                 
 .105مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: األخطل ، الدیوان ، تح )1(

   .105المصدر نفسه ، ص) 2(

 والصورة البناء في دراسة( الهجر�  الرا�ع القرن  آخر إلى الع�اسي الشعر في والقادة الخلفاء مراثي مهداو�، لط�فة) 3(

   .454ص م،1971 لبنان، بیروت، ،)� د( العلم�ة، الكتب دار ،)واإل�قاع

   .451ص ،نفسه المرجع) 4(

   .103مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: األخطل ، الدیوان ، تح ) 5(



 خطلاأل ندع الرمز استخدام في الفن�ة الوسائ�الفصل الثاني                                         

 

63 
 

  1.غرر له تو�ید �عد �غتره فما         عـــــــــــــــــــــــالجمی أمر �ه والمستمر

 أول في ورد هنا فالترص�ع ،)وغرر �غتره( بین والتجانس الموافقة تمت البیت هذا في

  .نغم�ا إ�قاعا أحدث دق التصدیر أو التوظیف فهذا آخره، في واآلخر الثاني المصرع

 والتقف�ة للتوازن  ف�ه جزء �ل یخضع الذ� الترص�ع نجد أ�ضا الترص�ع أش�ال ومن

  : األخطل �قول ذلك وفي فاصل، دون  الداخل�ة

  .)2(مصر بها سبت مخز�ة و�ل         فاحشة �ل إلیهم تناهت قوم

 بروز إلى یراألخ هذا أد� فقد ،) مخز�ة و�ل فاحشة �ل(  بین ترص�عا نالح� فهنا

  .التر�یبین بین المشتر�ة الداخل�ة القاف�ة موس�قى في واضح

 أنه و�ما جدیدة بإ�قاعات الشعر�  النص رفد في فعالة أداة �عتبر فالترص�ع إذن 

 صوتي تجانس من عنه ینجم لما وذلك القصیدة، موس�قى إغناء في مهم دور ذو �عتبر

  .وٕا�قاعي

  :الصورة الشعر�ة: ثان�ا

ر الب�ان�ة من أهم الوسائل التي وظفها الشعراء في أشعارهم، وذلك للخروج تعد الصو 

�األلفا� من المعنى األصلي إلى دالالت عم�قة ل�صنع بذلك الجمال�ة من خالل خرق 

  :أف� توقع القار�، وهذا ما سنبینه من خالل شعر األخطل

فه ابن رشی� من أقدم الوسائل وأهمها في الشعر العر�ي، و�عر  وهو: التشب�ه/ 1

�ما قار�ه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات �ثیرة، ال  يءصفة الش: التشب�ه« : �قوله

إنما ) خد �الورد(من جم�ع جهاته لو ناس�ه مناس�ة �ل�ة لكان إ�اه، أال تر� أن قولهم 

                                                                 

   .103مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: خطل ، الدیوان ، تح األ) 1(

 .109المصدر نفسه ، ص  )2(
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 )1(»أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها، ال من سو� ذلك من صفرة وسطه وخضرة �مائمه

، ومن )2(»هو عقد مماثلة بین شیئین أو أكثر �أداة بینهما«: عر�ف آخر للتشب�هونورد ت

في شعر األخطل في العدید من  اجمال� اتشب�ه عنصر هذا �م�ن إدراك سبب اعت�ار ال

  :المواضع و�أنواعه، فنجده �قول في إحد� قصائده

  .�3أنها صخرة صماء صیخود     هل تبلغني یز�دا ذات معجمة 

هي تشب�ه مرسل مفصل، حیث ش�ه الشاعر الناقة ) خرة صماء صیخودص(فع�ارة 

صماء صخرة : الهاء، المش�ه �ه ضمیر الغائب المؤنث�صخرة صماء صل�ة فالمش�ه هو 

التشب�ه �قدم وجهة نظر عر��ة  اوهاهن، )صل�ة(وجه الش�ه صیخود و �أن، : أما األداة

راو�ة القاس�ة، النموذج الذ� �قاس قد�مة تر� في قوة تحمل الناقة ألع�اء الح�اة الصح

آخر �حمل مضمونا اعتقاد�ا؛ �محمول من شب�ه عل�ه �ل تحمل في الح�اة، ونقف عند ت

  :ولالحزن واأللم یراه الشاعر جراء حالة الفراق والقضب أ� الفراق، �ق

  4.ْقَسِم الَوَطرُ ِمَن الّشقیِ�، وعیُن المَ        ُهم ــــــــــــــــــــیت�ع منقضبیَن انقضاَب الحبل

المش�ه هنا انقطاعه، ش�ه الشاعر في هذا البیت رحیل أحبته بإنقضاب الحبل أ� 

لفظة  استخدامعمد الشاعر إلى االنقطاع، و ، وجه الش�ه )الحبل(، المش�ه �ه )األح�ة(هو 

  .ورحیل أح�ة الشاعر، وقد مثلها في صورة حس�ة �صر�ة انقطاعإنقضاب لتدل على 

  :و�قول أ�ضا

  5.أوصاله أو أصابت قل�ه النشر      ت  ـــــــــــــ�أني ذاك أو لوعة خبل

                                                                 
 .61م، ص1985، )�.د(عبد العز�ز عتی�، علم الب�ان، دار النهضة العر��ة، بیروت، لبنان، )1(
 .12ص ،1433 ،)�.د(  مصر، ع�اس، منشأة ال�الغة، علوم في ةالبدا� الجهشي، محمود بن خالد)2(

   .79مهد� دمحم ناصر الدین ، ص: األخطل ، الدیوان ،تح) 3(

   .103ص ،المصدر نفسه) 4(

   .101ص نفسه، المصدر) 5(
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. في هذا البیت ش�ه الشاعر نفسه �الشخص الذ� �فسد رق�ة المجنون أو المر�ض

  .الفساد: الرق�ة، وجه الش�ه: الشاعر، المش�ه �ه: ، المش�ه)�أني(أداة الش�ه 

هذه المواضع وغیرها، مما شمله في لتشب�ه في قصائده لالشاعر  و�هذا فاستخدم

دیوانه إنما هي عالمات فارقة في تجر�ته اإلبداع�ة، منحت صوره التعبیر�ة مسحة من 

علیها رونقا من سحر الخ�ال ت ضفالداللة الرمز�ة ب�عدیها النفسي واالجتماعي، وأ

  .والجمال

زم معناه لف� أطل� وأر�د �ه ال«: تعددت تعر�فات الكنا�ة نذ�ر منها: الكنا�ةـ 2

  .)1(»تمنع من إرادة المعنى األصلي مع المعنى المراد الحق�قي مع قر�نة ال

وقد تبنى األخطل هذا األسلوب أ�ضا وجعله �قناع لیرمز �ه عن ما یجول و�ختلج 

  :ومن األمثلة الواردة في دیوان األخطل عن الكنا�ة نجد قوله، نفسه

  .)2(ر�ه وشل فیهن تصر�دفش      ه ـــــ�ا قل خیر الغواني �یف رغن ب

  هي �نا�ة عن الرجل البخیل" قل خیر الغواني " فع�ارة 

  :و�قول أ�ضا

  .)3(على الطائر الم�مون والمنزل الرحب         ها ــــــإل�ك أمیر المـــــــــــــؤمنــــین رحلت

ر الطائ"هنا الشاعر قام �مدح ممدوحه �حسن اال�مان، وتظهر الكنا�ة جل�ا في ع�ارة 

  .وهي �نا�ة عن الح� السعید" الم�مون 

  و�قول الشاعر في بیت آخر

                                                                 
 عائشة وتحقی� وشرح دراسة والتعر�ض، الكنا�ة الن�سابور�، الثعالبي إسماعیل بن دمحم بن الملك عبد منصور أبو)1(

 .21ص م،1990 ،) � د( مصر، القاهرة، ق�اء دار فر�د، حسین
 .78مهد� دمحم ناصر الدین ،ص: األخطل ، الدیوان ،تح )2(
 .25ص ،المصدر نفسه)3(
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  .رُ ــــــــــــــــــــرُه ُهللا، فلیهنا لُه الظفــــــأظف        ه ــــــــــــــــــــــامر� ال تعـــــــــــــــــــــــدینا نوافل إلى

ِ ُ�ْسَتْسقى �ِه المطَ            ُرهُ ـــــــــــألخائِض الَغْمَر، والَمْ�موِن طائِ    .)1(رُ ـــــــــــــــَخل�َفةِ  �َّ

من عطا�اه، وقد خصه هللا �النصر فعبد  يء�قول الشاعر أن عبد الملك ال �فوتنا ش

ه ءالملك لشدة صلته �ا� س�حانه وتعالى أص�ح الناس �طالبون السقا�ة �ه ألن دعا

  .مستجاب وذلك لتقواه

  .هي �نا�ة عن �رم الخل�فة" لهال تعدینا نواف"فع�ارة 

، وهي �نا�ة عن فهي �نا�ة عن الشجاعة" الخائض الغمر"أما في البیت الثاني قوله 

  .صفة

ه�ذا لم للكنا�ة وجود واسع في دیوان الشاعر �ما �ان للتشب�ه واالستعارة، لما تحققه 

على  رة في التلقيمن ق�مة فن�ة واستثاهذه المحسنات اللفظ�ة الب�ان�ة في وجودها الس�اقي 

ع�س ما �ان للكنا�ة من إلغاز یتطلب التر�ث في إدراك جمال�اته، والشاعر حینها في 

في تحقی� المنفعة الماد�ة دون اللجوء إلى ما یؤخر تحق�قها، أو إساءة  أمرعجلة من 

  .فهمها ما �ستدع�ه �شف معاني قصیدته وشرح مرامیها

   :االستعارة/ 3

معنى االستعارة في «: ة لهذا المصطلح ومن بینها نذ�ر�ثرت التعر�فات المقدم

المجاز هو معناها في الحق�قة والثاني أصل األول وأساسه، فالرجل �ستعیر من الرجل 

بین  �قع إال �عض ما ینتفع �ه، مما عند المعبر ول�س عند المستعیر، ومثل هذا ال

 ، �ما2»من اآلخر داهماإحشخصین بینهما تعارف وتعامل فتقضي تلك المعرفة استعارة 

                                                                 
 .103ص ،مهد� دمحم ناصر الدین: یوان ، تحاألخطل ، الد)1(

 میرة انالرحم عبد جامعة األثر، مجلة المفاه�م، و الحدود في واختالف التسم�ة في وحدة االستعارة سعد، الخذار� )2(

   .215ص م،2014جوان، 20 العدد ،) الجزائر(  بجا�ة
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علم أن االستعارة في الجملة أن ��ون إ «: �قوله) ه471ت (عرفها عبد القاهر الجرجاني 

للف� أصل في الوضع اللغو� معروف، تدل الشواهد على أنه یختص �ه حین الوضع ثم 

�ستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك األصل، و�نقله إل�ه نقال غیر الزم ف��ون 

  .1»ك �العار�ة هنا

  :وتنقسم االستعارة إلى أقسام أهمها

  .وهي ما صرح فیها بلف� المش�ه �ه دون المش�ه: االستعارة التصر�ح�ة/ أ

من  يءوهي التي اختفى فیها لف� المش�ه �ه واكتفى بذ�ر ش: االستعارة الم�ن�ة/ ب

  2.لوازمه دل�ال عل�ه

في دیوانه واتخذها رمزا �عبر �ه نجد أن الشاعر قد قام بتوظیف هذه اآلل�ة ��ثرة 

  .عما یختلج نفسیته، وهذا ما أكسب المعنى جمال وتأثیرا في النفوس

  :�قول الشاعر

  رُ ـــــــــــــــــرُه ُهللا، فلیهنا لُه الظفـــــــــــــــــــأظف          ه ــــــــــــــامر� ال تعـــــــــــــــــــــــدینا نوافل إلى

  .)3(رُ ــــــــــَــــ ِه ُ�ْسَتْسقى �ِه المطـــــَخل�َفةِ  اللَّ           ُرهُ ـــــــِــــ لَغْمَر، والَمْ�موِن طائألخائِض ا

یرد الشاعر في البیت األول على خصوم األمو�ین الذین �طالبون �الخالفة 

عز وجل الخل�فة �ا� أما في البیت الثاني فقد ش�ه الشاعر  ،و�عتبرونها حقا من حقوقهم

خل�فة أما صرح �المش�ه �ه وهو الو هللا و وه�ه حذف المش�ه الطلوب والمدعو للسقي و 

وحتى یؤ�د األخطل والءه الالمحدود  �ة،م�نعلى سبیل االستعارة الالقر�نة فعقل�ة ولفظ�ة، 

                                                                 

 م،1991 ،�1 السعود�ة، جدة، المتدنى، شاكر،دار دمحم محمود تحقی� ال�الغة، أسرار الجرجاني، القاهر عبد) 1(

   .30ص

 الكتب دار ،) البخار�  صح�ح(  الشر�ف النبو�  الحدیث في االستعارة الطائي، علي حسین إبراه�م على دمحم) 2(

   .15- 14ص ص م،1971 لبنان بیروت،)  � د(  العلم�ة
 .103مهد� دمحم ناصر الدین ،ص: األخطل ، الدیوان ، تح )3(
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لألمو�ین �ان عل�ه توظیف الصورة األكثر تمث�ال لقناعاته في مدح خل�فة هللا المقصود 

من �ل مصدر الحسن واإلبداع اللغو� ل�قدم قوال قد �طاول �ه عنان  س�قت�ه لذلك نجد

  .الخ�ال

جاء في س�اق المدح لألمو�ین أو ما وصف ف�ه شعراؤها �الغلو والم�الغة أو شاع و 

  :األخطلقول �الكذب �

  .وأحر� قر�ــش أن یهاب و�حمدا         فأص�حت موالها من الناس �عده 

  .)1(ما توقدا إذامن الحرب مخشي        ـــــــیت ��و�ب وفي �ل أف� قد رمـــ

وصرح   سیف�الكو�ب وحذف المش�ه وهو الالسیوف الالمعة هنا ش�ه الشاعر 

، وتحمل الصورة متعة على سبیل االستعارة التصر�ح�ة" �و�ب مخشي"المش�ه �ه �

دون �مطل� سیوف قد ی�عثها للحرب  لألمیرالتصو�ر الرمز�، حین خصص الخش�ة 

تحدید السواعد الحاملة لها، وفي ذلك إك�ار لألمیر وٕابراز أهم صفاته أال وهي شجاعة 

  .ساعده وحزم شخصیته

في موضع مدحي قر�ب الغا�ة مما س�قه تمث�ال، معددا الصفات  �قول الشاعرو 

  :م�الغا في الوصف

  .ـورــــــــــظلم تكاد بها الهداة تجــ     ت  ــــــــــنور أضاء لنا ال�الد وقد دج

  .)2(ورـــــــواخو الم�ارم �الفعال فخ       ح  ــــــــــالفاخرون ��ل یــــــــــــــــــــــوم صال

 بددمدح عبد الملك حیث �قول �أنه نور ی�الشاعر  یتوجه في أب�ات هذه القصیدة

من النور وهو بذلك �ستعیر السبیل،  إلى، فیهد� الضالین و��شف دواجي ال�الد ملَ الظُ 

تنبها منه �أن وجه الش�ه المراد إضفاؤه  إالوصفه و�حلي �ه وجه األمیر، وما فعل ذلك 
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لألمیر سیجعله تا�عا ال متبوعا، خاضعا طامعا في صفة �متلكها من هو اقل شأنا من 

ل�ص�ح  ال الشاعر إلى تغییر األمر وقل�هاألمیر، ومادام األمر منافسة ابتكار فسیندفع خ�

قد حذف العطاء، ف��ون  مشبها بها والنور مشبها، فتطرب نفس األمیر و�ضاعفالخل�فة 

  .المش�ه وهو ممدوحه وصرح �المش�ه �ه وهو النور على سبیل االستعارة التصر�ح�ة

  أما االستعارة الم�ن�ة فقد �انت أقل حضورا في دیوان األخطل 

  : �قول

  .ك مرفــــــودفما یزال ح�ا نعمال �مطـــرني    وان نأیت وسیب من

  .)1(�أنها صخرة صماء صیخود     هل تبلغني یز�ا ذات معجمة

�قول الشاعر أن عطا�ا یز�د بن معاو�ة ال تزال تنهمر على الشاعر �أنها المطر أما 

یز�د ف�قول أنها صل�ة تش�ه الصخرة العظ�مة و الشاعر  إلىتحمله  يفي وصفه للناقة الت

ال تمطر فالذ� �مطر هو المطر، لذلك ش�ه الشاعر على درا�ة أن العطا�ا واله�ات 

العطا�ا �المطر الذ� �مطر، وحذف المش�ه �ه وترك الزمة من لوازمه أال وهو الفعل 

  .على سبیل االستعارة الم�ن�ة" �مطرني " المضارع 

  : و�قول في موضع آخر

  .)2(عطاء �ر�م من أسار� ومن نهب            مناخ ذ� الحاجات �ستمطرونه 

�ش�ه الشاعر في هذا البیت الخل�فة في عطائه �السحاب الجامع الجود وحذف 

  .على سبیل االستعارة الم�ن�ة" �ستمطرونه"وترك الزمة من لوازمه "السحاب"المش�ه �ه 
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التشخ�ص في تش�یل استعاراته وهو العنصر األبرز  إلىونجد أن الشاعر قد لجأ 

صور  إلىجسید وتشخ�ص المعاني المجردة ت إلىفي تش�یل الصور االستعار�ة وعمد 

  .نا�ضة �الح�اة

وهو من األسالیب المستعملة في دیوان الشاعر وذلك لیرصد صورة ذات  :المجاز/4

اللف� المستعمل في غیر ما وضع له في اصطالح «: �عد داللي وجمالي، و�عرف �أنه

  1.»التخاطب لعالقة، مع قر�نة مانعة من إرادة المعنى الوضعي

  :ل األخطل في مد ح عبد الملك بن مروان�قو 

  .)2(�ساهمة الخدین طاو�ة القرب           لعمر� لقد أسر�ت ال لیل عاجز

إلى  إسنادهنا أسند الشاعر العجز إلى اللیل، واللیل ال �م�ن أن ��ون عاجزا ألنه و 

ال لیل " فع�ارة، وهو اإلنسان غیر فاعله الحق�قي ولكن هناك من �س�ن اللیل و��ون عاجزا

، ألن اللیل زمن �عجز ف�ه عقل�ةوالعالقة ف�ه هي عالقة  اعقل� �امجاز  تحمل تعبیرا "عاجز

  .، وهذا یتطلب مجهودا عقل�ا إلدراك حق�قتهاإلنسان

�ما أننا لو تصفحنا دیوان شاعرنا ألدر�نا قدرته في تغییر الص�غ، وتر�یب المعاني 

  رنا إلى قوله في غیر ما هو معروف بین اللغو�ین، فلو نظ

  .نار  ولم توقد مع الجشمي  وأوقد نار م�رمة ومــــــــــــــجد         

  .)3(تصوخ في منابته الحسار وأطعم أشهر الشه�اء حتى 

لوقفنا ح�ال تر�یب هاتین الوحدتین من القصیدة موقف المتدبر قبل إدراك المعنى 

ول النار إلى مفهوم اإلیجاب، وتتحول للتح والداللة، ف�یف هي نار الم�رمة و�یف توقد؟ 
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 یر�د من وراء ذلك المجد والرفعة وٕانما ،األض�اف دون م�سب إطعامنار الكرم  نار إلى

و�قول �أن ممدوحه �طعم الناس في سنین القح�، فالشطر األول من البیت األول هو 

ل یوقد الحطب مجاز مرسل والعالقة ف�ه اعت�ار ما ��ون، ألنه ال �م�ن أن یوقد النار، ب

  .ثم �حصل على النار

  :قوله في مدح یز�د بن معاو�ةو�ورد أ�ضا الشاعر 

  .وأدر�ت لحمي قبل أن یتبددا      أ�ا خالد دافعت عني عظـــــــــــ�مة 

  1.أغد ألمر عاجــــــــــــــز و تجردا       وأطفأت عني نار نعمان �عدما 

أطفأ حقد النعمان  حین ،عنه داه�ة عظ�مةالشاعر هنا یخاطب یز�د ف�قول أنه أ�عد 

 ،هي جزء من الجسم" لحمي"ف�لمة عل�ه وساعده �أن فك لحمه من عقاب عظ�م، 

هي مجاز مرسل وعالقته " أدر�ت لحمي"فالشاعر هنا أطل� الجزء ولكن أراد الكل، فع�ارة 

  .جزئ�ة

  :و�قول الشاعر أ�ضا

  .وال جزع إذا الحدثان نــــــــــــــا�ا        من الفت�ان ال بهج بدنــــــــــــــــ�ا 

  2.�ه تستمطر العرب السحا�ا        أغر من األ�اطح من قر�ش 

عمد الشاعر إلى استخدام لفظة السحاب لتدل على أنها سبب في نزول المطر، وقد 

  .تم ذ�ر المطر على سبیل المجاز المرسل أما العالقة فهي سبب�ة

والمرسل من الوسائل التي استخدمها األخطل في لسانه  ه�ذا �ان المجاز العقلي

الشعر�، تأس�ا �معلم�ه القدامى من شعراء العرب، و�ان إزاء ذاك اللسان �ستنط� 
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توظ�فاتهم للشعر بتلك الوسائ� الفن�ة، �ما �ان یر�ده من شعر یدفع إلى لحظات التأمل 

  .والتف�یر

  :الرمز: ثالثا

  :الرمز/1

التعبیر التي التفت إلیها الشعراء إذ قاموا بتوظ�فها في �عد الرمز من وسائل 

�تا�اتهم، وذلك من أجل بلوغهم اإلتقان الفني والقدرة على التوصیل والتأثیر، حالهم حال 

شاعرنا األخطل الذ� ال یختلف عنهم، فقد حضرت صورة اللیل والثور الوحشي في دیوانه 

  .��ثرة بدالالت مختلفة

  :رمز اللیل / أ

ا الشعراء العرب على أن یتخذوا من اللیل أداة للتعبیر عن أغراضهم في شعرهم عودن

اللیل ضّد : التهذیب. اللیل عقیب النهار ومبدؤه من غروب الشمس«: �قول ابن منظور

الّنهار، واللیل ظالم اللیل، والّنهار الّض�اء، فإذا أفردت أحدهما من اآلخر قلت لیلى 

  .و الظالم والظالم هو اللیلفلهذا نقول اللیل ه. 1»و�وم

من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق : اللیل والل�الة  «: �قول الفیروز أ�اد� 

طو�لة شدیدة، أوهي أشد ل�الي الشهر : ولیلة ل�الء، وتقصر. أو الشمس، ج ل�ال ول�ائل

  .2»ظلمة

رسم األخطل من اللیل صورة للتعبیر عن الهموم و األحزان �قول في إحد� 

  :قصائده

  3.ومحبوسة في الحي ضامنة القر�       إذا اللیل وافاها �أشعث ساغب
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�شید األخطل في هذه القصیدة بناءا مختلفا، فألفاظه تجاوزت معانیها القاموس�ة، 

فهي تنمو من نفسها وتفجر معانیها من ذاتها لتتحول �عد ذلك إلى رموز محملة بدالالت 

ا هو �صور لنا معاناة اإلبل الجائعة التي ال تخرج إلى شتى تتعدد �اختالف القراءات، فه

  .المراعي، �حیث جعل من اللیل وقتا مناس�ا لكشف حق�قتها

  :استمر لف� اللیل دون أن یتغیر معناه عند الشاعر إذ �قول

  .1تضيء لنا الظلماء غرة وجهه     إذا األقعس الم�طان ارتّج حاج�ه 

د� �شاعة الظالم أمام الغرة التي توحي في هذا البیت قام الشاعر بتصو�ر م

 ن �عرف من خالل الّضد المقابل له�الب�اض واإلشراق، ومن المتعارف عل�ه أن الحس

  .فق�مة الّنهار تعرف من �آ�ة اللیل

  : وفي موضع آخر یورد ذ�ره للیل ف�قول 

  .2إذا اللیل ولى واس�طرت نجومه         وأسفر مشهور من الص�ح أفضح

بیت یبدو لنا من الواضح أّن اللیل دلیل على التعاسة والخوف والحزن فهو في هذا ال

لیل طو�ل تس�طر ف�ه الهموم واإلبتالءات، لیل ثقیل، إنه لیل یدعو إلى األلم وال�أس ال 

  .یوجد ف�ه ولو ذّرة من األمل حتى ولو جاء الص�اح فال �ص�ص من األمل لنها�ة معاناته

  :رمز الثور الوحشي / 2

احتل الثور الوحشي م�انة �بیرة في ح�اة الجاهلیین وهذه الم�انة �ظهر ما      

  �ماثلها في إبداعهم الشعر�، فقد �ان الشعر دیوانهم فأشعارهم ال تكاد تخلو من ذ�ره 

في دیوانه، وذلك في " األخطل"فقد ورد ذ�ر قصة الثور الوحشي على لسان شاعرنا 

لصحراء بهذا الثور القو� المنتصر �عد معر�ته معرض وصفه لناقته، فهو �شبهها في ا

  : "ثور في محنة"ل الشاعر في قصیدته �قو  ،الضار�ة، فرسم على غراره لوحة فن�ة ناطقة

  ع� تكفئه الّر�اح وتمطرــــــــــــــــب         ةـــبینما یجول بنا ّعرته لیل
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  .1على الیدین و�حفرطورا ��ب  ــــــــــــــه       ـــــتفدنا إلى أرطاته لتجن

في هذا البیت �صف لنا الشاعر ثورا یتجول في الصحراء فتفاجئه لیلة ماطرة فتعی� 

  .تجواله

  :و�قول أ�ضا في نفس القصیدة 

   .أة            زوت المعارف فهو منها أوجرـــــــــــــــــــــــــــــــأم الخروج فأفزعته نب

  .غضف ذوابل في القالئد ضّمر      من مخل� األطمار �سعى حوله   

  .رـــــــــــــــوالشاة یبتذل القوائم �حض      �      ــــــــــفانصاع منهزما وهّن لواح

  .)2(رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأفاق أقبل نحوها یتذم    ه     ــــتى إذا ما الثور أفرخ روعــــح 

األب�ات فزع الثور من الكالب وهرو�ه منها إال أنه  یبین لنا الشاعر من خالل هذه

  .في األخیر یهدأ و�طمئن و�قرر مواجهتها، وذلك �التقدم نحوها

ومما نستنتجه من خالل أب�ات هذه القصیدة أّن الشاعر أورد لنا قصة الثور 

الوحشي المنتصر �عد معر�ته الضار�ة مع الكالب الجائعة، فقد ظهر الثور أول مرة  قل� 

متوجس �حتمي من المطر ل�ال ومع بزوغ الص�ح یهاجمه ص�اد خامر جائع أال وهو 

�الب غضف سلوق�ة، والثور خائف مترّدد لكنه في األخیر �قّرر التخلي عن و�ره 

  ومواجهته للكالب وطعنها بروق�ه حتى �قضي علیها
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ز الدیني في محاولین تسل�� الضوء على الرم" األخطل"�عد ال�حث في ثنا�ا دیوان 

  :شعره ، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها 

 مو� فقد �ان مقدما عند بني أم�ة �عّد األخطل من أشهر شعراء العصر األ/ 1

، �ما أنه نظم الشعر شعر�ةقدراته ه من اشتهر � مدافعا عن حقهم الس�اسي �فضل ما

  .صغیرا و�رع في المدح والهجاء ووصف الخمر

ملتزم في م�ادئه لم �غیر معتقده المس�حي رغم إلحاح أمراء بني األخطل شاعر  /2

  .أم�ة وٕاغرائهم له، فقد �ان ذ��ا في التخلص من إصرارهم دون فقد م�انته لدیهم 

�عد الرمز من التقن�ات الفن�ة ال�ارزة التي اهتم بها ال�الغیون وطّور مفهومها  /3

  .ورة أعم� وأسرعالقدرة على إ�صال الف�رة �ص المعاصرون بإكسا�ه

�عد الرمز الدیني مصدر إلهام وقوة للشعر، لما له من شحنة إ�مان�ة روح�ة  /4

  .عم�قة تؤثر على المتلقي، �حیث تثبت هذه الشحنة روح التفاؤل واألمل في نفس المتلقي

الرمز الدیني فضاء ره�ة وقداسة �منح المتعامل معه مشاعر متداخلة من  /5

  ما ��سب الشعر التوازن العاطفي  مأنینة والس�ون والتردداالحترام والخوف والط

الرمز�ة الدین�ة هي وسیلة لشرح واقع ح�اة المجتمع وهي صورة عن الخلف�ات / 6

  .الثقاف�ة التي تكون فیها الشاعر و�ر�دها رسائل �عمل على التذ�یر بها هنا وهناك

الدین والتصوف، في حین أّن الرمز العام �طل� على الرمز التراثي والذ� �شمل / 7

  .الرمز الخاص فهو المبتكر من طرف الشاعر عن تجر�ة عا�شها أو شعور ما

اعتمد الشاعر على االقت�اس من األب�ات والسور القرآن�ة وهذا في توظ�فه أللفا� / 8

  .وع�ارات القرآن الكر�م وهذا إن ّدل على شيء فإّنما یدل على تأثره �القرآن الكر�م
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مزج للرموز ما بین الد�انة اإلسالم�ة والمس�ح�ة فقد قام الشاعر  نجد هناك/ 9

�شخص�ة موسى �استحضار قصص القرآن الكر�م أ�ضا قام  بتوظیف شخص�ات دین�ة 

 ، �ما استخدم الشاعر ألفاظا مستمدة من موروثه الدینيداود، یوسف هارون و ونوح

  .ب، القالدةالصلیب، القس�سون، الر : المس�حي ومن تلك الرموز نجد

من أهم الوسائل التي وظفها الشاعر ) التشب�ه و الكنا�ة ( تعد الصورة الشعر�ة  /10

في دیوانه وذلك من أجل إضفاء نوع من الجمال�ة، وتتحق� هذه األخیرة عن طر�� خرق 

  .أو �سر أف� توقع القار� 

ة عن وفي األخیر نرجو أن ��ون هذا ال�حث قد أسهم ولو �ش�ل قلیل في منح لمح

    .الرمز الدیني في شعر األخطل في انتظار محاوالت أخر� تسّد النقص الذ� بذر منا
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  :نبذة عن ح�اة الشاعر

األخطل غ�اث بن غوث بن طارقة بن عمرو بن س�حان بن الفّدو�س بن عمرو بن 

  1مالك بن جشم بن ��ر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاس�

، وقد إتف� أكثر الرواة على أّنه لقب "األخطل " ا�ه غیر أّن أشهرها وقد تعّددت ألق

  .2بذلك لبذاءته وسفهه وسالطة لسانه

فقد �ان أبوه غوث بن طارقة رجال  ،ل�س لألخطل أسرة ذات شأن وتار�خ �فاخر بها

  .عاد�ا أما أمه فأسمها لیلى وهي من قبیلة أ�اد النصرانة

 بإسمه، وقد أراده أن ��ون صاحب ذوق  ومن أوالده فال نعرف إّال مالكا
ّ
الذ� �ني

  .ودرا�ة و�رم

مجید في الجاهل�ة حتى ولها تار�خ  ،فهي تغلب و�انت من ق�ائل ر��عة ،أما قبیلته

أما د�انة تغلب في الجاهل�ة فقد ) لو أ�طل اإلسالم قل�ال ألكلت بنو تغلب الّناس(قیل فیها 

وتنادت ق�ائل  ،و�عد ظهور الدعوة اإلسالم�ة ثم تسر�ت إلیها النصرا�ة ،�انت الوثن�ة

فأسلم �عضه على ید  ،قدم وفد من تغلب إلى المدینة م�ا�عا ،العرب لم�ا�عة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  .النبي و�قي �عضه اآلخر على النصران�ة

تناول األخطل في شعره معظم األغراض الشعر�ة المعروفة من مدح وهجاء ووصف 

فقد �تب عدد �بیر من القصائد الشعر�ة حتى وصل عدد  ،ان شعر� ضخموله دیو  ،وفخر

لقد أسر�ت ال لیل عاجز  ،ومحبوسة في الحي: قصیدة ونذ�ر من بینها 157قصائده إلى

، خّف ، وال یدینون إال الواحد الصمداعمدا أكف الدمع، لها في سواد القلب حب مبرح

  ......القطین سعیت ش�اب الدهر
                                                                 

  .2ص ،الدین ناصر دمحم مهد� تح، الدیوان، األخطل،) 1(

، مجلة جامعة ال�عث، بي، �عض الظواهر اللغو�ة والنحو�ة في شعر األخطل التغلفینوس الحسن سعد الكرد�) 2( 

   .157صم، 2014 ،2العدد ،36مج
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  :ین شعراء عصره م�انة األخطل ب

ى شعراء الجاهل�ة منهم من زعم أّنه أشعر العرب قاط�ة ومنهم من فّضله عل

أما شهادات شعراء عصره ف�ه وهي خیر شهادة  ،اإلسالم والروا�ات �ثیرة في هذا األمرو 

بن الّنصران�ة ا « :ُتظهر م�انة األخطل حتى بین منافس�ه في ذلك العصر فقد قال جر�ر

ما ُهجینا �قول أشد علینا : ثم قال. وأمدحنا للملوك وأوصفنا للخمر والحمر أرمانا للفرائص

  :من قول األخطل

  1.ألمهم بولي على الّنار اقوم إذا استن�ح األض�اف �لبهم           قالو 

من أمدح أهل : أما شهادة الفرزدق ف�ه یوم سأله ضوء بن اللجالل في الكوفة 

من أشعر : وجوا�ه لعبد الملك بن مروان حین سأله .األخطل أمدح العرب: اإلسالم قال

  .بن النصران�ة إذا مدحا�فاك �: الناس في اإلسالم؟ قال الفرزدق 

  :وفاته 

م في السنة الخامسة من خالفة الولید 710توفي األخطل في الس�عین من عمره عام

ة ما في صدره ما أخرج لسان ابن الّنصران�«: بن عبد الملك والدلیل على ذلك قول الولید

 2.»ه92و�انت وفاته عام ،من الشعر حتى مات

    

                                                                 

.17،ص الدین ناصر دمحم مهد� ، تح ، الدیوان ، األخطل    ( )1   

.17المصدر نفسه ، ص)  2)  
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   :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكر�م بروا�ة ورش عن نافع

  .الحدیث النبو� الشر�ف 

  قائمة المصادر: أوال

 ،لبنان، بیروت، العلم�ة، الكتب دار الدین، ناصر دمحم مهد�: تح الدیوان، األخطل 

 م1994 ،�2

  :المراجع: ثان�ا

   :المراجع العر��ة-1

 :المراجع العر��ة القد�مة-أ

 مراجعة الع�اسي، العصر في ال�الغي لإل�قاع الجمال�ة األسس حمدان، أحمد ابتسام 

  م 1998 ،�1 سور�ة، حلب، ، العر�ي القلم دار فرهود، هللا عبد أحمد وتحقی�،

 والتعر�ض الكنا�ة الن�سابور�، ثعالبيال إسماعیل بن دمحم بن الملك عبد منصور أبو 

 م 1990 ،) � د( مصر، القاهرة، ق�اء دار فر�د، حسین عائشة وتحقی� وشرح دراسة

  ، مؤسسة هنداو� ، ) د �(أحمد الهاشمي، جواهر ال�الغة في المعاني والب�ان والبد�ع

 .م2017المملكة المتحدة ، 

  اسة حول الرموز الدین�ة وداللتها في �الل موسى �الل العلى ، قصة الرمز الدیني ، در

 .م2011/2012، ) د �(الشرق األدنى القد�م و المس�ح�ة و اإلسالم وما قبله ، 

  ،د �(خالد بن محمود الجهشي، البدا�ة في علوم ال�الغة ، منشأة ع�اس ، مصر (

 .ه1433
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  البد�عالمعاني ،الب�ان، ( فالح حسین دمحم الجبور�، قطوف دان�ة في علوم ال�الغة (

 .م1971،)د �(دار الكتب العلم�ة ،بیروت ، لبنان،

  م1985،)د �(بیروت، لبنان،  العر��ة،النهضة  رالب�ان، داعلم  عتی�،عبد العز�ز. 

 محمود دمحم شاكر ، دار المتدنى، جدة، : عبد القاهر الجرجاني، أسرار ال�الغة ، تح

 .م1،1991السعود�ة،�

 بیروت ، 2دمحم شاكر ،دار المعرفة ،�: عجاز ، ترعبد القاهر الجرجاني، دالئل اإل،

 .م1978لبنان،

  مراثي الخلفاء و القادة في الشعر الع�اسي إلى آخر القرن الرا�ع  لط�فة مهداو� ،

، بیروت ، ) د �(، دار الكتب العلم�ة ، )دراسة في البناء والصورة واال�قاع ( الهجر� 

 .م1971لبنان ،

  المط�عة 2قبل اإلسالم شعراء الدولة األمو�ة، ج شعراء النصران�ةشیخو، لو�س ،

 .�1934 الكاثول���ة لألد�اء ال�سوعین، بیروت، لبنان،

  دمحم عبد المطلب ، ال�الغة واألسلو��ة، م�ت�ة لبنان الشر�ة المصر�ة العالم�ة للنشر

 .م1994بیروت ، لبنان، 

 صح�ح (لنبو� الشر�ف دمحم علي ابراه�م حسین علي الطائي ، االستعارة في الحدیث ا

 .م1971، بیروت ، لبنان ،) د �( ، دار الكتب العلم�ة ) البخار� 

  علم المعاني، علم الب�ان ، علم (یوسف أبو العدوس ،مدخل إلى ال�الغة العر��ة

 . م2007ه،1427، 1من منظور مستأنف ، دار المسیرة ،عمان ، األردن ، �) البد�ع

                     :المراجع العر��ة الحدیثة - ب

 �2 األردن، والتوز�ع، للنشر عمون  مؤسسة وتطب�ق�ا، نظر�ا التناص الزعبي، أحمد، 

2000 

 ،1983 ،�3 لبنان، بیروت، والنشر، للط�اعة الف�ر دار الشعر، زمن أدون�س  
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 منشورات قصدا، واإلغراب بداهة اإلغراب بین الصوفي الرمز خوالد�ة، أسماء 

  م2014 ،�1 المغرب، الر�ا�، األمان، دار ضفاف، راتمنشو  الجزائر، االختالف،

 اآلداب �ل�ة والمقار�ات، المعنى في �حث الدیني الرمز إلى الرمز من الجمل، �سام 

  م 2007 ،�1 تونس، صفاقس، الفني، التسفیر، مط�عة �صفاقس، اإلنسان�ة والعلوم

 والنشر، للط�اعة مصر نهضة دار ،العر�ي األدب في الرمز�ة درو�ش، الجند� 

  .1972 ،�1 القاهرة،

 التبیین، منشورات المعاصر، العر�ي المغرب شعر في والداللة الرمز عثمان، حشالف 

  .2000 الجزائر، الجاحظ�ة،

 دار نموذجا، البرغوثي الحدیث العر�ي الشعر في التناص ال�اد�، سعید هللا عبد حصة 

  .م2009 األردن، عمان، ،�1 العلم�ة، المعرفة �نوز

 مصر، المعارف، منشأة المعاصر، العر�ي الشعر في قراءة الشعر، لغة عید، رجاء 

2003 

 لل�حوث بونة منشورات المعاصر، العر�ي الشعر في الصوفي الرمز بوسقطة، لسعیدا 

  .2008 ،2 � الجزائر، عنا�ة، والدراسات،

 أبو علي دمحم: تح التعر�فات، الحنفى، الجرجاني علي بن دمحم بن علي الشر�ف السید 

  .م2013 ،�1 مصر، القاهرة، الطالئع، دار الع�اس،

 والنشر للط�اعة األندلس دار الصوف�ة، عند الشعر�  الرمز نصر، جودة عاطف 

  م 1978 ،�1 لبنان، بیروت، والتوز�ع،

 مصر، القاهرة، العر�ي، الف�ر دار ونقد، دراسة وفنونه األدب إسماعیل، الدین عز 

  .م2013 ،�9

 دار والمعنو�ة، الفن�ة وظواهر قضا�اه المعاصر العر�ي الشعر ،إسماعیل الدین عز 

  م1981 ،�3 لبنان، بیروت، العودة،
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 الثقاف�ة الشؤون  دار نقد�ة، دراسات" الشعر�  النص حداثة في العالق، جعفر علي 

  م 1990 ،�1 �غداد، العامة،

 �4 قاهرة،ال سینا، ابن م�ت�ة الحدیثة، العر��ة القصیدة بناء عن زاید، عشر�  علي، 

2002  

 دار المعاصر، العر�ي الشعر في التراث�ة الشخص�ات استدعاء زاید، عشر�  علي 

  م 2006 �،-د مصر، القاهرة، والتوز�ع، والنشر للط�اعة غر�ب

 عبد ومراجعة تقد�م)  والبد�ع الب�ان(  العشر�ن القرن  في ال�الغة علوم مصطفا�، عمر 

  م �2،2018 لندن، �تب، إ� دار أخذار�، الرحمن

 مصر، القاهرة، المعارف، دار المعاصر، الشعر في والرمز�ة الرمز احمد، فتوح دمحم 

 م1977 �،.د

 2013 ،�1 للنشر، م�م دار الجزائر�ة، الشعب�ة القصة في وداللته الرمز عزو�، دمحم  

 الغرب دار الفن�ة، وخصائصه اتجاهاته الحدیث الجزائر�  الشعر ناصر، دمحم 

  م1981 ،�3 لبنان، بیروت، اإلسالمي،

 م1967 ،�3 النهضة، م�ت�ة المعاصر، الشعر قضا�ا المالئ�ة، نازك.  

 � ،1ناصر لوح�شي، الرمز في الشعر العر�ي، عالم الكتب الحدیث، إر�د، األردن ،

2011  

 إبداع را�طة إصدارات المعاصر، الجزائر�  الشعر في الرمز تجلي: بوصالح نس�مة 

  2000 الجزائر،

 بیروت، الفرابي، دار الحدیث، العر�ي الشعر في الرمز�ة الدالالت وعتن مرعي، نورا 

  م2016 ،�1 لبنان،

  : المراجع  المترجمة  -2
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 إسماعیل دمحم:تر التصوف، وتار�خ اإلسالم في الصوف�ة األ�عاد شمل، مار�  أن 

 .2006 ،�1 ألمان�ا، �ولون�ا، الجمل، منشورات قطب، حامد ورضا السید

 :راتوالمذ�الرسائل -3

 الولي الطاهر �عود إلى مقامه " هد� ز�ن العابدین، ترجمة الرموز الدین�ة بن

للطاهر وطار، دراسة تطب�ق�ة، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الترجمة، " الز�ي

 م 2015/2016، الجزائر، 1صغور أحالم، جامعة احمد بن بلة، وهران: إشراف

 الش�ل في قراءة-المعاصرة العر��ة قصیدةال في وداللته الرمز سوهیلة، یوسفي –

 إشراف العر�ي، واألدب اللغة في الد�توراه درجة لنیل مقدم �حث أنموذجا، حاو�  خلیل

 .م2018/ 2017 الجزائر، بلع�اس، سید� ال�ا�س، الج�اللي جامعة الحاج، األحمر -د.ا

 لماجستیرا شهادة لنیل مقدمة مذ�رة خلوف، ابن ثنائ�ة في التناص معاش، ح�اة 

 اإلنسان�ة، والعلوم اآلداب �ل�ة وآدابها، العر��ة اللغة قسم القد�م، المغر�ي األدب في

 2004 الجزائر، �اتنة، لخضر، الحاج العقید جامعة

 درجة لنیل مقدم �حث أسراره، و مظاهره التكرار الشهراني، دمحم الرحمن عبد 

 السعود�ة، العر��ة المملكة القر�، أم جامعة العمار�، حسین دمحم علي إشراف الماجستیر،

 م1983/ه1404

 وما التسعینات فترة المعاصر الجزائر�  الشعر في اإل�قاع بن�ة قاسي، صبیرة 

: الد�تور إشراف العر�ي، األدب في العلوم د�توراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة �عدها،

 اللغة قسم ات،واللغ اآلداب �ل�ة) الجزائر( سطیف ع�اس، فرحات جامعة حیدوش، أحمد

 م2011/م2010 العر�ي، واألدب

  :المجالت والمقاالت-4

 52العدد م،2011 د�الي، مجلة ،"العر�ي الشعر في الرمز" خلف، هللا عبد جالل.  
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  األدب قسم مجلة المعاصرة، المعاصرة القصیدة في التكرار جمال�ات أمال، دهنون 

 .م2008 جوان جانفي، ،3 و 2 العدد ،)الجزائر( �س�رة خ�ضر دمحم جامعة العر�ي،

 االشبیلي، سهل ابن شعر في التناص دمحم، عمران وحسین موسى رشید صاحب 

 .العراق السل�مان�ة، جامعة ،50 العدد د�الي، مجلة

   قضا�اه ،"المعاصر العر�ي الشعر"  �تاب في النقد�ة األسس مغر�ي، فاروق 

 ،7العدد وآدابها، العر��ة للغةا في دراسات مجلة إسماعیل، الدین عز الفن�ة، وظواهره

 هـ،1390خر�ف

  مجلة المفاه�م، و الحدود في واختالف التسم�ة في وحدة االستعارة سعد، الخذار� 

 م2014جوان، 20 العدد ،) الجزائر(  بجا�ة میرة الرحمان عبد جامعة األثر،

 األخطل شعر في والنحو�ة اللغو�ة الظواهر �عض ، الكرد� ،سعد الحسن فینوس 

  .م2014 ، 2العدد ، 36مج ، ال�عث جامعة مجلة ، تغلیبيال

  :المعاجم و قوام�س -5

 1863 لبنان، بیروت، صادر، دار ،5العرب م لسان منظور، ابن. 

 مصر جمهور�ة الدول�ة، الشروق  م�ت�ة الوس��، المعجم العر��ة، اللغة مجمع 

 .م2004 ،�4 العر��ة،

 الحدیث، دار ،1مج المح��،، قاموس أ�اد�، الفیروز �عقوب بن دمحم الدین مجد 

 .م2008) � د( القاهرة
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  الصفحة  الموضوع

  جـ -أ  مقدمة

  04  الرمز مفهومه و أنواعه: مفاه�م أساس�ة )الفصل النظر� (المدخل 

    :تعر�ف مصطلحي: أوال  

  05  تعر�ف الرمز) 1

  05  لغة )أ

  06  اصطالحا )ب

  09  أنواع الرمز: ثان�ا

  10  :اللغو� الرمز / 1

  11  :الرمز التراثي/ 2

  12  الرمز التار�خي/ 3

  14  الرمز الطب�عي/ 4
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  :ملخص

حیث �عد  –نموذجا  –یني في شعر األخطل �عالج هذا ال�حث موضوع الّرمز الد      

بتوظ�فه وذلك ، خدمة  االرمز وسیلة من وسائل التعبیر التي التفت إلیها الشعراء فاهتمو 

  .لغایتهم في بلوغ اإلتقان الفني والقدرة على التأثیر والتوصیل

وعلى هذا األساس قسمنا هذا ال�حث إلى فصلین تس�قهما مقدمة ومدخل ، أما       

للرمز الدیني ، أما الفصل الثاني " األخطل " صل األول  فقد تضمن مظاهر استخدام الف

فقد خّصصناه للحدیث عن الوسائ� الفن�ة في استخدام الرمز عند األخطل ، وانتهى 

 .ال�حث بخاتمة �انت خالصة ال�حث

Abstract : 

This exposit tackles the symbol religious in Al Akhtal poetry ; 

where the symbol is means of expression which poets turned to it 

care to employ the symbol to arrival of artistic perfection and to 

ability to influence and communicate. 

         In this contexte ; this research is divided in two main 

chapeters preceded by a general introduction.As for chaptre one ; 

it deals largely with aspects of the religious symbol by Al 

Akhtal.Concerning chapter two ; it is allocated to dixuss of 

technical media in the use of the symbol ; by Al Akhtal. Lastly :The 

research is concluded  with a general conclusion that shed light in 

detail on the research main results.  

  




