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 شكر وعرفان                                 

خالص ، تحية ممؤىا كل معاني       نتقّدم بكممة حب وتقدير وتحية وفاء وا 
االحترام ، تحية من القمب ، شكرا من كل قمبي إلى أستاذتنا " نصيرة زوزو " التي 
أشرفت عمينا في إنجاز بحثنا إلى جميع أساتذتي الذين رافقونا في دربنا إلى 

خوتنا في مسارنا الجام عي نشكركم عمى مرافقتنا طيمت سنين زمالئنا وأصدقائنا وا 
كانت من أجمل مراحل حياتنا ونتمنى التوفيق من اهلل لنا ولكم في باقي حياتنا وأن 

 يحقق لنا ما يسعدنا فييا ويبعد عّنا ما يحزننا )آمين آمين يا رب العالمين(.
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   مة :قدّ م 
وىي تمك البطولة الرائعة التي نادرا ما ة حقيقة تاريخية خالدة ، قصّ  ىي األندلس      

ة اإلسالمية حين كانت دولة عظيمة شامخة والتي متيا األمّ ة من األمم والتي قد  ميا أم  تقدّ 
نتيت بسقوط آخر وا ، كانت نيايتيا من خالل الحمالت المتوالية عمييا من قبل النصارى

عبر  رةوبقيت قصتيا مسط   ك اإلسالمية في األندلس ،الممالخر مممكة وىي غرناطة كآ
بكل معنى  ةة اإلسالمية لكونيا خسارة كبير يا ذكرى حزينة لألمّ التاريخ خالدة ، غير أنّ 

كان من جمال رّباني ، فعّدت جّنة عمى األرض  الكممة ، ىذه األندلس التي كان ليا ما
الساحرة ، فقد زت بو من خيرات و سحر ألعين الناظرين ، بطبيعتيا الخاّلبة ما تميّ لِ 

منيا  او ستمدّ حيث ا ،بيعة األندلسية جزءا كبيرا من كيان وشخصية األندلسيين مت الطّ شكّ 
 ىذه ميزة تنفرد بيا األندلس عن باقي البمدان . سعادتيم وجماليم ، لتظلّ 

كان الشعر و باألدب  تيتم ةً أمّ  األمم التي اعتنت بالعموم واألدب ، فقد كانت وككل    
راء لنظم قصائدىم بيعة األندلسية كانت مصدر إليام الشعوشاع فييا ، كون الطّ رفيقا ليا 

بيعة نصيب كبير ن لمطّ ختمفت أغراضيا من غزل ومدح وحنين ... وقد كاوأشعارىم التي ا
رون بيا في أشعارىم والتي تحمل إيحاءات من عناصرىا رموزا يعبّ  اخذو تّ في قصائدىم ا

ىم نجد عنصر ت بمكانة مرموقة في أشعار يَ حظالتي مختمفة ، من بين ىذه العناصر 
ا في شعرىم ، فقد تسابق ا بارزً حً ختالف مسمياتو الذي أخذ مممَ المائيات أو الماء با

 في ازو ة ومن بين الشعراء الذين تميّ عامّ بيعة بصفة الشعراء في وصف عناصر الطّ 
لّقبوه بجّنان األندلس ىذا اجة" األندلسي والذي بن خفّ بيعة األندلسية الشاعر" اوصف الطّ 

   بيعة األندلسية فقام برسم لوحات فنية جّسدىا بمغة الشاعر الكبير الذي عشق الطّ 
 ومن األسباب التي قادتنا الختيار ىذا الموضوع :الشعر ، 

  ىو ما يتمتع بو ابن خّفاجة من صيت ومكانة شعرية عالية في األدب . -
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و بشعره بوا في شعرىم ولم يتوجّ لم يتكسّ وأّن ابن خّفاجة من الشعراء الذين  -
و عندما مدحيم كان مدحو إعجابا ال الستماحت المموك رغم توافدىم عميو ، لكنّ 

 با .تكسّ 
محاولة بناء صورة في مخّيمتنا لمحضارة اإلسالمية األندلسية الضائعة ، التي  -

 فتحت بقوة الرجال والحديد .
ة الخالدة عبر التاريخ االسالمية ، تمك القصّ الع عمى حياة مجتمع األندلس االطّ  -

 والمجد الضائع مّنا .
 بشكل عام . الساحرة بيعة األندلسيةالطّ أشكال رنا بتأثّ  -
    ة التي تم بناءىا بسواعد منالّطالع عمى معالم الحضارة اإلسالميالسعي ل -

 وتقوده انت األمة اإلسالمية تسود العالمشغفنا بتاريخنا الغابر ، حين كو ذىب ، 
 استذكاره . مّنا ومحاولة

اجة " بن خفّ " ا رمزية الماء في ديوان  اء عنوان بحثنا مندرج كما يمي : لتالي جوبا
 .)باب الوصف( أنموذجً 

 التالية :ساؤالت ولمبحث في ىذا الموضوع كان عمينا طرح التّ 

وما ىي مفردات الماء  أنواعو ؟ وىل كان الماء حاضرا في الشعر القديم ؟ ؟ ومامزالرّ  ما
دت دالالتيا وأبعادىا ؟ وىل تعدّ ىل جاءت معبرة لما أراده الشاعر؟  "اجةخفّ  بنا"في شعر 
 ؟ وماىي ىذه األبعاد التي حمميا عنصر الماء في شعره ؟ في شعره

جاء  ولإلجابة عمى ىذه األسئمة رسمنا خطة لبحثنا مشّكمة من مقدمة وفصمين وخاتمة ، 
   في القرآن والشعر العربي القديم. ا بعنوان : رمزية الماء وحضورهنظريّ الفصل األول 

 :  فيوتناولنا  وقد

 موز .مع ذكر أنواع الرّ  ،مز لغة واصطالحا تعريف الرّ  -
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الشعر العربي و  الماء في القرآن الكريم ، وحضور تعريف الماء لغة و اصطالحا  - 
في  –في الشعر األموي   –اإلسالم في شعر صدر  –القديم : ) في الشعر الجاىمي 

 في الشعر األندلسي (. –الشعر العباسي 

اللية في شعر "ابن ه الدّ : مسميات الماء وأبعادموسوما ب اتطبيقي كانفصل الثاني فا الأمّ 
 وقد تطرقنا فيو إلى :خّفاجة" 

ت مفردا –مفردات المطر –ة عمى الماء ) مفردات الماء المفردات واأللفاظ الّدالّ   -
مفردات  –مفردات الجداول والبحار واألنيار والسيول والوديان  -السحاب 

حصاء لتعداد مفردات الماء في ىذا الباب .و الثمجيات (   ا 
البعد  –البعد النفسي  –اللية في شعر ابن خّفاجة ) البعد السياسي أبعاد الماء الدّ   -

 . االجتماعي (

منا عمييا والتي كشفت عنيا  أنيينا البحث بخاتمة ضمتو  مجموعة من النتائج التي تحص 
 الدراسة وأبانتيا لنا .

وفي سبيل معالجة ىذا الموضوع اعتمدنا عمى جممة من المناىج ىي : الوصفي 
والتاريخي واإلحصائي ، باعتبارىم أنسب المناىج النقدية لدراسة ىذا الموضوع واإلحاطة 

 بحيثياتو .

يا : ديوان ى جممة من المصادر والمراجع نذكر من أىمعم ا البحثستندنا في ىذوقد ا 
وتاريخ ، يز عرباوي عز الماء في التراث الشعري العربي لرمزية  ، وكتابا : "اجةبن خفّ ا"

 شوقي ضيف .ل األدب العربي

 سيرنا عترضت طريق عممنا من العوائق والعقبات التي ا وكغيره من البحوث لم يخلُ   
 مة من العوائق والعقبات ، منيا :ثية جمجابيت مسيرتنا البحفقد  فيو ،
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انتشار الوباء الذي حال بيننا في سبيل الحصول عمى أكبر قدر ممكن من  -
 المعمومات والتعميمات من المشرف والتقيد بيا .

 وصعوبتو من أجل تبادل المعمومات . )الزمالء( ة التواصل المباشر فيما بينناقمّ  -
  عمل والتعامل فيما بيننا .الفي إنجاز  كبير عمى اإلنترنتالعتماد بشكل ا -
  تيا بسبب غمق المكتبات وأماكن المطالعة .صعوبة الحصول عمى المراجع وقمّ  -
ة المحّفزات والدوافع المعنوية بسبب البعد عن األجواء الدراسية االحباط والممل وقمّ  -

 في الجامعة .

ة وطعم اليدف بروح اإلرادة والشوق لموصول إلى تذوق لذّ ينا يا كانت ىيِّنة لتحمِ غير أنّ    
 يَ قِ ى لَ ، والصبر كان سبيمنا ورفيقنا ومالزمنا في دربنا ، حتّ  الذي نسعى إليو ىغَ تَ بْ والمُ 

أمل أن نكون قد أزحنا عقبة وأن نكون ، نالنور لموجود وأخذ مكانو في المجال ىذا بحثنا 
ن كانقد كشفنا ولو جزءا يسير من العتمة ع  بسيطا . ن ىذا الموضوع حتى وا 

خطوة  شكر األستاذة التي أشرفت عمينا في كلّ أن ن وال يسعنا في األخير إال       
ل عمينا بتعميماتيا وأفكارىا من أجل ىذا البحث وفي سبيل إكمالو ، فمم تبخ اىانَ يْ طَ خَ 

 وزادىا المعرفي .

ليو ننيب . داد ،ونسأل اهلل في األخير التوفيق والسّ   فما توفيقنا إاّل بو عميو توّكمنا وا 
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 . والشعر العربي القديمالكريم الماء وحضوره في القرآن  يةرمز  - 

  : مزماىية الرّ  1 :

 . مز لغة واصطالحاتعريف الرّ    1-1–

 : موزأنواع الرّ  -2-1  

 . موز الخاصةالرّ  - 1-2-1              

 . موز العامةالرّ  -2-2-1                    

 :الماء  ماىية:  2

 . تعريف الماء لغة واصطالحا - 1-2  

 . الماء في القرآن الكريم -2-2  

 حضور الماء في الشعر العربي القديم : -3-2  

 . في الشعر الجاىمي  -1-3-2      

 . اإلسالم صدر شعرفي   -2-3-2          

 . في الشعر األموي  -3-3-2                

 . العباسيفي الشعر   -4-3-2                    

 . في الشعر األندلسي  -5-3-2                         
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 تمييد :

موز ، كون لغة الشعر لغة إيحائية ، فيي إيحاء إّن الشعر العربي غني بالرّ       
مز يعد ميزة فنية يمجأ إلييا الشعراء إليصال ما يشعرون بو لخمجات النفس ، ومن ىنا فالرّ 

يصال األحاسيس فغالبا ما تكون المّ بطريقة غير مباشرة ،    غة عاجزة عن التعبير وا 
غة نفعاالت الشاعر التي لم تستطع المّ ديل ليا ليجسد امز كبمباشرة ، ليقوم مقاميا الرّ 

المباشرة إيصاليا ، ويفتح الباب لتداعي المعاني المختمفة في ذىن المتمقي والقارئ ، حيث 
 فظ الواحدىو جامد وفي المّ  ة في مام ببث الحركمزية يقو غة الرّ من خالل توظيف المّ 

 العديد من المعاني والتأويالت .

اشرة وىذا غة المبمزية تحمل شحنات إيحائية لدى المتمقين غير ما تحممو المّ غة الرّ فالمّ      
مزية بأشكال مختمفة في أشعارىم ، وىو أيضا من غة الرّ مّ العتماد ما أّدى بالشعراء إلى ا

يقوم بطريقة ما بجعل القارئ عنصًرا مشاركا في العممية اإلبداعية ، لما يتوجو خالل ىذا 
إليو في قراءاتو المختمفة وتأويالتو ومحاولتو لموصول إلى مقصد الشاعر الحقيقي  فيو 
يكشف عن دالالت جديدة غير ما قصدىا الشاعر ، وىذا من خالل ما تبادر إليو في 

يحاءات غير محدودة ، وىذه الميزة التي تتميز ذىنو من معاني مباشرة أو غير م باشرة وا 
ا سنتطرق وىذا م ، ختالف األشخاصفظ الواحد باىي تعدد التأويالت لمّ موز و بيا لغة الرّ 

 .إليو في بحثنا 
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 مز :ماىية الرّ  -1

 : مز لغة واصطالحاتعريف الرّ  -1-1

 في معنى واحد ، ففي تصبّ يا  أنّ إالّ  زَ مَ مفظة رَ ل غويةالمّ  دت التعريفاتتعدّ      
مز : اإليماء يكون الرّ مز بالمسان : التصويت الخفي ، و يقول '' والرّ : معجم العين نجد

ازة بعينييا ازة اليمّ جارية الغمّ وقد يقال لم (...)، و مثمو اليمس  الكالم ىمَ بالحاجب بِ 
 1" نمز : تحريك الشفتيالرّ ترمز بفميا ، وتغمز بعينيا ، و يقال :  ، ةاز مّ مازة بفميا ر والمّ 

مز يقصد بو اإلشارة بأحد ن الرّ بادي فنجد ؛ أا أما في القاموس المحيط لمفيروز   
العينين أو الحاجبين أو  مز اإلشارة أو اإليماء بالشفتين أوالجسم دون الكالم ''والرّ  اءضأع

  ''2  الحركةالفم أو المسان ،َ ْيُرُمز وَ ْيِرُمز ، و الرميز الكثير  اليد أو

مز تصويت خفي بالمسان كاليمس ، ويكون بتحريك الرّ '' ؛ جاء في لسان العربو   
       ما ىو إشارة بالشفتين فظ من غير إبانة بصوت إنّ كالم غير مفيوم بالمّ  الشفتين

غة يعني كل مز في المّ وايماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم ، والرّ  مز إشارةوقيل : الرّ 
أشرت إليو بيد أو بعين و رمز يرمز ويرمز  ءيبان بمفظ ألي شيمما أشرت لو ما

 3 ''. رًماز : غمزتو و جارية ّرمازة : ّغمازة  ة بعينيا تِرُمزهرأرمزتو الم …رمزا

 َأالّ  كَ تُ آيَ  الَ قَ  ةً ي آيَ لِ  لْ عَ جْ ا قال ربِّ  >>مز في قولو تعالىوفي القرآن ذكرت لفظة الرّ    
  . 4 <<  وَسّبْح ِبالَعِشِي َواإِلْبَكاْر ا يرً ثِ كَ  ّرّبكَ  ْر كُ اذْ وَ   ازً مْ رَ  ِإاّل  أَيامٍ  ةَ ثَ اَل ثَ  اَس الن   مَ كمِّ تُ 

                                                           
بيروت  ،دار الكتب العممية  ،الدكتور عبد الحميد ىنداوي  /تح ، 2، جكتاب العين ، بن أحمد الفراىيدي االخميل    1

 .149ص ، (ت.د) ، )د.ط( ، لبنان
،  8، طلبنان  ، بيروت، الرسالة لمطباعة  مؤسسة ،عبد المنعم العرقسوسي  /تح، القاموس المحيط  ،بادي أ الفيروز  2

 .512م ، ص2005ه/1426
 رَ )مادة  ،لبنان  ، دار الصادر بيروت ، 5، جلسان العرب ، بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب   3
 .356،357ص  ، ( ، )د.ط( ، )د.ت(زَ  مَ 
 .41/ آل عمران   4
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 . مز ىو اإلشارة واإليماء لمناس بدل التكمم معيموفي ىذه اآلية المقصود بالرّ 

 الباحثينختالف امز العديد من التعريفات بطمح الرّ قد عرف مصفصطالح أّما في اال    
 :نجد إذ  ، والدارسين

 عبارة مز كممة أوالرّ  كثر تخصيصا فإنّ أآخر ، وبعبارة  ءيعتبر ممثال لشي ءرمز : شي" 
 مزعن تعبير آخر ، يمتمك مركبا من المعاني المترابطة و بيذا المعنى ينظر إلى الرّ 

 بذلك يكونيرمز إليو ، كائنا ما كان ، و  ءه يمتمك قيما تختمف عن قيم أي شيعتبار اب
 َ1" ة ، و الصميب يرمز إلى المسيحيةوىو قطعة من القماش يرمز إلى األمّ  مْ مَ الع  

 تحمل في طياتيا العديد ءلتعبير ، وىو في حقيقتو صورة لشيمز شكل من أشكال افالرّ 
 . من المعاني

 غير ءعالمة محسوسة تذكر شي ل إشارة أومز كأّن '' الرّ  وجاء في المعجم األدبي  
 حاضر ، من ذلك العمم رمز الوطن ، و الكمب رمز الوفاء ، والحمامة البيضاء  رمز

                   2" .البراءة ، اليالل رمز اإلسالم ، والصميب رمز المسيحية

"واإلشارة  : شارة صفة مميزة في الشعراء فيقولبأن لغة اإل وتبن رشيق في عمدا يذكرو     
المرمي وفرط المقدرة ، وليس  عمى بعد من مراتب الشعر وممحو ، وبالغة عجيبة تدلّ 

      ي كل نوع من الكالم لمحة والحاذق الماىر ، وىي ف بيا إال الشاعر المبرز ييأت
  3" .مجمال ، ومعناه بعيد من ظاىر لفظو ختصار وتمويح يعرفاة و دالّ 

 ىي بالغةو ، غة لشاعر الحاذق المتمكن من المّ ال يتقنو إال االترميز في الشعر فاإلشارة و 
     مز في تعريفو أدبياالرّ  نّ أكما  ، المقدرةو  ءةاكفال ذو يبة في الشعر ال يتقنيا إالّ عج

                                                           
م ،  1986، 1ع ،تونس  ، سفاقس ،لمطبع والنشر  التعاضدية العمالية، معجم المصطمحات األدبية  ،إبراىيم فتحي  1

 .171ص
 .123صم ، 1979،  1ن ، طلبنا ، بيروت ،ر العمم لمماليين دا ،المعجم األدبي  ،جبور عبد النور  2
  ، القاىرة ،مطبعة دار السعادة ،  1ج ،العمدة في صناعة الشعر ونقده  ،بن رشيق القيرواني اأبي الحسن عمي  3

 .206ص ، م1907ه/1225 ، 3، طمصر 
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د بدقة ، إلى معنى غير محدّ  عمى محسوس أو غير محسوس '' اإلشارة بكممة تدلّ  :ىو
دراك مداه بمقدار ثقافتيم ، وقد يتفاوت القّراء في فيمو و  ومختمفة حسب خيال األديب ا 

ن بعضيم جانبا منو وآخرون جانبا ثانيا ، أو قد يبرز لمعيان فييتدي ورىافة حسيم ، فيتبيّ 
    بتيافت أوراق الشجر فيإليو المثقف بيسر، ومن ذلك أن الشاعر يرمز لمموت

المتساقطة عمى زجاج  بقطرات المطربة آالكالخريف ، ويرمز إلى اإلحساس بالقمق و 
 1." نافذتو في رتابة مضنية

منيا ما ىو سيل ييتدي موز تتفاوت في درجة الغموض ، الرّ  من خالل ىذا نجد أنّ    
 ستوجب عمى القارئ أن يكون ذا خمفية ثقافية لتمكنو من فك وتحميلاالكل ، ومنيا ما  إليو

 . ىذه الرموز

 ستجابة التي قدو مثير بديل يستدعي لنفسو نفس االبأنّ مز وقد عّرف بعضيم الرّ  "  
 يامن أجل ىذا قيل أن الكممات رموز ، ألنّ وره ، و آخر عند حض ءيستدعييا أي شي

 2." تمثل شيئا غير نفسيا

    ستدعاء لمعاني مختمفة غائبة غير حاضرة ، عن طريق بديل امز عبارة عن فالرّ    
تام ىذه األشياء الغير حاضرة ، فيوحي إلييا وال  ىذا البديل الذي يخمف بشكل ليا ،
بمجرد ذكره مقي يبحث عن التأويل المناسب لو مباشرة فيو بيذا يجعل القارئ والمت يصفيا

    دىم الثقافي وعميواز ء وبحسب ّراختالف القالمعاني في األذىان بستحضاره تتبادر اا أو
 بوصفو تعبير غير مباشر عن النواحيمز ال يقرر وال يصف ، بل يومئ ويوحي إن الرّ  "

  3." ات واألشياءالنفسية ، وصمة بين الذّ 

 .ومقاصده  و تعبير غير مباشر وغير مصرح لمعانيومز ، ألنّ أن اإليحاء وظيفة الرّ  نيتبي
                                                           

 .124ص، المعجم األدبي ، عبد النور جبور   1
 .12م ، ص1985،  1ط، مصر ، القاىرة  ،عالم الكتب  ،اللة عمم الدّ  ،أحمد مختار عمر   2
 .41 صم ، 1977 ، (ط.د) ،مصر  ،دار المعارف  ،اصر مزية في الشعر المعمز والرّ الرّ  ،محمد فتوح أحمد   3
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  : مزأنواع الرّ  -2-1

ستخدميا الشعراء لمتعبير عن أحاسيسيم ومشاعر تختمج ية يمز أداة فنّ الرّ  يعدّ     
 مز ىو أنّ : تعريف الرّ  malro دون اإلفصاح عنيا مباشرة , حيث يقول '' مالرو صدورىم

 1."  بوال يمكن التعبير عنو إاّل  امز يعبر عمّ الرّ 

 غة المباشرة التي عجزت عنيا المّ  ختصار لمعديد من المعاني و المكبوتاتامز رّ فال   
موز وانقسمت شفراتيا ومدلوالتيا ، وعميو فقد تنوعت الرّ  المتمقي فكّ عمى القارئ و  وجب
 . رموز خاصة وأخرى عامة إلى

 : ةموز الخاصّ الرّ  -2-11-

   ة بذات '' ىي الرموز الخاصّ رموز ذاتية تختمف من شخص آلخر ، ْعَرُف أّنياتُ    
معناىا سوى يفيم  التي ال الالت الكامنة ،موز ذات المعاني والدّ وىي تمك الرّ  الفنان ،

والتي يتم تحميميا بدالالت ومعاني ومضامين خاصة تختمف مضامينيا  الفنان نفسو ،
 2." موز بالنسبة لممتمقيالرّ  عما قد تمثمو ىذه

ة ة فتكون ذات معاني خاصّ موز جاءت من انفعاالت الفنان النفسية الخاصّ فيذه الرّ    
 موز نتيجة معاناة وتجارب صادفياالرّ حيث جاءت ىذه  وكامنة متعمقة بذات الفنان نفسو ،

موز لمتعبير عن ما يختمج نفسو حيث تختمف بتكار ىذه الرّ اى بو إلى ىذا الكاتب ما أدّ 
 ختالفاعمى  تحمل عدة مدلوالت لدى القارئين ومنو قد ، معانييا من شخص آلخر

عممو  الحمقات المتصمة مع بعضيا لتصوير سالسل في'' :  مثال ، ممكاتيم المعرفية
      تحاد ، أو العكس قد يرمز بيا إلى العبودية والتواصل واال رتباطحم واالكرمز لمتال

                                                           
 ، سوريو  ،ي عباس دالمحامي عبد اليا /تر ،ر دمشق دا ،الحياة  –األديان  - موز في الفنالرّ  ،فيميب سيرنج   1

 .41م ، ص1992،  1، ط دمشق
 ن ، األرد ، عمان ،أمواج لمنشر والتوزيع  ،ة دالالتيا الوظيفية والتعبيرية العالمة التجاري ،إسماعيل عباس العبيدي   2
 .46ص ، م2014 ، 1ط
 



 الفصل األول
 

 

 

12 

 فالسالسل المقطوعة مثال قد ترمز إلى التحرر أو الموت  ()... نقطاعالسجن أو اال أو
 1." أو الفرقة

موز الرّ  ة رموز يبتكرىا الفنان من خالل فكره حيث توحي تمكموز الخاصّ الرّ أي أّن ىذه   
 .  وىي رموز ذاتية تختمف معانييا عند اآلخرين من المتمقين، إلى ما يشعر بو  في نفسو

 :  ةموز العامّ الرّ  -22-1-

المجتمع بأسره والتي يتفق الجميع  تخّص  ''حيث إّنيا ة ىي رموز غير تمك الخاصّ    
 2." والقيم المختمفةالتقاليد والدين معانييا ودالالتيا بحسب قواعد العرف و  عمى فيم

 ة مع الموروث والعادات والتقاليد التي يتعارف عمييا جميعموز العامّ تتقاطع ىنا ىذه الرّ 
 عميو في عرفيم أفراد المجتمع الواحد حيث يتفقون عمى فيم معناىا الواحد الذي تدلّ 

 في رتباطوحمقات الزواج رمز عام معناه اال عمم كل دولة ىو رمزا ليا ، إنّ مثال '' 

 الماء رمز لمحياة ، والنخمة رمز اإلنسان ورمزغمب األحيان في أغمب المجتمعات و أ
 3." البساطة وغيرىا من األمثمة

منيا ما يستند إلى أسس دينية ، ة وتتفرع إلى عدة أنواع مختمفة مّ موز العاد الرّ تتعدّ    
ذلك وىنا سنذكر صوفي أو غير  ما ىو أسطوري أو تاريخي أو أدبي أو طبيعي أو ومنيا
 : من ىذه األنواع ابعض

 : مز الدينيالرّ  -1-2-2-1

 األحداثالشخصيات و يعد الدين مصدر ىام من المصادر التي ينيل منيا الشعراء تمك    
 فقد '' كان التراث في كل ئيةمتالكيا القدرة اإليحاي شعرىم الفونيا فوالخصال كرموز يوظّ 

 منو من مصادر اإلليام الشعري ، حيث يستمدّ الصور ولدى كل األمم مصدرا سخيا 
                                                           

 .46ص المرجع السابق ،   1
 ، والصفحة نفسيا. والمرجع نفس  2
 والصفحة نفسيا. ، المرجع نفسو  3
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 األدب العالمي حافل بالكثير من األعمالراء نماذج وموضوعات وصور أدبية و الشع
    رت بشكل األدبية العظيمة التي محورىا شخصية دينية أو موضوع ديني أو التي تأثّ 

 1." بآخر بالتراث الديني أو

 ستغلّ ازا وجسدوىا في أعماليم األدبية و الديني رمو ستميم الشعراء من الموروث افقد    
 ّذيموز الدينية نجد الشيطان والّ معانييا وايحاءاتيا أحسن استغالل ، ومن أمثمة الر 

ل يعتبره في كممات سبارتكوس األخيرة رمز قد '' فأمل دنمرّ عمى داللة التّ  يدلّ أصبح رمز 
 ّكما نجد شخصية قابيل ، فقابيل رمز لكل( ...)سبيل حريتو  ذي دفع فيد الحر الّ مرّ لمت 

 2."  اإليو بصمة م خصوصا إذا كان ضحيتو يمتّ ( ...)سفاح ، ولكل قاتل ، ولكل معتد 

 موز أيضا نجد '' شخصية أيوب عميو السالم فيو رمز لمصبر عمى البالءومن الرّ 
 3واإليمان في المحن والرضا التام بقضاء اهلل ." 

 فونو في أعماليم وىذا إذا مااإلسالمي مصدرا لمغرب يأخذون منو ويوظّ وقد كان الدين   
العيم عميو ومحاولة النيل ث الديني اإلسالمي واطّ راعمى تأثر الغرب بالت ما يدلّ إنّ  دلّ 
 . ما يتفق مع أفكارىم منو

 المصادر ارىم ِبديننا نجد'' من الشعراء األوربيين الكبار الذين استميمو وكدليل عمى تأثّ   
 في ممحمتو الشييرة الكوميديا اإلالىية ياليم األدبية الشاعر الكبير دانتاإلسالمية في أعم

 4." حيث استميم فيو حديث المعراج النبوي

 ة عمى المعاني الكثيرة والسيما رموز دينناموز الموحية و الدالّ راث الديني ثري بالرّ فالتّ    
 . اإلسالمي الذي يجسد معاني عميقة في حياتنا

                                                           
1  مصر  القاىرة ،دار الفكر العربي ، تراثية في الشعر العربي المعاصر ستدعاء الشخصيات الا ،عمي عشتري زايد ،

 .75ص ،م 1997ه/1417د.ط( ، ، )
 .100،101ص ،المرجع نفسو   2
 .90ص، المرجع نفسو   3
 .75ص  المرجع نفسو ،  4



 الفصل األول
 

 

 

14 

 :  مز الصوفيالرّ   -2-2-2-1

منو صورا ورموزا  احيث استمدو  ، لقد كان لمموروث الصوفي نصيب في أعمال األدباء   
فينا من عرف عنيم أو صادفتيم ، ومن متصوّ  بيا في حياتيم ابيا عن تجارب قامو  اعبرو 

متصّوفينا  الصوفي بالشاعر ، من أنّ الرابطة التي تربط  عمى عمق '' وليس أدلّ بالشعر ،
في نفس  اكانو وسواىم ،  "رابعة"و"الكبار أمثال "الحالج" و"ابن عربي" و"ابن الفارض

 1."الوقت شعراء كبار

دت ، فتعدّ  موز الصوفية في أعماليم األدبية لمتعبيرقد استخدم أدباءنا وشعرائنا ىذه الرّ ف   
شخصيات أخرى كشخصية الغزالي وحمدون القصار ورابعة  ىناك''  نجدموز إذ ىذه الرّ 
 2." العدوية

حيث يتم  ، رموز صوفية تحمل في طياتيا عدة دالالت ىذه الشخصيات التي تعدّ    
في األعمال األدبية قصد ابراز تجربة أو شعور معين يختمج ذلك األديب ، فيقوم  توظيفيا
مز في الشعر الصوفي راجعا إلى الكنايات البعيدة الرّ  وليس" موز،إلى ىذه الرّ  بالمجوء

         د التصريح اإلير موز الخفية عمى مسميات يل الرّ طالق أسماء من قبا  و  وحدىا ،
دى و لبنى عمى المحبوب طالقيم سعا  صل ونشوتو ، و ة الو الخمرة عمى لذّ  بيا ، كإطالقيم

ة بيم وليست تعني وجدانية ، خاصّ  بيذه المسميات يعبرون بيا عن معاني ىم ، 3األعمى"
 . مباشر ما ىو سطحي

والمعاني الحسية التي شياء المادية رداء لما يختمجو ، "حيث يجعل من معاني األ   
إلى مفاىيم وجدانية  اللة عمى المعاني الروحية يرمزون بيايستعمميا الصوفيون في الدّ 

 الصوفيون الوصف الحسي  ستعملاالمادي الذي تبدو فيو ، ومن ثم  عمى الرغم من الرداء
                                                           

 .105ص ، المرجع السابق  1
 .119ص، المرجع نفسو   2
 ، (ط.د) ، مصر ،القاىرة  ،مكتبة غريب لمطباعة  ،األدب في التراث الصوفي  ، يالدكتور محمد عبد المنعم خفاج  3
 .181ص( ، ت.د)
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 1".بيا معاني روحية اوالغزل الحسي والخمر الحسية ، وأرادو 

      ىذه في شعرىم نجد ، حيث مز الرّ  ااستعممو بن الفارض" ممن االحالج" و""أمثال ونجد    
 :  ىذا البيت بن الفارض" فيايقول " المعاني ، 

 اءِ يَ حْ األَ  تَ ي  ا مَ يَ حْ أَ ا فَ رً حْ سِ  *** اءِ رِ وْ الز   نَ ى مِ رَ سَ  مُ يْ سِ النَ  جَ رَ " أَ       

ة المشاىدة الموصمة إلى القرب ، وبالزوراء القدس األعمى ، وبالسحر يريد بالنسيم لذّ   
وميت األحياء ىو البعيد عن  التيجد والتقرب إلى اهلل ، وبالحياة القرب من اهلل ، وقت

 2." مواله القرب من

قد شاع عند الصوفيون الغموض واإلشارة في أشعارىم ، وعدم تصريحيم لما يشعرون    
مباشرة ، فال تكاد تفيم مضامينيا وال أمكن لنا الوصول إلى ما تعنيو ، بل وجب  بو

 بتكر الصوفيون ألفاظا جديدة ليم ىي أقرب إلىاومع ذلك فقد عنيا في كتبيم " البحث
 كتب يقف عمى معانييا إال الواصمون منيم ، عمى أنّ  العممية التي الالمصطمحات 

 ح كثيرا من معاني ىذه المصطمحات التصوف ، ومصادره األولى عمى األخص ، تشر 
 3... " الطريق ، والمقامو  السفر ، : وتحاول تقريبيا لمفيم ومن مثل ىذه المصطمحات

 . عمييا ال فيم معناىا الضاىر الحسيموز الصوفية وجب عمى القارئ البحث الرّ إّن   

 :  مز التاريخيالرّ  -3-2-2-1

فعبر الزمن والسنين تتصادف األحداث وىناك ، لطالما كان التاريخ خالدا عبر األجيال    
من يخمد نفسو لمدى أىميتو وأسبقيتو فيبقى راسخا عبر العصور ينتقل عبر األجيال  منيا
فاألحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواىر '' ،في ذاكرتيم  مخمدا

                                                           
 .182لمرجع السابق ، صا  1
 .188ص المرجع نفسو ،  2
 .183ص، المرجع نفسو   3
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ليا إلى جانب ذلك دالالتيا الشمولية  كونية عابرة تنتيي بانتياء وجودىا الواقعي ، فإنّ 
 1." أشكال أخرىمتداد التاريخ في صيغ و اى ملمتجدد ، ع الباقية والقابمة

وتبقى خالدة عبر العصور  ، األذىانفالتاريخ يبقى مسجال ليذه األحداث والوقائع في    
'' فداللة ، ليذا تصبح رموزا ، بمجرد ذكرىا يتبادر في ذىننا تمك الواقعة  ، واألزمان

   بعد انتياء الوجود  قائد معين أو داللة النصر في معركة معينة تظلّ  البطولة في
مواقف جديدة  ألن تتكرر من خاللأو تمك المعركة باقية وصالحة  الواقعي لذلك القائد

 2".أحداث جديدةو 

بمجرد ذكرىا تحضر  ،  في األذىان عمى تفاصيل ومعاني معينةحيث تصبح رمزا دااّل    
لتاريخية موز اومن الرّ  بحكم األسبقية إلييا عن غيره ، مخيمتنا تمك التفاصيل ، في

رؤيا لمعنى البطش فيو في مع الحق بالقوة ،  '' تمثيال "بن يوسفاالحجاج "شخصية 
وعمى إخماد كل صوت يحاول أن يرتفع في مع قالنا رمز لكل قوة باطشة تعمل عمى ئشعرا

 3." وجو طغيانيا

 ، كما أّنيا تزول العصور واألزمان وال رِّ ريخية تبقى خالدة فاألذىان عمى مموز التافالرّ    
ستحضار في مواقف أخرى جديدةلال قابمة . 

 :  مز األدبيالرّ   -4-2-2-1

      موز الموحية المعبرة عمى العديد من الجوانب إن التراث األدبي غني بالرّ     
الالت من الدّ  غيرىا النفسية أو اعية أوجتماالسياسية أو الجوانب ال سواء ، الحياتية
 ، نجد رمز معروف وىي التي اشتيرت في مجال األدب موزىذه الرّ بين من ، األخرى 

 وأصبحت  ع والحزن في تراثنا الشعري ،فجّ سميا بعاطفة التّ ارتبط اشخصية الخنساء التي "
                                                           

 .120ص ،تراثية في الشعر العربي المعاصر ستدعاء الشخصيات ال، اعمي عشتري زايد   1
 .المرجع نفسو ، والصفحة نفسيا  2
 .124ص، نفسو المرجع   3
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    1".شعرىا عمى رثاء أخييا صخر جلّ في ا عمى الرثاء ، بعد أن وقفت مً عم

وقد تم توظيف ىذا  ،طياتو الحزن والبكاء عمى الفقد  فأصبحت رمزا أدبيا يحمل في   
ة فالخنساء في رؤياىم ترمز لألمّ سياسية مثال '' الاللة دّ الليحمل دالالت أخرى ك مزالرّ 

         2." التي تتكاتف عمييا المحن ، وتتوالى األحزان ، وتفقد أغمى زىراتيا اإلسالمية

ر األدبي غير الخنساء  منيا قيس رتبطت بالعنصاموز األدبية التي الكثير من الرّ  وىناك
 األدبية . موزوليمى وغيرىا من الرّ 

 :  مز األسطوريالرّ  -5-2-2-1

 ر تعريفات األسطورة، و من بين أكث تعد األسطورة ذلك العمم الذي يتعدى الواقع   
 واقعيا '' مفيوم األسطورة يشمل كل ما ليس  وبساطة ، ما اختاره ' باورو' وىو أنّ  عمومية
قصة تعتمد عمى أسس غير عقمية أو تبرر بمبررات  ما ال يصدقو العقل...فكلّ  أي كل

 حيث يتم توظيف طاقاتيا 3،" يا نتاج لخيال أسطورية شك في أنّ ثمّ  عقمية ال يكون غير
 .يجعل المتمقي يبحث ليفك شفراتيا الخارقة في األعمال األدبية ، قد تكون لمتشويق أو ل

 ّنما إذاا  ، و  هفاألسطورة إذن ليست مجرد إطار بسيط تأتي أفكار األديب الجاىزة لتمأل "
 نفسية األديب ، أو إذا وجدت بعض الومضاتوجدت أسطورة ما صدى خاًصا في 

 مزية التي تضيئياائمة في الوعي الشاعر في بعض معطيات األسطورة صورتيا الرّ قال
 4عتماد األسطورة ."ا، عندئذ يتم  وتنقميا إلى الشعور

اللية فال يستطيع أحد ستيعاب أبعادىا الدّ اف األسطورة وجب عميو ى كل من يوظّ فعم   
توظيفيا دون أن يدرك مغزاىا و معناىا ، ومن بين األساطير توجد أسطورة زرقاء  آخر

                                                           
 .147ص ، المرجع السابق  1
 .والصفحة نفسيا المرجع نفسو ,  2
 .175ص المرجع نفسو ،  3
  .176ص، المرجع نفسو   4
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الخطر قبل وقوعو والتنبيو إليو واكتشاف  ؤالقدرة عمى التنبتي ترمز إلى ''وال اليمامة
 1." نتيجة إىمال اآلخرين وعدم إصغائيم إلى التحذير لتحمّ و 

 وتموز وغيرىم من األساطير التي ومن األساطير أيضا نجد أسطورة سيزيف وعشتار ،   
، الذين كان ليم شعرائنا نا و ءاخل األعمال األدبية من قبل أدباكان ليا حيز أو جزء د

     سواء باإلشارة إليو  ستمداد منو ،االم بالتراث القومي والعالمي و لتحامحاولة في '' اال
ذلك  شريطة أن يتمّ صطالحاتو أو نماذجو ، استغالل بعض اقتباس منو ، أو اال أو

رمزية ، بأن يشف النموذج أو الواقعة التراثية المقتبسة عن مشاعر وأفكار ذاتية  بطريقة
 2."  إنسانية عامة أو

 أسطورة سيزيف والتي تمثل ذلك الرجل الذي عوقب بدفع الصخرة إلى مثل   
عديمة الجدوى  في محاولةوتكراًرا ا أعمى جبل لتعود وتسقط في الوادي ليعيد دفعيا مرارً 

ا تموز أسطورة عشتار '' فعشتار أسطورة تعني آلية الحب والجنس واإلخصاب ، أمّ  وكذا
 3." آلية النباتات والماشية ، وكان يسمى أيضا الراعي ومن رموزه الثور تعني

رات ومعاني تدور في قالبيا الالواقعي والخيالي تحمل في طياتيا تعبي فاألسطورة في   
 . القوى الطبيعية وعكستيا في قالب أدبي خرافي تجاهاأعماق النفس 

 :  مز الطبيعيالرّ  -6-2-2-1

األديب رموزا في ذي يستميم منو الشاعر و لطالما كانت الطبيعة المصدر األول الّ    
ستحضار اأحاسيس فيقوم بخاطره من مشاعر و األدبية لمتعبير عن ما يجول في  أعمالو
 مز بديلالرّ  ألنّ ختمج ىذا األديب بدال منو ، ''لتقوم بإيحاء معاني تموز الرّ ت و الالالدّ  ىذه

                                                           
 .180ص ،المرجع السابق     1
 ، م1977 ، (ط.د، ) مصر ،دار المعارف  ،ر المعاصر مزية في الشعمز والرّ الرّ ، محمد فتوح أحمد   2

 .321،322ص
 21:00سا ، 2020 ،فيفري 12 ،ورة اآللية تموز وعشتار الخالدة أسط ،القدس العربي ، زيدون خمدون جميل   3

https.//alquds.comuk 
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 ستخدام األشياء الطبيعية مثل األرض والبحر و الشجر والطيراف ،عن التعبير المباشر
يحاءات رمزية ألنّ ا ليا من أبعاد و مَ والنبات و الحيوان و ... لِ   الطبيعة تستمد حيويتيا ا 
  1." معياوقيمتيا من تعامل اإلنسان 

بيعة المتفق عمى معانييا في ستحضار لعناصر الطّ ابيعي ىو مز الطّ الرّ ىذا يعني أّن   
بو األديب أو الكاتب من  حيث تجسد ما يمرّ  وتوظيفيا في األعمال األدبية ، مجتمع ما

ة بيعة الحيّ بيعة الصامتة والطّ لطّ بيعة إلى ثالثة أنواع وىي اوقد تنوعت الطّ ،  ظروف
   ة :الصناعي بيعةالطّ و 

 :  بيعة الصامتةالطّ  -

 الورودجر واألزىار و وض والشّ مثل '' الرّ ، بيعية الغير ناطقة وتعني تمك المكونات الطّ    
 دىوالثمار والفصول والربي والبطاح و التمول والجبال واألنيار والبحر والغمام والمزن والنّ 

ىكذا  فيي  2"… رالميل والنياوالقمر والنجوم و والسيل والبرد والثمج والبرق والرعد والشمس 
 .  جامدةالتي تكون في حالتيا األصمية بيعة تعني عناصر الطّ 

 :  ةبيعة الحيّ الطّ  -

 عمى األرض '' وتعني الحيوانات التي تسعى وتدبّ بيعة المتحركة والتي تعني الطّ    
 3... "والحشرات والطيور

 الغير ساكنة ة المتحركةتمك المخموقات والكائنات الحيّ بيذا تعني ة بيعة الحيّ الطّ تكون   
 والتي تدبُّ عمى األرض . 

                                                           
مجمة ، بوشيير  ، يرانإ، ة ودالالتيا في شعر يحي السماوي بيعيموز الطّ الرّ  ،رسول البالوي وحسين الميتدي    1

 .187،188ص ،ه 1416 ، 3، عالعربية وآدابيا المغة
 العراق ،جامعة كركوك ، ربي في األندلس موضوعاتو وفنونو الوافي في تاريخ األدب الع، عمر إبراىيم توفيق   2
 .214ص م ،2011 ،ط منقحة ، 
 .، والصفحة نفسياالمرجع نفسو    3
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 :  بيعة الصناعيةالطّ  -

بتكاره في حياتو وما صنعو من وسائل لتساعده اختراعو و اكل ما قام اإلنسان بتشييده و    
األحواض عيشو ومنيا '' القصور واألبنية و في وتساعده  احة وتحميو لمبقاءعمى الرّ 

 (...)والطعام والشراب  (...)مثل السيف والرمح  الصناعية والتماثيل والحمامات واألدوات
ىتمام بمظاىر في حقبة كان اال (...)والسفن  واآلالت مثل دواليب المياه ، واألساطيل

التماثيل والصور وما يحيط فييا من البرك و الدنيا في غاية عظمتيا والسيما القصور وما
 1والبساتين واألشجار واألنيار." من الّتَرعْ بيا 

    كونيا جزء  ناعيةبيعة الصو ىو نفسو مكونات الطّ ختراعو اإلنسان وصناعتافما قام ب   
 . بيعييتجزأ من الحيز الطّ  ال

   ي كانت وال تزال أرضا خصبة بيعة وكل ىذه األنواع والمكونات التعميو فالطّ و    
فيا في الفنان والشاعر واألديب دالالت ومعاني يستعين بيا فيوظّ يستمد منيا ،  معطاء

موز كبديل يصف من خالليا جوانب ذاتية لتقوم ىذه الرّ و  ، بيا حاالت يمرّ  عممو ليجسد
 .  بو ىذا الفنان أو األديب أو الشاعر بطريقة غير مباشرة واإليحاء لما يمرّ  لو بالتعبير

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .214ص ، المرجع السابق  1
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 الماء : ماىية -2

 :  لغة واصطالحا تعريف الماء -1-2

آراء المغويين في أصل لفظة ماء ، ىل ىي األصل فييا ىمزة ؟ أم ىي قمب  تضاربت    
 : وىو األصل في معنى واحد يا تصبّ لياء محذوفة ؟ غير أنّ 

نّ تو في األصل زيادة و ن " الماء مدّ ففي كتاب العي    ما ىي خمف من ىاء محذوفة وبيان ا 
 و في التصغير موية وفي الجمع مياه .ذلك أنّ 

ومنيم من يؤنثيا  يا ،ماءة كبني تميم يعنون الركية بمائ: ىذه  ومن العرب من يقول   
   1: ماء كثير عمى قياس شاة وشاء " ىا فيقول: ماة واحدة مقصورة ، ومنيم من يمدّ  فيقول

مزة الماء منقمبة عن والماءة ، وىالقاموس المحيط " الماء والماه  تعريفو في فيا أمّ     
وًىا يو مَ وه وتمِ اه و تمُ وماىة الركية تمَ  : أمواه ومياه . سقني ما ، بالقصر وجىاء ، وسمع ا

، ومنو أصل اليمزة في  2" مائيااىة : كثر يِّية ... مَ يية فيي مَ اىة ومُ ووىا ومَ مُ يًيا و ومَ 
 كممة ماء ىي ىاء .

جمع الماء و  الماء والماه و الماءة معروف ، وتصغيره مويوكما جاء في لسان العرب "    
وبمدة قالصة ’ني أبو عمي : أنشد في جمعو أمواه قال أمواه ومياه وحكى "ابن جني"

 وأصل الماء ماه والواحدة ماىة و مائة . ’ياأموائ

 : ىو تصغير ماء . وفي حديث كان موسى عميو السالم يغتسل عند مويية   

 3: أصل الماء ماه بوزن فاه ."وقال "أبو المنصور" 

                                                           
1  422ص ، 8، جكتاب العين  ،بن أحمد الفراىيدي ايل الخم. 
 .30ص م ،1999 ، 1ط ،بيروت  ،دار الكتب العممية  ، 4، جالقاموس المحيط  ،الفيروز أبادي    2
 .543ص ، ( موه مادة ) ، 13، جن العرب لسا ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  3
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  كتب الفيزيائية والعممية حيث أنّ صطالح فنجدىا في الا تعريفات الماء في االأمّ      
الماء ىو الحالة السائمة لمركب الييدروجين واألكسيجين حيث يتكون من ذرتي ىيدروجين "

ويكون في صورتو  H2Oة واحدة من األكسيجين يحمل الصيغة الكيميائية والعامة وذرّ 
 1طعم لو وال لون وال رائحة ." ، ال بيعية عذب المذاق نقيا مصاغاالطّ 

 ف جزيءو حاالتو الفيزيائية " يتألّ ن ذكرىا وفي تعريف آخر لمماء نجد مكوناتو كما تبيّ    
، وىو عديم  H2Oصيغتو الجزيئية  Oوذرة أكسيجين واحدة  Hالماء من ذرتي ىيدروجين 

 مئوية  100وال  0رة بين الرائحة و المون والطعم والصفة ويكون سائال عند درجة الحرا
م( أو صمًبا عمى شكل جميد أو ثمًجا 100عمى شكل بخار عند درجة الغميان ) أو غازي

مول مذيب لكثير من األجسام م( الماء مح 0عند درجة أقل من الصفر )درجة التجمد 
 2غ/سم."1كمغ/م 1000الصمبة والسائمة والغازية ، وناقل لمكيرباء كتمتو الحجمية 

ذي يعطي والّ ، نا نجد تعريًفا آخر لمماء فإنّ ، باإلضافة إلى ىذه التعريفات العممية    
إنائو  ال يتمون بمون: ىو جوىر لطيف سيّ  ماءال" فيو أنّ  نجد ذيوالّ  ، صفات أخرى لو
  3فيو ال لون لو"

فالماء ىو ذلك السائل البسيط المكون من تمك الجزيئات الثالث يتميز بالشفافية والعديم    
 الرائحة والمون والطعم يتحول بفعل تأثيرات خارجية إلى الحالة الجامدة )جميد( والسائمة

 والغازية )بخار( . )سائل(
                                                           

1   الوادي( وكذا مياه معدنية تجارية ومقارنة النتائج باألنظمة  الحنفية ، ئيالتحميل الفيزيوكيميا ،سويد وفاء(   
إشراف األستاذ حوات  ،ضر الوادي جامعة الشييد حمة لخ ،دة الماستر أكاديمي في الكيمياء مذكرة لنيل شيا،  العالمية
 .3ص ، م2017/2018 ،عمار 

تعمال الجير وكبربتات سامشرب في منطقة ورقمة بنزع أيونات الفموريد من المياه الصالحة ل ،بمعالم عبد المطيف    2
       اوية إشراف األستاذ ب ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة  ،دمة لنيل شيادة الماستر في الري مذكرة مق ،األلمنيوم 

 .6ص ، م2010/2011 ،قيس 
 /تح ،خائر األشرفية في ألغار الحنفية الذ ،بن الشحنة الحمبي ابن محمود ابن محمد ابن محمد ابن محمد اعبد البر    3

 .8ص ،ه 1287 ، (ط.د) ،لبنان  ،دار الكتب العممية بيروت  ،محمد حسن إسماعيل الشافعي 
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 :القرآن الكريم  الماء في -2-2

 مي وخاصة في شعر صدر اإلسالمالحديث عن الماء في الشعر اإلسال مجرد إنّ    
وعظمتو من  ، وقد تجمى في العديد من اآليات واكتسب قدسيتو رنا بنزول القرآن الكريميذكّ 

 قَ مَ ي خَ الذِ  وَ ىُ وَ القرآن الكريم ، ومن أعظم اآليات التي تجسد قيمة الماء قولو تعالى: >> 
 1 << ...اءِ ى المَ مَ عَ  وُ شُ رْ عَ  انَ كَ وَ  امٍ ي  أَ  ةِ ت  ي سِ فِ  َض رْ األَ وَ  اتِ اوَ مَ الس  

وجعل الماء جزء من الجنة التي يسعى إلييا المؤمنون وىذا لقيمتو وعظمتو الكبيرة ،    
ة التي تجري من  تحتيم األنيار ، فييا خالدين ىذا وعدىم يوم  فوعد اهلل المتقين بالجنّ 

 القيامة وىذا في قولو تعالى :

 ْر ي  غَ تَ يَ  مْ لَ  نٍ بَ لَ  نْ مِ  ارٌ يَ نْ أَ وَ  نْ آسِ  رِ يْ غَ  اءٍ م   نْ مِّ  ارٌ يَ نْ ا أَ يَ يْ فِ  ونْ قُ ت  المُ  دَ عِ ي وُ تِ ال   ةِ ن  الجَ  لُ ثَ >> مَ 
 2...<< ينْ بِ ارِ مش  لِّ  ةٍ ذ  ل   رٍ مْ خَ  نْ مِّ  ارٌ يَ نْ أَ وَ  وُ مُ عْ طَ 

 وجاء الماء في القرآن بمعنى العذاب وجزاء أصحاب النار في قولو تعالى :

 3<<  مْ ىُ اءَ عَ مْ أَ  ط عَ قَ ا فَ مً يْ مِ ا حَ اءً مَ  او قُ سُ وَ  اْر ي الن  فِ  دٌ الِ خَ  وَ ىُ  نْ مَ >> كَ 

ة الماء العذب الفرات م لمكافرين عكس ماء الجنّ ماء الحميم متعمق بجينّ  فينا نجد أنّ    
  4 ا <<اتً رَ ا فُ اءً مَ  مْ اكُ نَ يْ قَ سْ أَ وَ  اتٍ خَ امِ شَ  يَ اسِ وَ ا رَ يَ يْ ا فِ نَ مْ عَ جَ فقال تعالى :>> وَ  السائغ شرابو ،

ة جاء الماء في القرآن الكريم بالعديد من المعاني المختمفة ، فجاء نعمة ألىل الجنّ    
رزق قد يكون مصدر  ، الحنيف ينار ، وىذا راجع إلى قدسيتو في الدّ ونقمة عمى أىل النّ 

و يزيد من عظمتو وقيمتو وىذا كمّ ، ىالكيم شقائيم و حياة لمبشر وفي نفس الوقت مصدر و 
 : وىذا ما نجده في ىذه اآلية

                                                           
 .7 / ىود   1
2    15 /محمد . 
 .15 /محمد    3
 . 27 /المرسالت   4
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 1<<  نْ وْ نُ مِ ؤْ  يُ اَل فَ ا أَ ي  حَ  ءٍ يْ شَ  ل  كُ  اءِ المَ  نَ ا مِ نَ مْ عَ جَ فقال تعالى: >> وَ 

 مْ ا لَ مَ  ضِ رْ ي األَ فِ  مْ اىُ ن  ك  مَ  نً رْ قَ  نْ مِ  مْ يِ مِ بْ قَ  نْ ا مِ نَ كْ مَ ىْ أَ  مْ ا كَ وْ رَ يَ  مْ لَ وفي قولو تعالى: >> أَ   
 مْ يِ بِ وْ نُ ذُ بِ  مْ اىُ نَ كْ مَ ىْ أَ فَ  مْ يِ تِ حْ تَ  نْ مِ  يْ رِ جْ تَ  ارَ يَ نْ ا األَ نَ مْ عَ جَ ا وَ ارَ رَ دْ مِ  مْ يِ يْ مَ عَ  اءَ مَ ا الس  نَ مْ سَ رْ أَ وَ  مْ كُ لَ  نْ كِّ مَ نُ 
 2<<  نْ يْ رِ ا آخَ نً رْ قَ  مْ ىِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ نَ أْ شَ نْ أَ وَ 

 اةِ يَ الحَ  لُ ثَ ا مَ مَ ن  وجاء الماء بمعنى الحياة فيو مصدرىا وسبب كيانيا فقال تعالى: >> إِ    
 3 ...<<امْ عَ نْ األَ وَ  اُس الن   لُ كُ أْ ا يَ م  مِ  ضِ رْ األَ  اتُ بَ نَ  وِ بِ  طَ مَ تَ اخْ فَ  اءْ مَ الس   نَ مِ  اهُ نَ لْ زَ نْ أَ  اءٍ مَ ا كَ يَ نْ الدُّ 
ذي أخرجو بات الّ نقضائيا وزواليا ، بالنّ وزينتيا ، وسرعة احياة ضرب تعالى مثال لزىرة ال"

  لماء أساس ىذه الحياة ومصدر وجودىا .اأي  ، 4سماء من ماء "اهلل بما أنزل من ال
لكائنات ة في الكون ، ومن بين ىذه افالماء العنصر األصمي في خمق الكائنات الحيّ "

 :  5اإلنسان والذي خمق منو "

 نْ مَ  مْ يُ نْ مِ وَ  وِ نِ طْ ى بَ مَ عَ  يْ شِ مْ يَ  نْ مَ  مْ يُ نْ مِ فَ  اءْ مَ  نْ مِ  ةٍ اب  دَ  ل  كُ  قَ مَ واهلل خَ يقول تعالى: >>    
 ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ مَ عَ اهلل  ن  إِ  اءُ شَ ا يَ اهلل مَ  قُ مُ خْ يَ  عٍ بَ رْ ى أَ مَ عَ  يْ شِ مْ يَ  نْ مَ  مْ يُ نْ مِ وَ  نِ يْ مَ جْ ى رِ مَ عَ  يْ شِ مْ يَ 
 6<<  رٌ يْ دِ قَ 

ب الحياة صَ فيو عَ  من مكانة في ديننا ، الماء مقدس لما حظيو عمى أنّ  ىذا ما يدلّ    
 جزء ضئيل ، فال يمكن العيش بدونو .منو وتحتاج إليو ولو ب مقياكون كل الكائنات خَ 

                                                           
 . 30 /األنبياء     1
 .6 /األنعام     2
 .24 /يونس     3
 /تح ، 7، متفسير القرآن العظيم  ،الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي اإلمام الجميل الحافظ عماد الدين أبي   4

 ،م 2000 ه/1421 ، 1ط ،الجيزة ، سة قرطبة لمطبع والنشر والتوزيع مؤس ،فى السيد محمد وآخرون مصط
 .350ص

  م ،2015، اإلمارات  ،الشارقة ، دائرة الثقافة واإلعالم  ،الماء في التراث الشعري العربي  رمزية ،عزيز العرباوي   5
 .48،49ص

 .45النور /   6
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 حضور الماء في الشعر العربي القديم : -3-2

تأثير كبير عمى النتاج  ربي القديم بالبيئة ، حيث كان لمبيئةرتبط الشعر العلقد ا    
بيعة وىذا دليل عمى الطّ  من فييا ألفاظ اأشعارا كثيرة وّظفو  اة الشعر ، فقالو خاصّ و األدبي 

وباقي العصور رتباطيم الكبير بيا ، وىذا ما نجده في شعراء العصر الجاىمي رىم واتأثّ 
 .التي توالت بعده 

 الماء في الشعر الجاىمي :  -1-3-2

في شبو الجزيرة  ذين  يسكنونالل شعراء ىذا العصر ، الّ حاضًرا  من خ فقد كان الماء   
 العربية ، حيث " تشمل جزيرة العرب الجنوب الغربي آلسيا ، وقد سّماىا أىميا جزيرة ألنّ 

   1ي جنوبييا وغربييا و شرقييا ..."الماء يدور بيا من ثالث جيات ف

ذا وىذا يعني أن الماء جزء ميم في حياة أىل الجزيرة ولو أثر كبير في حي     اتيم ، " وا 
ا تختمف يإذ أنّ  يا ليست ذات طبيعة واحدة ،شعبا واحدا ، فإنّ  مّ كانت بالد العرب تض

 2بيعية ... " ختالًفا عظيًما في كثير من الظواىر الطّ ا

وّظفيا العرب في أشعارىم ىو الماء أو ما بيعية التي ونحن ما ييمنا من العناصر الطّ   
 عميو من مسمياتو فيما نظموه . يدلّ 

 : قال "المنخل اليشكري"

 3 ريْ طِ مَ  مٍ وْ ي يَ فِ  رِ دْ الخَ  ا *** ةِ تَ ى الفَ مَ عَ  تُ مْ خَ دَ  دْ قَ لَ وَ        

  )المطر( وىو وتعني نوع من الماءعمى الماء وىي كممة مطير  ما يدلّ الشاعر ف وظّ 
                                                           

 .17ص ، (ت.د) ، 11ط ،مصر  ،القاىرة  ،دار المعارف  ،ريخ األدب العربي العصر الجاىمي تا ،شوقي ضيف   1
مصر  ،بة ومطبعة مصطفى الباني وأوالده شركة ومكت ، 1، جالوصف في الشعر العربي  ،عبد العظيم عمي قناوي   2
 .1ص ،م 1949 ، (ط.د) ،
 .9ص، المرجع نفسو    3
 



 الفصل األول
 

 

 

26 

 أعرابي :وقال 

ّننِ وَ  دٍ جْ نَ  وَ حْ ي نَ فِ رْ طَ  رُ ر  كَ أُ        رُ ظُ نْ أَ  فُ رْ الط   كِ رِ دْ يُ  مْ لَ  نْ ا ِ وَ  وِ يْ لَ ي***إِ ا 

  1 رُ بَ نْ عَ ٍك وَ سْ مِ  دُ وْ عُ  تْ رَ طَ مْ ا أَ ذَ ا ***إِ يَ ابَ رَ تُ  ن  أَ كَ  ضٍ رْ ى أَ لَ ًنا إِ يْ نِ حَ      

وىو ، نجد" وىي قسم من أقسام شبو الجزيرة وأكثرىا خصوبة  الشاعر يتكمم عن "  
 يصفيا لنا حين المطر وىذا أيًضا دليل آخر لمماء .

فكان  ، ذكر أن العربي القديم معروف بترحالو الدائم بحثا عن مواطن الماء والعشبيُ    
صورة  ستحضرواماء ذو أىمية في حياتو وبقائو واستمراره ، ومن بين الشعراء الذين اال

 :يقول  الماء في أشعارىم " عبيد بن األبرص"

 بُ يْ غِ ا شَ مَ يِ يْ نَ أْ شَ  ن  أَ *** كَ    وبُ رُ ا سَ يَ عَ مَ  اكِ نَ يْ عَ       

 وبُ يُ ا لَ يَ ونَ دُ  ةٍ بَ ضَ ىَ  نْ ى  *** مِ نَ عْ مَ  نُ يْ عِ و مَ أَ  ةٌ يَ اىِ وَ      

 بُ يْ سِ قَ  وِ تِ حْ تَ  نْ مِ  اءِ مَ مْ *** لِ ضٍ رْ أَ  نِ طْ بَ بِ  ادٍ وَ  جِ مْ و فَ أَ      

 2 وبُ كُ ا سَ يَ تِ حْ تَ  نْ مِ  اءُ *** المَ لٍ خْ نَ  لِ اَل ي ظِ فِ  لٌ وَ دْ و جَ أَ     

فياىو الشاعر يصف لنا الماء وفي مدى أىميتو في حياة اإلنسان فيو عنصر ميم    
 بيعة .بيعة فمواله لما عاشت المخموقات وال أثمرت ىذه الطّ في الطّ 

مناخ الجزيرة في جممتو حار شديد الحرارة وتكثر في نجد رياح السموم التي تيب إّن "  
 ا ، وألطف رياحيا الرياح الشرقية )...( واألمطار عامة قميمة إالّ فتشوي الوجوه شيّ  صيفا ،

الّ   في الشمال في الجنوب حيث تيطل أمطار الرياح الموسمية في الصيف )...( وا 
                                                           

1 م ،1986 ، 1ط ،لبنان  ،بيروت  ،دار الجيل  ،اريخ األدب العربي األدب القديم الجامع في ت ،الفاخوري  احن 
 .63،64ص

 .57ص،  رمزية الماء في التراث الشعري العربي  ، عزيز عرباوي   2
 



 الفصل األول
 

 

 

27 

وكثيًرا ما يتحول المطر إلى سيول  الرياح الغربية شتاًء ،تيطل أمطار الغربي حيث 
 1."جارًفا سياًل  معمقتو في ‘القيس مرئا‘ وصف فقد ، الحجاز وشمالي اليمن جارفة في

 : القيس امرئ يقول

 2 لٍ عَ  نْ مِ  لُ يْ الس   وُ ط  ٍر حَ خْ صَ  ودِ مُ مْ جُ ًعا *** كَ ٍر مَ بِ دْ بٍل مُ قْ مفٍر مُ  ر  كَ مِ        

 الماء بمفظو الصريح فيقول :كما يذكر 

 3 لِ م  حَ المُ  رُ يْ غَ  اءِ المَ  رُ يْ مِ ا نَ اىَ ذَ *** عَ  ةٍ رَ فْ صُ بِ  اضِ يَ البَ  اةِ انَ قَ المُ  رِ كْ بِ كَ      

 وقال أيضا :

 4 لِ بَ يْ نَ الكَ  حُ وْ دَ  انِ قَ ذْ ى األَ مَ عَ  ب  كُ *** يَ  وِ يْ فَ تِ كَ  لَ وْ حَ  اءَ المَ  حُ سُ ى يَ حَ ضْ أَ فَ      

 ويقول أيضا :

 5 يمِ تَ بْ يَ لِ  مِ وْ مُ اليُ  اعِ وَ نْ أَ ا بِ ي  مَ *** عَ  وُ ولَ دُ ى سُ خَ رْ أَ  رِ حْ البَ  جِ وْ مَ كَ  لٍ يْ لَ وَ       

 و ظالم الميل بالبحر في أمواجو.عميو وىو البحر فشبّ  و ذكر ما يدلّ ىنا لم يذكر الماء لكنّ 
 وقال أيضا :

 6 لِ يْ عِ المُ  عِ يْ مِ الخَ كَ  يْ وِ عْ يَ  بُ ئْ الذِ  وِ *** بِ  وُ تُ عْ طَ قَ  رٌ فْ قَ  رِ يْ العِ  فِ وْ جَ كَ  ادٍ وَ وَ      

 وىو مكان  الذي يجمع الماء فيو ، الذي شّبيو بجوف العير يالواد في ىذا البيت ذكر 
                                                           

 .21ص ،ريخ األدب العربي العصر الجاىمي تا ،شوقي ضيف   1
  مكتبة  ،خير أبو الوفاء  /تح ،عمقات السبع مع الحواشي المفيدة الم ، أبو عبد اهلل يالزوزنالحسين بن أحمد   2

 .32ص ،م 2001ه/1432 ، 1ط ،باكستان  ،كراتشي  ،البشرى 
 .والصفحة نفسيا ، المرجع نفسو  3
 .39ص ، نفسوالمرجع   4
 .28ص ، المرجع نفسو  5
 .30ص ، المرجع نفسو  6
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  لمماء يصفو لنا بخالئو .

القيس" يصف ديمة والتي ىي لفظة من ألفاظ الماء  مرئوفي بيت آخر نجد " ا   
 فيقول :حابة وتعني السّ المختمفة 

 1 رُ دْ تِ وَ  يْ رِ حَ تَ  َض رْ األَ  قَ بِ *** طَ  فٌ طْ ا وَ يَ يْ فِ  ءَ اَل طْ ىَ  ةٌ مَ يْ دَ        

 يمة أو المطر داللة عمى الماء وقال أيضا :فالدّ 

 2 رُ مِ يَ نْ مُ  اهٍ وِ  افِ نَ كْ األَ  طُ اقِ *** سَ  لٌ ابِ ا وَ اىَ حَ تِ نْ ا مَ ثُ  ةٌ اعَ سَ      

" األعشى" ويذكر ، الشديد المطر ىو والوابل ، وابل وىي لمماء أخرى داللة ىنا فوظّ   
 : قائال قتومعمّ  في

 لْ عِ شَ  وِ اتِ افَ ي حَ فِ  قُ رْ ا البَ مَ ن  أَ *** كَ وُ قَ مُ رْ أَ  ث  بَ  دْ ا قَ ضً ارِ ى عَ رَ تَ  لْ ىَ  لْ بَ     

 3 لْ ت صِ مُ  اءِ المَ  الِ جَ سِ بِ  قٌ طِ نْ *** مُ  لٍ مَ عَ  امِ قَ مُ  زُ وْ جَ وَ  فٌ ادِ رَ  وُ لَ       

    حيث يصف البرق الذي يشتعل وأكمل وصفو لمسحاب، السحاب  بو العارض يعني   
 .لماء وليس سحاب عابر بدون ماء أّنو يحمل او  منو ،

 وقال أيضا :

 4 لُ يْ السَ  ةِ نَ يْ الغَ  بُ يْ ثِ كَ ا فَ طَ القَ  ُض وْ *** رَ  ةٌ فَ مُ كْ تَ  وُ نْ مِ  اءِ المَ  لُ م  حَ ى تَ تَ حَ      

 الماء .ماه الصريح وىو لفظ الماء بمس األعشى" "وّظف الشاعر

 وقال النجاشي في بني العجالن :
                                                           

 .258ص ،الوصف في الشعر العربي  ،عبد العظيم عمي القناوي   1
 .والصفحة ونفسيا ،المرجع نفسو    2
 .260ص ،المرجع نفسو   3
 .والصفحة نفسيا ،المرجع نفسو   4
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 َقِبْيَمٍة اَل َيْغِدُرْوَن ِبِذم ٍة *** َواَل َيْظِمُمْوَن الَناَس َحب ة َخْرَدلِ        

 1 لِ يَ نْ مَ  ل  كُ  نْ عَ  دُ ار  الوُ  رَ دَ ا صَ ذَ *** إِ  ةً يَ شِ  عَ ال  إِ  اءَ المَ  نَ وْ دُ رِ  يَ اَل وَ      

بق لفظة الماء في بيتو ىذا بمفظو الصريح والمباشر وقد سفقد أورد أيضا ىذا الشاعر    
 ستقاء الماء .لفظة الماء بكممة ) يردون ( أي فعل ا

بن ىند" أيضا لفظة الماء في قصيدة "عمر ابن كمثوم" ، وىو يتيدد "عمر ا ونجد  
 : ده قائاليتوعّ و 

 2 انَ يْ طِ وَ  ارً دْ كَ  انَ رُ يْ غَ  بُ رَ شْ يَ وَ ***  اوً فْ صَ  اءَ المَ  نَ وْ بُ ارِ شَ لَ  ان  ا ِ وَ       

 طين .لماء ويذكر صفاتو من صفاء وكدر و بن كمثوم" ىنا يذكر اا وفالشاعر "عمر 

ة يتبين لنا أن الشعر الجاىمي لم يخمو من توظيف عنصر الماء في ومن كل ىذه األدلّ   
، ومدى أىمية الماء في حياتيم  عميو فظ الذي يدلّ اتو ، بمفظو الصريح العام أو المّ طيّ 
 ستمرارىم ، وسعييم الدائم إلى أماكن تواجده .وا

 : صدر اإلسالم شعرالماء في   -2-3-2

والدعوة رت ألفاظ الشعر في العصر اإلسالمي وذلك بسبب الدين الجديد لقد تغيّ     
عناصر  غير أنّ فظ الميذب الذي يخدم الدين الجديد ختيار المّ دية والتي دعت إلى االمحمّ 
فت في كال العصرين وأىميا الماء ، فكان لمماء حضور في قصائد ظّ بيعة لم تتغير فوُ الطّ 

 الشاعر بتوظيف الماء في شعرىم نجد واإلسالميين ومن الشعراء الذين قامُ الشعراء ا
لقد تسيد الماء في أغمب شعر الحطيئة وذلك من خالل حديثو عن ىذه " ، "الحطيئة"

                                                           
حسن بسج ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، ، تح/ أحمد  1أبو ىالل العسكري ، ديوان المعاني ، ج  1

 .171م ، ص1993ه/1414
2   لبنان  ،بيروت  ،دة العربية مركز دراسات الوح ،ر األدب في الوعي القومي العربي دو  ،سمدون حمادي وآخرون، 
 .84ص ،م 1982 ، 2ط
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 1ستقرار..."وممجأ العيش والحياة واال لقبيمة ،الحيوية التي كانت مصدر الييبة عن اة المادّ 
نتقاليم ة فيو سبب افي القديم دائما ما يرتبط بقاء القبيمة أو ترحاليا بوفرة الماء في المنطق

 ومصدر بقائيم . 

جتمع العربي " فالماء عند "الحطيئة" مصدر الحياة ومنبعيا ، واستمرارىا وعّزتيا في الم  
القديم ، وبدونو ال يمكن لمحياة أن تستمر، وأن يسعد اإلنسان ويحافظ عمى نشاطو وقوتو 

 2رار ورمز البقاء والصمود والخمود "خضماء واالالنّ الخصوبة و  و رمزإنّ  وبقائو ،

ىذه دة عن األيادي  في صورة جميمة  "فيو في شعره يصف لنا مياه البئر العميقة البعي   
رون  في سكونيا وفي برودة مائيا ، قد تكون بعيدة عن سيام المفسدين الذين قد يكدّ  البئر

الي فيي آمنة عمى والفساد والتمويث ، وبالتّ  صفو مائيا و طراوتو ويجمبون عمييا الخراب
 يقول الشاعر:،  3نبات الذي يغطي الفضاء المجاور "الماء وعمى ال

 حُ اضِ نَ وَ  بٌ رْ غَ  رِ ئْ البِ  اءِ مَ بِ  اهُ قَ *** سَ  وُ ولُ صُ أُ  اءٌ وَ رَ  وِ يْ الِ عَ أَ  اثٌ ثَ أَ        

  حُ اطِ بَ األَ  وُ نْ مِ  الِ سَ  نٍ وْ جَ  ةِ فَ طْ نُ *** بِ  ةٍ امَ دَ مُ  مُ عْ طَ  تَ مْ قُ  اهُ فَ  تَ قْ ا ذُ ذَ إِ      

  4 حُ اوِ رَ مَ  ن  يُ نَ يْ بَ  رٍ دْ سِ  اُض غيَ أَ *** وَ  ىنَ حَ نْ مُ  نُ يْ ابِ بَ الص   وِ يْ فِ  تْ رَ جَ  ٌض يْ رِ غَ     

رىا فيصوّ  ، في مذاقيا وبرودتيا " ىنا يصف ماء البئر وصفا جميالاعر "الحطيئةفالشّ   
 لنا بصورة رائعة .

 وىذا لقدسيتو  الماء كان حاضرا عند الشعراء اإلسالمين مستحضرا في قصائدىم ،إّن    
  " الحطيئة وقيمتو ومكانتو الكبيرة في حياة اإلنسان عامة ، وفي ىذا البيت الجميل يقول "

                                                           
 .75،76ص ،الماء في التراث الشعري العربي  رمزية ،عزيز عرباوي    1
 .76ص ، المرجع نفسو   2
 .81،82ص المرجع نفسو ،   3
 ( ،ت.د) ( ،ط.د) ، بيروت ،ر الكتب العممية دا، بن السكيت اديوان الحطيئة برواية وشرح  ،حة مفيد محمد قمي   4

 .80،81ص
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 : ذي يقيم بويصف المكان الّ 

 1ُمْرِمِل  انَ شَ طْ عَ  اءُ مَ  عٌ يْ سِ وَ  اءٌ مَ وَ  *** هُ اءَ مَ  عُ نَ مْ يَ  انَ يَ نْ ى بُ مَ عَ  مٌ يْ قِ مُ      

وىذا ما نجده في ، ستخدمت في عدة مواضع عمييا ا لفظة الماء أو ما يدلّ  كما أنّ   
 العمم : م اهلل وجيو فيقول في فضل"اإلمام عمي" كرّ  ديوان

 2 اءِ المَ وَ  نِ يْ الط  فِ  وِ بِ  نَ وْ رُ اخِ فَ *** يُ  فٌ رَ شَ  مْ يِ مِ صْ أَ  نْ مِ  مْ يُ لَ  نْ كُ يَ  نْ إِ فَ      

بي صمى اهلل نجده أيضا يقول في رثاء النّ ، و  لم يخمو شعره من توظيف لفظ الماءكغيره   
 فقال: ، وسمم  عميو

 3 امَ سَ  دْ قَ  رِ حْ البَ  يفِ  نٌ يْ حِ  جٌ وْ مَ  ، ةٌ نَ يْ فِ سَ  *** تْ نَ مِ ضَ  كَ دَ عْ بَ  اسِ النَ  رَ وْ مُ أُ  ن  أَ كَ     

نّ  ىنا لم يورد     ة عمييا وىو الموج والبحر.مفردة من مفرداتيا الّدالّ  ما ذكرلفظة الماء وا 
 : ، يقول اإلمام عمي المعاشو  زقالرّ  أيضا في الحث عمى العمل وطمبو 

 ءِ ي الد اَل فِ  كَ وَ لْ دَ  يْ قِ لْ أَ  نْ كِ لَ *** وَ  يْ نِ مَ الت  بِ  ةِ شَ يْ عِ المَ  بُ مَ ا طَ مَ وَ      

 4  اءِ مَ  لَ يْ مِ قَ  ةِ أَ مْ جَ بِ  كَ ئْ جِ ا   ***  تَ مً وْ يَ ا وَ مً وْ ا يَ يَ ئِ مْ مِ بِ  كَ ئْ جِ تَ       

 ذي يقول فيو أيضا :والّ لإلمام عمي ، بيت آخر  كذلك نجد ذكر الماء في

 5ا ي  حَ المُ  اءِ مَ  ةِ قَ اَ رَ إِ  نَ وْ *** دُ  اةِ يَ الحَ  اءِ مَ  ةَ اقَ رَ إِ  ن  إِ فَ       

 :، يقولالذي منو خمق اإلنسان  فا لفظ الماءذي يقول موظّ " الّ  النابغة الجعدي وىناك "  
                                                           

 .83ص ،رمزية الماء في التراث الشعري  ،عزيز عرباوي    1
 ،اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع  دار ،مكتب الدراسات  ،ديوان شعر إمام البمغاء  ، ابن ابي طالب اإلمام عمي  2

 .6ص ، م2011 ، (ط)د. ،الجزائر ، عين مميمة 
 .8ص المصدر نفسو ،   3
 .6ص ،نفسو  صدرالم   4
 .51ص ،نفسو  صدرالم   5
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 1ا مَ دَ  رَ يْ صِ ى يَ ت  حَ  اءً مَ  امِ حَ رْ األَ  ي ***فِ  رُ و  صَ المُ  ئُ ارِ البَ  قُ الِ الخَ      

ومن خالليا يبين لنا عظمة الخالق سبحانو وتعالى في تصوير  ، فيو يذكر لفظة الماء   
كان قد خمقو سبحانو ، كما  ي شيءرنا في أصل اإلنسان ومن أخمقو ، ويبين لنا ويذكّ 

ستعمل شعراء عصر صدر اإلسالم لفظة الماء وما يدل عمييا من ألفاظ في وصف ا
عب شاعر مجيد ، قال يوم  بن سالم": كالتي خاضوىا ضد الكفار ، ويقول "ا ، معاركيم

 "ُأُحْد" في كممة :

 2 عُ نِ قْ مُ وِ  رٌ اسِ حَ  مْ يُ نْ مِ  ٌش يْ ابِ حَ أَ  *** وُ طُ سَ وَ  رِ حْ البَ  نَ مِ  جٍ وْ ى مَ لَ ا إِ نَ ئْ جِ فَ      

وكالىما يوحيان  ، ولفظة البحر، ستعمل لفظة الموج فيو يصف لنا غزوة أحد وفييا ا   
 إلى الماء ، وقال أيضا :

 3 عٌ مِ قْ مُ  حُ يْ الر   هُ اءُ مَ  تْ اقَ رَ  امٌ يَ جِ  *** مْ يُ ن  أَ كَ  نَ يْ فِ جَ وْ ا مُ اعً رَ سِ  او احُ رَ فَ        

ستعمل شعراء ذي سرعان ما تخفيو الرياح ، وقد او ذىاب العدو بماء السحاب الّ شبّ   
ومن ذلك قصيدة "كثير بن العريزة "... ،بيعة في رثاءىم صدر اإلسالم ألفاظا من الطّ 

       بنعيد عمر ا في بات وجوزجانالِ في معارك الطَ  وابيا من أصيبُ ثي التميمي" ير 
 وفييا يقول: الخطاب ،

 4 انِ جَ زْ وْ الجُ بِ  ةٍ يَ تْ فِ  عُ ارِ صَ *** مَ  تْ م  يَ تَ سْ ا اذَ إِ  ابِ حَ الس   نُ زْ ى مُ قَ سَ      

ة عندما اصّ وىي أيضا داللة عمى الماء وخ ، كممة مزن السحابالشاعر ستعمل لقد ا   
 د عمى وجود الماء والمطر .يكأبالفعل سقى ، لمتّ  سبقيا

                                                           
 .118ص ،األدب في الوعي القومي والعربي  دور ،سمدون حمادي وآخرون    1
2   45ص،  (ت.د) ، 7ط ،مصر  ،دار المعارف  ( ،العصر اإلسالميالحديث) يخ األدب العربيتار  ،شوقي ضيف. 
 .، والصفحة نفسياالمرجع نفسو    3
 .65ص ،المرجع نفسو    4
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 الماء في الشعر األموي :  -3-3-2

ستمرار الحياة في القديم ، وألىميتو في الحياة عموما كان لقد كان لمماء دور بارز في ا   
أعشى ربيعة " يصف لنا  فنجد الشاعر " ، لو أن يجد لنفسو حيزا في الشعر األموي البدّ 

 حممو لمعرش الرباني يقول :عظمة الماء و 

 رُ دِ تَ قْ مُ  رِ مْ ي األَ ى فِ ضَ ى قَ ت  *** حَ   وُ مُ مِ حْ يَ  اءُ المَ وَ  مْ يُ مَ بْ قَ  اللُ        

 رُ مَ القَ وَ  ُس مْ ا الش  يَ يْ فِ وَ  مُ وْ جُ ا الن  يَ يْ فِ  *** ايَ نَ ي  زَ ا فَ يَ نْ ا الد  نَ لَ  اءَ مَ ى السَ نَ بَ       

 رُ طَ المَ  لُ زِ نْ ا يَ يَ نْ مِ وَ  جِ وْ رُ البُ  اتُ ذَ  *** ةٌ عَ ابِ سَ  يَ ىِ وَ  اقٍ بَ طِ  ت  سِ  نِ وْ دُ  نْ مِ      

 يتفاعل مع عظمة الماء في حممو لمعرش اإلالىي ، وىذا يدلّ  الشاعر في ىذه األبيات   
ماء بيذه العظمة يعد الشيفرة قرأه من القرآن الكريم ، فتصوير ال قد عمى تأثره بما

    1"لخمجات نفس الشاعر الذي يشعر بأىمية الماء ودوره في الحياة البشرية . السيميائيَ 
ن كان  ، " لفظة الماء حين ىجا صاحبو ذو الرِّمة ستعمل "كما ا فوصفو بالخبث حتى وا 

 فقال : منظره صافيا ،

 2 ايً افِ صَ  اءِ المَ  نُ وْ لَ  انَ كَ  نْ ا ِ وِ  *** وِ م  عَ لِ  ثُ بِ خْ يَ  اءَ المَ  ن  ى أَ رَ تَ  مْ لَ أَ      

لقطامي" يذكر لفظة الماء في ا "الماء داللة عمى الشباب والكبر فياىو ونجد أيضا  
 فيقول : ، يبالتشي

 3 يادِ الصَ  ةِ م  الغِ  يْ ذِ  نْ مِ  اءِ المَ  عُ اقِ مَ  *** وِ بِ  قُ يْ ضِ يَ  لٍ وْ قَ  نْ مِ  نَ ذْ بُ نْ يَ  ن  يُ فَ      

 اه إلى أغراضبيعة بل تعدّ الطّ  لوصفنالحظ أن الشاعر األموي لم يستخدم لفظة الماء   
                                                           

1   87،88ص ،الماء في التراث الشعري العربي  رمزية ،ينظر : عزيز العرباوي. 
م ، 2012جورجي زيدان ، تاريخ آداب المغة العربية ، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة ، القاىرة ، مصر ، )د.ط( ،   2

 .355ص
 .360ص ،المرجع نفسو   3
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 نجد "الفرزدق" أيضا يقول :كذلك أخرى ، ف 

 1 ارَ جَ الش   تُ بِ نْ يُ  ثٌ يْ غَ وَ  وِ دُ ى العَ مَ عَ  *** وِ بِ  لَ يْ صِ  اللِ  فُ يْ سَ  كَ ن  إِ  رُ شْ ا بِ يَ      

 و صفة الجود والكرم لمممدوح ، والغيث، الذي يعني ب الغيث لفظ فالشاعر ىنا يذكر   
الحمى  بالّذود عن ، وىذا مدح لبشر وىو الذي يكون نافعا لألرض والزرع،  نوع من الماء
 . من األعداء

حيث يصف  من ألفاظ ، عمى الماء وأيضا نجد "جميل بثينة" يستعمل في شعره ما يدلّ    
 فيقول : الشوق والحنين ،

  ارُ طَ مْ ا األَ يَ ي  أَ  رٍ يْ غَ وَ  تٍ وْ قُ *** أَ ارَ دَ  ةِ بَ يْ بِ حَ مْ لِ  كَ ادُ ؤَ فُ  تْ اجَ ىَ       

 ارُ يَ ا دِ يَ عَ بْ رُ  نِ غْ يُ  مْ لَ  ا ***يَ ن  أَ كَ ا فَ يَ ومَ سُ رُ  عُ يْ بِ ا الرَ فَ عَ وَ      

 2 ارُ رَ دْ مِ  ةٌ مَ يْ دِ وَ  ُش بَ حْ أَ  ثٌ يْ غَ  ى***دَ نَ  نْ مِ  تِ نْ كُ  ثُ يْ حَ  كَ ارِ يَ ى دِ قَ سَ فَ    

 وفي موضع آخر يقول :

 3 وُ بُ ارِ شَ مَ  قٍ رْ طَ بِ  تْ ضَ يْ ا فِ ذَ إِ  وُ عْ دَ وَ  *** وُ بُ ائِ نَ ذَ  وٍ فْ صَ بِ  تْ اءَ ا جَ مَ  اءَ المَ  دِ رِ      

"مجنون ليمى" كان " بموضع يسمى  استعمال لفظة الوادي ، مثل الشاعر ونجد أيضا   
ا صار قريبا من الوادين ، وكان يجمس بينيما ويخمو في بيتو فخرج يوما يريدىما ، فممّ 

 الوادين أنشد يقول :

  بُ يْ طِ تَ  اهَ يَ ي المِ ادِ وَ  نْ عَ  ُس فْ  النَ اَل وَ  *** بُ يْ تِ يَ  اهَ يَ ي المِ ادِ ى وَ رَ أَ   اَل اَل أَ      
                                                           

 .271ص ، 2، جالعصر اإلسالمي  الحديث ، تاريخ األدب العربي ،ضيف  شوقي  1
ستير رسالة مقدمة لنيل شيادة الماج ، ه(350ه/200العباسي )اء في الشعر مفردات الم ،عمي غانم فمحي الفنداوي  2

  .  13ص ،م 2013ه/1434 ،إشراف الدكتور نيمة محمد حسن  ،جامعة البصرة  ،في المغة العربية وآدابيا  
3   13ص( ، العصر اإلسالمي  )تاريخ األدب العربي الحديث  ،شوقي ضيف. 
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 1 بُ يْ رِ غَ  نِ يْ يَ ادِ الوَ بِ  رٌ يِ تَ شْ مُ لَ  ي ***نِ ن  ا ِ وَ  نِ يْ يَ ادِ الوَ  وطَ بُ ىُ  ب  حِ أُ           

 الماء في الشعر العباسي : -4-3-2

ندماج بين المجاالت ، وذلك بسبب االى في شتّ  زدىارالقد عرف العصر العباسي ا    
ى إلى تنوع الثقافات ، وكان ىذا العصر من أجمل العصور التي عرفتيا ا أدّ الشعوب ممّ 

عنيا أشعارا  افكتبو  تنا ، وقد كان لمبيئة دور كبير في التأثير عمى الشعراء العباسيين ،أمّ 
نجد عمييا  ما يدلّ  اكرو تي وصفوىا وذة الّ بيعومن عناصر الطّ  ، اوا فييا بجماليتغنّ 

ستعمل الماء في التشييب والغزل حتى ا "بن بردالماء ، ونجد الشاعر "بشار اعنصر 
يعطيو دالالت متعددة ، فتارة يجعمو رمزا لمعطاء والحب والمنح والعشق والرغبة ، وتارة 

يصف جارًة كانت تجاورىم  في الغزل اء والبعد والشقاق والفراق ، يقوليجعل منو رمزا لمجف
 : فأعجب بيا

 2 اءُ مَ  انَ رَ حَ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  تْ قَ ارَ فَ  *** ام  مَ ا فَ نً يْ حِ  اءٍ مَ ا كَ نَ تْ رَ اوَ جَ      

يل وغيابيا وفراقيا يح، حضور المرأة الحبيبة بحضور الماء ووجوده  ىنا يربط الشاعر  
وىذا دليل عمى قيمة الماء عنده ، فمّما غابت جارتيم  مباشرة إلى الجفاف وشح الماء ،

 فكأّن الماء غاب عنو .

 ويقول في جارية سوداء كانت لو :

 3 نٍ بَ ي لَ فِ وَ  بٍ يْ طِ  يْ فِ  اءِ المَ كَ  *** ةٌ اقَ ر  بَ  اءَ دَ وْ سَ  تْ انَ كَ  ةُ ادَ غَ وَ      

 ويقول في سعدى بعد زيارتو إياىا ومجمس ليوىا :
                                                           

، دراسة وتعميق يسرى عبد الغني  ،رواية أبي بكر الوالبي  ( ،المموح )مجنون ليمىقيس ابن  ، ديوان بن المموحاقيس   1
 .40ص ،م 1999ه/1420 ، 1ط ،لبنان  ،بيروت  ،دار الكتب العممية  ،منشورات محمد عمي بيضون 

 .94ص ،الماء في التراث الشعري العربي  رمزية ،عزيز العرباوي   2
 ، (ت.د) ، 16ط ،مصر  ،دار المعارف ،  (العصر العباسي األول) الحديث تاريخ األدب العربي ،شوقي ضيف   3

 .206ص
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 1 ادَ عَ رَ  دْ قَ وَ  رْ طِ مْ يُ  مْ لَ  نِ زْ المُ كَ  تُ نْ كُ فَ  ي***تِ دَ عِ وْ مَ ي بِ فِ وْ تُ  مْ لَ  م  ي ثُ نِ تْ دَ عَ وَ         

الذي يوحي بتساقطو  ، ل بالمطريستحضر الشاعر ىنا صورة السحاب األسود المحمّ    
و وىذا تشبيو لمن أخمف وعده لو ، فكأنّ  ياية ال يمطر بل يغادر السماء ،و في النّ لكنّ 

و يخمف وعده وال يسقييم الماء ، ونجده اس لو ، لكنّ بالمطر فيستبشر النّ سحاب يوعد 
"عقبة  بشار ذلك حين مدحمن و في المدح ،  عمى الماء ومكانتو ما يدلّ  ستعملا أيضا

 بن سمم" في قولو :ا

 2 اءِ دَ عْ ى األَ مَ عَ  مٌ ى سُ رِ خْ أُ وَ  لَ  *** يْ النِ  رُ طِ مْ تُ  دٌ يْ يِ لَ  ي  حَ يَ رْ أَ           

ل وىذا داللة عمى و يد "عقبة بن سمم" باليد التي تمطر عمى نير النيففي ىذا المدح شبّ   
 المنح والعطاء .

 يقول : ، وفي غرض الفخر والحماسة 

 3 وُ بُ ائِ ذَ  رِ جْ يَ  مْ لَ  لُ الط  ا وَ نَ عُ الِ طَ تُ  *** ايَ امِ رَ دْ ي خِ فِ  ُس مْ الش  وَ  وُ ا لَ نَ وْ دَ غَ            

فو ينتيي تجاىو ، فيص " في كرمو وعطائو الذي ال بن حاتما ويقول في مدح روح "  
 فيقول : اض الذي يفيض كرما وسخاءً بالفيّ 

 بُ ؤُ ذْ أَ وَ  رٌ وْ سُ ا نُ ىَ وْ فُ عْ تَ  عٌ يْ اقِ نَ أَ  *** ةً ي  شِ عَ  نِ يْ قَ رَ زْ األَ  اءُ مَ وَ  تْ حَ اَل وَ           

 4 بُ ذُ عْ تَ وَ  وْ فُ صْ تَ  اءِ المَ كَ  دٌ يَ  كَ مْ تِ فَ  ***مِ اتِ حَ  نِ بْ ا حُ وْ رُ  اضِ ي  الفَ  دُ يَ  يْ لِ  تْ فَ صَ           

 في صفائو وعذوبتو . ووصف، إذ ا صورة من صور الماء يرسم ىن

                                                           
 .78ص ، (ت.د، ) (ط.د) ،لبنان  ،بيروت  ،دار الثقافة  ،ديوان شعر بشار بن برد  ،محمد بدر الدين العموي    1
كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية  ،ربية األساسية مجمة كمية الت ،التجديد في شعر بشار  ،جمال نجم العبيدي    2

 .49ص م ،2010 ، 66ع ،األساسية 
 .50ص ،المرجع نفسو    3
 .105ص ،الماء في التراث الشعري العربي  رمزية ،عزيز العرباوي    4
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 بن الرومي" يقول :ما نجد "اك

 رِ كْ البِ وَ  لِ ائِ صَ األَ  ارُ طَ عْ مِ  حِ يْ الر   نَ مِ  ى***ذَ القَ  وُ تُ حَ فْ صَ  ر  حَ  نْ عَ  تْ مَ حَ  اءٌ مَ وَ        

 1 رِ ىْ الز  وَ  ضِ وْ ى الرَ مَ عَ  يْ رِ جْ ا تَ بَ الص   مُ يْ سِ نَ  *** وُ قَ وْ فَ  بُ حَ سْ ا تُ مَ مِ  قٌ بْ عِ  وِ بِ           

، ووصف منظر  ع فييا بسرعةويقول "البحتري" في وصف بركة وصفاء مياىيا التي تتجمّ 
 :، فقال  مياىيا

 ايَ يْ انِ غَ مَ  تْ حَ ا اَل ذَ إِ  اتُ سَ اآلنِ وَ  *** ايَ تُ يِ ؤْ رُ  اءَ نَ سْ الحَ  ةَ كَ رْ ى البِ أَ رَ  نْ ا مَ يَ          

 ايَ يْ رِ جْ مُ  لِ بْ حَ  نْ مِ  ةٌ جَ ارِ خَ  لِ يْ الخَ كَ  *** ةٌ مَ جِ عْ مُ  اءِ المَ  دُ وْ فُ ا وُ يَ يْ فِ  بُ صَ نْ تَ          

 ا يَ يْ ارِ جَ مَ  يْ فِ  يْ رِ جْ تَ  كِ ائِ بَ السَ  نَ مِ  *** ةٌ مَ ائِ سَ  اءُ ضَ يْ البَ  ةُ ظ  ا الفِ مَ ن  أَ كَ          

 2ا يَ يْ اكِ بَ ا يُ انً يَ حْ أَ  ِث يْ الغَ  قُ يْ رِ وَ  *** ايَ كُ احِ ضَ ا يُ انً يَ حْ أَ  سِ مْ الشَ  قُ نَ وْ رَ فَ          

عمى جمال  وىذا يدلّ  التي رآىا وحسن منظرىا ، البحتري" جمال البركة ن لنا "فقد بيّ    
عميو  بيعة في العصر العباسي وفي وصفو ليا بي ن وجود الماء بمفظو الصريح وما يدلّ الطّ 

 معا.من لفظ 

 بن المعتز" :" اويقول 

 3 رِ ىْ الزَ وَ  نِ يْ احِ يَ الرَ  دَ اَل وْ أَ  عَ ضِ رْ تُ لِ  *** تْ رَ ج  فُ  لِ سِ اَل الس  ء كَ اٍ مَ  ارُ يَ نْ أَ وَ      

و ال يذكر لنا جمال األنيار ومياىيا في ىذا العصر ، كما أنّ  أيضا الشاعر يصف لنا   
منيا ما قد استعمميا رى ، فيا في أغراض أخبل وظّ ، بيعة فقط لفظة الماء في وصف الطّ 

                                                           
 دار البشائر لمطباعة ،ن األستاذ الدكتور حاتم صالح الضام /تح ،التذكرة الفخرية  ،بياء الدين المنشئ األربيمي    1

 .294ص ،م 2004ه/1425 ، 1ط ،سوريا  ،دمشق  ،والتوزيع 
 ، (ت.د) ، 2ط ،مصر  ،دار المعارف  ، (العصر العباسي الثاني) الحديث تاريخ األدب العربي ،شوقي ضيف   2

 .295،296ص
 .337ص ،المرجع نفسو    3
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، حيث من ىذه الشخصيات الخميفة المعتضد ، حيث مدح شخصيات المدح ي غرض ف
  : مخميفة "المعتضد" في مدحو لابن المعتز يقول 

 1 دُ قَ عْ تُ وَ  ل  حَ تُ  ٌض يْ بِ  قٌ مُ حُ  وُ لَ  *** ةٍ ض  فِ  اكَ ب  شُ  اءُ ا المَ يَ يْ مَ عَ  غُ وْ صُ يَ        

       عمى وجود الماء ر في شعره ما يدلّ العباسي يذكونجد شاعرا آخر من العصر   
 فيقول : ،" كشاجم اعر "وىو الشّ 

 اىَ ارَ طَ مْ أَ  وُ تْ د  مَ أَ ا فَ يَ بَ  *** اءَ مَ السَ  قُ يْ وَ قُ  د  مَ تَ سْ ا اذَ إِ        

 2 اىَ ارَ وَ غْ أَ وَ  اهِ يَ المِ  ضِ يْ فَ بِ  *** اىَ ادَ جَ نْ أَ  مُ ظِ نْ يَ  لَ بَ قْ أَ وَ           

ويقول عنو ،  را كبيرارا بو تأثّ نير قويق متأثّ  في ىذا البيت الذي يصف فيو الشاعر  
 : في بيت آخر أيضا

 3 دُ حَ جْ تَ  َس يْ لَ  دٌ يَ  يْ دِ نْ عِ  *** قَ يْ وَ قُ  رُ يْ نَ  رِ يْ من  لِ          

ماطرة ، وكيف يستغيث بيا التراب  " يصف لنا ديمة أبو تمام وكذلك نجد الشاعر "  
 فيقول : لتسقيو ،

 4 وبُ كُ رْ ى المَ رَ ا الث  يَ بِ  ثٌ يْ غِ تَ سْ مُ  *** بُ وْ كُ سَ  ادِ يَ القِ  ةُ حَ مْ سَ  ةٌ مَ يْ دِ      

 الماء في الشعر األندلسي : -5-3-2

زت ىذه األرض بجماليا ة اهلل في أرضو ، فقد تميّ نا نذكر جنّ إذا ذكرنا األندلس فإنّ     
ة بأجمل األلوان ، فسحرت عيون الكون ، وأعطاىا أجمل حمّ  بيعي الذي أبدع فيو ربّ الطّ 

                                                           
 .564ص ،تاريخ آداب المغة العربية  ،رجي زيدان و ج  1
مجمة كمية التربية األساسية  ، لشعر العباسي لوحات كشاجم أنموذجً وصف الطبيعة في ا ،بد الكريم حمزة زينب ع 2

 .501ص ،م 2017 ، 35، عجامعة بابل ، لمعموم التربوية واإلنسانية 
 .والصفحة نفسيا ،المرجع نفسو   3
 .291ص ،التذكرة الفخرية  ،بياء الدين المنشئ األربيمي   4
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مشاعرىم وما يختمج ى قموبيم ، لييبو ليا كل أحاسيسيم و اظرين وعقوليم بل حتّ النّ 
عن طبيعة األندلس ، فكما  شعرية بأشعارىم أجمل لوحات فنية صدورىم ، وقاموا يرسمون

في  استخدمو شعراء فييا ، وائيا سالت قرائح السالت مياىيا وسطعت في البصر بصفا
بعض  ما سنعرضو ولنا فيالمختمفة ، األغراض أشعارىم الماء ومفرداتو في العديد من 

 .التي تبين لنا ىذا ة األدلّ 

موّظفا  واصفا جمال طبيعة األندلس ، في ىذه األبيات بن سفر المريني" يقولفنجد " ا  
 : ، يقول مفردات الماء

 اءُ عَ نْ صَ  يِ شْ ي الوَ ا فِ يَ بِ  ضٍ وْ رَ  ل  كُ وَ  *** ايَ تُ يَ ؤْ رُ  ارَ صَ بْ األَ  جُ يِ بْ  يُ اَل  فَ يْ كَ وَ       

 1 اءُ بَ صْ حَ  رُ الد  ا وَ يَ تُ ضَ وْ رَ  ز  الخَ وَ  *** ايَ تُ بَ رْ تُ  كُ سْ المِ وَ  ةٌ ض  ا فِ ىَ ارُ يَ نْ أَ      

الذي و أنياره الجارية بالخمر ، فشبّ  يصف جمال البمد الذي سحره " بانةبن المّ ويقول " ا  
   المدامة  يار بالكأس التي تسقى فيياساحات الدّ  يسيل في الكأس ليمألىا ، وشّبو

 :يقول ف، لتمألىا 

 ُس وُ اوُ الط   وِ شِ يْ رِ  ةَ م  حُ  اهُ سَ كَ وَ  *** ايَ قَ وْ طَ  ةُ امَ مَ الحَ  وُ تْ ارَ جَ أَ  دٌ مَ بَ       

 2 ُس وْ أُ كُ  ارِ يَ الدِ  اتِ احَ سَ  ن  أَ كَ وَ  *** ةٌ امَ دَ مُ  وِ يْ فِ  ارُ يَ نْ ا األَ مَ ن  أَ كَ فَ      

قد أحدقت بيا  ويقول "أبو الحسن بن نزار" عن وادي اآلشات وىي مدينة جميمة ،  
 البساتين واألنيار :

 اءُ مَ عْ النَ  كَ بِ  تْ ضَ فْ ا أَ مَ  تَ رْ كِ ذْ أُ  *** امَ م  ي كُ دِ جْ وُ  جُ يْ يِ يَ  اتِ اآلشَ  يَ ادِ وَ      

 اءُ دَ  نِ ال  إِ  وُ اتُ حَ فَ لَ  تْ دَ رَ بَ  دْ قَ  ***  طُ م  سَ مُ  رُ يْ جِ اليَ وَ  كَ ر  دَ  للِ       
                                                           

 .     26ص  ،م 1923ه / 1431 ، 1ط ،مصر  ،المطبعة الرحمانية  ،غابر األندلس وحاضرىا  ، محمد كرد عمي    1
 ، 1ط ،مصر  ،المطبعة الرحمانية  ، 1، جة في األخبار واآلثار األندلسية الحمل السندسي ،شكيب أرسالن   2

 .209ص ،م 1936ه/1355
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 اءُ يَ فْ ا األَ يَ فَ رْ طَ  فُ رَ طْ تَ فَ  وُ نْ مِ  *** ةٍ ظَ حْ مَ بِ  وزَ فُ تَ  نْ أَ بِ  بُ غَ رْ تَ  ُس مْ الشَ وَ     

 1 اءُ شَ قْ رَ  ةٌ ي  حَ  وُ تْ ضَ نَ  خٌ مْ سَ  *** وُ ن  أَ كَ  ابِ بَ الحُ بِ  مُ سُ بْ يَ  رُ يْ الن  وَ       

" يصف  بن حمديسلشعراء الذين وصفوه نجد الشاعر " اوىناك وصف لمبحر ومن ا  
 البحر في ىذا البيت فيقول :

 وِ بِ وْ طُ خُ  نْ مِ  نُ مَ ؤْ يُ  سِ يْ ا لَ مً يْ ظِ عَ  ا ***رً حْ بَ  الِ وَ ىْ األَ فِ  تَ بْ كِ رَ  اكَ رَ أَ        

  وِ وبِ نُ ى جَ لَ ه إِ اِ بَ صِ  نْ مِ  عُ فَ دْ تُ وَ  ا ***بً رْ غَ ا وَ قً رْ شَ  وُ كُ مْ فُ  رُ يْ سِ تَ         

 2 وِ وبِ كُ ى رُ لَ إِ  كَ تْ أَ جَ لْ أَ  ورٌ مُ أُ  ي***دِ نْ عِ  رِ حْ البَ  وبِ كُ رُ  نْ مِ  بُ عَ صْ أَ وِ      

 في وصف ساقية : ويقول

 اِب بَ حُ  ودُ قُ عُ  وِ يْ فِ  احَ رَ  وسٍ رُ عَ بِ   ***اَل امِ نَ أَ  د  مِ تُ  ةٍ يَ اقِ سَ  نَ سْ ا حُ يَ      

 3 ابِ نَ العِ  نَ مِ  كٍ مْ ى فُ مَ عَ  تْ عَ مَ طَ  *** ةٍ ي  بِ نَ عِ  ةٍ فَ اَل سُ  ُس مْ شَ  كَ يْ قِ سْ تَ      

 في وصف نير : ويقول

 بُ بَ الحُ  وُ شُ قْ رَ  اٍب بَ حُ  ابُ يَ سِ نْ ا وُ لَ  *** هُ رُ ىَ وْ جَ  اضِ رَ عْ األَ  بُ قَ نَ  ٌس بِ اَل وَ      

 بُ طَ شَ  وِ نِ تْ ي مَ  فِ اًل صِ نْ مُ  وُ تَ بْ سِ حَ  *** ايَ كُ ابِ نَ سَ  وِ يْ فِ  تْ قَ لَ ا زَ بَ ا الصِ ذَ إِ      

  بُ قَ ثَ  وِ ائِ مَ  ر  دُ  جُ رِ حْ دَ ا تُ مَ كَ  *** ةٌ مَ ائِ مَ  لِ يْ الم   ومُ جُ نُ وَ  وُ تُ دْ رَ وَ       

  بُ يَ ا شُ يَ تْ قَ ق  حَ  نْ إِ  يَ ىِ  ةْ نَ سِ أَ  *** ةٍ يَ ابِ نَ  رُ يْ غَ  وُ تُ نَ عْ طَ  بٌ رِ غْ مَ وَ       
                                                           

 .189ص المرجع السابق ،  1
2 لبنان بيروت  ، دار الصادر ،إحسان عباس  /تح ،رفع عبد الرحمان النجدي  ، بن حمديساديوان ،  ابن حمديس ،
 .8ص ، (ت.د، ) (ط.د) ،
 .21ص ،نفسو  صدرالم   3
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 1 بُ ىَ ا ذَ يَ ائِ قَ لْ إِ  نْ مِ  اءِ المَ  ةُ ض  فِ فَ  *** هِ دِ ي يَ فِ  سِ مْ الش   اءِ يَ مْ يْ كِ  قُ رِ شْ مَ وَ      

ير وانسيابو ، ويصور منظر الماء والحباب بصف الشاعر في ىذه األبيات جريان النّ    
 اقة ...ة البرّ و لون ماءه بالفضّ يتصاعد منو ، ويشبّ 

ت األرض وربت ىتزّ عندما ا حيث " يصف لنا نزول المطر ، ةبن صارّ ىذا الشاعر " او 
 :، قال  ند نزول المطرع

 2 ارُ طَ مْ األَ  وُ عُ وْ مُ دُ ى فَ كَ ا بَ ذَ إِ فَ  ***قُ افِ خَ  بٌ الَ قَ  قُ رْ البَ ا فَ كَ شَ  ذاَ إِ فَ      

 " : اإلشبيمي يقول "ير ، وفي وصف النّ 

 3 انِ مَ تْ الكِ  ىرِ اَ زْ أَ  نَ يْ بَ  ضِ وْ الر  فِ  *** وُ انُ جَ مْ خُ  تْ رَ سَ  ابٌ سَ نْ مُ  رُ يْ الن       

مثمو مثل ما  ، العصر األندلسي من توظيف الماء في أشعاره ومن ىذا لم يخلُ       
دىارىا الكبير ز ال ان أكثرىا توظيفا ليذا العنصر ،سبقو من العصور القديمة ، بل وك

           كون الماء مركز لدائرة ىذه الطبيعة والحياة والوجود ، فال وجود إالّ بيعي و وثرائيا الطّ 
لو من أخذ  ا ، ولعظمتو البدّ حيّ  شيء دم الحياة ، فمنو خمق اهلل كلّ نعدامو تنعوبابو ، 

  مكان داخل حيِّز كل عصر من العصور سواء قديما أو حديثا .

                                                           
 .25ص المصدر السابق ،   1
دار  ،إحسان عباس  /تح ، 4، مطيب غصن األندلس الر  مننفح الطيب  ،بن محمد المقري التممساني اأحمد   2

 .5ص ،م 1968ه/1388 ، (ط.د) ، لبنان ،بيروت  ، الصادر
 .52ص ،م 1984 ، (ط.د) ، (ب.د) ،دار أسامة  ،جتماعية في األندلس الحياة اال ،محمد سعيد الدغمي    3
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 . بن خّفاجة")باب الوصف(في ديوان "ا الليةالماء وأبعاده الدّ  مسميات - 

 ة عمى الماء :المفردات واأللفاظ الّدالّ   -1

  مسميات الماء -1-1       

 مسميات المطر -2-1         

 مسميات السحاب -3-1            

 مسميات البحار واألنيار والجداول والسيول -4-1               

  مجياتمسميات الثّ  -5-1                 

 مسميات اآلبار والبرك -6-1                   

 بن خّفاجة )باب الوصف(إحصاء مفردات الماء في ديوان ا -7-1                     

 : بن خّفاجةاللية في شعر االدّ  أبعاد الماء -2

 البعد السياسي -1-2         

 البعد النفسي -2-2             

 جتماعيالبعد اال -3-2                  
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 تمييد : 

فس البشرية وعمى جميع بيعة عمى النّ شخص أن ينكر تأثير الطّ  أليّ من غير الممكن     
الذين  ، ة الشعراءة وخاصّ ة ، فيي مصدر إليام وتأثير عمى النفوس عامّ الكائنات الحيّ 

فكان ليا جزء خاص ليا في شعرىم وىو ما عرف "بشعر ، منيا نبًضا ألشعارىم  اجعمو 
لوحات فنية عنيا و راسمين بيا  حيث تغّنى الشعراء فيو بجميع عناصرىا ،،  بيعة "الطّ 

شعرية ، واصفينيا في أحسن الصور ، وبكل مكوناتيا من حيوانات ونباتات وجبال 
العالم يتكون من أجزاء  بحكم أنّ أشكاليا ، ىذه األخيرة و  تىوسيول ووديان ومياىيا بش

ميمة وأصمية فيو وىي الماء والتراب واليواء ، فيي جزء ميم فييا ، وكون الماء مركز 
      تي تخمق منيا والّ  ، بيعةتي تتشكل عمييا الطّ دراستنا فيو أحد أىم العناصر الّ 

   عمى الشعراء اإلشادة بو والتعبير عنو جماليا ، ولكونو عنصر أصيل فييا كان البد 
 بو ، وتخصيص جزء كبير لو في شعرىم.و 

       ختمفت معانيو ودالالتو لدى الشاعر دت مفردات ومسميات الماء واقد تعدّ ل    
بن خّفاجة" من جانب المفردات ه ونعرفو من خالل دراستنا لشعر "االواحد ، وىذا ما سنرا

 اللية التي تحمميا . واألبعاد الدّ ،  التي وّظفيا فيو
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 بن خّفاجة" )باب الوصف(:اة عمى الماء في ديوان "اظ الّدالّ المفردات واأللف -1

 مسميات الماء : -1-1

قد تكّرر في مصدر الحياة عمى األرض ، ولالسائل الذي منو نحيا وىو ىو الماء :  -
وأربعين مّرة حيث  نجده قد وّظفو مثال في بن خّفاجة في ثالثة اباب الوصف من ديوان 

 ىذين البيتين الذين يصف فييما أرض األندلس وطبيعتيا في قولو :

 1ارُ جَ شْ أَ وَ  ارٌ يَ نْ أَ وَ  لٌ ظِ وَ  اءٌ *** مَ  مْ كُ ر  دَ  للِ  سٍ لُ دَ نْ أَ  لَ ىْ ا أَ يَ            

 2 بُ نَ شْ أَ  رٌ غْ ثُ  اءُ المَ وَ  دُ وَ سْ أَ  *** عٌ رْ فَ  لُ الظ  وَ  رُ ىَ زْ أَ  وٌ جْ وَ  ُض وْ الر  وَ        

الماء القميل الذي ال ماّد لو ، وقيل ىو : جاء في لسان العرب "الثمد و الّثمد:  الثماد -
القميل يبقى في الجمد ، وقيل : ىو الذي يظير في الشتاء ويذىب في الصيف )...( 

        رك ، أي ىو تجمعات الماء في ب 3"ماد الُحَفر يكون فييا ماء قميل وقيل: الث  
ر وقد تكرّ ة معينة ثم تذىب مياىيا مع مرور الوقت و تأثير الحرارة ، ع لمدّ صغيرة ، تتجمّ 

 باب الوصف مّرة واحدة ، نجده في قولو : في

 4ِثَماُد  احِ بَ الص   اءِ مَ  نْ مِ  َض رَ عْ أَ وَ  *** ِطْحِمبٌ  لِ يْ ى الم  جَ دُ  نْ ى مِ ر  فَ ا تَ م  لَ وَ       

" والورد : النصيب من الماء ، وأورده الماء : جعمو َيِرُده. والموردة : مأتاة  المورد : -
، أيضا يعني مكان الماء ، الذي يمجأ إليو الناس لمشرب وأخذ ما يحتاجونو   5الماء ." 

المورد في  ةرت مفردتكرّ منو ، سواء ليم أو لحيواناتيم ، قصد االرتواء ودفع العطش ، 
 : وذلك في ىذا البيت باب الوصف مّرة واحدة اجة فيبن خفّ اديوان 

                                                           
 .94ص ، (ت.د) ، (ط.د) ،لبنان  ،بيروت ، دار الجيل   ،شرح يوسف شكري فرحات  ،الديوان  ،اجة خفّ  بنا  1
 .44ص ،نفسو  صدرالم  2
 .105ص ، 5م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب   3
 .65ص، الديوان  ،اجة بن خفّ ا  4
 457ص ، 3م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  5
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 1 بُ يْ صِ خَ  نِ يْ يَ ادِ الوَ  نِ طْ بَ َمراٌد بِ  *** دٍ رِ وْ مَ وَ  ل  ظِ  نَ يْ ا بَ ا مَ يَ بِ  امَ قَ أَ          

حتساء نبُث التراب لخروج الماء . قال حتفره ، وقيل: االإحتسى حسيًا : ااألحساء : "و  -
حتسينا ِحْسًيا أي أْنَبْطنا ماء ِحْسٍي. امعت غير واحٍد من بني تميم يقول األزىري : وس

 والحسي الماء القميل .

ولفظة الحسي قد تعني   ، 2 " الماء فيو ستنقعجمع حسي : السيل من األرض ي واألحساء
ة ذكره مرّ  اس لمشرب ، ويكون ماءه عذب المشرب ،الماء القميل الذي يغترف منو النّ 

 في باب الوصف في قولو :واحدة 

 3ا مَ ل  أَ ِع تَ وْ مُ اَء الضُ نَ حْ ُت أَ يْ وَ لَ وَ  ًة ؛***مَ اَل عَ  عِ وْ مُ الد   اءَ سَ حْ أَ  تُ َسمْ أَ فَ         

: َحبابو نفاخاتو  الحباب : "وِحَبُب الماء وُحَبُبو ، وَحبابو ، بالفتح : طرائقو ؛ وقيل -
     : حباب الماء معظمو . اليعاليل ؛ وقيلوفقاقيعو ، التي تطفو ، كأنيا القوارير ، وىي 

              4الط ل الذي يصبح عمى النبات . ": الَحَباب ، بالفتح : " بن األثيرا "
             اعات التي تطفو في الماء عند تحريكو أو مزجو بسائلوالغالب فيو أّنو الفقّ 

ذكر لفظ الحباب في ىذا الباب  جاءآخر ، والحباب عادة ما يكثر في السيول الجارية ، 
 حيث نجده مثال في قولو :، ات من الديوان باب الوصف ثالثة عشر من مرّ 

  5 ابُ بَ حُ وَ  يْ نِ اقَ شَ  بٌ يْ بِ ا حَ حً رَ فَ  *** ايَ بِ  يْ نِ كُ احِ ضَ يُ  وُ تَ مَ جْ دِ  تُ بْ كِ رَ وَ      

   حمل في القديم في محمل من وىو ما يحممو االنسان معو ، حيث كان يُ د : المزا -
        . والجمع المزاد والمزايد"،  جمد ، قصد االستزادة منو وقت العطش والحاجة إليو

                                                           
 .50ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  1
 .177ص ، 14م ،لسان العرب   ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  2
 .148ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .294،495ص ، 1م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  4
 .42ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
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      بن سيده : والمزادة التي يحمل فييا الماء وىي ما ُفِئَم بجمد ثالث بين الجمدين ا
واحدة في ىذا الباب حيث ة تم ذكر كممة مزاد مرّ  ، 1يتسع ، سميت بذلك لمكان الزيادة "ل

 فظة في قولو :وّظف ىذه المّ 

 2 ادُ زَ اِم مَ مَ الغَ  رُ يْ  غَ اَل وَ  اكَ نَ ىُ  *** بٌ ائِ كَ رَ  احِ يَ الرِ  رُ يْ  غَ اَل وَ  قٌ يْ حِ سَ      

قّر فيو ( الماء . والقرار، والقرارة : المطمئن في  قرار : )والقرار والقرارة (، بفتحيما ) ما -
ندفع إليو الماء فاستقر اكّل مطمئنٍّ  َحنيفة : القرارة : وقال أبو األرض والمستقّر منيا ،

جو في ، إذ أّن الماء دائما ما يتّ  3"من مكارم األرض إذا كانت سيولةفيو . قال : ىي 
األرض إلى األماكن المنبسطة ، ىذه األراضي تكون غنية بالمياه واالخضرار ، فيي 

 عام والماء .والطّ  زقبة لساكنييا ، توفر ليم الرّ أرض طيّ 

       غتسمت بو ، وقّر عميو الماء اقتررت بالقرور : اارد يغتسل بو و والقرور الماء الب" 
سو دلوا من ماء يقّره : صّبو ، والقّر : مصدر قّر عميو دلو ماء يقّرىا قّرا ، وقررت عمى رأ

ذكره لو أو باليدين ، جاء ، تعني أيضا سكب الماء وصّبو ، سواء بالدّ  4بارد أي صببتو "
 مّرة واحدة في قولو :

 5 ارِ رَ قَ  رِ صْ خَ وَ  ةٍ يَ ابِ رَ  فِ دْ رِ  نْ مِ  *** نٍ اسِ حَ مَ  نَ يْ بَ  اظِ حَ لْ األَ  مُ س  قَ تَ مُ             

 مسميات المطر : -2-1

ومن  ذكرىا في الديوان ، وقد تنّوع مل معناهتوجد العديد من المفردات التي تح    
 يا :عثرنا عمي المسميات التي

                                                           
 .199ص ، 3م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  1
 .64ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  2
مطبعة  ،الدكتور حسين نّصار  /تح ، 11، تاج العروس من جواىر القاموس ، جمحمد مرتضى الحسين الزبيدي   3

 .392ص ،م 1974ه/1394 ، (ط.د) ،حكومة الكويت 
 .84ص ، 5م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  4
 .93ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
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 ثمّ  ، بعد أن كانت بخار في اليواء تمك القطرات التي تسقط من السحاب المطر :  -
تين حيث فظ مرّ كان حضور ىذا المّ  بيعة ، وقدتحولت إلى طبيعتيا السائمة بتأثير قوى الطّ 

 يذكر المفظ في قولو :

 1ِر لى َمطَ إِ  وِ َأرَسَل ِريًحا بِ  *** َأِخي ِثَقةً  نْ مِ  رُ الُميْ  َتَقّبلَ      

الغيث : ىو لفظ " المطر والكأل ، وقيل : األصل المطر ثم سمي ما ينبت بو غيثا  -
ثيا وغاث الغيث األرض أصابيا ، ويقال غاثيم اهلل ، وأصابيم غيث وغاث اهلل البالد يغي

 ، فيطمق عمى المطر الذي ينزل عمى األرض الجرداء  2"غيثًا إذا أنزل بيا الغيث
حياء الكائنات  حياءىا وا        العطشى ، ليكون خيرا عمييا في إنبات الزرع والعشب وا 

          من الموت والجفاف بعد القحط الذيو ينجد األرض والكائنات فييا ، وكأنّ 
 من ىذا قولو :، تين تكّررت كممة الغيث في باب الوصف مرّ أصابيم ، ف

 3ُب ُخم   ةِ افَ طَ ُق الم  رْ  بَ اَل ا وَ مً وْ يَ  *** فٌ مِ خْ مُ  ةِ احَ مَ الس   ثُ يْ  غَ اَل فَ  اَكُرُمو      

   بن االدائم ، وىو أرسخ المطر نًدى ، الّطل : ويعني بو " المطر الصغار القطر  -
دى ، وقيل : فوق سيده : الّطل أخف المطر وأضعفو ثم الرذاذ ثم البغش ، وقيل : ىو النّ 

ّنما يتميز ،  4"دى ودون المطر ، وجمعو ِطالل النّ  عمى العموم ىو نوع من المطر ، وا 
ببعض الصفات التي ينفرد بيا ، كأن يكون قطره صغيرا جدا ، ويطول وقت نزولو ، فال 

 ستخداميا في باب الوصف خمسة مّرات منيا في قولو :اجاء يغادر األرض بسرعة ، 

 5ا ُيْمَثمَ  نْ ا أَ َمْبِسُم َبْرِقيَ ًفا وَ شْ رَ  *** ىُتْحَتسَ  نْ ا أَ يَ م  ٌة طَ قَ يْ اُد رِ كَ تَ فَ      
                                                           

 .82ص ، المصدر السابق  1
 .175ص ، 2م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  2
 .45ص  ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .450ص ، 11م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  4
 .147ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
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 وفي قولو أيضا :

 1اُن مَ ِط جُ يْ قِ ِل السَ الط   نَ ِو مِ يْ مَ عَ  *** ةٍ قَ يْ دِ َر حَ مِس َنحْ ُع الش  دْ رَ  خَ م  ضَ وَ      

حاب الذي يحمل الماء وال ، فالسّ  2"المطر الذي ليس فيو رعد وال برقالديم : " الديمة :  -
وام أي ة من الدّ يمة مشتقّ الدّ و ي ديم ، ويصيب األرض من ماءه سمّ يحدث برقا وال رعدا 

ات ففي الغمامة التي يدوم مطرىا ، وكان قد ذكرىا في ىذا الباب من الديوان ثالثة مرّ 
 يمة ، يقول فييما :ف لفظة الدّ ىذين البيتين نجده يوظّ 

 3 ُنَضارِ ا بِ مَ يُ نْ ًنا مِ ُلَجيْ  جَ زِ تُ امْ فَ  اٍر***قَ عُ ٍة وَ مَ يْ دِ اُم بِ مَ الغَ  نَ ذِ أَ          

    ديمة ىطالء ، أصابتيم فأّثرت عمى جدران منازليم بأن  آخر بيتكما يصف في 
 في ىذا البيت : حيث يقول مالت ،

 4 رِ طْ ى سَ مَ ًرا عَ طْ سَ  انُ رَ دْ ا الجُ يَ بِ  تْ الَ مَ فَ  *** ةٍ مَ يْ دِ  رَ ثْ إِ  ةٍ مَ يْ دِ  نْ ا مِ نَ يْ قَ سْ أَ وَ        

نوع من المطر " وقد جاء الحيا الذي ىو المطر والخصب ممدودا وحيا  الحيا : وىو -
فييا  الغيث في إحياء األرض وبثّ  ىنا ، يشبو 5": ما تحيا بو األرض من الغيث الربيع

  وام ، فال ينقطع عشبيا بات ، فيصيب األرض لتبقى خضراء عمى الدّ الحياة والنّ 
 في قولو :ة واحدة حيث نجدىا وقد ذكرىا مرّ وخصبيا ، 

 6الِفراِخ من الَوكِر  ومْذُعورُ  ُصوبٌ يَ  *** َياالحَ  نَ اِح مِ نَ الجَ  لُ وْ مُ بْ ا مَ نَ ا أَ ىَ وَ      

 ت ندى بْ ، وقيل لمن   لْ مَ دى المطر والبَ النّ و " خفيف المطر ال مسميات دى : ىو منالنّ  -

                                                           
 .152ص ،  لمصدر السابقا  1
 .219ص ، 12م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  2
 .94ص ، الديوان ،بن خفاجة ا  3
 .97ص المصدر نفسو ،  4
 .215ص،  14م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  5
 .97ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  6
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ويكون في الغالب  عمى األرض مثل الرذاذ ينزل من السماء،   1و من ندى المطر َنبْت"ألنّ 
جاء ليال ، ليصبح عمى أوراق النبات صباحا ، عمى شكل قطرات أو بمل خفيف فوقيا ، 

  ت التي ُذكر فييا نجد ىذا من األبيا، مّرة  ذكره في ىذا الباب باب الوصف ثالثين
 : قولي ،البيت 

 2َظ الن َواُر قَ يْ تَ اسْ ى وَ رَ َو الثَ جْ وَ  *** ىدَ الن   حَ ض  نَ  دْ قَ ا وَ يَ اُء بِ نَ الغِ  امَ قَ         

      ، فإذا ما اشتّد المطر  3ير"العباب : " والعباب كثرة الماء ، والعباب المطر الكث -
تيا عمى األرض ، فتجري السيول ي عبابا ، وىذا وصف لقوة ىطولو وشدّ في النزول سمّ 

يذكره في  حيث ،ة واحدة تكّرر مرّ من كثرة ماءه المنسكب ، وتغرق األراضي بو ، وقد 
 قولو في ىذا المقطع :

 4 اٍب بَ عُ  فُ لْ أَ  فِ دْ رِ  نْ مِ  جُ وْ مُ يَ وَ  *** ةٌ ابَ بَ حُ  اكَ نَ ىُ  وِ تِ ر  غُ و لِ فُ طْ تَ            

المطر ، وقيل الساكن : الرذاذ لمطر وىو الخفيف منو ، "ذاذ : ىو شكل من أشكال االرّ  -
المطر  لّطل ، قال األصمعي ، أخفّ او غبار ، وقيل : ىو بعد الدائم الصغار القطر كأنّ 
 ، فالمطر لو مراتب من حيث القوة وشدة النزول وكثرة الماء  5وأضعفو الّطل ثم الرذاذ "

الذي يصيب األرض ، ىذا المطر الخفيف الذي ذاذ من أنواع المطر الخفيف فيو ، فالرّ 
في  وىي ةمرّ  البابه في ىذا ر اتكر  جاء زه ، وقدبدوره يتنوع من حيث الصفات التي تميّ 

 : ىذا البيت

 6ا رَ بَ نْ اٍم عَ مَ غَ  نْ ُق مِ تِ فْ تَ ًبا وَ طْ رَ  *** ًؤالُ ؤْ اٍذ لُ ذَ رَ  نْ ْنِخُل مِ تَ  حُ يْ الر  وَ           
                                                           

 .314ص ، 15م ،رب لسان الع ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  1
 .96ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  2
 .573ص ، 1م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين محمد  وأب  3
 .42ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  4
 .492ص ، 3م ،لسان العرب  ،منظور بن ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  5
 .77ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  6
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تطمق ىذه المفظة عمى المطر النوء : األنواء تطمق عمى النجوم وأيضا كانت العرب  -
الّ بن األعرابي يقول : ال يكون نوء حتى يكون ا"كان             فال نوء .معو مطر وا 
  1و المنصور : أول المطر الوسمي ."وقال أب

و بأنّ  بيننا االمفظ )النوء( معروف ومتداول فيم ية وجدنا ىذاإذا ما نظرنا في لغتنا العامّ   
كر ذُ مسمى من مسميات المطر ، دائما ما نطمقو عمى المطر إذا نزل عمى األرض ، وقد 

 الوصف مّرتين منيا قولو :لفظ النوء في باب 

  2اِء وَ نْ أَ  نْ ِع مِ مْ ِر الد  طْ قَ ِو بِ يْ فِ  *** اُبيَ اًقا َحسْ نَ تِ عْ اا يَ فَ طَ عْ ُت مِ يْ وَ مَ فَ         

حاب إذا بكى السّ  ، كأنّ حاب مع الساقط من السّ شّبيو بالدّ  دمع المزن : وىو المطر -
مّرات في ىذا  حيث نجده قد كّرره سبعة وىذا دليل عمى الحزن ،نزل دمعو عمينا مطرا ، 

 الباب منيا قولو :

 3 ااحَ نَ اُم فَ مَ الحَ  هُ دَ عَ سْ أَ فَ  امَ ُرحْ  *** ِن اَل زْ المُ  عَ مْ دَ  ُض فُ رْ أَ  ثُ يْ حَ بِ ى مَ تْ قَ         

  " المطر والقطار: جمع قطر  تعنيالتي كممة قطرات  مأخوذة منمفردة القطر القطر :  -
وسحاب قطور القطر ما قطر من الماء وغيره واحدتو قطرة والجمع قطار،  وىو المطر ،

عت بعد أن كانت عبارة عن قطرات ، تجمّ  ، فالمطر جميعو 4"ومقطار : كثير المطر
بخار ، لتنزل من السحاب عمى األرض ، وتختمف ىذه القطرات في بعض الصفات التي 

 منيا في قولو : ، ذكره الشاعر في باب الوصف مّرتينتنزل بيا ، وقد 

 5 رُ زْ الجَ وَ  د  المَ  هُ رَ بْ عَ  رِ طْ قَ مْ لِ وَ  *** وِ يْ فِ  لٌ حْ كُ  مِ يْ غَ مْ لِ  لُ وْ جُ يَ         

                                                           
 .176ص ، 1م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  1
 .20ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  2
 .56ص ،نفسو  صدرالم  3
 .105ص ، 5م، العرب  لسان ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  4
 .73ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
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   حاب :مسميات السّ   -3-1

  .حابغمامة وىو مسمى من أسماء السّ الغمام واحدتو و "،  الغمامة : من أسماء الغيم -
نما سمي غماما والجمع غمام وغمائم . الغما حابة ،الَغَماَمة " بالفتح السّ  م الغيم األبيض وا 

عمى شيء حاجب  ، فأصل كممة غمام في معناىا تدلّ  1و يغمُّ السماء أي يسترىا"ألنّ 
ماء والشمس ، وزاد فيو صفة حاب فيو يحجب السّ عميو السّ  لشيء آخر ، وىذا ما يدلّ 

تم ذكر مفردة الغمام في ىذا وعميو حاب بأن يكون ذا لون أبيض ، زه عن باقي السّ تميّ 
 : فيقول ، الغمام ويذكره مثل ىذا البيت الذي نجده يصف ، الباب ثالثة عشر مّرة 

 2اِح بَ صَ  ُص يْ مِ ا قَ نً سْ ا حُ يَ بِ  تْ سَ يْ لَ  *** ةً ءَ اَل مَ  امُ مَ ا الغَ يَ لَ  اكَ حَ  اءٌ ف  لَ          

حاب ذو الماء ، واحدتو مزنة ، وقيل: المزنة : السّ  حاب عاّمة ، وقيلالمزن : " السّ  -
متداولة وكممة مزن في لغتنا ال،  3المزن " حابة البيضاء ، والجمع مزن ، والبرد حبّ السّ 

ذكره حاب الذي يحمل الماء ، فيستبشر الناس لرؤيتو بقدوم المطر ، أو السّ المطر تعني 
 ففي ىذا البيت يقول فيو :، ات في ىذا الباب ثالث مرّ 

 4 رُ مَ حْ أَ  قَ ز  مَ تَ  دْ لٌّ قَ جُ  قُ رْ البَ وَ  ٌب ؛***يَ شْ أَ  لُ يَ صْ يَ  الَ ٌف جَ ِطرْ  نُ زْ المُ وَ       

" والعرض والعارض ، الّسحاب الذي يعترض في أفق حاب نوع من السّ العارض :  -
ففي الكممة نفسيا تحمل معنى  ، 5"رض ما سد  األفق والجمع عروضالسماء ، وقيل: الع

حاب في السماء يعترض ضوء الشمس من العارض ىو ما يعترض ، والسّ فعميو ،  يدلّ 
، جاء  الذي يكون فيو ماء يعني أيضا الغيم الماطرالوصول ، ويحجب السماء ، وقد 

 ا إياه :فيقول واصفً  ، ذكره ثالث مّرات
                                                           

 .443،444ص  ، 12م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  1
 .59ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  2
 .406ص ، 13م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  3
 .86ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  4
 .174ص ، 7م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  5
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ُض بِ فَ يُ  *** ٌض ارِ َرى عَ ُل الس  يْ َب لَ َذى  فَ                  1ا بَ َذى  ا مَ  اءِ المَ ض 

ليواء نسحابيا في اتي يكون فييا الماء سّميت بذلك الال : حابة: الغيم ، والسّ  حابالسّ  -
و ، ويعتبر لفظ السحاب المفظ األكثر تداوال ، ألنّ  2"والجمع سحائب وسحاب وسحبٌ 

حاب ما حب ، غير المسميات األخرى ، فالسّ الوصف الذي يطمق عمى كل أنواع السّ 
ىذه  الريح لينتقل من أرض إلى أخرى وقد يحمل معو المطر وقد ال يحمل ،يسحب بفعل 

 رت في ىذا الباب أربعة مّرات منيا في قولو :تكرّ المفظة 

 3 دِ اليَ بِ  ُس مَ مْ تُ  الِ يَ ذْ األَ  ةُ ابَ حَ سَ  *** ةً ابَ حَ سَ  لِ وْ بُ القُ  حُ يْ ا رِ يَ بِ  تْ مَ م  حَ         

 وينّميو ، والّرباب بالفتح : سحاب أبيضحاب يرب المطر أي يجمعو : السّ  الرباب -
، يشبو المزنة في المون فكالىما أبيض ، والربابة ما  4" : ىو الّسحاب واحدتو ربابة وقيل

 جاء ذكره مّرة واحدةحاب ذو ماء سمي رباب ، أّما غيره فميس برباب ، وقد كان من السّ 
 في قولو : وىذا

 5ا بَ دَ يْ ا ىَ يَ بِ  ابَ بَ الرَ  ر  جُ تَ  *** ةً مَ يْ لَ  ايَ مَ يْ ذَ  تْ مَ ض   فَ اَل أَ               

حاب الذي يتدّلى ويدنو مثل ىدب حاب وىو" السّ الييدب : ىو مفرد من مفردات السّ  -
      ؛ وقيل : ىو أن تراه يتسمسل في وجيو  حاب ذيموالقطيفة ، وقيل : ىيدب السّ 

      اه نر  في مكان بعيد ، فإذا ما نزل المطر 6" و خيوط مّتصمةلمودق ؛ ينصب كأنّ 
       وكأّنو سحاب يتدّلى إلى األرض ، عمى شكل خيوط مّتجية إلى األرض ، وعادة 

  نراه عن بعد باديا من الييدب الذي يتدلىف ، عمى مكان نزول المطر الييدب يدلّ ىذا 
                                                           

 .46ص ،الديوان  ،خفاجة  بنا  1
 .461ص ، 1م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  2
 .69ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .402ص ، 1م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  4
 .39ص ،يوان الد ،بن خفاجة ا  5
 .780ص ، 1م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  6
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 : مّرة واحدة في ىذا الباب في قولو ذكرىا جاءاألرض ،  نحو 

 1 ابَ دَ يْ ا ىَ يَ بِ  ابَ بَ الرَ  ر  جُ تَ  *** ةً مَ يْ ا لَ يَ مَ يْ ذَ  تْ مَ ض   فَ اَل أَ                

 حابةارية السّ وفي مكان آخر : السّ  ارية من الّسحاب : التي تجيئ ليال ،ارية : والسّ السّ  -
يل فيو ساري ومن ىذا أطمق من يمشي فالمّ  ، فكلّ  2"تي تسري ليال ، وجمعيا الّسواري ال

 ذكرىايل ليجتمع ، ويتفّرق صباحا وكأّنو لم يجتمع ، وقد تم يأتي فالمّ حاب الذي عمى السّ 
 مّرة واحدة في قولو :

 3 ااَل بَ ذُ  رُ يْ نِ المُ  قُ رْ ا البَ يَ بِ  ب  شَ فَ  *** ىجَ ا الد  يَ بِ  ارَ حَ  اءَ مَ ىْ دَ  ةٍ يَ ارِ سَ وَ         

 :والجداولر واألنيار والوديان والسيول البح مسميات  -4-1

     لماء الكثير ، ممحا كان أو عذبا ذلك التجمع الكبير لممياه وىو " االبحر: وىو  -
    ساعو وقد غمب عميو الممح حتى قل  في تّ اخالف الَبْر ، سمي بذلك لعمقو و  وىو

التجمع الكبير  ىو البحر ةلفظ ، والمتداول حول 4، وجمعو أبحٌر وُبُحوٌر وِبحاٌر "العذب 
رت لفظة البحر في ىذا الباب من الديوان تسعة تكرّ لممياه المالحة غير العذبة منيا ، وقد 

 من ىذا ما نراه في ىذا البيت الذي يقول فيو : ، اتمرّ 

 5ًرا زْ د  جَ ِقِب المَ ُيعْ  مْ لَ  *** لٍ يْ ُر لَ حْ ى بَ َطمَ  دْ قَ وَ                   

الميث : الجدول نير الحوض ونحو ذلك  (...)ير الصغير من األنيار" النّ  الجدول : -
، يكون الجدول عمى شكل ساقية فيو صغير عمى  6األنيار الصغار يقال ليا جداول " من

                                                           
 .39ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  1
 .382ص ، 14م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  2
 .118ص  ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .41ص ، 4م ،لسان العرب  ،منظور بن ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  4
 .81ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
 .106ص ، 11م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  6
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 و تابع في شكمو وتسميتوعمى أن يكون نيرا ، وأكبر من أن يكون ساقية ، غير أنّ 
ىذا البيت  منيا اتتكّرر ثالث مرّ لمفردات األنيار ، نجده في ىذا الباب من الديوان قد 

 : قولي الذي يصف فيو الخمر حيث

 1 بُ نَ شْ أَ  اءِ المَ  لِ وَ دْ جَ  نْ مِ  وُ قُ ابِ سَ يُ  *** رٌ قَ شْ أَ  ةِ فَ اَل الس   سِ أْ كَ  نْ مِ  الَ سَ  دْ قَ وَ       

   ير : الّنْيُر و الن َيُر: واحد األنيار ، وفي المحكم : الن َيُر والن ْيُر من مجاري النّ  -
 طريقيا  وتشقّ  المياه التي تجري عمى األرضف،  2" والجمع أنياٌر وُنُيٌر وُنُيورٌ  المياه ،

       ، وىناك العديد من األنيار التي أصبحت معروفة  اتسمى أنيار  في األرض
 جو ىذه األنيار لتصبّ مثل نير النيل في مصر الدائم الجريان ، وعادة ما تتّ  ومشيورة ،

قد ذكره إحدى عشر مّرة في ىذا الباب من الديوان ، فيقول في فظ في البحر ،  ىذا المّ 
 ىذا البيت موّظفا مصطمح النير :

 3اِء نَ سْ الحَ  َمىلَ  نْ ًدا مِ وْ رُ َيى وُ شْ أَ  *** اءِ حَ طْ ي بَ فِ  الَ سَ  رٌ يْ نَ  للِ          

يا سم نير ، من ذلك ألنّ ابالعراق نير دجمة والفرات وىو " دجمة :  وىو اسم نير  -
 (...)، وحكى المحياني في ِدجمة َدجمة ، بالفتح  ت األرض بمائيا حين فاضتغطّ 

، ونير دجمة والفرات معروفان ومشيوران  4: نير صغير متشعب من دجمة " ودجيل
     فالعراق ، وتعني أيضا األنيار القوية ذات الماء الكثير ، فيي صفة لتدفق الماء 

 : فيقول ير والحباب ،ف فيو النّ ىذا البيت الذي يص وقد ذكره مّرة واحدة فيبكثرة ، 

 5 ابُ بَ حُ وَ  يْ نِ اقَ شَ  بٌ يْ بِ ا حَ حً رَ فَ  *** ايَ بِ  يْ نِ كُ احِ ضَ يُ  وُ تَ مَ جْ دِ  تُ بْ كِ رَ وَ          
                                                           

 .48ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  1
 .236ص ، 5م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  2
 .22ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .236ص ، 11م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  4
 . 42ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
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نقطع من معظم الماء ا: والخميج ما  بن سيدها"والخميج من البحر: شرٌم منو ،  الخميج : -
ْخُتِمَج ؛ وقيل: الخميج شعبة تنشعب من الوادي تَعبُِّر بعض مائو إلى ا و ُيْجَبُذ منو ، وقدألنّ 

انقطع من الماء عن طريقو ومكانو المعروف ، فما  1"خر ، والجمع ُخُمٌج وُخْمجاٌن مكان آ
ع في مكان بو مياه الوديان التي تنفصل عن الوادي لتتجمّ  ا ، وعادة ما يخّص ي خميجً سمّ 

 وّظفو خمسة مّرات حيث يقول مجسدا كممة خميج في ىذا البيت :قد نجده آخر ، 

 2َبا يْ ُب َكثِ وْ جُ و يَ ًجا أَ يْ مِ خَ  ُض وْ خُ يَ  *** ى الس َرىلَ اَر إِ طَ ٍر فَ فَ ى سَ لَ إِ  ن  حَ وَ       

ومنو " موج : الموج  ، يحو قويةالبحر إذا كان ىائجا وكانت ر  الموج : وعادة ما يخّص  -
موج يوالجمع أمواٌج ؛ وقد ماج البحر  رتفع من الماء فوق الماء ، والفعل ماَج الموُج ،اما 

، فإذا ارتفع الماء وتالطم فوق  3ضطربت أمواجو "ا:  َوَجاًنا وُمُؤوًجا ، وتمو جَ موًجا وم
  ، وتنتج ىذه األمواج بفعل قوة الرياح وشّدتيا عمى بعضو بسبب الرياح سمي موجا 

 : ىذا البيت فيما جاء منيا ، تكّررت سبعة مّرات في ىذا الباب الماء ، وقد 

 4اَلِم َفُتْرَتَمي ُر الظ  حْ ا بَ يَ ْرَمي بِ يَ  *** َيبِ شْ َموَجِة أَ َطْمُت ُلّجَتُو بِ اَل           

ي بذلك مفرج بين الجبال والتالل واإلكام ، سمّ  : الوادي كلّ  بن سيدهاالوادي : "  -
، والوادي طريق الماء من الجبال ىذه المياه التي  5" و ، يكون مسمًكا لمسيل ومنفًذالسيالن

     كبير يّتجو  تسيل بقوة في المنحدرات ، وتجتمع ىذه الوديان الصغار لتممئ وادٍ 
ي إلى تة الجريان أثناء نزول األمطار بقوة ، ما يؤدّ ز الوديان بكونيا مؤقّ لمبحر، وتتميّ 

    تجمع المياه في المنحدرات والجبال ، لتندفع نزوال عبر السيول وتتجمع في أودية 
 في قولو : ، منيا لوصفتكّرر أربعة مّرات في باب اكبيرة ، وقد 

                                                           
 .257ص ، 2م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  1
 .33ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  2
 .370ص ، 2م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  3
 .144ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  4
 384ص ، 15م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم اضل جمال الدين الف وأب  5
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بَ ُق اَل وْ ا الش  ىَ ز  َواٍد ىَ  َسْرَحةُ وَ         1َنَما َييْ ًرا فَ جْ ُر فَ وْ فُ صْ َدَح العُ صَ  دْ قَ وَ  *** ا الص 

ير يسوقو رجٌل إلى أرضو ، وقيل : ىو  : ىو الماء الذي يساق "واألتيُّ : النّ  اأَلِتيّ  -
. األتيُّ جمعالمفتح ، وكلُّ مسيل  سي متو لماء أتيٌّ ، وىو األتيُّ ؛ حكاه سيبويو ، وقيل : 

 الماء الذي يتمّ فيعني  األتيّ  اطريقيا بنفسيا أمّ  ، السيول تشقّ  2"وأت ى ألرضو أْتي ا: ساقو
    فو وقد وظّ ، وىو لفظ لمماء الذي يسيل في األرض  توجييو بفعل إنسان فيو أتيّ 

 منيا في قولو :، مّرتين 

 3 دُ وْ جُ تَ  اءً مَ سَ  يَ ف  ى كَ رَ جْ أَ وَ  *** ًماَأِتٌي طَ  رٌ حْ ا بَ مَ  طَ اَل أَ               

ٌة : " وُلّجة البحر : -  ؛ جانبو . ولجُّ البحر: عرضنو  حيث ال يدرك قعره ، ولجُّ الوادي ُلج 
، فالماء الكثير المتجمع سواء الذي  4" ء الكثير الذي ال ُيَرى طرفاهقال: ولجُّ البحر الما

وقد انبسط في األرض فتوّسع ولم يرى طرفو ، أو تجمع فمم يدرك قعره لعمقو سّمي لّجة ، 
مثل ما نجده في ، اب ) باب الوصف ( ثالث مّرات بن خّفاجة بذكرىا في ىذا الباقام 
 : ىذا قولو

 5ِفُق  خْ ا تَ ىَ اءُ شَ حْ أَ  َتِنيْ َما فَ  *** و ُتْعَشقُ ُق أَ رِ ٍة ُتفْ ُلج  وَ           

وقد تّم ذكره مّرة واحدة في ىذا  ، سم يطمق عمى واد في بالد المغربايْم : وىو الُغمَ  -
 الباب وىو في قولو :

 6 امَ ن  رَ ِم تَ الُغَميْ بِ  امٌ مَ حَ  عَ جَ سَ وَ  *** ةٍ اكَ رَ أَ  فُ يْ فِ  حَ ال  إِ  يْ نِ اقَ ا شَ مَ وَ         

                                                           
 .141ص ، الديوان ،بن خفاجة ا  1
 .15ص ، 14م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  2
 .70ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .354ص ، 2م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم اين الفضل جمال الد وأب  4
 .108ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
 .141ص ،نفسو  صدرالم  6
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 ما يخّص  ةنخفاضيا وعاداتطمق عمى ارتفاع منسوب المياه و  المّد والجزر : عادت ما -
يقال  المّد : كثرة الماء أيام المدود وجمعو مدود وقد مّد الماء يمّده مّدا... "بو ماء البحر و

ى مّدا المتداده من البحر إلى الشاطئ باندفاع يسمّ  ، فالماء الذي يمتدّ  1"مّد البحر
 عمى .وارتفاعو إلى اليابسة أي إلى األ

نقطاع اقال الميث : الجزر ، مجزوم ،  .فر : ضّد المّد ، وىو رجوع الماء إلى خمزْ الجَ 
ا الجزر فيو عكس ، أمّ  2نقطاع "بحر والنير في كثرة الماء وفي اال، يقال مّد ال المد

    امتداد الماء ، فيو تراجع في ارتفاع منسوب المياه نحو اليابسة أي يتراجع إلى 
 مّرتين منيا في قولو : والجزر ت لفظة المدّ وقد تكّرر األسفل ، 

 3ا رً زْ جَ  د  المَ  ِب قُ عْ يَ  مْ لَ  *** لٍ يْ لَ  رُ حْ ى بَ مَ طَ  دْ قَ وَ               

 مسميات الثمجيات : -5-1

غسل ا: و  عاءاء ، معروف ، وفي حديث الدّ " الذي يسقط من السمىو الماء الثمج :  -
ن ءايا ألّنيما مايمطيارة ومبالغٍة فإّنما خّصيما بالذكر تأكيدا لخطاياي بماء الثمج والبرد ، 

   4، لم يستعمال ولم تنميما األيدي ، ولم تخضيما األرجل ." عمى خمقتيمامفطوران 
ورات حيث البرودة الكثيفة ، وىو عبارة عن بمّ  واألماكن العالية منطقة القطب والثمج يخّص 

فظة في ىذا الباب اجة ىذه المّ بن خفّ استعمل الشاعر اصغيرة تشبو الرماد أو الغبار ، وقد 
 : واحدة في ىذا البيت الشعريمن الديوان مّرة 

 5ى َتبَ حْ اَقا فَ َن الن  صْ َف غُ حَ لْ أَ وَ  *** ىرَ الث  َو جْ وَ  جُ مْ َقَع الثَ َبرْ  دْ قَ وَ          

                                                           
 .397ص ، 3م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  1
 .133ص ، 4م ،المرجع نفسو   2
 .81ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
 .222ص ، 2م ،لسان العرب  ،ور ظبن منابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  4
 .39ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  5
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 الماء الجامدة التي تسقط من السماء و" البرد بغير ىاء فإنّ سم  لحبيبات االبرد : ىو  -
   و مطر جامد ، والبرد حّب الغمام ، تقول منو : بُرَدِت األرض ، وُبِرَد الميث زعم أنّ 
عندما يتعرض بخار الماء إلى ىواء ف،  1"بيم البرد ، وأرض مبرودة كذلك القوم : أصا

ذا اشتدّ  التيار البارد برودة فإّنيا تتحول من الحالة السائمة  بارد يتحول إلى قطرات ماء ، وا 
ة من قطرات الماء المتساقطة ، وتكون ىذه يورات جميدإلى حالتيا المتجمدة ، فتنتج بمّ 

وىذا الُمَسّمى قد ورات مختمفة األحجام من كبيرة وصغيرة عمى حسب قطرات الماء ، البمّ 
 : قائالحيث يذكره  ىا في ىذا البيتوالتي وجدنا ، وّظفو مّرة واحدة في ىذا الباب

 2ُب ائِ صَ  رَ د  ٌد َتحَ ى َبرَ رَ َر الثَ َنحَ  *** وِ ٍد َحم ى بِ امِ ٍر جَ طْ ُرب  قَ  ايَ           

  َعْت : أصابيا الصقيع والجميد . وضربت األرض ضربا وُصقِّ ىو " ريب : الضّ  -
ىذا من  كلّ  )...(ذا أنسفتو حتى تسقيو األرض ضريب ، وأضربت الّسمائم الماء إ

، فالماء الذي يصبح متجمدا عمى  3والصقيع الذي يقع عمى األرض " ريب والجميدالضّ 
مجيات سماء الثّ أوىو من ى ضريبا ، األرض محدثا طبقة من الجميد بسبب البرودة يسمّ 

 مثل ما نجده في ىذا البيت يقول :، وقد تكّرر في باب الوصف ثالث مّرات 

    4ِد وَ ٍل َأسْ اِب َليْ ْبَيّض ُكل  ُغرَ افَ  *** ةً امَ م َحمَ اَل ِبَيا الظ   ِريبُ َنَسَج الض          

 مسميات اآلبار والبرك :  -6-1

يل أي لماء يغادرىا السّ وىي " القطعة من ا في مكان واحد اكدةالغدير : وىي المياه الرّ  -
 افية .الصّ يل والوادي من برك الماء يخمفو السّ  ، وتعني أيضا ما 5"يتركيا 

                                                           
 .85ص ، 3م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  1
 .29ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  2
 .546ص ، 1م ، لسان العرب ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  3
 .70ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  4
 .9ص ، 5م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  5
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 : في قولو ، واحدة ةمرّ  في ىذا الباب وّظف لفظة الغدير

 1 الُ ي  سَ  وُ لَ  دٌ نْ رَ فْ إِ  اكَ شَ عْ أَ  *** امَ ب  رُ لَ وَ  وِ نِ تْ مَ بِ  رُ يْ دِ الغَ  دَ مَ جَ                

عين الماء : من أسماء الينابيع وىي " العين التي يخرج منيا الماء ، والعين : ينبوع  -
الماء الذي ينبع من األرض ويجري ، أنثى ، والجمع أعين وعيون ، ويقال غارت عين 

  من الماء ما يخرج من : ، والعين  2" الركية : َمفَجر مائيا ومنبعياالماء ، وعين 
اس لمشرب ريق ليخرج لمسطح ، وىي منبع يقصده النّ في األرض لو الطّ  قّ شَ األرض ، فتُ 

حالة يتوجيون إلى ىذه العيون في طريق واالرتواء من العطش ، ففي القديم كان الرّ 
جد جد الماء في مكان ما وُ احة قرب ىذه العيون ، فإذا ما وُ رحالتيم لالستزادة بالماء والرّ 

مّرة  صاحب الديوان في ىذا الباب ذكرىاراحة لمرحالة ، جر ، وىذا ما يبعث الالعشب والشّ 
  واحدة في قولو :

 3 رِ جَ الحَ  يْ فِ  اءِ المَ  نَ يْ عَ  رُ ج  فَ ٍو يُ جُ شُ  *** نْ عَ فَ  لُ يْ مِ الخَ  يْ كِ بْ يَ  دْ قَ وَ  تُ يْ كَ بَ  نْ إِ فَ        

والسيما الماء الذي وجدنا فيو ما  ، بيعةاجة حافال بعناصر الطّ بن خفّ اقد كان شعر ل  
عمى ثراء بالد  ىذا ما يدلّ  التي يزخر بيا في طياتو ، ، وجدنا من مسمياتو وصفاتو

   بيعي بيعية ، التي جعمت منيا موطن الجمال الطّ األندلس بالخيرات والثروات الطّ 
   . جميلوصف  في هنقل إلينا ابن خّفاجة ىذا الجمال والسحر عبر شعر  حيث بامتياز ،

 )باب الوصف( :  بن خفاجةاإحصاء مفردات الماء في ديوان  -7-1

بن خّفاجة )باب ابية لتعداد مفردات الماء في شعر راسة سنقوم بعممية حسافي ىذه الدّ   
  الوصف( وكيف كان تكرار المفردات فيو حسب النسب المئوية :

                                                           
 .116ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  1
 .303ص ، 13م ،لسان العرب  ،بن منظور ابن مكرم االفضل جمال الدين  وأب  2
 .99ص ،الديوان  ،بن خفاجة ا  3
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مفردات 
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 الغدير الثمج البحر  الغمام  المطر  الماء 1
 

 العين البرد النير المزن الغيث الثماد 2
 

  الضريب الخميج العارض الخيا المورد 3
 

   الواد السحاب العباب األحساء 4
 

   األتي الرباب الديم الحباب 5
 

   الّمجة الييدب الطل المزاد 6
 

   الُغميم السارية الرذاذ قرار 7
 

   الموج  النوء  8
 

   دجمة  الندى  9
 

   الجدول  القطر  11
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تختمف في عدد  عدد المسميات واأللفاظ الحاضرة أنّ  نالحظ من خالل ىذا الجدول    
مفردة متوزعة حسب الجدول بنسب متفاوتة مقّسمة  40بمجموع ىو  ، في الديوان تكرارىا

 عمى سّتة مفردات لمماء  . 

 عت ىذه النسب المتفاوتةن لنا كيف توزّ نسبية تبيّ دائرة قد جّسدنا ىذه الدراسة عمى و    
المفردات التي قام بتوظيفيا الشاعر  وأيّ  ، لمفردات الماء في باب الوصف من الديوان

  : أكثر من األخرى

 
 

 الماء 
31% 

 المطر
29% 

 %3الثلجيات 

البحر واألنهار 
والوديان 

 والجداولوالسيول
24% 

 االّسحاب 
12% 

 اآلبار والبرك
1% 
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مفردات الماء ن لنا أّن من خالل ىذا الرسم التوضيحي الذي مّثمناه بدائرة نسبية  يتبيّ      
ثم تمييا ،  عمى أّن المحيط الذي يعيش فيو كثير الماء وىذا ما يدلّ  ل أعمى نسبةتمثّ 

بكثرة  وىذا يعني أّن الماء منتشر في البحيرات واألنيار ، بأقل نسبة مفردات المطر
ان بعدىا مفردات البحر واألنيار والودي ثمّ  ،  أّن الماء متوفرغم من نزولو إالّ والمطر بالرّ 

ثم ،  بيعةالطّ ي ف فيي موجودة لكّنيا ليست كثيرة فيي قميمة نوعا ما ، والسيول والجداول
حاب بدون فجاء بنسبة أقل منو كون السّ  بالماء الذي يكون محّمل حابتأتي مفردات السّ 

   تاء البارد وال تعود مطر ال قيمة لو ، وبعدىا الثمجيات والثمجيات تأتي فقط في الشّ 
وفي األخير كآخر نسبة نجد اآلبار ، فيي محدودة نسبيا لذا لم تكن حاضرة بكثرة  ، بعدىا

وىذا لقّمتيا كون الماء متوفر بكثرة  ، والبرك بأدنى نسبة من بين تكرار المفردات األخرى
  .  في توظيفيالذا لم تكن بتمك القيمة الكبيرة ، واألمطار تنزل في أغمب المواسم 
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 اللية في شعر ابن خّفاجة )باب الوصف( :أبعاد الماء الدّ  -2

     واىر التاريخية إّن األدب ظاىرة تاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمختمف الظّ     
ر بتغيرىا األخرى ، منيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية فيو يتطور بتطورىا ويتأثّ 

ده وجذوره التي انبثق نو وتاريخو الذي اعتموتبّدليا دون أن ينفصم عن أصمو الذي نشأ م
روف ، واستوحى من وعميو فالشاعر ابن خّفاجة نظم شعره في مثل ىذه الظّ  1منيا ... "
بيعة ، وجعل عناصرىا رموزا لمغرض الذي يكتب فيو فمن ىذه العناصر التي جمال الطّ 

دراستنا ىذه سواء  دت األغراض المستخدمة فييا نجد : عنصر الماء ، الذي ىو مجالتعدّ 
 عميو : بمفظو العام أو المفردات األخرى التي تدلّ 

  البعد السياسي لمماء : -1-2

، أي في القرن الخامس ىجري وقد  في عصر مموك الطوائف لقد عاش الشاعر     
خضع ىذا العصر لمعديد من التقّمبات السياسية ، حيث صحبت ىذه الفترة معارك 

يصف لنا تمك ر ابن خّفاجة جزء ليا في شعره ، حيث نجده وحروب ، وقد كان في شع
ذاك ، جاعال من عنصر الماء رمزا يحمل في طياتو إيحاءات سياسية المعارك والمالحم آن

 من ذلك قولو :

 َرَكُض الِجَياَد ِإَلى الَجاَلِد َصَباًحا*** واْسَتْشَعُروا الن ْصَر الَعِزْيَز ِساَلَحا     

 َبُموا ُأُفَق الَشَماِل ِبَجْحَفِل *** َنَشَر الِقَتاُم َعَمى الَشَماِل َجَناَحاواْسَتقْ         

 2َقْد َماَس في َأْرَجاِئِو َشَجُر الَقَنا *** وَجَرى ِبِو َماُء الَحِدْيِد َفَساَحا        

م الذي جرى عمى السيوف ، فكان الماء في ىذا القول لفظة الماء ىنا تحمل رمز الدّ   
       تمعركة الضارية التي كانت قد نشبداللة سياسية ، وىو وصف لتمك اليحمل 

                                                           
 .107م ، ص1965صالح خالص ، إشبيمية في القرن الخامس اليجري ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ،   1
 .55ابن خّفاجة ، الديوان ، ص  2
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 م سائالن ىناك ، وىو دليل عمى دموية المعركة التي خاضوىا ، وكون الماء والدّ 
سواء من حيث المون أو الرائحة ، إاّل أّن الشاعر جعل بينيما رابط مشترك   مختمفان

الىما سائل ، فمفظ الماء جعل منيا في الصورة يشتركان فيو ، وىو صفة الجريان ألّن ك
فظ الذي م ، وما زادىا وضوحا ىو المّ التي وصفيا الشاعر أقرب إلى الذىن من لفظة الدّ 
 . اة من خالل حسن التوظيف والتمثيلبعدىا كممة الحديد حيث بّث في التعبير الجامد الحي

 وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر :

 الَيْيَجاِء ِمْنُو َباِرًقا *** ُمَتَمي ًبا ُيْزِجْي الَفن اُن َسَحاَبا َقَدَحْت َيدُ           

 َوَرَمى الِحَفُاظ ِبِو َشَياِطْيَن الِعَدْى ***  َفاْنَقض  ِمْن َلْيِل الُغَبِار ِشَياَبا      

 1اُج ُحَباَبا َبس اٌم ثُْغُر الُحَمِي َتْحَسُب َأن ُو *** َكْأُس َأثَاَر ِبَيا الِمزَ           

حاب يستبشر حاب ، وطبيعيا عندما يرى اإلنسان السّ الشاعر ىنا يذكر لنا لفظة السّ    
حاب ىو ماء وء والمطر ، وكون السّ حاب في ذاكرتنا بالنّ بالمطر والغيث ، حيث يرتبط السّ 

 متبخر في اليواء فيو مفردة داّلة عمى الماء ، من خالل ىذا فيو يصف لنا الوقيعة وجعل
حاب حاجبا كالغبار الذي تثيره الخيل يحجب الرؤية وسط الحرب ، كما أّنو أعطى من السّ 

ل الحباب من لثغر الفرس لونا مشرقا شّبيو بالكأس الذي مزج فيو الخمر بالماء ، فتشكّ 
خالل مزجو والحباب ىو تمك الفقاقيع التي تنشأ في الماء ، وىي ىنا ترمز إلى تعب 

عاب عمى شكل ى بيا إلى تطاير المّ ادىا حيث من كثرة اإلجياد أدّ الخيل في الحرب واجي
جر في وسط ميدان المعركة ، وعند استرجاع بمنسية ييل والزّ الرغوة ، وىذا من كثرة الصّ 

 من يد العدو قال ابن خّفاجة :

 2اْعَتَداَل اآلَن َسح  ُغَماُم الَنْصِر َفاْنَيَماَل***َوَقاَم َصْفُو َعُمْوِد الِدْيِن فَ        

                                                           
 .36المصدر السابق ، ص   1
 .126المصدر نفسو ، ص   2
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في صياغتو لمجممة قصد بو  هحاب ، وىنا قصدحيث استخدم لفظة الغمام وىو السّ    
       ىطول المطر فالكممة التي سبقت الغمام )سّح( وتعني قطر الغمام أي ىطل 
المطر ، والسّح من مسميات المطر ، فيطول الغيث من الغمام بعد جفاف وجفاء تسّمط 

بمنسية ، التي طال أمد العدو المستعمر عمييا ، فيو بيذا رمز لمفرج عمى أىمو وبمده 
 ية .واالستقالل واستعادة الحياة والحرّ 

 وفي موضع آخر من القصيدة ، يقول :

 1َتَرى ِبِو َتِصُل َماَء الس ْيِف ُمْنَسِكًبا ***َتْجِرْي َوَجاِحُم َناِر الَبْأِس ُمْشَتِعاَل        

ّنما السيف يسقى بالدماء ، فالماء ىنا يرمز بو إلى كثرة  في الواقع ال يوجد ماء لمسيف ، وا 
 الدماء التي سالت عمى السيوف كأّنيا الماء منسكب .

 البعد النفسي لمماء : -2-2

التي تجتاح نا سنتكمم عن المشاعر واألحاسيس إذا تكّممنا عن رمزية الماء نفسيا فإنّ    
أو كره أو شوق أو حنين ، وغير ذلك مما يدور  حبنفسية الشاعر من فرح أو حزن أو 

غة في وجدان الشاعر من خمجات نفسية لم يستطع البوح بيا مباشرة ، أو عجزت المّ 
موز التي تحمل الحيوية المباشرة عمى إيصاليا ، فمجأ الشاعر إلى االستعانة ببعض الرّ 

نا نجد الشعراء فإنّ  موحية ، وككلّ غة الجامدة الغير اتيا والمعاني العديدة عكس المّ في طيّ 
ف الماء في شعره كرمز الشاعر ابن خّفاجة قد جّسد مشاعره وخمجاتو النفسية ، فقد وظّ 

لما يشعر بو ويختمج في نفسو من احساس ، وىذا ما سنراه في ىذه األبيات الشعرية البن 
 خّفاجة ، ففي ىذا البيت يقول :

 2ْبَرُق َىش ًة *** َفك ْرُت ِمْن َصَفَحاِتِو ِمْن َمْشَرِب َوَمِعْيُن َماِء الَبَشِر أَ       
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بيعة مصدر راحة لمعين تحّدث الشاعر في ىذا البيت واصًفا الماء ، فالماء في الطّ    
البشرية الناظرة ، حيث يمجأ إليو البشر لكي يتخّمصوا من تمك الطاقة السمبية ، التي 

قة إيجابية بديمة ، وىو بيذا مصدر يبعث السرور تجتاحيم وليكسبوا ويشحنوا أنفسيم بطا
 واليدوء في النفس المضطربة والمعّكرة ، التي تتخبط في متاىات الحياة الدنيوية .

 كما يقول أيضا في ىذا البيت :

 1َوالَرْوُض َوْجٌو َأْزَىُر والظ ُل َفْرٌع *** َأْسَوُد ، والَماُء ثُْغٌر َأْشَنُب       

بيعة بوجو اإلنسان ، وليس يت الشاعر يشّبو جمال منظر الروض في الطّ في ىذا الب    
ّنما وجو خاص غير كل الوجوه ، وىو الوجو الذي يبعث من مالمحو عن  أي وجو وا 
الراحة حيث يبان من مممحو الصفاء ، فقال )وجو أزىر( حيث الوجو األبيض يأخذ المون 

ّبو الماء فشّبيو باالبتسامة التي تحتل الزىري في بعض أجزائو ، وتابع وصفو ىذا حتى ش
    الفم وتظير عميو وتزيد الوجو نوًرا ، حيث قال )ثغر أشنب( أي المبسم الجميل 
والعذب ، فالماء ىنا مصدر السعادة والبسمة ، حيث يرمز إلييا ، فإذا ما رأيت الماء 

 والصفاء والعذوبة ، انعكست عمى المحّيا بسمة وسرور وراحة .

وكذلك نجده في أبيات أخرى يتكمم عن الحزن واأللم ، فيجعل من الماء وسيمة إليصال 
 ىذا الشعور ، فيقول في ىذا البيت :

 2 َقْتَمى ِبَحْيُث َأْرُفُض َدْمُع الُمْزِن ، اَل *** ُرْحَمى ، َفَأْسَعَدُه الَحَماُم َفَناَحا      

نا البكاء والدموع الكثيرة التي تسيل ، فيو من خالل قراءتنا لمفظة دمع المزن يتبادر ل   
ىنا يصور لنا األلم والحزن الذي يسيطر عمى األىالي والناس ، الذين يفقدون عزيزا 
ويفّرق بينيم الموت وليس الموت العادي الذي نحن مقبمون عميو ، ولكن عن طريق فعل 
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       ولم يكن يسعى  القتل وىو أشّد ألًما من اآلخر ، كونو كان محّتما عميو مواجيتو
ن كثرة سقوط الدموع وتشبييو بالمزن زاده وضوحا وجالًء ، فالمطر ىنا إليو ، فيو ىنا يبيّ 

 رمز لمدمع والبكاء والحزن واأللم الكبير الذي يشعر بو ، وكذلك يقول في بيت آخر داال  
 الحزن :و عمى األسى 

 1 َوَيْنَيُل َدْمُع الُمْزِن َوُىَو َجَمادُ  َتُنْوُح ِلْي الَوْرَقاُء وىي َخِمي ٌة ***      

يرمز أيضا دمع المزن في ىذا البيت لحالة حزنو وبكائو ، فيصفو بالدمع الذي ينيال    
من العين الباكية ، وزاد في وصف ِحّدة الحزن واألسى الذي يمّر بو ويسيطر عميو ، بأن 

دليل عمى مقدار األسى الكبير  وصفو بالمطر الجامد الذي ينزل متجمدا )البرد( ، وىذا
 الشاعر . قمب الذي ينيش

 كذلك في حزنو يقول أيضا :

ُر َعْيَن الَماِء ِفي الَحَجِر        2َفِإْن َبَكْيُت وَقْد َيْبِكْي الَخِمْيُل َفَعْن *** ُشُجٍو َيَفج 

كل يوم حاب ومع أيام العمر ، التي تمّر مّر السّ  مىر عسّ الشاعر في ىذا البيت يتح   
ث عن حزنو وحزن صديقو عمى األيام الضائعة يمّر عميو فيو في عدٍّ تنازلي ، حيث يتحدّ 

منيم ، باتجاه الفناء والزوال من الحياة ، حيث من شّدة الحزن والقير الذي يسيطر عمى 
ويحزن لو فيمين ويتفّجر ليخرج منو  قمب الشاعر ، ما يجعل من الحجر الصمب يحنّ 

  لك باإلنسان الذي ىو حساس ، فإّنو ال محالة سيحزن ويبكي لما يمّرون الماء ، فما با
  بو ، وفي ىذا البيت نجد أّن لفظة الماء جاءت داللة عمى مدى الحزن واليأس الذي 

األحزان  م ، ويقول في موضع آخر يصفتألّ يمّر بو الشاعر ، فيو رمز لمبكاء الشديد وال
 واليموم التي تسيطر عميو :
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 1َفِبْتَنا َوَبْحُر الم ْيِل ُمْمَتِطٌم ِبَنا *** َنَرى الِعْيَس َغْرَقى َوالَكَواِكُب َعْوَما       

يل وظممتو وما أّن الشاعر يصف فيو المّ  من يقرأ ىذا البيت سطحيا لموىمة األولى يظنّ    
شّبيو يل موطن اليموم واألحزان ، حيث المتمعن جيدا يدرك أّن المّ  يكون فيو ، إاّل أنّ 

بالبحر الذي يمتطم فيو الموج ، فكأّنو يمثل األحزان بالموج المتالطم الذي يضرب الشاعر 
بقوة ، فمفظة البحر دليل عمى عمق وكثرة واتساع ىمومو ، وما زاد المعنى وضوحا حين 

  ن أّن البحر ىائج ، مثل اليموم التي تستولي عميو قال :) ممتطم بنا ( فيو بيذا يبيّ 
 ، ومنو نجد أّن البحر يوحي بو لكثرة اليموم واألحزان .يل فالمّ 

ل والحب ، حيث ف ألفاظ ومسميات الماء لمتعبير في غرض التغزّ كما نجد الشاعر يوظّ   
وصف بيا محبوبتو التي أعجب بجماليا وىي " الريحانة " فكانت األلفاظ تحمل معاني 

 ومشاعر الحب والعاطفة ، فيقول :

ْيِف والن َدى *** ِبَخْيِر َمِمْيٍك َىٍش ِفي َصْدِر َمْجِمِس َأَنا َواْعتِ         2َزاُز الس ْيِف والض 

و لمريحانة التي شغف بيا وسحرتو بجماليا ، فوصفيا بكل شيء عزيز وىذا التعبير كمّ    
يف العزيز في حضوره وما ينثره حيث شّبييا بالسيف في مكانتيا وىيبتيا وبريقيا ، وبالضّ 

دى الناعم الذي يتساقط من السماء عمى وشوق لو بعد غياب طال عميو ، وبالنّ من فرح 
دى لو أوقات يكون فييا دى معروف بنعومتو ورطوبتو ، والنّ النبات وعمى البشر ، فالنّ 

يل ، حيث يبعث شعوًرا جميال في وليس دائما ، كأن نجده في الصباح الباكر أو في المّ 
دى و إلى "ريحانة" ، فجعل صفة النعومة التي يّتصف بيا  النّ دى ىنا َرَمَز بالنفس ، والنّ 

    دى داّلًة عمى الحسن ، فكانت لفظة النّ  محبوبتو فكانت كأّنيا ندى المطر تشبو
 . من األلفاظ األخرى كقطرات المطر والجمال ، أكثر

 وفي تعبير آخر يصفيا أيضا ، فيقول : 
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 1َفَجاَءْت َتُرْوُق الَعْيَن ِفي َماِء َنْظَرٍة *** َتُشن  َعَمى َأْعَطاِفَيا َثْوَب ُسْنُدِس       

يصف الشاعر لنا نظرتو ليا وكيف تبدو لو صورتيا عند رؤيتيا ، وكيف لمعين أن    
و حضورىا أمام تعجب برؤيتيا ، لما تمتمكو من حسن طمعة وجمال ساحر لمعين ، فشبّ 

ظرة التي نظرىا إلييا ، وىذا كّمو عينو ، كأّنيا تروق داخل العين في ماء تمك النّ  مرأى
دليل عمى إعجابو "بريحانتو" ، ويقول في قصيدة أخرى أيضا يصف جمال الريحانة 

 ويبدي تضحيتو ألجميا ، فيقول :

 2َرُس َفِمْن َماِء َجْفِني َلَيا َمْكَرٌع *** َفِسْيٌح َوِمْن َراَحِتي َمغْ       

جعل الشاعر من ماء جفونو الذي ال يختمف اثنان حول قيمة وغالء ماء الجفون لدى   
و ماء الكرع الذي ترده الحيوانات اإلنسان ، فوضعو ليا فداء يفتدي بو ، وجعمو ليا كأنّ 

عمى  ة لو ، وىذا يدلّ وفي بعض األحيان عند الضرورة يشرب منو البشر لحاجتيم الماسّ 
ل بيا كأّنيا تعد الحتواء ىذه " الريحانة " بكل شيء عزيز فيو ، فيو يتغزّ أّن الشاعر مس

والعشق الذي يكّنو ليا ، فأخذ الماء ىنا معاني  حسناء فاتنة لتبقى معو وتبادلو الحبّ 
 الحب والتضحية في سبيل الحبيبة ، بغية امتالكيا وبقائيا معو . 

 البعد االجتماعي لمماء : -3-2

لقد كان لمظروف السياسية القائمة في األندلس في القرن الخامس ىجري تأثيرا كبيرا    
يء اليين ، ىذه عمى الواقع االجتماعي ، فما آلت إليو األندلس آنذاك لم يكن بالشّ 

د ت إلى تعدّ د الطوائف في ىذا المجتمع ، والتي بدورىا أدّ روف التي أّدت إلى تعدّ الظّ 
ا ساىم في بروز عّدة ظواىر اجتماعية ، وىذا ما المجتمع الواحد ، ممّ  الثقافات بين أفراد

موز التي رميز إلييا ، ومن الرّ جعل الشعراء يتسابقون في تجسيدىا في أشعارىم والتّ 
 زت بيا األندلس عمى غرار غيرىابيعة ، ىذه األخيرة التي تميّ استعمموىا : عناصر الطّ 
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ىذه العناصر الماء الذي صنع بو الشاعر ابن خّفاجة  ول اإلسالمية األخرى ، ومنمن الدّ 
شعره   لتي دّل عمييا الماء فيلوحات شعرية جميمة في الوصف ، ومن بين الموحات ا

الصريح ، وفي  اء إيحاءات لم يكن ليحمميا لفظياوالتي أكسبيا لفظ المالموحة االجتماعية 
 ، يقول ابن خّفاجة :  ىذا التحميل ليذه األبيات الشعرية سنعرف مدى جماليا

ِو ِبَغَماَمٍة *** َكفٌّ َتُكْوُن َعَمى الس َماِح َسَماُء            1َوَتَخت ْمُت ِمْن ِفص 

في ىذا البيت يصف لنا الُخمق العظيم الذي ال يمتمكو الكثير من البشر ، وىو خمق    
الذي حظي بو ىنا  و التسامحماح ، وشبّ التسامح ، فوصف خاتم اليد التي أكرمتو بالسّ 

عمى نزول المطر ، فيي داللة عمى العطاء ، ثم أتبعيا  بغمامة ، التي عادة ما تدلّ 
، وىذا دليل  ةماء الواسعبوصف الكف المعطاءة التي حّنة عميو فشّبييا في السماح بالسّ 

عمى األخالق العظيمة التي كان يّتصف بيا المجتمع األندلسي آنذاك من جود وكرم 
، فيذا البيت كما رمز إلى األخالق واأليادي الكريمة أيضا في نفس الوقت فيو وتسامح 

 ارتداء الحمي و ن معنى آخر ورمز لعادات أخرى في ىذا المجتمع وىي عادت التزيّ 
 الجميل ، حيث ذكر الخاتم الذي يحتوي الفص ) الفص ىو الحجر الكريم أعمى خاتم 

 اليد ( ىذا الخاتم وصفو في أحسن وصف . 

جميل ، حيث لمنظرىا الونجد الشاعر في بيت آخر يتحّدث عن الخمر في وصف   
 يقول في ىذا البيت :

 2َفَكَأن  َكْأَس ُساَلَفَة *** َضِحَكْت ِإَلْيِيْم َعْن ُحَباِب            

ادل شاربيا االبتسامة ، فمّثل ىذه بَ وصف الشاعر ىنا الخمر ) كأس سالفة ( ، التي تُ   
بحباب الماء ، الذي يظير عادة في المياه ، وىو عبارة عن فقاقيع تتصاعد الضحكة 

       س الخمر ؤو ك تبدييامة لضحكة وتطفو عمى الماء ، وصفيا عمى أّنيا عال
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د لنا لشاربييا ، فكأّنيا تتواصل معيم وتحاكييم وتعايشيم في ليوىم ، فالحباب ىنا جسّ 
رب ، حيث وصف مظير الخمر الذي كان يو والشّ ظاىرة اجتماعية وىي ظاىرة المّ 
 حاضرا في ىذا المجتمع آن ذاك .

 وفي بيت آخر أيضا واصفا الخمرة ، يقول فيو :

 1ِبَأْبَيَض َكالَماِء ُمْسَتْوَدٌع  *** َما ِشْئَتُو ِمْن َأْحَمٍر َكالَمَيِب            

س بالمستودع الذي و الكأشّبو لون كأس الخمر بمون الماء األبيض الشفاف ، وشبّ    
يو ار ، وىنا وصف لظاىرة المّ يحتوي الشراب )الخمر( والشراب ذا لون أحمر كمييب النّ 

راب ، وفي بيت آخر كر ، حيث رمز لون الماء فييا إلى لون الكأس التي تحتوي الشّ والسّ 
 أيضا ، يقول :

 2ُه َتَضاَحَكْت َعْن ُحَباٍب *** ُيَقب ُل الَماَء ثُْغرَ              

كذلك ىذا وصف لمخمر حين يتم مزجو بالماء ، فعندما يسكب الماء عمى الخمر    
حكة التي تبدييا راب ، أو كما ذكره بالحباب ، فشّبيو الشاعر بالضّ يتصاعد الفقاع من الشّ 

الخمرة لشاربيا ، وشّبو الماء حين يسكب عمى الخمر وكأّنو يقّبميا ، ففي ىذا وصف 
راب ، جعل منيا ىيئة بشرية يصف شكميا في صورة رائعة مزج الشّ  وتشبيو جميل لعممية

يو واألنس ، ويقول أيضا في موضع آخر يصف ولوحة فنية محكمة اإلبداع لمجالس المّ 
 فيو الخمرة :

 3َوَعَمى اأَلْقَداِح َواأَلْدَواِح ِمْن *** َحَبِب ُنْوٌر َوِتْبٌر َأْصَفُر          

 كر الذي يمجأ إليو شارب الخمر ، حيث يذكر يو والسّ كان المّ مالبيت يصف في ىذا      
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 يطفو عمى  الذي األقداح التي توضع فييا الخمر ، ويصف الخمر وما فييا من الحباب
اىرة سطحيا ، والذي يظير كأّنو نور يتألأل في وسطيا ، وىذا دليل عمى انتشار ىذه الظّ 

كر ، وىو ىنا يصفيا وصفا يو والسّ المّ االجتماعية في أوساط ىذا المجتمع وىي ظاىرة 
   بيعة ماّدة يرمز بيا إلى ما بيعة ، جاعال من عناصر الطّ جميال وكأّنو يصف لنا الطّ 

يراه ، ويتابع ىذا الوصف لمجالس الميو والخمر في ىذا البيت الذي يصف لنا مكان 
 دامة فيقول :شرب الخمر الذي تزيِّنو المُ 

 1َغاَزَلْتُو َحْيُث الُمَداَمُة َوالُحَباَبُة *** َوْجن ٌة ُتْدَمى َوَعْيٌن َتْنُظُر         

ز لمشرب عند مزجيا بالماء يّ جَ يربط الشاعر الحباب الذي يمثل صفة الخمر ، التي تُ    
عمى أّن الشراب يتم تحضيره لمشرب في ذلك الوقت  فيذكرىا بالمدامة ، حيث ىذا يدلّ 

يو التي يتم فييا التغزل ، وتابع الوصف حديد ، وفي ىذا وصف لمجالس األنس والمّ بالت
كر ، وىذا دليل عمى اإلكثار من ليذا المنظر الذي رآه ، فوصف احمرار الوجنة عند السّ 

 راب ، ثم أتبع يصف العين التي تنظر وتراقب في ىذا المكان .الشّ 

 بيت آخر يقول أيضا في وصف الخمر :و  

 2َعَثْرُت ِبَذْيِل الُسْكِر ِفْيِو ِعْيِشًة *** َوِلمِرْيِح ِفْي َمْوِج الَخِمْيِج ُعَثاُر         

رب معيشة ، مثل ما تجده الريح في كر والشّ ن لنا أّنو وجد في حياة السّ الشاعر ىنا يبيّ   
التي  و حياتو وىو يتخّبط في سكره باألمواجالبحر من أمواج تتالطم بالخمجان ، فشبّ 

، وىو ال  كر ريح تيب عميو فتأخذه من يمين إلى شمالتنتجيا الرياح ، فكأّن الخمر والسّ 
خمي جاة منو والتّ راب وصعوبة النّ ظاىرة من مظاىر إدمان الشّ  هيستطيع مقاومتيا ، وىذ

  عميو ، فكأّنو مقيد بيا ال يستطيع الخالص منيا ، فجعل من لفظة الموج الذي تتحكم 
 الرياح كالمدمن عمى الخمر ، فالخمر ىي التي تتمايل بشاربيا حيث تشاء ، ويتحّدث  فيو
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 أيضا عمى الخمر فيقول :

 1َأَما َوَمِسْيُل َماَثَل الَغْيَث َكالَسْطِر *** َكَما َأْتَرَع الَساِقْي الز َجاَجَة ِبالَخْمِر         

ياطل الغيث كأّنو سطر ، مثل ما و الشاعر ىنا مسيل ماء الغيث الذي ينتج عن تشبّ    
يفعل ساقي الخمر في أماكن الشرب ،  والذي يقوم بمأل زجاجات الخمر لمشاربين حين 

يل الناتج عن المطر ، وفي ىذا رمز إلى و سقي الشراب بالسّ تفرغ منيا الشراب ، فشبّ 
في يو التي كانت في عصره وظاىرة السقي لمشاربين ، فالشاعر ىنا يستند ديار المّ 

غوية ، ويقول كذلك واصفا بيوت بيعة كقاعدة يمجأ إلييا لجمب ماّدتو المّ تشبيياتو إلى الطّ 
 يو والغناء في ذلك الوقت :المّ 

 2َفِمْن َعاِرٍض َيْسِقْي َوِمْن َسْقِف َمْجِمٍس***ُيَغن ْي َوِمْن َبْيٍت َيِمْيُل ِمَن الُسْكِر        

في أوساط المجتمع األندلسي ، وكثر فييا المولعون  يولقد شاعت ظاىرة الغناء والمّ     
زرياب في عيد عبد الرحمان األوسط وىو األمير الذي كان مولعا  مثال "أبالغناء من 

    بالغناء ، حتى أّنو كان يبعث إلى المشرق من يشتري لو الجواري الذين اشتيرن 
وكانت من بين  ، 3مكانا في قصره عرف بدار المدنيات ... " بالغناء ، بل وخصص لينّ 

  ذاك ما عرف بفن تروبادور ، " حيث يمتاز ىذا الشعر بأّنو شعر الفنون الرائدة آن
 . 4يوقع عمى اآلالت الموسيقية ... "عاطفي ، 

وفي ىذا البيت وصف ألحد ىذه األماكن التي يرتادىا ، فيصف ىذا المكان الذي يعّج   
حاب الماطر و من يقوم بسقييم كأّنو عارض ، وىو السّ يو والغناء ، وشبّ سكر والمّ بال

 و الساقي بالعارض وىذا دليل عمى كثرة الشرابالمحّمل بالماء الذي ال يتوقف مطره ، فشبّ 
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سكر ( وىذا تأكيد عمى حالة والخمر ىناك ، وتابع وصفو بأن قال ) وبيت يميل من ال
     وىي أقصى درجات السكر ، أن جعل من البيت يسكر معيم ويتمايل من  ملالثّ 
مل ، وعميو فالعارض أحد مسميات الماء ، ولفظو ىنا يصف حالة اجتماعية يقوم بيا الثّ 

رب والغناء ، وقد كان شائعا في أفراد المجتمع األندلسي ، وىذا يبين لنا مدى تعّمقيم بالطّ 
، وىي إحدى المظاىر االجتماعية التي امتازوا بيا ، والتي أوساطيم فنون غنائية أخرى 

را عمييا في شعره ، وقد زادت جّسدىا لنا الشاعر في شعره جاعال من لفظ الماء معبّ 
    صورة مسميات الماء في التشبيو وضوحا وبيانا ، وأضاف لممعنى رونقا وبريقا غير 

 ما تضيفو األلفاظ المباشرة العادية . 

   السكر والشرب كانت بارزة من خالل شعر ابن خّفاجة في العديد من  ظاىرة    
  ي كان يعيشو المجتمع األندلسي الترف والبذخ الذ ىعم األبيات ، وىذه الظاىرة تدلّ 

ميم ليا ، أّدى بالمجتمع الثقافات األخرى وتقبّ و ذاك ، وبسبب االنفتاح عمى المجتمعات آن
حالل األخالقي ، والذي من مظاىره انتشار بيوت الميو األندلسي إلى انتشار مظاىر االن

أيضا  والمجون  وشرب الخمر ، وىذا نتاج ضعف الوازع الديني لدى أفراد المجتمع ويدلّ 
 عمى سذاجة الحكام .

ط الحكام ، وفي مثمو مثل العديد من المجتمعات لم يسمم المجتمع األندلسي من تسمّ      
 ىذا يقول ابن خّفاجة :

 َوُمْرَتَبٌع َحَطْطَت الر ُجَل ِمْنُو *** ِبَحْيُث الظ ُل َوالَماُء الُقَراحُ         

 ُيَحر ُم ُحْسَن َمْنَظرِِه َمِمْيٌك *** ُيَحر ُم ُمْمَكُو الَقَدُر الُمَتاحُ           

   1ِنَياُح  َفَجْرَيُة َماِء َجْدَوِلِو ُبَكاٌء *** َعَمْيِو ، َوَشْدُو َطاِئرِهِ            

 يتحّدث الشاعر عن احدى الرياض التي كان يقصدىا لمتنزه ، لكن كما لم تشتيي ليا     
                                                           

 .52ابن خّفاجة ، الديوان ، ص  1
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    ط عمييا أصحاب الممك والحكم ، فمم يعد األقدار أن تبقى متاحة لمجميع ، تسمّ 
     ىذا  بو ء الصافي )القراح( الذي يمتازيستطيع الولوج إلييا كسابق عيده ، فيصف الما

اس فرحين الروض ، والجدول الذي أصبح باكيا لما حّل بو ، فمم يعد كما كان يزوره النّ 
      مبتيجين لرؤيتو ، فالجدول يبكي والطائر ينوح لما صنعو القدر بيم من تسمط 

 مك الجميع .بيعية إلى أمالكيم ، بعد أن كانت مِ ىذه الخيرات الطّ  مضالحكام ، و 

، وىذا من خالل توظيف  رهأجاد في شعالحظ أّن الشاعر قد ومن خالل دراستنا ىذه ن   
مسميات الماء لمتعبير عن العديد من الظواىر السائدة في ذلك العصر ، وقد كانت ألفاظ 

    ة وموحية أحسن إيحاء لما يصبو إليو الشاعر ، وما يسعى إلى إيصالو الماء دالّ 
بيعة ، فالشاعر قد ألّم بعناصر الطّ لمقارئ ، وقد جاءت مسميات الماء متنوعة في شعره 

رية التي كونو عاش في وسط طبيعي بامتياز ، فجاءت تشبيياتو محكمة ولوحاتو الشع
ىذا المقب بجدارة  " من فراغ بل استحقّ بمقب "جّنان األندلس يو لم يحظإبداعية ، ف رسميا

   بيعية .ة في توظيف العناصر الطّ لما في شعره من ابداع في الوصف ودقّ 
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 خاتمة : - 
تم يفي نياية كل عمل ىناك عبرة وفائدة نتعمميا ، كما أّن ىناك نتائج وخالصات      

ستنتاجات تكون مبتغى ، الذي ىو النجاح ، ىذه االاستنتاجيا في طريقنا لموصول إلى ال
معنا عميو من خبرات ومعمومات ، وعميو فبحثنا ىذا لم حوصمة تجمع كل ما اكتسبناه واطّ 

من ىذا ، مثمو مثل بقية البحوث فبعد دراستنا توّصمنا في األخير إلى مجموعة من  يخمو 
 صيا في مجموعة من النقاط اآلتية :النتائج التي سنمخّ 

 في البناء الشعري .ية رائعة مز وسيمة فنّ ّن الرّ إ -
 غة.مز إال الشاعر المبدع المتمّكن من المّ ال يحيط بالجوانب الفنية لمرّ  -
 غة عن إيصال المعنى .مز وسيمة إيحائية بديمة عندما تعجز المّ الرّ  -
 مز عمى جعل القارئ جزء من العممية اإلبداعية لمنص.تقوم لغة الرّ  -
 كان البدّ لذلك بيعة الجميمة ىي مصدر إليام لمشعراء في نظميم لقصائدىم ، الطّ  -

اللة عمى بعض المعاني التي ليم من توظيف عناصرىا ومكوناتيا كرموز لمدّ 
بيعة ، الذي يقوم فيو تتوافق معيا ، بل وكان ىناك شعر خاص بيا وىو شعر الطّ 

 .يا ب منعة وكل أجزائيا التي تتركّ بيالشاعر بوصف الطّ 
ة أو بيعية سواء الحيّ بيعة شعر خاص يحمل وصف لممكونات الطّ شعر الطّ  -

ناعية ، ىذا النوع من الشعر قام باستحداثو األندلسيين وىو شعر امتة أو الصّ الصّ 
 بيعة ، حيث قاموا بوصف طبيعة األندلس الخاّلبة .الطّ 

كما أّن الماء كان حاضرا عبر  ،عميو  ات ومسميات الماء التي تدلّ دت مفردتعدّ  -
 ر عصر.التاريخ في الشعر العربي القديم من العصر الجاىمي إلى آخِ 

    لمماء قيمة قدسية كبيرة ، وما دّل عمى عظمة وقدسيتو توظيفو في القرآن  -
 ة .موز التي تّتصف بيا الجنّ الكريم ، وجعل منو رمزا من الرّ 
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بيعة باألندلس ، فيو رواد شعراء الطّ  الشاعر ابن خّفاجة شاعر ورائد كبير من -
غة ومحيط بجميع جوانبيا ، حيث جاء توظيفو لعنصر الماء توظيفا متمكن من المّ 

 ر عمى ما قصده .جيدا ومعبّ 
غة الشعرية خمجات الشاعر في نفسو وما مّر بو ، وجّسدت انفعاالت عكست المّ  -

 وتجارب الشاعر بشكل واضح .
نسجم مع البيئة التي عاش ث نجد أّن الشاعر مغة سيمة وواضحة حيجاءت المّ  -

ل لفظ الماء الذي كانت تزخر بو األندلس ، وأبدع في ااستعم من خاللفييا 
 توظيف معانيو .

دت المفردات التي تحمل معنى الماء في شعر الشاعر ابن خّفاجة ، حيث قام تعدّ  -
وألفاظ المطر ىي بتوظيف العديد من مفردات الماء في شعره وكانت ألفاظ الماء 

منيا ألفاظ اآلبار واألنيار والوديان والسيول والبحار  األكثر توظيفا ، وأقلّ 
 حاب .والسّ 

   جاءت ألفاظ الماء موحية أحسن إيحاء لما كان يصبو إليو الشاعر ويريد  -
ف ىذه المفردات بالشكل المناسب ، حيث زاد في إيصالو ، وقد استطاع أن يوظّ 

 ظم .غة والنّ قا ، وىذا راجع إلى أّن الشاعر متمكن في مجال المّ المعنى جماال ورون
 أغمب ألفاظ الماء جاءت في وصف الخمر ومجالس الميو والسكر ، وىذا ما يدلّ  -

 عمى الوضع المعيشي والترف الذي كان يعيشو .
بيعة بشكل كبير ، حيث نجدىا سحرتو بجماليا واستحوذت عمى تعمَق الشاعر بالطّ  -

بيعة بح أسيرا ليا ، وىذا واضح من خالل االعتماد في شعره عمى الطّ خيالو ، فأص
 ومكوناتيا.

 بيعةوغزل ووصف الطّ  لماء في أغمب األغراض من مدحتم توظيف دالالت ا -
 .ومظاىر الحياة االجتماعية
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عت أشكال استعمل الشاعر الصور الشعرية والصور البيانية والتشبييات التي تنوّ  -
 ما ساعد القارئ عمى رسم المعنى في مخيمتو . التعبير بيا ،

 عت من مقيدة إلى مطمقة .وتنوّ  دت القوافي من قصيدة ألخرىتعدّ  -
 –) الطويل عت البحور الشعرية التي نظم فييا فاستعمل البحور الطويمة تنوّ   -

، حيث تسمح لمشاعر بالتعبير عن  لكونيا تحمل سعة استيعابية كبيرة الكامل ...(
 ما يجتاح داخمو من مشاعر .

 دة دون غيرىا .جاءت حروف الروي متنوعة ولم يعتمد عمى حروف محدّ  -

بيعي اجة استطاع أن يصف الجمال الطّ د عمى أّن الشاعر ابن خفّ وفي األخير نؤكّ     
ازال خالدا من مدة ، حيث الذي شاع في األندلس وبقي شعره مجال لمدراسات المتعدّ 

صيت الشاعر يجول في األرجاء دائما ، كونو  عصٍر مضى إلى يومنا ىذا ، وسيظلّ 
وصف بكل فخر األندلس ذلك المجد اإلسالمي الضائع مّنا وتمك الحضارة الغابرة التي 

 لة عظيمة ...و بناىا المسممون بسواعدىم وعمميم ، حين كّنا د
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رجي زيدان ، تاريخ آداب المغة العربية ، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة و ج (11
 م. 2012، القاىرة ، مصر ، )د.ط( ، 

حسن عمي ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر  ابو الحسن (12
 . 1907ه/1225،  3،  مصر ، طمطبعة دار السعادة ، القاىرة ، 1 ، جونقده 

حسن محمد نور الدين ، األعالم من األدباء واألمراء )ابن خّفاجة شاعر  (13
 شرق األندلس( ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، )د.ت( .

أبو عبد اهلل ، المعمقات السبع مع الحواشي  حسين ابن أحمد الزوزني (14
،  1المفيدة ، تح/ خير أبو الوفاء ، مكتبة البشرى ، كراتشي ، باكستان ، ط

 م .2001ه/1432
حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ األدب العربي األدب القديم ، دار الجيل  (15

 م .1986،  1، بيروت ، لبنان ، ط
مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيروت ،  خالد يوسف ، قصة األدب العربي ، (16

 لبنان ، )د.ط( ، )د.ت( .
، تح/ الدكتور عبد الحميد  2خميل ابن أحمد الفراىيدي ، كتاب العين ، جال (17

 )د.ت( . ، )د.ط( ،  ىنداوي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان
و حسين الميتدي ، الرموز الطبيعية ودالالتيا في شعر  رسول البالوي (18

 ه.1416،  3العربية و آدابيا ، ع يحي السماوي ، إيران بوشيير ، مجمة المغة
زيدون خمدون جميل ، أسطورة اآللية تموز وعشتار الخالدة ، القدس  (19

 https.//alquds.comuk  ،  21:00سا،  2020فيفري ،  12العربي ، 
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ريم حمزة ، وصف الطبيعة في الشعر العباسي لوحات كشاجم زينب عبد الك (20
أنموذجا ، مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية ، جامعة بابل ، 

 م.2017،  35ع
سمدون حمادي وآخرون ، دور األدب في الوعي القومي العربي ، مركز  (21

 .م 1982،  2دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط
سويد وفاء ، التحميل الفيزيوكيميائي ، الحنفية)الوادي( وكذا مياه معدنية  (22

تجارية ومقارنة النتائج باألنظمة العالمية ، مذكرة لنيل شيادة الماستر أكاديمي في 
الكيمياء ، جامعة الشييد حمة لخضر الوادي ، إشراف األستاذ حوات عمار ، 

 م. 2017/2018
،  1السندسية في األخبار واآلثار األندلسية ، جشكيب أرسالن ، الحمل  (23

 م .1936ه/1355،  1المطبعة الرحمانية  ، مصر ، ط
شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي )عصر الدول واإلمارات األندلس ( ،  (24

 م .1119دار المعارف ، القاىرة ، مصر  ، )د.ط( ، 
،  2ج شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي الحديث ، العصر اإلسالمي ، (25

 ، )د.ت( . 7دار المعارف ، مصر ، ط
شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي ، دار المعارف ،  (26

 ، )د.ت( . 11القاىرة ، مصر ، ط
شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األول ، دار المعارف  (27

 ، )د.ت( . 16، مصر ، ط
العباسي الثاني ، دار المعارف شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي العصر  (28

 ، )د.ت( . 2، مصر ، ط
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عباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن أبي بكر بن خّمكان ، وفيات ابو ال  (29
، تح/ الدكتور إحسان عباس ، دار الصادر ،  1األعيان وأنباء أبناء الزمان ، م

 م .1978ه / 1398بيروت ، لبنان ، 
ابن محمود ابن الشحنة الحمبي , عبد البر ابن محمد ابن محمد ابن محمد  (30

الحنفية ، تح/ محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار  زالذخائر األشرفية في ألغا
 ه .1287الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، 

، شركة  1عبد العظيم عمي قناوي ، الوصف في الشعر العربي ، ج (31
  م .1949ومكتبة ومطبعة مصطفى الباني وأوالده ، مصر ، 

عبد المطيف بمعالم ، نزع أيونات الفموريد من المياه الصالحة لمشرب في  (32
منطقة ورقمة باستعمال الجير وكبربتات األلمنيوم ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة 
الماستر في الري ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، إشراف األستاذ باوية قيس ، 

 م.2010/2011
ندلس ، دار الكتب العممية ، عزوز زرقان ، شعر االستصراخ  في األ (33

 م. 1971بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، 
عزيز عرباوي ، رمزية الماء في التراث الشعري العربي ، دائرة الثقافة  (34

 م. 2015واإلعالم ، الشارقة ، اإلمارات ، )د.ط( ، 
،  1عزيزة فّوال بابتي ، موسوعة األعالم العرب والمسممين والعالميين ، ج (35

 م .1971مية ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، دار الكتب العم
دار  ،، ديوان شعر إمام البمغاء ، مكتب الدراسات  ابن ابي طالب عمي (36

 م. 2011اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ، عين مميمة ، الجزائر ، )د.ط( ، 
عمي عشتري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي  (37

 م .1997ه/1417، )د.ط( ،  صر، م ي ، القاىرةالمعاصر ، دار الفكر العرب
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حي الفنداوي ، مفردات الماء في الشعر العباسي تعمي غانم ف (38
ه( ، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في المغة العربية وآدابيا ، 350ه/200)

 م .   2013ه/1434جامعة البصرة ، إشراف الدكتور نيمة محمد حسن ، 
إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ، عماد الدين أبي الفداء  (39
، تح/ مصطفى السيد محمد و آخرون ، مؤسسة قرطبة لمطبع والنشر والتوزيع  7م

 م .2000ه/1421،  1، الجيزة ، ط
عمر إبراىيم توفيق ، الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس  (40

 م .2011منقحة ، طبعة  ، موضوعاتو وفنونو ، جامعة كركوك ، العراق
 5ور ، لسان العرب ، جظفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منبو الأ (41

 ، دار الصادر بيروت ، لبنان ، مادة ) َر، َم ، َز (، )د.ط( .
أبادي ، القاموس المحيط ، تح/ عبد المنعم العرقسوسي ، مؤسسة  الفيروز (42

 م .2005ه/1426،  8الرسالة لمطباعة ، بيروت ، لبنان ، ط
الحياة ، دار دمشق ، ترجمة  –األديان  -فيميب سيرنج ، الرموز في الفن  (43

 م .1992،  1دمشق ، ط المحامي عبد اليادي عباس ، سوريو ، 
قيس ابن المموح )مجنون ليمى ( ، رواية أبي بكر قيس ابن المموح ، ديوان  (44

، دراسة وتعميق يسرى عبد الغني ، منشورات محمد عمي بيضون ، دار  الوالبي
 م .1999ه/1420،  1الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، ط

محمد سعيد الدغمي ، الحياة االجتماعية  في األندلس ، دار أسامة ،  (45
 م .1984)د.ب( ، )د.ط( ، 

لمطباعة  محمد سييل طقوش ، تاريخ المسممين في األندلس ، دار النفائس (46
 م.2010ه/1431،  3والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
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 ديوان ابن حمديس ، ، (ابن حمديسمحمد عبد الجبار بن ابي بكر ) بوأ (47
رفع عبد الرحمان النجدي ، تح/ إحسان عباس ، دار الصادر ، بيروت ، لبنان ، 

 )د.ط( ، )د.ت( .
، دولة اإلسالم في األندلس )العصر الرابع نياية  محمد عبد اهلل غنان (48

،  4األندلس وتاريخ العرب المنتصرين ( ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، مصر ، ط
 م .1997ه/1417

محمد عبد المنعم خفاجى ، األدب في التراث الصوفي ، مكتبة غريب  (49
  . لمطباعة ، القاىرة ، مصر ، )د.ط( ، )د.ت(

الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، محمد فتوح أحمد ،  (50
 م. 1977مصر ، )د.ط( ، 

محمد كرد عمي ، غابر األندلس وحاضرىا ، المطبعة الرحمانية ، مصر ،  (51
 م .1923ه/1431،  1ط
مفيد محمد قميحة ، ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت ، دار الكتب  (52

 العممية ، بيروت ، )د.ط( ، )د.ت( .
الء إسماعيل أحمد ، اإلعالم الطائفي ، دار المعتز لمنشر والتوزيع ، نج (53

 ه .1438م/2017،  1ط
نياد عباس زينل ، اإلنجازات العممية لألطباء في األندلس وأثرىا عمى  (54

القرون الوسطى ، دار الكتب العممية ، بيروت ، -التطور الحضاري في أوروبا
 م .1971لبنان ، )د.ط( ، 

الرحمان ، حضارة األندلس ، الجنادرية لمطبع والتوزيع ، نواف أحمد عبد  (55
 )د.ب( ، )د.ط( ، )د.ت( .

، تح/ أحمد حسن بسج ، دار  1ىالل العسكري ، ديوان المعاني ، جبو أ (56
 م .1993ه/1414الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، 
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 ممحق : -

بيعة الساحرة والجمال الرباني الذي  تتمّيز  من ذكر الطّ  إذا ذكرنا األندلس فالبدّ     
  يذا الجمال كان بزىا ا وتعرف من خالليا ، وبتميّ ميزة تمتاز بي وتنفرد بو ، التي تعدّ 

    من تجسيدىا في األدب ، فقد كان اقبال كبير عمييا من الخارج لرؤية سحرىا  البدّ 
ىذا ، في الوقت نفسو اخذت اىتمام كبير لدى الشعراء األندلسيين نفسيم ، فظير نوع   

بيعة بيعة ، والذي يقوم عمى وصف كل ألوان وعناصر الطّ من الشعر يسمى بشعر الطّ 
  ابن " بيعة ، من أمثال  عراء الذين قاموا بوصف الطّ ة ، وقد برز العديد من الشّ عامّ 

       و من الرواد الكبار في وصف ، ىذا األخير عرف عنو بأنّ  "ابن خّفاجة"وكذا  "زيدون
ر بيا ، وفي ىذا التعريف بيعة ، وكان لو شغف كبير بيا ، كونو عاش وسطيا وتأثّ الطّ 
 .موجز سنعرف قميال عنو وعن حياتو ال

 بيئة الشاعر ابن خفاجة : - 1 

لقد عاش ابن خّفاجة في األندلس ونشأ فييا ، حيث ترّبى " في أسرة عمم وأدب وغير    
      قميل من الثراء ، وقد كان يتغّنى بما يتمتع بو من متاع الدنيا والمكان الذي عاش 

كان البأس بو  فيو ، غير أّنو لم يحاول أن يفّد عمى أمراء الطوائف ليمدحيم كغيره ، كونو
 1".في الرزق ميسور الحال ، فقد ورث عن أبيو رزقا منعو من الوفود إلييم 

عايش ابن خّفاجة مرحمة مموك الطوائف أي أّن ىذا العصر يبدأ من سقوط الدولة    
كو إلى دويالت سياسية وطائفية متنازعة وىو يمثل عصر األموية في األندلس ، وتفكّ 

 2"م(. 1086-1031ه / 479-422ك )...( ويمتد ىذا العيد من )االنقسام والتفكّ 
                                                           

ينظر : دكتور شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي )عصر الدول واإلمارات األندلس ( ، دار المعارف ، القاىرة ،   1
 .318،317،  ص ه1119مصر   )د.ط( ، 

القرون -زينل ، اإلنجازات العممية لألطباء في األندلس وأثرىا عمى التطور الحضاري في أوروباالدكتور نياد عباس   2
 . 59م ،  ص1971الوسطى ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، 
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 1" .أما الفترة التي عاشيا تحديدا ، في أيام دولة المرابطين عاش ابن خّفاجة 

 المرابطون وىم إحدى قبائل صنياجة ، ينتمي المرابطون الممّثمون إلى قبائل لمتونة  
وجدالة ومسّوفة وىي تتفرع من صنياجة الصحراء ، وكانت تعيش في أقصى جنوبي 

الدول المسممة تستنجد ببعضيا ضد األعداء  ، وألنّ  2"مغرب األقصى في الصحراء ال
من المجوء إلى نجدتيم ، ضد النصارى الطامعين الذين توالت  والنصارى كان البدّ 

 سممين .ىجوماتيم عمى األندلس والتسمط عمى الم

وقد تم االستنجاد بيم من قبل مموك الطوائف ، فأنجدوىم وسارعوا إلييم لكن سرعان ما   
خوانيم ، فقد اجتذبتيم ِنعُم األندلس فحّطموا دول  انقمب المرابطون عمى حمفائيم وا 

 3"الطوائف ، وبسطو حكميم ما يقارب نصف قرن من الزمن .

 4"م(. 1145-1092ه / 612-479ىذا العصر من ) امتدّ عصر المرابطون 

كان قدوم المرابطين إلى السمطة من الناحية السياسية قد خمق تنافسا شديدا عمى  كنول   
الوظائف ، وقد برزت في ىذا العصر طبقة وىي طبقة أصحاب الوظائف ، وظيور طبقة 

ارة المرابطين وبيذا يتوجب الجنود الممّثمين الذين استغموا مصالح الرعية ، فالمثام كان ش
عمى الناس إكراميم ، ىذا ما جعل العبيد يتمّثمون  حيث ظّنيم الناس من المرابطين ، ىذه 
الطبقة استغمت المثام لفرض الضرائب عمى بقية الناس من الشعب عاّمة ، والذين بدورىم 

ي مصمحة ف يا تصبّ يا أوامر السمطان ، وأنّ لم يحتّجو عمى ضرائبيم ظّنا منيم أنّ 

                                                           
مية ، حسن محمد نور الدين ، األعالم من األدباء واألمراء ) ابن خّفاجة شاعر شرق األندلس ( ، دار الكتب العم  1

 .8بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، )د.ت( ، ص
 3محمد سييل طقوش ، تاريخ المسممين في األندلس ، دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط  2

 .479م ، ص2010ه/1431
، دولة اإلسالم في األندلس )العصر الرابع نياية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين ( ، مكتبة  محمد عبد اهلل غنان  3

 .18م ، ص1997ه/1417،  4الخانجي ، القاىرة ، مصر ، ط
القرون -الدكتور نياد عباس زينل ، اإلنجازات العممية لألطباء في األندلس وأثرىا عمى التطور الحضاري في أوروبا  4

 .60الوسطى ، ص
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عمييم وليس  ة ، غير أّن السمطان لم يفرضياسمطانيم ويستفاد من أمواليم في أمور العامّ 
 .1لو عمم بيا إطالقا "

وكانت ىناك العديد من القوانين التي وضعيا المرابطون ، والتي تضبط نظام تعيين    
لضمان  فين في الحكم ، كأن يكون ىناك رعية مرابطين وآخرين غير مرابطينالموظّ 

رفت األندلس بفن ا من الناحية العمرانية واالجتماعية فقد عُ حقوقيم ومصالحيم ، أمّ 
العمارة ، وقد شاع عن مدنيا ىذا ووصفت بجماليا وازدىارىا ، فقد كانت ذات أسوار 
تحيط بيا ، وليا أبواب تقفل ليال وعمى أبوابيا كان يوجد بّوابون ، حيث يدفع الناس ليم 

ة لممدينة ، ويأجر منيا د من ىذه األموال الخزينة العامّ يتستفو دخوليم ليا المال مقابل 
العاممون عمييا ، وفي داخل المدينة ىناك حرس يطوفون ليال ، أشّداء وأقوياء ييابيم 

عر في نفوس الخمق ، وفي خارج ىذه المدن تنتشر عب والذّ ة حيث يبّثون الرّ الناس عامّ 
ن كانت المدن األعمال الغير قانونية ، كال تجارة بالمسروقات والتّجار الغير شرعيين ، وا 

األندلسية اشتركت في العديد من أمور الحياة ، فقد اختمفت ىذه المدن األندلسية فيما بينيا 
  من حيث مجال شيرتيا ؛ فمنيا من كانت عمى ضفاف األنيار مثل إشبيمية كانت 

      ا ينتقل الناس بين الضّفتين وتشحن ير ، حيث َتْرُس السفن التي منيتنشط عمى النّ 
البضائع ، أما قرطبة فاشتيرت بالزراعة وجني الثمار، والزراعة أساسا كانت ذات أىمية 

 2األندلسيين ."كبيرة عند 

ومن الناحية الفكرية واألدبية ؛ فقد كان الشعب األندلسي يتجدد  بعد أن كان في بادئ    
العرب المعيود ، وتمّثل ىذا في مخّمفات ابن عبد ربو  األمر مقمدا ، لما عيده عن شعر

وابن شييد وابن ىانئ ، حتى بدأت حركة التحرر في القرن الخامس لميجرة ، مرحمة قام 
فسية ، فقد ظير تجديد في الغزل فييا الشعراء بتمثيل بيئتيم الجديدة ونزعاتيم الن

ه الحقبة نجد : ابن زيدون الخمريات ووصف الطبيعة والعمران ، ومن بين شعراء ىذو 
                                                           

 .12إلى  10ينظر : حسن محمد نور الدين ، األعالم من األدباء واألمراء )ابن خّفاجة شاعر شرق األندلس( ، ص  1
 .13،12ينظر : المرجع نفسو ، ص  2
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( وابن خّفاجة ، وكان لألندلسيين توسع في 447/527( وابن حمديس )394/463)
وغيرىا من األغراض ،  1األغراض األخرى مثل وصف الممالك واالستنجاد واالستعطاف"

 زوا فييا وانفردوا بيا.األخرى التي تميّ 

 سيرة ابن خّفاجة : - 2 

إن شخصية مثل شخصية أبن خّفاجة غنية عن التعريف لما ليا من ذاع وسط     
الساحة األدبية سواء قديما في عصره أو حديثا في عصرنا ، " صاحب الخمريات الطائرة 

 2الصيت والمبدع في شعر الغزل ووصف مجالس األنس والسرور" 

عجاب ، فقد كسب ىذه المكانة بقدر   تو عمى فرض نفسو وشعره فال يزال محّط دراسة وا 
وشخصيتو وبمؤلفاتو ، كان مقيما في شرقي األندلس ، نبو صيتو في عصر دولة 

ستماحة عامرية ، ُعرف بأّنو لم يتعّرض الالمرابطين بعد زوال دولة بني أمية والدولة ال
     أمراء مموك الطوائف مع تيافتيم عمى أىل األدب والشعر ، كان شاعرا وكاتبا 

، فقد كان ابن خّفاجة أديب األندلس وشاعرىا ، وقد وصفو العديد من األدباء في مترّسال 
 3كتبيم من بينيم "المقّري" في كتابو نفح الطيب ."

م ( بجزيرة 1058ه /  450ولد أبو إسحاق بن أبي الفتح بن عبد اهلل بن خّفاجة سنة )  
ّنما قيل ليا jucar ) شّقر  جزيرة ألّن نير  ( وىي من أعمال بمنسية شرقي األندلس ، وا 

 4شّقر محيط بيا."

 قميال ، حيث  ألندلس وبالتحديد في بمنسية إالّ اجة مكان والدتو في الم يكن يغادر ابن خفّ  

                                                           
 .16،15ينظر : المرجع السابق ، ص   1
ه ، 1438م/2017 ، 1نجالء إسماعيل أحمد ، اإلعالم الطائفي ، دار المعتز لمنشر والتوزيع ، )د.ب( ، ط  2

 .25ص
 .24،23حسن محمد نور الدين ، األعالم من األدباء واألمراء ) ابن خّفاجة شاعر شرق األندلس ( ، ص   3
 .7ابن خّفاجة ، الديوان ، ص   4
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بفتح السين المثّمثة وسكون  -نشأ فييا وترعرع وكبر بين أحضانيا وفي طبيعتيا ، وشّقر
ّنما قيل ليا جزيرة ألّن الماء  –والراء الميممة  القاف وىي ُبَميدة بين شاطبة وبمنسية ، وا 

 1محيط بيا ."

أخذ الدروس وتزّود باآلداب العربية وقد تفّتحت موىبتو الشعرية التي نمت من خالل   
 " *قراءتو لشعر أشير شعراء عصره ، رحل إلى المغرب حين احتّل " السيد القمبيطور

  لناس الذين يغادرونيا وىم ، والذي نشر الرعب في أىميا من خالل إحراق ا بمنسية
كيان  اجة من وطأة تمك األحداث المؤلمة ، التي تيزّ ، وقد عانى الشاعر ابن خفّ أحياء 

 اإلنسان ، وحّز في نفسو ما ألّم ببمنسية عمى يد جحافل اإلسبان فرثاىا بأبيات جاء فييا :

 َعاَثْت ِبَساَحِتِك الِعَدا َيا َداُر ***  َوَمَحا َمَحاِسَنِك الِبَمى َوالن ارُ           

َذا َتَرّدَد ِفي َجاِنِبِك َناِظٌر ***  َطاَل اْعِتَباًرا ِفْيِك ِواْسِتْعَبارُ             َواِ 

َضْت ِبَخَرابِ            2َيا اأَلْقَداُر َأْرٌض َتَقاَذَفِت الُخُطْوُب ِبَأْىِمَيا *** َوَتَمخ 

وأيضا نجده يرثي بمدتو ، التي ترّبى فييا وقد غادرىا بسبب ما جرى ليا من كيد    
اجة الذي نزح عنيا ، يتطمع بحسرة وأنين إلى موطنو في المحتل عمييا ، فيا ىو ابن خفّ 

 جزيرة شّقر قائال :

 ْجَمُع َأْوَطاِرْي َعَمي  َوَأْوَطاِنْي َفَيا َلْيَت ِشْعِرْي َىْل ِلَدْىِرْي ِعْطَفٌة *** َفتَ         

 3َمَياِدْيُن َأْوَطاِرْي َوَمْعَيُد َلذ ِتْي   *** َوَمْنَشُأ ُتْيَياِمْي ، َوَمْمَعُب ِغْزاَلِنْي         

                                                           
، تح/  1أبو العباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن أبي بكر بن خّمكان ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، م  1
 .57م ، ص1978ه/1398كتور إحسان عباس ، دار الصادر ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، الد

 ؛ معناه السيد الباسل جدا.)إسمو رودريغو ديا دي فيغار (. el cld campeador*  القمبيطوري : باإلسبانية 
م ، 1971( ، عزوز زرقان ، شعر االستصراخ في األندلس ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، )د.ط  2

 .139ص
 .140،139المرجع نفسو ، ص   3
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ثم عاد بعدىا لوطنو حيث انقطع مّدة عن نظم الشعر ، لكّنو سرعان ما عاد واتصل    
بيعة ، كان ال تكّسبا ، وقد وقف شعره عمى نقل ألوان الطّ  بمموك الطوائف ومدحيم إعجابا

وشاعرىا ، حين  األندلس بجّنانمنشأه المترف وبمده الجميل أثر في تغذية خيالو ، فمّقب 
جو إلى االستغفار والعظة ، كما َكَتَب ُكتًُبا في الحديث والسنن ) كان بمغو الكبر تاب واتّ 

إبراىيم > يعني نفسو < تموت ، فيجيب صدى  يخّر إلى الجبال وحده وينادي : يا
 1الصوت وال يزال كذلك حتى يخّر مغشًيا عميو .(

 من شّوال وىو ابن اثنتين وثمانينم ( ألربع بقين 1138ه/533توفي ابن خّفاجة سنة ) 
 قال : ا( ، وفيي 82سنة ) 

 ِإْحَدى َوَثَماِنْيَن َسَنةْ  اِلْبنِ   ٍس َأْو ِغَذاٍء َأو َسَنْو ***َأي  أُنْ              

 َوَطاَل َما َجَرا َصَباُه َرْسَنوْ  َشْيُب ِبِو َذْيَل َأْمِري ***َقَمَص ال              

 2ُتْسِخُن الَعْيَن َوُأْخَرى َحَسَنْة  ْخُطو ِبِو َسي َئٌة ***َتاَرًة تَ                  

 شعر ابن خّفاجة :  - 3

يم توسعوا في مجال األغراض األندلسيين ممن سبقوا ابن خّفاجة أنّ رف عن قد عُ     
 ة في جميع أغراض من سبقوه ، وزادالشعرية ، التي نظموا فييا وعميو فقد نظم ابن خّفاج

حيث خوانيات ،اإل باًبا جديدا وىو باب ّنو طرقعمييم تقميده البن الرومي والمعري ، كما أ
 3من مجال ." راسل أصدقاء لو وداعبيم في أكثر

  األغصان يا وارقة، غزيرة الجداول ، وألنّ  ولّما كانت طبيعة األندلس ساحرة خاّلبة     
                                                           

، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ،  1عزيزة فّوال بابتي ، موسوعة األعالم العرب والمسممين والعالميين ، ج  1
 .37م ، ص1971)د.ط( ، 

 .25،26س ( ، صحسن محمد نور الدين ، األعالم من األدباء واألمراء ) ابن خّفاجة شاعر شرق األندل   2
 .17،16ينظر : المرجع نفسو ، ص   3
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 واألفياء ، معّتمة بالورود والّرياحين )...( كان من الطبيعي االحتفاء بيا ، وأن يتركوا
  1"أشعارا تحكي قّصتيا )تراثا من الّشعر وصف الروضيات ...(. 

احتفوا بيا ابن خّفاجة ، لقد ذاع صيتو في بالد األندلس حتى أصبح ممّقبا ومن بين الذين 
وان شعر فييا بشاعر األندلس وأديبيا ، فمم يترك غرضا شعريا إاّل ونظم فيو ، " ولو دي

  2أحسن فيو كّل اإلحسان ."

س  بيعة في األندلبيعة ، فكان رائدا من رواد شعراء الطّ كان شعره واصًفا لعناصر الطّ    
( نظميا الشاعر  2866"يظم ديوان شعر ابن خّفاجة ألفين وثمانماية وستة وستّين بيتا ) 

 3من القافية وعمى عشرين روّيا ." ( ووّزعيا عمى أربعة أنواع12عمى اثني عشر بحرا )
   ولم ينظم ابن خّفاجة في الشعر فقط ، بل كتب في آخر عمره عند كبره في مجال 

 جو إلى التوبة في أواخر حياتو .ب الحديث والسّنة والوعظ ، كونو اتّ الدين ، فكتب في ُكتُ 

و إنسان ، وىذه من أىم قصائده قصيدة "وصف الجبل" التي خاطب فييا الجبل وكأنّ   
تجربة روحية في سبيل المعرفة الدنيوية ومحاولة الوصول إلى حل ، فقد جّسد الجبل عمى 

عمى عكس اإلنسان ، الذي يسعى ويبحث عن الخمود  أّنو قد مّل من الحياة والبقاء صامدا
 فييا وىذه القصيدة تعد من روائع ما نظم الشاعر في شعره .

ومن ىذا كّمو وبالرغم من بعد الزمن بيننا ، إاّل أّنيا مازالت مكانة ابن خّفاجة في أيامنا    
شاعر من  ىذه ذات مرتبة راقية في مجال األدب ، ولم تنزل عمى ما كانت عميو كونو

الشعراء الكبار ، فميما كتبنا وميما عّرفنا بيذا الشاعر واألديب الكبير ال يمكن أن نوّفيو 
ذا ما بدأنا فمن نتوقف لما لو من شيرة واسعة ومخّمفات فكرية وأدبية رائعة ، وىذا  حقو ، وا 

                                                           
 . 144،143خالد يوسف ، قصة األدب العربي ، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيروت ، لبنان ، )د.ط( ، )د.ت( ، ص  1
،  1أبي العباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن أبي بكر بن خّمكان ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، م 2

 .56ص
 .29حسن محمد نور الدين , األعالم من األدباء واألمراء ) ابن خّفاجة شاعر شرق األندلس ( , ص  3
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في الذي ذاع صيتو  واألديب الكبير الذي كتبناه عنو مجرد لمحة عن حياة ىذا الشاعر
لى ما بعد األقطار ، وكان شعره محّط األنظار  ، ومازالت الدراسات حولو إلى يومنا ىذا وا 

 ىذا ، في محاولة الكتشاف ما يحتويو وما يتضّمنو في طياتو .
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 ص :ممخّ  - 

موز ر بيا الشاعر عن ما يفكر فيو في أشعاره ، وتنقسم ىذه الرّ مز أداة فنية يعبّ الرّ  إنّ     
 د إلى أنواع لتي بدورىا تتعدّ ة اة يبتكرىا الشاعر وىي ذاتية وأخرى عامّ إلى رموز خاصّ 

بيعي الذي ىو مجال دراستنا مز الطّ : األسطوري ، التاريخي ، الديني ، وىناك الرّ منيا
بيعة الميمة التي منو تخمق الحياة و بدونو تنعدم ، و لنا في الطّ  فالماء رمز من رموز

القرآن الكريم آيات ىي خير دليل عمى عظمتو وقدسيتو ، كما أّنو كان حاضرا في الشعر 
العربي القديم من العصر الجاىمي حتى العصر األندلسي ، ىذا األخير الذي تمّيز وانفرد 

، وبالد األندلس إذا ما ذكرناىا ذكرنا معيا بيعة بابتكار شعر خاص وىو شعر الطّ 
بيعة من لّقب بأديب األندلس بيعة الساحرة التي تمتاز بيا ، ومن بين رواد شعر الطّ الطّ 

بيعة وكان الماء حاضرا بشكل بعناصر الطّ  اخر از  وشاعرىا ابن خّفاجة الذي كان شعره
ا أبعاد ا مفردات المطر ، أمّ واضح فيو ، فكانت مفردات الماء األكثر توظيفا فيو ثم تميي

ر ، والبعد النفسي ي وصف فيو الخمذإلى : البعد االجتماعي وال عّددتاللية فتالماء الدّ 
 .بمحبوبتو ، والبعد السياسي الذي وصف فيو الحروب والمعارك ضد العدو الذي فيو تغزل
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 - Abstract : 

   The symbol is an artistic tool in which the poet expresses what 
he thinks of his poems, these symbols are divided into special 
symbols invented by the poet, which are subjective and other 
general which are divided into types legendary, historical, religious, 
and there is a natural symbol that is the field of our study. Water is 
one of the important symbols of nature that creates life and without 
it there is no life, where the holy Quran  an verses gives us the 
best proof of its greatness and sanctity, it was also present in 
ancient Arabic poetry from pre-Islamic to Andalusian period, this 
latter that was distinguished and devoted to creating special poetry 
which is the poetry of nature, and the country of Andalusia if we 
mentioned it, we mentioned with it the charming nature that is 
distinguished with it, among the pioneers of nature’s poetry who 
were called the writer of Andalusia and their poet Ibn Khafaja, his 
poem was characterized by the elements of nature and the water 
was clearly present in his poem,  its vocabulary multiplied and the 
vocabulary of water was the most employed, then followed by the 
vocabulary of rain, the semantic water dimensions were multiplied : 
the social dimension in which wine is described, and the 
psychological dimension in which spins his beloved, the political 
dimension in which described wars and battles against the enemy. 


