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 شكر وتقدير

 نشكر اهلل سبحانه وتعالى عمى إنهاء هذا العمل المتواضع 

 نقدم شكرنا الجزيل إلى كل من غرس في ذاتنا بذور العمم والمعرفة

متنانا بكممات مضيئة بنور القرآن وعبارات مكممة بوافر الشكر  كما نتقدم بشكرنا وا 
والعرفان عمى مجهوداتها المبذولة في كل مشوارنا الدراسي ألستاذتنا الدكتورة 

جوادي هنية: المشرفة  

بتسامة ونظرة أمل  لى كل من يشجعنا ولو بكممة وا  ...وا   
 



 

 

 مقّدمة
 



 أ
 

يوظف الشعراء المغة لمتعبير عن مشاعرىم وأفكارىم وخمجات نفوسيم، والمغة في 
الشعر ليست مجرد أداة تزينية تضفي عمى الشعر جماال ورونقا بل إنيا تشكيل يجمع 

 ،وبيذا فإن الشعر بين اإلطار الفني و المحتوى والعقل والوجدان والذات والموضوع
ال يكتسب قيمتو إال بالمغة،ومن خالليا ونظرا ألىمية ىذا المكون األساسي في 

الشعر فقد وقع اختياري عمى موضوع جماليات المغة في ديوان ابن خفاجة الذي 
: أحاول من خاللو اإلجابة عمى مجموعة من االنشغاالت لعل أىميا

 ما الخصائص المميزة لمغة الشعرية لدى ابن خفاجة؟ -
وما أىم الصور البالغية والبديعية التي اعتمدىا في شعره فجسد بذلك البعد  -

  ؟وكيف وظف الشاعر الرمز و التكرار؟الشعري لمغة 
الصورة الشعرية وقد عالج مفيوم :  جاء البحث في فصمين تناول الفصل األول منو 

المغة الشعرية التناص وتجمياتو والصورة البالغية في حين تناول الفصل الثاني ظاىرة 
 .الرمز والتكرار باعتبارىما أىم الظواىر الفنية الشائعة في قصائد ابن خفاجة

توصمت إليو من نتائج تخص شاعرية المغة لدى  توج البحث بخاتمة شممت أبرز ما
 .ابن خفاجة كما ضم البحث ممحقا يضم التعريف بالشاعر وعصره

أما المنيج المعتمد عميو في ىذا البحث فيو المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى 
تحميل   النماذج الشعرية  لموصول إلى جمالياتيا ،كما استعنت بالمنيج التاريخي و 
النفسي في الحديث عن الشاعر و عصره وقد استعنت ببعض المصادر و المراجع 

: عمى في إنجاز ىذا البحث أىميما
عيار الشعر البن طباطبا وعمم البيان لعبد العزيز عتيق و كتاب عز الدين  -

 اسماعيل 



 ب
 

 األسس الجمالية في النقد العربي وكتاب نبيل عمي حسنين التناص دراسة  -
 كتاب أيضاو " جرير الفرزدق األخطل" تطبيقية في شعر شعراء النقائض

 .رتح جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصرشعصام ال
 إمعان ىذا البحث  أنجز  أناأما عن أىم الصعوبات التي اعترضت سبيمي  و -

 في مقدمتيا ضيق الوقت وغزارة قصائد الشاعر مما يصعب عممية اإللمام بيا
ال يسعني في األخير إال أن نشكر اهلل عمى توفيقو وسداده لي في إنجاز ىذا  -

البحث كما أتقدم بشكري الخاص ألستاذتي الفاضمة جوادي ىنية المشرفة عمى 
 .ىذا العمل وعمى توجيياتيا الرشيدة و نصائحيا القيمة
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التناص : أوال 

: المغة الشعرية- 1

كلكف استخداميا الحقيقي ال يتـ إال بيف الفرد  تعد المغة ظاىرة اجتماعية،

كاآلخريف،كقد اىتـ عمـ المغة ببياف العبلقة بيف المغة باعتبارىا ظاىرة اجتماعية كاستخداـ 

األفراد ليذه المغة،كقدرة اإلنساف عمى التكمـ كاألفكار،كأنيا كسيمة لمتفاىـ كالتكاصؿ 

كالتعبير عف العكاطؼ،لذلؾ تعتبر المغة نظاـ مف الرمكز كالعبلمات كىي نشاط 

 .1مكتسب،يتـ بكاسطة تبادؿ األفكار بيف األفراد كالجماعات

كبالنسبة لمغة الشعرية التي تعتبر عنصرا أساسيا مف عناصر اإلبداع الشعرم كليا 

حضكرىا القكم المميز في الشعر بحيث تزداد ركنقا كجماال إذا ما تجاكزت حدكدىا 

 نبيل المعجمية لتشكؿ نسيجا دالليا مبدعا تتكافر فيو عناصر حياتيا كليذا نجد الدكتكر

المغة وعاء الفكر واإلحساس و التجربة وأن الكتابة الجيدة توأم التفكير :" أبو عمي يقول

 2."السميم

                                                           
1
د )دراسات نقدية لظكاىر في الشعر العربي،دار حامد لمنشر كالتكزيع،عماف ،األردف،: حبيب عمي الحسيف الدخيمي   
  .56،ص(د ت)،(ط

 

 
2
د )عناصر اإلبداع الفني في شعر عثماف أبك غريبة،اتحاد الكتاب الفمسطينييف ،القدس،:نبيؿ خالد أبك عمي  
 .65ص ،1999،(ط
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تتطكر فيي تتميز مف عصر إلى عصر آخر  ك كلذا فإف المغة كالكائف الحي تنمك

،كذلؾ راجع لتطكر الحياة كتراكـ الخبرات،كتختمؼ لغة شاعر ما عف لغة شاعر 

 .1آخر،حتى لك اجتمعا في عصر كاحد،كتماثمت مصادر ثقافتيما كبكاعث إبداعيما

كليذا نجد لغة الشاعر نفسو تختمؼ مف قصيدة لقصيدة أخرل،كذلؾ باختبلؼ 

يحاءاتيا  التجربة الشعرية،كذلؾ ألف المغة غنية بسماتيا المغكية كلغة الشعر بدالالتيا كا 

ألنيا تعتبر أكثر تعبيرا كتكضيحا ليا كمف أبرز ىذه السمات نجد كؿ 

كاىر الفنية ػػػػػػرار التي تعتبر مف الظػػػػػػػػز ،ك التؾػػػػػػػػكالصكر الببلغية، كالـر،التناص :مف

 2.كمف جماليات اإلبداع الفني

كلعؿ أىـ الظكاىر الفنية التي شغمت النقاد كالشعراء في االتجاه الجديد اىتماميـ 

الكاضح بالبنية التعبيرية،كليذا فإف عناية النقاد كالشعراء التقميديف تنصب عمى الجانب 

المكسيقي غالبا ،كىذا عمى عكس عناية النقاد كالشعراء المحدثيف إلى أف أصبحت منصبة 

عمى المغة الشعرية التي ليس المقصكد بيا المعجـ الشعرم ألفاظا كتراكيب فحسب بؿ 

 3.تحتكم كذلؾ عمى رمكز ككسائؿ تعبيرية

 

                                                           

.295،ص1992،(د ط)األسس الجمالية في النقد العربي،دار الفكر العربي،القاىرة،مصر،: عز الديف إسماعيؿ  1  
.104،ص (د ت)،(د ط)عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر،مكتبة مديكلي،بيركت،لبناف،: كماؿ غنيـ 2  

.355،ص1985،(د ط)الشعر الحديث اتجاىاتو كخصائصو الفنية،دار الغرب اإلسبلمي،بيركت،لبناف،: محمد ناصر 3  
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كال تعبر المغة الشعرية عف عبلقة مكضكعية باألشياء،بؿ في عبلقة ذاتية كىذه 

العبلقة ىي عبلقة احتماؿ كتخيؿ،لكي تككف لغة مجاز ال حقيقية،كىي كالمعجـ الذم 

شاعر ػػة اؿػػػػػير بذاتو لغػػػػيستقي منو بناء الجمؿ التي ينتج عف ترابطيما أسمكبا خاصا يس

أك أسمكبو الخاص الذم يجسد جمالية تجربتو الشعرية مف أجؿ الكشؼ عف جكانب جديدة 

 1.،لكف يتبع ذلؾ الكشؼ عف لغة جديدة

ليس مف المعقكؿ في شيء بؿ ربما كاف "عز الدين إسماعيلكفي ىذا الصدد يقكؿ 

 .مف غير المنطقي أف تعبر المغة القديمة عف تجربتو الجديدة

جا ػػػػػػػػربة ليست إال لغة جديدة أك منوػػػػػػػػتيا كأف التجػػػػػػػػػفقد أيقنكا أف لكؿ تجربة لغ

.  2"ديدا في التعامؿ مع المغةػػػػػػج

كمنو يمكف القكؿ بأف الشاعر يشرع تشريعا جديدا لمغة كلكنو فقط ال يستخدميا 

كما يستخدميا مع اآلخركف ،حيث يؤكد أىمية المغة في القصائد الجديدة،لذلؾ نجد 

 بأف أىـ فرؽ بيف الشعر ك .الشاعر المعاصر قد أدرؾ أكثر مما أدركو الشاعر القديـ 

نما ىك البنية التعبيرية التي مف خبلليا  النثر ليس ىك القالب المكسيقي كزنا كقافية،كا 

. 3يستطيع الشاعر أف يخترؽ أسمكبا كمنيجا خاصا بو

                                                           

 ،1983،(ط.د)لبناف، دار العكدة ،ببيركت، الثابت كالتحكؿ بحث في اإلتباع كاإلبداع عند العرب،: أحمد سعيد 1 
 .111ص

.356الشعر الحديث اتجاىاتو ك خصائصو الفنية،ص: محمد ناصر 2  
.358، صالمصدر نفسو   3  



                   الصورة الشعرية                            الفصل األول                       

 

7 
 

كالكاقع الشعرم العربي يدؿ عمى أف تطكر المغة الشعرية أصبح يتخذ عدة 

اتجاىات متعددة منيا ما يستخدـ المغة العادية باعتبارىا لغة التخاطب اليكمي كمنيا ما 

يستخدـ أصالة المغة  بإتباع منيج مفرداتيا كدالالتيا التي تساير لغة الشاعر ،لذلؾ فيي 

. 1لغة مألكفة ترسـ شخصية الشاعر

فمف خبلؿ ىذا االستعماؿ المغكم كشرح أىمية المغة الشعرية ك انتقاليا مف المغة 

العادية إلى المغة األصيمة ،ككشؼ جمالياتيا كمدل اىتماـ الشعراء بيذا الجانب المغكم 

الذم مف خبللو تتحدد شخصية الشاعر كذلؾ مف خبلؿ ألفاظو المغكية كأساليبو 

عطاء  التعبيرية،كلتكضيح ذلؾ نجد الشاعر قد إستعاف ببعض ألكاف البديع لبياف معانيو كا 

بػػػػػعرية،كما تحممو مف جػػػػػأسمكبو شيئا مف الجماؿ مف خبلؿ قراءة أبياتو الش داع ػػػػػػماؿ كا 

في التعبير،لذلؾ نجد ابف خفاجة يعتمد عمى المبلحظة المتأنية العميقة كخصكبة الخياؿ 

ككفرة الصكر  التي تعطي ركنقا ال أكثر في قصائده خاصة في كصؼ الطبيعة 

كمشاىدىا الخبلبة التي جعمت منو إنسانا يعبر بكؿ إحساسو كما تميؿ إليو كؿ عيف 

 2.ناظرة

ؿ ػػػػتمي في األصػػػػإذف إف لغة الشعر ىي لغة خاصة جدا عمى الرغـ مف أنيا تف

إلى المغة االجتماعية العامة غير أنيا تتميز بكظيفة جمالية قصدىا المبدع كأجيد نفسو 

 .في الكصكؿ إلى تحقيؽ الغاية الجمالية
                                                           

.16،ص(د ت)،(د ط)لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر،منشأة المعارؼ اإلسكندرية: رجاء عيد 1  
.359الشعر الحديث اتجاىاتو ك خصائصو الفنية ،ص: محمد ناصر  2  
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: التناص- 2

،كمشتقاتيا في مختمؼ المعاجـ العربية القديمة  فقد تنكعت " نصص"لك تتبعنا كممة

عو ػػػػػػػػا أم أرؼػػػػػػػػق نصػػػػػديث ينصػػػػػمعانييا  فجاء في لساف العرب نصص بمعنى نص الح

. 1ك أظير كؿ مافيو أك استخرج كؿ ماعنده

ازدحمكا كالنص :أما في المعاجـ الحديثة فقد جاء في معجـ الكسيط تناص القـك

. 2صيغ الكبلـ األصمية التي كردت مف المؤلؼ

تناص القـك عند اجتماعيـ كمنو :ككما نجده في قامكس المحيط لمفيركز أبادم

. 3فالتناص مصدر الفعؿ نص عمى الكزف تفاعؿ

نخمص مف كؿ ىذا أف التناص في المعجـ الكسيط ال يعني الداللة التي يمنحيا 

ليا االستعماؿ النقدم المعاصر إال بالتأكيؿ ك التفريج فدخكؿ ىذه الكممة في المعجـ 

الكسيط مشككؾ فيو حكؿ إف كانت مف أثار الترجمة أـ ىي مشتقة حديثا مف طرؼ 

. 4المغكييف كالنقاد العرب،أك تأثرا بالثقافات األخرل

                                                           

.7ـ، ص 1997،جـ بيركت، صادر، دار ،"لساف العرب،مادة نصص: ابف منظكر  1  
.412، ص 1976، 2 المعجـ الكسيط،دار المعارؼ،القاىرة،مصر،ط: إبراىيـ أنيس،عبد الحميـ منصكر كآخركف 2  

.319ـ، ص 1993، 1ط ،2مج المطبعة األميرية ،القاىرة،مصر،" ف،ص،ص" الفيركزبادم، القامكس المحيط،مادة 3  
  

4
،دار كنكز المعرفة، " جرير، الفرزدؽ،األخطؿ"التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض:نبيؿ عمي حسنيف 
 .26، ص 2010، 1ط
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فمف خبلؿ التعريؼ المغكم لمتناص،فإف أكؿ مف كضح معنى التناص كمفيكمو الناقد 

 كاىتماـ باختيف "فمسفة المغة" في كتابو (M.BAKHTINE)ميخائيل باختينالركسي 

بالتناص يدؿ عمى الكقكؼ عمى حقيقة التفاعؿ مع  الكاقع في النصكص أك محاكاتيا 

ديد ػػػػػػػق بعد ذلؾ العػػػػػػييا ،كالذم أفاد مفػػػػػكص سابقة عؿػػػػػػػػػػػزاء مف نصػػػػػػلنصكص أك ألج

 ثـ إستكل بعد ذلؾ مفيـك التناص بشكؿ جمي ككامؿ عمى يد الباحثة 1مف الباحثيف

،التي أجرت استعماالت إجرائية كتطبيقية ( J.KRISTEVA) جوليا كريستيفاالبمغارية

 يصـــــالتفاعل الن" :،كعرفت فييا التناص بأنو " ثكرة المغة الشعرية"لمتناص في دراستيا 

 .22"في نص بعينو

ويل الكثير ـــــــــص ىو امتصاص وتحـــــــــإن كل ن:" يعرفو بقكلو تودوروفكنجد 

روفة ــــــمن نصوص أخرى،فالنص الجديد ىو إعادة إنتاج النصوص وأشالء نصوص مع

 .33"سابقة أو معاصرة تابعة في الوعي والالوعي الفردي والجمعيـــــوم

إذف فالتناص ىك العبلقة بيف النصكص ك الحقيقة التفاعؿ بينيما،كذلؾ  

الستحضارىا كاستعادتيا أك تقميدىا بؿ محاكاتيا لنصكص أخرل سابقة أك معاصرة 

                                                           

بداال تو،دار تكبقاؿ،ج: محمد بنيس .180ـ، ص 1990، 1،ط3الشعر العربي الحديث بنياتو كا  1  
، 1، ع16مج التناص سبيبل إلى دراسة النص الشعرم،مجمة فصكؿ الييئة المصرية العامة لمكتاب،:  شربؿ داعز 2

  .131ص ،1997القاىرة ،مصر
 دمشؽ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،" تجميات التناص في النص العربي:النص الغائب: محمد عزاـ 3

  .15ص ،2001(دط)سكريا
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ليا،فالنص األدبي يمثؿ كتمة مف الفسيفساء المتداخمة باالقتباسات ،ككؿ نص ىك تسرب 

. 14كتحكيؿ لنصكص أخرل

كىذا يعني أف كؿ نص الحؽ ينبثؽ مف خبليا كأنسجة نصكص سابقة لذا فإف 

ث إف ػػػػػػػػيرل أف األدب نص كاحد إذ كؿ نص تناص ،حي" R.BARTHES"روالن بارت

نصوص قبمو،نصوص تطوفو، نصوص حاضرة )النص يظير في عالـ مميء بالنصكص

عادة البناء التي يخضع ليا النص (فيو  ،كىك بذلؾ يعيد تكزيع المغة،كيقـك بطريقة اليدـ كا 

كالنص يمثؿ ال نياية المغة ،إف التناص ىك مجمكعة مف االقتباسات المجيكلة كالمقركءة 

كىي التي تتضمف إنتاجية النص كممارسة الدالة عبر نسيجو المتشابؾ كالنسيج ىك 

. 21األصؿ االشتقاقي لمنص

ألف التناص يتعالؽ ك يتداخؿ كينبثؽ مع نصكص في مجاىيؿ ذاكرة المبدع التي تمتص 

النصكص بانتظاـ كتبثيا بعممية انتقائية جيدة، فتشتغؿ ىذه النصكص حيز الذاكرة داخؿ 

 ىو ذلك :"يقكؿ" جينيت"النص،لتشكؿ كحدات متعالية في بنية النص الكبرل كنجد عند 

الرق الذي أزيمت منو الكتابة األولى  لتحل محميا أخرى،ولكن لم تطمس كميا النص 

 . 32"األول مما يمكن من قراءة النص القديم وراء الجديد

                                                           

 
1

أحمد المدني،عيكف المقاالت،الدار : مفيـك التناص في الخطاب النقدم الجديد،تر: مارؾ أنجيمك:ينظر  
  .102، ص(د ت)،1البيضاء،المغرب،ط

2
ـ، 1989، 1،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب،ط(النص ك السياؽ)انفتاح النص الركائي :سعيد يقطيف  

  .49ص 
3

  .21،ص (د ت)،(د ط)فريد الزاىي،تكبقاؿ لمنشر،: ،تر" عمـ النص:"جكليا كريستيفا  
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فمف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكف القكؿ باف التناص ىك تشكيؿ نص جديد مف 

نصكص سابقة كخبلصة لنصكص تماشت فيما بينيا، فمـ يبؽ منيا إال األثر، كال يمكف 

إال لمقارئ النمكذجي أف يكتشؼ األصؿ فيك الدخكؿ في عبلقة مع نصكص بطرؽ 

مختمفة كالتفاعؿ بكاسطتيا النص مع الماضي كالحاضر كالمستقبؿ كتفاعمو مع القراءة 

. 1كالنصكص األخرل

اعر ػػػػػػػػكعميو فإف التناص يشكؿ الدافع أك الحافز الذم يسعى إليو كؿ ناقد أك ش

مف أجؿ انتقاء ىذه النصكص كتفاعميا مع نصكص أخرل ،كمعالجة النص األصمي 

كتأثر الشاعر بيذا النص كىذا ما يضفي عمى الكاتب مراعاة بطريقة التأصيؿ ك كيفية 

 .أخذ ىذه النصكص بطريقة تبلئـ المكقؼ

: تجميات التناص- 3

: التناص الديني- 1

يف ػػػػػػػػػباس كالتضـػػػػػػػريؽ االقتػػػػػػػكيقصد بو تداخؿ النصكص الدينية المنتقاة عف ط

مف القرآف الكريـ ،أك الحديث الشريؼ، أك الكتب السماكية األخرل،مع النص األصمي 

يا ػػػريا أك ففػػػػػػػػلمقصيدة،بحيث تنسجـ ىذه النصكص مع السياؽ الشعرم كتؤدم غرضا فؾ

. 2أك كمييما معا

                                                           

.22ص ،السابؽ المرجع  1  
.323، ص التناص ك جمالياتو في الشعر الجزائرم المعاصر:  جماؿ مباركي 2  
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لقد استخدـ الشاعر التناص بطريقة تعبيرية لتمكنو مف تفكيؾ عناصر البحث القرآني 

عادة بنائيا بما تساير مع السياؽ النصي لمقصيدة،كذلؾ مف خبلؿ آلية اإليجاز،كذلؾ  كا 

عطائيا بعدا جماليا فنجد  ألف الشاعر يتخذ مف النص المرجعية مف أجؿ تكضيح الفكرة كا 

" صالة الكسوف"قكؿ الشاعر في قصيدتو

 1َفُقْمُت َأَرى الًشْمَس َمْكُسوَفًة                 َفُقوُموا ُنَصًمي َصاَلَة الُكُسوفِ 

َأَفَمْم َيَرو إَلى َماَبْيَن َأْيِدَيُيْم َوَما " فالنص الغائب يتمثؿ في سكرة سبأ لقكلو تعالى

ًفا ــــــــــِقْط َعَمْيِيْم ُكُس ــــــَخْمَفُيْم ِمَن السَماِء َو اأَلْرِض ِإْن َنَشْ  َنْخِسْف ِبِيْم اأَلْرَض،َأْو ُنْس 

كىنا يتماشى التناص بطريقة اإليجاز فقد  2" ِإْن ِفي َذِلَك أِلََيٍة ِلُكِل َعْبٍد ُمِنيبٍ الَسَماء ِ ِمَن 

أراد الشاعر أف يستحضر لنا ىؤالء الكفار الذيف ال يؤمنكف باآلخرة،كعظيـ قدرة اهلل فيما 

بيف أيدييـ كخمفيـ مف السماء ك األرض،مما يبير العقكؿ كأنيما قد أحاطنا بيـ،إف نشأ 

نخسؼ بيـ األرض كما فعمنا بقاركف،أك ننزؿ عمييـ قطعا مف العذاب كما فعمنا بقـك 

شعيب فقد أمطرت السماء عمييـ نارا فأحرقتيـ إف في ذلؾ ذكرنا مف قدرتنا لداللة ظاىرة 

. 3كؿ عبد راجع إلى ربو بالتكبة كمقر لو بتكحيده كمخمص لو في العباد

كالشاعر ىنا يحاكؿ أف يبيف لنا أنو في حاجة لتمؾ الصبلة التي تقربو مف اهلل عز 

التي تدؿ  (الحبيبة)كجؿ،فمف خبلؿ ىذه الصبلة يتكجو بدعكل يرجكا فييا أف يرل الشمس
                                                           

.368ص ،"الديكاف:" ابف خفاجة 1  
.9 اآلية  سكرة سبأ، 2  

.12ـ، ص 2002، 1،ط3تفسير القرآف العظيـ ،دار ابف حـز لمطباعة كالنشر ك التكزيع،بيركت،مج:ابف كثير: ينظر 3  
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عمى الضياء كالكسكؼ يدؿ عمى تحجب الرؤية فقد عمد إلى ىذا القكؿ إف كؿ شيء 

راجع إلى  اهلل تعالى،كأف جمالية المفظة تبدكا مف خبلؿ تكظيؼ معاني  القرآف أكثر 

كضكحا كجماال أم أف جمالو طغى عمى الشمس إلى حد أنيا بدت مكسكفة فأراد بيذا 

يات أف ػػالمعنى التقرب هلل تعالى فنجد ابف خفاجة مف خبلؿ ذكره لآلية كمعناىا في األب

 .كؿ شيء مسير بيد اهلل ،فقد أراد الشاعر أف تتضح صكرتو أكثر بالتضرع هلل

كىذا يدؿ عمى ثقافة الشاعر كقكة إيمانو كتمسكو بالديف الصحيح ككذلؾ نجد قكؿ 

 :  نجوى القمرالشاعر في قصيدة 

َظِر ـــــــي َوالنً ـــــُج َبيَن الوعـــــــــــَلَقْد َأَصْخُت إلى َنْجَواِك ِمَن َقَمٍر               َوِبُت َأدل

 1اَل َأْجَتِمي ُمِمًحا َحًتى َأْعي ُمِمًحا                 َعْداًل ِمَن الُحْكِم َبْيَن الًسْمِع َو الَبَصرِ 

دل،ألف ػػػػػػػم ليبل عمى غير قػػػػػػػػػػمر كىك يمشػػػػػػفالشاعر ىنا أراد اإلصغاء إلى الؽ

مف عادة الشعراء أنيـ يناجكف القمر كما يحممو مف دالالت معنكية فيظير التناص الديني 

َوَقدَرُه َوَمَنِازَل ِلَتْعَمَموا  ُىَو الِذي َجَعَل الشْمَس ِضَياًء َوالَقَمَر ُنوًرا،" مف خبلؿ قكلو تعالى

 .2"َعَدَد الِسِنيَن َوالِحَساِب َماَخَمَق اا َذِلَك ِإاّل بِاْلَحِق ُيَفِصُل اَاَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ 

فبالشمس  فاهلل ىك الذم جعؿ الشمس ضياء كجعؿ القمر نكرا ،كقدر القمر منازؿ،

تعرؼ األياـ كبالقمر تعرؼ الشيكر كاألعكاـ بما خمؽ اهلل تعالى الشمس ك القمر إال 
                                                           

.98الديكاف،ص : ابف خفاجة 1 
.5اآلية: سكرة يكنس 2  
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لحكمة عظيمة داللة عمى كماؿ قدرة اهلل كعممو يبيف الحجج كاألدلة لقـك يعممكف الحكمة 

. 1في إبداع الخمؽ

فالتناص الديني يظير جميا مف خبلؿ تكظيؼ ألفاظ القرآف الكريـ ككيؼ تناص 

قكؿ الشاعر عف القمر الذم يناجيو في الميؿ،أما كرد القمر في اآلية الكريمة إنما تبياف 

عظمة كداللة قدرة اهلل خمقو لمقمر ككيؼ يتسـ ىذا المعنى مف مدلكالت حسية كمعنكية  

 .مف خبلؿ التفاعؿ في طريقة أخذ الصكرة المراد الكصكؿ إلييا

ككذلؾ نجد في ديكاف ابف خفاجة أنو ال يخمكا مف التناص الديني ألنو المكركث األكؿ 

الذم يستند إليو أم كاتب أك شاعر أك ناقد مف أجؿ إضفاء القيمة الجمالية فيما أكردكه 

 .مف نصكص سابقة

" كفى حكمة اا"كليذا نجد قكؿ ابف خفاجة في قصيدة

 2َكَفى ِحْكمًة ا َأ ًنَك َصاِبٌر                ُتَراًبا َكَما َسًواَك َقْبُل ،َفَعًدلكَ 

ففي ىذه األبيات يتناص قكؿ الشاعر في النص الغائب المتمثؿ في سكرة الشمس لقكلو 

َوالشْمِس َوُضَحاَىا ،َوالَقَمِر ِإَذا َتاَلَىا،َوالنَياِر ِإَذا َجاَلَىا،َوالمْيِل ِإَذا َيْغَشاَىا،َوالسَماِء " تعالى

                                                           

.255تفسير القرآف العظيـ،ص:ابف كثير : ينظر  1  
.404ص الديكاف ،: ابف خفاجة  2  
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َوَما َبَناَىا َواأَلْرِض َو َما َطَحاَىا َوَنْفس َوَما َسواَىا َفَ ْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َو َتْقَواَىا ْقْد اْفَمَح َمْن 

  .1"َزَكاَىا

ممو ػػػػػػػس كما تحػػػػػػؼ معنى النؼػػػػػػػلقد تناص الشاعر بطريقة امتصاصية حيث كظ

ف ما تشير إليو اآلية الؾ ارىا ػػػػػػػػػػػمس كنوػػػػػػريمة أف اهلل أقسـ بالشػػػػػػػػػػػػمف مكنكنات داخمية،كا 

ك إشراقيا،كأف كؿ نفس قد خمقيا اهلل تعالى ألداء ميمتيا ليبيف ليا طريؽ الشر ك طريؽ 

 .2الخير كقد فاز مف طيرىا

فاجة ػػػػػػػػقد أراد ابف خػػػػػػػػػػفيكمف التناص الديني الندماج المفظة كما سكاؾ فعدلؾ ؼ

مف خبلؿ قكلو أف أصؿ اإلنساف مف تراب،فعدلو اهلل ك أرشده كأرسمو إلى طريؽ 

 .الصكاب،فقد أراد أف ينظر إلى نفسو كيؼ عدلو كأقامو بعدما كنت مف تراب

 "سيف الممك"فنجد قكؿ الشاعر في قصيدة

 3َتَرى ُيوُسًفا في َثْوِبِو ،ُحسن صورة              وتسمع داوًدا بو مترنًما

َفَمّما َرَأْيَنُو َأْكَبْرَنُو َو َقَطّعَن َأْيِدّيُيَن َوُقْمَن َحاَش ا َماَىَذا َبَشًرا ِإْن َىَذا " :فنجد قكلو تعالى

 . 4"ِإاّل َمَمٌك َكِريمٌ 

                                                           

.9اآلية : سكرة الشمس 1  
.91ص ، ابف كثير،تفسير القرآف العظيـ:  ينظر 2  

.282،ص "الديكاف:" ابف خفاجة 3  
.5اآلية  سكرة يكسؼ، 4  
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فنجد الغرض مف ىذه اآلية ىك إظيار قيمة يكسؼ كجمالو،كليذا نجد ابف خفاجة 

يذكر الشاىد الديني المتمثمة في شخصية يكسؼ،كما شبو الممؾ الممدكح بجماؿ يكسؼ 

د ػػػػػػػػػػػػمالو أحػػػػػػالنبي فنجد تطابقا بيف البيت الشعرم كاآلية الكريمة فيكسؼ ال يضاىي ج

 .مف البشر،ماىك إال ممؾ كريـ مف المبلئكة

فنجد ىذا التناص متشابيا لما جاء في قكؿ الشاعر كاستعادتيا لتكظيؼ ىذه 

الشخصية كما تمتاز بو حكمة،لذا أشار ىنا ابف خفاجة إلى الممدكح لمتأكيد عمى حبو لو 

. كحسف جمالو كامتبلكو لمقكة كحسف التدبر

النبي " يكسؼ"نمحظ أف جمالية التناص تظير ىنا باإلحالة إلى اآلية القرآنية فيعد 

 .الصالح ليداية الناس كتكجيييـ لعبادة اهلل

كمنو يمكف القكؿ بأف التناص الديني قد أضفى عمى شعر ابف خفاجة بعدا جماليا 

كذلؾ مف خبلؿ عرض بعض النماذج التي تتماشى مع السياؽ األصمي لمنص،فقد عمد 

ابف خفاجة لتكظيؼ األلفاظ الدينية لكي تتضح الصكرة أكثر كمدل تبلئميا مع األبيات 

 .الشعرية

: التناص األدبي- 2

تو ػػػػػاىـػػػػػػث لمسػػػػػإف النص األدبي العربي الحديث،كالشعرم منو بكجو خاص حي

لقد حاؾ نسيج ىذا النص ، "وااخر،والعالم األنا ،" في تشكيمو المككنات الثبلثة ىي
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خيطاف اثناف ىما خيط التراث العربي كخيط تراث األخر،لذا كاف عمى المرء أف ينظر 

بداية إلى ىذيف الخيطيف،كيتبيف دكر كؿ منيما في تشكيؿ النص األدبي،فنجد التناص 

ابقيف ػػػػػػعراء السػػػػ،بغير شاعر مف الش"الجبؿ"الشعرم حيث تأثر ابف خفاجة في قصيدة 

قفا نبؾ مف ذكرل حبيب "في معمقتو المشيكرة"امرؤ القيس" تأثر بيـ نجد1كمف الذيف

: فنجد ابف خفاجة في كصفو لميؿ الذم شد فيو الرحمة فيقكؿ" كمنزؿ

ِبَميٍل ِإَذا َماقمُت َقْد َباَد َفاْنَقَضى                   َتَكًشف َعْن َوْعِد ِمَن الًظِن َكاِذب 

 2َض َتَرائبــــــــــــَسَحْبُت الًدَياِجي ِفيِو ُسوَد َذَوائِب                  أِلَْعَتِنَق اَاَماَل ِبي

: فقد تناص مع امرؤ القيس في معمقتو يقكؿ

تمي ـــــــُموِم ِليبـــــ َعَمًي ِبَ ْنواِع الوُ  َوَليِل َكَموِج الَبْحِر أرَخى ُسدولو                  

لكل ــــــجازا وناء بكـــــــــلبو                     وأردف أعــــــــــــفقمت لو لما تمطى بص

أال أييا الميل الطويل أال أنجمي                     بصبح وما اإلصباح منك ب مثل 

 3م جندلـــــــومو                      ب مراش كتان إلى صــــــل ك ن نجــــــالك من ليبف

 حيث تعد امتصاصيةبطريقة " أمرئ القيس" لقد تناص الشاعر مع قكؿ الشاعر

قالو في الكصؼ كمبعث ركعتيا في تصكير كحشية الميؿ بأمكاج  ىذه األبيات مف أركع ما
                                                           

.59،ص" البرغكثي نمكذجا" التناص في الشعر العربي الحديث:حصة البادم: ينظر  1  
.390ص الديكاف،: ابف خفاجة 2  
.35ص ،(د ت)،2ط حنا الفاخكرم،دار الجيؿ، بيركت ،لبناف،: تر:الديكاف:  امرؤ القيس 3  
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البحر كىي تطكل مايضاؼ بيا لتختبر ماعند الشاعر مف الصبر ك الجكع ،فيعد ىذا 

كقد إستحالت سدكؿ الميؿ فيو  الكصؼ كصؼ كجداني فيو مف الرقة ك العاطفة النابضة،

نتقؿ الميؿ مف الطبيعة إلى النفس  إلى سدكؿ ىـ ك إمتزاج ليؿ النفس بميؿ الطبيعة،كا 

نتقمت النفس إلى ظممة الطبيعة  .1كا 

يبلد ػػػػػػػػػياة مف الـػػػػػػػيدتو رحمة الحػػػػػػػػػػػػلة في قصػػػػػػػػػػػػػػصد بالرحػػػػكليذا فإف الشاعر يؽ

إلى المكت،فقد تناص مع الشاعر الجاىمي ألف مف عادة الشعراء القدامى أف يصفكا تمؾ 

الرحبلت مف شدة ظبلـ الميؿ،كىنا تماشى التناص بطريقة إيحائية ترمز إلى تكظيؼ 

ستعماؿ لغة شعرية مناسبة تككف متناصة مع غ يره ػػػػػػػػالتجربة الشعرية كتكثيؼ األلفاظ كا 

  .مف الشعراء

ديـ ػػػػػػػػػعر العربي الؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلعؿ ابف خفاجة قد سمؾ ىذا المسمؾ حيف إستدعى الش

في تناصو مع مجمكعة مف الشعراء مف مختمؼ العصكر، فيحضر في خطابو الشعرم 

نسيجا مف التناصات مع شعراء يستدعييـ إما بصكرة التضميف لبيت أحدىـ أك التأثر 

 .بيـ

في كصؼ الجبؿ "مقيم وذاىب"فقد كرد في قصيدتو 

أضحت إليو وىو أخرس صامت                  فحدثني ليل الثرى بالعجائب 

                                                           

.73الديكاف ،ص:مرؤ القيس ا  1  
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ب ـــــــــأال كم كنت ممج  فاتك                       وموطن أواه تبتل تائ:وقال 

 1وكم مدبي من مدلج ومؤوب                     ويقال يظمي من مطى وراكب

: كقد تناص الشاعر مع قصائد مجنكف ليمى التي يخاطب فييا جبؿ التكباد يقكؿ فييا

ي ــــــين رآنـــــمن حـــــــــــــــــوأجيشت لمتوباد حين رأيتو                   وىمل لمرح

اني ــــــــــوتو ودعـــــونادى ب عمى ص وأذربت دمع العين كما رأيتو                 

 2يب زمانـــــأين الذي عيدتيم                   حوا إليك في خصب وط:فقمت لو

فقد كاف المجنكف كليمى كىما صبياف يرعياف غنما ألىميما عند جبؿ في ببلدىما 

يقاؿ لو التكباد،فمما ذىب عقمو كتكحش كاف يجيء إلى ذلؾ الجبؿ فيقيـ بو، فإذا تذكر 

ستكحش فياـ عمى كجيو حتى يأتي  أياـ كاف يطيؼ ىك ك ليمى بو جزع جزعا شديدا كا 

نكاحي الشاـ،فإذا ثاب عقمو رأل بمدا ال يعرفو فيقكؿ لمناس الذيف يمقاىـ كيسأليـ بأم 

 .3أرض ىك فييا ،فيمطي عمى كجيو نحك ذلؾ الجبؿ

فالتناص األدبي يظير جميا مف خبلؿ إستحضار الشاعر قصة مجنكف كليمى،كذلؾ 

لتشابو القصة في كصؼ الجبؿ خاصة عندما يعتمد عمى طريقة حكارية لتكثيؼ التجربة 

                                                           

.392ص الديكاف،: ابف خفاجة 1  
.440مف ص 1996، 1األغاني، دار الثقافة،بيركت،لبناف،ط:  األصفياني أبك الفرج عمي بف الحسيف 2  

.441 المصدر نفسو ،ص  3  
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الشعرية فنجد كبلىما يتحدث عف الناس الذيف يقيمكف بجكار ذلؾ الجبؿ عسى أف يجدكا 

 .حبل ليمكمو

يفو ػػػػػػػعرم القديـ كتكظػػػػػػػػػػتراث الشػػػػػػػتكمف جمالية التناص األدبي في إستحضار اؿ

في النص لمقصيدة،بحيث تتكافؽ تمؾ األلفاظ كتتناغـ مع النص المراد كتابتو أك قراءتو 

،حيث يعطي ىذا النكع مف التناص بعدا ثقافيا يحممو الشاعر في طياتو مف خبلؿ 

 .تكظيؼ جماؿ األلفاظ في األبيات

الصور البالغية :ثانيا 

: الصور البيانية- 1

الشعر ليس عالما مسطحا يتمكف منو القارئ دكف عناء،إنو عالـ سحرم جميؿ 

يمكج بالحركة كاأللكاف،كيمكف تجسيده في التجربة الشعرية بكاسطة الكممة كاإليقاع كالرمز 

إستحضار الغائب مف خبلؿ المغة،فقد كاف العرب  ك الصكرة،في صياغة جمالية إبتغاء ك

عر ػػػػػػػشػػػػػػر الذم يميز لغة اؿػػػػقديما يميزكف بيف الشعر كالنثر بكاسطة اإليقاع كىذا األخي

 .عف لغة النثر ىك الصكرة الفنية
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كالصكرة البيانية إذا أساس التجربة الشعرية،كبالتالي فإف اإلتجاه إلى دراستيا يعتبر 

معطى مركب كمعقد مف عناصر كثيرة خاصة الخياؿ كالفكر المكسيقي،كالمغة ىي مركب 

 .1يؤلؼ كحدة غريبة ال تزاؿ بيا مبلبسات التشكيؿ فييا

ككما نجد الشاعر في تجربتو يقـك عمى قكاـ الفعؿ اإلبداعي الذم يتكفر فيو عنصر 

التشبيو كالخياؿ كاإلستعارة،كالتي تكسب التجارب طاقة إيحائية تقكم اإلحساس كتقرب 

 PAUL) بول ريفردي:اإلستجابة لدل القارئ كىذا ما أراده الشاعر الكصكؿ إليو كيقكؿ

EEVERDY )تنبثق من الجمع بين …ب نيا إبداع ذىني صرف" : في تعريؼ الصكرة 

 "حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد قمة وكثرة

تمك الحقائق التي تمثل مركبا من العقل والعاطفة في لحظة من "فيقكؿ" باكند"أما 

 21."لحظات الزمان

كمنو يمكف القكؿ بأف الصكرة البيانية ليست شيئا ثانكيا يضاؼ إلى التجربة كلكنيا 

كسيمة جكىرية تيدؼ إلى الكشؼ كالتعرؼ عمى خفايا غامضة مف التجربة التي بصددىا 

يسعى الباحث إلى إظيارىا مف خبلؿ إعتماده عمى صكر تدؿ عمييا أك تكحي إلى نفس 

 " التشبيو،واإلستعارة ،والكناية"المعنى،فإذا كاف المفيـك القديـ قد قصر الصكرة عمى

                                                           

.55ص ،ـ2005،(د ط)الجزائر، الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم،دار ىكمة،بكزريعة،:  عبد الحميد ىيمة 1  
د )نظرية التصكير الفني عند سيد القطب،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،الجزائر،: صبلح عبد الفتاح الخالدم2
  .74ص ،1988،(ط
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بجميع أشكاليا ،فإف المفيـك الجديد قد كسع في إطارىا كأضاؼ إلى الصكر البيانية كؿ 

 1…الخيال والمجازمف 

عارة كالتشبيو ػػػػكمف الصكر البيانية التي يتـ التركيز عمييا في المبحث اآلتي اإلست

ك الكناية كقد جرل ترتيبيا بحسب تكاترىما في النصكص،كىك مكضكع الدراسة التي نحف 

 .بصددىا مف أجؿ الكشؼ عف الجمالية المغكية التي تمتاز في ديكاف ابف خفاجة

: التشبيو- 1-1

منذ أف كاف الشعر ك التشبيو صكرتو كعماده الذم يرتكز عميو ألف العبلقة بيف 

النص ك القارئ قائمة عمى صكرة المشابية كميما كانت نكعية الصكرة،يبقى التشبيو ىك 

المنبع األصمي الذم تستميـ منو العبلقات التي يتـ مف خبلليا إتخاذ المعنى مف الكاقع 

ذا إعتبرنا التشبيو بأركانو األربعة مف الصكر  العادم إلى الكاقع التخيمي لدل الشاعر كا 

 ككما .القديمة فيذا ال يعني أنو لـ يعد لو دكر ىاـ في عممية التأثير عمى القارئ الحديث

بأداة "وجو الشبو" في معنى مشترؾ"المشبو بو"بأمر"المشبو"يعد التشبيو ىك إلحاؽ أمر

مء ػػػػكمافي معناىما بغرض فائدة يؤدييا  المشبو كالتشبيو ىك تقريب ش" كأف" ك"الكاف"

 2.1مف شيء آخر يشترؾ معو اك أكثر بكاسطة أداة ظاىرة أك غير ظاىرة

                                                           

.56ص الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم،: عبد الحميد ىيمة  1  
ـ، ص 1993، 3ندار الكتب العممية،بيركت،لبناف،ط" البياف ك البديع كالمعاني"عمـك الببلغة: أحمد مصطفى المراغي2

63.  
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صفة الشيء بما قاربو وشاكمو من جية " :يعرفو بأنو"ابن رشيق القيرواني"فنجد

 1"واحدة،أو من جيات كثيرة ال من جميع جياتو ،ألنو لونا سميو مناسبة كمية لكان إياه

ه ــــــــفتشبيت الشيء بمثمو تشبييا صادقا عمى ماذىبت إلي"  ابن طباطباكيعرفو أيضا

 ."في معانييا التي أرادىا

أف التشبيو عبلقة مقارنة تجمع بيف الطرفيف إلتحادىما "كيرل عبد القادر الجرجاني 

تند ػػػػػػعبلقة قد تسػػػػػػػػػػػػػػػفات،كىذه اؿػػػػػػػػػأك إشتراكيما في صفة أك حالة أك مجمكعة مف الص

 2"إلى مشابية حسية أك مشابية في الحكـ أك بمقتضى الذىني الذم يربطيما

كال بد لمتشبيو أف يكجد في صكرة كاممة تتألؼ مف المشبو ك المشبو بو كأداة 

التشبيو :" التشبيو ككجو الشبو،كىي أركاف التشبيو،كما كردت عدة أنكاع لمتشبيو منيا

،كغيرىا مف التقسيمات التي أدرجيا "التشبيو الضمني"ك"،" كالتشبيو البميغ""التمثيمي

الببلغيكف ،إال أننا نأخذ األشير منيا ك المعركفة في الدراسات الببلغية غير أنيـ يركف 

 3.أف أرقى ىذه األنكاع ما حذؼ منو كجو الشبو كأداة التشبيو

لنا أنك نكضح بعض النماذج التي كرد فييا التشبيو فنجده يقكؿ في قصيدة  ك

 "الحديقة الراقصة"

                                                           

.46ص ،ـ2066 (د ط)القاىرة ،مصر، دار األفاؽ العربية، عمـ البياف،: عبد العزيز عتيؽ 1  
2

، 1ط لبناف، دار الكتب العممية، بيركت، محمد رشيد رضا،: أسرار الببلغة في عمـ البياف،تج:  عبد القادر الجرجاني 
 .78ـ، ص 1988

  .47عمـ البياف ،ص :عبد العزيز عتيؽ: ينظر3
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 14والُنوُر ِعْقٌد والغصون سوالف                     والجذع زند والخميج سوار

يظير التشبيو البميغ ىنا عندما ربط الشاعر الطبيعة بالمرأة ،فجعؿ النكر عقد كي 

تزيف المرأة عنقيا كإلبراز جماليا،كما شبو الغصكف المتفرعة بشعر المرأة المتدلي كحذؼ 

ستخدـ جذع لمزند كمصدر قكة كأماف،كما أف التفاؼ الزىر في الحديقة اأداة التشبيو ،كقد 

يبدكا ككأنو سكار، فقد دمج السكار كالزند كالسكالؼ فكميما عناصر أساسية خاصة بالمرأة 

 .كالمبلحظ ىنا أنو جمع  بيف المشبو ك المشبو بو كأنيما شخص كاحد 

" ومعين ماء البشر"كنجده يقكؿ في قصيدة

 2تيفو بو نار القرى ك نيا                       ميما عشا ضيف لسان المعرب

" نار القرل"مما يمفت إنتباىنا في ىذه الصكرة بركز التشبيو بكؿ أركانو حيث شبو 

ثمة ػػػػحة المتـػػػػػػػػػػػبيو الكاضػػػػػػػػػػػػػػػػالدالة عمى الضيافة،ككجو الشبو في عشا ضيؼ كأداة التش

،حيث أراد الشاعر أف يظير لنا صكرة البدكم كقت ترحالو كحينيما يدركو "كأنيما"في 

الميؿ يكقد نار القرل،حيث كاف مف طبع العرب أنيـ يكقدكنيا ليبل لييتدم بيا المسافركف 

إلى مكاف الضيافة كأف ىذه النار يراىا الضيؼ في العشية كفي الميؿ حيث يقصدىا 

 .العرب

 
                                                           

  .91الديكاف، ص: ابف خفاجة1
.27ص  ،نفسو  المصدر  2  
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" عبق العروس"كيقكؿ ابف خفاجة في قصيدة

نيا لنظيرة                              طرأت عميك قميمة النظراء  خذىا إليك،وا 

 1وحتسبك بيجة من نفحة                    عبق العروس وخجمة العذراء حممت،

ففي ىذا المقطع يشبو الشاعر عبؽ العركس بالرائحة الطيبة كالناعمة كىي قؿ ما 

كشبييا بعبؽ العركس،كالمبلحظ ىنا أف ىذه " المرأة"يشبييا،حيث حذؼ المشبو بو كىك 

المقاطع قد شبييا الشاعر بالعركس،كىذه عادة درج عمييا عدد مف الشعراء األندلس كيعد 

ىذا التشبيو كالتشخيص كيسترسؿ الشاعر في كصؼ القصيدة كما لك كانت عركسا كىذا 

 .النكع مف التشبيو ىك تشبيو ضمني

" وسرحة واحد"كيقكؿ أيضا في قصيدة

 2فعفت غرابا ،يصدع الشمل أبيضا              وكان عمى عيد الشيبة أسحما

شبو الشاعر شيبو بغراب أبيض كحذؼ كجو الشبو،فقد أراد القكؿ بأنو زجر ككره 

ىذا الشيب األبيض كالذم شبيو بغراب يفرؽ الشمؿ بينيما،ككاف في شبابو شعره 

 ."التشبيو"فكره ىذا الغراب كىك .أسكد

                                                           

.15الديكاف،ص : ابف خفاجة 1  
.140 المصدر نفسو ،ص 2  
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 مف خبلؿ  تكظيؼ  يعتبر التشبيو أكؿ الصكر الببلغية التي القت تكسعا

الشعراء ليذا الغرض كىذا ما نجده عند ابف خفاجة فقد أكثر مف التشبييات مف شعره كما 

إعتبر التشبيو عبلقة أساسية مف العبلقات التي يبنى عمييا الشعر 

: اإلستعارة- 1-2

تعد اإلستعارة لكنا ببلغيا شائعا في الشعر مف قديمو إلى حديثو،سكاء كاف عربيا 

ضرب : أك أجنيبا،كقد إختمؼ النقاد ك الببلغيكف في إعطاء تعريؼ ليا إذ تعرؼ بأنيا 

مف المجاز المغكم كىي تشبو حذؼ أحد طرفيو أك إنتقاؿ كممة مف بيئة معينة إلى بيئة 

: لغكية أخرل،كعبلقتيا المشابية دائما كىي قسماف 

كىي ما صرح بمفظ المشبو بو : التصريحية

 1.كىي ما حذؼ فييا المشبو بو كرمز لو بشبو مف لكازمو: المكنية

اإلستعارة نقل العبارة عن موضع إستعماليا "  أبو ىالل العسكري بقولوكيعرفيا

انة ـــــــــفي أصل المغة إلى غيره،وذلك العرض إما أن يكون شرح المعنى وفصل اإلب

عنو،أو ت كيده والمبالغة فيو،أو اإلشارة إليو بالقميل من المفظ أو تحسين المعرض الذي 

 2"يبرز فيو

                                                           

.8ص ، ـ1،2007مدخؿ إلى الببلغة العربية،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع،عماف،األردف،ط:يكسؼ أبك العدكس   1  
2
 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، :حت" الكتابة كالشعر" كتاب الصناعتيف :أبي ىبلؿ الحسيف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم  

 .246ـ، ص 1952، 1لبناف،ط بيركت، مؤسسة غنيمي،
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فأما اإلستعارة فيي أحد أعمدة :" يعرفيا فيقكؿالقاضي الجرجاني ككذلؾ نجد 

الكبلـ كعمييا المعكؿ في التكسع ك التصرؼ ليا يتكصؿ إلى تزييف المفظ كتحسيف النظاـ 

ما إكتفى فييا باإلسـ المستعار عف األصمي :" ، ككما عرفيا مرة أخرل بقكلو"كالنظر

كنقمت العبارة فجعمت في مكاف غيرىا كمبلكيا بقرب التشبيو كمناسبة المستعار لممستعار 

إمتزاج المفظ بالمعنى حتى ال يكجد بينيما منافرة ك ال يتبيف في أحدىما أعراض  ك لو،

 1."عف اآلخر

فاإلستعارة إذف ليست كسيمة لتحميؿ الخطاب فقط إنما مفيـك ذك قكة معرفية 

يؤسسيا الخطاب الشعرم ألنيا جزء مف بنية تصكيرية تحدد العبلقة بيف الفرد 

كعالمو،كتحدد طبيعة الفكر الذم يجعؿ نكعية اإلستعارة تختمؼ مف ثقافة ألخرل كما تعد 

 2.إنعكاسا لطاقة تعبيرية كمعرفية كتخيمية

عف الصكر اإلستعارية في عدد مف قصائده كىذا إف دؿ " ابف خفاجة" كقد عبر

عمى شيء فإنما يدؿ عمى عبقريتو ،فاإلستعارة عبلمة العباقرة كما كرد ذلؾ عف أرسطك 

كأعظـ شيء ىك أف يككف لمشاعر قدرة إستخداميا كالسيطرة عمييا،إذ يرفض أف يصبح 

شعره مجرد سرد لؤلحداث الكاقعية بؿ يأخذ المشاىد ك األكضاع المحيطة بو كيصمميا 

 3 .بفئة خاصة حتى يطرحيا في أحسف صكرة كالرقي بيا إلى أفضؿ مستكل

                                                           

.46عمـ البياف، ص:  عبد العزيز عتيؽ 1  
.10ص مدخؿ إلى  الببلغة العربية،:يكسؼ أبك العدكس:  ينظر 2  
.147،صـ2000،(د ط)مفاىيـ الصكرة الشعرية،منشكرات اتحاد العرب،عماف،األردف،: إبراىيـ لطيفة: ينظر 3  
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يتجو عممنا في ىذا البحث إلى دراسة اإلستعارة الشعرية في نماذج مف ديكاف ابف 

خفاجة ،كمحاكلة الكشؼ عما بداخميا ،كمدل مساىمتيا في بناء العالـ الكمي كالتخيمي 

: لمقصيدة حيث يقكؿ ابف خفاجة في قصيدة

 1 رقص القضيب بيا وقد شرب الثرى                     وشد الحمام وصفق التيار

كما تبدكا الطبيعة في نظر الشاعر ككأنيا في حقؿ فنرل القضيب في حالة سكر 

كقد بدأ بالرقص بعد شربو الخمر،الذم يرمي في النفس الفرح كالمتعة كفي الفكر نسياف 

الكاقع المزعج كىنا نسي القضيب كاقع الجماد بعد شربو الثرل،ثـ يضيؼ الحماـ جك الفرح 

إلى الطبيعة بغنائو الجميؿ،ككؿ حفؿ ينتيي بالتصفيؽ،كقد صفقت أكراؽ األشجار عربكف 

تينئة كالشاعر صكر لنا كاقع حفبلتو في ذلؾ العصر،فكاف لئلستعارات دالالت حضارية 

 فقد إىدل صفات تتعمؽ بالركح لمف ال ركح .ككأف الشاعر ضرب عصفكريف بحجر كاحد

 كلمتأثير مف جية ليصؼ الميالي أنسو في ذلؾ العصر .لو،كذلؾ إلحياء جماؿ الطبيعة

 .مف خبلؿ الطبيعة ككأف الحنيف يعكد بالذكرل إلى أياـ شبابو

: كيقكؿ أيضا في قصيدة

اتيا النور ـــــفيا                   و التف في جنبــــــــــف عطـــــــــ      غناء ألح
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 1عذار فتطمعت في كل موقع لحظة                   من كل غصن صفحة و

،لذا فقد  السككف عاد إلى الطبيعة بعد الحفؿ،فقد حاف كقت اإلستراحة أك النـك

إستعار الحديقة بالكرؽ الندل غطاء كالتحفت بو كالتؼ في كؿ جنباتيا كمف األزىار 

،حيث إستعار أكراؽ األشجار كالزىكر كشبييا بالغطاء "النكار" البيضاء كالتي ىي الندل

 .كىي عمى سبيؿ اإلستعارة المكنية

" لو يباع الدواء"كيقكؿ في قصيدة

 2    من ليمة لمرعد فييا صرخة                    ال تستطاب،ولمحيا إيقاع

رخ ػػػػػػػػػػػاف يصػػػػػػػفقد جاءت اإلستعارة ىنا مكنية فقد شبو الشاعر الرعد ككأنو إنس

في الميؿ،كحذؼ المشبو بو كؿ مف يصرخ مف شدة الخكؼ كالجزع زكما شبو الحيا الذم 

ىك ميزة يختص بيا اإلنساف،كىك الداؿ عمى المطر في البيت كجعؿ لو إيقاع ككقع 

 .ككأنو شخص يتغنى.جميؿ

" بانة فينانة" كيقكؿ أيضا في قصيدة 

 3          يابانة،تيتز،فينانة                         وروضة ،تنفح معطارا  

 
                                                           

.324الديكاف ، ص: ابف خفاجة  1  
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يصؼ الشاعر الحالة التي كصؿ إلييا جرا إتباعو ألىكائو،إذ شبو البانة كىي 

 .شجر ليف بالمرأة التي يتغزؿ بيا ك الفينانة تعني حسنة الشعر كزكية ك الرائحة

" برقع الثمج"كيقكؿ في قصيدة

 1       فميما تيممت خمارة                       ركبت إلى أشقر أشيبا

،كنجد اإلسػػػػػػػػػػػػػػنمتمس في ىذا المقطع نكعا مف الحزف كنسيا الو تعارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـك

 شبو الخمارة باإلنساف المسمـ الذم يييئ نفسو لمصبلة كىذه "تيممت خمارة"في قكلو

الصكرة تعبر عف الحسرة ،أم كطئت الثمج كقصدت الخمارة أك بائعة الخمر ألشرب خمرة 

 .صافية شقراء

فمف ىذا المنطمؽ يتبيف لنا أف كظيفة اإلستعارة بالغة األىمية حيث حققت الترابط 

كاإلنسجاـ في الديكاف ،كحشد كثير مف المعاني كالمشاعر ك األحاسيس التي تنتاب 

 .الشاعر

: الكناية- 3-1

الكناية لغة أف تتكمـ بشيء كتزيد غيره،كقد كنيت بكذا ككذا ،أك كنيت إذا تركت 
 ظ الذم يراد بو الـز معناهػػػػػػػػػأعنى ذكر المؼ.كالمعنى الذم ىك فعؿ المتكمـ.التصريح بو 

                                                           

.                  39ص :ابف خفاجة الديكاف  1  



                   الصورة الشعرية                            الفصل األول                       

 

31 
 

أف يككف نحكه مقبكال كالمعنى مف كؿ "أبو حيان التوحيديمع جكاز إرادتو معو كما قاؿ 
 11."ناحية مكشكفا،كالمفظ مف الغريب بريئا كالكناية المطيفة

السماء تحسد :كمف النماذج الكنائية مف قصائد ابف خفاجة ماجاء في قصيدة

 "األرض

ماء ــــــأال يا حبذا ضحك الحميا                     بحانتيا وقد عبس الس

اء ـــــح رخـــــلو ،ريـــــــ  تنازع ج وأدىم من جياد الماء مير                

 2إذا بدت الكواكب فيو غرق                  رأيت األرض تحسدىا السماء

اعر ػػػػػػػػػػػػػػفقد نظر الش" ىاػػػػػػػػػػػػػػضحؾ الحميا بحانت"تظير الكناية في البيت األكؿ 

إلى السماء فتأثر برؤيتيا كانثنى لكصفيا،فيك لـ يعبر خبلليا عما رآه كحسب بؿ عبر مما 

رآه ك شعر بو،كلعؿ الكجدانية خبلؿ تمؾ األبيات تظير في البيت األكؿ حيف تراءت 

الخمرة كأنيا تضحؾ أماـ عبس السماء فالضحؾ كالعبس ىما مف ذات الشاعر،كقد إندمج 

 .الحسد في نفس السماء التي تحسد األرض

 

 

                                                           

.238الديكاف ،ص :ابف خفاجة 1  
 

قسنطينة،  مجمة إبداع الثقافة الكطنية، الطاقات اإليحائية في النص الشعرم الجزائرم المعاصر،:  ناصر لكجيف2
 .8ـ، ص 2008، 1الجزائر ،ع
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" وصف متنزه" كيقكؿ أيضا في قصيدة

 1وشربتيا عذراء تحسب أنيا                       معصورة من وجنتي عذراء

قصد الشاعر بالعذراء نسبة إلى الفتاة البكر كىي كناية عف الخمرة التي لـ تمزج 

اءت كناية ػػػػػفاء كجػػػػػػػػػػػبالماء،كىي معصكرة مف كجنتي عذراء كىي أيضا تدؿ عمى الص

 .عف صفائيا كلذة طعميا كبريؽ لكنيا

يقكؿ "نادى الندام"كجاءت في قصيدة

 2   لوال الحياء من المشيب لقبمت                  ثغر الحباب بو،وعين النرجس

قصد الشاعر ىنا في ىذا المقطع أف لكال الحياء مف المشيب لقبمت ثغر الحباب 

يب الذم ػػػػػػػػػػكىي كناية عف الخمرة،حيث قصد أنو لك ال اإلحتشاـ مف الكبر كمف المش

عمى رأسو لعاد إلى شرب الخمر،كلكنو يعاتب نفسو عف حمؿ تمؾ الكأس كشبييما بعيف 

 .النرجس كىي كناية عف الكأس

" عروس مدامة"كيقكؿ أيضا في قصيدة

 3قام العناء بيا وقد نضج الندى                   وجو الثرى واستيقظ النوار

                                                           

.435الديكاف،ص:ابف خفاجة 1  
.21،صنفسوالمصدر  2  

.96 المصدر نفسو،ص  3  



                   الصورة الشعرية                            الفصل األول                       

 

33 
 

كناية عف تفتح األزىار أم "تظير الكناية في الشطر الثاني في إستيقظ النكار

اجة ػػػػػػبحمكؿ يـك الربيع تتفتح فيو األزىار كتغني الطيكر،كترش األرض بالزىكر فابف خؼ

"  الخمرة"ك" المرأة"ك"الطبيعة"في ىذا المقطع يجمع بيف 

" ياليل"كيقكؿ أيضا في قصيدة

 1                وما لدمعي طميقا                   وأنجم الميل أسري؟

كىي كناية عف طكؿ الميؿ كعدـ تنقؿ النجـك "  أنجـ الميؿ أسرل"يصؼ الشاعر 

نتظار إلى زكاؿ ىذا  كزكاليا،كأف العيف باتت تمطر مف الدمكع،كفي ذلؾ حالة الشكؽ كا 

نتظار طمكع النيار لكي ينسى أالـ كع حرقتو ػػػػػق كدـػػػػالميؿ المظمـ الذم أعيا الشاعر كا 

 .عمى أيامو فنجد الشاعر يتألـ عندما يحؿ الميؿ

" عشية أنس"كنجده أيضا يقكؿ في قصيدة

 2والشمس تجنح لمغروب مريضة                  والرعد يرقي ،والغمامة تنفث

لفظة مريضة كناية عف الشمس كلكنيا الشاحب كقت المغيب  إستعمؿ الشاعر

فقد شبو الشاعر البيت باإلنساف المريض الذم تظير عميو عبلمات الشحكب 

كاإلصفرار،ككما إستعمؿ الرعد ك الغمامة الدالتيف عمى القمؽ ك الحيرة،فمف خبلؿ قكؿ 

                                                           

.51ابف خفاجة،الديكاف،ص 1  
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فث ػػػػػػػػػػػػػالشاعر الرعد يرقي فيي كناية عف الرقبة مف السحر كالغمامة تنفث أم تنفخ،كالف

 .في العقد كاف عند العرب ضربا مف السحر

كمنو يمكف القكؿ بأف ابف خفاجة قد أجاد في إستعماؿ الكناية مف خبلؿ األلفاظ 

المستعممة داخؿ السياؽ،حيث أعطت قيمة فنية في أبياتو الشعرية فتبدكا ألفاظو ذات 

حدثيف ػػػػػجماؿ  كالدقة في التعبير،كىذا النكع إختص بو العديد مف الشعراء القدامى ك الـ

في  دراساتيـ كىذا ما يعطي فنا ك حسا   معنكيا يمتاز بيا الشاعر في تعبيره عف شيء 

 .فيعمد إلى الكناية لكي يتضح المعنى كيككف أقرب إلى الصكرة الذىنية

ائده كىذا ػػػػػيرا في قصػػػػػػػػػػػػػػغمت حيزا كبػػػػػػػػػػفنجد في ديكاف ابف خفاجة الصكرة البيانية قد ش

مف خبلؿ ما تعرضنا إليو في دراستنا،فنجد براعة الشاعر في تنكعو كتفننو في إستخداـ 

التشبييات كاإلستعارات كالكنايات لكي ال يتخمؿ شعره نكعا مف التكرار كالممؿ التي تجعؿ 

 .القارئ ينفر منيا،فقد عمد إلى ىذا األسمكب مف أجؿ إظيار أبياتو في أحسف صكرة

: الصورة البديعية- 2

فالبديع لغة ىك الجديد المخترع فنقكؿ بدع " البديع"تعرؼ الصكر البديعية بعمـ 

 .1الشيء كأبدعو فيك بادع كمبدع
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أما في اإلصطبلح ىك عمـ تعرؼ بو الكجكه كالمزايا التي تكسب الكبلـ حسنا 

 كقبكال بعد دعاية المطابقة بمقتضى الحاؿ ككضكح داللتو كبخمكىا مف التعقيد المعنكم ك

كاضع أصكؿ ىذا العمـ كمدكف قكاعده ىك الخميفة أبك العباس عبد اهلل بف المعتز بف 

 .1المتككؿ،قد إستقصى مافي الشعر مف المحسنات

المحسنات البديعية المعنوية،والمحسنات البديعية :قسـ المحسنات إلى قسميفففت

 .المفظية

 فيي التي يككف التحسيف بيا راجعا إلى المعنى :المحسنات البديعية المعنويةأما 

ف كاف بعضيا قد يفيد تحسيف المفظ كعبلمتيا أنو لك غير المفظ بما يدافعو  أكال كبالذات كا 

 .فالغاية مف ىذه المحسنات تحسيف المعنى.لـ يتغير المحسف المذككر

ف حسنت المعنى أحيانا تبعا :المحسنات المفظيةأما   فالغاية منيا تحسيف المفظ كا 

كعبلمتيا أنو لك غير المفظ الثاني إلى ما يراد بو زاؿ ذلؾ المحسف كمف ىذه المحسنات 

 2 الطباق و الجناسنجد

 

 

 
                                                           

.237ـ، ص 1997، 1دار النيضة العربية،بيركت،لبناف، ط الببلغة العربي البياف ك البديع،: طالب محمد الزكبعي 1  
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: الطباق- 2-1

 اسمػػػػػػػػػػػػػػػػػيفالجمع بيف الشيء كضده في الكبلـ كمما قد يككناف "إف الطباؽ ىك 

 1مختمفيف كىك ضرباف أك فعميف أك حرفيف أك

 .كىك ما إتفؽ فيو الضداف إيجابا ك سمبا:طباق اإليجاب

 2 كىك ما إختمؼ فيو الضداف إيجابا ك سمبا:أما طباق السمب 

: كمف أمثمة الطباؽ المتكاجد في الديكاف نجد قكؿ الشاعر

 3      تارة تسطو بو سيئة                  تسخن العين ،وأخرى حسنة

 كىك طباؽ إيجاب أراد الشاعر مف خبللو أف يبيف لنا أف (سيئة حسنة)فالطباؽ ىنا بيف

دكاـ الحاؿ مف المحاؿ فميس ىناؾ شيء ثابت في ىذه الحياة فاألخطاء التي يرتكبيا 

 .اإلنساف فبل بد أف تعقبيا حسنة

ظل الشباب كيقكؿ أيضا في قصيدة 

 4       يطالعنا الصباح ببطن حذوى                   فينكرنا ويعرفنا الظالم

                                                           

.303،صـ 2005جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف ك البديع،المكتبة العصرية،صيدا،لبناف،: أحمد الياشمي 1  
.238ص" البياف ك البديع" الببلغة العربية:  طالب محمد الزكبعي 2  
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 كىك طباؽ تاـ حيث أراد الشاعر أف (ينكرنا و يعرفنا)جاء الطباؽ  في ىذا المقطع بيف

تيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخدامو المفظػػػػػػػػػػػػػػيبيف لنا طمكع الصباح في ذلؾ المكضع كذلؾ مف خبلؿ إست

 فقد أراد بيا  أف ذلؾ المكضع قد ينكره كقد يعرفو كمف داللة عف حالة .ينكرنا ك يعرفنا 

 .الضياع ك الفراؽ الطكيؿ 

: كيقكؿ أيضا

 1 الماء والنار لوعة             فمن مقمية ريا ومن كبد حرىن      ألجمع بي

 فقد أراد الشاعر أف يبيف نكع ىذا الطباؽ (الماء و النار)يظير الطباؽ التاـ بيف 

 الماء الداؿ عمى الحياة كالنار الدالة عمى المكت كىذا الطباؽ يبدك استعماؿمف خبلؿ 

 . في المعنىاختبلفيماجميا مف 

: كنجد ابف خفاجة يقكؿ

 2ويوحشن ناع من الميل ناعب                  ف زجر منو بارحا ليس يبرح

 فقد قصد الشاعر بيذا الطباؽ لبياف (بارحا ليس مبرحا)فنجد طباؽ السمب مابيف

لذلؾ قد  حالتو النفسية كما يشعر بو مف ألـ ك فراؽ طكاؿ الميؿ فالحزف ال يكاد يفارقو،

 كأيضا لفظة ليس يبرح لتكضيح المعنى . لفظة بارحا لمتأكيد عمى ىذه المعاناةاستعمؿ

كتقديمو لمقارئ ككذلؾ نجده يقكؿ 
                                                           

.335ص:الديكاف: ابف خفاجة 1  
2
 .83، ص المصدر نفسو  
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 1     وأخ لود ال أخ لوالدة                        وأمس من نسب الوالد وداد

 فقد قصدا الشاعر في ىذا المكضع (أخ،ال أخ)تمثؿ طباؽ السمب بيف المفظتيف

بأف لفظة أخ األكلى فإنما دؿ بيا عمى األخ الذم ليس مف صمبؾ كدمؾ كقد نجد فيو 

نما ىك النسب الكالدة  الحناف كالرحمة عمى عكس األخ الذم ىك مف لحمؾ كدمؾ كا 

فالشاعر عندما عمد إلى ىذا فإنما قصد مف خبللو الكاقع الذم يعيشو فقد تجد .فقط

 .الرحمة ك الحناف مف الغير

: كيقكؿ ابف خفاجة أيضا   في ىذا 

 2       طال ليمى في ىوى قمر                    نام عن ليمى ولم أنم

فمف عادة اإلنساف أنو يخمد لمنـك كقت (نام و لم أنم)فيظير الطباؽ السمب بيف

 فالشاعر يشكك قمة النـك مف خبلؿ مناجاتو لمقمر فالميؿ ناـ عنو .التعب خاصة في الميؿ

 كعدـ االستقراريح حالتو السمبية بيف ضكىك لـ ينـ فغرض الشاعر إلى ىذا الطباؽ لتك

 .االستقرار

ككخبلصة لقكلنا أف الطباؽ في ديكاف ابف خفاجة لـ يكف طباقا زخرفيا متكمؼ 

نما كاف طباقا فكريا يجمع بيف األضداد لتقكية المعنى خاصة أف  ىدفو الزينة ك التجميؿ كا 

 .الشاعر عايش أحداث متناقضة
                                                           

.322ص ،الديكاف:  إبف خفاجة 1 
.281ص  ،نفسو المصدر  2  
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: الجناس- 2-2

ىك تشابو المفظيف في النطؽ ك إختبلفيما في المعنى كسبب ىذه التسمية راجع 

 أم أف تشبييما  في تأليؼ .إلى اف حركؼ ألفاظو يككف تركيبيا مف جنس كاحد

 1.حركفيما

فقد إختص الحديث عف التجنيس فيما يحدثو  (ق471ت)فنجد القاىر الجرجاني

النك ال تستحسن تجانس الفظتين إال إذا كان :"مكقع المفظيف في العقؿ مف الفيـ فيقكؿ

موقعا معنيييما من العقل موقعا جيدا،ولم يكن مرمى الجامع بينيما مرمى بعيد وذلك أن 

 2 "…المعاني ال تدين في كل موضع لما يحد بيا

 .والجناس غير التام الجناس التام ،:كينقسـ الجناس إلى نكعاف

:  كىك ما إتفؽ فيو المفظاف في أربعة أمكر ىي:الجناس التام- 1

 . نكع الحركؼ-1

 .عدد الحركؼ- 2

 .ترتيب الحركؼ- 3

 .ىيئة الحركؼ مف حيث الحركات ك السكتات- 4
                                                           

1
 .325ص جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف ك البديع،:أحمد الياشمي  
2

، ـ1999، 2محمد الفاضمي،المكتبة العصرية صيدا، بيركت، ط: حأسرار الببلغة ،ت:اإلماـ عبد القاىر الجرجاني 
  11، 10ص
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ىك ما إختمؼ فيو المفظاف في كاحد مف األمكر المتقدمة نكع : الجناس غير التام- 2

 1.الحرؼ أك شكمو أك عددا أك ترتيبو

د قكؿ الشاعر ػػػػػػكمف أمثمة الجناس التامة ك الناقصة التي كردت في الديكاف نج

" طماح الذوائب "في قصيدة

 2فمم أدر من صمت لو،وسكينة            أكبره بسن وقرت منو أم كبر

 (الكبر ،الكبرياء)(الكبرة،الكبر في السن)فيظير الجناس شبو التاـ بيف المفظتيف

فالجناس ىنا يدؿ في المفظتيف عمى الكبر في السف،كفي الثانية عمى الكبرياء كالتعالي 

فالشاعر كما معركؼ متكاضع في أخبلقو فيك يشكك مف الكبر فينا التكافؽ بيف األلفاظ 

 .ككذلؾ في عدد الحركؼ ك ترتيبيا

" عبق العروس"كنجده يقكؿ أيضا في قصيدة

 3وأنتك تسفر عن وجوه طمقة                  وتنوب من لطف عن السفراء

فالمفظة األكلى بمعنى تظير عف الكجكه  (تسفر وسفراء)فالجناس التاـ بيف

 .المشرقة فبدؿ الكجكه التي ال تظير عف جقيقتيا فيظير الجناس التاـ لتشابو الحركؼ

  :ككما يظير الجناس الناقص في قكؿ الشاعر
                                                           

.327جكاىر الببلغة في المعاني ك البياف كالبديع،ص: أحمد الياشمي  1  
.80ص الديكاف ،: ابف خفاجة  2 

. 53 ابف خفاجة، الديكاف، ص  3
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 1يندي ب خالق الصحاب               ىناك ال يندي السحاب

يندي نبلحظ في ىذا البيت تفنف ابف خفاجة في الجناس الناقص لدل جمعو بيف 

 فالصحاب قد شخصيا في اإلنساف كباألخبلؽ التي "الصحاب و السحاب" ثـ بيفوندى

يتحمى بيا،أما السحاب فقصد بيا سحب السماء ال تندم كىذا الفرؽ كاضح مف خبلؿ 

 .إختبلؼ الحرؼ كالمعنى

: كيقكا أيضا 

 2    جرى شدا ولمصبح التماع                    بحيث جرى ولمبرق التماح

 فاألكلى يقصد بيا الممعاف (التماع والتماح)فيظير الجناس الناقص بيف لفظتيف

 كىك .أم شركؽ الصباح كلمعانو كالثانية يقصد باإللتماح أم شبو الرؤية غير الكاضحة

 .أيضا يختمؼ في المعنى ك الحرؼ

ياليل  كنجده يقكؿ أيضا في قصيدة 

 

 

 

                                                           
. 81، ص  الدوان: ابن خفاجة 1
. 31المصدر نفسو، ص  2



                   الصورة الشعرية                            الفصل األول                       

 

42 
 

 1ىر         ياليل وجد بنجد                        أما لطيفك مس

 كىذا النكع  يختمؼ في الحرؼ فالكجد مف (وجد و نجد)فالجناس الناقص بيف

كذلؾ بإختبلؼ الحرؼ ك المعنى فشعر ابف خفاجة قد زخر :الكجكدية أم طكؿ اإلنتظار

 .بالمحسنات البديعية،فقد برع في إستخداـ ىذه الصكر داخؿ السياؽ المكجكد في القصيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .17 المصدر نفسو، ص    
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خالصة الفصل األول 
ة أنو كاف يتكمؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألفاظو كمعانيو إلى درجاختياركاف ابف خفاجة دقيقا في 

ف القارئ ألشعار ابف خفاجة يجد في شعره نزكحا كاضحا عمى األلفاظ  في صنعتو كا 
كاألساليب الجاىمية في طريقة بنائو لمقصيدة ككأنو يضعنا في مكضع فؾ لغز تناغمت 
فيو الكممات كالعبارات الرصينة مع شاعريتو ككصفو الخارؽ الجميؿ مبرزا لغتو الدينية 

 تجذب القارئ،فالشاعر غنى بالمكركث امتصاصية لمتناص بطريقة استخداموكالمتمثمة في 
 . القكم بو كمما زادت ثقافتوكارتباطوالثقافي كالديني فكمما زاد إيمانو 
 لغة األلكاف كصراعيا كذلؾ مف خبلؿ باستخداموكذلؾ   فقد عبر ابف خفاجة عف لغتو

 مف المغة مجازىا أستخدـتعدد الصكر الشعرية كالبناء الفني كقكة األلفاظ كداللتيا فقد 
كحقيقتيا في ما يدرؾ ذىنيا،فقد تجاكزت الصكرة الشعرية عند ابف خفاجة إلى تحقيؽ 

 كالتشبييات كالكنايات كالجناس االستعارات استخداـالمتعة الجمالية كما نجده يكثر مف 
عده ػػػػ  عضبلت في الببلغة كالبديع كأبباستعراضكالطباؽ كغيرىا مما جعؿ شعره أشبو 

عف اإلنسانية كالتمقائية كالمكضكعية كبالفعؿ نجده في كثير مف قصائده يمجأ إلى ىذه 
اعر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر التي يريد الشػػػػػػػػػػػػػػػاألساليب التي تشغؿ فكر القارئ كيجعمو يبتعد عف المش

 .أف يجسدىا في شعره
كمما شبؽ يمكف القكؿ بأف جمالية المغة تكمف في قكة األلفاظ كالنسؽ األسمكبي المميز، 
حيث تمثمت في تجسيد صكرة الرساـ الحقيقي بالرئيسية كعف رسمو لؤللفاظ كجماليتيا 

 باأللكاف في قصائده الشعرية إزاء ذلؾ فيك المسؤكؿ عف سبلسة أسمكبو كرشاقتو كامتزاجيا
 . لغتوكانسجاـ

 



الرمز و التكرار : انيـــــــل الثــــــــــــالفص
الرمز : أوال

مفهوم الرمز - 1

تجميات الرمز - 2

التكرار :ثانيا

مفهوم التكرار - 1

تجميات التكرار - 2

التكرار المفظي - 2-1

التكرار المعنوي - 2-2
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الرمز :أكال

: مفيـك الرمز- 1

يماء بالعينيف و الحاجبيف والشفتيف و الفـ والرمز وىو كؿ  الرمز لغة ىو إشارة وا 

. 1ما أشرت إليو مما يبف بمفظ بأي شيء أشرت إليو بيد

ربي اجعؿ لي "وفي التنزيؿ العزيز فقد ورد في قصة زكرياء عميو السالـ قاؿ

 .2"آيتؾ أال تكمـ الناس ثالثة أياـ إال رمزا:"آية،قاؿ 

فالرمز يدؿ عمى اإلشارة وىذه اإلشارة توحي إلى معنى رمزي مف خالؿ اإلشارة 

رب اجعؿ لي عالمة :إلى الشيء المراد بو،فقد ورد في القصة زكرياء الرمز حينما قاؿ

عالمتؾ التي : ليحصؿ لي السرور واالستبشار قاؿ:أستدؿ بيا عمى وجود الولد مني

. 3أال تستطيع التحدث إلى الناس ثالثة أياـ إال بإشارة إلييـ:طمبتيا 

والرمز وسيمة مف وسائؿ التعبير عف وحدة اإلدراؾ والتجربة بؿ إنو يؤدي دور 

المشحب الذي تعمؽ عميو المعاني والدالالت فضال عمي أنو يساعد عمى تكثيؼ الّتأثير 

العاطفي لمتجربة و موضوع التعبير األدنى 

                                                           

.119ـ، ص 1990، 1ط،5لساف العرب،دار صادر،بيروت،مج:  ابف منظور 1  
.41  سورة آؿ عمراف،اآلية 2  

.40ص تفسير القرآف الكريـ،: ابف كثير  3  
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فقد اكتسب الرمز معني في الذاكرة اإلنسانية بوصفو أداة لمتعبير عف الشيء الذي يختمج 

 1اإلنساف فيدؿ عميو بإشارة ،وىذه اإلشارة تحمؿ في طياتيا العديد مف المعاني والدالالت

وكما يعد الرمز أسموب مف أساليب التعبير ال يقابؿ المعني وال الحقيقة وجيا لوجو 

إنو تعريؼ يتميز بالشمولية فيمكننا اعتبار الرمز كممة أو عبارة عف صورة أو .بؿ.

شخصية  أو اسـ مكاف يحوي في داخمو عمى أكثر مف داللة يربط بينيما محوراف 

رئيسياف يتمثؿ األوؿ في البعد الظاىر لمرمز مف خالؿ الحواس،بينما يمثؿ الثاني البعد 

. 12الباطف لمرمز ولذلؾ توجد عالقة وطيدة بيف ظاىر الرمز وباطنو

تناظر مع شيء غير مذككر ،كيتألؼ مف عناصر فطرية " يعرؼ الرمز بأنو تنداؿ ونجد

وىذا " يتجاكز معيا الحدكد الحركية،ليجسد كيعطي مركب مف المشاعر ك األفكار

التعريؼ الذي قدمو محمد فتوح بألفاظ متقاربة وبتحوير جذري لكي يجعؿ المشابية أساس 

لإليحاء،فيو يجعؿ التركيب المفظي عائما وحرا،وىو ما يجعؿ الداللة تفتقد التوجيو الخفي 

. 23المتضمف في استخداـ رمز ما دوف غيره عف سائر الرموز

وليذا فإف إيحائية الرمز تعتبر مف أبرز الوسائؿ التصوير وبخاصة في الشعر  أو في 

النثر وىي قديمة،ولكف الشاعر المعاصر غمبيا في تجاربو الشعرية لالنتقاؿ الحداثي مف 

                                                           
1

د 'القصيدة العربية المعاصرة،دراسة تحميمية في بنية الفكرية والفنية،دار المطبوعات الجامعية،:كاميميا عبد الفتاح  
 .393ص ،ـ2007،(ط

-27ـ، ص 2008، 8 طالرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،منشورات البحوث و الدراسات،: السعيد بوسقطة2
29.  

  .33ـ، ص 1984، 3الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر،دار المعارؼ ،القاىرة،مصر،ط: أحمد محمد فتوح3
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بالغة ،الوضوح إلى بالغة الغموض في سعيو الدائـ وراء اكتشاؼ وسائؿ التعبير 

المغوية،التي تؤثر بيا لغتو الشعرية فيو مرتبط كؿ االرتباط بالتجربة الشعرية التي يعانييا 

 فالرمز الشعري يبدأ مف الواقع ليتجاوزه دوف أف يمغيو إذ يبدأ مف الواقع 11في واقعو الراىف

 .2المادي المحسوس ليتحوؿ  ىذا الواقع إلى واقع نفسي و شعوري تجديدي

فقد اتفؽ األدباء والفالسفة عمى تعريؼ الرمز بأنو شيء حسي معتبر كإشارة إلى 

الشيء معنوي ال يقع تحت الحواس،وىذا االعتراؼ قائـ عمى وجوه متشابية بيف الشيئيف  

أحست بيا مخيمة الرمز فإف المشابية بيف األشياء المادية ونظائرىا المعنوية ليست قائمة 

نما تقـو عمى قدرة  كما ىو الحاؿ في الرموز الشائعة و المستيمكة أو عمى الربط الساذج،وا 

الشاعر عمى االكتشاؼ الذاتي المنفرد المتمركز عمى قوانينيا الداخمية ،لئال تفقد الرموز 

. 33فعاليتيا وقدرتيا عمى اإليحاء

فقد استخدـ الشاعر الرمز بدعوى أف المغة العادية عاجزة عف احتواء التجربة 

خراج مافي الالشعوري وتوليد األفكار الكثيرة في ذىف القارئ إذ أف الرمز  الشعورية وا 

                                                           
، 1البروج الرمزية،دراسة في رموز السياب الشخصية والخاصة ،عالـ الكتب الحديث لمنشر،ط:ىاني نصر اهلل :  ينظر1

  .11ـ، ص 2006
.34الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،ص: أحمد محمد فتوح 2  

ـ، ص 2000، 1التصوير الشعري،رؤية نقدية لبالغتنا العربية،الدار العربية،مدينة النصر ،ط:  عدناف حسيف قاسـ3
167.  



  الرمز ك التكرار                                                         الفصؿ الثاني
 

48 
 

بالنسبة لمشاعر محاولة تغيير ولكنو بالنسبة لممتمقي مصدر إيحاء و تمميح يقصده الشاعر 

 .1بدال مف المجوء إلى المباشرة و التصريح

تعبيرية وداللة إيحائية،فقد حظيت قضية الرمز ة، وبذلؾ نجد الرمز يحمؿ دالؿ

بالكثير مف االىتماـ مف طرؼ الشعراء والنقاد وىي تستعمؿ لمداللة عمى المناؿ كأف يعبر 

الفرد عف طبقة ينتمي إلييا وقد يراد بيا إبانة القميؿ عف الكثير أو الجزء عف الكؿ أو 

اإلشارة إلى شيء محدد قد يتبادر في األذىاف لوجود عالقة بينيما تؤدي إلى اإلقتراف أو 

 .المشابية

تجميات الرمز - 2

 :الرمز الطبيعي- 1-1

 اإليطالي ويقصد بيذا النوع ما يتعمؽ بالطبيعة،وىذا ماذىب إليو 

وىي جممة العالمات  قسميا إلى ثمانية عشر نوعا ،منيا  .(E.ECO)أنبيرتكايكك

العالمات الطبيعية وىذا ما يخص موضوع دراستنا ويقصد بيا مافي الطبيعة 

 وىذه الرموز ليا دالالت كثيرة توحي إلى كغيرىا.…شجر،كماء،،كجباؿ،كليؿ،كأنيار:مف

. ⁽2⁾عدة معاني

 
                                                           

.125،ص(د ت)،1محمد ناصؼ ،الصورة األدبية،دار األندلس لمطباعة و النشر،ط: ينظر 1  
.128ص الصورة األدبية،: محمد ناصؼ 2  
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: الميؿ- أ

ارتبطت صورة الميؿ عند اإلنساف القديـ بالخوؼ والقمؽ و االضطراب فرغـ تعدد 

معانيو إال أف المعنى الذي ظؿ غالبا عميو ىو الحذؼ واالسـ وأف الميؿ ىو جانب لميـ  

الميؿ في عالميا : وباعث لقتامة النفس،وحيف طوت أخيمة الشعراء المعاصريف والقدامى ؿ

فأصبح ذلؾ مادة حياتية تتضمف مواقفيـ ومشاعرىـ وأحزانيـ وأفراحيـ وىموميـ 

. 11وطموحاتيـ

" ياليؿ"وفي ىذا الجانب نممس قوؿ الشاعر في قصيدة

رل؟ ػػػػػػد                  أما لطيفؾ مسػػػػ      ياليؿ كجد بنج

رل؟ ػػػػ    كأنجـ الميؿ أس  يقا           ػػػػ     كما لدمعي طؿ

 2 لـ يعقب المد جزرا         كقد طمي بحر ليؿ           

فالميؿ عند الشاعر رمز لممعاناة والخوؼ،فيو ينتظر آخر الميؿ متوقعا انبالج 

نور الصباح الذي ينير دربو  ويبعث فيو الروح و الفرح و انتياء المعاناة التي تالزمو 

طوؿ الميؿ ،والميؿ إذا سكف بالخمؽ اشتد ظالمو فنجد الشاعر يشتكي مف الميؿ و يتمنى 

أف تنتقؿ النجـو و تنفؾ مف أسرىا ،و إف العيف ال ترى في ذلؾ الميؿ المظمـ إال بصيص 

                                                           
ـ، ص 2009، 1طالمعنى الشعري،التشكيؿ والتأويؿ،دار جديد لمنشر والتوزيع،أربد،األردف،:عبد القادر الرباعي:  ينظر1

24.  
.80الديواف،ص: ابف خفاجة 2  
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نور نجـو المجرة فيو في حالة الشوؽ و االنتظار و انتياء ىذا الحزف و األلـ ،فيدؿ 

 .الرمز ىنا عمى طوؿ المعاناة و اليمـو التي تتجمى في روح الشاعر

"                      ليؿ كجناح الغراب  :"   ونجد قولو في قصيدة

 1       كليؿ كما مدا الغراب جناحو            كساؿ عمى كجو السحؿ مداد

نالحظ في ىذا البيت كيؼ استخدـ الشاعر إحساسو بجماؿ الميؿ أو وحشتو أو ظممتو أو 

انكشافو لو، فإننا نجد ابف خفاجة يستعمؿ رمز الميؿ ليركز عمى المعنى في مخيمة 

المتمقي،إذ يصوغ صورتو صياغة جمالية يتواشج فييا السواد الداخمي لنفس الشاعر 

بالسواد الخارجي لمواقع المحيط بو ،إذ  يغدو اليـ الداخمي قريف السواد المتمثؿ في 

الميؿ،وىذا يشيد بمعاناة ابف خفاجة مف الميؿ بما فيو مف سواد يفتؽ بداخمو لواعج األلـ 

واإلحساس بالحزف ،لتتشكؿ لنا المالمح النفسية الرازحة تحت سطوة السواد في ىذا 

األسود ىو جزء مف الدىر الذي يصيب اإلنساف " الميؿ"االمتداد السرمدي لميؿ،فيذا الرمز

 .في أغمى ما يممؾ

إذ عممنا أنو كمما اشتد إحساس اإلنساف بالزمف اشتد إحساسو بالموت، فيكرر معاناتو في 

. 22العجز أماـ قوة أعمى منو تتمثؿ في الميؿ بقدرتو الغير محدودة

                                                           

.53الديواف،ص: ابف خفاجة  1  
ـ، 2009، 1جماليات المعنى الشعري، التشكيؿ و التأويؿ، دار جرير، أربد، األردف، ط: عبد القادر الرباعي:   ينظر2

  .24ص 
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فنجد ابف خفاجة يرى في الميؿ فرصة تسعؼ الميمـو عمى االختالء بنفسو، ومنح دموعو 

: حرية االنيمار لمتفريج عما يعانيو ويكابده ويقوؿ

 1إذا الميؿ أضكاني بسطت يد اليكل              كأذلمت دمعا مف خالئقو الكبر

ويستمد حضور الرمز الميمي في ديواف ابف خفاجة،فقد جاء مرتبطا بالييجاف الداخمي و 

المعاناة النفسية التي تالزمو فإف انشغاالت ابف خفاجة الشعرية ممغمة بتمؾ الرموز التي 

: حيث يقوؿ.تتعمؽ بالنيايات والظالـ و العدمية و المجيوؿ 

 2كليؿ إذا ماقمت قد باد فانقضى                 تكشؼ عف كعد مف الظف كاذب

الميؿ ىنا رمز حاضر في وعي الشاعر إنو ال يعنيو أبدا ىذا الميؿ الزمني الذي يأتي بعد 

النيار إنما يذىب إلى أبعد مف ذلؾ بكثير،حيف يرى فيو ذلؾ الكياف المجرد المعنوي الذي 

يرمز إلى كؿ ما ييـ اإلنساف ويزعجو وكأف الميؿ ىو المارد الذي يرد أف يمتيـ 

 وأنو ليؿ سوداوي يتصؼ بكؿ معاني السوداوية .وأف ىذا الميؿ طويؿ وكاذب.الشاعر

واليأس فال يوجد فيو أي معنى أو بصيص أمؿ حتى ولو جاء الصباح فإنو ال يرى فيو 

أي أمؿ أونياية لمأساتو وىمومو،ومنو فإف الميؿ في ىذا البيت ىي صورة حقيقية مف 

 .معاناة الشاعر النفسية اليائسة التي تسيطر عمييا األلـ والوحدة

 
                                                           

.129الديواف،ص: ابف خفاجة 1  
.53ص  المصدر نفسو، 2  
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ذئب في ليؿ  يقوا ابف خفاجة في قصيدة 

كمفازة ال نجـ في ظممائيا               يسرم كال فمؾ بيادكاد 

 1تتميب الشعرم بيا ككأنيا              في كؼ زنجي الدجى دينار

يظير الرمز الموني في صحراء سوداء ال نجـ فييا يظير وال كوكب  يسري عدا نجمة 

الشعري تبعث األمؿ،فقد دمج الشاعر رمز الميؿ و شبيو بالصحراء المظممة والواسعة 

التي تؤدي بمف فييا إلى اليالؾ في ىذه الصحراء بأف تتجو رؤية الشاعر النفسية ال 

البصرية فالتصور إمكانية وجود بصيص أمؿ في نجمة الشعري المضيئة  أف تممع في 

 .سواد الميؿ

: ويقوؿ

كقد ػػػػػػػػارؽ المتػػػػػػػػساف البػػػػػػػػفي ليمة قد بات يممس تحتيا                  حبر ؿ

 2نا                 حديث كما ىبت النسيـ عمى الكردػػػػػػػػكليؿ تعاطينا المداـ كبيت

:  ويقوؿ أيضا 

 3إذا الميؿ أضكاني بسطت يد اليكل             كأذلمت دمعا مف خالئقو الكبر

                                                           

.85الديواف،ص: ابف خفاجة  1  
.61 المصدر نفسو،ص 2  
.144 المصدر نفسو،ص 3  
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" الميؿ"ولو تقصينا الديواف لوجدنا الكثير مف القصائد التي وظؼ فييا ابف خفاجة مفردة

والتي ترمز إلى دالالت كثيرة ورموز تتجمى حسب قراءة معانييا لدى المتمقي الذي يعيد 

 فالسواد ىو رمز .صناعة الرمز ،بيد أف إحدى داللة التي ال تنفؾ عنو ىي داللة الموف

 .لمكائف المخيؼ، كما يعبر عف حضور داللة نفسية لو بعد جمالي في القصيدة

: الماء- ب

أبرز ما أخذ مف عناصر الطبيعة في ديواف ابف خفاجة كاف الماء فشعره عمى 

 كىدا في شعره بجماؿ الماء كمدل بركز ىذا الرمز اإلجماؿ كثير الماوية،رطب،فيرمز 

: ما يجعمو مف دالالت رمزية فيقكؿ

فكرعت مف ماء الصباح غاللة               تندم كمف شفؽ السماء نقاب 

 1ابػػػػػػػػػػماء الفرات عبػػػفي حديث لمريح الرخاء تنفس               أرج كلؿ

كاف لمماء دورا ميما في إيضاح الصورة و تجسيدىا داخؿ السياؽ الرمزي،حيث 

نجد الشاعر قد رمز إلى مياه الفرات بيذا الرمز المتمثؿ في اشتياقو إلى مياه الفرات 

 فيذا الرمز يوحي إلى .باعتبارىا المنبع الذي يستسقي منو الشاعر كؿ ما يختمج في نفسو

النماء والصفاء ورمز العروبة،فالشاعر حينما وظؼ ىذا الرمز إنما أراد بو رؤية ما ورائية 

                                                           

.315الديواف،ص: ابف خفاجة 1  
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يمكف مف خالليا اإلشارة بيا إلى عدة رموز تؤدي إلى عدة معاني وكذلؾ نجد قوؿ 

: الشاعر في ىذا الصدد يقوؿ

 1كالماء أسرع جريو منحدرا                        متمكيا كالحية الرقطاء     

فنجد الشاعر ىنا قد رمز لمماء بأنو سريع في جريانو وىذا يدؿ عمى أف النير 

الذي يسيؿ منو الماء العذب البارد يرمز إلى قمة العذوبة والصفاء واشتياؽ الشاعر ليذه 

األماكف وما تحممو مف أماكف مريحة،فالماء يدؿ عمى الحياة الصافية و الجميمة وكذلؾ 

" عذار الظؿ"نجد قوؿ الشاعر في قصيدة

ؿ ػػػ كدكح حسف بيا مط س              ػػػػػ       سقيا ليا مف بطاح أف

 ⁽2⁾ؿػػػػػػػػػػػ أظؿ فيو عذار ظ        فما ترل غير كجو الشمس             

فالشاعر ىنا يناشد التغيير ويطمبو مف خالؿ حرؼ النداء الخفية الموجو 

 فالماء ىنا  .لمسماء،طالبا منيا السقيا وىي الدالة عمى الدعاء باستمطار الخير و الغيث

ىي الذات  في امتالؾ ىذه الغاية بإشباع المذة و التمتع بالحب ومشاىدة المناظر الخالبة 

التي تدفع النفس باالنشراح، فالماء يطفي النار المتأججة في القموب لتصبح ىي ماء 

 .الحياة

                                                           

.72ص السابؽ،  المصدر  1  
.130ص الديواف ،: ابف خفاجة 2  
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وما  ,,,الميؿ،الماء،األنيار:فقد برع الشاعر في توظيفو الرموز المستمدة مف الطبيعة منيا 

تحتويو ىذه الدالالت مف أوصاؼ وقيـ رمزية تييمف عمى عالـ الشاعر النفسي والخاص 

والعاـ المحيط بالشاعر فالميؿ يرمز إلى الخوؼ والحيرة ،أما الماء يرمز إلى الحب والحياة 

 .و الجماؿ

:  الرمز الديني 2-1

: سكر القرآف الكريـ-  1

يعد القرآف الكريـ أوؿ النصوص التي استأثرت عناية الشاعر باعتباره النص 

الذي يحمؿ مف أبعاد الالمحدود فالقرآف الكريـ كالـ اهلل المعجز لمخمؽ في أسموبو، فال 

ترى شيئا مف األلفاظ أفصح وال أجزؿ وال أعذب مف ألفاظو، فيعتبر استمياـ الرموز الدينية 

في الديواف خاصة في قصائده الشعرية حيث يؤكد ىذه الرموز مف خالؿ تأثر الشاعر 

بمغة القرآف واألحداث والوقائع ذات الطابع الديني عف لغتو الشعرية،فمغة ابف خفاجة 

. 1مشبعة بيذه الرموز ومدى توظيؼ الشاعر لثقافتو القرآنية

 السماء،القمر النجـك فنجد الشاعر يستحضر ألفاظ مف القرآف الكريـ مثؿ

الجنة،القرآف، الشمس،النار 

 

                                                           

.25،صـ1،2003منيجية القرآف المعرفية،دار اليدى لممطبعة ،بيروت،لبناف،ط" محمد أبو القاسـ حاج أحمد: ينظر 1 
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" لممدح ألحاف"فنجده يقوؿ في قصيدة

 1برػػػػػػػػاب ثيػػػػػػػـ لمثر يا كأنو               أيادم نعيـ،أك ىضػػػػػكأشرؽ نج

: ويقوؿ أيضا

 2تعدل عاله دياره فميا بو                في مرتقي زحؿ ،جماؿ المشترم

  فصؿ الربيع كرنة المكاء وكذلؾ نجد قولو في قصيدة

جـ اآلراء ػػػػػالء كأفػػػػػػػػة                قمر العػػػػػػػػؿ كؿ ممـػػػكسرل،فجمي لي

لك شئت طمت بو الثريا قاعدا                كنثرت عقد الككاكب الجكزاء 

 3ت كجو سماءػػػػػػػػػػدم حرة                 فكأنني قبؿػػػػػػػػػكلثمت ظير يد تف

نجد الشاعر قد وظؼ ألفاظ مف القرآف الكريـ،فمف خالؿ ىذا التوظيؼ ترمز ىذه 

األلفاظ إلى رموز ذات قيمة فنية فمثال نجد الكواكب فيذا الرمز يضرب بو المثؿ في 

. العمو و البعد و المشتري يرمز بو في لمعانو و بريقو

وابف خفاجة في صمة شعره بالقرآف الكريـ قد وظؼ ىذه الرموز مف أجؿ بياء 

ظيار األبيات في أحسف صورة فرمز السماء يدؿ عمى الصفاء و العدؿ ،أما  القصيدة وا 

                                                           

.219الديواف،ص: ابف خفاجة  1  
.159 المصدر نفسو ،ص 2  
.157 المصدر نفسو ،ص  3  
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النجـو فترمز إلى الضياء و النور الذي تستنار بو األمة العربية ،فيبدوا أف ىناؾ نزوع 

قوي لديو في توظيؼ األلفاظ القرآنية بشكؿ ممؾ عميو شعوره و أحاسيسو ،حتى صار ذلؾ 

 1الجزء مف طريقتو الخاصة في الكتابة ،مف ألفاظ متفرقة مف آية أو مف سورة

" يا ليت أني ما خمقت" ونجده يقوؿ في قصيدة 

 2  فيا ليت أني ما خمقت مطعـ             كلـ أدر ما اليسرم  ىناؾ كما العسرم

فالشاعر ىنا يتمنى أنو لـ يخمؽ لكي ال يتذوؽ ىذا العذاب واأللـ والفراؽ عمى 

وطنو  والتغرب وراء الطبيعة باعتبارىا الممجأ الوحيد الذي يمجأ إلييا كؿ مف  كانت نفسو 

غارقة في األحزاف،فقد وظؼ الشاعر ىذه األلفاظ القرآنية الدالة عمي الفرح و 

،فقد قدـ الشاعر اليسر وذلؾ مف خالؿ معايشتو لمواقع المر فبعد "العسر  واليسر"السعادة

 .العسر يسر

ومنو فإف الحس الديني كاف مادة ثرية بمجموعة مف القيـ و الرموز وأف ىذه 

الرموز ليا دالالت معينة تظير جماليا مف خالليا توظيفيا داخؿ السياؽ مما يجعميا ثرية 

. وموحية تخترؽ الواقع

 

                                                           

.237،ص(د ت)،(د ط)البنيات األسموبية في لغة الشعر العربي الحديث،دار المعارؼ،: مصطفى السعدني:  ينظر 1  
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: الشخصيات الدينية- 2

يعتبر توظيؼ الشخصيات مف أىـ األساليب التي تمحؽ النص الشعري، وكما 

 11تحمؿ رموز تتدفؽ مف خالؿ استعراض الشاعر ليذه الشخصيات العظيمة

: إبراىيـ

يقـو الشاعر باستخداـ ىذا الرمز العظيـ وذلؾ مف قصة إبراىيـ عميو السالـ 

،انطالقا مف ذلؾ الموقؼ العظيـ الذي رمى فيو إبراىيـ في النار الموقدة فنجاه اهلل 

بقدرتو،وكانت عميو بردا و سالما،فاستميـ الشاعر قصتو ليعزز بو تصوير الصبر و القوة 

التي أبداىا مف خالؿ المعاناة و الشدة واليأس وحتى بدا كالقابض عمى الجمر ،ولكف ىذا 

 .2الصبر ىو طريؽ النصر

" اهلل يعطي كيمنع" فيقوؿ الشاعر في قصيدتو 

ـى أىٍعرىبي ض ًفي نىٍصًر إبٍ ػػػػػػى فىًفي حيبن إٍبرىاًىي ـى كىرَّر ػػػػػػػػػاًىالن                كى عيا   ػػػػػػس رىاًىي

ٍبحي أىٍبمىًج                ـى كى الصي ؽي أىٍصدىعي  فىمىٍف ًمٍثؿي إٍبرىاًىي ـى كى الحى كى مىٍف ًمٍثؿي إٍبرىاًىي
3 

                                                           
، 1ط ليبيا، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،الشركة العامة لمنشر،: عمي عشري زايد: ينظر 1

  .95ـ، ص 1978
.192تفسير القرآف العظيـ،ص:ابف كثير: ينظر  2  

.318الديواف،ص:  ابف خفاجة 3 
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فالشاعر عندما وظؼ ىذه الشخصية الدينية في ىذه األبيات فيي ترمز لممقاومة 

و الفداء في سبيؿ قيـ الحؽ و الخير،لتتوحد مع شخصية الشاعر فقد وردت أيضا 

 .داكد-سميماف-يكسؼشخصيات دينية في ديواف ابف خفاجة وىي 

" سيؼ الممؾ" ونجد قولو في قصيدة 

تىٍسمىعي دىاًكدنا ًبًو ،ميتىرىًنمنا تىرىل ييكسيفنا ًفي ثىٍكًبًو حيٍسفى صيكرىةو                   كى
1 

إنما قصد ليذا التوظيؼ إلى " يوسؼ"و" داود"فنجد الشاعر في توظيفو لمنبي

إعطاء رمز ديني يالئـ الموقؼ الذي بصدده ،حيث شبو جماؿ الممدوح وعائو بجماؿ 

يوسؼ،وصوتو بصوت داود الشجي،فقد كاف معروفا بالصوت الشجي ولحف الخمد ،فقد 

 .استعمؿ الشاعر ىذه الشخصيات ليظير مدى حبو لممدوح و بالصفات التي يتحمى بيا 

" ىؿ عطفة لمدىر"ويقوؿ أيضا في قصيدة 

مىٍيًو ليجةه ًمٍف ص ًبيبه عى بىابه ًمٍف أىسػػػػػػى      حى رناًف ػػػػػي ننًة ـػػػػػكىاًرـ و              عىالىىىا حى

 2   تىراءل لىنىا في ًمٍثًؿ صيكرىًة ييكسيؼو               تىرىاءىل لىنىا ًفي ًمٍثًؿ ميٍمًؾ سيمىيمافً 

                                                           

.457الديواف ،ص:ابف خفاجة  1  
.281المصدر نفسو،ص  2  
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فمف خالؿ ىذه المقاطع التي ذكرىا فإننا نجد رمزا آخر وىو رمزا القوة والعمـ فيو 

سميماف الذي قيؿ عنو بأنو صاحب عمـ و عمؿ فقد ورث سميماف أباه داود في النبوة 

 .1 فقد كانت ميزتو فيـ كالـ الحيوانات.والممؾ

فرمز الشاعر بيذا الرمز القوي والحكيـ،وذلؾ مف خالؿ توحيده ليذا الرمز 

عطاء نبرة مضيئة  فالشاعر عندما وظؼ الرموز الشخصية إنما قصد بيا اإليضاح وا 

داخؿ القصيدة ،كما استوحى ألفاظ مف القرآف الكريـ لجماؿ األلفاظ ودقة الصياغة 

 فقد كاف القرآف رافدا أساسيا مف .،فيظير ذلؾ مف خالؿ ما عرضناه في ىذه  الدراسة

 الدينية ال تزاؿ مداد ألقالـ الشعراء فقد اقتبسوا كمماتو واستميموا آياتو وتمثموا .روافد ثقافتو

بنظمو واسترجعوا قصصو واستضاؤوا بعبره فيو دائما وأبدا منيؿ عبؽ ونبع صاؼ،يأتي 

 22.توظيفو في الشعر تعزيزا لشاعريتو ،وداعما الستمراره

 

 

 

 

                                                           

.189تفسير القرآف العظيـ،ص : ابف كثير: ينظر 1  
 ،منشورات النبييف الجاحظية، (فترة االستقالؿ)الرمز والداللة في شعر المغرب العربي : عثماف حشالؼ  2

  .38ص ،ـ2000الجزائر،
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التكرار :ثانيا 

: مفيكـ التكرار- 1

يعتبر التكرار نسقا تعبيريا ميما في بنية القصيدة العربية،حيث تعتمد عميو في 

. 1نصوصيا بشكؿ يجذب القارئ ويجعمو يرتاد مغامرة لمكشؼ عف الداللة

إذا رددنا وأعاد " كرر"فقد جاء في معجـ لساف العرب بأف التكرار ىو مصدر

كره وكر نفسو والكر مصدره كر عميو يكر كرا وكرورا وتكرارا،ويقاؿ : الرجوع ويقاؿ:فالكر

كرر الشيء   :

. 2أعاده مرة بعد أخرى…تكريرا

لكف يحدث ىذا التكرار تناغما موسيقيا :فالتكرار إذف ىو عممية إعادة العبارات 

 .داخؿ السياؽ والتأكيد عمى دالالت األلفاظ

فرغـ تبايف نظرة العمماء لمتكرار واختالفيـ حولو إال أف رؤيتيـ لحقيقتو ظمت 

. 3متقاربة إلى حد بعيد،فيي لـ تخرج عف حدود في اعتباره في إعادة لمفظ أو لممعنى

لذلؾ نجد التكرار ىو إلحاح عمى جية ىامة مف العبارة ،يعني بيا الشاعر أكثر مف 

عنايتو بسواىا، وىو بذلؾ ذو داللة نفسية و قيمة ،تفيد الناقد األدبي الذي يدرس 
                                                           

.8ـ، ص 2010، 1جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر،دار وتد لمطباعة،ط:  عصاـ الشرتح 1  
.225،صـ1996،"كرر"مادة  ،5لبناف، مج لساف العرب،دار صادر،بيروت،:  ابف منظور 2  

.21،ص (د ت)،(د ط)وزارة الثقافة التكرار في شعر محمود درويش،: فيد ناصر عاشور 3  
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 النص،ويحمؿ نفسية كاتبو،إذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسمطة عمى الشاعر فنجد

 إف تكرار األصكات كالكممات ك التراكيب ليس ضركريا لتؤدم الجمؿ :"يقوؿمحمد مفتاح 

. 1(أك محسف لغكم (شرط كماؿ)كظيفتيا المعنكية ك التداكلية كلكنو 

ويعد التكرار مف الظواىر الجمالية التي يعتمدىا األدباء و الشعراء عمى حد سواء 

فيو ظاىرة لغوية مف حيث اعتماده عمى الكممات والجمؿ البسيطة و المركبة فيو في 

معناه العادي ،إعادة المبدع لعبارة أو لجممة أو لحرؼ في نفسو و عف غايتو الفنية تقوؿ 

التكرار في حقيقتو إلحاح عمى جية ىامة في العبارة يعني بيا الشاعر "نازؾ المالئكة

 كىك يسمط الضكء عمى نقطة حساسة في العبارة كيكشؼ .…أكثر مف عنايتو بسكاىا

. 2"عف اىتماـ المتكمـ بيا

ففي التكرار تجمية لممعنى و تزكية لو ورغبة مف الشاعر في التوكيد و التفصيؿ 

 3.و مف ثـ تنمية المعنى وبمورتو

 

                                                           

.39ـ، ص 1992، 3،المركز الثقافي العربي،ط(استراتيجيو  التناص)الخطاب الشعري: محمد مفتاح 1  
.217ـ، ص 1986، 3طالسعودية، الرياض، دار المريخ، التيارات المعاصرة في النقد األدبي ،:  بدوى بطانة 2  

3
عزؼ عمى وتر النص الشعري،دراسة تحميمية النصوص األدبية الشعرية،منشورات إتحاد الكتاب : عمر محمد طالب  

  .187، صـ2000العرب،دمشؽ ،سوريا،
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ولمتكرار أىمية كبيرة خاصة عندما يوظؼ بطريقة دقيقة وال يكوف بطريقة الحشو 

وأف التكرار يقترف دائما باليواجس واألحاسيس األساسية التي تدمف …الزائد عمى الحاجة

 1.الحضور في البنية النفسية لمشاعر

ف كاف في بعض الحاالت  والتكرار يساعد الدارس لموصوؿ  إلى المعاني ،حتى وا 

عادة الفكرة بعدة صيغ وقوالب ليس الميـ في عدد القوالب  كثرة التكرار تؤدي إلى الممؿ وا 

بؿ الميـ في أف تكوف ىذه القوالب جاىزة حتى و إف كثر  التكرار وىذا ما زاد لمعمؿ بعدا 

دالليا وجماليا وليذا جاء التكرار في القصائد القديمة والحديثة  تيدؼ لتحقيؽ تأكيد أف 

ذا كاف يرمي إلى إحداث إيقاعي خطابي متجو إلى  جزئية بواسطة الكممة أو المكررة وا 

الخارج فال غضاضة في ىذا ماداـ ىو في األصؿ يساير الشكؿ و اإلطار الذي تتحرؾ 

 2فيو بنية القصيدة التراثية

 فقد تحوؿ إلى خصيصة أساسية في بنية النص الشعري .أما التكرار في القصيدة الحديثة

بوصفو أسموبا شعريا مف أىـ األساليب التعبير الشعري،فمـ يعد يكتفي مما يظير عمى 

السطوح بؿ صار يسعى إلى الغموض إلكتشاؼ المشاعر الدقيقة و اإلنفعاالت واإلبانة 

 3.عف دالالت داخمية مف المصادر التي خرجت عنيا

                                                           

.252،صـ1993البنية اإليقاعية في شعر أبي تماـ،رسالة ماجستار،جامعة عنابة،الجزائر،: رشيد شعالؿ: ينظر 1  
.80،صـ1985،(د ط)لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث،منشأة المعارؼ،: رجاء عيد  2  

.83 ،صمرجع نفسواؿ  3  
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حيث أصبح التكرار أحد العناصر األساسية لمقصيدة أو يكوف إما في الحروؼ 

 عدناف حسيف :أو الكممات أو العبارات فتعددت أنماطو و تشكيالتو و في ذلؾ يقوؿ 

إنو بتشكيالتو المختمفة ثمرة مف ثمرات قانكف اإلختيار ك التأليؼ ك مف حيث " قاسـ

تكزيع الكممات ك ترتيبيا بحيث تقيـ تمؾ األنساؽ  المتكررة عالقات مع عناصر النص 

 11"األخرل

وكما يمجأ الشاعر إلى التكرار بوصفو وسيمة مف الوسائؿ التي تعتمد عمى التأثير 

الذي تحدثو الكممة المكررة في نفس المتمقي،وقد يكوف الدافع وراء التكرار ىو التركيز عمى 

 فيبرزىا الشاعر و يعطييا أىمية أكبر مف طريقة،فتكوف .كممات محددة لمفت اإلنتباه إلييا

مف الكممات المفاتيح في القصيدة التي ال يمكف تجاوزىا أو التعاض عنيا عند قراءتنا 

 2لمقصيدة لتسميط الضوء عمى الكممة أو العبارة المكررة

فكما أف التكرار يكشؼ إىتماـ الشاعر بالمفردات و العبارات المكررة فيو يفيد أيضا الناقد 

في الكشؼ عف المعاني و الدالالت المتخفية فيكوف بذلؾ إحدى الوسائؿ العامة لمقبض 

عمييا أو بمثابة النافذة التي نطؿ عمييا عمى الشعور الشاعر فيكشؼ عف بعض مالمح 

 3تجربتو الشعرية

                                                           
د )،(د ط)اإلتجاه األسموبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،الدار العربية لمنشر، القاىرة، مصر،:  عدناف حسيف قاسـ1
  .200،ص(ت

.205ص  المرجع نفسو، 2  
.24التكرار في شعر محمود درويش،ص:  فيد ناصر عاشور 3  
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لمتكرار مساحة شاسعة عند الشاعر العربي ألنو يعكس حالة نفسية دفينة في ذات المبدع 

 .يقدميا إلى المتمقي في حمة غنية بالجماؿ الفني

تجميات التكرار - 2

يظير التكرار في ديواف ابف خفاجة بنوعيو التكرار المفظي و التكرار المعنوي 

" التكرار المفظي - 2-1

ىو نمط مف أنماط التكرار الشائعة وىو تكرار كممة، أو حرؼ، أو عبارة أو فعؿ 

 11أو مقطع في القصيدة مف خالؿ التكرار ىذه السياقات

وىو نمط شائع في .وقد إعتبر تكرار الكممة أبسط ألواف التكرار أو أكثرىا إنتشاء

 وليذا نجد الشعراء يمجؤوف إلى .الشعر المعاصر عمى عكس شيوعو في الشعر القديـ 

 إلى ذلؾ في نازؾ المالئكةالنوع األوؿ ولكف ينبغي  الحذر في إستعمالو فقد أشارت 

ال ترتفع نماذج ىذا المكف مف التكرار إلى مرتبة األصالة ك الجماؿ إال عمى يد " :قوليا

نما عمى بعد الكممة  شاعر مكىكب يدرؾ أف المعكؿ في ممكة ال عمى التكرار نفسو كا 

 2"المكررة

                                                           
د )حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،أفريقيا الشرؽ،الدار البيضاء،المغرب،:حسف الغرفي:  ينظر1
 .82،صـ2001،(ط

.276ـ، ص 1985، 1قضايا الشعر المعاصر،دار المالييف ،بيروت، لبناف،ط:  نازؾ المالئكة 2  
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ويمكف ليذا التكرار أف يولد إيقاعيا داخميا في .فالتكرار المفظي ىو تكرار أصوات بعينيا

القصيدة ،كما أف موقع الكممة في النص يسيـ إلى حد ما في درجة اإليقاع بيدؼ تقوية 

 .1المعاني الصوتية

العاذؿ العاذؿ ومف أمثمة التكرار المفظي ما نجده في قوؿ الشاعر في قصيدتو 

     أد بقمبي كىك في طيو                 فصار محمكال بو حامال 

   2    ككاف قمبي دكنو كاقدا                  كماء جفني ،فكقو حائال  

إذ " القمب،قمبي،بقمبي" في ىذه المقاطع نجـ عف تفاعؿ األصوات عدة مصادر

تعبر في مجمميا عما يدور في نفس الشاعر مف أحاسيس ومشاعر أي أف ىذا القمب 

أتعبو و ثقؿ عميو،في قولو أي تعب مف قمبي،مع أنو في داخمو يتحرؽ شوقا فغدا المحموؿ 

 .أي الحبيب كأنو ىو الذي يحمؿ القمب

وىذه المصادر متماثمة ومتشابية في جرسيا و طبيعتيا باطنية و تحوؿ عف 

مجرد إحداث إيقاع خطابي و جمجمة لفظية ال طائؿ منيا إلى إبراز إيقاعات درامية نفسية 

لى أداة تصوير الحاالت النفسية الموغمة في سراديب النفس  3متنوعة في الوعي الشعراء وا 

" كاشكقي إلى األندلس"ونجده يقوؿ أيضا في قصيدة 

                                                           

.83حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،ص:حسف الغرفي:  ينظر 1  
.378الديواف،ص:  ابف خفاجة 2  

.119،صـ1985،(د ط)محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر،سراب لمنشر،تونس،:  ينظر 3  
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ا نفس ػػػػػػػػػػػ مجتمي حسف كرم   دلس            ػػػػػػػػإف  لمجنة،في األف

 1كاشكقي إلى األندلس:تغبت الريح صبا                صق  فإذا ما 

فقد أدت إلى ربط القصيدة . ففي ىذه المقاطع نجد التناغـ في األلفاظ المتكررة

وتماسؾ بنائيا وفي طريقة إرتباطيا بيف الصوت و القيمة الشعورية المعبر عنيا مف 

خالؿ ماتطرؽ إليو ابف خفاجة في ديوانو فقد عمد إلى ىذا التكرار مف أجؿ التأكيد و 

بروز ىذه العبارات واأللفاظ في أحمى حمة داخؿ السياؽ فيجعؿ منيا التجربة اإلبداعية 

 .تنطمؽ منيا

ونجد التكرار المفظي يتضمف التكرار الحرؼ الضمير، تكرار الكممة، وتكرار 

 .العبارة

: تكرار الحرؼ- 1

يعد تكرار الحرؼ أقرب ما يكوف إلى المادة الصوتية المسموعة التي تشير في 

نفس السامع حسا عظيما حيث توقظ إنفعالو ،كما أننا فقصد بتكرار الحرؼ في الكممة أو 

 2الجممة أو النص األدبي

                                                           

.104الديواف،ص: ابف خفاجة 1  
.162ص مفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ،: محمد مرتاض 2  
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بحيث يثري اإليقاع الداخمي لمقصيدة بموف موسيقى خاص،ويحمؿ في ثناياه قيمة جمالية 

إذ يضيؼ إلى موسيقية العبارة نغمات جديدة تعمؿ عمى جمب السامع ولفت إنتباىو و 

 1التعمؽ في معانيو

نادل " وسنرى مدى إستفادة الشاعر مف الطاقة الكامنة ليذه األصوات يقوؿ في قصيدة

" النداـ

تمي                 سر السركر بو،كمسمي األنفس ػػػػػػػػػيا حبذا نادل النداـ كمج

لس ػػػػ  نفسا تيش بصدر ذاؾ المج      كلئف كففت عف المداـ فإف  لي        

 2سػػػ  ثغر الحباب بو، كعيف النرج     لك ال الحياء مف المشيب لفتمت         

" افزع إلى قاضي القضاة" ويقوؿ أيضا في قصيدة

س ػػ    كاسحت ذؤابة كؿ ليؿ داـ    جرر مالءة كؿ يكـ شامس         

    فقد الحساـ إلى يميف الفارس    فالحر مفتقرا إلى عز الغنى          

 3ارسػػػ  لممكرمات، ك بيف حـز ح   ارس            ػػػمتقمب ما بيف عـز ؼ

" جارية مف ريحاف" وفي موضع آخر نجده يقوؿ في قصيدة 

                                                           

.31التكرار في شعر محمود درويش،ص:فيد ناصر عاشور:  ينظر 1  
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أما كاعتزاز السيؼ ك الضيؼ ك الندل            بخير مميؾ مشتت في صدر مجمس 

مس ػػػػػػػػػػػػػػيمة            تصكب ككجو لمطالقة مشػػػػػػػاح مغػػػػػػػػػسـػػػػػػػػػػػ بدا بيف كؼ لؿ

 1سػػػػػػػػػػػػػػف            كتشخص فييا كؿ مقمة نرجػػػػػػػة سكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتشير إلييا كؿ راح

 ، ،سكسف ،غارس دامس)  كروى"السيف"وظؼ الشاعر في األبيات السابقة حرؼ 

 ، مما أعطى نغما موسيقيا لو وقع في اآلذاف و األسماع   (مجمس،مشمس، نرجس

 مف األصوات الميموسة التي توحي بنوع مف السكوف و ك السيف،وتطمئف لو النفوس 

 .اليدوء وقد وردت في حشو األبيات و عجزىا

لذلؾ نجد الشاعر قد أكثر مف ىذا النوع ألنو كاف يحب اليدوء و السكينة وذلؾ 

 .بجانب الطبيعة

" التاء"بعد ذلؾ ينتقؿ الشاعر في األبيات الثالثة الموالية إلى روي آخر و ىو 

،وىو صوت ميموس أيضا وقد تكرر كذلؾ بشكؿ الفت ليعبر عف الجو الكئيب الحزيف و 

:  يقوؿ صمت األجداثينسجـ مع الداللة وفي قصيدة 

كتي ػػػػػػػػػػ كلـ يغنني أني رفعت ليا ص أال صمت األجداث عنى فمـ تجب        

ىا إلى الفكت؟ ػػػػػػػػ كغاية ما أدركت مف   نى       ػػػػفيا عجبا لي كيؼ أنس بالـ
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 11عاقؿ           كمفضى عبكر العابريف إلى المكت؟ػػػػػكىؿ مف سركر،أك أماف ؿ

 .ففي ىذه األبيات دعوة إلى الزىد بالحياة و بريقيا،وماداـ كؿ شيء إلى زواؿ

" ىؿ عطفة الدىر"ويقوؿ في قصيدة 

ارغ            كيا لقذل طرؼ ،مف الدمع مالف ػػػػفيا لشجا قمب،مف الصبر ؼ

زيرة حناف ػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػ كقمب إلى أؼ    كنفسي إلى جكار الكنيسة،صبة       

 2دؽ بخكافػػػػػػػػ ييكف،كمف إخكاف ص تعكضت مف كاىابآه ،كمف ىكل         

 ،حيث تكرر كؿ "الالـ" ك"النكف"إف أبرز الحروؼ المكررة  في ىذا المقطع 

 تسعة عشر مرة قد تكرر في القصيدة "النكف" منيما في العديد مف القصائد،فنجد حرؼ

وىو مف الحروؼ المجيورة المتوسطة ،بيف الشدة والرخاوة فحرؼ النوف ساىـ في بناء 

نسيج ىذا المقطع إذ إنسجـ بظاللو التي توحي بالنعومة ،وىذا ما يوحي بتوجو الشاعر 

 33عمى األلـ و الحزف وىذا ما يدؿ عمى بواطف األشياء

                                                           
   http:/www.a.wvdam.com إحساف عباس، و معانييا، اتحاد كتاب العرب1
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فقد إندمجت مع حياة الشاعر نحو إشتياقو لصباه وألحبتو،لكف الذؿ الذي أصابو جعمو 

 .يفقد كؿ شيء حسف في عينيو

 ومف .فإنو يجسد صفة اإلنحرافية وىي اإلنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف" الالـ" أما حرؼ 

الحياة إلى الموت،فانسجمت األصوات مع المعنى المتوارد داخؿ السياؽ،وىذا لكي يظير 

 .ىذه الصفة،وما تؤديو مف معاني توحي إلى التغيير

فقد تنوع تكرار الحرؼ في قصائد ابف خفاجة  فيي كثيرة،ونجد ابف خفاجة في 

:  يقوؿ "إلى الجالد" قصيدة

ركضكا الجياد إلى الجالد صباحا        كاستشعركا ك النصر العزيز بسالحا 

كاستقبمكا أفؽ الشماؿ بجحفؿ              نشر القتاـ عمى الشماؿ،جناحا 

 1يو فالحاػػػػػػػػػػػػػمطر األعاجـ منو عارض سطكة           برؽ الحديد بجانب

فحرؼ النوف و الالـ يشكالف بنية صوتية تييمف عمى مقاطع القصيدة و في ىذا 

 وأف يستعدوا . أو يندفعوا إلى مساحة المعركة لمحرب.يقصد الشاعر بأف يركضوا الجياد

 فنالحظ في ىذا الوصؼ جنوح الشاعر إلى المبالغة،مف خالؿ إستخداـ ألفاظ مف .لمقتاؿ

  فقد برع ابف .الطبيعة كشجر القنا و يقصد بو الرماح التي يستخدميا المقاتؿ لمحرب
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عطاء نغما موسيقيا داخؿ  خفاجة في وصؼ ىذه الصورة مف خالؿ تكرار الحروؼ وا 

 .القصيدة

" ركضة ك حية" ويقوؿ أيضا في قصيدة 

نير كما ساؿ الممي سمساؿ             كصبا بميؿ ذيميا مكساؿ 

اؿ ػػػػػػكميب نفخة ركضة مطمكلة          في جميتييا لمنسيـ مج

 1سج خاؿ ػػػػغازلتو،ك األقحكانة مبسـ           كاآلس صدغ،كالبنؼ

لقد كرر الشاعر حرؼ الالـ في ىذه المقاطع،لذلؾ نجده متفائؿ بالتغني بجماؿ 

الطبيعة،بإعتباره شاعر الطبيعة،حيث بدأ بوصؼ النير و سيالنو كما سيؿ الريؽ مف 

سرور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفـ،فيذا يشعره بنقاوة ىذا الجو المطيؼ الناعـ الذي يبعث في نفسو الفرح و اؿ

ويقصد ىنا حافة الوادي في جميتييا لمنسيـ مجاؿ و الدليؿ عمى ذلؾ حينما قاؿ 

 .المواجية لمنظر التي تبعث البيجة و إنشراح الصدر بيذا المنظر الجميؿ

" كفى حزنا"ويقوؿ أيضا في قصيدة

ياال ػػػػػػػة               فال زكر إال أف يككف خػػػػػػػػكفى حزنا أف الديار قصي

اال ػػػػػػػػػػػػػػػػ تكر جنكبا بيننا كشـ ية             ػػػػػػػكال الرسؿ إال لمرياح عش

                                                           

.404الديواف ،ص:ابف خفاجة 1  



  الرمز ك التكرار                                                         الفصؿ الثاني
 

73 
 

   1 كأستنشؽ الريح الجنكب سؤاال    فأستكدع الريح الشماؿ تحية           

أما في المقطع  (15) في ىذه القصيدة قد تكرر خمسة عشر مرةالالـفنجد تكرار حرؼ 

 فحرؼ الالـ يدؿ عمى الممكية الدالة عمى (28)"ثمانية كعشركف مرة "السابؽ فقد تكرر

 فنجده أحيانا متفائؿ وأحيانا متشائـ،فالشيء الذي يحزنو ىو بعده عف .شخصية الشاعر

فيسمع شجوا حزينا عمى قمبو الذي يتحرؽ شوقا عمى أىمو .الديار التي ال تزاؿ إال بالخياؿ

ووطنو،فبعث ىذا الحزف و الفراؽ ألما شديدا مما جعؿ الشاعر يذرؼ الدموع الدالة عمى 

 .األلـ،فكمما سمع الشاعر ذلؾ الشجو كمما زاد حزنو و شوقو إلى تمؾ الديار

" ما المرء إال قمبو" و في موضع آخر يقوؿ في قصيدة 

شراؽ جيد الغصف في جمية الزىر  أما كالتفات الركض عف أزرؽ النير          كا 

ىت            عيكف الندامة،تحت ريحانة الفجر ػػػػػػػػكقد نسمت ريح النعامي ،فنب

فػػػػػػػػػػػكخدر فتاة قد طرؽ    2قر ػػػػػػػػػػػ الحمامة لمصرٌ ما            أبحت بو كؾػػػػػػػػػػػػػػت كا 

خمسة  ،أما في القصيدة "عشركف مرة"الراءفقد تكرر في ىذا المقطع صوت 

 اىتزازيا وىو حرؼ لتوى مجيور و لو صفة التكرار األمر الذي أشاع إيقاعا كستكف مرة ،

 .أي أف اإليقاع المتولد مف ىذا الصوت
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 1واالرتفاع االنخفاض:أشار نوعا مف اإليقاع  القادر عمى التردد بيف درجتيف 

 الداللة مف خالؿ األلفاظ الدالة عمى ذلؾ فنجد انسجاـاألمر الذي أدى إلى 

 وكذلؾ جعمت الراء عمى سمة األحداث (الركض،النير،الزىر،الفجر،الصقر،النسر)

فقد جاء الوحدات الفعمية  .(حمية الزىر ،أزرؽ النير، يحكـ النسر)المعبر عنيا

بخصائص الوحدة الصوتية ذاتيا ،لذلؾ يحس المتمقي في قراءتو ليذه المقاطع بتكرير 

 2.دالالت الثبات و الدواـ و بعث العزيمة

ففي ىذه القصيدة إشارة إلى إجتياز الشاعر الصعاب رغـ كؿ معاناتو و ىي 

 .معاناة الشر و الموت التي تجزع ليما النفس

و في موضع آخر نجد التكرار قد برز بشكؿ جمي يثير السمع فيقوؿ في قصيدة 

 " ماذا عميؾ" 

ت ديارا               لك طاؼ بي ذاؾ الخياؿ فزارا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماذا عميؾ ،كقد نأم

 3باح سراراػػػػػػػػكسألت فيؾ الميؿ عف سنة الكرل              حتى أجابني الص
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فتكرار حرؼ الروى قد طغى عمى شعر ابف خفاجة وىو مف الشعراء القدامى،حيث كانوا 

إنسجاما وتناسؽ  يتعمدوف تكرار الحرؼ الروي إلبراز ىذه األلفاظ و لكي تعطي القصيدة 

 .داللي

 ،أنو  ويقوؿ بأنو ما أبا الحسف ابف الربيع صاحب قرطبةفالشاعر ىنا يمدح 

عساؾ  تفعؿ وأنت بعيد عف الديار التي كنت تسكف فييا،وحتى و لو طاؼ بؾ الخياؿ 

 .ورقيا وماذا عساؾ أف تفعؿ حتى ولو سألت الميؿ عف حالؾ فما عميؾ سوى اإلنتظار 

 .أو إنتظار الصباح و ما يحممو مف أسرار

فالتكرار يظير في القصائد بشكؿ جمي ويظير مف خالؿ تكرار الحرؼ وفي 

العطؼ و حروؼ الجر،وىذا التكرار يجعؿ الجمؿ تصاغ بالتركيب نفسو،وىذا ما نتجت 

 1.عنو الموسيقى الداخمية بإشباع المقاطع بأنغاـ متكررة

" يا صدل"ويقوؿ في قصيدة 

ف رمـ ػػػػػػػػػاكره             رمـ بكركت ـػػػػػػغر جػػػػػػػػػػػػػػػياصدل بالث

يا راكضا في شكط كؿ سيادة            أعيا ترسمو الرياح لحافا 

 2اء شباب  ػػػانو            رفيؽ آداب كـػػػيا ليف عطؼ كأخضرا جف
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في ىذا المقطع يدؿ عمى التطاوؿ عمى نحو مطرد،فيناؾ "يا" فتكرار حرؼ النداء 

جمؿ تنفصؿ عف اإلستمرارية في تكرار الجمؿ المبدودة بالنداء،أو تكرار الحرؼ المبدوء 

" شجرة منكرة"بالنداء،فتجد قولو في قصيدة 

بيف                    كأنما رسـ العذار بصفحتيو كتاب ػػػػػػاح الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارب كض

اح     ػػػػػؽ بكشػػػػػػػػ مف كؿ غصف خاؼ         يارب مائسة المعاطؼ تزدىي         

      1در صائب ػػػػػػػػػػػػػػػيرد تح   نحرالثرل ،    امد حمى بو              ػػػػػػػػػػػيارب قطر ج

فنجد أيضا تكرار حرؼ النداء ولكنو مصحوب برب،والتي أراد بيا الشاعر التأكيد 

عمى ندائو الذي يحمؿ نوعا مف الطموح و الشموخ،فقد عمد عمى التأكيد ىذا الحرؼ مف 

 .أجؿ اإلصغاء و تضميف األفكار التي أرادىا الشاعر

إف مف أىـ األمور التي تجدر مالحظتيا أف ورود الحرؼ المتكرر في ديواف ابف 

خفاجة خاصة في بعض قصائده ،ال يكوف شكميا أو عف غير قصد و الذي يبدوا أف 

التكرار يصؿ إلى مستوياتيا التصعيدية إلى أعمى مستوى ممكف في بعض أجزاء 

 في أك. القصيدة،فيمجأ الشاعر إلى ىذا التكثيؼ،إما في مشاىد يطرح فييا حمولتو النفسية

   22أخرى تدور عمى فكرة يريد الشاعر تأكيدىا 
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" يالو مف فارس نجد"في قصيدة : فنالحظ قولو

أيف ما قضيت مف لمـ؟  أيف ما عنيت مف شغؼ         

ل ألـ ػػػػػػػػػؿ          آؿ يطكيني عؿػػأيف ما أجرزت مف أـ

 1 كمضاء السيؼ ك القمـ راـ        ػػال لعمر المجد ك الؾ

 وواضح أنو " يا"وحرؼ النداء" أيف"  إف ابف خفاجة في ىذا المقطع يكرر الحرؼ

يكرر عمى ىذا النحو ليجعؿ مف كؿ المعاني التي تعقبو في كؿ جممة،ولذلؾ نجده يفتتح 

فكمما حمـ . كتعبير عف حالة الضياع،وفقداف الثقة و شعوره باأللـأيف المقطع بقولو ب 

 فقد أدرؾ الشاعر .باألمؿ إال و يدركو األلـ فيتحسر عف حالو و عف الحالة التي يعيشيا

 .أف ما أحرزه مف أمؿ بعد األلـ وأف ما أحدثو مف شغؼ بعد المجد و الكراـ

فتكرار الحرؼ يؤدي في بعض المواطف إلى إضاءة  لفظة أو عبارة ما،فيجعميا 

أكثر بروزا و تميز عف غيرىا مف خالؿ إقتراف الحروؼ المكررة بمعظـ األلفاظ،في حيف 

يبقى المفظ محافظا عمى معناه داخؿ السياؽ ومرتبط بسائر الفنوف ،فيمتمؾ مف خالليا 

 2الزخارؼ التي تعطي قيمة جمالية في التكرار
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،فالضمير أحد وسائؿ الشاعر لمتعبير  ابف خفاجة فنجد مممح آخر ال يغفؿ في قصائد

 ضمير : عف قيمة الحضور و الغياب و الضمير في المغة العربية ثالثة أقساـ 

 1متكمـ،ضمير المخاطب، ضمير الغائب

لذكرؾ ك " وتكرار المتكمـ نجده بكثرة في قصائده فمف قولو  ما جاء في قصيدة 

" باسمؾ

جتالء ك خبرة         فكمؾ مكمكؽ الحمى متع شؽ ػػػػػػػػحسنت غناء كا 

 2كأنت لباب السيؼ ،أما فرنده          فدكنؾ ،فانظر كيؼ لكف أكلؾ 

" كؼ حكمة اهلل"ويقوؿ أيضا في قصيدة  

عدلؾ ػػػػػػابر                   ترابا كما سكاؾ قبؿ ،ؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى حكمة هلل أنؾ ص

ف شئت مرأل كيؼ لكف ثانيا                   3فدكنؾ ،فانظر كيؼ لكف أكلؾ  كا 

 ففي ىذه المقاطع نجد الشاعر كيؼ إستعمؿ تكرار الضمير المخاطب أو المتكمـ 

 فيحمؿ دالالت عميقة مباشرة و غير .و في ىذا  الغرض تأكيد لمذات ومواجية الواقع

مباشرة، فالشاعر يعمد إليو مف أجؿ تعظيـ وتفخيـ أشعاره خاصة في أغراض المدح 

                                                           

.35التكرار في شعر محمود درويش ،ص:  فيد ناصر  عاشور 1  
.405 ابف خفاجة الديواف،ص  2  

.407  المصدر نفسو،ص 3  
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عندما يمدح الخمفاء فيزيد ضمير المتكمـ رونقا وجماال في األبيات الشعرية ويبرز ىذا في 

قولو 

 1أأدعك،فال تمكم،كأنت قريب               كأشكك ،فال تشكي،كأنت طبيب

ففي ىذا البيت إستعمؿ الشاعر الضميريف معا مف أجؿ تقوية المعنى و توضيح 

المعنى أكثر لكي يظير الضمير في جؿ معانيو وتأدية المعنى عف قوة حبو هلل 

 .فتجيء ىذه الضمائر متسمسمة في معناىا.تعالى

: تكرار الكممة - 2

يعد تكرار في المعنى في المعطى المغوي  ال يمنح النغـ فقط بؿ يمنح إمتدادا 

  .لمقصيدة في شكؿ ممحمي إنفعالي متصاعد نتيجة تكرار العنصر الواحد كالمفظة مثال

 22.وقد تكوف المفظة المكررة إسما أو فعال

وىذا النوع مف أبسط التكرار وأكثرىا بيف أشكالو المختمفة وتكرار الكممات يعطي 

لمقصيدة تناميا في الصور واألحداث لذلؾ يعد نقطة إرتكاز أساسية لتوالد الصور و تنامي 

 3.حركة النص

                                                           

.364ص الديواف:ابف خفاجة  1  
 ،جامعة محمد خيضر،ـ2008 جانفي،3جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة،مجمة كمية اآلداب،ع:  أماؿ دىوف2

  .25ص الجزائر، بسكرة،
.23التكرار في شعر محمود درويش،ص:  فيد ناصر عاشور 3  
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ومما ال شؾ فيو أف الكممات تتكوف مف أصوات لذلؾ فإف تكرارىا يحدث نغما موسيقيا في 

الكممات التي تتبنى مف أصوات يستطيع الشاعر بيا أف يخمؽ جوا موسيقيا خاصا يكوف 

 1.أكثر جماال

وديواف ابف خفاجة مكتظ بالكممات المتكررة مف أسماء وأفعاؿ سواء في البيت 

 أو في المقطع بعينو أو في القصيدة كميا، ىي بذلؾ تحقؽ لغة جمالية واضحة .الواحد

مف خالؿ ألفاظيا المتكررة التي تثير التأمؿ و مف أمثمة ذلؾ نجد قوؿ الشاعر في 

" عذار كالطحمب"قصيدة

 2ا كرده              كتعطمت،مف فيو،كأس تشربػػػػػػ  ىؿ أساء أنآؿ أس

ذا طعمت فمف قنيص فمذة       ذا شربت فمف غماـ راجس   كا   3     كا 

" في قصيدة بذات المكاـر ذاؾ األلـ"وقد تكررت في موضع آخر 

 4سكد الممـػػػػػاب                كجنح الظالـ بػػػػػػػيمد السراب ببرد الرض

 

 

                                                           

.33،صـ1993البنية اإليقاعية في شعر أبي تماـ،معيد اآلداب،جامعة عنابة،الجزائر،:  رشيد شعالؿ 1  
.43الديواف،ص: ابف خفاجة 2  
.247،صالمصدرنفسو 3  

.270 المصدر نفسو،ص 4 
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" شراب األماني سراب":ويقوؿ أيضا 

 1شراب اب األماني لك عممت السراب            كعتبي الميالي ،لك فيمت عتاب

فال يخفي مافي الكممتيف مف نغـ موسيقي يبعث لونا مف التناغـ الداخمي في 

النص الشعري،وداللة مركزية ألنيما تشكالف محور التكرار وفييما تمركزت الجمالية 

 األولى كناية عف الحالة النفسية التي تدور حوليا مجمؿ القصيدة  الشربلمفظة،فداللة 

 وفيو يزاوج الشاعر بيف .أما النوع الثاني فيدؿ عمى إنبعاث الروح وعف تزوؿ المطر

 .الشراب و الرضاب

ومف أنواع ميما في التشكيؿ اإليقاعي و الشعري ومثاؿ ذلؾ قوؿ الشاعر في 

قصيدة 

 2  أال ساجؿ دمكعي ياغماـ                  كطارحني بشجكؾ ياحماـ

 وردت في ىذه المقاطع وىي "اسـ الفاعؿ" فالصيغة الصرفية المكررة ىنا ىي 

 .عبارات تدؿ عمى تناسؽ المفظة وعذوبة معانييا

                                                           

.309صابف خفاجة، الديواف،   1  
.452ص:  المصدر نفسو 2  



  الرمز ك التكرار                                                         الفصؿ الثاني
 

82 
 

وىذا التكرار يحمؿ داللة عمى نفسية عمى الشاعر بتوجييو لمطبيعة ومدحو 

مستعمال أوصاؼ وأغراض مف الطبيعة،حيث يعكس صفات األشخاص الذيف يؤثروف 

 .عمى واقعيـ

ومعنى ىذا الحدوث الذي يدؿ عميو إسـ الفاعؿ،أما مف الناحية الصوتية فتكرار الوزف 

 ويجسد .الصرفي في البنية أو األبيات يحدث إيقاعا صوتيا يشارؾ في موسيقية الشعر

حداثو الصوتية 11صورة ألف تكرار الصيغة نفسيا يعني تكراره تتردد فيو وا 
. 

لممدح ألحاف مف قصيدة : كما ورد تكرار الظرؼ في قوؿ الشاعر 

ف جئت المشيب ،لمكلع             بطرة ظؿ ،فكؽ كجو غدير ني ،كا   2كا 

ذكرل طاىر ويقوؿ أيضا في قصيدة 

كتبتيما،تحت الظالـ ،يد الضنى              خكؼ الكشاة،بأحمر كأصفر 

 3أنست ما أنستو مف عتبة                      فأقاـ تحت غمامة لـ تمطر

مف أجؿ التوضيح و التثبيت داخؿ السياؽ تدؿ عمى " ظرؼ المكاف" يستعمؿ الشاعر 

 .السكوف و الثبات الذي يتميز بو مف خالؿ عرض األبيات وما تحويو مف قيمة فنية

                                                           
، 1جماليا الشعر العربي المعاصر،دار الثقافة لمنشر و التوزيع،القاىرة،مصر،ط:مجاىد عبد المنعـ مجاىد:  ينظر1

  .36ـ، ص 1997
.450الديواف، ص: ابف خفاجة 2  

.207ص  المصدر نفسو، 3  
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فنجد ابف خفاجة يدمج األفعاؿ الماضية و المضارعة الدالة عمى السكوف و الحركة وىذا 

لكي يعطي جماال لغويا في ألفاظو التي تتميز بالجماؿ الفني و الدقة في األسموب وجزالة 

ستمراريتيا  .األلفاظ،مف حيث داللتيما وا 

: تكرار الفعؿ - ب

الذي يخمع عمى الصورة الكمية لمداللة  الشاعر يكرر في ىذا النص الفعؿ

:  ونجده يقوؿ في قصيدتو.1الحضور و األمؿ في المستقبؿ

ف كنت مطركرا الغرار يمانيا ػػػػػػػم إخاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػأىزؾ ال إف ؾ نابيا                كا 

ف رعت سياقا كنبيت ماضيا  كلكف ىزا السيؼ كالسكط شيمتي               كا 

 2جاف ييزا العكالياػػػػػػػػػكما ىزا أعطاؼ الكريـ إلى العمي               كأركع شي

 " ابف خفاجة" في ىذه المقاطع أربع مرات وىو أمر مألوؼ في شعر" أىزؾ"تكرر الفعؿ 

القائـ عمى كثرة التساؤالت واستحضار طرؼ ثاني بغية مشاركتو في الواقع المرير أال وىو 

 التي يحف إلييا خاصة  في الميؿ و كيؼ تبدوا أنيار بمدة شقر وجاء في مقطع الطبيعة

 "مقيـ كذاىب"آخر في قصيدتو

 

                                                           

.34ص:فيد ناصر عاشور،التكرار في شعر محمود درويش:  ينظر 1  
.462ص: الديواف :ابف خفاجة 2  
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 1بعيشؾ ىؿ ترل أىكج الجنائب               تخب برحمي،أـ ظيكر النجائب

 :كذلؾ في مقطع آخر يقوؿ

 2       ىؿ ترل،في ماترل                   إال شبابا  قد تكلى

 بصيغة السؤاؿ عف الموت و الحياة،لكنو ال يشير إليو في مطمع "ترل"تكرار الفعؿ

القصيدة بصورة صريحة بؿ بصورة مواربة،فعندما يقسـ بالعيش فيو يدرؾ أف المرء يقسـ 

عادة أعز ما لديو،وليذا فإف لمتكرار تأثير في نبرة الشاعر إذ ثار عمى الوضع الذي كاف 

إضافة .يعيشو وىنا تظير حيرة الشاعر وتساؤلو مف خالؿ حديثو عف الواقع الذي آؿ إليو 

 وىذا يدؿ عمى التحديد الذي سيقع حتما فيما إالإلى إقتراف الفعؿ ترى بأداة إستثناء  

 .مضى

: تكرار الجممة

يعتبر ىذا النمط أشد تأثيرا مف النمط السابؽ ،إذ يرد في صورة عبارة تحكـ 

 .تماسؾ القصيدة ووحدة بنائيا

وحينما يتخمؿ نسيج القصيدة يبدو أكثر إلتحاما مف وروده في موقع البداية وتكرار 

الجمؿ أو العبارات لو تأثير كبير عمى ىيكؿ النص الشعري،حيث يمجأ الشاعر المعاصر 

                                                           

.398ص:الديوافابف خفاجة   1  
  2 .390صالمصدرنفسو، 
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إلى إختيار بعض العبارات  التي تشد مف سر النص وتربط أواصره حتى أضحى تكرار 

 ومرآة تعكس كثافة الشعور .العبارة في العصر الحديث مظيرا أساسيا في ىيكؿ القصيدة

 1المتعالي في نفس الشاعر

إف تكرار الجمؿ يأخذ أشكاال مختمفة فالشاعر قد يكرر جممة في بداية كؿ مقطع 

 عمى عكس الجمؿ المكررة التي ترد في المقاطع لمقصيدة .مف مقاطع القصيدة أو نيايتيا

 .القديمة فإنيا تختمؼ كثيرا عف القصيدة الحديثة

 فقد وردت "الميؿ" أما بالنسبة لتكرار الجمؿ في الديواف، فالجممة الواردة بكثرة

بتباعد، وذلؾ يقوؿ 

 2طاؿ ليمى في ىكل قمر                   ناـ عف ليمى كلـ أنـ

كصؼ الجبؿ ويقوؿ أيضا في قصيدة 

ق كقر ػػػػ    يصيخ إلى نجكل كفي أذف   ما      ػػػكقكر عمى مر الميالي كأف

 3قكر عمى ظير الفالة كأنو            طكاؿ الميالي مطرؽ في العكاقب  ك

ويقوؿ أيضا إف ىذا التكرار لو أبعاد نفسية ألف الشاعر في مقاـ مناجاة وتأثره 

 .واضح مف خالؿ تكراره لمفظة الميؿ فيو يوظؼ ىذا النوع كرغبة شعورية في نفسو
                                                           

.23التكرار في شعر محمود درويش،ص: عاشور فيد ناصر: ينظر 1  
.333ص الديواف،: ابف خفاجة 2  

.392ص  المصدر نفسو، 3  
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: تكرار المقطع

إف المقطع ىوأكبر جزء في القصيدة الحديثة،وبالنظر إلى التكرار فيو أكبر األجزاء 

 وىو أطوؿ أنواع التكرار،حيث يشتمؿ عددا مف األبيات أو .المتكررة حجما

 أف يحوي .األسطر،وعميو تعيف أف نضع في تصورنا ونحف بصدد دراستو التكرار فيو

 1في داخمو نماذج لتكرار الحروؼ أو الكممات أو العبارات في بعض األحياف

:  يكرر ابف خفاجة الكممة،حيث يقوؿ"خذىا"ففي قصيدة

 2  حممتيا عتبا عميؾ ثقيال  حممتيا،شكقا إليؾ ،تحية              

" ياصدل" ويقوؿ أيضا في قصيدة 

 3ـرػػػػػػـر                         باكيا منو أخا ؾػػػػال أرل إال أخا ؾ

ظؿ الشباب ويقوؿ أيضا في مقطع آخر مف قصيدة  

 4أال ساجؿ دمكعي يا غماـ                 كطار حتى بشجكؾ يا حماـ

فقد ورد التكرار في ىذه المقاطع مف خالؿ الناحية الموسيقية فالتجانس 

، أحدث نغما موسيقيا و الالفت (حماـ/،غماـ/عتبا/شكقا)الصوتي بيف الكممات 

لمنظر أف ابف خفاجة أف لديو أسموب طاغت عميو ألفاظ الطبيعة مف خالؿ إستعمالو 

 "الميـ" فالتكرار يظير ىنا مف خالؿ إنتياء معظـ األسطر بحرؼ."ألفاظ الحماـ

                                                           

.25جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة،ص: أماؿ دىوف: ينظر 1  
.124الديواف،ص: ابف خفاجة 2  

.53 المصدر نفسو،ص 3  
.83حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،ص:حسف الغرفي: ينظر 4  
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 وىو صوت ميموس مما أعطى قوة لمكممات التي تدؿ .الذي مف صفتو التكرار

 1.اإلنفعاؿ الشديد والحالة النفسية التي يعبر عنيا الشاعر

إف تمؾ الصور المتعددة مف مالمح األداء التكراري سواء ماكاف بإعادة حر 

أو كممة أوجممة أو مقطع،يؤكد ضرورة فنية جمالية،كما تشير التكرارات إلى أف 

التوتر الوجداني الذي يفترس مساحة القصيدة قد وصؿ إلى غايتو التي يسمو إلييا 

 .الشاعر

: التكرار المعنكم:ثانيا

 والذي يعتبر حافؿ .وقد أحصينا ىذا النوع مف التكرار في ديواف ابف خفاجة

:  ولتوضيح ذلؾ نتبع الجدوؿ اآلتي2بالمفردات ومعانييا وما تحممو مف دالالت نفسية

معناىا الكممة معناىا الكممة  

الفؤاد 

اليؿ 

الموت 

الطيور 

الثرى 

تعود 

القمب 

الظالـ 

القبور 

العصفور 

األرض 

ترجع 

الشجو 

البكاء 

الحب 

الحباب 

العاتـ 

الكروب 

الحزف 

الدموع 

العاشؽ 

الخمر 

المظمـ 

األحزاف 

                                                           

.83حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،ص: حسف الغرفي:  ينظر 1  
.85ص ،المرجع نفسو  2  
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القضاء 

تسفر 

كسفت 

نخطب 

الضحؾ 

الحوؿ 

القدر 

تظير 

حجبت 

تمطخ 

العبس 

السنة 

الجمي 

النير 

األدىـ 

النضو 

حجة 

النوار 

السقـ 

الواضح 

الواد 

المظمـ 

الضعيؼ -اليزيؿ

سنة 

الزىر 

المرض 

 

معناىا الكممة معناىا الكممة 

الرباب 

النواكب 

زقزقاف 

الثرى 

األوجاع 

 

 

 

السحاب 

المصائب 

النغـ 

األرض 

 األلـ

 العذاب

 اليمـو

 

الدنيا 

ابتياج 

الحمامة 

الكحوؿ 

المقمة 

الورود 

النوى 

العاتـ 

الحياة 

فرح 

النسور -الطيور

الخمر 

الجفف –العيوف 

الزىور 

البعد 

المظمـ 
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الحدائؽ 

 

 

 

 

العصفور 

اليؿ 

األرض 

الغيث 

القضيب 

الصبا 

أىداب 

المرك-الزىكر -  

 

الربيع- الكركد -  

 

 الياسميف -

 

 الطير

مظممة- المساء  

 التراب

 المطر

 األغصاف

 الطفولة

 جفوف العيف

النير 

الشدو 

الطيؼ 

القفار 

ديمة 

العجاج 

ساؿ 

الكرى 

الماء 

الغناء 

الخياؿ 

األرض الخيالية 

غيمة 

الغبار 

جرى 

النـو 

 

معناىا الكممة 

صدرت 

المزف 

رجعت 

المطر 
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يسفر 

الموت 

الجناف 

نجمت 

يكشؼ 

الحياة 

الرياض 

طمعت 

وؿ تكررت بمعناىا وليس بمفظيا إذ أف الشاعر انالحظ أف األلفاظ في ىذه الجد

يكرر المفظ بمعنى آخر،ويعبر عنو بطريقة غير مباشرة،وىذا دليؿ عمى أف نفسية الشاعر 

 11.مشحونة بأفكار البد أف يبرزىا ويخرجيا لمدارس أو لمقارئ بتراكيب متنوعة

 لـ "النير" إذ أف كؿ لفظ لديو تتفرع عنيا مجموعة مف المعاني فمثال لفظة

يكررىا بمفظيا بؿ اختار ليا مرادفات متميزة توحي بيا ،وعمى ما تحممو مف مدلوالت 

 وبعث البيجة في النفوس  الحياة، النماء، الخصب،" الجرياف"معنوية فالنير يدؿ عمى 

 الزىكر، : التي توحي بعدة معاني منيا" الحدائؽ"وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفظة

 .……المركج،الكركد، الربيع، الياسميف، كاألشجار، كالنباتات

 وىذا .واستعماؿ الشاعر ليذه التكرار يكوف حسب سياؽ الكالـ ومقتضى الحاؿ

ما يبيف الثراء المغوي الذي يممكو الشاعر ابف خفاجة األندلسي حيث أسيـ ىذا التكرار في 

 طابع لغوي يقوي الصورة القائمة  اختفاء

                                                           
،ص (د ط)المؤثرات اإليقاعية في لغة الشعر،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،:ممدوح عبد الرحمف:  ينظر1

94.  
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 1:كما نالحظ تكرار بعض األلفاظ في ديوانو وأبرزىا 

الميؿ، الكركد،الزىكر،الطبيعة، الماء، الكأس،الصبا، الغراب،الشراب، اليكل،الشباب، " 

المعب،الحزف، الفراؽ،الكداع،الشيب، الحماـ، الشكؽ، المجد، الركضة،الصباح، القمب، 

 ; …العيكف، النسر، التراب

وعبر ىذه السمسمة مف األوصاؼ و المفردات يتخذ النص أو الشعر في تحقيقو 

لإلنسجاـ،فيي ليست مجرد تكرارات تثقؿ النص أو األبيات الشعرية،بؿ ىي بمثابة بناء 

 .كمي لمقصيدة،إذ يحاوؿ الشاعر أف يجعؿ ىذه الكممات منتشرة في جميع قصائده ككؿ

ونسجؿ جزئيات الصورة والتأمؿ في ما تحتويو مف صدؽ العاطفة واإلنفعاؿ الواضح في 

 2.اإلندماج مع المشاىد التي يصورىا

والحؽ أف المدلوؿ الشعري ال يمكف التعبير عنو في النثر ألنو يسمو بالعالـ 

المفيومي مف حيث المغة فتؤثر داللتيا عمى المعني المراد الوصوؿ إليو فميس الشعر 

بالمغة الجميمة لكف الشعر لغة يبدعيا الشاعر ألجؿ أف يقوؿ شيئا فال يمكف قولو بشيء 

 .23آخر

                                                           

.35 ص:الديواف ابف خفاجة،   1  
2
 ،ديواف المطبوعات الجامعية،(محاولة تنظيرية وتطبيقية)مفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ:محمد مرتاض:ينظر   

  .152 ،صـ1998،(د ط)الجزائر، بف عكنوف،
د )محمد الولي ومحمد العمري،دار توبقاؿ لمنشر و التوزيع ،الدار البيضاء،المغرب،:تر:بنية الممغة الشعرية: جاف كوىف1
  .155،ص(ط
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: خالصة الفصؿ الثاني

يعد ابف خفاجة  مف بيف الشعراء الذيف تميزوا بالدقة و الوضوح مف خالؿ إختيار 
 فقد جاءت ألفاظو سمسة وعذبة و رقيقة فيو كثير األوصاؼ حيث تميزت لغتو .ألفاظو

 فنجده يوظؼ األلفاظ التي ليا نبرة .بالجزالة والسالسة وذلؾ لدقة أسموبو في التعبير
 .ونغمة جمالية متناسقة في ديوانو

 فالرمز يعتبر .ومما سبؽ فالرمز  والتكرار  تكمف جماليتيما في كونيما متوتراف
مف أىـ الوسائؿ  التعبيرية التي  تساعد عمى  تكثيؼ األلفاظ وبروزىا بشكؿ جمي،كما 
يتميز الرمز الدقة إذ ىناؾ إرتباط وثيؽ بيف المعنى و القيمة الشعورية المعبر عنيا،كما 
يحتوي الرمز عمى اإلشارة إلى فكرة معينة،حيث تظير تجميات الرمز واضحة في الديواف 

 .مف خالؿ توظيؼ القرآف والشخصيات الدينية

ولمتكرار مساحة شاسعة عند ابف خفاجة ألنو يعكس حالة نفسية دفينة في ذات 
المبدع فيقدميا لممتمقي في حمة غنية بالجماؿ الفني مف خالؿ الزخارؼ حيث يكتسب 
التكرار في الشعر تناغما موسيقيا يخمؽ نسقا مف التوازي الذي تتميز بو القصيدة،كما 

احتفى الشاعر بتكرار الحرؼ و الكممة و العبارة وحتى المقطع لكي يخض تناغما يموف 
 .الييكؿ العاـ لمقصيدة،حيث  تعددت وظائفو بيف التوكيد واإليحاء وتركيب الصورة

وليذا يمكف القوؿ بأف جماؿ الرمز و التكرار يكمف في جماؿ األلفاظ و تكرارىا في 
 .مواضع أخرى لكي تظير أكثر رونقا وجماال داخؿ اإليقاع الموسيقي

 

 



 

 

 خاتمة
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 :لقد خمص البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا

المغة ىي المنبع الوحيد الذي يستسقي منيا الشاعر ألفاظو باعتبارىا لغة عذبة  -
و رقيقة،تضفي جماال عمى الشعر فمغتو تظل باعثا نفسيا يييئو الشاعر في 

 .ترجيع الذات
تعتبر المغة الشعرية ىي ىيكل التجربة الشعرية الذي بواسطتو تتألف دوافع  -

مكوناتو الشعرية من خالل الكممات و األفكار والخمق لموسيقاه  فيي اإلطار 
 .العام الشعري لمقصيدة من حيث صوره و طريقة بنائو

يشكل التناص بتجمياتو قيمة فنية في الشعر من خالل استخدامو لمتناص الديني  -
و األدبي وبراعة الشاعر في توظيفو ،فقد جاءت لغتو عميقة فيذا راجع لموازع 

 .الديني واستميامو لمتراث وقدرتو عمى اإلطالع
إن استخدام الشاعر لمصور البيانية والصور البديعية في شعره قد أضفى نوعا  -

من الجمال والرقة من خالل األلفاظ المستخدمة والكممات المفعمة بالحركة 
 .واأللوان فيذه الدالالت والصور تستقي قوتيا وطاقتيا من العاطفة واالنفعال

استخدام الشاعر لمتشبيو ألنو يرمى إلى رسم أحاسيسو جاعال إياىا ممموسة  -
محسوسة ووفرة التشبيو مردىا إلى وفرة صور الطبيعة والصور المصنوعة التي 

 .كانت تالمس حواس الشاعر لتصوير تجربتو الشعرية و الشعورية
 .يعمل الجناس عمى ترداد الوحدات النغمية التي يستمذ المتمقي سماعيا  -
خراج مافي  -  يعتبر الرمز وسيمة إيحائية من أبرز وسائل التصوير الشعري وا 

 .الالشعور وتوليد األفكار الكثيرة في ذىن القارئ
يعتبر استخدام الرموز الدينية والرموز الطبيعية من أىم الوسائل التي اعتمدىا  -

 .الشاعر في إبراز القيم الفنية المتجمية في الشعر
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التكرار ىو أحد أىم عناصر التبميغ وطرق األداء في الشعر العربي القديم و  -
 .فيو وسيمة فعالة في توضيح المعاني و تقويتيا وترسيخيا المعاصر،

شكل التكرار بتجمياتو  في الديوان مرتكزا بنائيا ىاما يمجأ إليو الشاعر ألغراض  -
 .فنية و داللية وأخرى أممتيا الحاجة النفسية

إن التكرار عند الشاعر لم يقتصر عمى الجانب اإليقاعي الصرف بل تعدى  -
يحاءات لذلك  ذلك إلى الجانب الداللي بكل ما يوحي بو النص من دالالت وا 
تنوعت أنماطو بما يناسب تجربة الشاعر فمثال في تكرار األصوات والكممات 

 .والعبارات
 يعد صورة الفتة لالنتباه فيو بمثابة وسيمة لمتخفيف من حدة الصراع الذي  -

 .يعيشو أو حدة اإلرىاصات التي يواجييا في عالمو المتأزم

 كانت ىذه أىم النتائج التي تحصمنا عمييا نأمل أن تكون مثمرة و الحمد اهلل بدءا 
 .قصد السبيل- سبحانو– عميو  ماومخت و

 



 

 

 ملحق
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  حياة ابن خفاجة األندلسي1

وىو إبراىيم بن أبي الفتح عبد اهلل بن خفاجة،والشاعر من أىل جزيرة شقر،ويكنى أبا 
ة يه ،خمسين وأربعمائة بجزيرة شقر وىي من أعمال بمنس450إسحاق،ولد في سنة 

نما قيل ليا جزيرة ألن نير شقر محيط بيا ، " ووصفيا ياقوت فقال شرقي األندلس،وا 
 شعراؤىا بوصف الطبيعة اشتيروماء،وقد  ىي أنزه بالد اهلل و أكثرىا روضة وشجرا

 .1"أمثال ابن خفاجة وابن عائشة وابن الزقاق

 وسرعان ماتفتحت مواىبو الشعرية  ،فقد نشأ في بيت عمم وأدب وأقبل عمى الدرس
 فقد كان شاعر غزل ،ومن الكتاب البمغاء حيث غمب عمى شعره وصف اسموولمع 

 فقد كان "جنان األندلس" بمقبيحضىالرياض ومناظر الطبيعة،إضافة إلى ماكان 
 بالعمم و األدب،فتييأت لو الظروف وسمحت لو بأن يخالط االىتماممن أسرة بالغة 

تباع  اليواية األدبية حيث تمقى عمومو األول في بمدة شقر،ثم تطمع  شيوخ عصره ،وا 
المدن الكبيرة المجاورة لبمده،فقد عاش الشاعر فترة صبا وشباب،وكان لنشأتو وسط 
الرياض والبساتين أثر كبير في نفسو وشعره بدأ بدراسة النحو والمغة واألدب قبل 

 .2دراسة الفنون الفقيية وذلك حسب طرق التعميم الشائعة في بالد األندلس

 وىذا ماجاء في مقدمة الكتاب أو الديوان حيث انتقاليةوكما عرفت حياتو مرحمة 
 في غزارة،فأقوم طورا وأقعد تارة وقد يففإنني كنت والشباب يرق غضارة ويح:"يقول

 . 3"جنحت إلى األدب أرتاده مرتعا وأرده مشرعا

 

                                                           
، 1دار الراتب الجامعية،بيروت،لبنان،ط" مع السيرة واألقوال والنوادر:"ديوان ابن خفاجة: محمد عبد الرحيم  1

 . 9 م ،ص2008
.7م،ص2،2004،دار الهدى،بيروت،لبنان،ط"ابن خفاجة"حياة وأثار الشاعر األندلسي:حمدان حجاجي: ينظر 2  
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 ومن ىنا عرفت حياتو بمرحمة الشيخوخة والسؤال الذي يتبادر الرضيفيذا من شعر 
 .1إلى أذىاننا كيف عاش ىذه المرحمة؟وبما تميزت عن مرحمة الشباب؟

،وتعرض أثناء ىذا العمر الطويل إلى أن مات "سنة 82 "فقد عمر الشاعر أكثر من 
 عنو أصحابو واحدا بعد اآلخر،وظل وحيدا يرقب رحالتو األخيرة في قمق و توتر

 بمراجع الصبا يذكر دائما بمن رحل عن أصحابو ومن بقي،وقد يذىمو ىذا هوكان إلف
 .2اإلحساس إلى أن يزور المقابر ويندب أصحابو فيو

: وفاتو

 فأغمض عينيو م"1139"ه،"533"شوالتوفي ابن خفاجة في جزيرة شقر في شير 
 .3 عمى أروع المشاىد التي كانت تنعم فييا نفسو ومشاىد نيرىا وربا ضيا

 :أثاره

يعد ابن خفاجة أديب األندلس وشاعرىا فيو حامل لواء الشعر باألندلس واإلمام فيو 
غير مدافع،فإنو سمك فيو طريق الجزالة فقد ترك شعرا كثيرا ونثرا قميال أنصف جميعا 

بالتأنق والتصنع حتى التكمف،ويترسم النماذج الشرقية حتى التقميد الظاىر ،وذكر 
السيوطي في بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ،ترجمة الشاعر لو وتأليف 

 .المغة الشعرية وشعره يعتبر سمس

 شعره انتشر بعد أن م"1121"،"ه515"وقام الشاعر بجمع الديوان حوالي سنة
 الديوان عمى الحروف يرأب،فغرب وشرق ،وكثر رواتو ومدونوا مقطوعاتو وأبياتو ولم 

                                                           

.99م، ص1،2007قراءات في الشعر األندلسي،دار المسيرة،عمان،األردن،ط:  صالح جرار 1
  

.185م،ص1،1989إبراهيم األبياري،دار الكتاب البناني،بيروت،لبنان،ط: حت:ابن شكوال: ينظر 2  

.16،ص 1،مج(دط)محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية،بيروت،لبنان،:بغية الوعاة،تح"السيوطي  3
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وال عمى األبواب وال عمى التاريخ بل يبدوا أنو كان يجمع القصائد والمقطعات عمى ما 
 خفاجة ديوان شعر رواه عنو جماعة من األدباء والبن.⁽1⁾تحصل إليو يده من مدوناتو

 أبو يوسف بن محمد الشقري،وأبو عبد اهلل محمد بن عبد الذين صحبوه منيم
 "القالئد" من شاطبة ومن كتب األدبية مختارات أدبية و أندلسية نجدالقيسيالرحمن 

 .2 لممقري"نفح الطيب بسام، والبن "الذخيرة"ألبي الفتح بن خاقان و

مدح،وىجاء،وغزل "  ألغراض الشعرية ا خالل أما فنون الشعر فيي ظاىرة من  
،وىي ما يمتمك خيال الشاعر وحسو المرىف،ميما يكن من طبيعة الموضوع "ورثاء
أوجد الناس في " : حيث جاء عمى قول المقري"وصف الطبيعة"  بو وىواشتيرالذي 

 لذا ترك الشاعر صدى واسعا في مجال الشعر "وصف األنيار والرياض والرياحين
 .3واألب في عصره

نما نعمم من كالم الفتح بن صوحياة ابن خفاجة غير مف لة في كتب األدب،وا 
خاقان،أنو كان في شبابو صاحب ليو ومجون،فمما تقدمت بو السن نسك وتاب وأقمع 

 فمما 4عن الغواية وسمك سبيل الرشاد وصار يكره أن يسمع من أحد ذكر أيام صباه
 واستثناء أليام شبابو وقال إنو كان ماجنا "القالئد"بمغو أبا الفتح عن عرض في كتاب

: ولذلك نجد قول ابن خفاجة.5وأرسل إليو بأبيات يعاتبو فييا

 ،يَت،َتْأُكُل َلْحَمُو               َحًيا،َوَتْجَعُل ِعْرَضُو،ِمْنِديالفِ َما ِلمًصِديِق ،و

: شعر ابن خفاجة

عالج ابن خفاجة في شعره أغراض الغزل والوصف و المدح والرثاء والشكوى و 
العتاب والفخر،فمم يبتعد في أكثر معانيو عمن تقدمو من شعراء العرب بعامة،وبني 

                                                           

.12م،ص4،1983،دار الشرق،بيروت،لبنان، ط"منتخبات شعرية"ابن خفاجة: فؤاد افرام البستاني 1  
.9،ص(دت)،(دط)يوسف شكري فرحات،دار الجيل،بيروت،لبنان،:الديوان ،تر" ابن خفاجة 2  

.10 المصدر نفسه،ص 3  
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العباس خاصة،ولكنو يختص بتمك النزعة األندلسية التي يتمثل فييا شغف الشاعر 
بطبيعة بالده واستسالمو إلى سحر جماليا،فإذا ىما روحان متصالن،فكأن الطبيعة 
نفس تقبل جميع الصور وتتقمص جميع األجسام،ال يخمو فييا غرض من أغراضو 
ذا كانت معانيو مطروقة عند المشارقة فإن  وال يتحمى عنيا خاطر من خواطره،وا 

ه وتمطفو في تصويرىا والتعبير عنيا حيث تظير عمييا الجدة ننإبداعو ال ينكر في تف
و الطرافة فألفاظيا  بميغة التأثير في النفس واستعاراتيا رقيقة الرمز وقوية اإليحاء 

وقد يكون ليذا المقب ما يسوغو إذا نظرنا إلى .وبري األندلسيصنبحيث لقبو بعضيم 
 .1ظواىر الطبيعة عند الشاعر

: بالد األندلس بما يحممو من عاطفة الحب لموطن حيث يقولعن  ونجده يقول .

َياَأْىَل َأْنَدُلٍس هلل ُدًرٌكْم                    َماٌء َوِظٌل َوَأْشَجاُر َوَأْنَياُر 

 2 ُكْنُت َأْخَتارُ ىَماَجًنُة الُخْمِد ِإً  ِفي ِدَياِرُكُم             َوَلو َتَخًيرُت َىذِ 

" عصر ابن خفاجة/ ب

إذا فقد  عاش ابن خفاجة في عصر المرابطين،بعد أن انقرض ممك بني أمية 
والعامرين،وبني عباد،حيث كان مولده أيام مموك الطوائف،حين استقرت الدولة 

 3العامرية في  بمنسية  وعمى رأسيا عبد العزيز بن عبد الرحمن العامري

ه وخمفو ابنو المظفر وكان فرديناند "533"وقد تواصل ىذا الحكم إلى أن توفي سنة
ممك قشتالة وليون يطمع في ىذه اإلمارة فقصدىا وىزم البمنسيين المدافعين 

عنيا،فاستنجد المظفر بالمأمون بن ذي النون،صاحب طميطمة فزحف إلى بمنسية 
،وجعل عمييا الوزير أبا بكر بن عبد العزيز نائبا ه"557"وخمع أميرىا سنة 

                                                           

.14ص:  المصدر السابق  1  
14.0يوسف شكري فرحات،ص:تر" الديوان:" ابن خفاجة 2  

.98،ص (دت)1أدب العرب والنصوص،مكتبة الرشاد،بيروت ،لبنان،ط: محمد الفاس 3
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ت ىذه الحوادث وابن خفاجة طفل ال يأبو لشيء مما يجري حولو عمى أن رعنو،وج
ماوقع لبمنسية بعد ذلك كان لو أثر بميغ في نفس الفتى الشاعر فإن المأمون بن ذي 

  1 إمارتو إلى حفيده عبد القادرانتقمتالنون 

 إلى مساعدة األسبان،حيث ىب امتالكيافمما أغار المرابطون عمى بمنسية،فقد أرادوا 
 عمييا غير االستيالء استطاعواالقادر و امتنعوا في حصونيا،ولكن المرابطين 

مشقة،ألن القاضي أحمد بن جحاف المعافري فتح ليم أبوابيا وأمدىم بطائفة من 
 لطمعو في اإلمارة وكرىو لمقادر بن ذي النون،فقد امتالكياأصحابو،فسيل عمييم 

كافأ المرابطون القاضي فجعموه واليا عمى بمنسية من قبل سمطان مراكش،فقتل القادر 
نتيب  2.ه487" عمى أموالو فزالت بموتو لمدولة الذنونية سنةواستولى قصره وا 

 "م1090"غير أن الفارس اإلسباني ذريف المعروف بالسيد النسيوز دخل المدينة سنة
وأخرق القاضي ابن جحاف حيا،فضمت  بمنسية خاضعة لو حتى وفاتو 

،فعاد إلييا المرابطون يحاصرونيا،فدافعت عنيا زوجو شيمانة،نحو "م1099"سنة
،فدخميا المرابطون وجعموىا "ه490"ثالث سنوات،ثم إضطرت إلى الخروج منيا سنة

 .3من حممة والياتيم في األندلس،بعدما خربت في المعارك،فبكى عمييا ابن خفاجة

 فعيد "ه510"وكذلك يذكر الفتح بن خاقان أن ابن خفاجة كان بمدينة شاطبة سنة
الفطر في حضرة أبي إسحاق إبراىيم بن يوسف بن تاشفين،فشيد أىميا عيدا لم 

 .4يشيدوا مثمو من قبل

وألن األندلس دامت لممرابطين وزالت عنيا إمارات الطوائف وسيطرة األسبان فأنشد 
 .يومئذ قصيدتو العينية التي مطمعيا

                                                           

.12م،ص1،2012األدب األندلسي،دار المسيرة،عمان ،األردن،ط:سامي يوسف أبو زيد 
1  

.10،13يوسف شكري فرحات،ص: تر"الديوان"بن خفاجة ا 2  
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 1سجعت وقد غنى الحمام فرجعا            وما كنت لو  أن يغنى أنجعا

فقد كانت لو عدة مدائح لألمير إبراىيم،مما يدل عمى إتصالو بو،وقد مدح أخاه تميما 
 إنو لم يتعرض إلستماحة مموك "الذخيرة"أمير األندلس حيث يقول ابن بسام في 

الطوائف مع تيافتيم عمى أىل األدب،وال نجد في ديوانو مدحة واحدة فييم،فكأن 
اإلنتصارات التي أحرزىا المرابطون حتى أنقذوا األندلس من اإلسبان،واعتنقوا بمنسية 
من سمطان وذريف و إمرأتو ىي التي جعمتو يزدلف إلييم بالمدح بعد إنقباضو عند 

أبواب األمراء 

وكما أقام مدة في المغرب،ونزل بتممسان فكان ينظم الشعر ،وذلك لشوقو إلى بالد 
إبتعادىم عنيا فال يطيقون فراقيا لشدة الشوق والحنين إلييا فقد إكتمل  األندلس و

 .األدب و نمى إزدىاره في ىذه الفترة

 التي آلت إلييا بالد و بالرغم من األوضاع السياسية و االضطرابات العامة .
األندلس،إال أن ذلك لم يسيطر عمى الجانب الثقافي فقد كانوا مولعين بالثقافة،مما 

 بالمكتبات االىتمام العموم واآلداب،فكان األمراء يتنافسون في تعزيزىا وأصبح انتشرت
كتاب  ": نجداقتنوىافي المدن األندلسية و خاصة أمرا ممحوظا  فمن الكتب التي 

 2"وديوان المتنبي" :الفارابي"،وكتب "القانون إلبن سينا كتاب و"" تاريخ الطبري،

 األخير نقول أن عصر مموك الطوائف الذي عاش فيو ابن خفاجة قد شيد وفي  
عددا من الشعراء الجوالين الذين كانوا يطوفون عمى األمراء مادحين من أجل 
التكسب و نيل منصب يميق بو، فقد تحول أحدىم من حال التجوال إلى حال 

 واألدب،وكما شيد أيضا تطورا واسعا حتى يصح القول يمكن القول بأن االستقرار

                                                           

.15،ص"الديوان:" ابن خفاجة 1  
.16المصدر نفسه ،ص  2  
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 أو كادت أن تكتمل وبمغت اكتممتصورة األدب األندلسي في عيد الطوائف قد 
 .1مرحمة من التطور  لم تبمغيا العصور األخرى

 
 

                                                           

10يوسف شكري فرحات ،ص : تر"الديوان" ابن خفاجة 1
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 ملخص

يدور موضوع ىذه الدراسة حول جماليات المغة في ديوان ابن خفاجة، ويعد ابن 

خفاجة من بين الشعراء الذين يتميزون بالدقة والوضوح من خالل انتقاء ألفاظو السيمة 

والعذبة، وقد جاءت جمالية المغة من خالل تناغميا  مع جمال األلفاظ والعبارات حيث 

 .تكمن ىذه الجمالية في قوة األلفاظ المستخدمة داخل السياق

 

Le résumé 

Le sujet de cette étude tourne autour de la valeur de la 

langue dans les écrits de ben khafaja.  

Ben khafaja fait partie des portes célèbres qui sont reconnus 

par leurs expressions nettes, et précises dans leurs œuvres, ce 

qui à donne a la longe une certaine valeur propre à cela. 

 

 


