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مقدمـــــــــــــة
مقدمة
الحمد هلل و الصالة و السالم على ما ال نبي بعده ،يسدنا محمد و على اله
وصحبه و من واله إلي يوم الدين و بعد :
لقد عاش األدب العربي في أحضان األندلس قرابة ثمانية قرون متأثرا بكل ما فيها
من مظاهر الحياة بجوانبها السياسية و االجتماعية و الفكرية كافة و هي مدة ال
يستهان بها في دراسة األدب الذي يعد مرآة صادقة ألي عصر في العصور نطلع
نطلع من خاللها على الوجه الحقيقي لهذا العصر و ما يميزه من خصائص
وسمات ينفرد بها عما سواه.
األندلس تلك البالد التي أنتجت حضارة إسالمية عريقة أصبحت جناحا من العالم
اإلسالمي بعد الفتح اإلسالمي لها عام  92ه ،الذي ترك أثرا واضحا في مظاهر
الحياة فيها و من ضمنها الحياة األدبية ،بنثرها و شعرها و قد تنوعت فنون الشعر
و اختلفت أغراضه حتى خرجت عن المنهج المحافظ لها إلى اتجاهات جديدة
أوسع و أرحب من ضمنها الخمريات و الغزل و المجونيات و الطبيعيات
والزهديات و المدح.
و مما تجدر اإلشارة الكثير من هذه الفنون حظيت باهتمام و عناية بعض
الباحثين و الدارسين و كذلك ما شاع في األندلس من فنون جديدة كالموشحات و
المدح الذي دارت حوله الكثير من الدراسات ،إال أن ما يهم في األمر هو تسليط
الضوء على االتجاه الذي يعد احد اتجاهات الشعر العربي في تلك المرحلة و هو
اتجاه المدح وعلى الخصوص في هذه المرحلة التي بدأت بالفتح اإلسالمي في
األندلس إلى أواخر القرن الثالث هجري .
هذا االتجاه الذي عرف في هذه المرحلة و كتب لطبقته العامة في المجتمع قد
أهمل بعض الدارسون دراسته مع انه يمس جوهر القيم الروحية و الدينية  ،في
حين أنني أجد بعض الدراسات دارت حول المدح في عصور مختلفة منها عصر
I

ملوك الطوائف ،و عصر المرابطين و الموحدين إال أن المرحلة التي سبقت ذلك
و لسبب اجهله أغفلتها الكثير من الدراسات الحديثة .
و بناء على اقتراح جزاه هللا خير جزاء ،رغبت في التعرف على اتجاه المدح في
األندلس و حقيقة بدايته و انتشاره و العوامل التي أدت إلى ذلك فاتجهت إلى
البحث في هذا الموضوع أمال في إكمال النقص و سد الثغرة و لو بقليل  ،و
تالقيا إلهمال تلك المرحلة التي تشكل أهم المراحل التي جرت بها األندلس حيث
أشرق في سمائها الدين اإلسالمي شكال حضارة إسالمية عريقة ما تزال أثرها
باقية إلى يومنا الحاضر و بذلك شرعت في إعداد هذه الدراسة ( الدراسة الفنية
في شعر المديح البن خفاجة )
و قد اقتضت طبيعة الموضوع أن اجعله في فصلين اخصص الفصل األول
للدراسة الموضوعية و الفصل الثاني للدراسة الفنية
و سوف اجعل الفصل األول :ثالث مباحث فأتحدث عن المدح لغة و اصطالحا
و تعريفه قديما و حديثا و في المبحث الثاني

المدح عبر العصور أما البحث

الثالث فعرجت على أنواعه والمبحث الرابع جعلته للرسائل االخوانية مفهومها
ومعناها .
أما الفصل الثاني فجعلته في ثالث مباحث أتحدث في المبحث األول عن الصورة
الشعرية ( فنية و تعريفها ) و المبحث الثاني اخصصه للبديع و البيان ( استعارة
و التشبيه و الكناية و الطباق و الجناس

) أما المبحث الثالث

و األخير

فسأخصصه للموسيقى و اإليقاع .
و الجدير بالذكر انه ال يخلو أي مبحث عقبات و صعوبات إذا ما أثرت في
الموضوع ستؤثر في الوقت و من بين هذه الصعوبات :
 -الشح في قصائد المدح عند الشاعر

II

مقدمـــــــــــــة
 بعض المصطلحات الصعبة القديمة التي تتطلب عنها البحث بدقةللحصول على المعنى و الفهم المقصود .
 التشابه في قصائد شعراء األندلس إلى حد بعيد .و في نهاية الدراسة اختم الموضوع بتقديم ابرز النتائج التي توصلت إليها:
و قد اعتمدت في إعداد هذا البحث على الجمع بين المناهج المختلفة خاصة
المنهج الوصفي و المنهج األسلوبي و التاريخي ،ذلك لما يتطلبه الموضوع من
بيان للمؤثرات البيئية و الدينية ،و ما تركته من اثر واضح في شخصية الشعراء
مما جعلهم يترجمون ذلك األثر في أبياتهم الشعرية  ،مع تحليل لمورثاتهم
الشعرية ودراسة الظواهر الفنية فيها .
و أخيرا و ليس أخرا....أمل من هللا عز و جل بفضله و منه و عطائه أن أوفق في
الوفاء بحق هذه المرحلة الهامة ،و ما يلزمها من متطلبات ،و ما يضيء جوانبها
من معطيات .
و هذا و ان وفقت في ذلك فمن هللا عز و جل صاحب الفضل و معطيه و
مانحه لمن يشاء من عباده ،و إن أخفقت فحسبي من نفسي أني اجتهدت و ما
جهدي إال جهد بشري يقع تحت طائلة الخطأ و النقص و النسيان و اسأل هللا العلي
القدير أن ال احرم اجر المجتهدين .

III

مدخــــــــــــــــــــل
مدخل :ابن خفاجة.
 /1مولده:
ولد أبو إسحاق إبراهيم ابن الفتح عبد هللا عبد هللا بن خفاجة األندلسي عام 450
ه  1058م في عصر ملوك الطوائف في قرية صغيرة تسمى " شقر" من أعمال
بلسنية .
وال نعرف شيئا عن والده و أمه و أسرته الن التاريخ لم يحفل بذلك كما أهملهم
الشاعر نفسه فلم يحدثنا عنهم في شعره أو نثره و كأنه لم يجد فيهم ما يستحق أن
يتحدث عنه.
أما في طفولته ،فيبدو أنها عادية جدا ،فقد تثقف ثقافة غيره من بني جنسه فحفظ

القران و بعض األحاديث النبوية حسب طرق التعليم المتبعة في األندلس آنذاك

،وفي الوقت نفسه درس الشعر و النثر و علوم اللغة و الخط و الحساب ،ثم تلقى
تعليمه الديني على يد جهاذبة الفقه في عصره من مثل  :أبي تليد بشاطبة و الفقيه
أبي بكر بن األسود ،أما أساتذته في األدب فنذكر منهم :ابن صواب ،و نبغ في
الفقه و علومه إال انه اعرض عنه إلى األدب لكراهيته لنفاق الفقهاء في عصره
،كما انه لم يحقق ما يصبو إليه عن طريقه ،و قد تزود لنبوغه في األدب بثقافة
واسعة و متعددة وذلك بالمطالعة ،بل و حفظ دواوين شعرية لنوابغ الشعراء
،وخاصة المتنبي و الشريف الرضي  ،و عبد المحسن الصوري "مهيار الديلمي"
الذين تأثر بإشعارهم تأث ار ملحوظا ،كما صرح بذلك شخصيا في مقدمة ديوانه.
و اقبل على الشعر معتمدا على ذوقه الجبلي  ،و على طبيعة جزيرته الساحرة
التي أمدته بالصور األخاذة و األوصاف الفريدة.
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لقد عاش ابن خفاجة بعد أن شب عن الطوق حياة لهو و مجون كبني عصره
فأدلى بدلوه مع الغواة  ،وشرب الخمر حتى الثمالة ،فحين ذهب إلى خمارة يعب
الخمر

و وصف ذلك بقوله :1
فمهما يتممت خمــــــــــــــــــــــــارة

ركبت الى اشقر اشهــــــــــــــبا

و حيث حانتها طارقــــــــــــــــــــها

فقالت تجيب اال مرحــــــــــــــبا

و قامت باجيد كاسهــــــــــــــــــــــا

الوقص من دنـــــــــــــــها احدبا

و كان يعشق الطبيعة ،و يقضي معظم أوقاته بين حدائقها ،و رياضها و على
ضفاف أنهارها ،ويشرب الخمر ،و يرتاد الحانات ،و يغازل الفتيات  ،و يعشق
الجميالت ،حيث أفاض شعره بهذا العبث ،فحين رأى ساقيا جميال اخذ يبرز مفاتنه
الجسدية في قوله:

2

حلى و في صدر القصيد نسيب

و اغيد في صور الندى لحسنـــــــــه

خصيب و اما خصره فجديــــب

من الهيف اما ردفـــــــــه فمنعـــــــم

و قامتـــــــه نوارة وقضيـــــــب

يرف بروض الحسن من نور وجهه

و استمر في لهوه و عبثه  ،غير مهتم بأمور وطنه  ،وال بمشاكل مجتمعه  ،فال
يثور العتداء وال إهدار لكرامته ،و لقد شاهد األحداث الجسام في زمن ملوك
الطوائف لفم يحرك ساكنا ،و لم يذكر لنا في شعره شيئا من ذلك ( إال نادرا) و لم

يصرح به براى  ،ولم يقدم لمعتد نصحا  ،و لم يوجه الظالم زج ار  ،ولم ينذر مثيري
الخالف و الجارين فيه بسوء الحال .
و قد يقال أن اشتغاله باللهو و العبث في هذه الفترة من الزمن حيث كان صبيا
ثم شابا و هو الذي صرفه عن هذا الجد.3
 1ابن خفاجة ،ا لديوان ص 262
2ابن خفاجة،الديوان ص 83
3ينظر:علي محمد سالم :األدب العربي في األندلس ،تطوره موضوعاته و أشهر أعالمه ،ص334
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و يتجلى لنا ابن خفاجة شاع ار كالسيكيا تقليديا من ناحية المعاني و من ناحية
اإلطار الذي صاغ فيه قصائده و لكن هناك ميزة تميزه عن غيره من الشعراء
السابقين  :فالصور و التشبيهات و االستعارات مأخوذة بأسرها من الطبيعة و إنا
نشعر عند بن خفاجة برغبة اإلتيان بما هو جديد طريف و استمرار ورود الطبيعة
في شعره يدل

على انه ليس ثمة فاصل بين المرحلتين اللتين اشرنا إليهما من

قبل  ،لقد بقي بن خفاجة متمسكا بالطبيعة تمسكا شديدا  ،و زودته الطبيعة بكمية
تكاد ال تنفذ من صور متنوعة يانعة .

1

و ها نحن نبلغ اآلن السنوات األخيرة من حياة شاعرنا الذي عمر طويال ،كما
نعلم .
ترى في أي سنة توقف شاعرنا عن قول الشعر ؟
في السنوات األخيرة من حياته الممتدة فيما يبدو و في الديوان نجد فعال قطعة
شعرية قالها الشاعر و قد بلغ إحدى و ثمانين سنة من عمره ،أي قبل سنتين من
وفاته يجيب فيها أبا العرب عبد الوهاب التجيبي و قد سأله عن حاله:
البن احدى و ثمانين سنــــه

أي انس او غذاء او نســـــــــــه
قلص الشيب بها ذيل امـــــــرئ

طالما جر صباه رسنـــــــه

فالمنية ذلك النسر الذي ال يرأف و ال يرحم ،قد ذهب بأصدقائه األعزاء الواحد
بعد األخر و ما هو أالن إال شيخ هرم يئن تحت عبء السنين و تأوه من األوجاع
أصابته م ن ذاته  ،و يتجرع م اررة الوحدة و االنفراد الموحش فيلجا إلى ماضيه
ليتسلى وقتا من الزمان.2
و ال شك أن ابن خفاجة و جد في ذكرياته راحة بفضلها نسى حاضره و غفل
عما ينغص عيشه  ،و لكن عندما يفيق و يدرك خطورة حاله نجده من ألد
المتمردين على الحياة الدنيوية فرفضها في نغمات رومنطقية قبل أوانها ،و يودع
1حمدان حجاجي :حياة و أثار الشاعر األندلسي ابن خفاجة،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،ط،2007، 1ص 126

2المرجع نفسه ص . 127
6
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ابن خفاجة في قطعة شعرية ،هي فيما يبدو تصوير لحالة نفسية خاصة
بالشيخوخة ،بأسلوب معقد يأسه النهائي أمام هذه الحياة  ،فيقول :
فيا ليت اني ماخلقت لمطعـــــــــــــــــم

و لم ادر ما اليسرى هناك و ال العسرى

و يظهر لنا جليا من خالل الديوان إن ابن خفاجة لم يهتم كثي ار باآلخرة و لم
يتسل عن هذه الحياة بما سيجده في دار الخلد من نعيم ،فلما أحس بقرب اجله

نظم قطعة شعرية أعدها لتكتب على قبره ،و استعد ليفارق هذه الدنيا غير نادم
عليها:
خليلي هل بعد الردى من ثنية

و هل بعد بطن االرض دار مخيم

و انا حيينا او ردينا الخـــــوة

فمن مر بي من مسلم فليسلــــم

و ماذا عليه ان يقول محيــــيا

اال عم صباحا او يقول اال اسلــم

في تلك الجزيرة ،جزيرة شقر توفي ابن خفاجة و دفن بها ،كما أوصى به ،سنة
 553هجرية  1138 /ميالدية و قد بلغ من العمر ثالثا و ثمانين سنة.1
أما الموسيقى الداخلية في البيت في البيت الشعري فقد أعطاها اهتماما بالغا
وتألق فيها كقوله 2و جاءت مضيفة جماال و رونقا لهذا الضرب من القصيد .
فاقمت عطا ازوا ار و جلوت وجها

ازه ار و اورت طرفا اهو ار

و يرصع به بن خفاجة شعره بقوله 3و هذا حماية لقصائده و إرساءها بالخوصصة
اال اراه قاطنا نــــــــــــازال

فما اره اظاعنا واحـــــــــــدا

و الطرفان متساويان وزنا و قافية و قد أكثر من التقابل في شعره و ديوانه
يزخرف بذلك في بناء الصور فقد اعتمد بن خفاجة عن المبالغة و التفحيم
والتشخيص و التجسيد ،ويظهر ذلك جليا في قوله

1

1حمدان حجاجي :حياة واثأر الشاعر األندلسي ابن خفاجة ،ص . 130-129
2أبو إسحاق بن خفاجة األندلسي :ديوان بن إسحاق بن خفاجة األندلسي ،ص . 248
3المصدر نفسه :ص .132
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و بي وسرى راكب ظهر مدمع

طليق اذا ما انجد الركب اتهما

و أراد فيه أن دمعه يفضح و يكشف خباياه و خفاياه فإذا ما سار الركب و ابتعد
األحباب إلى نجد و اتهامه فدمعه يسيل من مآقيه ،فهو مولع بالصور و المجازات
و األخيلة.
أما البحور الخليلية التي اتخذها فقد كانت تتراوح بين القلة و الكثرة و اتخذ من
الكامل و البسيط و الوافر و السريع و المتقارب و الطويل سلكا لنظمه و قلل من

ركوب بحري المجتث و الرجز ،و نختم الحديث عن أسلوبه بحسن تخلصه وجودة
ختامه لقصائده.
فمن األول قصيدته الميمية التي بدأها بالغزل نزوال على رغبة الممدوح و مزج

ذلك بالشكوى من الشيب و المرض ثم التخلص إلى مدحه تخلصا حسننا في
قوله:

2

و قضاء السيـــــف و القلـــــم

ال لعمر المجد و الكــرم

قسم ارعـــــاه من قســـــــــم

قسما ي ار يشفعــــــــــــه

و بابراهيم معتصـــــــــــــمي

ال ينال الدهر من جهتي

ركن بيت الفضل و المكـــرم

االمام المستقـــــــــل به

اشتهرت األندلس بحسن الطبيعة و جمالها ،و اعتدال الجو و كثرة الخيرات

واطنب الجغرافيون و المؤرخون المسلمون في وصف هذه الخصائص و تفصيلها
اشترك في ذلك األندلسيون و سواهم ممن كتب على حال األندلس.

3

يقول الرحالة بن حوقل ( ) 676ه في وصفها " :و أما األندلس فجزيرة
كبيرة.تغلب عليها المياه الجارية و الشجر المثمر

1

و يفصل لسان الدين بن

1المصدر نفسه :ص .132
2أبو إسحاق بن خفاجة األندلسي :ديوان بن إسحاق بن خفاجة األندلسي ،ص .108
 3عصام عبد الطيف:اإلنسان و البيئة ,منشورات وزارة الثقافة و الفنون ،الجمهورية العراقية ،سلسة الموسوعة الصغيرة ,ع
, 39،1979ص .12
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الخطيب ( 676ه) في وصفها إذ يقول " وقد خصها هللا من الري و غدق السقيا
و لذاذة األقوات و فراهة الحيوان و درور المياه و كثرة الفواكه و تبحر العمران
وجودة اللباس و صحة الهواء بما حرمه الكثير من األقطار مما سواها ،2لهذا
تميزت هذه الطبيعة الساحرة عن غيرها ،و أضحت بصمة في األرض ال تضاهى
،وكان لها الوقع الواضح في مبدعيها ،و خصت بلمسة جمالية تجلت في أشعارهم
و مدتهم بهواجس العاطفة و الوجدان و الحت ظاللها على سكانها أجمعين .
و أورد بها غالب الغرناطي قولهم " األندلس شامية في طيب أرضها و مبانيها
يمنية في اعتدالها و استوائها و هندية في عطرها وزكائها ."3
هذا الوصف الجميل ليس اعتباطا جاء بهذا التشبيه ،فطبيعة األندلس صارخة

الجمال و البهاء ،فلو رجعنا إلى شعر بن زيدون أو عبد ربه لوجدنا صفات

األندلس جاءت مفروضة فرضا ،و التأثر بها واضح و جلي ال تكاد تخلو منه
كتابة إال وكان مركزها ،فالشاعر األندلسي نشا في كنف هذه البيئة جغرافيا بما
حوته من تنوع واسع من الجمال  ،فهي بيئة نقية الهواء غنية بمياهها الجارية
وأطيارها المغرد وشجرها المثمر و مقتنصاتها العامرة.
وفي هذا يذكر الحجازي مالحظة قيمة في تفسير شاعرية أهل األندلس و بيان
أصالتها ،إذ يعزوها إلى اثر الطبيعة الجميلة فيقول " وهم اشعر الناس فيها كثره
هللا تعالى في بالدهم و جعله نصب أعينهم من األشجار و األنهار و الطيور ال

ينازعهم أحدا في هذا الشأن 4هذه الطبيعة الساحرة التي وصفها الحجازي تميزت

بها بالد األندلس عن غيرها ،فكانت مهيئا لتحفيز ملكة الشاعر ،فاخذ يصنع أفكاره
شع ار رائقا.

 1إسماعيل باشا بن محمد البغدادي  :إيضاح المكنون في الدليل عن كشف الظنون على أساس الكتب و الفنون ،المكتبة اإلسالمية
،طهران ،ط،,1958 3ص. 70
 2نسان الدين بن الخطيب السلماني  :تاريخ اسبانيا اإلسالمية  ،مطبعة دار المكشوف ،بيروت ،لبنان ،ط، 1956، 2ص .34
 3علي محمد حمودة :تاريخ األندلس السياسي و العمراني و االجتماعي  ،دار الكتاب العربي ،مصر ،ط, 1957، 1ص .48
 4انخل بن ثالث بالنثيا :تاريخ الفكر األندلسي ،ترجمة :حسين مؤنس ،مطبعة مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،مصر ،ط1955، 1
،ص .123
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باإلضافة إلى هذا كله كان كذلك الوسط االجتماعي المهتم باللغة و الشعر وأثره
البارز في تزكية الملكة الشعرية للشاعر األندلسي .
إن بناء ملكة اللغة و قواعدها ،و الحس األدبي الرفيع يتطلب قيام نظام تعليمي
أولي مشيد من األساس من التدرج المدروس في تلقين العلم للدارسين ،و الفهم

الواعي في كيفية إعداد جيل من الشباب يتوفرون على حصيلة ثقافية من علوم

اللغة و األدب  ،تؤهلهم لالنتقال إلى مرحلة دراسية أعلى فتدريس العلم للمبتدئ

،إنما يكون مفيدا إذا كان التدرج نشئا فنشئا و يراعي في ذلك قوة عقله و استعداده

لقبوله ما يرد عليه ،حتى ينتهي إلى أخر الفن  ،و عند ذلك يحصل له ملكة في
ذلك العلم إال أنها جزئية و ضعيفة و غايتها أنها هيأته لفهم الفن و تحصيل
مسائلة .1
و السبب االجتماعي له الدور األكبر في تنشئة الجيل ،و للبيئة دورها في تطوير
و تحسين الحس الفني الجميل وفق خطة مدروسة عبر مراحل متعددة ليصل
بعدها طالب العلم إلى المرحلة المبتغاة ،و هذا ما سارت عليه الطريقة التعليمية
األندلسية.

 1محمد رضوان الداية :تاريخ النقد األدبي في األندلس  ،مطبعة دار األنوار ،بيروت ،البنان ط ، 1،1968ص . 57
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 /2ثقافته :
تثقف ابن خفاجة ثقافة عصره فحفظ القران الكريم و األحاديث النبوية الشريفة

حسب طرق التعليم السائدة في األندلس .

ثم درس الشعر و النثر و علوم اللغة و الخط و الحساب ،و تلقى تعليمه الديني
على يد كبار أساتذة الفقه في عصره مثل :تليد بشاطبية و الفقيه أبي بكر بن

األسود أما أساتذته في األدب فكثيرون منهم  :ابن صواب و نبغ في الفقه وعلومه
إال انه عرف عنه إلى األدب لكراهيته لنفاق الفقهاء في عصره

1

و قد اقتضى نبوغه في األدب أن يتزود بثقافة واسعة فاطلع على اغلب الدواوين
الشعرية و حفظ البعض منها ال سيما ديوان المتنبي و الشريف الرضي و عبد

المحسن الصوري و مهيار الديلمي فتأثر بهم و نسج على منوالهم.2

و ذكر ذلك في مقدمة ديوانه فنراه يقول  :إن بذلك فيما يشوق و يهز و يروق من
لف الغزل بالحماسة و هي من أساليب أبي الطيب فمن قولنا ذلك:3
لمرضى جفون بالفرات نيــــــام

و رب ليال بالغميم ارقتــــــــــــــــــها
و لم ادر ماشجعى و ادعى الى الهوى

اخفقة برق ام غناء حمــــــــــام

كما يقول عن تأثره بمهيار الديلمي" أما ذلك بغض ما نقتفيه من طريقة مهيار
ونحتذيه كقولنا"

4

و يابانة الوادي بمستعرج اللــــــــوى

اتصغى على شحط النوى فاقــــول

و يا نفحات الريح من بطن لعلـــــــح

االجساد من ذلك النسيم نجيــــــــــل

و كذا الحال بالنسبة لنسيم رضي.
 1ينظر :األدب العربي في األندلس :د محمد علي ساللة ،الدار العربية للمنشورات  ،بيروت لبنان ،ط ، 1989 ، 1ص. 333
 2نفس المصدر  :ص . 334
 3أبو إسحاق بن خفاجة األندلسي  :ديوان أبو إسحاق ابن خفاجة األندلسي  ،تحقيق غازي مصطفى  ،مكتبة المعارف اإلسكندرية
مصر  ،ب ط ، 1869،ص . 16
4المصدر نفسه :ص .14
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 /3شاعريته :
يعد بن خفاجة علما من أعالم األندلس يشار إليه بالبنان و عبقرية فنه تزهى بها

جزيرة شقر و يفاخر بها المغرب و المشرق فيما أنتج من عبقريات فكان شاع ار
كبي ار و ناظما جيدا ،و لم يتخذ من األدب مرتزقا له ألنه ميسور الحال و رث عن
أهله ثروة أمدته طول حياته فهو الناظم الطموح الذي شهد بتقديمه الجميع ،

المتصرف بين حكمته و تحكمه البديع ،تصرف في فنون اإلبداع كيف شاء و اتبع
الرثاء.
و هذا ما ساعده في أن يشق طريقه إلى حد اإلعجاز فجاء نظامه ارق من نفس
العليل .1
فتن أول أمره بأشعار المحدثين في المشرق و بشعراء القرن الرابع خاصة فاخذ

منهم و صار يقلدهم حينا و يعارضهم حينا أخر و لكنه سرعان ما استقل بطابعه
المتميز فكان له أسلوب الخاص الذي ميزه عن شعراء عصره
و ذاعت شهرته في األندلس و المغرب و كتب عنه األدباء و المؤرخون
فاختار له ابن بسام في كتابه ( الذخيرة) و ابن فاقان في ( قالئد العقيان) و أبو

الصلب (الحديقة) و الحداري في (المسهب).

و امتدت شهرته أقصى الشرف ألنه اقبل على الشعر معتمدا على ذوقه الجبلي
و على طبيعة جزيرته الساحرة  2فقد كان للطبيعة وقتها في شخص بن خفاجة
وخاصة طبيعة األندلس الساحرة التي فاضت بها أشعاره.

 /4األغراض الشعرية:
حاول ابن خفاجة أن يطرق كل باب طرقه القدماء و المحدثين في عصره
وسار على طريقهم في بادئ األمر ثم تفرد ببعض األمور و تميز بها عنهم فأجاد
 1المصدر السابق  :ص .05
 2د محمد علي سالمة :األدب العربي في األندلس  ،ص .333
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في الحالتين و قد تناول في شعره معظم األغراض الشعرية المألوفة كالمدح
والوصف السيما وصف الطبيعة و الفخر و الرثاء و الغزل و البطوالت و الوطنية
و العتاب و االعتبار و الشوق و الحنين و غير ذلك.

و في المدح قد مدح الملوك و هم ملوك المرابطين لما قاموا به من أعمال ردت
األندلس إلى حاضرة اإلسالم و العرب و مدح األمراء و القادة و ذكر بطوالتهم
وأعمالهم الجليلة

1

قل لمسرى الريح من اضم

و ليالينا بذى سلــــــم

طال ليلي في هوى قمــــــر

نام عن ليلى و لم انم

و قد سار على نهج األقدمين فقد مهد لمدحه بمقدمة غزلية ثم يصور األمير بعد
ذلك بأنه فارس مقاتل لالعداء بأبيات تفيض بالحماسة فيقول
ياله من فارس نجـــــــــــد

2

لو نضا عن صارم خزم
بحسام غير منثلـــــــــــم

و ارتدى منه على غضب

فكان بعض مدائحه مقلدا لكبار الشعراء السابقين كالمتنبي حين مزج مدحه
بالحماسة و كالشريف الرضى و مهيار الديلمي حين مزج مدحه بالغزل مع ذكر
بعض األماكن الحجازية و في البعض األخر له طريقا مزيدا فيه حدة حين بدا
مدائحه بوصف الطبيعة.3
و بعد المدح يأتي الرثاء و كان فيه صادق العاطفة شديد الحزن السيما حين
يرثي احد أصدقائه المقربين مثل مرثيه لصديقه أبي محمد عبد هللا بن ربيعة واحد
أقاربه مثل مرثيه البن أخته (محمد) .

 1أبو إسحاق بن خفاجة األندلسي  :ديوان أبو إسحاق ابن خفاجة األندلسي  ،ص. 106
 2المصدر نفسه  :ص . 340
 3د علي محمد سالمة :األدب العربي في األندلس  :ص. 340
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و قد توفي الصحراء فيقول فيها1و هي تحمل العديد من المعاني و العواطف
التي فاضت و دلت عن الوفاء و اإلخالص
و استقبل الدنيا بذكر محمـــــــــد ........فيقبح في عيني ماكان يملح
و اشفق من موت الصبي ثم انني  ......المل ان هللا يعفو و يصفح
و البن خفاجة مرثية أخرى في إخوان له مزجها بندوب شبابه و ختمها بمدح
ابن زهرة ،و لم نجد غيره اتبع هذا األسلوب في مزج العزل بالرثاء أو المدح أو
ندب الشباب ببكاء الموتى فكان وحيدا في سلوك تلك الدروب المغرقة في المحاكاة
و التقليد 2فكان له أسلوبه و إبداعه الخاص.
أما وصفه فجاء تصوي ار حيا بكل ما وقعت عليه عيناه و سائر حواسه األخرى
من مشاهد الحياة و الطبيعة ،فكان مفتونا بالطبيعة و يتحلى مباهجها فتملئ نفسه
حبو ار و يبدع في تصوير محاسنها و قد ادخل وصف الطبيعة و محاسن الجيب
في الغزل مستمدة من محاسن الطبيعة باكية في الرثاء ،فضال عن مقدماته

الطويلة في وصف الطبيعة حتى تكاد تكون غرضا قائما بذاته

مما حدا بمؤرخ األندلس (المغرى) أن يطلق عليه لقب (صنوبري األندلس)

تشبيها بالشاعر المشرقي الصنوبري و الذي اشتهر بشعره في وصف الطبيعة ،كما
أطلق عليه آخرون بأنه شاعر الطبيعة الفذ و منهم الدكتور سامي مكي العاني

3

و من األغراض األخرى عند ابن خفاجة الغزل ،و معظمه غزل حين يتحدث فيه
عن مفاتن المرأة و جمالها من بشرة بيضاء و عين حوراء و قامة هيفاء و قد

ممشوق ووجه مشرق إلى غير ذلك  ،و له غزل بالمذكر و هو بعيد عن الفحش

 1المصدر السابق  :ص . 267
 2محمد رزيق السعيد  :الشعر في عهد المرابطين و الموحدين باألندلس  ،المؤسسة العربية للتأليف  ،األردن  ،ط ، 1979،
ص.28
3ينظر  :دراسات في األدب األندلسي  :د /سامي مكي العاني  ،الجامعة المستنصرية  ،القاهرة ,مصر  ,ط,1978 ، 1ص . 145
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واالبتذال ،كما له غزليا عفيفة خالية من األوصاف الحية أشبه بالغزل العذري
لجميل و بثينة و مجنون ليلى و غيرهما منها قوله.1
لقد زار من اهوى على غير موعد

نعانيت بدر التم ذلك التالقيــــــا

و عاتبته و العتب يحلو حديثـــــــه

و قد بلغت روحي لديه التراقيـــا

فمل اجتمعنا قلت من مزحى بـــــه

من الشعر بيتا و الدموع سواقيا
يظان كل الظن ان ال تالقيـــــا

و قد يجمع هللا الشتاتين بعدمـــــــــا

و في بعض األحيان كان بن خفاجة يخالط غزله بالحماسة من ذلك قوله

2

و حزم كما طار الشرار من الزند

مضاء سل الحسام من الغمـــــــــــد

العقيدة طويلة جدا ال يتبع البحث لذكرها برمتها.
و هكذا برع ابن خفاجة في كل الفنون الشعرية التي طرقها و سنرى ذلك من
خالل البحث و ما خصصناه الختيارات من شعره.

 /5أسلوبه :
امتاز أسلوب بن خفاجة بالجودة و التمكن من اللغة و إن تعدد الصور في
البيت الواحد دليل على إبداعه و جودة نظمه و نبدأ بمطلع العقيدة فتارة يلتزم
بالمقدمات الغزلية و التقليدية التي سار عليها معظم شعراء األندلس ،و تارة
يتخلص منها فيدخل إلى الغرض الرئيسي من القصيدة مباشرة ال سيما في وصفه
للمعارك الحربية كقصيدة التي يتحدث فيها عن النصر المبين الذي حققته مدينة
( بلسنية ) فقد بدأها بمطلع ممتاز يقول فيه
االن شح غماد النصر فانهمال

3

و قام صفو عمود الدين فاعتدال

 1أبو إسحاق بن خفاجة األندلسي  :ص . 366- 365
 2قيس بن الملوح  :ديوان قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) ،ص . 346
 3المصدر السابق  :ص .208
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و لذلك عد هذا المطلع من أحسن مطالعه،1و البن خفاجة قصيدة في وصف
الجبل بدأها بمطلع يتناسب مع شموخ الجمل بدأها بالخطة و االعتبار.2
أما المفردة فقد منحها امتداد جديدا ،و معنى ظريفا ،و مالها حيوية و انسجاما
وايحاءا و خيا ار كلفظة تسافر في هذا البيت .
فطو ار الى خصر و طو ار الى نهد

تسافر كلتا راحتي بجسمــــــــــــــــــــــــــه

3

 1شهاب احمد بن محمد المقري التلمساني  :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،دار صادر ،بيروت ،لبنان  ،ط1968، 1
,ص.214
 2المصدر نفسه ،ص . 215
 3المصدر نفسه  ،ص . 6
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المديـــــــــــــــــــــــــح

الفصل األول
المبحث األول :المدح

ازداد تعاظم الروح الدينية في األندلس و المغرب و مصر و الشام و العراق ألسباب
كثيرة لعل أىميا =
حرب الفرنجة =أو ماسماىا الغرب بالحروب الصميبية التي أتت إلى الشام و مصر
و تريد احتالل بالدنا وسمب خيراتيا ،و ىدم ضريح النبي (ص) في المدينة المنورة كما
شيدت مثيال ليا في األندلس أيضا بعد ضعف العرب

1

زمن مموك الطوائف الذي أصبحت فيو البالد إمارات صغيرة متناثرة ضعيفة ،األمر
الذي اضعف نصارى الشمال بيا ،فياجموىا و احتموا طميطمة و غيرىا ،و فرضوا
عمييا اإلتاوات التي دفعيا مموكيا صاغرين.
انتش ار موجة الزىد و التصوف انتشا ار كبي ار في المغرب و المشرق عمى حد سواء
بتأثير متصوفين كبار ،مثل الشير وردي ،وابن الفارض و ابن عربي و البوصري
وغيرىم ممن سبقوا ىذا القرن و لكن أثارىم ظمت مستمرة باقية إليو ،و لقد قرب
رجاالت الحكم ىؤالء المتصوفة و فتحو ليم مجالسيم في بين ثنايا الحكام و أنشدو
ودونوا كثرة الطواعين و األوبئة و المجاعات و الزالزل و الجوائح التي تالحقت عمى
البالد فمم يجد أىميا سوى العودة إلى اهلل لينجييم ،وكان العود عن طريق التصوف
الذي كان يرى – ولم يزل-إن الرسول صمى اهلل عميو و سمم ىو المثل األعمى
واإلنسان الكامل و أفضل الخمق و سر الكون ،و عميو الوجود ،و عماده الرئيس
و قوتو المدبرة ،و الوساطة بينو و بين الحق و سبب اليدايا
القصائد في مدحو و تعظيمو و حبو ،و الشوق إليو.

1

محمد بن عبد هللا سعٌد السلمانً  :دار الثقافة  ،ط1191 ، 1
2
ٌنظر المصدر نفسه .الصفحة نفسها
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مما أدى بالشعراء لنظم

المديـــــــــــــــــــــــــح

الفصل األول

كما تأثر الشعراء أيضا بما رأوه من تعظيم النصارى لمسيد المسيح و تمجيده
و ميالده ،بانتشار عادة .......الناس بالرسول صمى اهلل عميو و سمم و عناية المماليك
بوسم الحج و محممو و قوافمو و احتفاليم بذلك احتفاال كبي ار ،وما فعمو و زير الممك
الظاىر بيبرس تاج الدين بن بياء الدين بن جنا من جمع اآلثار النبوية
و إيداعيا في مكان واحد يميق بيا في القاىرة كل ذلك أجج الشوق في قموب الناس
عامة السيما منيا المتصوفة منيم فندفع كثي ار منيم إلى المدينة المنورة مياج ار ليكون

جا ار لمرسول صل اهلل عميو وسمم يروي بذلك ظمأ قمبو المحب المشتاق. 1

ىذا ما حرر عمى اإلنشاء واإلبداع و ىذا العامل كان لو وقعا خاص في النفوس
فمكانتو صل اهلل عميو وسمم لم تكن باليينة في النفوس وكانت حاف از مباش ار .
و نضيف إلى ما تقدم فكرة إن الرسول صمى اهلل عميو وسمم غير ميت التي شاعت
لدى كثي ار و بخاصة المتصوفة منيم و ىي آتية من الحديث النبوي رواه أبو ىريرة.
ووصف النووي سيده بأنو صحيح في رياض الصالحين .2وىو " ما من احد يسمم عمي
إال رد اهلل عمي روحي حتى أرد عميو السالم " و قد شرحو صاحب فيض القدير
المنواي بقولو " يعني رد عمي نطقي ألنو حي عمى الدوام و روحو ال تفارقو أبدا لما
صح أن األنبياء أحياء في قبورىم و ىذا ظاىر في استمرار حياتو الستحالة ان يخمو
الوجود كمو من احد يسمم عميو .

3

مما تقدم نستطيع أن ندرك األسباب المباشرة و غير المباشرة الزدىار فن المدح
النبوي ،و إكثار الشعراء من قصائده و تبارييم في ذلك و لعل اسبقيم في ذلك الحسن
بن أبي الحسن ممك النحاة المتوفي (; )89ه الذي من الممكن أن يكون احد مميمي
البصيري في ( بردتو) التي فاقت غيرىا في جودتيا و سيرورتيا و إيحائيا كثي ار من

1

احمد فوزي هاٌب  :الحركة الشعرٌة فً زمن الممالٌك ،الشركة المتحدة للنشر و التوزٌع ،االردن ،ط ،1111 ،1ص . 111-111
2
رٌاض الصالحٌن  ،لالمام محً الدٌن ابً زكرٌا ٌحً بن شرف النووي  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  ،لبنان ،دط  ،ص 011
3
عبد الرؤوف المناوي  :قٌطن القدٌر  ،دار المعرفة للطباعة و النشر  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط ، 1191 ،1ص . 011
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الشعراء  1.و ىكذا تراوحت الصدارة من وقت ألخر بين شاعر و شاعر و جاد كميم
في حوض المديح و أتقنوا جيال بعد جيل
و يبدو كذلك انو من الصعوبة بما كان أن نميز أعالما معينة من ىذا الفن أعالما
معينة من ىذا القصر الممموك الثاني ،ذلك انو ما من شاعر إال و كان لو إسياما واف ار
في فن المدح النبوي  .ىذا يمكن القول أن غرض المديح شكل ظاىرة ثقافية بارزة في
الديوان الشعري عند العرب ،وذلك ألنو من أكثر األغراض الشعرية التي قال فييا
العرب و اىتموا بيا إذ قمما نجد شاع ار يخمو ديوانو من غرض المديح،ألنو قائم عمى
أعراف و نظم يجب أن يمتزم بيا الشاعر عندما يمدح " و ليذا كان اىتمام أولي األمر
و السمطة الشديد بالمدح و كان عطاؤىم و محاسبتيم لشعرائو ينم عن معرفة و وعي
لخطورتو  ،وكان كذلك حال الشعراء في استعدادىم لو و إرىاقيم أنفسيم في سبيميم

و تنافسيم المحموم في ميدانو .2

و يمكن القول أن شعر المديح نشا إعجابا بالفضيمة و ثناءا عمى صاحبيا أول األمر
و ليس بدافع الكسب و التممق ،فمن عوامل انتشار المديح في مجتمعات الصحراء تمك
المقدسات التي كانت و كانوا يمتزمون بيا من ضيافة و نجدة و حسن الجوار و الثار
التي كان يمتزم بيا كل عربي و يؤدي فروضيا كاممة ميما يكن شانو.
فالمديح أول أمره كان مدرسة أخالق تعمل عمى بمورة المثل العميا و ترسيخيا

و حث الناس عمى تشجيعيا 3و ذلك بشكل واسع فكان الشعراء يمدحون بو سادتيم
و كبارىم و أشرافيم و مناقب قبائميم ،و يمدحون القبمية التي يجدونيا فييا كرم الجوار
فضال عن عزتيا و إبائيا ،و شجاعة فرسانيا ،و ما فييم من الحمية والشجاعة بالفتك
بأعدائيم و إكرام ضيوفيم و رعاية لحسن الجوار الذي يرتبطون بو مع القبائل األخرى
فكان الشاعر الجاىمي يمدح ىذه الصفات األخالقية التي عرف بيا المجتمع الجاىمي
.

1

احمد فوزي هاٌب :الحركة الشعرٌة فً زمن الممالٌك  ،ص .111
2
سامً سوٌدان  :فً النص الشعري العربً ،دار األدب بٌروت  ،ط ، 1191، 1ص. 111 ،
3
أروع ما قٌل فً المدح ،دار الجٌل  ،بٌروت  ،ط ، 1111 ، 1ص . 11
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و منذ نياية العصر الجاىمي و أواخره حدث تطور ثقافي تغير معو النسق الثقافي
العربي منذ ذلك الوقت إلى اليوم و تحولت النعر القبمية إلى األنا الفردية مثمما تحولت
القيم من بعدىا اإلنساني إلى بعد ذاتي نفعي أناني و تحول الخطاب الثقافي إلى
خطاب كاذب و منافق ،ىو اخطر تحول حدث في الثقافة العربية و اثر تأثي ار سمبيا
ويعني بو ظيور شاعر المديح و ثقافة المدائح و شخصية المثقف المتاح و في مقابميا
شخصية الممدوح مع لعب الثقافة ليذه األدوار جميعا عبر أشخاص يمثمون المعبة
ويحققون نسقيتيا و تمخض عن ذلك أنماط من القيم و السموكات الفردية

1

ىذا التحول إلى مدح األنا أدى إلى منافسة شرسة و لدت كثي ار من األنانية و التي
بدورىا و لدت العداوات و البغضاء .
يبدو انو من الصعوبة بما كان أن غير تعريفا راسخا ليذا الفن ،ذلك انو ما من
شاعر إال و كان لو إسيام وافر في المديح النبوي
لقد كان ىذا الفن سيد الفنون و الغالب عمييا من ذلك العصر و مما دفع الشعراء
إلى ىذا ىو اإلسيام الكبير أن الدين كان صاحب الغمبة في المجتمع ،و أن سالطين
الدولة الثانية ساعدوا عمى توجو الناس إليو إذ شجعوا التصوف و اىتموا بالمواسم
الدينية اىتماما ال مثيل لو ،اىتموا بمواسم الحج " و ظيرت المحامل و ما رافقيا من
احتفاالت دينية في الذىاب و اإلياب ،كل ذلك كان يضفي األحاسيس الوجدانية

الصادقة ،و التي تعبر اصدق تعبير عن نفسية الشعب بشكل عام .2

و كان السالطين يحضرون ىذه المواسم بأنفسيم ،و خاصة مواسم المولد النبوي
الشريف ،و يحيطونيا بيالة من التقديس و التكريم و بتوزيع الخمع و األطعمة والحموى
،و منح المال عمى شكل ىبات لمفقراء و من يحضرون مثل ىذه المواسم كل وذلك
أسيم بحد كبير في نشوء فن الموالد النبوية شع ار و نث ار في األدب العربي في عصوره
المتأخرة ،إذ تسابق الكتاب و الشعراء إلى وضع ىذه الموالد ،و السعيد منيم من كان

1

عبد هللا الغدامً :النقد الثقافً  ،المركز الثقافً العربً ،المملكة المغربٌة  ،الدار البٌضاء  ،لبنان  ،بٌروت ط ،1110،1ص .111
2
د/سامً ٌوسف أبو زٌد  :أدب الدول المتتابعة ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ط، 1111 1ص . 119
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مولده يق ار في احد المواسم  ،و من ىذه المواسم الدينية ،احتفال ليمة نصف عاشوراء

واحتفال عاشوراء ،مما ال يزال متبعا إلى يومنا ىذا.1

لق د تعددت المعاني و أوصاف المديح التي انتح بيا شعراء شعر المدائح النبوية منذ
أن نشا إلى عصرنا ىذا ،و كثرت فيو المعاني ،و طرق فيو المادحون كل سبيل في
مدح المصطفى –صمى اهلل عميو و سمم  -فقد بمغ عدد شعراء المديح النبوي أربعا
وخمسين و أربع مائة شاع ار بحسب إحصاء الدكتور احمد درنيقة في كتابو "معجم
أعالم شعراء المديح النبوي".
و قد تنوعت معاني المديح بين مدح األوصاف الخمقية و بين الثناء عمى سماتو
الخمقية و مع أن كثرة كاثرة من ىؤالء الشعراء و المادحين جاؤوا عمى معظم الصفات
التي يمكن أن يمتدح بيا ،مع ذلك أنيم اعترفوا بأنيم لم يوفوه حقو من المديح و إن ما
قالوه ال يعدوا إال أن يكون قطرة من بحر و غيضا من فيض ،بل أن معجزاتو و آياتو
و فضائمو أعجزت الفصحاء و البمغاء ،و عظمت و حمت أن يبمغيا اإلحصاء حتى
قال المعزي " منافح العقول في مدائح الرسول".
فميس يحصرىا قال و ال قيل

كذلك مدحتو فاقنع بموجزىا

فإذا تأممنا في قصائد المادحين و أشعارىم قديما و حديثا نجد أن ىناك معاني
مشتركة كثيرة بين المادحين مع تميز البعض العصور عمى بعض و بعض المادحين
عمى بعض إلى غير ذلك من المعاني الحسنة التي نحن بصددىا  ،و لكن إذا أردنا أن
نتبع المعاني التي ثبتت خالل قصائد المديح النبوي ،فال بد لنا أن نقف وقفة
طويمة عند البوصري الذي انتشرت قصائده المدحية و ذاعت في األفاق بين المسممين
 ،يقول الدكتور زكي مبارك " فعن البردة تمقى ناس طوائف من األلفاظ و التعابير

عنيت بيا لغة التخاطب  ،و عن البردة عرفوا أنواعا من السيرة النبوية.2

1

د/سامً ٌوسف أبو زٌد  :أدب الدول المتتابعة ،ص .. 119
2
ٌنظر :المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها .
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شكل غرض المديح ظاىرة ثقافية بارزة في الديوان الشعري عند العرب ذلك ألنو أكثر
األغراض الشعرية التي قال فييا العرب و اىتموا بيا إذ قمما نجد شاع ار يخمو ديوانو
من غرض المديح ،ألنو قائم عمى األعراف و نظام يمتزم بو الشاعر عندما يمدح "
وليذا كان اىتمام أولي األمر و السمطة بالمديح و كان عطائيم و محاسبتيم لشعرائو
ينم عن معرفة و وعي بخطورتو ،و كان كذلك حال الشعراء في استعدادىم لو وارىاقيم
أنفسيم في سبيمو و تنافسيم المحمود في ميدانو".

1

و عمى ىذا األساس كان ا لشاعر يمتحق بالسمطة القائمة كونيا ىي المسئول األول
عمى المجتمع و المال الذي يبتغيو الشاعر جزاء مدحو .

المبحث الثاني  :المدح النبوي.
أما فيما يخص المديح الديني عمى وجو الخصوص ،فدارت المعاني و الضامنين
حول شخصية الرسول صمى اهلل عميو و سمم بجميع أبعادىا ،و ذلك أن الشعراء
استغموا كل صغيرة و كبيرة في حياة الرسول صمى اهلل عميو و سمم و ردت في السير
و األخبار ،فجعموىا مضمون لشعره حين يمدحونو ،و من أىم ىذه المضامين
المقدمات التي سبقت والدتو الكريمة ،فأخبار حياتو قبل البعثة و خصائصو التي
اختص بيا بين األنبياء و كراماتو التي عرفت عنو و سيرتو بين أصحابو و المكانة
العميا التي وضع فييا بين األنبياء و الناس ،و أخي ار ما عرف عنو من فضائل
و صفات  ،و يعتبر حسان بن ثابت من أوائل شعراء المديح النبوي فقد حمل شاعر
النبي صمى اهلل عميو و سمم .و لعل أشير قصائده في رسول اهلل و صحابتو قصيدتو
العينية و التي مطمعيا.
قد بينو سنة لمناس تتبع

ان الذوائب من فير و اخوتيم

2

فاختص الشعر المدحي برسول اهلل و صحابتو األجالء و تمجيدا لو و ليم و ذكر
ماصدر منيم من محاسن القول و العمل.
1

سامً سوٌدان  :فً النص الشعري العربً  ،ص .111
2
دٌوان حسان بن ثابت ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ،لبنان  ،ط، 1111 1ص .119
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و منيا إظيار الحب و التأييد و التقرب إلى الممدوح.

و من بين مضامين غرض المدح ،إظيار الحب الفائق لمممدوح و تقربو الشديد إليو
رجاء نوثق الرابطة و استمرارىا بين المادح و الممدوح و خاصة إذا كان من بين ذو
السمطة و الحكم.
ففي ىذا المضمون يتغنى ابن سميط بمديح عين من أعيان عمان السيد سممان
الحارثي فيقول=

1

و ال دين لي في الحب غير والىا

و حق اليوى مافي الفؤاد سواىا
و ما راق لي من بعدىا حسن منظر
فال تعجبوا أن ىمت فالنفس باليوى
إلى أن قال=

و لم يحل عيش بعد مر نواىا
تغذت و دانت في أوان صباىا

2

زكوا في رياض الجود فيو جناىا

كريم من العرب الذين قـــــــــــــد

ترى كل ثغر عاط ار شبراىـــــــا

فطابت لطيب األصل أوصافو أال

رأت نجوما قد زىت بسماىـــــــا

مزاياه لو أبصرتيا في كمالـــــــو
و منيا الترحيب بضيف عزيز =

اتخذ شعراء المنطقة أسموب امتداد الضيف المعظم عندىم مقدمة لقراه و ذلك سي ار
عمى دين العرب الخمص الذين اقتبسوا منيم قول الشعراء الذين نيجو ذلك المنيج منذ
الجاىمية إلى يومنا ىذا ،كما نالحظ خالل السيرة النبوية الشريفة كيف طرب األنصار
بقدوم الرسول صمى اهلل عميو و سمم بأنشودة استقبالو=
من ثنيات الوداع

طمع البدر عمينا

مادعـــــــا هلل داع

وجب الشكر علينا
1

1

الحبٌب عمر بن احمد أبً بكر بن سمٌط  .،عبد القادر بن عبد الرحمان بن عمر :نبرة من حٌاة العالمة ،دط  ،ص.10
2
المرجع نفسه ،ص .13
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و كما نق ار قول عمر بن األىتم الذي يعبر فيو عمى سروره البالغ بقدوم ضيفو فيقول=
و يخصب عندي و المكـــان جديب

أضاحك ضيفي قبل إنزال حمـــو

و لكنما وجو الكريم خصيـــــــــــب

و ما الخصب لالضياف في كثرة القرى

فشعراء ىذا النوع كذلك سارو – بل وال يزالون يسيرون -عمى ذلك النيج حيث انو
إذا قدم إلييم ضيف عظيم ،يؤلفون فيو قصائد مدح و إكرام و ترحيب.
من المنن النعمى من النعم الكبرى
خصصتم بو نضال و جودا ومنة
إلى أن قال .

2

عميكم أىالي ذي جزيرة الخض ار
و انتم ليا اىل و انتم بيا أحرى

3

إلى خحضرة السار الذي قد عال قد ار

و ال شك أن الفضل في ذلك راجع
سعيد المغزى الزعيم الذي رقـــــى

إلى الرتم القعشاء و قد بذل النيـــــــــ ار

حميد المساعي الرفيع عمــــــــادة

و عند الصباح قد يحمد الســـــــــــرى

و ينظم شاعر أخر في المضمون ذاتو ينوه بجاللة أمير اإلمارات العربية المتحدة
الشيخ زايد بن سمطان و يشكره عمى خيراتو المسداة إلى المسممين.

4

قل ما تشاء فان القول مقبـــــــــــول

في زايد الخير من في القمب محمول

و عطره الكون في ذكرى محاسـنو

فان ذلك في ذا الشيخ مأمــــــــــــــــول

أطنب و أسيب فقد بانت شيامتو من
إلى أن قال=

و اهلل فيو كالم المدح معســـــــــــول

5

1

البٌهقً :دالئل النبوة للبهٌقلً  ،تحقٌق د/عبٌد المعطً  ،ج، 1باب حدٌث سعد بن معاذ ،ص 113
2
احمد بن علً القلعشندي :صبح األعشى فً صناعة اإلنشاء  ،تحقٌق ٌ:وسف علً الطوٌل  ،دار الفكر ،دمشق ،ط، 1199 1ص 111
3
الشٌخ بن ناٌف السحود :موسوعة الخطب و الدروس باب الحب فً هللا ،ص. 1
4
المرجع السابق ،ص .11
5
قصٌدة محفوظ السعٌد علً حسن ، http://www.alshibami.net.الساعة  ، 11:11بتارٌخ . 1110/11/11
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و كم من مدارس يصدق فييا القيل

كم من مساجد قد شيدت بعونكــــم

من نورىا في ييتدي الجيـــــــــــل

منيا التي في مماسيا امتد منيجيا

يمكن القول من خالل من سبق أن أغراض المدح عديدة و متعددة و قد أدلينا
بما تيسر منيا و ركزنا عمى األىم و الميم ،أما فيما يخص المدح العام ,فمضاربو
كثيرة ومأربو حثيثة ،و كل شاعر قصده و مبتغاة و ىده الذي أراده.
إن نشأة المديح عند العرب كانت إعجابا بالفضيمة و ثناء عمى صاحبيا أول
األمر و ليس بدافع الكسب و التزلف ،فمن عوامل انتشاره في مجتمعات الصحراء تمك
المقدسات التي كانوا يمتزمون بيا من ضيافة و نجدة و حسن جوار وثار التي كان
يمتزم بيا كل عربي يؤدي فروضيا كاممة ميما يكن شانو ،فالمديح في أول أمره كان
مدرسة أخالق تعمل عمى بمورة المثل العميا وترخيصيا ,وحض الناس عمى

تشجيعيا .1

وذلك بشكل واسع فكان الشعراء يمدحون بو سادتيم و كبارىم و أشرافيم و مناقب
قبائميم و يمتدحون القبيمة التي يجدون فييا كرم الجوار فضال عن عزتيا و أبائيا
و شجاعة فرسانيا و ما فييم من الحمية و الشجاعة بفتك أعدائيم و إكرام ضيوفيم
و رعاية لحسن الجوار الذي يرتبطون بو مع القبائل األخرى فكان الشاعر الجاىمي
يمدح ىذه الصفات األخالقية التي عرف بيا المجتمع الجاىمي.
و منذ نياية العصر الجاىمي و أواخره حدث تطور ثقافي خطير تغير معو النسق
الثقافي العربي منذ ذلك الوقت إلى اليوم و تحولت فيو النعر القبمية إلى األنا الفردية
مثمما تحولت القيم من بعدىا اإلنساني إلى بعد ذاتي نفعي أناني و تحول الخطاب
الثقافي إلى خطاب كاذب و منافق ىو اخطر تحول حدث في الثقافة العربية و اثر
تأثي ار سم بيا و نعني بو ظيور شاعر المديح و ثقافة المدائح و شخصية المثقف المداح
،و في مقابميا شخصية الممدوح مع لعب الثقافة ليذه األدوار جميعيا عبر أشخاص

1

ٌنظر :أروع ما قٌل فً فً المدٌح ،ص . 11
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يمثمون المعبة و يحققون نسقيتيا ،و تمخض عن ذلك أنماط من القيم و السموكيات
الفردية .

1

و ىذا ما فعمو النابغة الذبياني في مدائحو لمنعمان ،و كذلك األعشى و حسان بن ثابت
و غيرىم من الشعراء في العصر الجاىمي.
أما في العصر األموي فقد كان األمويون يركزون عمى الشعر كجانب إعالمي
ييميم في المجتمع العربي ،فكان لمشعر العربي تأثي ار في النفوس و نزلة في الدولة
األموية بشكل كبير ،إذ أن النيوض بالدولة األموية حمل معيا نيضة شعرية جديدة
تمثمت في الشعر السياسي فقد نشط في الشعر المدحي إبان الحقبة األموية كثي ار من
الميادين السياسية إن لم يكن جميا فقد استغل حكام بني أمية أمور عديدة لإلعالن
عنيا و ترويجيا بواسطة ىذا الشعر مثل والية العيد و الترويج لمسياسة األموية و
أفعاليا في المجتمع العربي.
و منذ مجيء اإلسالم عمل الرسول صمى اهلل عميو و سمم عمى تكوين منظومة
أخالقية و اجتماعية و سياسية رصينة ،فيي نظام شامل لمحياة بجميع أنواعيا
و جوانبيا ،و من الطبيعي أن تأخذ عمى عاتقيا نبذ األنساق الجاىمية السمبية و إبداليا

بأنساق ايجابية .2

فاإلسالم نظر إلى عدم اإلسراف في استعمال القسوة و العنف و الحماسة
و الجاىمية ،وكان موقف اإلسالم من القوة و العنف موقفا دفاعيا فقط و لم يكن قط
موقفا ىجوميا ،و ىذا ما تؤكده اآليات القرآنية "" و إن جنحوا لمسمم فاجنح ليا و توكل

3
و قول تعالى "" ال ٌٌِاكن هللا عي
عمى اهلل انو ىو السميع العميم"
الذٌي لن ٌقاتلْكن فً الذٌي ّ لن ٌخزجْكن هي
دٌاركن أى تبزُّن ّ تقسطْا إلٍِن ،إى هللا ٌحب
4
الوقسطٍي"".

1

ٌنظر :النقد الثقافً ص . 111
2
ٌنظر :عبد هللا العناسً ،النقد الثقافً  ،ص . 111
3
سورة األنفال ،اآلٌة . 31
4
سورة الممتحنة ،اآلٌة . 9
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و لكن مع عودة األنساق الجاىمية مطمع العصر األموي جاء ىذا العصر دمويا
و عنيفا و انشغل الشعر لمدعوة إلى العنف و تمجيد القوة و العنف حاكى فييا الشاعر
المظير النفسي المختزل لديو،فوردت نماذج شعرية لديو و كثيرة في قصيدة المدح
تشجع العنف و الدعوة لو بقناع ديني استبدادي ،فجرير يمدح صفات القوة و الشجاعة
في ممدوحة عبد الممك بن مروان قائال=

1

أنت األمين أمين اهلل ال ســـــــــــرف

فيما و ليس وال ىيـــــابة ورع

مثل الميند لم تبير ضريبتـــــــــــــو

لم يغش غربيو تفميل وال طبـع

و أرى الزناد من االعياص في ميل

فالعالمون لما يفضي بو تبــــع

إلى أن يقول=
يمشون ىونا و في أعناقيم خضع

تمقى الرجال إذا ماخفيت صولتو

و ال ورائك لمحاجات مطمـــــــــع

ما كان دونك من مقضى لحاجتنا

إن الشاعر ىنا يمدح صفات القسوة و العنف و التيديد و الوعيد التي توجد عن
الممدوح ،فيذه الخطابات التي تشجع عمى القسوة و العنف لما ليا تأثير كبير في
تشجيع الحكام و تحفيزىم عمى المزيد من العنف و القسوة و سفك الدماء .
و يرسم العمل الفني و منو الشعر مالمح وعي إرىابي ،في سياقات فنية تقميدية
بالضرورة الن االشتغال المنفعل بالتجديد يبتعد عما يوحي باإلرىاب و يتصل بكل ما
يوحي بالحياة و ازدىارىا بصمة

2

فالشاعر يحاكي التجميات المقدسة المرتبطة بالقوة الرىيبة و القدرة العالية و التفصيل
الديني الذي تحضى بو المموك اإلليية منذ آالف السنين.

1

جرٌر بن عطٌة الخطفً :دٌوان جرٌر  ،دار بٌروت للطباعة و النشر ،بٌروت،لبنان،ط،1193،1ص 110
2
جمٌل بدوي حمد الزهٌري  :المحوالت الثقافٌة فً قصٌدة  ،المدٌح السٌاسٌة فً العصر االموي  ،مجلة كلٌة التربٌة  ،جامعة واسط ،
العراق  ،1111 ،ص . 119
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و بيذا فالعديد من النماذج الشعرية في غرض المديح تجري عمى وفق ىذه األنساق
السمبية التي تأكد التزام شعرية المديح بالحقيقة الشعرية و الحقيقة التاريخية الماثمة
،فميل الشعراء إلى ىذه الخطابات لم تكن غايتيا الوحيدة تكسبية و إنما ليا غايات
ومداخل أخرى ،و إن كنا ال نعدم أن عددا من الشعراء كانوا معدمين ماديا ولكن ىذا
ال يختمف عما يعانيو المجتمع العربي من أوضاع مادية و اقتصادية صعبة ،و ذلك
بسبب النيج السيئ الذي اعتمده الحكام ،مما أدى إلى تفاوت طبقي كبير.
و ربما يأتي السؤال عن أن ىذه القصائد ما ىي إال رغبات و أفكار ألشخاص
معدودين و ىم شعراء حاولوا التزلف إلى الحاكم ،و بيذا فال نستطيع أن نعتمد عمى
ىذا الرأي ،و ذلك الن األفق الفكري لممجتمع في مرحمة تاريخية ماال يتحدد من خالل
الرغبات الشخصية إلفراد معينين و إنما من خالل األفكار األساسية و المفاىيم السائدة
في ىذا المجتمع ،فاألسئمة التي ىي السمة العقمية ألي عصر فكري،و تعكس ىذه
المشاكل حقيقة المعتقدات السائدة في المجتمع .

1

فما ذكره ىؤالء الشعراء يتم في اتجاه ثقافي قوي يمجد ىذه المعاني الحماسية
والجاىمية "فكثي ار من الشعراء لم يستطيعوا أن يتخمصوا أن يتخمصوا من االنتماء القبمي
القديم و ظموا يفخرون بأنسابيم و أيام الجاىمية و مآثر أبائيم و أجدادىم في الشجاعة
و النجدة و البأس ،و لعل األمويين كانوا من أكثر الشعراء ميال إلى ىذا االتجاه"

2

أما عن المديح النبوي=
يعد المديح النبوي واحدا من أنواع الشعر العربي ،الذي تعددت أغراضو من زىد إلى
تصوف،إلى مديح نبوي،و الحديث عن ىذا األخير شيق باعتباره منوطا بأشرف خمق
اهلل سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمم و قبل الحديث عن نشأة المدائح الدينية
والخوض في غمارىا حري بنا و باألىمية بما كان ان نقف عمى مفيوم المدحة النبوية
و حدودىا و العكوف عمى أنماطيا و مبدعييا في العصور األدبية قبل دراستيا.

1

كٌن روبسون  :صناعة العقل  ،ت ( رامة صومالً ) دار المعارف ،األردن ،ط ،1111،1ص . 11
2
د/عبد هللا الغذامً  :القصٌدة و النص المضاد ،المركز الثقافً العربً  ،بٌروت  ،ط ، 1111 ، 1ص . 101
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فالمدح لغة =عرفو الزمخشري بأنو " وصف الممدوح بأخالق حميدة،و صفات رفيعة
يتصف بيا،فيمدح عمييا ،فيذا يصح من الخالق جل شانو".

1

فقد ورد في لسان العرب أن " المدائح مصدر مشتق من مادة مدح بفتح الحروف
الثالثة فيقال مدحو مدحا و ممدحة " بمعنى أحسن الثناء عميو و الجمع مدائح.

2

و في المستطرف " وصف الممدوح بأخالق يمدح عمييا و يكون نعتا حميدا و ىذا

يصح من المولى عز وجل في حق نبيو صمى اهلل عميو وسمم .قال اهلل تعالى "3و انك

عمى خمق عظيم"

4

فالمدح إذا ىو التغني بالخصال الحميدة و اإلشادة بمناقب الممدوح و قد تطمق
المدحة عمى ذلك الشعر الذي يتخذ موضوعو إثناء عن شخصية النبي صمى اهلل عميو
وسمم.
أما اصطالحا =فيعرفو غازي شيب انو= " لون شعري جديد صادر عن العواطف
النابعة من قموب مفعمة بحب صادق و إخالص متين لمنبي صمى اهلل عميو و سمم"

5

و يعرفو جمال حمداوي بأنو ذلك الشعر الذي ينصب عمى مدح الرسول صمى اهلل
عميو وسمم ،بتعداد صفاتو الخمفية و الخمقية و إظيار الشوق لرايتو و زيارة قبره
واألماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ،مع ذكر معجزاتو
المادية و المعنوية و نظم سيرتو شع ار و اإلشادة بغزواتو و صفاتو المثمى و الصالة
عميو تقدي ار و تعظيما .

6

إن ما نستشفو من ىذين التعريفين ،إن المديح النبوي فن من الفنون األدبية لو قالب

1

الزمخشري  :ابوالقاسم محمود بن عمر ،أساس البالغة،دار صادر بٌروت ،دط  ، 1130ص . 090
2
ابن منصور ابو الفضل جمال الدٌن  :لسان العرب ،مادة مدح ،دار صادر ،بٌروت ،دط  ، 1130ج ، 1ص . 011
3
شهاب الدٌن بن محمد االبشهً :المستطرف فً كل مستطرف ،دار الكتاب العلمٌة  ،بٌروت لبنان  ،ط 1111 1ه  1111.م ص 111
4
سورة القلم ،االٌة . 11
5
شهاب الدٌن محمد بن احمد االشبٌهً :المستطرف فً كل مستطرف ،عالم الكتب ،بٌروت ،ط1111،1ه  ،ص . 111
6
جمٌل حمداوي :شعر المدٌح النبوي فً األدب العربً،منشورات المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،ط ،1119، 1ص. 1
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شعري نابع من قموب متشبعة باإليمان ،ينظم اتجاه النبي صمى اهلل عميو وسمم و يشيد
بكل ما يتعمق بو صمى اهلل عميو وسمم سواء أكان ماديا أو معنويا من ذكر ألخالقو
الحسنة ،و ما قام بو من غزوات،و األماكن التي كان يتردد عمييا

المبحث الثالث :المديح في العصور.
 /1المديح في العصر الجاىمي=
كان المجتمع العربي قبل البعثة يحكمو نظام قبمي و عالقة القبائل ببعضيا بعض
،تقوم غالبا عمى العداء ،فالقبيمة مغيرة أو مغار عمييا و لكل قبيمة شاعر يرفع ذكرىا
ويتغنى بمفاخرىا و ييج أعدائيا و كل فرد في القبيمة متعصب لقبيمتو و عمى القبيمة
أن تحميو و تدافع عنو ،فالفرد من القبيمة و إلييا حتى ليقول الشاعر دريد بن الصمة=
غويت و ان ترشد عرية ارشد

و ما أنا إال من عزية إن غوت

1

و قد تعددت األديان بين العرب و اختمفت المذاىب و كان أكثرىا انتشا ار عبادة األوثان
و األصنام حتى اتخذوا ليا أسماء وقد ورد ذكر بعضيا في القران الكريم مثل الالت
والعزى و مناة
و كان من العرب من عبد الشمس كما في بعض جبيات اليمن و قدموا ليا الذبائح
وعظموىا إال أن ىناك طائفة لم تؤمن باألصنام و ال بالييودية و ال بالنصرانية
واتجيت إلى عبادة اهلل و حده و ىؤالء يسمون بالحنفاء و كان من بينيم ورقة بن نوفل
و عثمان بن الحارث .
و قبل أن يشرق اإلسالم ليجمع بين القبائل المتعادية و ليقيم عقيدة التوحيد عمى أساس
عبادة الخالق ،و كان لزاما أن يتمثل في شخص رسولنا الكريم صمى اهلل عميو وسمم
الحامل لمعجزة القران الكريم ،و اليادي لمناس أجمعين .
عرف العرب بالشعر في ديوانيم ،فيو سجل لتاريخيم بو تعرف عاداتيم وفيو تعرض
مفاخرىم و بطوالتيم ،و الشاعر الذي تقام األفراح لنبوغو لسان قبيمتو ،فقد تشكمت
1

درٌد بن الصمة:الدٌوان ،دار المعارف  ،القاهرة ،دط  ،1101 ،ص . 191
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القصيدة لديو من مواضيع شتى اعتمدت نسقا يكون متجانسا فالقصيدة عمى تنوع
أغراضيا ،ال يمكن إال أن يتصدرىا وقوف عمى األطالل أو تغزل بامرأة ألفيا القمب
لفترة ،ثم ارتحمت إلى مكان بعيد أو مطمع نفسي يشتكي الشاعر من خاللو ىمومو التي
تساقطت عميو دجى الميل و ىكذا.

1

و قد عرف الشعر قبل اإلسالم أغراضا شعرية كثيرة و متنوعة و كان المدح واحدا من
ىذه األغراض والمكانة فكثي ار ما استوقفنا مدائح زىير بن أبي سممى الذي قال فيو
عمر بن الخطاب انو لم يكن يمدح الرسول صمى اهلل عميو وسمم اال بما فييو في ظل
شيوع ىذه األغراض كان المديح النبوي نصيبو قبل البعثة المحمدية و من أقدم ما مدح
بو الرسول صمى اهلل عميو وسمم قصيدة األعشى التي يقول فييا=
الم تغمض عيناك ارمــــــــــــــــدا

2

و بت كما بات السمم ميــــــــــــــــدا
اناسيت قبل اليوم خمة ميـــــــــــــددا

و ماذاك من عشق النساء و انما

اغار في البالد و انجــــــــــــــــــــــدا

نبي يرى ماال ترون و ذكــــــــره

و ليس عطاء اليوم مانعو غـــــــــــدا

لو صدقات ما تعب و نائــــــــــــل

لكن ىذا ليس من المدائح النبوية الن األعشى لم يقل ىذا الشعر و ىو صادق
النية في مد الرسول صمى اهلل عميو و سمم و أية ذكر انو انصرف حين صرفتو قريش
فقد حدثوا أن قريش رصدوه ،عمى طريقو حين بمغيم خبره و سألوه أين يريد ؟
فاخبرىم انو يريد محمدا ليسمم،فافيموه انو ينياه عن الزنا و القمار و الربا و الخمر
فقال لو أبو سفيان ىل لك في خير ما ىممت بو ؟
قال وماىو ؟ قال= نحن اآلن في ىدنة فمتأخذ مئة من اإلبل و ترجع إلى بمدك نسألك
ىذه  ،و ينظر ما يصبر إلينا أمرنا فان ظيرنا عميو كنت قد أخذت خمفا و إن ظير
1

ٌنظر:المجموعة النبهانٌة فً المدائح النبوٌة ،أطروحة دكتوراه ،عبد القادر البار  ،جامعة أبً بكر ،تلمسان ،الجزائر 1111-1111،
،ص . 19
2
االعشً مٌمون بن قٌس  :الدٌوان شرحه و قدم له مهدي محمد نصر الدٌن ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،ط، 1111،1ص. 11
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عمينا أتيتو فقال= م ا اكره ذلك ،و جمع لو أبو سفيان من قريش مئة ناقة فأخذىا
و انطمق إلى بمده فمما كان بقاع منفوخة رمى بو بعيره فقتمو

1

فقد نيل الشعراء لتخميد ىذه الشخصية الكريمة و اختمفوا فيما بينيم و برز بعضيم في
جانب معين و نقص في جوانب أخرى و اختمفت أفكار الشعر الشعراء و معانييم
باختالف ثقافتيم و مراسميم في فن المديح.
 /2عصر صدر اإلسالم:
اتسم ىذا العصر بالتغير و التحول و التجديد في أنماط السموك اإلنساني عند
العرب و ذلك أن أبناء ىذا الجيل قد تحولوا عقائديا من وثنية أغرقتيم ظالما في تيو
عميق من الجيل إلى أنقذىم بو الدين الجديد و لم يكن شعر المديح النبوي بكل أشكالو
واكبا ليذا التحول و التجديد فالنثر غالبا ما يكون أكثر طواعية في استقبال مثل ىذه
الدعوات الجديدة و ىذا اقدر تصوير مراحل االنتقال ،بينما الشعر يحتاج إلى الروية

والتأني في نظمو  .2فالمحاوالت و المجادالت كثي ار ما يضفى عمييا طابع العقل عمى
العاطفة و حينذاك يكون النثر أطوع في التعبير عن الشعر ،و ىذا ما يفسر لنا مدى
قمة الشعر الخاص بشخصية الرسول صمى اهلل عميو وسمم و مدى غمبة أسموب التقدير
عمى اغمب صوره الفنية و عدم قدرة بعضيا عمى التخمص منيا
 /3الشكل التقميدي :
فالشعر بكل مقوماتو و عناصره يحتاج إلى وقت كاف لمتفاعل مع الوقت
و الدعوات الجديدة و لقد طرأت عمى المديح النبوي مالمح جديدة أضافت إلى المدح
بصفة عامة قيما موضوعية و فنية و أسموبية لعل أىميا أن لشخصية النبي صمى اهلل
عميو وسمم تبدو مثالية في التاريخ اإلنساني الشتمالو عمى خصائص فريدة في التناول

1

المجموعة النبهانٌة ،فً المدائح النبوٌة ،أطروحة دكتوراه ،عبد القادر البار  ،ص11
2
المرجع نفسه ،ص . 1
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و كذلك فان كون عامل النبوة كان عامال حاسما في لم جمع الشعراء المنصفين من

حولو و حينذاك يتوفر عنصر الصدق الفني في تجربة الشاعر.1

و بيذا يمكن اعتبار قصائد المديح ىي القصائد التي قيمت في حياة النبي صمى
اهلل عميو وسمم ،يتميز مثال بالشفافية في اآلخرة و ىذه الصفة ال تقوم عمى النوال
المادي فحسب ،و بيذا يمكن اعتبار قصائد المديح ىي القصائد التي قيمت في حياة
الرسول صمى اهلل عميو و سمم و كذلك ما قيل في غيرىا من العصور و كل ما يدور
حول الثناء عميو في أخالقو و أعمالو و صفاتو ،فإذا بالشاعر في المدائح النبوية
يتجاوز المالمح التقميدية عمى ما قد يشوبيا من عنف و عدوانية أو فوضى الغزو
والثأر لمتحول إلى منضبطة ينبثق منيا الحث اإلسالمي الجديد و ينيبيا الشاعر دائما
إلى الدين فتتراءى في مالمح جديدة لمبطولة و الشجاعة مجسدة صو ار جديدة غير
مألوفة.
يقول كعب بن زىير=2
ميند من سوق اهلل مسمول

إن الرسول سيف يستضاء بو

فصورة السيف الذي يستضاء بو ىي صورة غير مألوفة من قبل النيا تصور شخصية
العادل ا لحاسم الذي يتبين لمناس و يوضح ليم الطريق المستقيم و ىذا البعد قمما يتوفر
في شخصية جاىمية
و يقول كعب بن مالك=3
رئيسيم النبي و كان صعبا

نقي القمب سمحا عزوفا

رشيد الحكم ذا حكم و عمم

و حمم لم يكن نزيا خفيفا

1

ٌوسف النبهانً :المجموعة النبهانٌة فً المدائح النبوٌة  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط ، 1113 ، 1ص . 01
2
المرجع نفسه  :ص . 1
3
المرجع السابق  :ص . 39
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و من ىنا فقد أضفى الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم معاني خاصة لمممدوح لم
تتوفر لسابقيو فمم تبقى الشجاعة و االستبسال في القتال من اجل التباىي و التفاخر
و السمب و النيب و إنما أصبحت من اجل رفع كممة اهلل و االستشياد في سبيمو.
 /4في العصر األموي:
لقد كنا ننتظر أن يتطور فن المديح في العصر األموي خصوصا بعد تييؤ أسباب
تطوره فقد توفرت نماذج فيو ليذا الفن كانت قابمة لممعارضات ،و لكن ىذا الفن لم يمق
العناية الكافية التي تكفل لو االرتقاء و االزدىار ،فقد انحصر عند طائفة الشيعة و لم
يقصدوا بو مدح الرسول عميو الصالة و السالم لذاتو و إنما جاء المدح النبوي عرضا
،فقد اختمط بأفكار الشيعة و امتزج بالندب و البكاء فبات المديح في ىذا العيد صوتا
مبحوحا ،يتنفس الصعداء ،و لم تنل شخصية الرسول صمى اهلل عميو وسمم بالمديح
و الثناء و من بين أسباب قمة المديح ما يأتي=
 انشغال المسممين في المدينة بجمع القران و ىذا ما أدى إلى تأخر السنة النبويةذاتيا.
 انتشار موجة الغناء و الرقص في مكة المكرمة و المدينة المنورة فقد أغدقاألمويين عمييم ،األموال فعاشوا في حياة مجون خصوصا الجيل الجديد من التابعين.
 اشتغال المسممين بخالفاتيم الداخمية ،فقد كان لو أثره السمبي عمى تغييراألفكار عند كثير من المسممين.
 انتشار موجة الخالفات الدينية و السياسية بين المسممين و اشتغال كل شاعربمبادئ فرقتو الدينية و مذىبو السياسي عن أفكار المسممين عامة
ىذه األسباب و غيرىا كانت السبب األكبر في شح شعر المديح.

1

ٌوسف النبهانً :المجموعة النبهانٌة فً المدائح النبوٌة  ،ص . 01
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 /5العصر العباسي:

بدا ىذا الفن بأشكال فنية متعددة في العصر العباسي نتيجة ظيور بعض األوضاع
المختمفة التي أدت إلى انتشاره و يمكن تحديد أىميا =
 تنازل بعض فرق الشيعة عن وقف العداء لمدولة العباسية = و بالتحديد فرقةالكسيافية منيا ،فقد ساعد ىذا األمر عمى خفة الحدة المذىبية عن بعض
شعرائيم مما جعميم يبحثون عن موضوعات فنية خالصة في نطاق دعوتيم فقد
مدح السيد الحميري اإلمام عمى كرم اهلل وجيو في قصيدة مطولة تصل إلى
سبعين و مائة بيت ،و لقد ذكر في أبيات كثيرة منيا مدحا لمرسول صمى اهلل
عميو وسمم تناول سيرتو في نسج قصصي جذاب.
 ظيور الحركة الصوفية و وازدىارىا فعمى الرغم من أن شعر الحب اإللييعندىم قد ظل لو المكانة العميا عند شعرائيم فان المديح النبوي اخذ يتولد شيئا
فشيئا ،حتى نال مكانة سامية عند اغمبيم في القرن اليجري السابع ،و من أىم
شعرائيم القاضي عياض ،و أبو مدين المعري ،و ابن عرف،وابن جميب.
 االمتزاج مع بعض الحضارات الجديدة = فقد أدى ىذا االمتزاج إلى اقتباسبعض أفكارىم مثل تبجيميم لممموك و األمراء و تقديس األنبياء ,فربما أدى ذلك
إلى التأثر مما أسيم إسياما فعاال إلى تقدم ىذا الفن و انتشاره.1

 انتشار العموم المتخصصة في السيرة النبوية و عموم الحديث ،فقد أدى ذلك إلىإجالء صورة النبي صمى اهلل عميو وسمم ,من خالل حياتو و دعوتو و غزواتو.
 تأثر بعضيم بالماضي العريق لممديح النبوي خصوصا في قصيدة " بانتسعاد" لكعب بن زىير ,فقد عارضيا الشعراء..
و المدح ىو ما يقصد بو الثناء عمى الممدوح و ذكره بالجميل عن طيب نفس وىو
ضد اليجاء .

1

المرجع السابق  :ص. 33
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و انو من األغراض الشعرية القديمة التي عرفيا الشعر فمنذ نشأتو نظمت فيو
القصائد عبر العصور منذ الجاىمية إلى اليوم ،فمما سطع نجم الشعر في األندلس
لم يكن شعراء المنطقة إلى السعي وراء ذلك
أما المدح فذو شقين = أوليما المدائح النبوية و ىو الشعر المخصص بوصفو
والثناء عميو خمقا و خمقا و بيان شمائمو صمى اهلل عميو وسمم و إعالن محاسن
سنتو إعجابا بو و دعوة الناس إلى التأسي بو .
و ثانييما المدح العام =وىو الثناء الشعري المعنى بو أي عظيم من الناس بدافع
اإلعجاب أو المصمحة

المبحث الرابع  :أنواع المدح
 /1المدح العام :
فإضافة أللئك الشعراء بالمدح النبوي الشريف و ذكر شمائمو و أوصافو الراقية التفتوا
إلى المدح العام ،ترجمة لإلعجاب النفسي الذي تحفظو القموب نحو اآلخرين سواء كان
من منطقتيم أو من خارجيا،نتيجة إحسان تمقوه منيم أو مساعدة أو زيارة أو غير ذلك

مما يبيج القموب اإلنسانية .1و قد احتوى مدحيم ىذا كذلك عمى عدة مضامين منيا

 التعبير عن التياني و الدعاء بالبركات لمممدوح بمناسبة ظفره بكرمو من المكرماتفيما يحظى واحد من معارف شاعر و محبوبيو بأمر عظيم عزيز المنال كتولي سمطة
أو منصب من المناصب السياسية أو الوظيفية العالية أو غير ذلك.
يقوم الشاعر بنظم شعر معبر عن تيانيو لو بمناسبة نيمو تمك المكرمة ،و من بين
شعراء المدح الذين أثاروا بشعرىم كل المناسبات نجد بن خفاجة إال انو لم يكن شاع ار

1

ٌنظر  :الشعرب العربً فً شرق إفرٌقٌا (كٌنٌا و تنزانٌا ) فً العصر الحدٌث ،احمد سلٌمان سوًٌ األوغندي  ،بحث تكمٌلً لنٌل
الدكتوراه فً األدبٌات  ،الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة  ،إسالم أباد  ،باكستان ، 1111-1111 ،ص . 111
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مكتسبا بشعره ،نع ذلك نجد في ديوانو قصائد مدحية موجية لمحكام ،فقد مدح حكام
الدولة المرابطين لدورىم في الجياد و الحفاظ عمى األندلس،و قصائد المدح عند بن
خفاجة يسير عدد منيا عمى القواعد المتبعة في قصيدة المدح المشرقية ،فنجده بين
مقدمة القصيدة عمى الغزل و النسب و بيوت الفيافي ،في حين ال ينقطع عن الذكريات
،ثم يحسن التخمص إلى الممدوح فيذكر خصالو مشيدا بيا ثم ينتقل إلى نياية القصيدة
فيختتميا بما يكون فيو حسن الختام من بيت أو بيتين فييما بالغة و احكام بحيث
تبنى القصيدة عمى ختاميا مؤثرة في نفس السامع ،و يقول في إحدى قصائده المدحية

1

=
ماذا عميك و قد نايت ديـــــــا ار

لو طاف بي ذاك الخيال فزاز

و نظمت ماقبل بصفحة جيــــدة

عقدا و قد لبس العناق شعــــا ار
مني اضنا وبك النوى أسرار

فيم التغمل في ىواك و قد طوى

فيذه األبيات ىي مقدمة قصيدة لو في المديح ال تكاد تميزىا من شيالتيا من
القصائد المشرقية في ىذا الغرض كما نجد البن خفاجة نمطا أخر من قصيدة المدح
يتمثل في االستيالل بذكر الممدوح و الثناء عميو.

2

و يالحظ أن بعضا من قصائد بن خفاجة المدحية تحمل طابعا أندلسيا واضحا فيي
تستيل بالتغني بالطبيعة و مظاىرىا.
و يقول في قصيدة أخرى=

3

و باسمك ما غنى الحمام المطوق

لذكر ما عب الخميـــــــــــــــج يصفق
و من أجمك اىتز القصيب عمى النقى
و مــــــاذا كاال خمقك رائــــــــــــــــق

و اشرف نوار الربى يتفتـــــــــق
ييز كما ىز الرحيـــــق المعتـــق

1

دٌوان ابن خفاجة  ،ص 11
2
المصدر نفسه  :ص . 11
3
المصدر نفسه  :ص 11- 11
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لقد عايش بن ابن خفاجة فترة الحكم المرابطي و سجل معظم األحداث التي مر
بيا عصره ،و ال سيما ما كان منيا سياسيا يتعمق بأمن الدولة و حدودىا و الغزوات
التي غزاىا األمير أو التي ردىا عن بالده ،فعندما أقدم األمير أبو إسحاق عمى افتتاح
قورية كان ذلك مع قدوم فصل الربيع فارخ ىذه الواقعة بقصيدة مد فييا األمير أبو
إسحاق و في مقدمة ىذه القصيدة يعرب عن فرحتو بعمل األمير الجميل ،ويرى ىذا
العمل في دولة المرابطين كالربيع في الدنيا و يعدد صفات الممدوح مازجا بين ىذه
الصفات و عناق الطبيعة ،فالشاعر يبرز في مجال وصف الطبيعة و قد احتمت
الطبيعة مكانا مرموقا في قمبو و شعره ،ولذالك كانت عناصر الطبيعة تمتزج في اغمب
موضوعات شعره .

1

ام الشمس حمت برأس الحمل

أال ىل اطل األمير االجل

تردى القصيب بيــا و اشتمل

فمــــــــا شئت من زىرة نضرة

تيش إليو الميالــــــــــي االول

اتانا الزمان بو أخ ار

أأبــــــدا بالمدح أم الغـــــــزل

فمم ادر و الحسن منو لـــــــــــو

2

و يوالي الشاعر المرابطين والءا مطمقا فيعد صفاتيم و إتعابيم و يعتز بتمك

األلقاب=3

ترى البذر منـــــــــــيا بمرئى

يشد المثام عمــــــــــــى صفحتو

ليم وجوه المنايا في الوغى

ممثمون حياء كـــــــــمما سفرت

و لما كان الشاعر ييدف إلى إبراز دور الممدوح في صد الغزاة و حماية حدود
بالده فقد تغنى بشجاعة ممدوحو و وصف أعمالو في الحرب و السمم ،فيو شجاع

1

ٌنظر  :قصٌدة المدٌح االندلسٌة  ،د فٌروز الموسى  ،منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب ،سورٌا ،دمشق ،ص. 111
2
ابن خفاجة  :الدٌوان  ،ص . 111
3
المصدر نفسه  :ص . 113
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لكنو حميم غير متعسف ،كريم في السمم لكن إذا نشبت الحروب فيسبق سيفو
يده،فالنصر معقود بقدومو.

1

و ىاىو و الحمم في طبعو

ىزب ار إذا ماحمى او حمل

يضيف إلى طعنة رشفـــة

ىناك و لممزن وبل و طمل

و يمزمو النصر حبالــــــو

فان سارو و إن حل حـــل

يمثل تصديو دون اليــوى

تصد العدى و يسد الخـــمل

و يصور الشاعر الوضع السياسي آنذاك متحدثا عن سيادة األمن في بمده و مصو ار
الرعب الذي يمال قموب األعداء و راسما صورة جمية يظير فييا مايكنو لممدوحو من
حب و إعجاب.
و تظير مقدرة الشاعر الفنية إذا استطاع أن يسبر أغوار النفوس و يصور حالة
القمق و الرعب التي يعيش فييا األعداء عندما يقدم عمى التصدي ليم ،فيم طغاة وىو

صاحب حق يذود عمى أرضو و يتفانى في سبيميا =2
و تدمي الشفار و تحنى الفنى

و تخمى الذمار و ترعى اليمل

و نتمال رعبا صدور العدى

و تزعف باسا أنوف االســـــــل
قفا اثر طاغية او قفــــــــــــــل

كفيل بادراك ما يبتــــــــــغي

و ىكذا يتجمى دور قصيدة المديح في التاريخ لسياسة الدولة ،و تسجيل أحداثيا
و ذم أعدائيا و أعماليم.
و يشد الشاعر بممدوحة من خالل عرضو لألمن الذي ساد في عصره فقد ىدأت
النفوس و سكنت االضطرابات و دحر األعداء و نفيت اليموم ،فكل إنسان حر
مطمئن في دولة حكما بالعدل قائد شجاع و يرتفع قمم الشاعر مثمما يرتفع سيف القائد
1

عبد الرحمان الحجً ،التارٌخ األندلسً من الفتح حتى سقوط غرناطة ، :دار القلم  ،دمشق ، 1193ص . 111
2
دٌوان ابن خفاجة ،ص . 111
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في وجو العداة منذ ار ميددا بالتدمير و الحرق كل من يمس كرامة البمد ،و يقترب من
حدوده أو يحاول االعتداء عمى محرماتو =
فقل البن زدمير ميما تشز يقوم صفاك األمير األجل
يحرقك منو سنا شعمة

ىناك ويغرق طو ار و شـــــل

1

و ىنا يبرز دور قصيدة المدح سجال تاريخيا سياسيا يصور واقع البمد و يرسم صورة
واضحة لكل ما يدور فيو.
و عندما حاصر أبو إسحاق حصر الموريمة في طريقة لمثغر ظيور العروبة و رد
خالل ذلك عيد من أمير المسممين بوالية أبو إسحاق طور اشبيمية عوضا عن مرسية
سجل أبو خفاجة أحداث الحصار و فرحة أبو إسحاق بوالية اشبيمية فخاطب قائال =
"األمير الجل أطال اهلل بقاءه ووصل في مراتب السعادة ارتقاءه حميف بما وىبو
اهلل م ن شرف المحتد و كرم المولد إن تطمع إليو األقطار النائبة تشوقا و تنافس فيو
األمصار الدانية تعشقا و حمص و إن كانت من البالد الشريفة قد ار و األعمال النبيية
ذك ار فإنيا لتنزل عن مكانو و تدق من ميزانو و تخف من رجحانو و تصغر عن عظيم
سمطانو فحقيا أن تشوف إلى جاللو و تتشرف بخاللو و تينا بممكو فشرفيا بو و وصل
اهلل تأييده شرف الجثمان بالنفس و الحيوان بالحس"......
فقد أكد الشاعر من خالل خطابو الدور السياسي البارز الذي يقوم بو األمير في
سبيل تحصين بمده و حمايتيا من الغزاة و يعبر عن إعجابو بممدوحة.
و من ابرز مقومات قصيدة المدح السياسي عنصر وصف الجيش ،الن قوتو من
قوة الحاكم و قوة الدولة ،لذلك فقوة الحاكم تتجمى في امتالكو و قيادتو قيادة حازمة
تزلزل من أركانو و تضعضع

أحطت بو حص ار أحاطتو
و الباس أال من سيوفك ينتضى
1

و ال تسعد إال في رماحـــــــك

المصدر نفسه  :ص . 11
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و الجدير بالذكر أن صفة الجيش القوي كانت تمتزج بمدح القائد بالشجاعة الفائقة
،و ابن خفاجة ال يصف جيش بالده و حسن قيادتو فحسب و انما وصف جيش
أعداءه الكثير العدد و العتاد و صور ذلك الجيش و ىو يموذ بالفرار ليدل عمى قوة
ممدوحو القائد المرابطي و صالبة جيشو حتى استطاع أن يدحر جيشا قويا.
و يا رب جيش لمعدو كأنو

عباب خصم قد طمى يتدفع

عرضت لو و المي دونك جراة

فأجفل إجفال النعامة تجزع

2

ىذه المعاني تستقى من رحاب قصيدة المدح التقميدية الن مدح القائد ووصف
الجيش ال يمكن أن يكون مبتك ار ،و إنما ىو معنى قديم قدم الحروب و الغزوات وباق
مادامت الحروب مستمرة بين الدول و القصائد القديمة تحفل بيذه المعاني و ما قصائد
المديح في ديوان أبي تمام و ديوان المتنبي و البحتري إال أدلة واضحة عمى ذلك
و قد صاغ ابن خفاجة ىذه المعاني صياغة جديدة و مستمرة من بيئتو و ممتزجة
بطبيعة بالده فغدت و كأنيا تقال ألول مرة

3

و يبرز األثر اإلسالمي في اغمب قصائد المدح ليؤكد الشاعر من خالل ذلك أن
العرب ال يحاربون تعسفا و ظمما و إنما دفاعا عمى كممة الحق و اعالءا لكممة
اإلسالم
و تتجمى في مدح ابن خفاجة شاعر الود و الوفاء فيو موال المرابطين و ىم حافزه
عمى المدح بعد أن ابتعد عن قرض الشعر حقبة لذلك فيو صادق في عواطفو يظير
ذلك في خاتمة ىذه القصيدة و ىو يودع ممدوحو الذي سيرحل الى اشبييمية واليا

عمييا.4

و شافيني قبل الوداع يــــودع

و فارقني صبري لذكرى فراقو
1

ابن خفاجة  :الدٌوان  ،ص . 99
2
ابن خفتجة :الدٌوان  ،ص 99
3
ٌنظر  :فٌروز الموسى  ،قصٌدة المدٌح األندلسٌة  ،منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب  ،وزارة الثقافة  ،دمشق  ،ط  ، 1111ص
. 111
4
المصدر نفسه  ،ص . 111
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فعممني داي النوى كيف تدمع

و كنت جماد العين أجمل مـــــا

اشيعيا فيمن ىناك أشيع

فاستودع اهلل األمير ميجــــــــة

1

و من يتعمق في قصائد ابن خفاجة التي تصور الغزوات  ،وما يتعمق بالحصار
و الحرب و الجيش يدرك أن ابن خفاجة لم يكن كما وصفو معظم الدارسين يقمد ويورد
المعاني التقميدية المتداولة في المدح
انو شاعر ممتزم صور أحداث بمده بصدق ال ينبغي التكسب و وظف قصيدتو في
خدمة بمده فمم تكن لمجر المدح فإنما كانت سجال يستطيع القارئ من خاللو أن يتعرف
عمى كثير من أحداث التاريخ
و بذلك يكون الشاعر األندلسي قد رصد حركات مجتمعو و وقف غالبا في خدمة
وطنو بعيدا عن التقميد األجوف .
و حين سقطت بمسنية بيد القنبيطور اذفونس سنة 7;:ه بعد حصار طويل ظمت
خاضعة السبانيا حتى سنة 7<:ه إذا أتم اهلل نصره بعد وصول المرابطين بقيادة أبي
محمد عبد اهلل مزدلي و كان النصر في ىذه الواقعة و استرجاع بمنسية حاسما في
تاريخ األندلس

2

ىذه المواقف التي وقف عنيا بن خفاجة في شعره لم تكن ألجل حيمة من الحيل
و إنما الوقوف عمى قضايا ميمة سادت بالد األندلس.
و كان ابن خفاجة من ابرز الشعراء الذين ابتعدوا عن االرتزاق بشعرىم ولعل ذلك
يعود إلى كونو من ذوي الجاه و ال حاجة إلى التوسل الذي يذل الشعر و يدني مرتبتو
فقد تعددت قصائد المديح في ديوانو و لكنو كان مديحا لإلشادة بأعمال المرابطين
وشجاعتيم و بعضو لمد بعض األصدقاء و السادة و من تمك القصائد قصيدة مدح

1

ابن خفاجة الدٌوان  :ص . 99
2
ٌنظر فٌروز الموسى  :نفسه  ،ص .111
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فييا ابن خفاجة صديقو أبا السيد البطميوس استيميا بالمدح بوصف الطبيعة و يبرز
فييا اثر الطبيعة في شعر ابن خفاجة بوضوح=
ال ابرك وال ماء بسح و بستان

1

و ذكرك أم راح قــــــــــــدار

ثم تصوير الممدوح تصوي ار ف نيا من خالل بعض الصور التي تفيض بالحيوية
و الحركة و توشي بأزىار الطبيعة الساحرة و تبتعد عن السرد التقميدي لمصفات.
و يغمب في مدحو اختيار صفات البالغة و الفصاحة لممدوح ألنو شاعر وأديب =
و ىل ىي االجممة من محاسن

تغاير أبصار عميـــــــيا و أذان

بامثاليا من حكمة في بالغــــة

تحمل اضغان و ترحل اضغــان

كالم كما استشرفت جيد جداية

و فصل ياقوت ىناك و مرجان

تدفق ماء الطبع فيو تدفقـــــــــا

فجاء كما يصفو عمى النــــــــار

و تأخذ عنو صنعة السحر يابل

و تموي إليو اخدع الصـــــــــب

2

و ىذه القصيدة لوحة فنية تصور الطبيعة تصوي ار حيا و يزيدىا حركة و حيوية
امتزاج عناصرىا بصفات الممدوح ،وىي تفيض بالصدق ألنيا ترسل من صديق إلى
صديقو محممة بالود و بعيدة عن ذلك التكسب و ميانة االرتزاق.
 /2المدح السياسي:
شارك األدب السياسة مشاركة فعالة نتيجة لغضبيا و سخطيا " وذاق األدباء من
طعمييا المختمفين ،حموىا و مرىا،فنعموا بما أسبعت عمييم من نعم ،و قاسوا مما
فرضتو عمييم من خوف و مذلة وموت و لبسوا لكل حالة لباسيا و عبروا في كل حالة
عما تثيره في نفوسيم من العواطف الراضية الناعمة ،أو الساخطة المتألمة".

1

دٌوان المعتمد بن عباد  :دار الكتب المصرٌة  ،ط ،1111 ، 1ص . 11
2
دٌوان ابن خفاجة  ،ص . 19
3
حكمت علً األوسً  :األدب األندلسً فً عصر الموحدٌن ،مكتبة الخانجً  ،القاهرة ، 1193 ،د ط  ،ص . 90
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من ىنا فقد استطعت أن أصنف قصائد المديح التي تحمل معاني التينئة
باالنتصارات و العودة و الغزوات ضمن القصائد السياسية ،لما بين من حروفيا من
معان تتصل بالسياسة اتصاال مباش ار و تدل عمى مشاركة الشاعر في سياسة عصره.
و قد شارك الشعراء أيضا في مجال السياسة خالل قصائد المديح عندما قدموا
التياني التي تعبر عن أرائيم لبنمسية ،و عندما يولى احد الكبار منصبا سياسيا
كالخالفة أو الوالية أو الو ازرة.
أما ما يميز قصيدة المدح السياسية ،الدعاء لمممدوح الذي نصره اهلل عمى أعداءه
وكان الدعاء يختمف من شاعر ألخر و من قصيدة ألخرى عند شاعر واحد فتارة يكون
الدعاء لمديار بالسقيا لتبقى عامرة مزدىرة ،في ظل حكم الممدوح معينا و ناص ار لدين

اهلل و تارة يدعو الشاعر بدوام العز و طول البقاء .1

و ىكذا فقد تجمت القصيدة المدحية السياسية ظاىرة االرتباط بقصائد التينئة عمى
االنجازات و المناصب .
 /3االخوانيات:
ليس ىناك تعريف خاص بتمك الرسائل المتبادلة بين األصدقاء شع ار أو نث ار ينطبق
عمييا تعريف الشعر و تعريف الرسل ،و قد حضي الشعر االخوانيات بكثير من
االىتمام حيث يسيل حفظ الرسائل الشعرية التي يتناقميا من شخص ألخر ،بل
و استعارة بعضيا لمتعبير عن موقف يريده البعض ،و قد اىتم الدكتور بكر شيخ أمين
باالخوانيات الشعرية فافرد ليا بابا في كتابو ( مطالعات في الشعر الممموكي).
ىذا المون من الشعر يصور العالقات بين الشعراء و ممدوحييم أو بينيم و بين
أصدقائيم و أحبابيم ففيو التينئة و االعتذار و فيو العتاب و الشكوى و الصداقة

1

ٌنظر :فٌروز الموسى  ،قصٌدة المدح االندلسٌة  ،ص . 111
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والود ن وما إلى ذلك من ىذه المعاني االجتماعية الواسعة التي تربط بين الناس
و بعض ،و لذلك غمب عميو التأنق في المعنى ،و اصطناع العاطفة التي تكون
صادقة تارة و كاذبة تارة أخرى ،و ىو أن صورة المودة و الصدق مرة ،فان صور
النفاق مرات أخرى .
و لشعر االخوانيات بطبيعتو النفسية يميل اتجاىا من إنسان الى إنسان أخر أو يقاربو
أو يرتفع عميو قميال فوقو ،إن ىذه الحدود التي ترسم العالقة بين الشاعر و صاحبو
،الذي يتحدث إليو ذات تأثير كبير جدا في الصور الفنية التي يمكن أن يتجمبب بيذا

النوع من الشعر.1

و من بين أنواع الشعر االخواني في األندلس ،شعر يتحدث عن مفيوم الصداقة عمى
أساس أنيا لون من ألوان العالقات االجتماعية ،كما يتحدث عن أواصر المحبة بين

األصدقاء من الشعراء.2

حيث تعكس ىذه األواصر حاجتيم إلى نظم الشعر رغبة في تجزيو أوقات الفراغ من
نحو الزيارة أو المخاطرة أو العتاب عمى فعل أو الرد عمى صديق نال من صديقو.
و من أغراض ىذا المون الشعري أيضا ما كان بين األدباء من دعابات تصفح عن
حجم الود الذي جمع بينيم ،و منو ما كان في طمب استعطاف صديق لصديقو من
نحو ما كان بين ابن عمار و المعتمد بن عباد.
و من إمارات الصداقة بين شعراء األندلس التي تبرز توثقيا و صدق ح اررتيا شعر
يتحدث عن االستجابة لمدعوة لميو و طمب المذة ،و منو أيضا شعر يتحدث عن معالم
و ألوان المجاممة بين الشعراء في الحفالت و األعراس و يسجل حضور الشعراء ليا
ووصفيم إياىا

3

1.com , 25/03/2015 , 11 :52www.alyaum
2
علً الغرٌب محمد الشناوي  :االخوانٌات فً الشعر األندلسً  ،مكتبة األدب  ،مٌدان األوبرا ،القاهرة  ،ط،1113، 1ص . 111
3
المصدر نفسه  :ص . 111
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و ىناك شكل أخر من أشكال ىذا الشعر يتحدث منو الشعراء عن فساد اإلخوان
و يقدمون تصورىم ليذا النمط الفاسد في مقابمة النمط الصالح.
كما يمحق بيذا المون من الشعر ،كل شعر فيو تشوق و قد نتوسع في مفيوم الصداقة
و الصديق فنمحق بو الشعر الذي يتحدث عن الشكوى من العباد أو طمب الشفاعة
ألحد اإلخوان.
و ىناك أيضا شعر في الحنين إلى األصدقاء ،و قد ركز ىذا الشعر في العصور

المتأخرة من تاريخ األندلس و السيما في القرن السابع اليجري. 1

و البن خفاجة قصيدة يرد فييا عمى صديق لو بمغة انو نال منو ،و لما كانت ىذه
القص يدة تمثل رد الشاعر عمى إساءة صديقو لو ،فقد وصفيا بعدة أوصاف ىي
( يرن بيا الجواد صييال) و ( تسيل ماء في الحسام صقيال) و ( ىي بسامة تصبي
األريب و سامة) و قد حمل ابن خفاجة قصيدتو شوقو و تحيتو إلى صديقو المسيء
كما حمميا عتابا ثقيال و تمنى أن تحمل من معاني العتاب الذي نثره في ثنائياىا ما

يشفي غميمو من ىذا الصديق. 2
يقول =

خذىا يرن بيا الجواد صييال

و تسيل ماء في الحسام صقيال

بسامة تصبي األديب وسامو

لوال المشيب لسمتيا تقبيــــــال

حممتيا شوقا اليك تحيــــــــة

حممتيا عتبا عميك ثقيــــــــــال

ايو وما بين الجوائح غمــــــة

لوكنت انقع بالعتاب غميـــــــال

1

المرجع نفسه  :الصفحة نفسها .
2
علً الغرٌب محمد الشناوي  :ص 110
3
دٌوان ابن خفاجة  :ت السٌد الغازي  ،منشاة المعارف اإلسكندرٌة  ،ط ، 1دت  ،ص . 111
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و يأتي عتاب ابن خفاجة لصديقو عفيفا خاليا من ساقط القول و فاحش الكالم
حيث نجده في البيت السادس يدعو لصديقو رغم نيمو منو بالوقاية ،ثم يعود و يخبرنا
بالجممة الفعمية المضا رعة التي تشيد االستمرار بان ىذا الصديق دأب عمى أكل لحمو
حيا ،و ىي صورة شعرية تكشف عن االشمئزاز من موقف ىذا الصديق كما أنيا

صورة مقتبسة من القران الكريم عندما وصف العتاب لغيره في سورة الحجرات 1في قولو
تعالى= " ّ ال ٌغتب بعضكن بعضا ،أٌحب احكن
ٌأكل

لحن أخٍَ حٍا فكزُتوٍْ "

أى

2

و عطف عمييا جممة فعمية أخرى ،تبرز مواصمة ىذا الصديق تمزيق عرض ابن
خفاجة و يأتي الشاعر بأسموب االستفيام كي يعبر عن دىشتو و تعجبو من انصراف
صديقو عن الثناء عميو و نشر محامده و يرسم لو طريقة نشر ىذا الثناء من خالل
تشبييو لو بالنسيم الذي لم بروضو فرطب حواشييا ،و عاد فصور الثناء الواجب لو
ينضج الغمام ،و ال يخفى ما يحممو الغمام من داللة عمى الخير .3

يقول=
ما لمصديق وقيت تأكل لحمو

حيا و تجعل عرضو منديـــــال

ماذا تنال عن الثناء و نشـــره

بردا عمى الرسم الجميل جميـال

ارجا كما عثر النسيم بروضة

4

لدنا كما نضح الغنام مقيـــــــال

و مما يمحق بشعر الصداقة شعر يتحدث فيو الشعراء عن الحنين إلى بعضيم
و بعث ىذا الحنين يتمثل في ظروف االقتراب عن األىل و الوطن ،فيترتب عمى ذلك
اإلحساس بفقد األصحاب ،مما يدفع الشعراء إلى الترسم في الشعر تعبي ار عن ىذه
المعاني من نحو ما قالو ابن سعيد متشوقا إلى الجزيرة الخضراء و من كان يسكنيا من

1

علً الغرٌب محمد الشناوي  :ص . 110
2
سورة الحجرات  :اآلٌة . 11
3
علً الغرٌب محمد الشناوي  :ص . 113
4
ابن خفاجة  :الدٌوان  ،ص . 111
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األصدقاء الذين كانت ليم بو ألفة ،لكن الزمان فرق بينيم فرطوا و تركوا أسي ار الشوق

و وحده و غربتو.1

و قد بدا حنينو نحو أصدقائو ،بحنينو إلى نسيم المكان ،فتعجب من خالل االستفيام
من جمال الطبيعة و المكان ،و كيف بدت األرض في ثوب من الخضرة قشيبا ،و ناد
متحسر األيام الخوالي التي قضاىا مع األصحاب ،فمما اعرضوا عنو تركوه عرضة
لشوق جارف استحن قمبو لمجراح.
و كان رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم يقبل اليدية ,و يثيب عمييا ما ىو خير منيا
و قال عميو الصالة و السالم =" لو أىدى إلي ذراع لقبمت ،و لو دعيت إلى كراء
ألجبت " ،و قال عميو الصالة و السالم=" الِذٌة رسق هي هللا عش ّ
جل "،فوي اُذي إلٍَ شًء فلٍقبلَ"،و قال صمى اهلل عميو و
سمم=" ًعن الشًء الِذٌة أهام الحاجة ،ها أرضى
الغضباى  ّ،ال استعطف ّ ال استوٍل الِاجً  ّ،ال
تْقى الوحذّر بوثل الِذٌة " وقيل أن جمساء الميدى إليو و
شركاءه في اليدية.

2

1

علً الغرٌب محمد الشناوي  :ص . 113
2
المصدر نفسه :ص . 119
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الفصل الثانــــــي
جماليات الصورة الشعرية:

في ظل اآلراء التي تناولت مفيوم الشعرية في النص األدبي و سبل صناعة الشعر
نجد قدامو ابن جعفر الذي يرى أن الشعر صناعة باعتبار ما يصنعو من كمال
وتجويد فيقول " إذا كان جمع ما يؤلف و يصنع عمى سبيل الصناعات و المين فمو
طرفان احدىما غاية الجودة و األخر غاية الرداءة و حدود بينيما تسمى الوسائط وكان
كل قاصد الشيء من ذلك قصد الطرف األجود فان كان معو القوة و في الصناعة ما
يبمغو إياه سمي حاذفا تام الحذف"

1

و في رحاب المذىب الرومانسي تمكن الخيال من التحرر من ىيمنة العقل إذ
أحدثت انقالبا جذريا في مفاىيم النقد األدبي و أعاد لألدب اشراقتو و حيويتو.
فمثال جماعة الديوان تتفق في وضع شرط أساس في التعبير بالصورة الفنية و ىذا
الشرط ىو الصدق الفني في العمل األدبي
فعمى الشاعر ان يكون صادقا في شعوره و ىادفا لغاية نبيمة و ىي نفس الفكرة
التي دعا الييا الرومنتكيون " إن الرومنتكي يصور ما يتراءى لو و ال يعبا إال بما يراه
 ,فإذا أعطى ما تواضع عميو الناس فذلك ألنو ال يحفل إال بصوت شعوره ،و ىذا ىو
الصدق الذاتي ,و ىو احد شطري األصالة ،و شطرىا ىو الصدق الفني إذ يجب أن
يرجع الشاعر في صياغة الصور إلى ذات نفسو و إلى ما يثير مشاعره من مظاىر
الطبيعة ال إلى العبارات التقميدية و الصور المأثورة "

1

2

قدامه بن جعفر :نقد الشعر عبد المنعم خفاجً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ص . 86
2
مصطفى دراوش :الموقف النقدي لجماعة الدٌوان من الشعر العربً ،ص  ، 5;6نقال عن محمد غنٌمً هالل دراسات و نماذج من
مذاهب الشعر و نقده ،القاهرة  ،ص . :5
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المبحث األول  :مفيوم الصورة الشعرية

تعد الصورة الشعرية إحدى المكونات و الركائز األساسية لمشعر قديما و حديثا لما
احتوتو من أىمية بالغة في تحديد قوة و ضعف العمل الفني و يتوسل بيا الشاعر عن
رأياه و مشاعره و انفعاالتو و يعتبرىا محمد غنيمي ىالل جزء من التجربة
إذا

1

تعتبر من أىم وسائط الشاعر في نقل تجربتو الشعرية و التعبير عن واقعو

فممصورة الشعرية " طريقة خاصة من طرف التعبير عن وجو من أوجو الداللة تنحصر

أىميتيا فيما أحدثو في معنى من المعاني من خصوصية و تأثير . " 2و لم يعد
مفيوما محصو ار في الشكل المجازي المشحون بالعاطفة و اإلحساس و حسب بل
وتجاوزىا بشمل كل تشكيل لغوي يستقيو خيال الفنان من معطيات الحواس
والنفس و العقل

3

و ذلك من اجل تييئة مسافات جمالية تنبع من المواقف واالنفعاالت

و ال ترتبط بظواىر األشياء بقدر ما ىي متعمقة أساسا بجوىر العممية اإلبداعية
فالص ورة ىي تمك التي تقدم تركيبة عقمية و عاطفية في لحظات من

الزمن " و من

ىنا تبرز أىميتيا في بناء النص الشعري فيي قوام الخيال و أساس الوساطة بين
الشاعر و المتمقي فالخيال يمثل العصر األول من عناصر بناء الصورة الشعرية ألنو
يقوم بالدور األساسي في بنائيا عن طريق الجمع بين عناصرىا المختمفة و إعادة
التأليف بينيا لتصبح صورة لمعالم الشعري الخاص بشاعر ما معبرة عن مشاعره و
رايتو فيو " العنصر الذي يساعد عمى تشكيل الواقع الخارجي تشكيال جديدا في العمل

األدبي ".4

فالصورة الشعرية تتداخل مع العاطفة و الخيال لتحقيق الغاية المرجوة في نقل
تجربة المنفعل و ال يمكن و جودىا بعيدا عن ىذين العنصرين و إال فقدت بريقيا
ورونقيا .
1

محمد غنٌمً هالل:النقد األدبً الحدٌث نهضة منصر للطباعة  ،مصر  ، 4006،ص . 658
2
جابر عصفور  :الصورة النقدٌة فً التراث النقدي البالغً  ،ص . 545
3
علً البطل  :الصورة الشعرٌة فً الشعر العربً حتى أواخر القرن الثانً الهجري  ،دار المركز الثقافً العربً بٌروت  ،لبنان ط 4
 ، 3;:5ص . 50
4
محمد مجٌد السعٌد  :الشعر فً عهد المرابطٌن و الموحدٌن باألندلس  ،الدار العربٌة للموسوعات  ،ط ،3ص ;. 3
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و قيام الشعر أساسا عمى عممية التخيل أو المحاكاة جعل حازم القرطاجني يقول "
و الذي يدركو اإلنسان بالحس فيو الذي تتخيمو نفسو الن التخيل تابع لمحس و كل ما
أدركتو بغير الحس فإنما يراد تخيمو بما يكون دليال عمى حالة من ىيئات األحوال

المطفية بو و المالزمة لو حيث تكون تمك األحوال بما يحس و يشاىد" .1

فالشاعر يستمد كل ىذه العناصر من المحسوس أو من ممارساتو اليومية
واألحداث التي يمر بيا أو كمييما و ال يمكن القول انو ينطمق من الواقع بحذافيره.
و انطالقا من ىذا فان الشاعر في بناء نصو الشعري يقوم بتخيير األلفاظ التي
تتمازج و تتنسق فيما بينيا لتكوين ىذا النص و ىو في ىذا يخرج ىذه األلفاظ من
معانييا المعجمية ليعطييا وظيفة جمالية و بذلك ينزاح عن المغة العادية إلى المغة
األدبية التي تحمل شحناتو العاطفية و توجياتو الفكرية و تجسد أحاسيسو و مشاعره
الذاتية فتصطبغ بحسو و شعوره " و الكممة بيذا المعنى لم تعد وسيمة لمنقل و التفاىم
و التصوير ،بل أصبحت حدسية ثاقبة متغيرة متفردة تتجاوز و تضيف تثير و تفاجئ
و تدىش و الكممة الفكرة يجب إال تبقى صورة ذىنية مجردة ولكن يجب أن تحمل
بزخم إنساني ناتج عن تجربة و الكممة تمثل األشياء ال كما ىي بل كما يكون وقعيا

في النفس ،من ىنا ارتباط المغة الشعرية بالمعاناة الشعورية ".2

و إذا نحن جئنا إلى المغة الموظفة في القصائد المدحية البن خفاجة و جدنا
ألفاظو تعبر بأمانة عن صاحبيا ،و تحمل طاقات إيحائية و شحنات عاطفية وتصطبغ
بنفسسية الشاعر ،و تتمون بمشاعره .أنيا " تتخذ األبعاد الوجدانية الموحية وتتخمى من
طبيعتيا المعجمية المجردة الجامدة ،تتوالد فييا األلفاظ ،مغمفة بالفضيمة والمشاعر
،أساس ىذه المغة المعاناة أي األنغام الداخمية "

3

و الشاعر ابن خفاجة عرف كأترابو من األندلسيين بسيولة األلفاظ و رشاقتيا
واشراق التراكيب و حسن الصياغة و انسجام العبارة و وضوح المعاني فمغتو تخدم
1

حازم القرطاجنً  :منهاج البلغاء و سراج األدباء ت الحبٌب بن خوجة  ،الدار العربٌة للكتاب ،تونس  ، 400:ص . 5:
2
عساف ساسٌن :الصورة الشعرٌة و نماذجها فً إبداع أبً نواس ،ط  ، 3لبنان  ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ،
 ، 3;:4ص .37
3
المرجع نفسه  ، :ص . 39
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ونفسيتو بالدرجة األولى ،بل ىي قطعة من ذاتو ،بما توفره من إيحاء وداللة

و دقة وقوة في التعبير،يضاف إلى ذلك ابتعادىا عن الغموض إال ما فرضتو التجربة
النفسية أحيانا و ميميا إلى الرقة و السالسة فقد جاءت عمى شاكمة األلفاظ التي ذكرىا
ابن كثير حين قسم األلفاظ من حيث االستعمال إلى شكمين " جزلة و رقيقة و كل منيا
وضع يحسن استعمالو فيو فالجزل منيا يستعمل في وصف مواقف الحرب و في قوارع
التيديد و التخويف و أشباه ذلك و أما الرقيق منيا فانو يستعمل في وصف األشواق

و ذكر أيام البعاد و في استجالب المودات و مالنيات االستعطاف وأشباه ذلك".1

أما أدوات التحسين المفظي فقد كان ابن خفاجة يحتفل بيا احتفاال كبي ار ،و ذلك الن
فترة القرن الخامس اليجري الذي عاش فييا الشاعر كانت تعد بداية لعصر الصنعة
البديعية و الزخارف ألمفضية في األندلس لذلك اعتنى بيا الشعراء عناية كبيرة بمغت
أحيانا حد اإلسراف المعيب األمر الذي جعل بعض المستشرقين يتصوروا و كان
الشعر األندلسي ال توجد فيو إال تمك األلفاظ الرنينية فذىب فونشاك إلى إن إشعار
األندلسيين عامة ألشبو بالعاب نارية تومض ثم تتالشى في الظالم فتبير القموب
لحظة بوميضيا

و لكنيا ال تترك في النفس أث ار دائما .2

و جاراه في ذلك غارسيو غوميس و أشار إلى أنيم "عاشوا أعمارىم كميا مكبمين بقيود
القوالب الشكمية الجامدة و أوغموا في ذلك حتى استخرجوا منيا تمك الزخارف الشعرية

االربسكية التي تشبو أن تكون قصور حمراء لفظية". 3

و ال يمكن إنكار ىذه اآلراء إنكا ار كميا ففييا شيء من الصواب و ىو أن بعض
الشعراء األندلسيين قد اسرفو في استخدام تمك الزخارف المفظية و ربما اغمبيم و لكن
ىذا ال يعني ان الرأي السابق ينسحب عن كل الشعراء األندلسيين كما انو ال يعني أن
كل ىؤالء الشعراء لم يحسنوا استخدام أدوات التحسين المفظي .
1

ابن األثٌر  :المثل فً أدب الكاتب و الشاعر ،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،بٌروت  ،المكتبة العصرٌة صٌدا ، 3;;0،ج،3
ص . 394
2
بالنثٌا انخل جنثالث  :تارٌخ الفكر األندلسً  ،ترجمة الدكتور حسٌن مؤنس ،دط ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدٌنٌة ،د ت ،ص 68
3
غوٌس غرٌسٌه :الشعر األندلسً ،ترجمة حسٌن مؤنس ،ط، 3القاهرة ،مطبعة لجنة التألٌف و الترجمة و النشر  . 3;75،ص.:4
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و إذا ما حاولنا أن نتبين قيمة الصورة الشعرية في مدح ابن خفاجة و جدناىا تنبثق
عن حق بواعث قول الشعر إنما صورة متفردة فييا غ ازرة الشعور و قوة الخيال وبراعة
التصوير و تزيد من قيمتيا إشارتيا لألحاسيس و المشاعر و امتالءىا بالح اررة
الوجدانية لصاحبيا يضاف إلى ذلك تجاوزىا لألنماط القديمة و ارتقائيا إلى اإليحاء و
الرمز

و االرتباط الشديد بالموقف النفسي.1

و ال بد و نحن نبحث في جمالية الصورة عند ابن خفاجة في شعر المدح من أن
نفعل ذلك من خالل تصنيفات مختمفة تصنع الصورة الخفاجية في أنماط فنية متنوعة
بحيث ننظر إ لييا بكل نمط أو شكل من زاوية خاصة و نحاول من خالل ىذه األشكال
المختمفة لمصورة أن نشمل بالدراسة معظم أنواعيا الواردة من تجربة المدح الخفاجية .2

المبحث الثاني  :الصورة البيانية
 /1التشبيو :
التشبيو من الفنون البالغية يدل عمى سعة الخيال و جمال التصوير و يزيد المعنى
قوة و ضوحا يقول قدامى بن جعفر في تعريفو إنما يقع بين شيئين بينيما اشتراك في
معان تعميما و يوصفان بيا و افتراق في أشياء ينفرد كل واحد منيما بصفتيا و إذا
كان األمر كذلك فأحسن التشبيو ما أوقع بين شيئين اشتراكيما في الصفات أكثر من
انفرادىما فييا حتى يبدني بيما إلى حال االتحاد. 3

و ىو عند ابن رشيق صفة الشيء بما قاربو و شاكمو من جية واحدة أو من جيات

كثيرة ال من جميع جياتو ألنو لو ناسبو مناسبة كمية كان إياه .4

و قد انتشر التشبيو في المغة و كثر في أشعار العرب فجعموه احد مقاييس التمييز
األدبي كما أن بالغتو تنشا " من أن ينتقل بك من الشيء نفسو إلى شيء ظريف
1

ٌنظر :فتٌحة دخموش:تجربة الغربة و الحنٌن فً شعر ابن خفاجة األندلسً ،مذكرة ماجستٌر ،كلٌة اآلداب و اللغات جامعة منتوري
،قسنطٌنة ،الجزائر  ،ص 367
2
شعر ابن خفاجة األندلسً
3
ابن جعفر قدامه :نقد الشعر ،مطبعة الجوانب  ،ط، 3ص . 347
4
القٌرمانً :ابن رشٌق ،العمدة فً محاسن الشعر و آدابه و نقده ،ج، 3تحقٌق محمد عبد الحمٌد  ،المكتبة التجارٌة الكبرى ،ط3;85، 5
 ،ص :6
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يشبيو و صورة بارعة تمثمو و كمما كان ىذا االنتقال بعيدا قميل الحضور بالبال أو
ممتزجا بقميل أو كثير من الخيال كان الشبيو أروع لمنفس و ادعى إلى إعجابيا
باىتزازىا".
أما الدراسات البالغية الحديثة فقد رفضت نظرة البالغيين القدماء ليا باعتبارىا
وسيمة يتم الكشف من خالليا عن تجربة الشعرية ،فالتشبيو األصيل قد ييدف إلى
اإلبانة بشرط أن نفيم اإلبانة عمى أنيا نوع من أنواع الكشف و التعرف إلى الجوانب

الغامضة من التجربة التي يعانييا الشاعر .1

و قد برز التشبيو في جميع أغراض شعر لبن خفاجة و في اغمب معانيو وأغراضو
الشعرية في صورة الممدوح ،و المرأة و العدو و الوصف و اتكأ في بيان تمك الصور
عمى أنواع التشبيو المختمفة و لعل أكثر أنواع التشبيو عنده جاء باستخدام أدوات
التشبيو الكاف و كأن .
و قد وجدنا أن القصائد المدحية األندلسية لم تكن في معظميا عمى ىذا النمط
التقميدي في البناء و كذلك كانت قبميا القصائد بداخمة ،و " الواقع أن ىذا التصور
لبناء القصيدة يحتاج إلى الكثير من الضوابط حتى يستقيم ،فان ىناك قصائد بدأت
بغير الوقوف عمى األطالل  -كما قمنا – و ىناك قصائد انتيت باألطالل و النسيب
والرحمة و ال يدلف منيا الشاعر إلى غرض خاص و كأنو يقول الشعر المجرد
التصوير و الغناء .2"...

و سوءا وقف الشاعر عمى ظل فبكى و اشتكى أو تجاوز إلى وصف الرحمة أو
طوى ذلك إلى النسيب و ما إلى ذلك من مقدمات فإنيا كميا.
و من أمثمة التشبيو في شعر المديح قول ابن خفاجة :
تعمو بمنيل من المزن كساجم

فما روضة غناء في راس ربوة

ٌ 1نظر فوزٌة عبد هللا محمد العقٌلً :االتجاه البدوي فً الشعر األندلسً ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،المملكة السعودٌة ،ص705.
 2محمد أبو موسى :قراءة فً األدب القدٌم ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،مصر،ط، 3;;: ،4ص 590
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و اعطر نش ار من نثاك لنسام

باحسن مراى من حالك لمناظر

1

فشبو الممدوح بالروضة الغناء المعشبة التي كان يسقييا المطر مرة بعد مرة مما زىاىا
و حالىا بالعيون ثم فضل الممدوح عمييا بقولو أحسن و أعطر و قد جاء مثل ىذا
التشبيو بالروضة الغناء .
و قد جاء ابن خفاجة بيذا التشبيو في مرة أخرى بغرض المدح و لكنو اكتفى بالغص
عن الروضة فقال:

2

فما الغصن المطمول اشرق باسما

و ماذا اصيالنا عمى الماء صافية

بالين اعطافا و احسن ىشـــــــــة

و اعطر اخالقا و اندى حوا شيا

فشبو الممدوح في الطيب و البشاشة بغصن ندي زاد في نداوتو انو ثابت عمى ماء
صافي فيما دل بو عمى صفاء سريرة ىذا الممدوح.

و استعار لمغصن صفة االبتسام ليدل بذلك عمى إشراق وجيو ثم جعل ىذا الممدوح
بأفعال التفضيل ،الين ،أىش ،أعطر ،اندي ،و قولو الين أعطافا و أندى حواشيا من

المجاز و ىو أن يسمي الشيء باسم ما قاربو أو كان منو بسبب .3

و نرى كذلك أن ابن خفاجة قد أكثر في ديوانو من تشابيو تعبر عن أىم الحوادث
الجوية فجاء بالسحاب و قتما تدفعو الرياح فيسير بسرعة معب ار عن صورة الفرار
واالنيزام ،ثم يذكر من جية أخرى ،الندى و المطر و المياه بصفة عامة عن لمتعبير
عن الكرم و السخاء و السعة في الحياة فيقول مثال في حق ممدوحو :
اتدى يدين من الغمام المرزم

عمقت بيا حر الثناء عقيمـــــــــة
3

دٌوان ابن خفاجة ،ص . 483
2
المصدر نفسه الصفحة. 888.
 3محمد أبو موسى :قراءة فً األدب القدٌم ، ،ص .590
4
دٌوان ابن خفاجة ،ص .74
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و يقول أيضا :
غيشت بو اندى من المزن راحة

و اطيب افياء و امرح مرتعــا

1

و يستعمل المياه فضال عن ما سبق ليعبر عن النقاء و الصفاء و عن انصياع
سيالنيا و برودتيا و جماليا و ليذا تكرر ذكرىا كثي ار في ديوانو .
الشاعر ىنا يعقد عالقة مشابية بين المعارف و المناكر ،فرسم صورة طريفة في
التعبير عن السخاء و الكرم و الجود و عقد صورتو ىذه من خالل تشبيو حسي
وغابت فيو أداة التشبيو مازاد في بيان العالقة بين طرفي التشبيو .
و يستمر الشاعر في رسم صور جميمة من خالل كون المشتبو مفردا او المشبو بو
مفردا أيضا و من الصور التي وردت عمى ىذا النوع نجد :
كما ىز نشر الريح ريحانة سكرى

و اصغى الى لحن فسيح ييزه

2

و استعمل ابن خفاجة ىذا البيت ليعبر عن حركة نفسانية أو عن طرب.ثم يشبو ابن
خفاجة بالبرق كل ما ىو المع و ساطع و متحرك بسرعة و خفة.
و أما األمواج المتالطمة في البحار اليائجة فيي تعبير عن مظاىر العينة الشديدة
القاسية مثل االشتباكات في المعارك أو ىي تعبير عن الجيش العرمرم ذلك لما توحي
بو ىذه األمواج من قوة في حركاتيا بحيث ال يستوقفيا شيء في أقداميا و ىجوميا
عمى السواحل و قد أتى ابن خفاجة أيضا بتشبيو الفرسان المنتقضين عمى العدو
باألمواج

3

فالشاعر يريد من خالل قولو ىذا:
و أخالق كما دمث ببطاح

ليم ىمم كما شمخت الجمال
1

4

دٌوان ابن خفاجة ،ص ;.0
2
المصدر نفسه :الصفحة .63
3
ٌنظر  :حمدان حجاجً :حٌاة و أثار الشاعر ابن خفاجة ،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع .الجزائرط ،4009، 3ص.506
4
المرجع السابق ،الصفحة نفسها .
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يريد إثبات سمو المنزلة و االرتقاء و الرفعة لممدوحو و قد استعمل الجبال والبطاح
مرة واحدة في تشبيو مقرون بطباق .فذكر الجبل ليعبر عن الجاللة و عمواليمة واألبية
،و االرسطوقراطية كما ذكر البطحاء ليعبر عن السيولة و المباقة و لطافة األخالق.
و نالحظ لئال يمتبس عمينا األمر التشبييات الواردة في شعر المدح لدى ابن خفاجة
جاءت في صور الطبيعة و ما تزخر من بدائع و كائنات كانت مسرحا لتصوره
واقتباساتو ،إذ نراه شبو الحية التي ارتمت عميو بالتي النازل من الجبل لسرتيا و عنفيا
وقد استعمميا كمشبو بو لمتعبير عن الفرس في عدوه إذ يقول:

جاذبنو فضل العنان و قد طغى

1

فانصاع ينساب انسياب األرقام

و في كثير من األحيان نجده يشبو شع ار راقو و قد تأتى لو ىذا التساؤل بروائحو
الطيبة كمشبو بو و ىي صورة كان يستحسنيا جدا و قد كان المشبو بو تارة شيرة
الممدوح و مجده فيقول:
تعل بمنيل من المزن ساجم

فما روضة غناء في رأس ربوة

و أعطر كث ار من نثاك لناسم

بأحسن مرأى من حالل لناضر

2

و تارة مضمون مقطوعة شعرية جيدة راقت لمشاعر فقال :
فييا و طاووسا يمد جناحــــــا

فكان روضا بات يفتق نوره

3

و يشبو شاعرنا ذكرى حبيب عزيز بالرائحة الطيبة كما يشبو بيا شع ار راقو و قد تأتى
لو ىذا التساؤل البميغ في أسموب خطابي.
و فضمو كأسا ما ترشفت أم ظمم

أنفحة طيب ما تنسمت أم نظم
1

دٌوان ابن خفاجة ،ص .3:7
2
حمدان حجاجً  :حٌاة و أثار الشاعر ابن خفاجة  ،ص . 509
3
الرجع نفسه  ،ص. 50:
4
المرجع نفسه ،ص ;.50
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و من الالفت لنظر كثرة تشبييات ابن خفاجة المستمدة من الطبيعة و أجزائيا
فالشاعر في ارتكازه عمى المشبو بو المستمد من أجزاء الطبيعة يصبو إلى شيء من
االلتحام بين الممدوح و ىذه األجزاء فنجده قد استعمل أداة التشبيو (كان) فالشاعر
يتنقل من الغامض إلى الواضح و من المعقد إلى السيل و ىذا ىدف الصورة الشعرية
عموما الن " انس النفوس موقوف عمى أن تخرجيا من خفي إلى جمي و تأثيرىا
بصريح بعد مكني".
و قد وردت بعض التشابيو التي يرجع نعتاىا إلى حاسة الممس ،فكثي ار ما أشار ابن
خفاجة في قصائده المدحية إلى ندى الغمامة و عذوبة النسيم العميل لما اتصف بو
ممدوحو من بشاشة و كرم و غيرىما مما ال يخفى عمينا.
و ينبغي أن نخص بالذكر عمى حدة ماسميناه بالتشبيو العقمي .
و ىي الصورة التي تتطمب إلدراكيا وفيميا أن يفكر فييا القارئ الن المشار إليو في
المشبو بو لم يكن محسوسا ماديا ,و إن كان مصدره الجمع بين شيئين حسيين وىذا
النوع من الصور نادر جدا في ديوان ابن خفاجة ،و قد عثرنا عمى تشبيو األمير تميم

في صباه و ما كان يمتاز بو من ذكاء و فطنة باليالل الذي تم يوم استياللو.1

فتم تمام البدر في غرة الشير

و نال تميم ساده الكيل في الصبى

محل ليالي الصوم من ليمة القدر

و حمت بو األمالك و ىي شريفة

كما عثرنا عمى تشبيو الحباب الذي يعمو الخمرة في كأسيا بفتاة شابة عمى رأسيا
الشيب :
عجو از عمييا لمحباب مشيــب

جالىا و قد غنى الحمام عنشية

و إليك أخي ار ىذا المثل الذي يرد في قصيدة مدحية :

1

ٌنظر :حمدان حجاجً :حٌاة و أثار ابن خفاجة ،ص . 539
2
دٌوان ابن خفاجة ،ص 70
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فكأني قبمت وجو السمـــــاء

و لثمت ظير يد تندى حــــــرة

1

و يعتبر من الصور العقمية كل تشبيو ال تظير فيو العالقة بين المشبو و المشبو بو
إال بعد التأمل.
و من المالحظ في شعر المدح عند ابن خفاجة احتالل التشبيو التمثيمي مكانة أوسع
واشمل من الصور التشبييية األخرى في شعره حيث أن التشبيو فييا ال يتم عمى أساس
العالقة بين طرفي التشبيو و إنما عن طريق صورتين من خالل تركيب فني متكامل

حيث يبرز من خاللو إدراك الشاعر الكمي بعيدا عن االىتمام بالجزئيات المفردة.2

و التشبيو التمثيمي اشد تأثي ار في النفس فيو يعرض الصورة الحية متحركة إذا "يفخم
المعنى بالتمثيل و ينبل و يشرف و يكمل فأول ذلك و أظيره انس النفوس موقوف
عمى تخرجيا من خفي إلى جمي ،و تأثيرىا بتصريح بعد مكني ،و إن تردىا في الشيء
تعمميا إياه إلى شيء أخر من شانو اعمم و ثقتيا بو في المعرفة احكم  ،نحو أن تنقميا
عن العقل و اإلحساس و عما يعمم بالفكر إلى ما يعمم باالضطرار و الطبع ".3

و التشبيو التمثيمي أعمق في التصوير و التعبير و أكثر تأثي ار في المتمقي و ما ذلك
إال ألنو يستمد صورتو من الوصف المركب المنتزع من متعدد.

4

 /2االستعارة :
و ىي استعمال المفظ لغير ما وضع لو لعالقة المشابية بين المعنى المنقول عنو

والمعنى المستعمل فيو ،مع قرينو صارفة عن إرادة المعنى األصمي.5
1

المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
2
ٌنظر :الدالهمة ،إبراهٌم ،الصورة الفنٌة فً شعر أبً فراس الحمدانً  ,رسالة ماجستٌر  ,جامعة الٌرموك ،اربد ،األردن ،ص ، ;5
. 4003
3
جرجانً عبد القادر  :أسرار البالغة  ،ص. 30:
4
الشٌن عبد الفتاح  :البٌان فً ضوء أسالٌب القران ،دار الفكر العربً  ،القاهرة  ،ط ، 3;::، 4ص . 76
5
الهاشمً سٌد احمد :جواهر البالغة فً المعانً و البٌان و البدٌع ،طبع و تدقٌق :د ٌوسف صومٌلً المكتبة العصرٌة بٌروت ،ط3
 ، 400:،ص 47:

66

جماليات الصـــورة

الفصل الثانــــــي

و ىو ما أكده الجرجاني (471ه) بقولو " إن يكون لمفظ أصل في الوضع المغوي
المعروف تدل الشواىد عمى انو اختص بو حين وضع ثم يستعممو الشاعر أو غير
الشاعر في غير ذلك األصل و ينقمو إليو نقال غير الزم فيكون كالعارية " .1

و قد اشترط النقاد القدماء المالئمة بين المستعار منو و المستعار لو كما في قول
االمدي ( المتوفي

370ه)  ":و إنما استعارت العرب المعنى لما ليس لو ،إذا كان

يقاربو ،أو يناسبو أو يشبيو في بعض أحوالو أو كان سببا من أسبابو فتكون المفظة

المستعارة حينئذ الئقة بالشيء الذي استعيرت لو و مالئمة لمعناه ".2

و تكمن بالغة االستعارة في طريقة تأليفيا و ابتكار مشبو بو بعيد عن األذىان فيي
تحمل القارئ عمى تخيل صورة جديدة تحمل االبتكار و روعة الخيال و ميدانا

لإلبداع.3

و ال شك أن االستعارة قريبة من التشبيو ألنيا في األصل تشبيو حذف احد طرفيو
وصرح بالطرف األخر.
و ليتجمى لنا الفرق بين التشبيو و االستعارة واضحا رأينا انو من المفيد أن نذكر قول
والتز الذي وافق أكثر من غيره في التعبير عمى ىاتين الصورتين فقال " أن االستعارة
تبدو قاب قوسين من التشبيو و لكن الفرق بينيما في الحقيقة عميق .4

و ليست االستعارة تشبييا ممخصا موج از و لكنيا صورة مستقمة ،صادرة عن حركة
فكرية فخالفو لو كل الخالف فعمميو الفكرة التي تتطمبيا االستعارة بل تفرضيا فرضا

عممية تتسم بمزيد من الشدة و السرعة  .5و فضال عن ىذا فان االستعارة تبرز عندما
يعبر عن أىواء اإلنسان و عقائده أو عن عواطفو الفعالة و يسوغ لنا أن نقول –نظ ار
لضخامة عدد االستعارات التي يتضمنيا الديوان – أن ابن خفاجة كان متمتعا بخيال
متوقد و إحساس شديد فباح بأس ارره و عبر عن عواطفو بسيولة و إخالص إذا اعترفنا
1

الجرجانً عبد القاهر ،أسرار البالغة ،ص ;. 58
2
االمدي الحسن بن بشٌر  :الموازانة بٌن الطائٌٌن ،ت :احمد صقر ،مطبعة دار المعارف ،ط، 3;86 ، 3ص . 47
3
ٌنطر :جواهر البالغة  ،ص . 4:7-4:6
4
ٌنظر حمدان حجاجً ،حٌاة و أثار ابن خفاجة  ،ص . 539
5
المرجع نفسه  ،ص . 53:-539
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بذلك نكون قد نسينا بسرعة مع األسف أن اغمب الصور التي نجدىا في الديوان ما
ىي إال صور قديمة متداولة بين الناس يجري بيا القمم دون أن يشعر بذلك صاحبو.
إال انو ينبغي أن نحتاط في حكمنا ىذا حتى ال نقع في خطا أخر فال ننظر إلى إنتاج
ابن خفاجة بعين االعتبار و ال نتصف بإنكارىا كل ميل من جانبو إلى الشعر الغنائي
و لقد عثرنا فعال في ديوانو عمى مقطوعات شعرية رائعة ،حيث صارحنا ابن خفاجة
بإخالص غير مشكوك فيو فاطمعنا عمى أالمو و أحزانو عمى سروره و سعادتو و عمى
أمانيو و أمالو.
و يرى عبد القاىر أن في االستعارة فضيمة كبيرة يقول  ":و من الفضيمة الجامعة
فييا أن يبرز ىذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبال و توجب لو بعد الفضل
فضال وانك لتجد المفظة الواحدة قد اكتسبت بيا فوائد حتى تراىا مكررة في موضع وليا
في كل واحد من تمك الموضع شان مفرد ،و شرف منفرد ،و فضيمة مرموقة و خالبة
مرموقة ،ومن خصائصيا التي تذكر بيا و ىي عنوان مناقبيا انيا تعطيك الكثير من
الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر "...

1

و قد استعار الشعراء األندلسيون في صورىم كثي ار ،توسعا في الدالالت عمى
المعاني و اإلبانة عنيا و الن ألفاظ المدح تحمل إيحاءات كثيرة متعددة فاستعارو
بالمطايا لمصبر و لمعزم و لمصبا ....و استعاروا الخيام لمجود و العز ....و استعاروا
االقراع لالماني

و اآلمال  .....وىكذا

و من االستعارات التي كثرت في الشعر األندلسي االستعارة من شيد المطايا
و الحمول التي كانت من اخص صور البداوة و تداول الشعراء مشاىدىا و ما اتصل
بيا فكانت التساع داللتيا تأتي في تعريض وصياغات عدة و تتدخل في كثير من
الصور الموحية و من ذلك ذكر التعريج عمى الديار و وقوف الشاعر بركبو و ركابو
1

المصدر نفسه  ،ص . 64
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عمى األطالل أو ما بقي من أثار من ترحموا كما كان الشعراء قديما يفعمون أو يقولون
فاستعار الشعراء األندلسيون من التعريج االنعطاف بالراحمة إلى الديار.1

قال ابن خفاجة :
يعج المطي برسم ربع دارس

عاج الرجاء عمى عالك بو فكم

2

استعار لمرجاء من الرحمة االنعطاف فقال عاج الرجاء و جعل التعريج عمى العمى
فاستعار لمعال صفة الديار التي يقف عمييا المرتحل لتحيتيا ثم رشح االستعارة متحر ار
بقولو لم يعج المطي برسم ربع دارس ،الن العادة البدوية كانت تقتضي التعريج
والوقوف عمى الديار الخالية و األطالل الدارسة و تحيتيا وفاء ألىميا و لكنو لما جعل
الرجاء يعرج جعل المعرج عميو و ىو العمى ديا ار أىمو بالخير الن السياق في المدح.
و يقول في سياق المدح
نشاوت مطايا الصبا مطمبا
و الشأو :الغاية و األمد

و طمت ثنايا العمى مرقبا

3

و قد أراد ابن خفاجة أن يصف الغاية التي وصل إلييا في الصبا و طمب العمى
فاستعار ليذا الصبا و المطايا .
 /3الكتابة:
يرى عبد القاىر الجرجاني أن الكتابة ىي :أن يريد المتكمم إثبات معنى من
المعاني فال يذكره بالمفظ الموضوع لو في المغة و لكن يجيء إلى معنى تاليو و ردفو

في الوجود ويومئ بو إليو و يجعمو دليال عميو.4
1

ٌنظر :فوزٌة عبد هللا محمد العقٌلً ،رسالة دكتوراه  ،االتجاه البدوي فً الشعر األندلسً ،جامعة ام القرى ،المملكة العربٌة السعودٌة ،
ص . 8:5
2
ابن خفاجة ،الدٌوان  ،ص . 450
3
المصدر نفسه ،ص . 338
4
جرجانً عبد القاهر  :أسرار البالغة ،ص . 88
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و يرى أيضا أن مذىب الكتابة ىو مذىب التعويض و اإلشارة و الرمز و ىذا ما يجعل
ليا " من الفضل و المزية ومن الحسن و الرونق ماال يقل قميمو و ال يجيل موضع

الفضيمة ".1

و قد كان التمميح في الشعر دون التصريح من خالل الكتابة من دقائق الصور التي
وجد الشعراء منذ القدم أما أن الجنوح إلييا في الشعر يثري الخيال فيو و يجمع في
المعنى بين الظاىر و المراد مما يغني الشعر و داللتو .2و من الكنايات التي جاءت

أو جرت في الشعر األندلسي و عمى وجو الخصوص شعر المدح فنجده قد جاء
بصورة الرعد والحادي و القطيع من الغمام في التالي و ىي صورة مكنية جاءت أيضا
في قول ابن خفاجة يصف و يمدح فييا (عارض رحمة)
كف الصبا عن ناقة عشراء

زجل الرعود كأنما مسحت بو

3

فاستعار لريح الصبا الكف تمسح بيا السحب و استعار لمغمام صفة الناقة العشراء
عمى سبيل الكناية التي إذا مسح ضرعيا أدرت المبن و خص العشراء و ىي حديثة
العيد بالنتاج ألنو أمال لضرعيا بالمبن و ألنو أراد مط ار كثي ار غزي ار مغدقا و صورة
الناقة في السحابة و لمس الرياح و مسحيا صورة قديمة في الشعر أراد بيا الشعراء
دالالت الخصيب و النماء في الخير في المطر فربطوىا بقطعان اإلبل

و من بين

ىذه الصور التي برع فييا الشاعر األندلسي ابن خفاجة في سياق المدح حيث يقول :
و من أجمك اىتز القضيب عمى النقا
وماذاك اال ان خمقك رائـــــــــــــــق

و اشرق نوار الربا يتفــــــــــــتى
ييتز كما اىتز الرحيق المعتـــــق

4

فصور ابن خفاجة سماحة الممدوح و خمقو المعجب لمجمادات و الناس فمن اجمو
يتحرك و يضطرب الغصن عمى النقا و تشرق و تتفتح الزىور البيض عمى الروابي
1

المصدر نفسه ص . 508
2
ٌنظر :فوزٌة عبد هللا محمد العقٌلً ،االتجاه البدوي فً الشعر األندلسً  ،ص. 508
3
ابن خفاجة ،دالئل اإلعجاز  ،ص .496
4
ابن خفاجة :الدٌوان ،ص . 395
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وتستطع رائحتو و ألفعالو المعجبة اىتز الناس منتشين اىتزاز شارب الخمر الجيدة
المعتقة
و ىي كناية صريحة قرن فييا الشاعر بين ثالثية الحواس لتعطي حيوية و حياة
قصيرة خاصة بالتقاطيا لجزئيات المشيد الشعري تمنح بالكممات عرضا تفصيميا
يضفي عمى ىذه الصورة جاذبية و غنى إضافة إلمتاع المتمقي بالخيال الشعري

الموحي الحي في الصورة .1

و نزعو الشاعر إلى إحياء جميع األشياء و تشخيصيا سمحت لو بان يأتينا بعدد عديد
من الصور و الكنايات التي ينسب فييا ما يمتاز بيا اإلنسان إلى الجمال أو إلى أشياء
معنوية و ىكذا تأتى لو أن يقول:

2

فيما البطل الحامي و قد صافح الطمى
بأطول باع من رحيم و قد سطــــــــا

بأبيض بسام الفرند طريــــــر
بارقش مصفر القميص قصير
خضيب و ردء لميراع نصـير

فيا حسن مراى الممك بن مينــــــــــد

فتراه فضل الممدوح في الكتابة بقممو عمى بطل يصار اإلبطال بسيفو و ىي كناية
عمى ما يحدثو القمم فقد شبو القمم المصنوع من اليراع بالسالح الفتاك و رداء لميراع
نصير فما يحدثو القمم يضاىي ما يحدثو السالح في ساعة المعركة و ىي كناية كما
قمنا عمى األثر البالغ الذي يتركو الكاتب التحرري في نفسية الجنود و تحفيزىم و بث
روح الحماسة في نفوسيم و جاء ابن خفاجة بيذا النوع في قصيدة أخرى فقال :
فما السيف يوم الروع بنيت نصـــــــمو

فاضرمتو نا ار او ضرجتو دما

بالين اعطاف و اخشن مضــــــــــــربا

و ارىب اقداما و اجدى تخدما

و ال الروض غب القطر فضضو الندى
1

و رجع فيو طائ ار فــــــــــتكمم

ٌنظر :فوزٌة عبد هللا محمد العقٌلً ،االتجاه البدوي فً الشعر األندلسً  ،ص. ;04
2
ابن خفاجة :الدٌوان ،ص . 3:5
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و اعطر اخالقا و احمى ترنما

بأطيب افياء و انضر صفحــــــــــــــة

1

نالحظ ىنا كناية عمى القوة و اإلقدام يقول أضرمتو نا ار و ضرجتو دما و ىي كناية
عمى حدة السيف و شدة النزال و من مثل قول ابن خفاجة يمدح :
مناخ باعطان العمى و حمول

و القيت رجمي في ذراك و حبذا

وذكر إلقاء الرحل ىنا و ال تمقى إال إلرادة المكوث و اإلقامة بالمكان و لذلك جعل
وجوده في حمى الممدوح و رعايتو و طنا و سكنا و حوضا و ورودا و أضاف إلى
ذلك قولو حمول و ىو إلحاح بالصيغ عن اإلقامة و المكان و كناية بو االطمئنان فيو
و أراد داللة الكرم و الجود و السماح و غيرىا
المبحث الثالث  :الصورة البديعية ( الطباق – الجناس )
أما بالنسبة لمصنعة البديعية و ما فييا من ألوان التحسين المفظي و المعنوي فقد
حظي الطباق و الجناس في المديح عند ابن خفاجة بنصيب أوفر من العناية فمن
الطباق جمعو بين الظل و الشمس و المعدومات و الموجودات و غيرىا من األمور
التي جمعيا مبدأ التضاد و أخذىا الشاعر وسيمة فنية الغناء صوره الشعرية.
و أما الجناس و الذي يعد من المحسان المفظية فقد اعتنى بو الشاعر في مديحو
أيما اعتناء ز ذلك بسبب ما يخمفو الجناس من نغمات منسجمة تطرب النفس إذا ما
أحسن توظيفو و لكن استخدام الشاعر لصنعة الجناس لم يكن مقصو ار عمى الميزة
الموسيقية التي يتمتع بيا الجناس بل أحيانا لجا إليو كوسيمة لتبين المعاني العرفانية

وتقريرىا في ذىن المتمقي. 2

1

ابن خفاجة :الدٌوان ،ص .45:
2
مجلة اٌضاءات نقدٌة:عبد الحمٌد حمدي ،اٌران  ،عدد  ، 4034، 7ص 40
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 /1الطباق:

فالطباق من المحسنات المعنوية ىكذا صنفو البالغيون و عرفو الخطيب بأنو الجمع

بين متضادين أي معنيين متقابمين في الجممة .1

و ىم نظروا إليو من جية واحدة ىي األظير ،واال فانو محسن لفظي فيو بعض ما
في الجناس و التكرار من الجرس و ىو في التكرار الصق خاصة في طباق السمب
( اعمم – ال اعمم ) فانو تكرار لفظي ظاىر و في بعض أنواع منو تكرار لمصيغة
مثل ( أمسى -أصبح – يعز – يذل )
و فيو تردد جرسي خفي و ىو يقع لمذىن مت تردد و تنقل بين المعنيين
المتضادتين ،مما يعطي جرسا متنوعا و لعمو ما أشار إليو الدكتور الطيب بقولو " من
الميم أن نتبين الفرق بين الطباق و الجناس من حيث جوىرىما في طبيعة الصناعة
الشعرية و الجرس المفظي فالجناس عامل يظير أثره في وحدة الجرس و الطباق عامل
يظير أثره في تنويع ىذه الوحدة .
و قد أحسن د/الطيب في عده الطباق من أساس اإليقاع في الشعر العربي و اصدر
أركان الرنين فيو .

2

و سأدرج تحت مصطمح الطباق ما كان من شواىد المقابمة ألنيا لمدة طباقات في

جممتين و ىو مذىب ابن األثير لم يفرق بينيما .3

و أجمل أنواع الطباق ىو ما سماه د/الطيب (طباق االزدواج ) و ىو ما روعي فيو
الكممة العروضي أو الصرفي أو التركيبي أو موضعيا من الشطر.4
1

ٌنظر :زٌد ابن محمد بن غانم الجهمنً  ،الصورة الفنٌة فً المعضلٌات – أنماطها ،موضوعاتها ،و سماتها الفنٌة  ،مصادرها –
الجامعة اإلسالمٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة .د ط .ص 37
2
ٌنظر زٌد ابن غانم الجهمنً ،الصورة الفنٌة فً شعر المعضلٌات ،ص ;. :90- :8
3
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها
4
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها ،
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و من بين الشواىد في الشعر المدحي البن خفاجة يذكر انو ورد في الديوان مرات
عديدة إذا عثرنا عمى  268طباقا و لمذكر بان الطباق كما صرح بو ابن المعتز ىو":

الجمع بين الشيء و ضده ".1

و يسمى الطباق حقيقيا إذا كان طرفاه بألفاظ الحقيقة فعمين أو اسمين أو حرفين
ويسمى مجازيا إذا كان طرفاه غير حقيقيين

2

و إليك بعض األمثمة :يقول ابن خفاجة

في قصيدة مدحية :
و ابتسمت عن فمــــــــــــــق

تجردت عن غســــــــــــــــــــق

3

فالكممتين (غسق.فمق) وقعتا أخر الشطرين و عمى وزن عروضي واحد و جاءتا عمى
نفس التركيب و الصيغة الصرفية فيذا الطباق ما يسمى الطباق أالزدواجي.
و يقول :
بو و ركايا بين جفنيا تمتح

كان لييبا بين جنبيا واقدا

4

 /2الجناس :
و إذا أتينا إلى الجناس نجده ال يقل أىمية عن الطباق في كونو من المحسنات المفظية
التي تحمل الشعر و تكسبو حرية جديدة و تمونو بألوان مختمفة و الجناس ىو تشابو
األلفاظ في حروفيا مع تحمل معاني مختمفة و ىذا التجانس في األلفاظ يكسب الصورة
الفنية إيقاعا موسيقيا و جرسا صوتيا خاصا .
و ىي صورة أتى بيا شاعرنا م ار ار و قد أحصينا في ديوانو  688جناسا .5
و الجناس " لون من التنميق الصوتي لمطبيعة التك اررية ذات التأثير االقاعي الممتع".1
الممتع".1
1

ٌنظر حمدان حجاجً ،حٌاة و أثار ابن خفاجة ،ص . 547
2
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
3
ابن خفاجة :الدٌوان ،ص . 34:
4
ابن خفاجة :الدٌوان ،ص ;. 34
5
ٌنظر حمدان حجاجً :حٌاة و أثار ابن خفاجة ،ص . . 545
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و ىو ما عرفو البالغيون "بأنو تشابو المفظين في النطق و اختالفيما في المعنى"

2

و " الجناس ما لمتكرار من تأكيد النغم و رنتو و يزيد عميو بأنو يوجد نوعا من
االنسجام بين المعاني العامة و رنة األلفاظ العامة ".3

و قد احدث الشعراء براعة في استخدام الجناس و ذلك باستخدام عدد من أنواع
الجناس و ينبغي أن نميز بين نوعين من الجناس .
النوع األول :الجناس المماثل و" ىو ما اتفق ركناه و تماثال لفظا و خطا و اختمفا
معنى من غير تفاوت في تركيبيما و اختالف في حركاتيما سواءا كانا من اسمين أو
فعمين

أو من اسم و فعل أو من اسم و حرف و كانا من نوع واحد" 4و ىذا النوع

ىو أكمل صورة بالتجنيس و ارفعيا رتبة لم يتردد بكثرة في الديوان إذ لم نعثر عمى
عشر صور منو

و لنذكر عمى سبيل المثال بعضا منيا .
بااليكة الخضراء من خضراء

نجمت تروق بيا نجوم حسبيا

وقد جانس الشاعر بين خضراء و خضراء متخذا من تباعد المخارج بين الحرفين
المختمفين و سيمة لمجمع بين المتضادات و مزج بين المكان و المون ليذا المعنى إال
أن االتف اق في الحروف في باقي الكممتين و اتفاقيما في الوزن كان لو دور بارز في
إحداث رنين موسيقي متوازي بالكممتين. 5

أما الجناس الذي ورد ذكره م ار ار في الديوان فيو ما اختمف ركناه في حرف واحد
ويسمى الجناس المضار إذا كان الحرفان متقاربان و أما إذا كانا متباعدين فيسمى
الجناس الالحق و مثال ذلك في المدح البن خفاجة :
فمم انظر بيا اال مميمـــا

و كما ان نظرت مع الميالـــي
1

د محمد عسكران  :موسٌقى الشعر  ،مكتبة البستان للمعرفة  ،اإلسكندرٌة  ،مصر  ،ط ، 4009 ، 3ص 455
2
المرجع السابق ،الصفحة نفسها ،
3
المرجع السابق ،الصفحة نفسه.
4
ٌنظر حمدان حجاجً :حٌاة و أثار ابن خفاجة ،ص 546
5
ٌنظر :ناجٌة ناحً دخٌل هللا السعدي :الزهد فً الشعر األندلسً  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربٌة السعودٌة ،ص
. 503

75

جماليات الصـــورة

الفصل الثانــــــي

لئيما اودميما او ذميما

عباما او كياما او جيانــــــا

1

و الشاعر ىنا جانس بين كممتين كياما و جياما جناس الحق و كذلك جانس بين
القواف ي في الكممتين السابقتين ,و ألن الحرفين المختمفين متقاربان بالمخارج سمي ىذا
الجناس مضارع ,و ال يخفى ما يحدثو ىذا الجناس من وقع خفيف عمى أذن السامع
ساعد عمى ذلك تقارب المخارج بين حرفي الكاف و الجيم فيي أصوات مجيورة
واألصوات التي تتكرر في حشو األبيات مثال لئيما ،دميما ،ذميما ،و في القافية أيضا.
" و ذلك الن األصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية
تجعل البيت أشبو بفاصمة موسيقية متعددة النغم مختمفة األلوان يستمتع بيا من لو

دراية بيذا الفن و يرى فييا الميارة و المقدرة الفنية ".2

و ىناك نوع أخر من الجناس استعممو ابن خفاجة بكثرة و ىو المسمى بالجناس
المشتق الشعر " كالم موسيقي تنفعل لموسيقاه النفوس و تتأثر بيا القموب " .3

المبحث الرابع  :الموسيقى.
فالعالقة بين الموسيقى و الشعر عالقة ترابط قوية و عميقة فممشعر كيفية خاصة في
التعامل مع المغة و ىذه الكيفية التي تطبع العممية الشعرية بطابع موسيقي يثير انتباه
المتمقي و مما يزيد الشعر سح ار انو يعتمد عمى الكممة التي تجمع بين متعة الداللة

أوالفيم و طرب الصوت أو نشوة السمع 4و ىذا ما أشار إليو محمد غنيمي ىالل إذ
قال "وما الشعر إال ضرب من الموسيقى إال انو تزدوج نغماتو بالداللة المغوية "
فالموسيقى " أىم وسيمة استعمميا الشعراء لإلبانة عن فكرىم و انفعاالتيم "

6

5

و ىي

ىي بيذا المعنى ليست زينة أو حيمة خارجية تضاف إلى الشعر لكنيا جزء من بنيتو
ووسيمة من وسائل اإليحاء ،و قد لقدرىا عمى التعبير عمى دخائل النفس ،و ىكذا تعد
1

ٌنظر حمدان حجاجً :حٌاة و اثار ابن خفاجة ،ص . 547
2
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3
إبراهٌم انٌس :موسٌقى الشعر ،مكتبة االنجلومصرٌة ،مصر  ،ط، 3;87، 5ص . 39
4
محمد غنٌمً هالل:النقد االدبً الحدٌث ،نهضة مصر للطباعة و النشر ،مصر، 4006 ،ص . 658
5
محمد الوٌهً :الشعر الجاهلً ،منهج فً دراسته و تقوٌمه ،الدار القومٌة للطباعة و النشر ،القاهرة ج ، 3دت  ،ص. ;8
6
شوقً ضٌف ،فصول فً الشعر و نقده ،دار المعارف القاهرة ،ط، 3;99، 4ص . 4:
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الموسيقى من ابرز مظاىر الشعر ،فيي تؤدي دو ار حيويا في التعبير عن التجربة
الشعرية لمشاعر إذ تثير فيو الشعور ،و تيز فيو الوجدان ،و ىي بذلك تعبر عن جمال
الشعر ،الن " جمال الشعر أن يبيج الشعور و العاطفة ،ال أن يخاطب العقل والمنطق
و ليس ابمغ من الموسيقى في إثارة الشعور "

1

من ىذا المنطمق ستكون الدراسة –ىنا -بحثا عن قصيدة المديح عند ابن خفاجة ،او
اإليقاع الذي ينظم المسافات الزمنية بين األصوات دون إقفال الوزن و القافية
والروي.....و غيرىا مما سيأتي عرضو.
يحتل الوزن الصدارة في دراسة القصيدة العربية كونو يمتاز بالشمولية و االتساع إذ
يعد حجر األساس في بناء القصيدة العربية حيث ال يممك أن تقوم إال عميو فيو يحفظ
لمشعر خصوصية من زاوية ما ينطوي عميو من تناسب و انضباط إيقاعي ال يوجد في
غيره من أنواع الكالم األخرى فالقصيدة إذا فقدت العنصر النغمي ( الوزن الشعري

) "2.تخرج من دائرة الشعر إلى دائرة النثر ".3

و بالرجوع إلى الشعر نمقى اإليقاع مرتبطا باستمرار الوزن عمى الرغم من أن
اإليقاع ظاىرة اشمل و اعم من الوزن في الشعر محمد غنيمي ىالل يعتبره الحركات
والسكنات عمى نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكالم ،أو في أبيات القصيدة
أما الوزن فيو مجموع التفعيالت التي يتألف منيا البيت ".4

فمن المالحظ أن ابن خفاجة لم يفاجئنا بشيء جديد في ىذا الميدان و لو القينا
نظرة عمى البحور التي استعمميا يتجمى لنا انو كشاعر تقميدي اكتفى باالقتداء بالشعراء
األولين و نجد في شعره جميع البحور ماعدا أربع لم نعثر عمييا في الديوان و ىي
اليزج

و المضارع و المقتضب و المتدارك و أما البحور الباقية فقد حاولنا

1

النعمان القاضً ،شعر التفعٌلة و التراث ،دار الثقافة ،القاهرة  ، 3;99،ص . 4:-49
2
ٌنظر محمد النوٌهً  :الشعر الجاهلً نهج فً دراسته و تطبٌقه  ،ص ;. 5
3
عبد الداٌم صابر  :موسٌقى الشعر العربً بٌن الثبات و التطور  ،مكتبة الخانجً  ،القاهرة  ،ط  ، 3;;5 ، 5ص . 3:
4
محمد غنٌمً هالل :النقد األدبً الحدٌث  ،ص . 675
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ترتيبيا بالنسبة لت ردادىا فاحصينا عددىا و وضعنا النسبة المئوية لكل بحر منيا فجاء
الجدول األتي :1

الرجز

الرمل

المسرح

المجتث

الخفيف

المديد

الوافر

البسيط

السريع

المتقارب

الطويل

الكامل

38

9

28

33

48

68

مجزوء

مخمع

131

151

272

مجزوء

كامل

1332

االبيات

3324

3327

3384

3395

1344

2335

4

73

3396

4354

8323

76

1332

9334

النسبة

3312

2314

233

31333

المئوية

و من اليسير أن نالحظ في ىذا الجدول أن ابن خفاجة قد أكثر من البحرين
الطويل

و الكامل إذ بمغ عدد األبيات التي قيمت فييا ثمثي أبيات الديوان فيل تصوغ

لنا المالحظة أن نقول بان شاعرنا كان يفضل ىذين البحرين عمى غيرىما ؟

2

الجواب عن ىذا السؤال عسير جدا ،ألننا لو تأممنا شعر ابن خفاجة لتجمى لنا انو
استعمل ىذه البحرين في القصائد التي مدح بيا أمراء المرابطين و ىي قصائد كما
الحظنا عميو أنفا طويمة بالنسبة لما في عيد مموك الطوائف ،حين كان يتمتع بالحرية
الكاممة ،ال حاجة إلى استر جاء رجال السمطة.

3

و أما البحور األخرى فيي اقل عددا في الديوان و نجدىا في غالب األحيان مستعممة
في مقطوعات شعرية قصيرة ال تزيد تارة عمى البيتين ماعدا البحر المتقارب الذي جاء
في قصيدتين :
و حسبك من اوحد امجـــــــــــد

تباىي بو العرب صيد العجم ( 4متقارب)

و كذلك قولو :
مميك تبسم ثغر المنــــــــــــــــى

برماة و امتد خطو االمـــــل

يشيد المثام عمى صفحـــــــــــــة

ترى البدر منيا بمرقى زحل

1

حمدان حجازي :حٌاة و أثار الشاعر ابن خفاجة  ،ص . 54:
2
ٌنظر حمدان حجاجً:حٌاة و اثار ابن خفاجة ،ص 548
3
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
4
ابن خفاجة :الدٌوان  ،ص . 7:
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اابدا بالمدح او الغــــــــــــزل

فمم ادر و الحسن ضؤلــــــــــــو

1

و ىذه كتمك قاليا ابن خفاجة في المدح.

 /1القافية:
تعد القافية عنصر من العناصر التي تصب في بناء موسيقى القصيدة العربية
وذلك " تبعا لعالقتيا العضوية بمحمة المغة الشعرية حيث تختزل ابرز سمة لمشعر وىي
التوازن الصوتي"

2

و يقول إبراىيم أنيس في تعريفيا " ليست القافية إال عدة أصوات

تتكرر في أواخر األسطر أو األبيات أو القصيدة و تكرارىا ىذا يكون جزءا ىاما من
الموسيقى الشعرية فيي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددىا ويستمتع بمثل
ىذه التردد الذي يطرق األذان في فترات زمنية منتظمة و بعد عدد معين من مقاطع

ذات نظام خاص يسمى بالوزن ".3

و يقول فييا الخميل  ":الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أو ساكنين في أخر البيت

الشعري ".4

و يمكن القول أن القافية حمبة شكمية تقوم بإضفاء نوع من " الموسيقية التي يرتبط
بيا المبدع ،و تفرض عميو االسترسال في تكوين النص الشعري من جية كما تفرض
عمى المتمقي سامعا كان أو قارئا االنسياق مع تمك النغمات اإليقاعية و الرنات
الموسيقية في شوق و ليفة إلى نياية القصيدة".5

و القافية نوعان  ( :المقيدة و المطمقة )
1

ابن خفاجة  ،الدٌوان  ،ص ;. 7
2
حسٌن العرفً ،حركة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر  ،إفرٌقٌا الشرق  ،المغرب  ، 4003 ،ص . 8:
3
إبراهٌم أنٌس ،موسٌقى الشعر  ،ص . 468
4
محمد عبد المنعم خفاجً  :عروض الشعر مكتبة القاهرة ،ط ، 3ص . 385
5
المرجع نفسه  ،ص . 343
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القافية المطمقة ىي ما كان حرف روييا يحمل حركة واحد من حركات اإلعراب
القصيرة و ىي الفتحة و الضمة أو الكسرة و بعبارة عروضية تحمل مجرى و ىو احد

الحركات المذكورة .1

" و إن تقيد القافية و إطاللتيا مرتبط بسكون الروي أو حركتو ،فالقافية المقيدة ىي ما
كانت ساكنة اروي سواء كانت مردوفة أو خالية من الردف".
و قوافي ابن خفاجة كغيره من الشعراء اآلخرين موزعة بين التقييد و اإلطالق ،فقد
ورد كال النوعين في أشعاره ،و بين أنغام موسيقيو لكن مع اختالف في نسبة الشيوع
،خاصة في بناء قصيدتو المدحية فالقافية المقيدة و التي روييا ساكنا قل شيوعيا في
الشعر العربي عامة.

2

يشد المثام عمى صفحـــــــة

ترى البدر منيا بمرقى زحل

فمم ادر و الحسن ضئولة

3

اابدا بالمدح أو بالغـــــــــــزل

و يقول كذلك في ىذا الصدد :
تيشى إليو اليالـي األول

أتانا الزمان بو أخ ار

بمراة و امتد خطا اإلبل

مميك تبسم ثغر المنى

4

و من المالحظ في ديوان ابن خفاجة ،خاصة فيما تعمق بقصائد المدح إن استخدام
الروي الساكن جاء قميال و لعل ىذا يعود إلى انخفاض اليدوء و السكون و االتزان
،فقد كانت حياتو حركة دائمة وصراعا مع الكائدين من أىل زمانو .
و أما عن أنواع القوافي المقيدة ربما تفي بالغرض نحو قولو :
تعل بمنيل في المزن ساجــم 3

فما روضة غناء في رأس ربوة
1

محمد عبد المنعم خفاجً  :عروض الشعر مكتبة القاهرة  ،ص . 385
2
ابن خفاجة الدٌوان ،ص .394
3
المصدرنفسه :الصفحة .39:
4
المصدر نفسه الصفحة .3:0
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و أعطر نش ار من ثناك لناسم

بأحسن مرأى من حالك لناظــر

1

الروي  :يأتي حرف الروي في أخر كل بيت شعري ليؤدي وظيفة موسيقية و ضبط
توقعناه و نحن نشعر بيذه الوظيفة عندما نشرع في قراءة قصيدة شعرية ،حيث نشعر

أن ثمة جزءا غائبا من بنية بيتو .

 /2التكرار:
انتشرت ظاىرة تكرار األصوات كأداة لرفع المستوى اإليقاعي ،فالتكرار عن تناوب
األلفاظ واعادتيا في سياق التعبير ،إذ أن تردد بعض الحروف و الكممات ،قد يكسب
الشعر لونا من الموسيقى تستريح لو األذان و تقبل عميو و مثل ىذا كمثل الموسيقى
حين تردد فييا األنغام بعينيا في موضع خاصة من المحن ،فيزيدىا ىذا التردد جماال
وحسنا فميس تكرار الحرف قبيحا إال حين يبالغ فيو و حين يقع في مواضع من
الكممات يجعل النطق بو عسي ار فالميارة تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرر كما

يوزع الموسيقى الماىر النغمات في توقتو".2
تكرار الصوت.

و من أمثمة تكرار الحروف المبينة عمى أساس تكرار بعض األصوات سواء كانت
نابعة من روي القافية أم من ثنايا البيت فمن ىذا المون نجد تكرار حرف ( الميم) في
قول بن خفاجة في المدح :
الى المجد بيت طاول النجم اروع

امام تدانى رافة و سما بــــــــو

اليو و لمبيت الحرام تطمـــــــــــــع

جمي و من بطحاء مكـــــــــــة

3

خمق ىذا التكرار تجانسا صوتيا مع حرف الروي ( العين ) فقد تكرر صوت (الميم )
ثمانية مرات

( إمام ،سما  ،المجد ،النجم ،من  ،مكة  ،الحرام  ) ،و ىذا الحرف

1

انظر :حفراوي زٌنب  ،جمالٌات قصٌدة المدٌح فً شعر األعمى التطٌلً  ،ص .356
2
ٌنظر إبراهٌم انٌس ،موسٌقى الشعر  ،ص 63
3
ابن خفاجة  ،الدٌوان  ،ص . 3;0
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يوحي بنوع من اإلحساس و قد تناسب القصيدة و وافق غرضيا و أعطاىا إيقاعا
موسيقيا عذبا
و يقول أيضا :
يسير بو الحق رأى مســــــــددا

عمى منيج التقوى و عزم مؤيــد

فما ترعد األسياف اال ميابــــة

لمؤتمر في اهلل ينيي و ينيـــــــد
و ينام ييا الدين احتراسا و تشيد

و يدكي وراء الميل عينا حديدة

1

في ىذه القصيدة المدحية البن خفاجة نرى انو بناىا عمى حرف الروي ( الدال )
وذكر بنسب متفاوتة خالل أبياتيا مما أعطاىا عذوبة و رونقا و جماال موسيقيا تعزف
بو أوتارىا فحرف ( الدال ) صوت ذا قيمة عالية و ىو صوت شديد مجيور ،فيو
احدث صخبا وصفي ار فكان الشاعر يصرخ فرحا بخصال ممدوحو و ىذا ما يوحيو
تكرار ىذا الحرف.

2

إذ يبدو أ ن استخدام ابن خفاجة لمبديع و تأثيره في الموسيقى ناتج عن قدرتو و تمكنو
من المغة حيث يستطيع اإلجادة في الوزن و القافية
و خالصة القول أن قصائد ابن خفاجة المدحية غنية بالعناصر الموسيقية المتنوعة
وما تولد من موسيقى داخمية إلى جانب عنايتو باأللوان الموسيقية األخرى كالتكرار
الصوتي والتصريع و التصدير و الجناس و غيرىا من ضروب و أنواع اإليقاع
الموسيقى الشعرية ،فكل ىذا التموين الموسيقي الثري كان في األصل صدى لإليقاع
النفسي لذات الشاعر المييمن عمى اغمب قصائده .

1

ابن خفاجة الدٌوان ،ص 3:5
2
انظر :حفراوي زٌنب  ،جمالٌات قصٌدة المدٌح فً شعر األعمى التطٌلً  ،ص .335
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خاتمة:
كان الشعر األندلسي،عرقا نابضا حيا في الشعر تدل بوجودىا في و حضورىا
الالفت في صورة عمى عمق التجذر العربي و االنتشار الروحي و العاطفي و الديني
و العرقي و االنتقاء الثقافي إلى الشعر األندلسي القديم و بيئتو األولى و ما تحممو
صور األندلسي إلى نقاء البدايات ىذا الشعر من صفاء روحي يشد الشعر

.

فالمدح اتجاه قوي الظيور عميق األثر في الشعر األندلسي و كان يأتي في ىذا الشعر
عمى صور متعددة ،حاولت الدراسة تتبع عناصرىا و تحميميا ،و إبراز مدى ظيورىا
في ىذا الشعر عمى صور متعددة ،لدرجة صح معو أن تكون اتجاه ،أي طريقا ومسمكا
فيو ،فقد ترسم الشعراء األندلسيون الخطى المدحية في شعرىم ،و غنوا بتكثيف
العناصر المدحية ،في ىذا الشعر ،إما حبا ليذا النوع و إعجابا بما ىو إثباتا لممقدرة
والبراعة ،أو خروج المدح طبعا عن نفس مشربة بروحيا ،فظيرت في قوالبو و صوره
و قد خمصنا من الدراسة إلى نتائج متعددة لعل أىميا و أبرزىا :
 إن ىذا االتجاه المدحي بعناصره و صوره و أساليبو و ألفاظو و ما إلى ذلكيكثر في الشعر األندلسي

و يمتد إلى معظمو و عند اغمب الشعراء

وباألخص ابن خفاجة .
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 بحكم أن الشاعر األندلسي يرى في كثير من شعره مظاىر الحضارةاألندلسية بمعنى المدح فصنع منو مكونا شعريا غريبا و جميال فيو مذاق
الحضارة و فيو أصل األندلس.
 ارتبط الشعراء األندلسيون بمورثيم التاريخي و الثقافي و العاطفي و تداخلعالم الطبيعة األندلسية الساحر في النفس األندلسية الشاعرة فتعانقا وتالحما
و ارتبط ارتباطا و ثيقا .
وجدنا أن الشاعر األندلسي عندما يحن إلى شيء ما في نفسو فانو يكثر من
صياغة شعره في صيغ المدح ،و يحشد فيو ما عن لو من أسماء األمكنة و يحمميا
ماشاء من تداعيات المعاني و الذكريات .
انو إذا كان الحنين بات الشعر العربي فانو في األندلس أقوى و أعمق الن العرب
فييا مغتربون جسديا و روحيا ،في بيئة غير عربية ،و من ىنا أصبح االلتحام
باألصول رغبة في التجذر أكثر سريانا في الشعر األندلسي ،و بخاصة في العصور
المتأخرة.
 وجدنا أن الخيال األندلسي كان نشطا في استحضار العديد من الصوربتفاصيميا الصغيرة و استخداميا في الشعر األندلسي متطفال عمى المعاني
و الصور المدحية ،كما قد يكون مثي ار فاعال في إضفاء الحيوية عمييا .
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 اتخذا الشعراء األندلسيون كسابقييم الجاىميين فن وصف الممدوح سمعةومركبا يصمون بو إلى قمب الممدوح و قد كانت ىذه الطريقة من التقاليد
الشعرية في بناء قصيدة المدح .
 ق د ال تأتي القصيدة المدحية األندلسية المتضمنة وصف الممدوح عمىالطريقة الجاىمية الغالبة في البناء أو الترتيب.
 جاء ذكر الممدوح ووصفو في الشعر العربي العامة ،ال يعني في األغمباستجداء الشاعر المادح عن طريق اإلسياب في بيان المشاق و التعب
والجيد و كأنو يتوسل إليو بصفات الضعف الجسدي و النفسي و يتعمل بما
القى في سبيل إجراء المكافأة .
إن الشاعر األندلسي رأيناه قد يزاوج في الصورة بين وصف الممدوح و الطبيعة
وعناصرىا ،لكسب وده و شوقو إليو أو االىتداء بنوره أو تعممو بسيرتو العطرة ....و ما
إلى ذلك.
 كانت لقصيدة المديح أىميتيا في الشعر األندلسي كما كان الحال عميو فيالشعر العربي و كان سبيل الشاعر األندلسي في ذلك تتبع التقاليد المتوارثة
في شعر المدح العربي فالقصيدة األندلسية جزء من منظومة ىذا الشعر
ولذا جاءت ىذه القصيدة حافمة بصور الطبيعة و المماليك و الوالة وخاصة
في المقدمات سبيال إلثبات البراعة.
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 و كان لقصيدة المدح النبوي أىمية روحية في األندلس تعاظمت جراءالوضع السياسي القائم الذي كثرت فيو الفتن و االضطرابات فازداد اإلنشاد
الروحي في األندلس ،لمرسول صمى اهلل عميو وسمم ،و الديار المقدسة .
 كثرة التشبييات في شعر ابن خفاجة :وتظير في كثير من الصور وسياقاتوو أغراضو المتعددة مما دل بو ىذا المكمف عمى التداخل الفني في النسيج
الفكري ،و الثقافي و العاطفي و الخيالي بل و الذوقي في األندلس .
 حفل شعر ابن خفاجة بالصور االستعارية التي استفادىا الشاعر من طبيعةاألندلس فوظفتيا في سياقات عدة و أنسبغ عمييا من نفسو و مشاعره .
 توافر االنفعال الصادق و التجربة الشعرية في أبيات المدح التي تترجم فيالغالب حقيقة و واقعا ممموسا عند ابن خفاجة .
 تفوق شعر المدح عند ابن خفاجة في توظيف األشكال الموسيقية و ميموإلى السيولة و الوضوح في ألفاظو و تراكيبو.
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