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الموت في شعر ابن خفاجة األندلسي (تـٖٖ٘ىـ)
د.عبد الكريم فاضل عبد الكريم العاني
د.إياد سالم إبراىيم نمال الجنابي

جامعة األ نبار – كمية التربية لمبنات  /قسم المغة العربية
الممخص
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد المبعوث رحمة لمعالميف وعمى آلو وصحبو
أجمعيف .
أما بعد :

فتأتي ىذه الدراسة ِّ
لتشكؿ منعطفاً بيناً في شعر ابف خفاجة الذي أشتير بوصؼ الطبيعة  ،فصار تصورنا

أف نبحث بيف السطور عما يشنؼ األذىاف بعيداً عف وصؼ الطبيعة ،فاخترنا موضوع الموت الرىيب الذي نعتقد
أنو في ضمير كؿ شاعر أندلسي ،فأردنا مف إختيارنا ىذا أف يُ ِّ
شكؿ مرتك اًز أدبياً فيو مف الجدة واالبتكار الشيء
الكثير ،وأف يتقولب في جانب آخر ضمف فرضية إنطالؽ الشاعر في أكثر مف غرض شعري واف لـ يكف مصطمح

الموت أساسياً في األغراض األخرى ولكنو ولد ىاجساً ينبض في ثنايا القصائد المتنوعة التي مافتئت تتموف بظالليا
الممزوجة بالطبيعة الفطرية الخالبة في ضمير الشاعر األندلسي .

فصار ىذا البحث يشكؿ منعطفاً جديداً يحاوؿ أف يمخض شعر الشاعر وأف يبحث لنفسو عف مالذات

متجددة ترقى باستطالتيا إلى إنبعاث مضاؼ،يسيـ بتفجير دالالت النصوص في شعر ابف خفاجة ويتخذ بحثنا ىذا

طريقا لنفسو يبتعد عف خطاب الموت ()1الذي اقتصر البحث فيو عمى قصيدة الجبؿ والتي ال تشكؿ إال جزءاً يسي اًر

مف حجـ ديواف ابف خفاجة والعتماد بحثنا عمى داللة الموت في المفردة والسياؽ الشعري .وقد قُسـ البحث إلى ما
يأتي :
 -1المقدمة .
 -2التمييد :وأشتمؿ الحديث فيو عف مصطمح الموت ومفيومو.

 -3الموت في شعر ابف خفاجة :وانقسـ الحديث فيو إلى محوريف :األوؿ داللة لفظة الموت المفردة واآلخر
داللة الموت في السياؽ وىو األكثر في شعر الشاعر.

 -4الخاتمة ونتائج البحث .
 -5قائمة المصادر والمراجع .

التمييد

الموت لغة :ضد الحياة،وىو السكوف فمما سكف مات(،)1يقاؿ مات يموت فيو

ميت(،)2ومف أسمائو المنوف

المنا،والمنية،،الشعوب،والساـ،والحماـ،والحيف،والردى،واليالؾ،والشكؿ،والوفاة،والخياؿ(.)3
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أما فػي االصػطالح فيو:مفارقػة الػروح لمجسػد( )4قػاؿ األمػاـ الغ ازلػي ومعنػى مفارقتيػا لمجسػد انقطػاع
تصرفيا عف الجسد بخروج الجسد عف طاعتيا(.)5

فالموت اخطر ظػاىرة وقػؼ البشػر أماميػا حػائريف مػذىوليف محػاوليف حػؿ لغزىػا وحقيقتيػا

وكنييػػا ،واف جيميػػـ بيػػذا الحػػدث الػػذي ينػػبييـ إلػػى مصػػيرىـ ،ويقػػتمعيـ مػػف الوجػػود ،ويعيػػدىـ إلػػى

التػراب دفعيػػـ لمتأمػػؿ طػويال منػػذ كػػانوا ،إال أنيػػـ لػػـ يسػػتطيعوا التوصػػؿ إلػػى حقيقتػػو أو أف يعرفػوا مػػا
قبمو و ما بعده ((فيو لغز مذىؿ مجيوؿ غامض ال يعرؼ عنو شيئا ))( )6وقاؿ البعض عنو محاوال
التفريؽ بينو وبيف المشكؿ انو ((سر يصػعب حمػو والفػرؽ بػيف المشػكؿ والسػر ،أف المشػكؿ نمتقػي بػو

خارج ذواتنا فنصطدـ بو ،أما الثاني فيتخمؿ كؿ حياتنا ووجودنا ويرتبط بو كؿ االرتباط

فػػالموت بالنسػػبة لنػػا سػػر؛ألنو ينفصػػؿ عػػف وجودنػػا مػػا داـ ذلػػؾ الوجػػود يسػػير حتػػى النيايػػة ))

()7

اتجو اإلنساف إلى األدياف لتطمئف روحو الحائرة أماـ ذلؾ المغز المحير .

لػػذا

وقػد عػػرؼ اإلنسػػاف المػػوت مػذ كػػاف ألنػػو يسػػير محاذيػا لمحيػػاة يرصػػدىا ويرقبيػػا ويػػنقض

عمييا في الوقت المناسب،فيو يصيب اإلنساف ميما فر منو وأوى إلى مكاف حصػيف ،فػاذا دنػا أجمػو
وافػػاه وال شػػر يػػرده فيػػو ((سػػنة مألوفػػة،في ىػػذا الكػػوف تتكػػرر دومػػا وال تنقطػػع ))

()8

ويحمػػؿ ص ػػفة

الشػػموؿ المطمػػؽ لكػػؿ األحيػػاء ميمػػا طػػاؿ بيػػا الػػزمف ويػػدور عمػػى كػػؿ إنسػػاف فػػال فػػرؽ بػػيف العػػالـ
الرعػػي واألميػػر والك ػريـ والبخيػػؿ فػػال
والجاىػػؿ والكبيػػر والصػػغير والغنػػي والفقيػػر والقػػوي والضػػعيؼ و ا

ينجػػو منػػو احػػد مػػف البشػػر وعمػػى الػػرغـ مػػف إيمػػاف اإلنسػػاف بػػأف الحيػػاة ،ظػػؿ متنقػػؿ والػػدنيا سػػفر إلػػى

ترجع فيو ،وانو فاف يزوؿ مع الزماف؛الف الموت حؽ ال مرد منو يسير بو إلى الدار اآلخرة
أبدية ال ا
،ليػػذا تبقػػى التسػػاؤالت حػػوؿ المػػوت قائم ػة ويبق ػي قمػػؽ اإلنسػػاف منػػو مسػػتم ار إلػػى يومنػػا ىػػذا ؛ألنػػو
الوحيػد فػػي ىػذا الوجػػود ((الػػذي يممػؾ يقينػػا مزعجػػا عػف حقيقػػة

المػػوت ))

()9

فيػػو يشػيع رىبتػػو بػػيف

النػػاس ((ألنػػو ط ػابع أصػػمي فػػي الوجػػود حتػػى فػػي اشػػد النػػاس طمأنينػػة بػػؿ فػػي السػػعادة نفسػػيا ،واف
اختمفػػت درجتػػو واختمػػؼ مقػػداره الشػػعور بػػو فييػػا بػػيف النػػاس ))

()10

ولػػذلؾ كثػػر ذك ػره عنػػد الفالسػػفة

والصوفييف والشعراء واف اختمفت وجيات نظرىـ فيو(،)11والذي ييمنا ىػو موقػؼ الشػعراء مػف المػوت

،فقد حيرىـ ىذا األمر فوقوفيـ بيف القبور متأمميف في الموت سائميف عف سره ،فشغميـ وتأمموا

فيو كما تػأمموا الحيػاة ،فطفقػوا يكنػوف عنػو باأللفػاظ الكثيػرة والكبيػرة والتػي تجعػؿ مػف المتمقػي مشػدودا
إلى الصورة الحية لمموت ،الف الموت يسػمبيـ أحبػابيـ فيػـ يظيػروف ضػعفيـ أمامػة فمنسػمع المتنبػي

وىو يقوؿ(-:)12

ش ِ
سِ
خصو
ف َ
ق َد َ
ار َ
الم ُ
وت اإَّل َ
َو َما َ

صـــو ُل ِبـال َك ٍّ
سعى ِبـال ِرجـ ِل
ف َوَي َ
َي ُ
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ونحػ ػػف إذا أوجزنػ ػػا موقػ ػػؼ الشػ ػ ػعراء ع ػ ػ ػامة مػ ػػف المػ ػػوت البػ ػػد أف نػ ػػذكر موقػ ػػؼ الشػ ػػعراء

األندلسييف مػف ىػذه النيايػة الحتمية،فمػ ػوقفيـ قػد تػ ػأثر بم ػوقؼ اإلسػالـ مػف ىػذا الحػدث الػذي يصػفو
ِ
ـيب ُة ا ْل َمـ ْـو ِت))المائػػدة ،106/فقػػد نظػػر اإلسػػالـ إلػػى
القػ آ
ـابتْ ُك ْم ُمصـ َ
َصـ َ
ػرف بالمصػػيبة فػػي قولػػو تعػػالى((فَأ َ
المػػوت عمػػى انػػو ((االنتقػػاؿ مػػف دار االختبػػار واألعمػػاؿ إلػػى دار الحسػػاب والج ػزاء وبػػالموت يعػػود
الجسد إلى األرض ))

()13

فأتضح في أشعارىـ عمؽ إيمػانيـ فػي تمقػي مصػيبة المػوت كمػا أحػب اهلل

تعػػالى فقػػد عمم ػوا أف اهلل سػػبحانو سػػيجزي الصػػابريف عمػػى المػػوت أحسػػف الج ػزاء واعػػد ليػػـ األجػػر
ِ
يب ٌة قَالُوا إِ انا لِما ِو َوِا انا إِلَ ْي ِـو ر ِ
ـون
اج ُع َ
والثواب وأعمى الدرجات في قولو تعالى ((الاِذ َ
َص َابتْ ُي ْم ُمص َ
ين إِ َذا أ َ
َ
ِ
ون))البقػرة.157_156/فاسػتطاعت ىػذه
ات ِم ْن َرِّب ِي ْـم َو َر ْْ َمـ ٌة َوأُولَ ِئ َ
صمَ َو ٌ
ـك ُى ُـم ا ْل ُم ْيتَ ُـد َ
أُولَئ َك َعمَ ْي ِي ْم َ
المفػػاىيـ المتمثمػػة بػػاألجر والث ػواب والصػػبر والتأسػػي أف تفعػػؿ فعميػػا فػػي نفػػوس الشػػعراء األندلسػػييف

المنكوبيف والمصابيف بأحبائيـ فخففت مف وطأة الحدث ،فكثي ار ما أظير الشاعر حزنػو ،ثػـ ال يمبػث

أف يمج ػػأ إل ػػى التأس ػػي والص ػػبر ،كم ػػا اس ػػتطاعت ى ػػذه المف ػػاىيـ أيض ػػا أف ترق ػػى بأحاس ػػيس الش ػػاعر
األندلس ػػي إل ػػى المس ػػتوى الع ػػالي والرفي ػػع ف ػػي نظرت ػػو لمحي ػػاة والم ػػوت وحي ػػاة م ػػا بع ػػد الم ػػوت ،إذ أخ ػػذ

الشاعر باالطمئناف إلى مصيره بعد الموت ومصير أحبابو وامكانيػة االلتقػاء بيػـ فػي الحيػاة األخػرى

((فقػػد غػػرس اإلسػػالـ فػػي نفػػوس العػػرب فكػرة الحيػػاة بعػػد المػػوت ))(،)14مػػف خػػالؿ الكػػالـ عػػف الجػزاء
والثواب والعقاب وذكر الجناف وغيرىا مف األمور التي تجعؿ اإلنساف يطمئف لعاقبتو بعض الشيء.

فقد تأثر الشػعراء بمبػادئ القػراف الكػريـ فػي فيػـ مصػيبة المػوت والتعامػؿ معيػا يبػدو واضػحاً

فػػي أشػػعارىـ فقػػد وجػػدوا فيػػو عػزاءاً عميقػاً لنفوسػػيـ الحػػائرة( ،)15فكثػػرت فػػي أشػػعارىـ – التػػي تتحػػدث
عػػف المػػوت م المعػػاني اإلسػػالمية التػػي تػػدخؿ بمصػػير اإلنسػػاف وسػػبيؿ النػػاس وحيػػاتيـ وجػػاءت فػػي

مقطوعات منفردة أو ضمف أغراضيـ الشػعرية المختمفػة خاصػة فػي قصػائد الرثػاء إذ أنيػـ لػـ يجعمػوا
الموت موضوعاً لقصائدىـ ،بؿ ورد الحػديث عنػو عرضػاً فػي غػرض الرثػاء أو فػي حالػة اليػأس

()16

فحمم ػػت تم ػػؾ األش ػػعار أفك ػػارىـ وآراءى ػػـ المختمف ػػة ع ػػف الم ػػوت اعتم ػػاداً عم ػػى المواق ػػؼ الت ػػي يوحيي ػػا
المجتمع وتخمقيا الحياة العممية وآليتيا

()17

ومع ىذه كره الشعراء الموت وأصػبح شػغميـ الشػاغؿ؛ألنو

يػػنقض عمييـ،ويػػنغص عمػػييـ مضػػاجعيـ ،وينيػػي حيػػاتيـ إال أف بعػػض الشػػعراء ممػػف ولػػى شػػبابو
وأدركتو الشيخوخة ،أو مف الػذيف أصػابيـ المػرض أو ممػف غػدر بيػـ الزمػاف ودارت بيػـ األيػاـ ،أو
مف رأى أىمو وأحبابػو وأقربائػو قػد تخطفػتيـ يػد المنػوف وألقػت بيػـ إلػى مصػيرىـ المحتػوـ ،فقػد أمتػزج
(: )18

الموت في أدائيـ الشعري متأسيف بذكر مف مضى ،فحاليـ كما يقوؿ النابغة الذبياني
الخمِيمَ ِ
يي َما َو َى َذا تَْتَ َيا َبـالِي
األرض َبي َن ُي َما
ين تَ ِأتي
سب َ
ُ
َْ ُ
َىـ َذا َعمَ ُ
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الموت في شعر ابن خفاجة األندلس

توطئة:

يمثػؿ األدب األندلسػػي حقبػػو مضػيئة فػػي تػػارير األدب العربػػي اإلسػالمي ؛ألنػػو حمػػؿ فػػي

طياتو أمو اًر تتحدث عف المحافظة عمى الديف وأصولو وقواعده التػي أكػد عمييػا شػعراءه وىػذا يعكػس
لنا مدى تمسؾ ىؤالء الشعراء بالديف ،وقد حباىـ اهلل تعالى بطبيعة خالبة تأخذ باأللباب  ،فقد تغنػوا
بيا كثي ار ووصفوىا وصفا بارعا ،وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ تميـ ىذه الطبيعػة عػف ذكػر األمػر الحتمػي

العظيـ الذي ال مفر منو وال دافع لو أال وىو(المػوت) إذ وقفػوا منػو وقفػة الخػائؼ المييػب فكثػر ذكػره
في شعرىـ  ،فال يمكف لنا أف نعثر عمى شاعر أندلسػي يخمػو شػعره مػف ذكػر المػوت ومػا يػؤوؿ إليػو
إال ما ندر ،ونحف مف ىذا كمو نريد أف نصؿ إلى الشػاعر ابػف خفاجػة مػف خػالؿ تناولنػا لممػوت فػي

أدائػػو الشػػعري والػػذي تشػػكؿ بمحوريف:المفظػػة المفػػردة والتػػي تحمػػؿ دالالت عميقػػة حػػددىا اسػػتعماؿ
الشاعر ،والجمؿ السياقية التركيبية التي امتزج الموت في ثناياىا وشع بداللتيا المفظية والمعنوية وما
ليذيف الشكميف مف تأثير عمى النص الشعري وانعكاس يعتمػؿ فػي نفػس الشػاعر؛الف الداللػة فػي أي

نص أدبي تنبعث مف خالؿ ((اتػفاؽ المػفظ بازاء المعنى )) ((()19فػاذا ارتسػـ فػي الخيػاؿ مسػموع اسػـ
ارتسـ في النفس معنى،فتعرؼ النفس أف ىذا المسموع ليذا المفيوـ ،فكممػا أورده الحػس عمػى الػنفس

التفتت إلى معناه))(،)20وىذه((الداللة اقرب إلى المغػة المنطوقػة المسػموعة بػؿ إنيػا تػوحي بالكممػة أو
بالعبارة))(ٕٔ).

دَّللة المفظة المفردة لمموت

اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمؿ اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خفاج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لفظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوت ودالالتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

مثؿ(الردى،الحماـ،المنية،اليالؿ،الدثور)...وغيرىا مف دالالت ىذه المفظة؛الف لكؿ لفظة معنى داللػي
يناسب السياؽ الذي ىي فيو،يقوؿ الشاعر راثيا الوزير أبي محمد عبد اهلل ربيعة
ست ِبم ِ
اِ
ســكن القُ ُب ِ
اد
سم ِع
سد ُ
ور َوَبين َنا أَ َ
َ
َيا أ ايـيا النائي َولَ َ ُ
ساد
النفس النفيس ُة عندما
ما تفعل
اح واألجـ ُ
تتياجر األرو ُ
ُ
ُ

()22

اد
طمق الْياة إلى الردى
فْوى بو قصب السباق جو ُ
جاريتُ ُو َ
استعمؿ الشاعر أسموب النداء ولـ يطمع بالجواب إنما أراد اإلسماع فقط ؛الف مف يحب أبػا
ربيعة نػأى وابتعػد كػؿ البعػد إلػى غيػر رجعػة ثػـ يػرد عمػى نفسػو ب ػ(لست بمسػمع )فالبػاء ازئػدة لمتوكيػد
الف بينة وبيف الميت حػواجز منيعػة فانػؾ ال تسػمع المػوتى كمػا ال تسػمع الصػـ ،فكػاف الػوزير يسػرع

إلى الموت كالجياد المتسابقة فناؿ المرتبة األولى في سرعتو واقبالو عمى الموت واألبيات فييا رثاء
وحزف واسى كما فييا إقرار ذاتي فمفظة ( الردى ) التي اختارىا الشاعر مستحسنة مف بػيف مقاربػات
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ليػػا فػػي الداللػػة ،م ػف ذلػػؾ نسػػتدؿ إلػػى أف مػػدلوؿ ىػػذه المفظػػة جػػاء مػػف مجموعػػة مػػف العوامػػؿ منيػػا
اإليقاع واإليحاء ومف ثـ قدرتيا عمى االنتظاـ في السياؽ المفظي والغرض المعبر عنو(. )23

وىنػػاؾ خػػط يػػدرس المفػػردة بحػػد ذاتيػػا ونخػػص بػػذلؾ مفػػردة (المػػوت ) مػػف حيػػث التطػػور

طر عمييا واألحواؿ التي عاشيا ابف خفاجة ،وبياف الظروؼ بيف الوضع األخير الػذي
الداللي الذي أ
يستعمؿ فيو شاعرنا الكممة ،إذ ينشر أبياتو الشعرية أو قصيدتو وذاؾ األصػؿ الػذي كانػت عميػة مػف

قبؿ ىذا ،وىنا يقدـ لنا حمقات مف الدالالت المفظية المترابطة فيما بينيػا  ،فيتضػح لنػا أف كػؿ واحػدة

مػػف الػػدالالت ي ػزاد فييػػا ،فتغػػدو أكثػػر تخصيص ػاً أو يػػنقص مػػف أطرافيػػا ،فتصػػبح أكثػػر عموم ػاً وقػػد
يكوف التبدي في الدالالت ،فتنقؿ المفظة مف مجاؿ إلى آخر (.)24

وشاعرنا مػر بتجػارب غػايرت تجػارب غيػره مػف النػاس؛ ألنػو يحػس بػالمواقؼ ويتفاعػؿ معيػا

نفسيا وفكريا ثـ يصوغ ذلؾ في قوالب لفظية ،وفي صوره موجو يشاركو قارئ شعره وسامع أحاسيسو

ومشاعره(،)25فمثال جمع الشاعر بيف لفظة المػوت والصػولة فػي أبيػات مػف قصػيدة واحػدة ليػدؿ عمػى

احترافو في صنعتو مػف خػالؿ إنتقػاء األلفػاظ ،ووضػعيا فػي المكػاف المناسػب ل قػاؿ يرثػي ابػف ربيعػة
(:)26

نيـضنا بــــإعب ِ
اء المـيالي جزال ًة

وكيف استالنت صول ُة الموت عودهُ
ِ
مقادير َعنـوةً
وأنـا خضعنا لمـ

ىضاب
وأرست بنا في النائبات
ُ
ِ
اب
ينب عـ ُ
نو لمـمنية نـ ُ
فمم ُ
ِ
رقاب
كما خضعت َ
تْت السيوف ُ

فالشػاعر صػرح بالبيػػت الثػػاني بمفظػػة المػػوت لكونيػػا تحمػػؿ معنػػى القػػوة والشػػدة ،فصػرح باألصػػؿ كػػي
يوصؿ لنا حقيقة الموت وحتميتة ضمف المفظة األصمية ألنو(كمما قربت المفظػة مػف وضػعيا البػدائي

كممػػا كانػػت تصػػويرية )

(،)27

كمػػا وردت فػػي نفػػس البيػػت لفظػػة (المنيػػة) دوف غيرىػػا ؛الف ىػػذه المفظػػة

إنما تدؿ عمى قصد الموت لمرجاؿ العظماء واألش ارؼ  .ويقوؿ في رثائو البف أختو محمد(-: )28
ش ِ
فيا لــ ٍ
باب تُمْمِ ُح
مني ٌة
أتتو عمى عيد ال ّ
ُ
غريب فـاجـأتـ ُو ّ
فمفظة (منية)جاءت مناسبة جدا لمسياؽ الواردة فيو ؛ألنيا دائما تستعمؿ فػي سػياؽ المػوت

الفجاءة أو الغفمة يقاؿ  ( :إف مف طباع المنايا أنيا تباغت وتغدر)

()29

إذ إف شػاعرنا اسػتعمؿ المفػظ

المنكػػر مػػف ( المني ػة ) لتبػػيف غ اربػػة المػػوت الػػذي أتػػى ابػػف أختػػول فممكممػػة داللػػة وقػػوة تعبيريػػة داخػػؿ

النص الذي وردت فيو طبيعة السياؽ()30ل ويقوؿ شاعرنا أيضا في رثاء ابف ربيعة(:)31
ِ
ألـقى الْمام بـ ِ
ٍ
داد
منزل
رْمو في
اء واألجـ ُ
نـزلت بو اآلبــ ُ
ُ
جاد
نفس وتـدمعُ مقم ٌة
وي ُ
رب ُو ُ
اح طــو ارً تُ ُ
فيــر ُ
ُ
يعـمو بـو ٌ
ماد
منو شمواً داث ارً
ْس وىل ُي ِْس ج ُ
ب ُ
فوقفت ان ُـد ُ
مـا إن ُي ُ
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فالشاعر استعمؿ لفظػة ( ِ
الْمـام ) بالكسػر ومعناىػا قضػاء المػوت وقػدره وحمػة الفػراؽ وىػو
ما قضي بو ،ويقاؿ :عجمت بناويكـ حمػة :أي :قػدره وضػيـ الرفيػؽ الغريػب ً،وكػذا المػوت رفيػؽ لكػؿ

حي( ، )32فاستخداـ الشاعر ما يدؿ عمى المعنى ذاتو لمناسبتيا لمسياؽ ،كما وردت كممػة ( الشـمو )
وىو كؿ عضو بعد البمى والتفرؽ ل فكاف يدور حػوؿ قبػر الػوزير عمػو أف يجػد بغيتػو وأنػى لػو ذلػؾ
()33

وىو في أطباؽ الثرى.ويقوؿ واعظاً ومرشداً
َّل العـطايا وَّل ال ّرزايـا بوا ٍ
ق
وْ ٍ
زن
ُ
فالو عن ْالتي سرور ُ
روف الميالي
واذا ما انقضت ص ُ

-:

ودثـ ِ
ور
كـل شئ إلـى بـمًى ُ ُ
ٍ
األم ِ
ور
فالـي غـاية مجـاري ُ

السـ ِ
رور
اء لـي ُل اَّلسى و ّ
فسو ٌ
فمفظػػة ( ِبمــى )و( دثــور ) معناىػػا اليػػالؾ وىػػي مػػف دالالت لفظػػة المػػوت أي كػػؿ شػػر

نيايتػػو المػػوت والكػػؿ خاضػػع لػػو وىػػـ صػػاغروف حتػػى العطايػػا والمصػػائب مصػػيرىا الزواؿلاسػػتعمؿ
ف ػػي ( دثـــور ) ليوض ػػح أف ك ػػؿ ش ػػي غي ػػر مخس ػػر ف ػػي

الش ػػاعر ص ػػيغة اس ػػـ المفع ػػوؿ

الذىاب والزواؿ،ولو استعمؿ صيغة (اسـ الفاعؿ) ( داثر ) لخرجت المفظػة إلػى معنػى آخػر وىػو أف
يكوف كؿ شي لو الخيرة في البقاء أو الفناء وبيذا خالؼ األصؿ الذي يريده الشػاعر وىػذا يػدؿ عمػى

حرفية الشاعر في اختيار الكممات ،وقد سػاوى شػاعرنا بػيف (ليـل األسـى وليـل السـرور ) فػي حػرؼ

العط ػؼ ( ال ػواو ) الػػذي أعطػػى معنيػػيف متغػػايريف؛ الف ص ػروؼ الميػػالي أي أحواليػػا قػػد أسػػتوى فييػػا
األلـ والفرح.

أكد الشاعر ضمف ىػذه الطباقػات عمػى مػا سػتؤوؿ إليػو الػدنيا ؛الف الػدنيا تظػؿ متقمبػة فػال

تبقى عمى حاؿل فأكد ذلؾ في إيػراد الثنائيػات المتضػادة المعبرةلوىكػذا الػدنيا ال تػدوـ عمػى حػاؿ فكػؿ

رياف فييا إلى ظمر وكؿ وجد إلى عدـ وكؿ شمؿ إلى تصدع وكؿ حبؿ إلػى تقطػع ،فضػال عػف أف
تكرار الراء في القافية يؤكد ضمناً عمى اإللحاح واإلصرار في فناء كؿ شػي ؛الف الػراء صػوت رنػاف

لو دوي واضح الف المساف يرتعػد بػو

في رثاء ابف ربيعة (:)35

(ٖٗ)

فاسػتعممو الشػاعر لمنبػرة الحػادة ،ويقػوؿ ابػف خفاجػة أيضػاً

ِ
لمْده
مت
األرض شوقاً
َ
وميما لَثَ ُ
ف لمسمـاح مغ ٍ
يمة
قضى بين كـ ٍّ ّ
ُ
فمفظة(المْد) تشتمؿ عمى الموت وتعنػي شػؽ القبػر ذاتػو ،وكأنػو أراد أف يبػيف قدسػية مكػاف
ب المتن ا
شِ
ق
وجـ ُ
دت ثـراىا طَـ ّي َ
ِ
طالقة مبـر ِ
ق
ض ووجـو لم
تفيـ ُ

قب ػره مػػف دوف أرجػػاء األرض األخػػرى حتػػى ان ػو كممػػا لثميػػا يشػػوؽ وجػػد ترابيػػا طيػػب المتنشػػؽ؛ألنيا
تضـ في أحضانيا قبر الػوزير الػذي أصػبح جػزء منيػا.وىػذا كمػو يؤيػد أف داللػة السػياؽ ال تنفػؾ عػف

خضوعيا لقصد الشاعر

()36

مف خالؿ استثماره لأللفاظ التي يؤيد بيا معانية المختمفة.
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دَّللة الموت في التركيب والسياق الشعري
لكػػي نعػػرؼ قيمػػة السػػياؽ الشػػعري وتػػأثيره فػػي الشػػعر عامػػة عمينػػا أف نعػػرؼ بػػو ،فالسػػياؽ ىػػو

الذي ترد فيو الكممة ومعناىا (وىػو رؤيػة المشػار إليػو ووصػفو وتعريفػو )()37ويػرى الػبعض أف الكممػة
ال معنى ليا عمى اإلطالؽ خارج مكانيا في الػنظـ ،فالسػياؽ يشػمؿ كػؿ مػا يتصػؿ باسػتعماؿ الكممػة

ض ػػمف ظ ػػروؼ اجتماعي ػػة وخص ػػائص نفس ػػية  ،ولمس ػػياؽ أنػ ػواع ،وأكث ػػر م ػػا اس ػػتعمؿ اب ػػف خفاج ػػة
(السياؽ المغوي وسياؽ الموقؼ والسياؽ العاطفي ).

فالسػػياؽ المغػػوي اتجػػاه ضػػمف الػػدرس السػػياقي يػػدعى بالرصػػؼ والتسػػاوؽ اسػػتناداً إلػػى معنػػى الكممػػة

الذي يتصدر ضمف ورودىا مع مجموعة مف الكممات فاذا أردنا التوصؿ إلى معنى الكممة عمينػا أف
نتمعف في العناصػر التػي تقػع معيػا فػي السػياؽ المغػوي و(معمػوـ أف الػنظـ لػيس سػوى تعميػؽ الكممػة

بعضػيا بػبعض وجعػؿ بعضػيا سػبباً مػف بعػض )( )ٖٛنمثػؿ لػذلؾ ،يقػوؿ ابػف خفاجػة الػذي تقػدمت بػو

السػػف فكثػػرت عممػػو وأم ارضػػو حتػػى اضػػطره ذلػػؾ إلػػى لػػزوـ بيتػػو  ،حػػيف أحػػس بػدنو اجمػػو نظػػـ أبيات ػاً
يرثي بيا نفسو وأوصى بأف تكتب عمى قبره،

()39

يقوؿ فييا(:)40

عـمى جـدثي أو نـظـرة لـترْـم

خـميمي ىـل مـن وقـفة لتـألم

وىـل بـعـد بطن األرض دار مخيم

خميمي ىـل بعـد الردى من ثنية

فمـن مــر بـي مـن مسمم ليسمم

وأنــا ْيينا أو ردينـا ألخـوة

أَّل عـم صبـاْا أو يـقـول أَّل اسمم

ومـاذا عـميو أن يـقـول مْييا

فـعاج عـمييا مـن رفـات وأعـظم

وفـاءاً ألشالء كـرمن عمى البمى

ويـذرف طـو ارً دمــعة الـمترْـم

يـردد طـو ارً آىـة الْزن عنيا

فمو نظرنا إلى األلفاظ (آىة الْزن ،من رفات  ،يذرف طو ارً)...لوجػدنا أف معانييػا محػدودة

خػارج السػػياؽ وأنيػػا أخػذت مجػػاالً واسػػعاً داخػؿ الػػنص الػػذي تقولبػت فيػػو ممػا أدى إلػى خمػػؽ وشػػائج
لغويػػة داخػػؿ الػػنص المذكور،فالشػػاعر يسػػاؿ أخػػالءه أف يقفػوا وقفػػة المتػػألـ عمػػى قبػره أو ينظػػروا إلػػى

جدثو الذي يحتضػنو نظػرة المتػرحـ  ،كمػا يسػأؿ كػؿ مػف مػر بػو أف يمقػي السػالـ عميػو وكيػؼ ذاؾ

والتػ ػراب ح ػػاجز ب ػػيف االثن ػػيف (المي ػػت والح ػػي) ،ك ػػرر الش ػػاعر (ى ػػؿ) مػ ػرتيف ف ػػي البي ػػت الث ػػاني وى ػػذا

االسػػتفياـ تقريري؛ألنػػو ال رجعػػة لمحيػػاة الػػدنيا بعػػد المػػوت ،وال بعػػد بطػػف األرض-القب ػر -دار قائمػػة
عمى األرض  ،ويحتوي البيت الرابع عمى تناص مع بيت لزىير بف أبي سممى(:)41
ِ
الربــ ِع َواسمَِم
مت لِ َربـ ِع َيا
ـيا ا
فت الـ اد َار قُـ ُ
َفمَـ اما َعـ َر ُ
ص َباْـاً أي َ
أَّل عـم َ
والشاعر عندما يطمب مف صحبو الوقوؼ عمى قبره والتػرحـ عميػو يطمػب مػنيـ أيضػاً أف يحبػوا

أخوتو وفاءاً لو حتى لو كاف أشالء قػد بمػت وانتيػت ضػمف قولػو (كـرمن عمـى البمـى  )...فالمشػاعر
ٜٔٚ
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الصادقة تنبعث عمى لساف الشاعر في رثائو لنفسة أكثر مف رثائو لغيره ألنو يشعر بالحسرة والموعػة

وبيجػػوـ المػػوت البطػػيء عميػػو  ،فخػػرج حزنػػو عمػػى نفسػػو صػػادقا ،وبكػػاؤه عمػػى نفسػػو لػػـ يكػػف دموع ػاً

فحسب ،وانما كانػت حروفػاً ذرفيػا عمػى لسػانو يبعػث مػف خالليػا حسػراتو وآىاتو،فضػالً عػف أف رثػاء
الشاعر لنفسو أضاؼ ليذه األبيات نوعا مف اإلغراؽ بالكآبة السوداء

والحزف ،فأبيات الشػاعر

تش ػػع بالتن ػػاغـ المنبع ػػث م ػػف موس ػػيقاه الداخمي ػػة ،وى ػػذا الن ػػوع م ػػف الموس ػػيقى ال يس ػػتطيعو إال فنػ ػػاف

موىوب

()42

،وقاؿ أيضاً متحس ار عمى شبابو وأيامو (:)43

أما شباب قـد ترامـت بـو النوى

لقد ركبـت ظير السري بي نومة
اقـمـب جـفـنا َّل يجـف فـكما

فيا أنـا َّل نفس يخـف بيا المنى

أل جمعُ بين الماء والنـار لوعة
وقد ْق خطب الشيب في جانب الردى

فـأرسمت فـي أعـقابو نظرة عـبرى

فأصبْت في ارض وقـد بت في أخرى

شكرى *
تأوىت مـن شكوى تألمت عـن َ
فـنميو وَّل سمع تـطير بو بـشرى
فـمن مقمـة ريا ومـن كبـد ْــرى

فصارت بو صغرى التي كانت الكبرى

فابكي مْـل ألْق الشـعر بالشعرى *

ولمشعر عنـدي كـمما ندب الصبا

خرجت آالـ الشاعر مف بيف ثنايا الحروؼ،الف الشباب نأى عنو ،فأرسػؿ إليػو نظػره مػودع

يشػػتيي وصػػمو دائمػػا لكػػف ال يتحقػػؽ لػػو ذلػػؾ ميمػػا فعػػؿ الف الشػػيب عنػػده رزء عظػػيـ ون ػذير غيػػر
محبوب.

فػػي جػ ػوانح الش ػػاعر ن ػػار الموعػػة وف ػػي مقمتي ػػو دف ػػع في ػػاض ،والمػػاء والن ػػار ال يجتمع ػػاف ألف ػػة ،ألنيم ػػا
متضػػاداف وال يفترقػػاف ،فالشػػاعر يخػػاؼ الشػػيب لكػػف بجانػػب آالمػػو صػػار صػػغي اًر – الشػػيب -إذا مػػا

قيس باألخرى –المنية-وقد استعمؿ لذلؾ (جانب الردى) وىػذا السػياؽ سػياؽ لغػوي اسػتعممو الشػاعر
ليزيػد فػػي عنػؼ داللػػة الردى،فنػػار قمبػو تتوقػػد فػػال تخبػوا أبػػد الػػدىر بػؿ ىػػي بركػػاف ثػائر ،فقمبػػو يحػػوي

(الماء والنار) فاألوؿ يظير بدموعو الغزيرة أما الثاني فيظير في توقػد ضػموعو كمػا نالحػظ الجنػاس
الناقص بيف(،شكرى،وشكوى)الذي يشع بموسيقى البحر ،فنرى الشاعر فػي خضػـ عظػيـ يحػاوؿ فيػو

أف يعب ػر عػػف حزنػػو ويحيػػؿ إلينػػا النزعػػة الحزينػػة المؤلمػػة التػػي تكتنػػؼ قمبػػو المحػػيط ليػػذه المصػػاب
الجمؿ الذي الػـ بػو وىػو اشػتعاؿ الػرأس شػيبا ،فالشػاعر دائمػا يسػاؿ باسػتنكار عػف طيػب العػيش لمػف

عص ػرتو الػػدنيا بنابيػػا ومػػف ىػػو ابػػف الثمػػانيف أو إحػػدى وثمػػانيف سػػنو  ،لي ػذا ن ػراه يخاطػػب ال ػػروح

والعاطفة في طرح فكرة الموت  ،والتزود بالعمؿ الصالح قبؿ وقوع ما يحذره اإلنساف
عيش أو غـــذ ٍ
ٍ
س َنة
اء او س َنو
أي
َّلبن أْـدى وثمـانـ َ
ين َ
س َنو
الشيب بـو ظ ال امرئ
ص
ُ
طالـما َج ّر صبـاه َر َ
قـمّـ َ
ٜٔٛ
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سن ة
يئـ ٌة
سَ
سخن العـ َ
تُ ُ
ين وأخرى َْ َ
تارةً تسطـو بو َ
فالشيب أبيض واألبيض ال يرد الشمس وال ظؿ لو وىذا مػف إبػداع شاعرنا.و(رسنو)اسػتعارة

تص ػ ػريحيو فاالسػ ػػتعارة فػ ػػي أبسػ ػػط أشػ ػػكاليا ((تشػ ػػبيو مختصػػػر اختمػ ػػت معادلتػ ػػو وسػ ػػقط احػ ػػد طرفيػ ػػو
واس ػػتعيض عن ػػو بانتق ػػاؿ مباش ػػر إل ػػى الط ػػرؼ الث ػػاني سػ ػواء أك ػػاف ى ػػو المش ػػبو أـ المش ػػبو ب ػػو))

()45

،فالشاعر استعار لجاـ الفػرس أو حبػؿ الدابػة لمجػر إلػى حيػث ىػواه ل ليػذا فيػو يتحسػر مػف خػالؿ (
تسخف العيف ) حسرة وندامة وبكاء وتوبة عمى مػا مضػى مػف أيػاـ الشػبابل فػي األبيػات حيػث نػاـ (

سنة ل سنة )  .األولى بمعنى النعاس والثانية بمعنى ( العاـ ) الػذي تػدور فيػو األيػاـ لوىنػاؾ نػاقص
بيف ( سنة وحسنة ) فضالً عف التقابؿ الواضح بيف (الشيب والصب)و ( سيئة وحسنة ) .

أمػػا حػػرؼ الػػروي ( اليػػاء )فيػػو صػػوت ميم ػوس يح ػدث نغم ػاً خاص ػاً ينسػػجـ مػػع وعظػػو،

ويسػػعى إلػػى تقويػػة الػػنغـ مػػف خػػالؿ ترديػػد صػػوت (اليػػاء) كمػػا يسػػيـ ىػػذا الحػػرؼ فػػي كشػػؼ مػػا فػػي
نفس الشاعر مف تأوه لحالو(.)46

وقدا صقمت حياة الشاعر موىبتو التي عكستيا أشعاره التي امتازت بقوتيػا وصػدؽ تعبيرىػا

،وجزالة ألفاظيا ،وسبؾ معانييا ،فالسياؽ الذي تحدثنا عنو جاء اغمبو في رثائو لنفسو وبكائو عمييا.
أما سياؽ الموقؼ فقد جاء في الشعر بشكؿ عاـ داال عمػى العالقػات الزمكانيػة أمػا فػي شػعر

ابف خفاجة جاء فقد جاء مف السياؽ المكػاني الػذي تجػري فيػو األحػداث أو الكػالـ عنػو ،ومػف خػالؿ

سياؽ الموقؼ (تنتقؿ المفظة مف داللة الماضي إلى داللػة الحاضػر)

()ٗٚ

ويتمثػؿ سػياؽ الموقػؼ فػي

رثاء ابف خفاجة البف أختو محمد وقد مات في (أغمات) وىي بمدة في المغرب(:)ٗٛ
رح
أزجـ ُر ُ
ليس َي َبـ ُ
فـ ُ
منو بارْـاً َ
آلمـل أ ّن اهلل يــعفو ويــصفَ ُح

ناعب
اع مـن الميل
وْشني نـ ٍ
ُ
ويـ ُ
ُ
ِ
الصبا ثُ ّم إ انني
وأشفـ ُ
ق مـن موت ّ

فالسياؽ أعاله سياؽ موقؼ صدر عف نفس مكمومػة وروح مجروحػة وقمػب حطمػو األلػـ،

فعبر عف مشاعره تمػؾ فػي أبيػات تفػيض حزنػا وتمتيػب ألمػا(( يبعػث الشػاعر أح ازنػو مسػتعينا بصػبره

وشعره البكائي))( )ٜٗفػ

( ناعب)داللة عمى نعيب الغراب الذي ارتبط بالتشاؤـ والمػوتل فمػـ يػذكر

الش ػػاعر الفجيع ػػة بحم ػػوؿ الم ػػوت بظ ػػاىر الق ػػوؿ وانم ػػا تسػ ػتتر وراء ال ػػدالئؿ الباطني ػػة لمتع ػػزي وى ػػوؿ
المصيبة فكنى عف موت ابف أختو ب ػ( مػوت الصػبا ) فمفػظ ( الصػبا ) معرفػة بػ(ال ػ) ليػدلؿ بيػذا عمػى

العموـ أي موت كؿ الصبا أو الفتوة أو ريعاف الشباب.
ومف سياؽ الموقؼ أيضا رثائو لموزير ابف ربيعة

ْي ًة
فيـيدي إلى قَبـ ٍر
بْمص تـ ّ
ُ
َ
ازح
ْنـاناً إلـى قبـ ٍر ىنـالك نـ ٍ

()50

:

الريـ ِح تَعبـ ِ
ق
متـى تْتمميا راْـة ّ
وشمـ ٍو عثـا فـيـو البـمى ُمـ ِّ
تمز ِ
ق
ٜٜٔ
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ُ
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ش ّوقي
ربـيا مـن تَ َ
والـثُ ُم طـو ارً تُـ َ
متـى أتـَ َذ اكــرهُ بـيـا أتَـشـ ّو ِ
ق

فالشاعر ذكر في األبيات األولى ( حمص ) المدينة المعروفة ومعيا فػي نفػس السػياؽ لفظػة

(قبػػر) ثػػالث م ػرات ليزيػػد مػػف قػػوة اإليحػػاء والتركيػػب داخػػؿ القصيدة،فضػػال عمػػا يخمقػػو التك ػرار مػػف

روابػػط موسػػيقية بػػيف أج ػزاء القصػػيدة كمػػا أف كممػػة (قبػػر) يشػػمميا حكػػـ المػػوت ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف
السػػياؽ مكػػاني أمػػا بالنسػػبة لمقافيػػة التػػي جػػاء روييػػا ( القػػاؼ ) فانيػػا أخػػذت مجػػاال أوسػػع فػػي سػػياؽ
الموقؼ دوف غيره ،فحرؼ القػاؼ حقػؽ انسػجاما مػع العواطػؼ الحػارة التػي تمتػاز بشػدتيا وحػدتيا (

أجيش ل الـ لمتمزؽ ل أتشوؽ ) الف حػرؼ القػاؼ حػرؼ قػوي شػديد ُيالئػـ ىػذه األلفػاظ فػي اسػتعماؿ
الشػػاعر ليػػذا الػػروي إال ليؤكػػد عمػػى حالػػة الفػراؽ التػػي يمػػر بيػػا لينشػػر جػواً مػػف الحػػزف واأللػػـ(، )51إف
آى ػػات الش ػػاعر تكش ػػفيا مف ػػردات الص ػػور الحزين ػػة الت ػػي يرس ػػميا لن ػػا وبي ػػذا ى ػػو يص ػػور حزن ػػو عم ػػى
نفسو(:)52

بعػػد أف انتيينػػا مػػف سػػياؽ الموقػػؼ الػػذي جػػاء واضػػحا فػػي شػػعر ابػػف خفاجػػة الػػذي ذكػػر فيػػو المػػوت
الب ػد،واف ننتقػػؿ إلػػى السػػياؽ العػػاطفي الػػذي يحػػدد درجػػة االنفعػػاؿ التػػي يمػػر بيػػا شػػاعرنا إذ ينتقػػي
الكممات ذات السمية التعبيريػة القويػة حػيف يتحػدث عػف المػوت ومػا يصػاحب ذلػؾ الحػديث مػف شػدة

وانفعاؿ وحزف ،فغالبا ما يستعمؿ شاعرنا كممات ال يقصد معناىا الحقيقي فتكوف محممػة بمػا يعتػروه

مف اندفاع( :)53فمنسمعو وىو يقوؿ(:)54
مـا ارتـاب أ ان سروره لكآ ٍ
بة
َُ
العيس تَُبسطُ خطـ َوهُ
فـكأ ان ُو و ُ

يـوماً وان بقـاءه لـفـ ِ
ناء
َُ
َ

قـد بان مرتْال عن األ ِ
ْياء
ضـربوا قـبابـيم بيا لثَو ِ
اء
فمرب ركب لمردى تْت السرى
ُ
ُ
فػ ػ(مرتحال عػػف األحيػػاء )(ركػػب الػػردى )(ض ػربوا قبػػابيـ بيػػا الث ػواء ) كميػػا تراكيػػب سػػياقية
تش ػػع بدالل ػػة الم ػػوت ومفارقػ ػة األحي ػػاء وارتف ػػاع قب ػػاب القب ػػور الحتض ػػانيا الم ػػوتى إذف ى ػػي س ػػياقات

عاطفية تدؿ عمى عاطفة جياشة لدى شاعرنا تجاه الوزير ابف ربيعة(:)55
غــير المعــ ِاد لمـق ٍ
وادعـتُ ُو تــوديـ َع مكـ ٍ
عاد
تئب وَّل
ية ميـ ُ
َ
ُ
ُ
ونفضـت منـو يدي بعم ِ
باد واألعـضا ُد
ق مض ّن ٍة
فُتّـت بــ ِو األ كـ ُ
غم انفَو
تو والـ ُ
وتـركـ ُ
مجد ُيـر ُ
فـي مـ ٍ
مو
لتو ُجرُى ُم قََب ُ
وطن نـز ُ

طوتي ُم
الفضاء
يغص بيا
أُمــ ٌم ّ
ُ
ُ

وساد
اب
وسداً ْـ ُ
ُ
يث التّــر ُ
متـ ّ
اد
إرم إلـيـو عــ ُ
وتـْـ ّولـت ٌ

طي الـر ِ
فبادوا
داء ُ
كـف الـ ّردى ا ّ
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وغالبا ما يعمد ابف خفاجة إلى التشخيص في السياؽ العاطفي الذي تأتي معو كممػات عديػدة مبتغيػاً
منيا الشاعر زيادة في المبنى ليدؿ ذلؾ عمى زيادة في المعنى ،والتشخيص ىػو (( طريقػة تصػويرية

ترتفع فيو األشياء إلى مرتبة اإلنساف مستعيرة صفاتو ومشاعره))
يحاوؿ مف خالؿ ذلؾ أف يسبغ عمى معانيو

()٘ٙ

فجعؿ الشاعر لمردى كفاً مميتة

قػػد اًر مػػف حالػػة الخػػوؼ واليمػػع مػػف المػػوت فمثػؿ ب ػذلؾ مشػػاعره الخاصػػة أصػػدؽ تمثيػػؿ()٘ٚونجػػد ذلػػؾ
أيضا في قولو يصؼ

معركة (: )٘ٛ

أدار بينـيم الـردى أقــداْـا
عجاجـ َة كـمّ ًة
وقي ُم ألـ َ
وأقـام فـ ُ
و َ
فيشػػخص الشػػاعر الػػردى عمػػى ان ػو ( نػػديـ ) والنػػديـ الػػذي يػػدير كػػؤوس الخمػػر بػػيف أىميػػا بالتسػػاوي
،فكذلؾ الموت يوزع بالقسمة العادلة ل ومف التشخيص قولو ايضا (: )ٜ٘

ادليم
ت وجـ َو الـ ّردى أدىـماً
َرمـَ ُ
اقبمـ ُ
الصــ َ
و َ
يت ّ
باح بـو فـ ّ
فالشػػاعر جعػػؿ لممػػوت (وجػػو) اسػػود مخيػػؼ حتػػى انػػو لػػو رمػػى بيػػذا الوجػػو الصػػباح بضػػيائو
وأنػواره ألظمػػـ لشػػدة س ػواد وجػػو المػػوت ل والشػػاعر شػػخص المػػوت بيػػذه الطريقػػة لمتعبيػػر عػػف المػػوت
بمعركة او قتاؿ ،ففاضػت عاطفتػة لػذلؾ ،فجعػؿ مػف القػارئ أو السػامع مشػاركا وجػدانيا ،وقػد وضػع

الشػػاعر فػػي البيػػت صػػورة تقابميػػة بػػيف( أدىػػـ أي

أسػػود )و( ادليػػـ اظمػػـ) بحيػػث تضػػمنت األولػػى

المعن ػػى الع ػػاـ بينم ػػا تض ػػمنت الثاني ػػة المعن ػػى الخ ػػاص ،وى ػػذه عالق ػػة الج ػػزء بالك ػػؿ ،ويق ػػوؿ الش ػػاعر

أيضا(ٓ:)ٙ

ِ
وىـل ميج ُة
اإلنسان إَّل طـريدةٌ
دعـا بيا صرف الميالي إلى البمى

ا
مام ٌة
طار
ُ
كـأني وقـد َ
الصباح َْ َ
ير اعتباري خطاب ٌة
عمى ْين َّل َغـ َ
دعـا بيم داعـي الـ ّردى فكأ انما
فيا ىم وسمم الـدىر ْرب كأنما

ِ
ب
ْوم عمييا لمْمام ُعقـا ُ
تـ ُ
وق التر ِ
اب
فكل الذي فـ َ
اب تُر ُ
ِ
اب
َي ُمـ ّد
عمي ُغـر ُ
َ
جناْـيو ّ
اب
فتُوعى وَّل غير العويل جو ُ

اب
تبارت بيم خـي ٌل ُىناك عر ُ
جثا بينيم طـعن ليم وخراب

فاس ػػتعار الش ػػاعر ص ػػفات المحسوس ػػات لمجم ػػادات أو المرئي ػػات إذ ص ػػور الم ػػوت عم ػػى ان ػػو ط ػػائر

(عقاب) فيو يحوـ عمى طرائده دائما،وىذا ما نسميو التصوير الذي ترفػع الجمػادات فيػو إلػى مرتبػو
األحيػػاء مسػػتعيرة صػػفاتيا لفػػي البيػػت الثػػاني ،ويحتػػوي البيػػت عمػػى تنػػاص مػػع بيػػت ألبػػي الطيػػب

المتنبي (ٔ:)ٙ

إذا صـح منـك الـود فالكل ىين

وكـل الـذي فـوق التـراب تراب
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ففي البيت الثالث تصوير كأنة ىو المقصود – أياـ ربيعة – ولـ يبؽ غيره لفطاردتو المنايا

ل كما طار الغراب ليقتنص الحمامة الوديعة وتمؾ سنة اهلل إذ ال بقاء لحيلفالتصػوير وسػيمة الشػاعر

الفني ػػة ليرس ػػـ بي ػػا مش ػػيدا أساس ػػو الكمم ػػات (ٕ ،)ٙفض ػػال ع ػػف أف الش ػػاعر اس ػػتعمؿ ( داع ػػي ال ػػردى)
فجػػاءت( داعػػي )بصػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ لتػػدؿ عمػػى اسػػتمرار المػػوت وشػػدتو فػػي خطػػؼ األحبةلكأنػػو
الخيؿ المسرعة في السباؽ ،وما استعماؿ الشاعر ليذا السياؽ في إضافة كممات مع لفظػة ( المػوت

) أو إحػ ػػدى دالالتيػ ػػا إال ليزيػ ػػد فػ ػػي عنػ ػػؼ داللتيػ ػػا كػ ػ ػ(وجػ ػػو الردى،سػ ػػاحة البمى،جان ػػب الردى،كػ ػػؼ
الردى،سػػر الردى،)...فضػػال عػػف أف ابػػف خفاجػػة خػػرج عػػف مػػدلوؿ لفظػػة المػػوت المفػػردة المباش ػرة

ليغ ػوص فػػي بػػاطف الكممػػات ليظيػػر مػػا فييػػا مػػف خيػػاؿ يبتك ػره ليصػػنع جسػػو ار جديػػدة بػػيف االلفػػاظ
،والق ػػارئ لي ػػذه األبي ػػات يع ػػيش المص ػػاب والفجيع ػػة ،إذف في ػػي تػ ػنـ ع ػػف ح ػػس الش ػػاعر الفط ػػري ف ػػي

اقتناص المشاىد التعبيرية وتاثيره بمف حولو ،وكأف الموت اختطؼ الوزير اختطافػا وال راد لػول ليػدلؿ
(ٖ)ٙ

.

أيضا عمى كآبة وجزع باتا يسيطراف عمى تالبيب الشاعر،فمنسمعو وىو يقوؿ أيضا
ت صـوتي
ص ّم ِت األجــداث عـني فـمم تُ ِجب
ولـم ُيـغـنيني أ ّنـي رفـعـ ُ
أَّل ُ
ِ
الفوت
ت منيا إلى
س بالـ ُمنى
وغـاي ُة مــا أدركــ ُ
فيــا عـجبـاً:كـيف آ َنـ ُ
ِ
ومفضى ُع ُبـ ِ
وىـل مـن سـرور أو أمـ ٍ
الموت
رين إلـى
ان لـعاقل
ور العـابـ َ
يأس الشاعر مف إجابة أىؿ القبور لو واف صرخ بأعمى صوتو ؛الف القبور صامتة فال يسػمع

أىميا الصراخ ،وكذلؾ مف يقؼ عندىا؛الف بيف الفريقيف حجاباً مستو اًر ل فمـ يأنس الشػاعر باألمػاني
التي يتكأ عمييا بيف الحيف واألخر فالموت يحدؽ بو ويتربصو .

فأسػػتخدـ الشػػاعر سػػياؽ (صػػمت األجػػداث) ليسػػير بأذىاننػػا إلػػى فكػرة المػػوت وىػػذا التركيػػب كمػػا

أسمفنا يشممو حكـ الموت ل ولو نظرنا إلى الروي في ىذه القصيدة لوجدناه (التاء) وىو مف الحػروؼ

الشديدة التي ينحصر جري

الصوت عند تسكينيا حتى يضطر المرء معيا إلػى إخػراج اليػواء

()64

لػذا كانػت آىاتػو حبيسػة،ويمجأ

الشاعر إلى سياؽ االستفياـ بػ (كيؼ) استفياـ إنكاري أنكر فيو الشاعر األنس باألماني البعيدة؛الف
المػوت متػربص بكػؿ حػػي ومفػض إلػػى كػؿ عػػابر فػػي ىػذه الػػدنيا ،فاألبيػات تشػػع بمسػحو مػػف الصػػبر
والموعظػػة،ولو نظرنػػا إلػػى كممػػة (مفػػض ) التػػي ىػػي بمعنػػى (منتيػػي) جػػاءت بصػػيغة اسػػـ المفعػػوؿ

ليػػدلؿ مػػف خالليػػا الشػػاعر أف اإلنسػػاف غيػػر مخيػػر فػػي كػػؿ شػػيء مصػػيري خاصػػة الخػػروج مػػف ىػػذه
الدنيا ،فالشاعر قد أحسف بتوظيفيا واستثماره ليذه الصيغة التي عزز بيا معانيو.
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ومم ػػا تق ػػدـ يمكنن ػػا الق ػػوؿ أف ش ػػعر الم ػػوت عن ػػد اب ػػف خفاج ػػة ج ػػاء اغمب ػػو عم ػػى البح ػػر الطوي ػػؿ ذو

التفعػػيالت الطويمػػة الف المػػوت يمثػػؿ الحػػدث األفضػػع واألشػػنع فػػي ىػػذا الكػػوف لػػذا اسػػتعممو الشػػاعر
ليستوعب حجـ المصيبة والفجيعة التي شممت الكوف كمو.
الخاتمة ونتائج البْث
بفضؿ اهلل عز وجؿ أتممنا ىذا البحث الموسوـ بػ( الموت في شعر ابػف خفاجػة األندلسػي
) الػػذي عش ػنا ليالي ػو وأيام ػو ،ونحػػف نبحػػث عػػف حقيقػػة ىػػذا الحػػدث المريػػع وننظػػر إليػػو بعػػيف الداللػػة
والسياؽل ليذا كاف لنا في نياية البحث أف نسجؿ بعض النتائج التي توصمنا إلييا والتي ىي -:

 -1لػػـ يكػػف ابػػف خفاجػػة أوؿ مػػف تطػػرؽ ليػػذا الموضػػوع مػػف شػػعراء األنػػدلس فقػػد سػػبؽ بػػالكثير ممػػف
تعرضوا ليذا الموضوع أمثاؿ :ابف عبد ربو وابف زيػدوف وغيػرىـ ممػف سػبؽ بػف خفاجػة مػف الناحيػة

الزمنية .

-2ورد المػػوت فػػي شػػعر ابػػف خفاجػػة وشػػعراء األنػػدلس عرضػػا فػػي غػػرض الرثػػاء والحكمػػة فمػػـ يكػػف
يمثؿ غرضا قائما بذاتو

 -3تمثػػؿ ابػػف خفاجػػة الحقيقػػة لػػذلؾ وجػػدناه صػػادؽ الموعػػةل شػػديد الحرقػػةلفقػػد كػػاف صػػادقا الف ىػػذه

المشاعر صدرت عف نفس ىزتيا ( نكبة الموت ) موت مف يرثييـ .

 -4اغمػػب القصػػائد التػػي تطػػرؽ فييػػا الشػػاعر إلػػى المػػوت كانػػت فػػي رثػػاء الػػوزير ابػػف ربيعػػة حيػػث
كانت عالقتو بو وطيدة في حياتو يجمعيا الود و اإلخالص و الوفاء فبفقده فقد اعز األصدقاء.

 -5لـ يرث الشاعر متممقا بؿ كاف عميؽ الحزف يحترؽ قمبو وتيتػز مشػاعره وتفػيض دموعػو أشػعا ار
عمى مف مات.

 -6تعددت صور الموت عنده أبرزىا ذىاب شػبابو؛ الف ذلػؾ عنػده يعػادؿ المػوت وينػذره بػدنو اجمػو
وقرب نيايتو ل وتعاقب الميالي واألياـ .

 -7التنوع الواضػح فػي اسػموبو ،فمػرة يػذكر المػوت معتمػدا عمػى المفظػة المفػردة ،ومػرة أخػرى معتمػدا
عمى السياؽ الذي جاء أكثره مف المفظة المنفردة ذات الداللة الواسعة في شعره.

ار وجناسػ ػاً وطباقػ ػاً وأس ػػاليب أخ ػػرى
 -8اس ػػتعاف ش ػػاعرنا بالص ػػور الموحي ػػة المعبػ ػرة المتض ػػمنة تكػ ػر اً
كاالستفياـ والنداء كؿ ىذه األساليب أسيمت في بناء نصوص الموت الشعرية بناءا قويا .

 -9جػػاء المػػوت فػػي شػػعره ممزوج ػاً بػػالعبر والم ػواعظ فػػي اغمػػب األحيػػاف ل كمػػا ب ػدا الشػػاعر ضػػمف
شعره الخاص بالموت مستسمما لمقضاء والقدر .
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اليوامش:
 -1لساف العرب،ابف منظور:مادة (موت) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتملبناف،ج. 217/13:
تاج العروس ،الزبيدي،دار الفكر ج / 9:فصؿ الميـ باب التاء .

- 2
-3

فقو المغة وأسرار العربية  ،الثعالبي  ،د.عزت زينيـ ،مكتبة اإليماف. 134-133 / 1429،

-4

المجموع شرح الميذب ،لإلماـ النووي،دار الفكر،ج ،105/5:وينظر:مغني المحتاج،اإلماـ الشافعي،دار الكتب

العممية ،ط(1415،)1
-5

ىػ ،ج.32/1:

إحياء عموـ الديف  ،الغزالي ،دار المعرفة  ،بيروت ،ج. 421/4:
مع شعراء األندلس والمتنبي (سير ودراسات ) غرسيو غومس ،نقمو إلى العربية ،د .الطاىر مكي ط (، )1القاىرة

- 6

،
مطابع سجؿ العرب . 1974/
- 7

الموت والخمود في األدياف المختمفة ،د.عزت زكي  ،دار النشر لمكنيسة األسقفية القاىرة. 521/

 -8التيار اإلسالمي في الشعر العباسي األوؿ ،مجاىد مصطفى ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف الدينية -بغداد 1892
. 530/
 -9مشكمة اإلنساف،زكريا إبراىيـ ،القاىرة ،مكتبة مصر. 121/ 1959 ،
- 00الزماف الجودي،د.عبد الرحمف يدوي ،مكتبة نيضة مصر-القاىرة ط (. 173 / 1955 ،)2
 -00ينظر :القيـ الروحية في الشعر العربي قديـ وحديثو ،د .زياد عبد الفتاح ،دار الكتب المبناني . 163 -153 /
 -12ديواف المتنبي ،د.عبد الرحمف البرقوقي  ،دار الكتاب العربي ط ( )1بيروت . 46/ 1979 ،
 -13الخمود في األدياف المختمفة . 57 /
 - 14الموت مشكمة الموت في الفكر اإلسالمي ،د .إحساف عباس  ،مجمة األديب  / 1955 ،ج. 4 / 5 :
 -15ينظر:القيـ الروحية في الشعر العربي قديمو وحديثو. 157 /
- 03

ينظر :المصدر نفسو . 349 /

- 07

اشبيمية في القرف الخامس اليجري  ،د  .صالح خالص  ،بيروت  ،دار الثقافة 19 / 1965 ،

 -08ديواف النابغة الذبياني  ،أعتنى بو وشرحو حمدو طماس  ،دار المعرفة ،ط(  ،) 3بيروت -لبناف 98 / 2005 ،
.
 - 19التعريفات ،الشريؼ الجرجاني  ،دار الشؤوف الثقافية العامة  -بغداد . 22 / 1986
 -20الشفاء  ،ابف سينا ،الييئة المصرية العامة  -القاىرة ، 1970ج. 132 / 2-1 :
 - 21عمـ الداللة العربي،د .فايز الدايو دار الفكر -دمشؽ ط (. 64 / 1996 ) 2
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 - 22ديواف ابف خفاجة  ،تعميؽ  :عبد اهلل سندة ،دار المعرفة بيروت ط .104 / 2005 )1(:
 23ينظر :عمـ الداللة العربي  ،د .فايز الداية . 64 /
 - 24ينظر :عمـ الداللة العربي  ،د .فايز الدايو . 64/
 - 25ينظر:األدب العربي في األندلس ،د .عمي محمد سالمة ،الدار العربية لمموسوعات ط . 259 / 1989 )1(:
 - 26ديوانو . 64 /
 - 27األدب العربي في األندلس،د .عمي محمد سالمة . 260/
 - 28ديوانو . 84 /
 -29الزمف عند الشعراء قبؿ اإلسالـ ،عبد اإللو الصائغ  ،دار الشؤوف الثقافية -بغداد . 167 / 1986
 -30ينظر :عمـ الداللة العربي . 63 /
 -31ديوانو . 106 /
 - 32ينظر :لساف العرب :مادة (صمـ).
 -33ديوانو . 141-140 /
 - 34ينظر فقو المغة  ،حاتـ الضامف  ،المكتبة الوطنية  -بغداد . 155 / 1990
 - 35ديوانو . 226 /
 36ينظر:عمـ الداللة العربي  ،د  .فايز الدايو. 55 /
 -37عمـ الداللة  ،احمد مختار عمر  ،مكتبة دار العروبة  -الكويت . 72 / 1982
 -38دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني  ،عمؽ عميو  :محمود محمد شاكر  ،مكتبة الخانجي القاىرة  ،ط) :
. 4/ 2004(5
 - 39ينظر:المعجـ ،ابف األبار القضاعي ،ط  :مدريد . 62 / 1885 ،
 - 40ديوانو . 234 /
 - 41شعر زىير بف أبي سممى  ،صنعو :األعمـ الشنتمري  ،تح  :فخر الديف قباوة،دار الكتب العممية ،ط1992/ :
. 11/
 - 42ينظر :األدب العربي في األندلس 364/
 43ديوانو . 223 /
* شكرى:العيف المممؤة بالدمع .

* الشعرى:كوكب مضيء مف كواكب المجموعة الشمسية .
 -44ديوانو . 322-321 /
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 -تارير النقد األدبي إلى القرف الرابع اليجري  ،د  .محمد زغموؿ ،دار المعارؼ -مصر . 242 / 1946 ،

46

 -ينظر:الحياة والموت في الشعر االندلسي ،رسالة ماجستير ،سعدية عبد اهلل عباس الجامعة المستنصرية-
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Abstract
This study is a crucial turn in the poetry of Ibn khafaja who was famous for
describing nature. We digged between the lines for the true essence of his poetry for
from nature description. So we chose to study the subject of terrible death which ,we
believe is in the conscience of every Andulsyian poet. such a choice of subject is done
on the desire for creativity and novelity .we presupposes, on the other hand ,that the
poet had more than poetic .purposes .Death is not a basic idiom in his poetry but
remains an obsession for him .So this papar seeks to shed new lights on the poetry of
Ibn khafaja to high light its textual significance.
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