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Abstrak 

Ibnu Khafajah merupakan salah satu penyair terkemuka Andalusia nama lengkapnya  

Abu Ishaq Ibrahim ibnu Abi Fath ibnu Khafajah. Ketika bersyair ia tak lepas dari pola bahr 

yang berjumlah enam belas. Hal ini disebabkan adanya pengaruh pola-pola bahr terhadap 

karya penyair pada masanya. Sebagai sastrawan, ia banyak menggubah berbagai tema dalam 

puisi-puisinya. 

 Dalam skripsi ini peneliti bertujuan membedah lebih jauh mengenai keterkaitan antara 

tema dan bahr dalam diwan ibnu Khafajah dengan menggunakan teori arudl dan teori 

keterkaitan  antara tema dan bahr oleh Ahmad Syayib. Adapun teknik pengumpulan data  

menggunakan teknik kepustakaan (library research). Adapun teknik pengumpulan data 

adalah teknik analisis deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik 

sampling purposive.  

 Penelitian ini menghasilkan, yang pertama bahr yang ada dalam diwan Ibnu Khafajah 

adalah bahr basith, khafif, rajaz, raml, sari', thawil, kamil, mutaqarab, mujtats, madid, 

munsarah, wafir. Yang kedua, tema yang terdapat didalamnya adalah madh, ratsa', wasf, 

ghazal, haja', ikhwaniyyat, dan mutafarriqat. Yang ketiga, tema dalam setiap bahr yaitu ; 

dalam bahr thawil adalah wasf, ratsa', ikhwaniyyat, mutafarriqat, dan madh. Bahr kamil  

adalah ratsa', wasf, madh, dan khamriyyat. Bahr basith adalah wasf, ratsa', mutafarriqat. 

Bahr wafir adalah wasf, madh, ratsa', bahr khafif adalah madh. Bahr rajaz adalah wasf, bahr 

raml adalah wasf, mutafarriqat, bahr sari' adalah wasf, tamtsil al-'awathif, dan mutafarriqat. 

Bahr mutaqarab adalah madh dan mutafarriqat. Bahr mujtast adalah mutafarriqat, wasf. 

Bahr madid adalah ghazal dan mutafarriqat. Bahr munsarah adalah wasf dan mutafarriqat. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara tema dan bahr dalam diwan ibnu 

Khafajah tidaklah mutlak karena ditemukan beberapa tema baru yang belum ada  dan tidak 

sesuai dalam teori kesesuaian Ahmad Syayib. 

Kata kunci : Ibnu Khafajah, bahr, ahmad syayib. 
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 جتريد

وىو أحد الشعراء ادلشهور يف  ىو أبو إسحاق إبراىيم بن أيب الفتح بن خفاجة بن خفاجةا 
ستة عشر  عددىا الشعر أنو حيافظ على استخدام قواعد الشعر اليت كانت ينظمعندما و  ،ياسو أندل

ينظم الشعر يف رلموعة كاألديب إنو  . يف عصرىمتفعيالت البحور للشعراء التأثري  يسببو وىذاحبرا. 
 ادلتنوعة من ادلوضوعات.

علم العروض ونظرية  نظرية الباحث ستخدم، اديوان ابن خفاجة يف ىذه القضية لتحليل
 library) ادلكتيب البحث من بحثال ىذاكان و  بني ادلوضوع والبحور ألمحد الشايب. ادلناسبة

research)،  وأما  .بطريقة التحليل الوصفيفهو  يستخدمها الباحث اليتوأما طريقة مجع اليبانات
  .(purposive sampling) فهو الغرض ادلثلي يستخدمها الباحث طريقة حتليل البيانات اليت

ثالث خالصات. األوىل أن البحور  البحث، وجد الباحثذا بعد أن قام الباحث هب
ادلستخدمة يف ديوان ابن خفاجة ىي البحر البسيط والبحر اخلفيف والبحر الرجز والبحر الرمل 
والبحر السريع والبحر الطويل والبحر الكامل والبحر ادلتقارب واجملتث والبحر ادلديد والبحر ادلنسرح 

والرثاء والوصف والغزل  ديوان ابن خفاجة ىي ادلدح أن ادلوضوع ادلستخدم يف ةوالبحر الوافر. والثاني
يف البحور ديوان ابن خفاجة ىي  أن ادلوضوع ادلستخدم ةوالثالثواذلجاء اإلخوانيات وادلتفرقات. 

لرثاء كامل لالبحر الطويل للموضوع الوصف والرثاء وادلدح واإلخوانيات وادلتفرقات والبحر ال
لوصف وادلدح ثاء وادلتفرقات والبحر الوافر للوصف والر لبسيط لدلدح واخلمريات والبحر اوالوصف وا

ع والرثاء والبحر اخلفيف للمدح والبحر الرجز للوصف والبحر الرمل للوصف وادلتفرقات والبحر السري
والبحر  لمدح وادلتفرقات والبحر اجملتث للمتفرقات والوصفلوصف وادلتفرقات والبحر ادلتقارب لل

أن العالقة بني  وجدنا االستنتاج وهبذافرقات.لبحر ادلنسرح للوصف وادلتوادلتفرقات والغزل ادلديد ل
ر و قليل من البح فيها ألنليس اإلجتاه اخلاص او غري مطلقة البحور وادلوضوع يف ديوان ابن خفاجة 

لنظرية موضوع جديد ما مل يكن يف افيها وأيضا ناسب بالنظرية أمحد الشايب ال ت يتال اتوادلوضوع
 أمحد الشايب.

 ابن خفاجة والبحر وادلوضوع الشعرالكلمات ادلفتاحية : 
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الواحد االحد ، الذى عمت حبكمتو الوجود ، و الذى مشلت رمحتو كل الوجود ، حنمده 
، ونشهد أنو ال الو إال ىو وحده ال شريك لو لو  اهلل سبحانو وتعاىل ونشكره بكل لسان زلمود

احلمدلو ولو ادللك وىو الغفور الودود ، وعد سبحانة وتعاىل من اطاعو بالعزة ، كما توعد من عصاه 
بالنار ، ونشهد أن نبينا زلمدًا بن عبد اهلل ىو عبده ورسولو ، صاحب ادلقام احملمود ، واحلوض 

 أما بعد. تسليماً كثرياادلورود ، و صل اهلل عليو وسلم 

اللقب إلمتام بعض الشروط للحصول على جل على انتهاء ىذا البحث أشكر اهلل عز و 
بتوفيقو قدر الباحث على إهناء ىذا البحث رغم أن للغة العربية و أدهبا. مبعونتو و العادلي يف قسم ا

 ىناك كثري النقصان و اللحن اللغوي.

األصدقاء األحباء، ماء و مساعدة األساتذة الكر  ىذا البحث مل حيصل بني أيديكم بدون
لذلك قّدم الباحث كلمة الشكر لكل شخص يعطيو دعمة ومساعدة يف صناعة ىذا البحث 

 وتأليفو، خصوصا إىل :
ادلكرم األستاذ الدكتور يوديان وحيودي ادلاجستري كرئيس جامعة سونان كاليجاكا فضيلة  .ٔ

 اإلسالمية احلكومية.
تور احلاج أمحد فاتح ادلاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة فضيلة ادلكرم الدك .ٕ

 .ن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةاسون
جستري كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب ادلكرم األستاذ الدكتوراندس مصطفى ادلا .ٖ

 العلوم الثقافية.و 
جستري الذي قد بذل جهده الكبري على ادلا كتور احلاج أمحد فاتحالد ادلكرم مشريف األستاذ  .ٗ

 القيام باإلشراف حىت يتم ىذا البحث.
يف كلية اآلداب خاصة ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية و ادلعلمات جبامعة سونامجيع ادلعلمني و  .٘

 أدهبا.الثقافية من قسم اللغة العربية و العلوم و 



 ط
 

 أّمي و أيب احملبوبني الذين قد ربياين إىل اآلن. .ٙ
 أدهبا.ع زمالئي يف قسم اللغة العربية و مجي .ٚ
 البحث. كل من يساعدين يف إمتام ىذاو  .ٛ

 
وأخريا الشكر العميق والتقدير الغزير لكل من ساعد الباحث إلمتام ىذا البحث عسى اهلل أن جيزيهم 

 نعم اجلزاء وأن ينتفع بو كل األعزاء من القراء.
 

 ٕٛٔٓنوفمبري  ٙٔجوكجاكرتا،       
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 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث . أ

ال شك أف األدب حيتل مكانة هامة كخاصة ُب بنية الثقافة العربية. إذا كانت حضارات  
ورث األعماؿ تغبضارة العربية ا ورث عن العظمة كصباؿ البنياف، فإفتالعرب  غّبالعامل العظيمة 

الشعر : لطبيعتهم كمالئمة بيئتهم لَببية كالعرب بفطرهتم مطبوعوف على  ُاألدبية الٍب فيها القيمة.
 ِ.اػبياؿ

الشعر هو جزء من األدب العريب، كمن عناصر الشعر العرب هو الوزف. اغبق أف العرب مل  
تعرؼ موازين الشعر بتعلم قوانْب صناعية كتعرؼ أصوؿ كضعية. كإمنا كانت تنظم بطبعها على ما 

م هه  الفطرة إ ى أكزاف أرجعها اػبليل بن أضبد يهيئه ؽبا إنشادها كتغنيها كحداؤها. كقد هدهت
الفراهيدل البصرم ُب القرف الثاين اؽبجرم إ ى طبسة عشر كزنا ظباها حبورا، كزاد عليها األخفش 

كقد  ّ)سعيد بن مسعدة النحوم، تلميه سبويه، كسبويه تلميه اػبليل( حبرا فصار ستة عشر حبرا.
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أف بعضهم كاف يكثر النظم من حبر دكف آخر. كشعر أكثركا النظم بإستخداـ بعضها بعض بل 
 ْ.العرب رجز  كقصيد  بيِب على قافية كاحدة كيفما طاؿ القوؿ

 ٓكعند الشعراء أف اهتماـ الشعر نوعاف، كمها تركيز عناصر  اػبارجية كتركيز عناصر  الداخلية. 
علم العركض كالقافية.  كالتحليل الهم يستخدـ ُب البحث من ناحية عناصر اػبارجية من الشعر هو

كالعركض هي علم الهم يبحث عن البحور كتغّب أكزاهنا ُب الشعر العريب. كأما البحر هو كزف 
 ٔ.اؼبوسيقى الهم تسّب عليه القصيدة ُب أبياهتا صبيعا

اؼبوضوع. اؼبوضوع هو  هو كأما التحليل الهم يستخدـ ُب البحث عناصر الداخلية من الشعر 
 استخدمها الشاعر لتللي  الشعر كتكوف األساس ُب ربديد الغرض من شعر . فكرة األساسية الٍب

كإذا تعلق بالٌله فاؼبوضوع ربٌانية، كإذا تعلق بالعاطفة فاؼبوضوع إنسانية، فلهلك مع األفكار األخرل 
 ٕ.الٍب ديكن أف تلٌوف موضوعات األشعار

ع ُب اعبنوب الغريب من القارة جزء من اغبضارة اإلسالمية كاألدب العريب الٍب تق األندلس 
تطور اغبالة الفكرية كاألدبية ُب هها العصر، مهما تغّبت أشكاؿ النظم السياسية ألية  ٖاألكركبية.
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دكلة، فإف اغبياة األدبية كعلـو اللغة تبقى لكنها تتلثر دبا حييط بالعامل األندلسية. كهه  اغباؿ تنطبق 
 .ابن خفاجة بال شك على اؼبرحلة الٍب عاشها الشاعر

كالشعر األندلسي شبيه جدا بالشعر العباسي. كانت اؼبوضوعات ال يزاؿ يعتمد العديد من  
ك أف تظهر اؼبوضوعات كفقنا بالظركؼ اؼبوضوعات العباسية إال أنه يتلثر باغبالة الطبيعيةحوؽبا. الغرٍ 

 ٗ.اعبغرافية للمؤل 

وف. كاغبالة األدبية نفس الفَبة ابن خفاجة شاعر األندلسي الهم يعيش ُب عصر اؼبرابط 
كقد ثبت أف ابن خفاجة  َُاألدبية بالعصر"ملوؾ الطوائ " الٍب تتوجه إ ى األدب العباسي )اؼبشرؽ(.
 .ال يزاؿ يشّب إ ى النمط التقليدم للشعر العريب كشاعر ُب عصر العباسية

اغبالة ابن خفاجة هو الشاعر يعيش ُب منطقة ذات حالة جغرافية مدهشة زبتل  عن  
الطبيعية ُب اعبزيرة العربية بشكل عاـ. حٌب يتلثر ظهور اختالفات ُب اؼبوضوعات الشعرية ُب 

  ُِ.أف ابن خفاجة اؼبعركؼ بالشاعر الهم ال يزاؿ استخداـ منط الوزف ُب أشعار  ُُديوانه.

بناء على ذلك، فإف هناؾ سؤاؿ هل ديكن أف يكوف العالقة بْب اؼبوضوع ُب ديواف ابن  
جة كالبحور الٍب كضعته اػبليل بن أضبد الفراهيدل. كأما احملققوف يقـو النقاد العرب بتحليل خفا

الشاعر فقط أك من أحد العناصر من اؼبوضوع أك األكزاف. كهها يفتح الفرصة اإلضافية عن البحث 
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  .ٗٔ. ص ،(88ٓٔ العلمٌة، الكتب دار:  بٌروت) األندلس، شاعرشرق خفاجة ابن الدٌن، نور محمد حسن 
ٔٓ
   Nur Hidayah, Sejarah Sastra Arab di Andalusia, Jurnal CMES, (Vol VI : 2013), h. 215. 
ٔٔ

     .8ٖٕ. ص العربً، ألدبا تارٌخ ضٌف، شوقً  
ٕٔ

 .٘. ص ،(88ٗٔ دارالقلم،:  بٌروت) خفاجة، ابن دٌوان الطباع، فاروق عمر  
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 البحور لتبحث عن العالقة بْب اؼبوضوع كالبحور اؼبستخدمة. ك يريد الباحث أف يرل عن العالقة بْب
كاؼبوضوع ُب ديواف ابن خفاجة. كلتحليل هها الشعر، يستخدـ الباحث علم العركض ٍب يبحث عن 

د العالقة بْب جيأف  يريد الباحثالعناصر الداخلية بنظرية أضبد الشايب، ُب اؼبوضوع اػباص. كلهلك 
 .البحور كاؼبوضوع ُب ديواف ابن خفاجة بنظرية أضبد الشايب

 تحديد البحثب. 

 : أك القضايا كهي  السؤاؿالباحث أف حيدد  ديكن ، السابقة خلفية البحث من انطالقا 

 ما هي البحور الٍب استخدمها ابن خفاجة ُب ديوانه ؟ .ُ
 ما هي اؼبوضوعات الٍب استخدمها ابن خفاجة ُب ديوانه ؟ .ِ
 كي  العالقة بْب البحور كاؼبوضوعات الٍب استعملها ابن خفاجة ُب ديوانه ؟ .ّ

 وفوائده ض البحثج. أغرا

إف لكل حبث هدفان، فال عمل بكل هدؼ. كبناء على ربديد البحث السابق فلهداؼ  
 : البحث هي

 .ؼبعرفة البحور الٍب استخدمها ابن خفاجة ُب ديوانه .ُ
 .ؼبعرفة اؼبوضوعات الٍب استخدمها ابن خفاجة ُب ديوانه .ِ
  .فاجة ُب ديوانهؼبعرفة العالقة بْب البحور كاؼبوضوعات الٍب استعملها ابن خ .ّ
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  : كأما فوائد هها البحث فهي كما يلي

 .من الناحية العملية، ليزيد اؼبعرفة عن العالقة بْب البحور كاؼبوضوع ُب ديواف ابن خفاجة .ُ
من الناحية النظرية، ليزيد اؼبعرفة ُب دراسة التحليلية العركضية عن العالقة بْب البحور  .ِ

اللغة العربية كأدّٔا خاصة ككل آّتمع األكادديية  كاؼبوضوع ُب ديواف ابن خفاجة للطالب
 .احملتاج عامة

 التحقيق المكتبي .د

هو كل مواد القراءة الٍب ردبا سبت قراءهتا كربليلها، سواء أكانت منشورة أـ  التحقيق اؼبكتيب  
من  التحقيق اؼبكتيب يستخدـ أساسا لإلشارة أف الَبكيز مل يتم التحقيق فيها ُّكتحصيل إنفرادم.
كالتحقيق اؼبكتيب ؼبراجعة األدبيات كاؼبواد اؼبقارنة، كالباحث تقَبح بعض  ُْالباحثْب السابقْب.

 : البيانات الرظبية ذات الصلة ّٔها البحث

، طالبكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا َُِِالبحث الهم كتبه أضبد مصطفى سامل،  .ُ
اف النابغة الهبياين )دراسة عركضية ُب اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا ربت العنواف "ديو 

توافق اؼبوضوعات كالبحور(". كالنتيجة من حبثه كانت البحور الٍب يستخدمها الشاعر ُب 

                                                           

ٖٔ
   Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 161         

   
ٔٗ

  Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-dasar Metodologi Penelitian,(Malang : Lembaga Penelitian 
IKIP Malang, 1997), h. 23. 
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أشعار  كهي البحر البسيط كالطويل كالرجز كؾبزكء الكامل كاػبفي  كالسريع كالوافر 
ة ُب ديوانه. اؼبناسبة كموضوعاته الفخر كاؼبدح كاؽبجاء كالوص  كالغزؿ كاإلعتهار كاغبماس

بْب البحور كاألغراض ُب ديوانه تدؿ أف البحور ُب علم العركض تستسخدـ لألغراض 
الشعرية اػباصة، كبو حبر الطويل عند نظرية ألضبد الشايب يستخدـ ُب أغراض الفخر 
كالوص  كاغبماسة كالتاريخ، كلكن النابغة يستخدـ البحر الطويل ألغراض اؼبدح كاؽبجاء 

 .ثاء كاإلعتهاركالر 
، طالب كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا ََِٔالبحث الهم كتبه عمر فاركؽ،  .ِ

اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا ربت العنواف "العالقة بْب اؼبوضوع كبْب البحور اؼبستعملة 
. كالنتيجة من هها البحث هي كانت البحور الٍب عقدت )دراسة عركضية ُب أشعار اعبوهرم

ُب أشعار  ستة حبورا كهل الكامل كاؼبتقارب كاؽبزج كالوافر كاػبفي . كاختار الشاعر  الشاعر
حبر الكامل ألشعار  الغزؿ كالفخر كاؼبدح. كأما الوافر كاػبفي  فهما ُب الفخر ، كاؽبزج 

 يستعمله الشاعر ُب السياسٌي كاؼبتقارب يستعمله ُب النفسٌي.
، طالبة كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا ََِٓالبحث الهم كتبته نانينج ستياكاٌب   .ّ

اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا ربت العنواف "أشعار النابغة اعبعدل )اؼبستعملة دراسة 
عركضية ُب توافق موضوعاهتا كالبحور(". كالنتيجة من هها البحث كانت البحور الٍب تراجع 

كاختار الشاعر البحر الطويل كاؼبتقارب  النابغة ُب أشعار  اؼبكتوبة ُب ديوانه أحد عشر حبرا.
كالرجز كاؼبديد كاؼبنسرح ألشعار  الفخر كاؽبجاء كاختار الشاعر البحر الكامل كؾبزكء الكامل 
كالرمل ألشعار  اؼبدح كاستعمل البحر البسيط كالوافر كاػبفي  ألشعار  الرثاء. كهه  بْب 

ن يوجد أيضا اؼبوضوعات أك معُب اؼبوضوعات كالبحور مناسبة بالنظرية ألضبد شايب كلك
أشعار  الٍب غّب مالئمة أك ال تناسب بالنظرية ألضبد شايب كما كتبه ُب أصوؿ النقد 

 األديب، كبو حبر الرجز الهم يصلح لنظم كالنابغة استعمله هها البحر ُب أشعار  الفخر.
اكا ، طالبة كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجَُِٓالبحث الهم كتبه سٍب فاطمة  .ْ

اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا ربت العنواف "اؼبناسبة بْب البحور كاألغراض الشعرية ُب 
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نت البحور الٍب أشعار لبيد بن رابعة العامرم )دراسة عركضية(". كالنتيجة من هها البحث كا
ل. كأما زكء( كاػبفي  كالرجز )التاـ كاؼبشطور( كاؼبنسرح كالوافر كالبسيط كالرمالعدك )التاـ كآّ

سبة نااؼباألعراض الٍب استخدمها ُب أشعار  الفخر كاؽبجاء كالوص  كاؼبدح كاغبكمة كالرثاء. 
بْب العناصر ُب أشعار  عاؼبية. كاذا ليس اإلذبا  اػباص بْب البحور كاؼبوضوع يل أشعار  لبيد 

 بالنظرية ألضبد الشايب كما كتبه ُب أصوؿ النقد األديب.
، طالبة كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا َُِٓفاطمة البحث الهم كتبه سيٍب  .ٓ

اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا ربت العنواف "الشعر ُب ديواف الباركدم )دراسة ربليلية ُب 
الباركدم  علم العركض كالقوافية(". كالنتيجة من هها البحث كانت البحور الٍب يستخدمها

سيط كالرجز كالسريع كالكامل كالرمل كاػبفي  ُب أشعار  الطويل كاؼبتقارب كالوافر كالب
كآّتث آّزكء كاؼبتدارؾ آّزكء. كفيها البياف الزحاؼ كالعلة كالضركرة الشعرية. كفيها التقدًن 
باغبركؼ القافية كاغبركة القافية كالعيوب القافية الٍب استخدمهاؿبمود سامي الباركدم ُب 

 ديوانه.
واس : دراسة عركضية كبالغية" الهم كتبته عي زكية طالبة البحث "الشعر اإلعَباؼ ألبو ن .ٔ

َباؼ . هها البحث ربليل شعر اإلعَُِّقسم اآلدب العربية  جبامعة إندكنيسيا سنة 
بنظرية علم العركض كالبالغة. كيظن الباحثة أف شعر اإلعَباؼ ألبو نواس إحدل من أشعار 

منظور من علـو اللغة حٌب ديكن صبالة األشعار العربية الٌب تلثر عليها قيمة الدينية اإلسالمية 
العربية. هها الشعر كتبه أبو نواس هو الشعر الغزؿ كالدعاء الهم تركيبا من أسالب صبيلة 

  ُٓكربميل اؼبعُب العميق.
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البحث " قيمة الَببية األخالقية ُب أشعار اإلماـ الشافعي : دراسة بنيوية كارثية" الهم كتبة  .ٕ
طالب قسم الَببية اللغة جبامعة شارؼ هداية اهلل جاكرتا سنة آرم خّب الرجاؿ فهم 

.هها اليحث له هتدي  للتعبّب العميق عن قيمة الَببية األخالقية ُب أشعار اإلماـ َُِْ
من عدد تسعة عشر بيتا. كالنتائج من هه  الدراسة يدؿ أف يكوف قيمة الَببية الشافعي 

قيمة الصرب كاألمانة كاإلخالص كاعبماؿ حينما  األخالقية ُب ديواف اإلماـ الشافعي كمنها
 ُٔتكلما كلطائفة كاألخالؽ الطن ألف القيمة هي مبادئ األساسية للتعليم األخالقي.

فتحصل على أف هناؾ البحوث الٍب تبحث عن الهم قاـ به الباحث  مناسبة ا ى ذلك
ى البحوث عن تناسب كتناسق بْب حبور األشعار كموضوعاهتا. كلكن الباحث مل حيصل عل

 اإلرتباط كالتناسق بْب حبور األشعار كموضوعاهتا حبثا عميقا كدقيقا باإلنتفاع بنظرية عركضية.  
سيبحث الباحث عن العالقة بْب البحور كاؼبوضوغ ُب ديواف ابن خفاجة با ستخداـ كلهلك 

ستَبة كانت بصورة عميقة كدقيقة حٌب يكتش  هها البحث قوة األشعار اؼبالنظرية أضبد الشايب 
 .أكالظاهرة

 

 

 

                                                           

ٔٙ
 : akses"قٌمة التربٌة األخالقٌة فً أشعار األمام الشافعً )دراسة بنٌوٌة وارثٌة(،   

, 10 november 2018.http/jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/view/1138/1010 Akses :   
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 ه. اإلطار النظري

 تعري  علم العركض .ُ

عند أضبد  ُٕالعركض هو العلم الهم يبحث عن البحور كتغّب أكزاهنا ُب الشعر العريب.
الشايب ، األغراض الواردة ُب شعر لديها التفاعل مع علم العركض. ُب هه  اغبالة اؼبطابقة مع 

إذا كاف العركض هو علم مسيقى الشعر، فتبدك هناؾ صلة  البحور السادسة على كجه اػبصوص.
كثيقة كاضحة بْب العركض كاؼبوسيقى، ألف اؼبوسيقى تعتمد على الناحية الصوتية الٍب تقسم 
الكالـ إ ى مقاطع متناسقة. ككهلك العركض، فالتفعيلة )أم اؼبقياس العركضى( فيها هي ؾبموعة 

لكلمات، فتارة تنتهي ُب آخرها، كأخرل تنتهي ُب من كحدات صوتية ال تدخل ُب حساباهتا ا
 ُٖتبدأ ُب هناية كلمة كتنتهي ببدء الكلمة الٍب تليها، فبا جيعلها كاؼبوسيقى سواء.كسطها، كمرة 

 البحور الشعرية. ِ

الفراهدم الواضع األكؿ ُب علم العركض إف حبور الشعر طبسة  خليل بن أضبد ـماالاقبل 
حبرا كاحدا كهو اؼبتدارؾ فصار ستة عشر نوعا. فهو يقسم ثالثة أنواع، عشر نوعا. كزاد األخفس 

يعُب البحور اػبماسية )البحور الٍب تستعمل تفعيالهتا على طبسة أحرؼ( كالبحور السباعية 
)البحور الٍب تتكوف تفعيالهتا على سبعة أحرؼ( كالبحور اؼبمتزجة هي البحرك الٍب تستعمل 

 أحرؼ كسبعة أحرؼ. التفعيالت اؼبخلطة من طبسة
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 .ٕٗ. ص ،(811ٔ. المتحدة العربٌة تاإلمارا جامعة) والقوافً، العروض علمً فً الصافً الورد إبراهٌم، حسن محمد 
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 .ٗ. ص ،(Idea Press 2016:  جوكجاكارتا) والقوافً، العروض فً الخافى كشف فاتح، أحمد  
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 الشعر موضوعات .ّ

بتقاليد أسالفهم أبدان.  ينسوابالقدرة على شكل الشعر. أينما عاشوا مل  العربقد اشتهر 
 ألفكار بالعامل من الطبيعية كاإلقتصادية العامةتتلثر االنسبة التجارية األدبية تبقى لكنها 

 كهي: َِك إمنا جيعل اإلؼباـ بلشهرها، ُٗ.كالسياسية

كيسمى التشبيب: طريقة عند اعباهلية يكوف بهكر النساء كؿباسنهن. كشرح  ،النسيب  (أ 
أحواؽبن: فبن ظعنهن كإقامتهن ككص  األطالؿ كالديار بعد مغادرهتن كالتشوؽ إليهن حبنْب 

  .اإلبل كغناء اغبمائم كؼبع الربكؽ كلوح النّباف كهبوب النسيم كبهكر اؼبيا 
قومه كربدث حبسن بلوا كمكارمهم ككـر عنصرهم هو كص  اؼبرء خبصاؿ نفسه ك ، الفخر  (ب 

 ككفرة كرفعة حسبهم كنسبهم كشهرة شجاعتهم.
هو الثناء على على شرحيه من العبد : كرجاحة العقل كالعدؿ كالعفة كالشجاعة كغّب ، اؼبدح (ج 

 ذلك.
 هو تعداد مناقب اؼبيت كالتواجد التفجع كالتله  عليه كاستعظاـ اؼبصيبة فيه.، الرثاء (د 
كقبيله كنفى اؼبكاـر كاحملاسن عنه. ككانت العرب ُب بدء أمرها  هو تعداد مثالب اؼبرء، اؽبجاء (ق 

لشرحها ُب هجوها كتكتكو ُب حقيقة حاله ، ٍب أقهع فيه بعض اإلقهاع احملَبفوف بالشعر ، 
 كحاكهم السفهاءُب ذلك.

                                                           

ٔ8
  Chotibul Umam, Kesusastraan Arab Asal Mula dan Perkembangannya, (Jakarta :Zikrul Hakim, 

2015),  h. 2. 
ٕٓ

 .ٓ٘-ٙٗ. ص ،(871ٔ المعارف، الدار:  القاهرة) وتارخٌه، العربً األدب فً لوسٌطا عنانً، ومصطفى اإلسكاندرى حمدأ   



ٔٔ 

 

قلب اؼبعتهر هو درء الشاعر هتمة عنهن كالتفق ُب اإلحتجاج منها ، كاستعماله ، اإلعتهار (ك 
 إليه ، كاستعطافه عليه ،.

هو شرح الشيئ كهيئته على ما هو عليه ُب الواقع: إلحضار  ُب ذهن السامع كلنه ، الوص  (ز 
يرا  أك يشعر به. كهها هو السبب الهم جيعلك زبطئه أك تتخيله. كال سبيل إ ى حصر 

 سهم.ضركب الوص  عند العرب ، لكنهم كصفوا كل ما رأ  أكعانو  أكخالط نفو 
كقد تقدـ تعريفها ، كأكثر ما تكوف أمثاؿ العرب كحكمها موجزة منضمنة ، اغبكمة كاؼبثل (ح 

 أك ذبربة صحيحة، سبليها عليها طباعها بال تكل  تكلي  فالسفة اؼبولدين، حكما مقبوال
كال إكثر منهاحٌب خيرج الشعر ّٔا عن بابه اؼببِب على اػبياؿ كاألكصاؼ، كإمنا يؤتى ّٔا ُب  

 م كاؼبلح ُب الطعاـ.كالمه

 كأما تنوع اؼبوضوع َب الشعر األندلسي، كهو :

 يعاتب على الورد كفيه هناؾ أيضا ذـ على النساء.ا فيه، ذـ الورد (أ 
حيتوم على حب كحالكة شرب اػبمر ليشعر باإلدماف ألنه يعتمد سببان  ،اػبمريات  (ب 

 للسعادة.
ركؼ اعبغرافية اعبميلة ألجل أف حيتوم على أكصاؼ الطبيعة حوؿ الشاعر أك الظ، الطبيعة (ج 

 تتلثر  خياؿ الشاعر.
 حيتوم على زيادة الوالء كيزكي اإلدياف هلل.، الزهد كالتصوؼ (د 
 حيتوم على إعباء هلل كالرعاية من حرب اغبرب. ،اإلستنفار كاإلستصراخ (ق 

 عند أضبد الشايب كاف اؼبناسبة بْب البحور كاألغراض الشعرية. كما يلي :
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  من اؼبعُب كإكماؽبا فلهلك يكثر ُب فخر كضباسة ككص  كتاريخ.الطويل يتسع لكثّب (أ 
 يقرب من الطويل يعُب يتسع ألغراض الشعر الفخر كاغبماسة كالوص  كالتاريخ.البسيط   (ب 
الكامل أٍب األحبر إ ى سباعية الهم يصلح ألكثر اؼبوضوعات كهو ُب اػبرب أجود منه ُب   (ج 

 ذ كجاد نظمه بات مطريا مرقصا.اإلنشاء كأقرب إ ى الرقة كإذا دخله اغبه
 الوافر يصلح ُب الفخر.  (د 
اػبفي  أخ  البحور على الطبع كأطالها للسمع يشبه الوافر لينا كلكنه أكثر سهولة كأقرب  (ق 

 إنسجاما.
 الرمل حبر الرقة فيجود نظمه ُب أحزف كأفرح كزهريات. (ك 
 ياضة.السريع حبر يتدفق سالسة كعهكبة حيسن فيه الوص  كسبثيل العواط  الف (ز 
 اؼبتقارب حبر فيه رنة كنغمة مطرية على شدة ملنسة. (ح 
 آّتث حبر يصلح غبركة أكنغمة أكزح  جيش أك كقع مطر أكسالح. (ط 
. (م   الرجز كيسمونه ضبار الشعر صاّب لنظم العلـو
اؼبديد على سعوبته كلكنه كاف موفقا ُب إخضاعه ؼبشاعر  اؼبختلفة الٍب احتواها القصيدة، عزة  (ؾ 

 صت ّٔا األبيات.كأنفة كإعجاب غ
 ُِ.اؼبنسرح يصلح لألناشيد كللتوشيحات اػبفيفة  (ؿ 
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 البحث منهجد. 

هي الطرؽ العلمية للحصوؿ على البيانات الصحيحة، ّٔدؼ إجياد معرفة  منهج البحث
البحث حيتاج  ِِمعينة، كتطويرها كإثباهتا. ك بالتايل  ديكن استخدامها لفهم اؼبشاكل كحٌلها كتوقعها.

 ؼبطابق بهالك البحث ليكوف حبثا موثوقا.إ ى اؼبنهج ا

"العالقة بْب  الباحث ُب حبث هه  األشعار باؼبوضوع يستخدمهالبحث الهم  منهجكأما 
. مناسبة (library research)البحور كاؼبوضوع ُب ديواف ابن خفاجة" فهو البحث اؼبكتيب 

 ف : ستخدمها الباحث قسمايبالبيانات اؼبوجودة فمصادر البيانات الٍب 

 البيانات األساسية، يعِب ديواف ابن خفاجة. .ُ
ثانوية، هي البيانات من اؼبراجع األخرل كاؼبتعلقة اؼبوٌضحة بالبحث ُب النشرة الالبيانات  .ِ

 العلمية أكآّالت عادة. كهي ملخوذة من كتب أكاؼبقاالت اؼبتعلقة دبادة هها البحث العلمي.
 

 طريقة صبع البيانات . أ
حث بطريقة التحليل الوصفي كهي الطريقة اؼبستخدمة حٌلل الباحث هها الب

 ككشفها بشكل منهجي، من خالؿ كص  البيانات ٍب يتبع بالتحليل . الكتشاؼ اؼبشاكل
 طريقة ربليل البياناتب. 

                                                           

ٕٕ
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 6 
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 purposive)كأما طريقة ربليل البيانات الٍب يستخدمها الباحث فهو الغرض اؼبثلي
sampling) ؼبضبوط كفقنا ؼبقاييس ؿبددة مطبقة بناءن على يعِب اختيار كحدة النموذج ا

كأما طريقته فهي : أكؿ، قراءة كتسجيل عدد األشعار ُب ديواف ابن  ِّأهداؼ البحث.
تسجيل  خفاجة. ثانيا،  ربليل كتقطيع كحدة النموذج الشعر بعلم العركض كالقواُب. ثالثا،

العالقة بْب البحور كاؼبوضوع  اؼبوضوعات الواردة ُب ديواف ابن خفاجة. رابعا، ربليل عركضي
ُب ديواف ابن خفاجة. خامسا، صبيع البيانات اؼبناسبة ك يعرض نتائج ربليل البيانات ، حبيث 

 ديكن اػبالصة.

 . نظام البحثق

كاف نظاـ البحث ؿبتاجا كل اإلحتياج لتسهيل اؼبواد اؼببحوثة كفهمها كمعرفتها جيدا ُب هها 
 البحث، كهو كما يلي :

قدمة كتتكوف من خلفية البحث كربديد البحث كأغراض البحث اؼب حيتول علىألكؿ الباب ا 
 كمنهج البحث كنظاـ البحث. النظرمكاإلطار  كفوائد  كالتحقيق اؼبكتيب

حملة عن ترصبة ابن خفاجة كيتكوف من حياة ابن خفاجة كشعر   حيتول على الباب الثاين 
 كاإلجتماعية. كديوانه كاغبالة السياسة كاغبالة العمرانية

                                                           

ٕٖ
 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92.    
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تسجيل : الفصل األكؿ .ربليل عناصر الشعر ُب ديواف ابن خفاجة حيتول علىالباب الثالث  
 ؛ ربليل البحور اؼبستعملة ُب ديواف ابن خفاجةكالفصل الثاين  عدد األشعار ُب ديواف ابن خفاجة

ي العالقة بْب البحور ربليل عركضكالفصل الرابع  ربليل اؼبوضوعات الواردة ُب ديوانهكالفصل الثالث 
 .كاؼبوضوعات اؼبستعملة ُب ديواف ابن خفاجة بالنظرية أضبد الشايب

 .اإلقَباحاتكلمة اإلختتاـ ك ك اػبالصة  حيتول علىالباب الرابع  
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 رابعالباب ال

 خاتمة

 خالصة . أ

لقد ًب هها البحث بعوف اهلل كتوفيقه عٌز كجٌل. كلقد جاهد الباحث كبهؿ جهود  للقياـ 
 بتحليل ديواف ابن خفاجة ُب هه  البحث ٍب حصل الباحث على نتائج البحث اآلتية :

ى (، نظمها الشاعر علِْْٖيضم ديواف شعر ابن خفاجة ألفْب كشبامنائة كأربع كشبانْب بيتان )  .ُ
كانت البحور اؼبستخدمة ُب ديواف ابن خفاجة اثنا عشر حبورا كهي : (. ك ُِإثنا عشر حبوران )

البحر البسيط كالبحر اػبفي  كالبحر الرجز كالبحر الرمل كالبحر السريع كالبحر الطويل كالبحر 
البيت   الكامل كالبحر اؼبتقارب كآّتث كالبحر اؼبديد كالبحر اؼبنسرح كالبحر الوافر، كأنواع

إثنا عشر حبوران كلها التاـ اال ُب البحر آّتث كهو آّزكء كلكن هناؾ التاـ كآّزكء ُب للبحور ُب 
البسيط كالبحر الرجز كالبحر الرمل كالبحر الكامل. أما الزحافات اؼبوجودة ُب ديواف ابن حبر 

 خفاجة كهي القبض كاػبنب كالعصب كالطي.
  

واف ابن خفاجة كهي اؼبدح كالرثاء كالوص  كالغزؿ كاؽبجاء تعددت موضوعات الشعر ُب دي .ِ
الطويل ؼبوضوع من الوص  كالرثاء  كاإلخوانيات كاؼبتفرقات. كاستعمل ابن خفاجة حبر

كاإلخوانيات كاؼبدح كاؼبتفرقات كاستعمل ُب حبرالكامل ؼبوضوع من الرثاء كاؼبدح كالوص  
 لوص  كالرثاء كاؼبتفرقات كاستعمل ُب حبرالبسيط ؼبوضوع من ا كاػبمريات كاستعمل ُب حبر

اػبفي  ؼبوضوع من اؼبدح كاستعمل ُب  الوافر ؼبوضوع من الوص  اؼبدح كالرثاء كاستعمل ُب حبر
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الرمل ؼبوضوع من الوص  كاؼبتفرقات كاستعمل  الرجز ؼبوضوع من الوص  كاستعمل ُب حبر حبر
اؼبتقارب  كاستعمل ُب حبرتفرقات اؼبك كسبثيل العواط  السريع ؼبوضوع من الوص   ُب حبر

كالوص  كاستعمل  اؼبتفرقاتآّتث ؼبوضوع من  ؼبوضوع من اؼبدح كاؼبتفرقات كاستعمل ُب حبر
الوص   كاستعمل ُب حبراؼبنسرح ؼبوضوع منالغزؿ كاؼبتفرقات  اؼبديد ؼبوضوع من ُب حبر

 كاؼبتفرقات بالرغم أف ابن خفاجة مل يعربها من قبل.
 

بحث كجد الباحث اؼبناسبة بْب اؼبوضوع كالبحور ُب ديواف ابن خفاجة بنظرية ُب هها ال  .ّ
كلكن يوجد أيضا اؼبوضوعات أك معُب أشعار  الٍب غّب  بشرح كاضح التناسب ألضبد الشايب

مالئمة أك ال تناسب بالنظرية ألضبد شايب كما كتبه ُب أصوؿ النقد األديب، كبو حبر الرجز 
ه هها البحر ُب أشعار  الوص . كهناؾ موضوع جديدة الهم يصلح لنظم كابن خفاجة استعمل

ـ يعرب  ُب كتابه األصوؿ النقد األديب كبحر الطويل كالبسيط كالرمل  ألشعارابن خفاجة الٍب ؿ
 اؼبديد كاؼبنسرح فيها موضوع اؼبتفرقات ك حبر الكامل فيها موضوع اػبمريات.

 كلمة إختتام واإلقتراحات . ب

تائج البحث السابقة قدـ الباحث بعض اإلقَباحات لتكميل بناء على التحليل السابق كن 
هها البحث كلسهولة الباحث الهم سيقـو بدراسة علم العركض أك سيقـو بتحليل العالقة كاؼبناسبة 

 بْب البحور كاؼبوضوع ، كهي :

عبميع الطالب كالطالبات ُب قسم اللغة العريبة كأدّٔا أف يعمقوا دراسة علم العركض خاصة  .ُ
 قة بْب البحور كاؼبوضوع ُب ديواف األخرل.العال
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أدرؾ الباحث أف هها البحث بعيد عن الصواب كالكماؿ. رأل أف هها البحث ال يكتفي حبثه  .ِ
بنظرية أضبد الشايب فحسب. هناؾ النظريات األخرل الٌب ديكن تطبيقها ُب ربليل الشعر ُب 

 هه  الديواف.

عل هها البحث البسيط مقبوال قبوال حسنا كنافعا كأخّبا يرجوا الباحث من اهلل تعا ى أف جي 
 اؼبباحث كاإلخواف اؼبسلمْب كاألخوات اؼبسلمات ُب فهم اللغة العربية كأدّٔا.
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