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 صائص القافية في شعر ابن خفاجة األندلسيخ
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 الملخص:
تتغِت ىذه الدراسة الكشف عن السمات اإليقاعية النابعة من مقاطع قوايف شعر ابن خفاجة، كدراسة 

ور خليلي كمن معطيات علم اللغة اضتديث، من خالؿ ىذه البنية اظتقطعية دراسة إحصائية تطبيقية من منظ
تصنيف أنواعها كمراتبها كدرجاهتا، كأركائها، كغتاريها، كرصد تشكالهتا اظتوسيقية، كمظاىرىا اإليقاعية، مبا 

عن اظتنحى األسلويب يف اختيارات  ، كمبا يكشف أيضنانتنحها خصوصية على مستول التشكيل كالداللة
 .  تو، كمدل تواترىا يف شعره اجتاىنا كنفىسناعن انفعاال افوية كنغماهتا األكثر تعبَتناالقالشاعر للتشكالت 

 المقدمة:
 (1)حىت يكوف لو كزف كقافية " عرناإف القافية ىي شريكة الوزف يف االختصاص بالشعر، كال يسمى ش"

 ألشطر أك األبيات منكىي عدة أصوات تتكوف يف أكاخر ااعية تعزز من شعريتو كموسيقاه. "كاتسامو بإيق
من اظتوسيقى الشعرية. فهي مبثابة الفواصل اظتوسيقية يتوقع السامع  القصيدة، كتكررىا ىذا يكوف جزءنا ىامنا

ترددىا، كيستمتع مبثل ىذا الًتدد الذم يطرؽ اآلذاف يف فًتات زمنية منتظمة، كبعد عدد معُت من مقاطع 
 . (2)ذات نظاـ خاص يسمى بالوزف"

االختيار لتفحص بنية القافية يف شعر شاعر أندلسي، افتاز عن شعراء األندلس ْتامل قيثارة  كىنا، كاف
، كىو أمر دعانا للتساؤؿ كاد يوقف شعره عليها، كأسس مذىبنا فنينا خفاجيناالطبيعة، يطرب عتا كيغٍت عتا، كي

، اظتتناغمة مع شعر صواهتااصرىا كمستوياهتا ككثافة أعن اختيارات الشاعر يف موسيقى قوافيو من حيث عن
 الطبيعة خاصة، كشعره عامة.

اظتقطع اظتتحد أك اظتقاطع اليت تتكرر يف القصيدة كلها يف أكاخر األبيات، دتثل نقطة  بوصفهاإف القافية 
البناء العركضي  شًتؾ مع كزف القصيدة، ليشكال معنا، كتقرهتا اظتوسيقية عموديناارتكاز إيقاعية، دتتد نغمتها كن

 قصيدة العربية.لل
، لرصد كجوه اختيارات ابن خفاجة القافوية نا اظتنحى اإلحصائي إجراء منهجينا، اعتمدإنا يف دراستنا ىذه

ْتسب نقطيت ساكٍت القافية كعدد ما اشتمل  تية اظتوسيقية اليت تتحدد خليلينامن حيث بنيتها اظتقطعية الصو 
ىي ما بُت أقرب متحرؾ يليو ساكن إىل منقطع ية "بوصف القافعليو الفاصل بينهما من أصوات كحركؼ. 
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طبيعة القافية كبذا، سيتضح لنا من ىذا اظتدل الزمٍت،  (3)القافية كبُت منتهى مسموعات البيت اظتقفى"
 اظتتكاكس.ًتادؼ، اظتتواتر، اظتتدارؾ، اظتًتاكب، ك من مسمياهتا من اظت اظتقطعية، انطالقنا

ة من جهة نوع صوت ركيها، كأم األركاء اليت ىيمنت على قوايف كما سيعمق البحث يف نغمات القافي
حيث غتارم القوايف الشعر اطتفاجي، كتواتر بعضها دكف البعض اآلخر، كما لذلك من داللة ما، ككذا من 

ا أك فتحنا ، كدالالت ذلك، كما مدل حضور القافية اظتقيدة كنسبتها مقارنة بالقافية أك كسرنا كحركاهتا، ضمن
 ة.اظتطلق

، حينما يؤثر  عالمةبعض الظواىر اليت عتا  كما سيعاجل البحث أيضنا بالقافية السيما ظاىرة لزـك ما ال يلـز
 الشاعر التزاـ حرؼ أك أكثر قبل ركم القافية، ككذا ظاىرة التصريع السيما يف مطالع القصائد.

، كاإلشارة إىل أقتيتها، لحنانتناكؿ فيو تعريف القافية مصط كسيكوف مسار البحث بعد اظتقدمة، مدخالن 
 . وكمراجع تعقبو ثالثة مباحث، فخادتة، فقائمة مبصادر البحث

: الًتكيب اظتقطعي للقافية يف شعر ابن خفاجة، كسيتم دراسة بنية القافية اظتقطعية كصورىا المبحث األول
 ْتسب حتديدىا اطتليلي، مستعينُت بالدرس الصويت اضتديث.

ع يف شعر ابن خفاجة، م سندرس أم حركؼ الركم أكثر تواترناركم كحركتو، ك : حرؼ الالمبحث الثاني
ا، كأكثرىا دكراننا  يف شعر الشاعر.  حركاتو، كأنواع القافية إطالقنا كتقييدن

 : مظاىر موسيقى القافية كركافدىا اإليقاعية. المبحث الثالث
 . (4)يد غازمكقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه ديواف ابن خفاجة بتحقيق الدكتور س

 : مدخل
تعد القافية ركيزة من ركائز بناء الشعر، كال تقل شأننا عن كزنو، فكالقتا يتضافراف يف منظومة بنائية 
، (5)لتشكيل موسيقى اإلطار. كرغم اختالؼ أنظار العلماء كاجتاىاهتم قدنتنا كحديثنا يف التحديد الدقيق للقافية

قة كباظتوضوعية، فهي عنده "من آخر حرؼ يف البيت إىل أكؿ ساكن يليو من فإفَّ اظتفهـو اطتليلي عتا امتاز بالد
. لذلك، فقد رجحو غَت ما كاحد من العلماء منهم ابن رشيق، (6)قبلو، مع حركة اضترؼ الذم قبل الساكن"

. كىو ما أكده الدكتور زتاسة، فإف معيار اطتليل بن (7)يقوؿ: "كرأم اطتليل عندم أصوب، كميزانو أرجح"
أزتد الذم لتدد بو القافية ىو معيار موضوعي يطرد كيستقيم؛ ألنو يقـو على أساس صويت يعتمد على 

ا الوزف كاستقامتو التنظيم اظتقطعي للبيت يف قصيدتو، كالتنظيم اظتقطعي ىو أساسن
(8). 
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يب إذف، فالقافية من ىذا اظتنظور بنية صوتية كمقطعية، كىي قالب تؤلفو أصوات أك مقاطع كفق ترت
اظتقطعية كالصوتية تتوافق نغمينا يف سائر األبيات، كتتفق إيقاعينا، كيقفو بعضها  كتنظيم خاص، كىذه البنية

التدد قالب القافبعضنا. إف تعريف اطتليل للقافية "  .(9)كتعل أبعاده ثابتة يف أم قصيدة" ية حتديدن
 

بنية مقطعية، مع اختالؼ طفيف يف  بوصفهاكاطتليل ىنا يقًتب من اظتفهـو الصويت اضتديث للقافية، 
هنا تعد يف العرؼ اللغوم من القدماء حركؼ سواكن، يف حُت أ تسمية حركؼ اظتد، فهي عنده كعند غَته

طي، فنظر إىل اضتديث حركات طويلة، فتعريف اطتليل يقـو على أساس مقطعي، لكن اطتليل تأثر باصتانب اطت
اظتد يف الدراسات اللغوية اضتديثة عبارة عن حركات طواؿ، صوامت ساكنة، كحركؼ  حركؼ اظتد على أهنا

كىناؾ من جعل حرؼ اظتد مبثابة  (10)فألف اظتد فتحة طويلة، كياء اظتد كسرة طويلة، ككاك اظتد ضمة طويلة.
ككما عدَّ حرؼ القافية الساكن ألف التأسيس " مبثابة ، (11)حرؼ كحركة قصَتة كما رأل ذلك الدكتور أنيس

 .(12)قصَتة"حرؼ كحركة 
من تعريف  على معطيات علم األصوات، منطلقنا لذا، فقد حاكؿ أحد الباحثُت إعادة تعريف القافية بناء

إىل أكؿ صامت ساكن يسبقو، مع الصامت اظتتحرؾ الذم  "القافية ىي من آخر صوت يف البيتاطتليل، فػػ 
أم قبل  و مع الصامت الذم قبلو.ؼ مد، يسبقيسبق ذلك الساكن، أك من آخر صوت يف البيت إىل أكؿ حر 

أك حرؼ مد. كىذا التعريف يسَت على فكرة اظتقاطع الصوتية   . كالصوت ىنا، قد يكوف صامتنا(13)حرؼ اظتد"
 مبفهومها الذم حدده احملدثوف.

 

،  عي منتظم يتمثل " يف كوهنا ثباتناكمهما يكن من أمر، فإف القافية عتا دكر إيقا يتكرر فيو على ؿتو ملـز
 . (14)ركؼ كحركات معينة يف أكاخر أبيات القصيدة "ح

 

 المبحث األول: صور القافية المقطعية: 
ىنا، سنعمق البحث كالتحليل يف تشكالت القافية يف شعر ابن خفاجة، من حيث حدكدىا، كتركيبها 

شارة إىل أف اظتقطعي، كرصد مراتبها كدرجاهتا ْتسب الفواصل اظتتحركة بُت ساكنيها، أك انعدامها. مع اإل
القدماء يف حتديدىم لصور القافية كأنواعها مل يشمل قالب القافية، كإفتا ارتبط ّتزء منو، األمر الذم كتعل 

اإعادة ال  (15)يتطابق مع قالب القافية، باالستعانة بفكرة اظتقاطع الصوتية. نظر يف حتديد ىذه األنواع حتديدن
 ب اجتاه الشاعر كنفسو الشعرم فيها كما يأيت:كىي هبذا االعتبار عتا ستس صور، احتسبنا نس
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كىذا النوع  . 00بػ / . كنرمز لو(16)اظتًتادؼ: كىو أف يتواىل يف القافية ساكناف من غَت فاصل ْتركة .5
، كاألنػًٍيٍق = نًٍيٍق " كىو ىنا مقطع طويل مغلق، كرمزه الصويت وف من مقطع صويت كاحد. ؿتو: قاؿٍ يتك

 )ص ح ح ص(.

ايف اظتًتادؼ، كىي اليت يتواىل يف آخرىا ساكناف، كأعسر ما تكوف عندما يكوف الساكناف كمن أعسر القو 
اضترؼ السابق للركم الساكن، كاكنا أك ياء صحيحُت... كشبيو بالصحيحُت الساكنُت يف العسر، أف يكوف 

فاجة كاجتاىو إليها ن خ. كلعسر ىذا النوع من القوايف فإف نسبة حضوره يف شعر اب(17)ما قبلها" ساكنة مفتوحنا
اضترؼ السابق للركم الساكن حرؼ مد، أك حركة طويلة، كىو %. لكنها جاءت رتيعها ك 3,5ضئيلة، بلغت 
العٍسٍر". ، ؽتا كسر ىذا العسر الصويت، عما ىو عليو يف صورة الساكنُت الصحيحُت كػ "(18)حرؼ الردؼ

على قدر عدد صوات اظتتكررة يف القافية ك"األاظتد أك اضتركة الطويلة" سيكوف من ناىيك أف ىذا الصوت "
 .(19)، تتم موسيقى الشعر كتكمل"صوات اظتتكررة يف أكاخر األبياتاأل

، ( عشركف بيتنا20ة بالياء، عدهتا )كمن أمثلة ىذا النوع، قوؿ ابن خفاجة يف قافية مقيدة، مًتادؼ، مردف
 :(20)يستدعي أحد أصدقائو جمللس أنس

                             ْتر الكامل اجملزكء()                                                                    
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌةى الغيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ 
 أىأىتٍتكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  بسقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كبشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًض األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ  
ـٍ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أ

 
 
 

يصطدـ بصوت القاؼ الساكن،  رعاف ما( مبا فيو من امتداد صويت، سفأنت ترل تكرر اظتقطع )نػػًٍيقٍ 
كاعتدكء ة اظتنبعثة منو. كلعل يف تقييد القافية ىنا، داللة على السكوف لبفعل صفة القلق ػتدثنا صدل صوتينا

 ه يف غتلس األنس. الذم ينشده الشاعر كرفقاؤ 
و عبارة عن قافية كى. "0/0بػ / . كنرمز لو(21)أف يتواىل فيها ساكناف مفصوؿ بينهما ْتركة اظتتواتر: كىو .2

 . ؿتو: (22)تتكوف من مقطعُت صوتيُت، كىذاف اظتقطعاف من النوع اظتتوسط"

 بىٍاِلٍ = مقطع متوسط، كرمزه )ص ح ح + ص ح ح (.
 كرمزه )ص ح ص + ص ح ح (. ،زىٍىري = مقطع متوسط

ا  كالقافية من ىذا النوع ت نسبتها فوؽ ذ بلغإ شاعر؛، كمؤثرة لدل الكانت ىي اظتهيمنة بشكل كبَت جدن
، يكشف عن دس أف اضتضور اظتتميز عتذا الشكل%. كؿت53,13% ك56,36النصف، اجتاىنا كنفسنا، 

سهولة انقياد، كحتكم كإحكاـ، كتتحدد نغمتو ْتسب صوت الركم، كحركتو كصوت اضترؼ الساكن السابق 
 صلو.عليو. فقد يقع الركم بُت صوتُت طويلُت، أك ينطلق الصوت من الركم إىل حرؼ ك 
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 :(23)فمن األكؿ قوؿ الشاعر يف رثائية بائية مضمومة، متواتر، مطلعها
 ْتر الطويل()                                                                             

 شػػػػػػػػػػػػػػػرابي األمػػػػػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػػػػػػو علٍمػػػػػػػػػػػػػػػتى سػػػػػػػػػػػػػػػرابي      
 إذا ارجتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِل ًىباهًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 ًعتػػػػػػػػػػػػػػػػابي  كعيتػػػػػػػػػػػػػػػػت الليػػػػػػػػػػػػػػػػاِل لػػػػػػػػػػػػػػػػو فهٍمػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
 فغايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ىاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اعتًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت هًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 

 
 
 

 

ػٍابي ". كقتا مقطعاف من اظتقطع اظتتوسط، كرمزقتا )ص ح ح +  فالقافية اظتتواتر يف البيتُت " تىػٍابي "، " ىى
 ص ح ح (.

 

 ) ْتر الطويل(                         :                               (24)كمن الثا  قولو
 ًت الػػػػػػػػػػػػػركًض عػػػػػػػػػػػػػن زىرىًؽ النٍهػػػػػػػػػػػػػًر      أمػػػػػػػػػػػػػا كالتفػػػػػػػػػػػػػا

 كقػػػػػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػػػػػمىٍت ريػػػػػػػػػػػػػػػحي الن عػػػػػػػػػػػػػػػامى فنٌبهػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 
 

 كإشػػػػػػػػػػػػراًؼ ًجيػػػػػػػػػػػػًد الغيٍصػػػػػػػػػػػػًن يف ًحٍليػػػػػػػػػػػػًة الٌزٍىػػػػػػػػػػػػرً  
 عيػػػػػػػػػػػػػػوفى النٌػػػػػػػػػػػػػػدامى حتػػػػػػػػػػػػػػػتى رلتانػػػػػػػػػػػػػػًة الفٍجػػػػػػػػػػػػػػػرً 

 
 
 

 (.اظتتوسط كرمزقتا )ص ح ص + ص ح ح". كقتا مقطعاف من اظتقطع فالقافية فيهما: "زٍىًر"، ك"فىٍجرً 
 : تىٍابي / زىٍىرً نتا من نوع " اظتتواتر"، إال أف ذتة فرقنا بينهما، مثالن هما كإف كاف

ما كتعل ع اظتردفة، ْتكم حرؼ الردؼ األلف، كىو حرؼ مد، "فقافية " تابي " ىي متواتر، كمن نو 
تر، زٍىًر" اليت ىي متواقافية "مقارنة ب (25)أكضح يف السمع" إلنشادىا أطوؿ، كما كتعلها أيضنا القدر الزمٍت
 لكنها غتردة.

بػ  القافية حرفُت متحركُت. كنرمز لو، فيكوف الفاصل بُت ساكٍت (26)أف يتواىل فيها حركتاف اظتتدارؾ: كىو .3
، األكؿ كاألخَت من النوع اظتتوسط، كاظتقطع الذم يقع يف كىذا النوع يتكوف من ثالثة مقاطع. 0//0/

ٍو + (27)الوسط من النوع القصَت ٍومىًل = حى ـى +ًؿ ) مقطع متوسط مغلق + مقطع قصَت + . ؿتو، حى
 مقطع متوسط مفتوح(. 

% اظترتبة الثانية يف اجتاه الشاعر إليو، بعد اظتتواتر، كبنسبة نفس 34,07كىذا النوع يشكل بنسبتو 
38,41 .% 

                                                                                               :(28)، لتبُت القيمة اإليقاعية ظتقاطع القافية األخَتة : فاألكؿ قولوكلنا أف نقف ػتٌللُت بعض األمثلة
                                                                                                       ْتر السريع(                                                    )                                                                    )

    أم  زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى إال هنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب   ـٍ أم  خطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى إال ذىى  أ
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 ) ْتر الطويل(           :                                             (29)كالثا  قولو
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيلو للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب ظًلٍلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي      

 
 
 

 جتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  يبى الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهباءي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  
 
 
 

. فتزيد  الثانية من ناحية القيمة اإليقاعية على األكىل، الشتماعتا على فالقافية يف اظتثالُت: ال ذىىىٍب / أىٍلعىبي
لعريب شعر كمي يؤسس على حرؼ مد، زاد الزمن اظتستغرؽ يف إنشاده عما ىو عليو يف األكىل. ألف الشعر ا

مد، متولد عن " اظتنتهي بواك وٍ بػي ، فإف اظتقطع "(30)مقفالن  امتوسطن  اىىٍب" مقطعن اظتقاطع. فإذا كاف اظتقطع "
" الذم ىو من قبيل اظتقطع اظتتوسط ، أك "يف"إشباع حركة الركم. فاظتد ىنا ليس أصلينا. ليس كاظتقطع يف "ما

، لذلك فالبعض يعد مثل اظتقطع "بو" مقطعنا ، لذا، فهو يف غَت موضع اإلشباع ىنا مقطع قصَت(31)اظتفتوح
ذم نستغرقو يف إنشاد مقطع متوسط القدر الزمٍت إلنشاده أقصر من القدر ال" شبو مفتوح؛ ألف متوسطنا

بقتُت أقل . كال شك أف اظتقطعُت يف القافيتُت السا(32)مفتوح، كأطوؿ من القدر الزمٍت إلنشاد مقطع قصَت"
ا " إيقاعنا من القافية يف  = راهنا " اظتشتملة على حريف مد ألف التأسيس كاطتركج. (33)" غدراهني

. كىذا النوع يتكوف 0///0بػ / . كنرمز لو(34)، ؿتو، السَّنىدً كاتاظتًتاكب: كىو أف يتواىل فيها ثالث متحر  .4
ينهما من النوع بمن أربعة مقاطع، اظتقطع األكؿ كاألخَت من النوع اظتتوسط، كاظتقطعاف اللذاف يقعاف 

مقطع متوسط مغلق + مقطع قصَت + مقطع قصَت + مقطع لٌسنىدي = فٍس + سى + فى + ًدم )القصَت. فا
 متوسط مفتوح(.

كنسبة حضور ىذا النوع من القوايف دتثل قريبنا من ضعف نسبة نوع اظتًتادؼ عند ابن خفاجة اجتاىنا 
% نفسنا. كال شك أف طوؿ الفاصل بُت ساكٍت القافية كىو طوؿ شٌكلو 5,66%. ك6,05كنفسنا، إذ بلغ 

تبطئ من سرعة زمن  تواِل ثالث متحركات، لتدث ضربنا من الثقل يف التنقل بُت ىذه اظتتحركات، كرتابة
 النطق هبا.
 ) ْتر البسيط (  :                                        (35)يف قوؿ ابن خفاجة خذ مثالن 

ػػػػػػػػػػػػػػػًر        لقػػػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػػػٍختي إىل ؾتػػػػػػػػػػػػػػػواؾى مػػػػػػػػػػػػػػػن قمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ىحن

ػػػػػػػػػػػػػػػػ اال أٍجتلػػػػػػػػػػػػػػػػي ظت  احػػػػػػػػػػػػػػػػىت أعػػػػػػػػػػػػػػػػي ميلىحن
 
 

 كبًػػػػػػػػػػػػػػػػػت  أيٍدلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍعي كالنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظىًر  
 ًع كالبىصىػػػػػػػػػػرً مػػػػػػػػػػن اضتيٍكػػػػػػػػػػًم بػػػػػػػػػػُت السػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػٍدالن 
 
 

+ ظى + رًم( كاف النطق تكوف من أربعة مقاطع صوتية ) كىٍف + فى كالٌنظىًر " = كىنٍػنىظىرًٍم "، ت فالقافية ىنا "
تواِل ثالث متحركات، إال أف عتذا البطء يف الشاىد داللة تتمثل يف ذلكم التأمل الذم أخذ ل هبا بطيئنا؛

و من كقت، فناسب نوع القافية الدالالت التأملية اليت احتواىا البيت، الشاعر بو نفسو عتذا القمر، كما يستغرق
 تها.بلو القصيدة برمَّ 
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يتواىل فيها أربع حركات، كال يكوف ذلك إال يف يعتمد الشاعر قافية اظتتكاكس، كىي اليت " ىذا، كمل
كالسكوف، فإف ىذا النمط من " دتيل إىل اظتراكحة بُت اضتركة راب؛ ذلك أف اللغة. كظتا فيو من االضط(36)الرجز"

ت دكف ساكن، كلذلك كصف باالضطراب، كشتي الشعر يبتعد عن ىذه اظتراكحة، كتتواىل فيو اضتركا
 .(37)"متكاكسنا

 حرف الروي وحركته: المبحث الثاني:
، ما بُت قصيدة كمقطعة كنتفة، كتعداد صنان ة عشر( مائة كأربع114بلغت عدد النصوص الشعرية )

 (.3337أبياهتا )
من حركؼ اعتجاء، كحرؼ األلف اللينة، كقد  ( أربعة كعشرين حرفنا24بن خفاجة )استعمل الشاعر ا

 : ، مع بياف تواترىا اجتاىنا كنفسنا(38)توزعت ىذه األصوات على اظتخارج اآلتية
ن ( م39اضتلق: كقد نظم الشاعر على أربعة من األصوات اضتلقية كىي اعتمزة كاعتاء، كاضتاء كالعُت، ) .5

 %.53299( بنسبة 467%، كأبياهتا )5224األشعار، بنسبة 
( من األشعار بنسبة 35اضتنك: كأصواتو اظتستعملة ىي: اصتيم، الشُت، الياء، الكاؼ، القاؼ، ) .2

 %.50255( بنسبة 339%، كأبياهتا )55254
لداؿ، الطاء، األسناف: كقد استعمل األصوات الشفوية اآلتية: السُت، الزام، الصاد، الثاء، التاء، ا .3

( بنسبة 5427%، كأبياهتا )45285( من األشعار، بنسبة 544كالضاد، كالراء، الالـ، النوف، )
42276.% 

( من األشعار بنسبة 90الشفتاف: كقد استعمل األصوات الشفوية : الباء، اظتيم، كالفاء، كالواك. ) .4
 %.32224( بنسبة 5076%، كأبياهتا )28266

( من 5مل يكن عتا حيز تنسب لو إال اصتوؼ". ) اللينة، كما يقوؿ اطتليل: "لف اصتوؼ: كمترج منو األ .5
 %.0283( بنسبة 28%، كأبياهتا )5259األشعار بنسبة 

 نسبة األبيات نسبة األشعار الحيز
 %.42276 %45285 األسناف
 %.32224 %28266 الشفتاف
 %.53299 %5224 اضتلق
 %.50255 %55254 اضتنك
 %.0283 %5259 اصتوؼ
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، مث أصوات %75 عتما الصدارة، فهما يشكالف يتضح أف نسبة خركج الركم من حيز األسناف كالشفتُت
أف الصوت بقدر ما يكوف ؼترجو أقرب إىل الشفتُت يكرب حظو ضتنك، كأخَتا اصتوؼ. كىذا يؤكد "اضتلق، كا

 .(39)ا"من االستعماؿ ركي  
 ، فيستضح من خالؿ اصتدكؿ اآليت:اس تواتر أبرز أصوات الركم اجتاىنا كنفسن أما قيا

 نسبة النفس عدد األبيات نسبة االجتاه )عدد األشعار( اضترؼ ـ
 %5822 650 %5725 55 الراء 5
 %54223 475 %54 44 الباء 2
 %56236 546 %55278 37 اظتيم 3
 %50 335 %9255 30 الالـ 4
 %729 264 %7296 25 الداؿ 5
 %7205 234 %7232 23 القاؼ 6
 %4255 552 %5 56 اعتمزة 7
 %228 94 %4245 54 النوف 8
 %4255 552 %425 53 اضتاء 9

 %2239 80 %3282 52 السُت 50
 %5255 52 %2254 8 الفاء 55
 %422 545 %5295 6 العُت 52
 %025 57 %5259 5 الكاؼ 53
 %2239 80 %5259 5 الياء 54
 %0265 22 %5227 4 اعتاء 55
 %0235 52 %026 2 التاء 56
 %0257 6 %026 2 الثاء 57
 %0254 5 %026 2 اصتيم 58
 %0205 2 %023 5 الزام 59
 0208 3 %023 5 الشُت 20
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 نسبة النفس عدد األبيات نسبة االجتاه )عدد األشعار( اضترؼ ـ
 %0238 53 %023 5 الصاد 25
 %0223 8 %023 5 الضاد 22
 0208 3 %023 5 الطاء 23
 0208 3 %023 5 الواك 24
األلف  25

 اظتقصورة
5 5259% 28 0283% 

 

ىي:  اليت آثر الشاعر استعماعتا ركينا، ككاف اجتاىو فيها كاضحنا يتبُت من اصتدكؿ أعاله أف أكثر اضتركؼ
 %، كنفسنا شعرينا52,86يف على نصف اظتنت الشعرم، اجتاىنا كنفسنا؛ مبا يشكل تن الراء، الباء، اظتيم، الالـ.

 %.58,91بلغ 
، عينة، فاثناف منهما شفوياف ؼترجناشتماعتا على خصائص مكلعل إيثار الشاعر النظم على ىذه اضتركؼ ال

كقتا الباء كاظتيم، فالباء شفوم انفجارم، كاظتيم شفوم أنفي، كاآلخراف ؼترجهما من اللساف، كقتا الراء كالالـ. 
أحلى كالالـ أسنا  لثوم. كاظتيم كالالـ  (40)كثَت شائع يف الشعر العريب "  "ككقوعو" ركينا فالراء لثوم مكرر،

القوايف، لسهولة ؼتارجهما، ككثرة أصوعتما يف الكالـ من غَت إسراؼ، كركائعهما كثَتة، كالباء كالراء 
، كأقرهبا إىل طبيعة أصوات اللُت، لذا م من أكثر األصوات الساكنة كضوحنا. كما تعد الالـ كاظتي(41)تلياهنما"

وح از ىذه األصوات من حيث" قوة الوض. كما دتت(42)نتيل بعضهم إىل تسميتها "أشباه أصوات اللُت"
كىي خاصة توسط بُت الشدة كالرخاكة، كأهنا خارجة من أدىن اصتهاز الصويت،  ،السمعي، ككوهنا أصواتنا مائعة
 .(44)بكثرة يف أشعار العرب كىي تأيت ركينا .(43)كمتخَتة من األصوات الشائعة"

ركؼ يف الشعر العريب، " أما تلك اليت تنتهي كؾتد الشاعر قد نظم على حرؼ األلف اللينة، كىو أمر مع
بألف اظتد اليت ىي جزء من بنية الكلمة فقد ركيت بكثرة يف الشعر القدمي كاضتديث. كقد شتاىا القدماء 

ر كتعل من اعتبار ا أك حرفُت، كىو أمىنا، إذ التـز الشاعر قبلها حرفن  كىي مل تأت مفردة؛ .(45)اظتقصورات"
صورات، كظتعظم الشعراء مق"على سبيل اصتواز، ما مل يقصد إىل ذلك الشاعر، كمتتار  ىذه األلف ركينا ككصالن 
، نستطيع اعتبار ة، حالة االلتزاـ ْترؼ قبل األلفآخر قبلها تقوية عتا، كيف ىذه اضتال كقد التـز كثَت منهم حرفنا

، أك اعتبار األلف عر مبمن الشا تـز بو الشاعر قبل األلف التزامناالقصيدة مقصورة، كاضترؼ الذم ال ا ال يلـز
 . (46)، كاضترؼ الذم التـز بو الشاعر ىو الركم"كصالن 
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ظتقصورة اليت ختتم لكن الشاعر ىنا قد قصد النظم عليها كجعلها حرؼ ركم، كىكذا، فإف ىذه األلف ا
إذا شاء  وز اعتبارىا ركيناظتستحسن، كما كتإذا ما التـز الشاعر ما قبلها كىو ا ترب ركينا" أال تعهبا القافية "كتوز

ا بو(47)الشاعر " يف لزـك ما ال كقاؿ "  :(48)ؿتويف ديوانو، يف غَت ما موضع،  . كىذا القصد قد جاء مصرحن
  ) ْتر الطويل(                         لراء مع حرؼ الركم:      يلـز من حريف السُت كا

 أال قػػػػػػػػػػػػػػػانعه مػػػػػػػػػػػػػػػن ميٍلػػػػػػػػػػػػػػػك كسػػػػػػػػػػػػػػػرل بكسػػػػػػػػػػػػػػػرةو      
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػادثو 

 
 

  ِكْسرررررررررىالوجػػػػػػػػدي إال اطتلػػػػػػػػدي ال مػػػػػػػػا حبػػػػػػػػا  فمػػػػػػػػا 
 حسرررررررررررررررىتركنػػػػػػػػػػػػػػا مطايػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػريح يف إثػػػػػػػػػػػػػػره 

 
 

فيما ترؾ الشاعر النظم على حركؼ: اطتاء، الذاؿ، الظاء، الغُت. لصعوبة مركبها، فهي من القوايف 
 .(50)، كمن النادرة الشيوع(49)اضتوش

 القافية من حيث اإلطالق والتقييد: ر
 %.91,8، بنسبة (3066%، كأبياهتا )  91بنسبة ( 287طلقة )بلغت القوايف اظت

%.> العشر. كقد 8,1(.بنسبة 271كأبياهتا ) ،%8,59( بنسبة 27فيما بلغت القوايف اظتقيدة )
 تبدت يف شكلُت: 

 .فسنا% ن2278، ك% اجتاىنا5259رة يف الركم. بنسبة ٍس: اظتنحص ػ
 .% نفسنا5233، ك% اجتاىنا325بنسبة رٍس : اظتتكونة من ركم مسبوؽ بردؼ.  ػ

افب إىل األدىن من القافية، بنسبة أعلى من  اظتتوسطة الكثافة، يف حُت ؾتد  دا لنا، أف اختيار الشاعر اجتاىن
 نفسو إىل األخَتة أعلى.

يف الشعر العريب  لقة منسجمنا مع ما كاف مؤثرناكىذا يدؿ على أف ابن خفاجة كاف يف اختياراتو القافية اظتط
كالشعر  (51)% من الشعر العريب جاء ػترؾ الركم".90وع من القوايف فإف " ما يقرب من من كثرة ىذا الن

ت ىذا تالعريب ينزع إىل القافية اظتطلقة أكثر من نزكعو إىل القافية اظتقيدة، كقد أحصيت دكاكين شعرية قدنتة، أثب
بقدر ؽتكن عن العاطفة أك ، ظتا دتنحو حركة الركم من انطالؽ صويت، كحرية أكثر يف التعبَت (52)االجتاه

 مل من صفاهتا الصوتية كإلتاءاهتا،التجربة، كيف أصوات اضتركات الثالث الكسرة كالفتحة كالضمة دالالت حت
" كلعل السبب يف إجازة  ليناكدال ية يؤدم إىل إبراز القافية صوتينامث ظتا يف اإلطالؽ من كظيفة صوتية ترنيم

يؤدم إىل نرب كلمة القافية نربنا  ما أشاركا إليو من الغناء كالًتمن كاظتد الذماإلطالؽ يف القوايف باإلضافة إىل 
 . (53)عن الًتكيز الصويت" كإظهارىا كالًتكيز عليها تركيزنا داللينا ناجتنا ىو جهارة كلمة القافية داللينا

ذا النوع من القافية مث يأيت النوع الثا  من القوايف كىو اظتقيد، عند الشاعر بنسبة أقل من العشر، " كى
، يتخَت أصوات كجدنا الشاعر يف قوافيو اظتقيدة . كقد(54)%10قليل الشيوع يف الشعر العريب، ال يكاد كتاكز 
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%،" كىكذا الشعر 3,5، كما جعل بعضها مقيدة مردفة بنسبة ئها ذات الوضوح الصويت، من ناحيةأركا
        ها ما كتعلها أكضح يف السمع بالردؼ، أك التأسيس، العريب إذا " صتأ إىل القافية اظتقيدة فإنو يتخذ مع

 .(55)أخرل" اختيار صوت كاضح يف السمع أحياننا، أك بأك الوصل ب اعتاء الساكنة أحياننا
  ختتلف عن القافيتُت اظتطلقة كاظتقيدة، " حيث إهنا تقـو على اضترؼ  النسبة للقافية اظتقصورة فإهنا "أما ب

ب،  صوت اظتد كحركة، كصوت اظتد كحرؼ، إفتا ىو اختالؼ يف الكمية حس. كالفرؽ بُت(56)ال على اضتركة"
،  فالقافية اظتقصورة تعٍت حضورنا مكثفنا من حركؼ اظتد، أم تتابع حركتُت فاضتركة بإشباعها تستحيل حرفنا

تياره لشاعر باخالقافية اظتطلقة، " فهي مبثابة الضعف منها، فيكوف ا األلف. كقد فاقت (57)للحركة كمضاعفنا
ا  .(58)باضتركة، كنقاء الصوت، كامتداده كاستمراره" إياىا أكثر تشبثنا كدتسكن

كإذا جئنا ؿتلل أم اضتركات كاف عتا نصيب األسد، يف القافية اظتطلقة اطتفاجية، طتلصنا إىل أف حركة 
 ، تليها الفتحة، مث الضمة. ْتسب البياف اآليت:يف اختيارىا غترل الكسرة عتا الصدارة،

ت قوافيو ( < الثلث. كقد جاء%37( بنسبة )5236%( كأبياهتا )34( بنسبة )507إلطالؽ بالكسر )ػ ا
 ، مرتبة ْتسب تواترىا:اظتكسورة يف سبعة أشكاؿ

 . (59)رِس ، ِس ، ت د ِس ، ِس ِه ، ِس ْه،  ر ِس ْه ، ِس كْ 
قوافيو لث. كقد جاءت %(.> الث2824( بنسبة )955%( كأبياهتا )2926( بنسبة )93ػ اإلطالؽ بالفتح )

 ، مرتبة ْتسب تواترىا:اظتفتوحة يف ذتانية أشكاؿ
 ر َس ، َس ، ت د َس، ر َس ْه، َس ْه ، ت د َس ْه ، َس ُه ، َس ْك .

ت قوافيو < الربع. كقد جاء %(.26( بنسبة )879كأبياهتا ) ،(%2727( بنسبة )87ػ اإلطالؽ بالضم )
 واترىا:، مرتبة ْتسب تاظتضمومة يف ستسة أشكاؿ

 ر ُس ، ُس ، ت د ُس ، ُس ْه ، ر ُس ُه ، ر ُس َه .
التواتر يف ترتيب اضتركات كسرنا، ففتحنا فضمنا، كاف كاجتاه امرئ القيس قدنتنا كىذا

، كشوقي  (60)
 .(61)حديثنا

در كبَت، ظتا عتا من صفات كاطتفة، فالكسرة كلعل مرجع إيثار ابن خفاجة للكسرة ىنا، يف شعره، بق
. كما (62)، تلذ بسماعها اآلذاف، كتطرب، حىت صارت سجية النفس إذا مل تستكره على غَتىا"فيفة"حركة خ

من ضدية،  ا نوعناهنا ىي كالضمة متقابلتاف، كأف بينهم، مث إ(63)يصفو العارفوف باضتاد دتنح الكسرة جرسنا
، يصفو الفتحة كالضمة جرسنا . كدتنح(64)فالضمة حركة تشعر باألهبة كالفخامة، كالكسرة تشعر بالرقة كاللُت.

 .(65)العارفوف باصتليل



 

556 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صائص القافية يف شعر ابن خفاجة األندلسيخ
 

 خالد عمر ػتمد باكزير د.
 

%، بعدد من 37كىو اختيار تؤيده نسبة ارتفاع نفس الشاعر يف النظم على الكسرة إذ بلغت نسبتها 
 مبا يعٍت أف ىذا الركم جاء أكرب من ثلث شعر الشاعر.  (،1236األبيات بلغت )

، كىي ( تسعة كتسعوف بيتنا99)كسور، عدهتا كقد جاءت أطوؿ قصيدة البن خفاجة على حرؼ الراء اظت
                                        )ْتر الكامل(                                                                     :(66)يف اظتديح، مطلعها

 شتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى اطتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػول مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاًر      
 
 
 

 كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي نتسػػػػػػػػػػػػػػػػػحي عػػػػػػػػػػػػػػػػػن جبػػػػػػػػػػػػػػػػػًُت هنػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 
 
 
 

 .لغزِل، الذم يظهر فيو الشاعر صبنا كعتنا رقيقناذا اظتطلع اكلعل الكسرة ناسبت ى
                                                  :(67)، مطلعها( اثناف كستوف بيتنا62دهتا )، بركم مكسور، يف الغرض نفسو عكلو قصيدة ميمية طويلة

                                   ْتر اظتديد(                                   )                                                                        )
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ظتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ًإضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم      

 
 
 

 كليالينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىمً  
 
 
 
 

. كلعل بائيتو (69)، كاعتمزية(68)القافية كمرثيتوكمن شعره الذم بناه على الركم اظتكسور، بعض مرثياتو،  
دث الدىر، كيتمٌت بانكسار الشاعر أماـ حوا فيها مشعرنا، كىي يف االعتبار، جاء الكسر (70)يف كصف اصتبل

 .أف لو يكوف مثل ذلكم اصتبل ثابتنا راسخنا
كيف اإلطالؽ  الفتحة ثانية يف التواتر اجتاىنا كنفسنا، كىي تكوف غالبنا ؼتتومة ْترؼ اإلطالؽ، " مث تأيت

اجتاىو إىل النظم على  . كابن خفاجة ىنا يف(71)كالصياح، ألنو ألف ؽتدكدة طويلة، كؼترجها من أقصى اضتلق"
ركم اظتفتوح بتلكم النسبة، قد كسر قاعدة أف الفتحة دكف صاحبتيها، الكسرة كالضمة، كالشعراء ال يكثركف ال

 .(72)منها. "
كمن األمثلة الدالة على ما يفعلو الفتح اظتوصوؿ بألف اإلضتاؽ من امتداد صويت، يشاكل كلتاكي العاطفة 

                                     :(73)ها، مطلع( بيتنا63كية، كعدهتا )يائية البا أك الشعور بالرغبة يف رفع الصوت، مرثيتو ال
                                                                                                                                                                            ْتر الطويل()                                                                             )

  شػػػػػػػػػػػػػػػػكول أٍف أرل اجمٍلػػػػػػػػػػػػػػػػدى شػػػػػػػػػػػػػػػػاكيا      كفػػػػػػػػػػػػػػػػا ى 
 
 
 

 كحٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الٌرزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  باكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 
 
 

ا جعل ؽتبنربة حزينة، فيها من األمل كالشكول،  فيتكرر مقطع "يا" على طوؿ القصيدة، مشكالن صوتنا
ر من التوجع ىذه القصيدة أشبو برثاء الشاعر نفسو، كىو يشاىد رفقاءه نتوتوف يف أقصر مدة من الزماف، فأكث

ا" من االهنمار باكين يك عما توحي هبا كلمة  القافية "عتذه اظتعاناة، ناى ع، كاف لركم الياء اظتفتوح حامله كالتفج
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من شكواه، عززىا ركيها اظتفتوح اظتوصوؿ  ، تكشف جانبنا(74)يتنا( ب59كالتدفق كالسيالف. كلو عينية، عدهتا )
 بألف اإلطالؽ.

، فقد أ يف اظترتبة، ككاف كثَت من شعر الطبيعة ينظم عليو، منها تلك األبيات  جاء ثالثناما الركم اظتضمـو
                         :(77). من ذلك قولو(76)، كمتنزىاهتا(75)اليت يفاخر فيها ابن خفاجة بطبيعة األندلس، كيف كصف أهنارىا

                           ْتر البسيط(                                                      )                                                                              )
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي       ليسو ً  دىرَّكي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 ماجنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اطتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد إال يف ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركيمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىرن بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ال تٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   اأٍف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخلوا سى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه كظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كأهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاري  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي أختػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خييػ 
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخلي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اصتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 

 
 

 

 لألركا كلو أجرينا حتليالن 
ي
 ، طتلصنا إىل اآليت:ٍؤثىرة من حيث حركتها كسرنا كفتحنا كضمناء اظت

 

 
 اضترؼ

 مضمومنا مفتوحنا مكسورنا
 النفس االجتاه النفس االجتاه النفس االجتاه

 %2255 84 %5209 56 %4273 558 %5209 56 %50 347 %527 58 الراء

  569 %5209 56  554 %4254 53  504 %2286 9 الباء

  523 %2222 7  502 %3258 50  63 %3258 50 الالـ

  43 %2222 7  580 %3282 52  244 %4277 55 اظتيم
 

 كمفتوحنا كمضمومنا ،صدارة يف نسبة اجتاه الشاعر إليو، مكسورناـتلص من اصتدكؿ أعاله، أف ضترؼ الراء ال
فتح، كالفتح مقارنة مع بقية اضتركؼ. يف حُت يكوف نفس الشاعر إليو بنسبة الضعف، فالكسر ضعف ال

نسبة اجتاه الشاعر إليو، كنفسو،  ضعف الضم. مث يأيت حرؼ اظتيم، فيتفوؽ على الباء كالالـ من حيث
 .مكسورنا، مث الالـ، فالباء اجتاىنا، كالعكس نفسنا

%(، كيتفوؽ اظتيم عليو نفسنا. ليحل الالـ بعدقتا 4,14)، نسبة للفتح، فيتساكل الباء كاظتيم اجتاىناأما بال
 .اىنا كنفسنااجت

، ف إف الباء يتساكل مع الراء اجتاىنا، كيتفوؽ عليو، كعلى بقية اضتركؼ نفسنا. كما كبالنسبة للركم اظتضمـو
 ضعفي اظتيم. قاف نفسنا، ليكوف الالـ تقريبنا، كيفًت يتساكل أيضنا حرفا الالـ كاظتيم اجتاىنا
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 : كركافدىا اإليقاعية المبحث الثالث: مظاهر موسيقى القافية
كالقافية كحدة موسيقية تتألف من تكرار عدد من   منابع موسيقى القافية كركافدىا،ىنا، سنركز التحليل يف

يف قافية، كىي ما بُت أدىن درجاهتا  رتيعنا األصوات، تسمى ْتركؼ القافية، كعدهتا ستة، بيد أهنا ال جتتمع
ا على ستسة منها، كبُت اظتنزلتُت منازؿ. باقتصارىا على حرؼ الركم فقط، كبُت أعلى درجاهتا يف اشتماعت

 كيتجلى كماؿ موسيقاىا ْتسب توافرىا على أكرب قدر من ىذه األصوات.
. كتتشكل ْتسب منزلة حرؼ الركم بُت عناصر االعتبار تصنف مراتب تتشكل صوتينا كنغميناكىي هبذا 

 القافية يف أربع حاالت:
ا اظتوسيقية، كحينها تقتصر على حرؼ الركم، كتكوف مقيدة ، كتكوف القافية يف أقل صورهتالروي منفرًدا .5

عتا بػ " ٍس " .فالركم " إذا تكرر كحده كمل يشًتؾ مع غَته من األصوات، عدت القافية  .مرموزنا(78)غتردة
 .(79)حينئذ أصغر صورة ؽتكنة للقافية الشعرية"

 %.2,78( بنسبة 93ا )%. كأبياهت5,59ما نسبتو  ،( من األشعار16نا من ىذا الشكل )كقد أحصي
 ) ْتر اظتتقارب(                                                         :(80)من مثل قولو

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًت اظتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـً ذاؾ األمٍل      
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌكعى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت ؾتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى العيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 

ـٍ    كيف اً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كضعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت شتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـٍ 

 
لفتحة "، اظتسماة التوجيو، ساكن، مع حركة ما قبلو " ايف تكرار حرؼ اظتيم ال فالقافية تنساب موسيقينا 

عر يف القصيدة كلها، فخلق إيقاعنا . كقد التزمها الشا(81)حركة اضترؼ الذم قبل الركم الساكن"كىي "
، حىت يف أطوعتا (83). بل إنا لنجده يسلك ىذا اظتهيع اظتوسيقي يف كل مقيداتو من ىذا النوع(82)حسننا
نفسنا
 شاز عيب سناد التوجيو.ن ، متفادينا(84)

 : كلو أربعة أشكاؿ: الروي قبل عناصر القافية كلها .2

 ، ِس ْه ، َس ْه ، ُس ْه ، ِس ِه ، َس ُه ، ِس ْك، َس ْك .ؘؘسِ 
 ْك . ؘ، سِ  ؘهِ  ٍؘق ، سً  ؘؘسِ ، ؘؘسِ كتؤكؿ إىل األشكاؿ: 

ا أك ىاء، أك كافنا، اليت مل يلتـز كىذه األشكاؿ القافوية دتثل من الناحية اظتوسيقية، القافية اظتطلقة اظتوصو  لة مدن
( بنسية 5357%، كأبياهتا )39.80(، بنسبة 525قبل الركم ْتركة كاحدة. كرتلة أشعار ابن خفاجة )

40266.% 
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 ) ْتر الطويل(                                         :                (85)ومن مثل قول
 أال إهٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  تزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنقيصي      

 أػتػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا جنيػػػػػػػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػػػػػػػربيتفهػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تٍعًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍرقيصي    كنفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي زتي
 كأنظػػػػػػػػػػػػػػػػػري فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عملػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصي 

 
 

، صوت الركم اك، تكرر فيهما صوتاففالقافيتاف ىنا: " أٍرقيصي "، ك " ػتى صي ". مطلقتاف موصولتاف بالو 
ع حركة الركم، مع اختالؼ القاؼ، ْتركتو اجملرل كىي الضمة، كصوت حرؼ اظتد كىو الوصل اظتتولد من إشبا 

، كما سبقت حركة الفتحة الركم يف بعض أبيات "الصاد"، فانتقل من كسر إىل ضم حركة ما قبل الركم
 القصيدة. 

%، 325بنسبة (، 11. وعدة األشعار الواردة )رسْ : كلو شكل كاحد: الروي بعد عناصر القافية كلها .3
 % .5233( بنسبة 578كأبياتو )

حرؼ ردؼ قبل ركيها دكف فاصل، كىذا الشكل دتثلو القافية اظتردفة اظتقيدة: كىي القافية اليت هبا 
 . (86)الردؼ ىو حرؼ اظتد أك اللُت الذم يسبق حرؼ الركم دكف فاصل"ك"

 )ْتر السريع(                                                (87)من مثل قوؿ ابن خفاجة:
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػباحٍ  بيٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػفرى 

 كاٍرجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى الٌرٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي نتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
 

 أالٍح  اكاستٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼى الرائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بٍرقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك مبطايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍ  ارًي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

فالقافيتاف: " اٍلٍح " ك " ياٍٍح "، مردفة مقيدة، أتى حرؼ الركم اضتاء الساكن، بعد ألف الردؼ، اظتسبوؽ 
 ْتركة اضتذك الفتحة.

 : كلو ستسة أشكاؿ:فيةالروي يتخلل عناصر القا .4
 ، ت د َس هْ  ؘؘسِ  ،  ت دؘْه، رُس هَ  ؘ، ر سِ ؘؘر سِ 

 %.11,11( بنسبة 1071) ، وأبياته%11,11( بنسبة 161وعدة األشعار )
كحالة القافية ىذه بأشكاعتا ىنا، دتثل مظهر الثراء اظتوسيقي كالكثافة الصوتية، باشتماعتا على أعلى قدر 

. " على أف أرتل ما نتكن أف لقافية اظتردفة كاظتؤسسة اظتطلقتُتترجع إىل نوعي امن األصوات اظتتكررة. كىي 
تصل إليو القافية ىي عندما تكوف مردفة باأللف أك مؤسسة كفيها كصل نات  عن إشباع حركة الركم أك إضافة 

 .(88)ىاء الوصل، كالسيما إذا جاءت بعدىا ألف اإلطالؽ"
( من 138(، ) ْه، رُس هَ  ؘ، ر سِ ؘؘسِ ر ظتردفة بأشكاعتا الثالثة )بيد أف الصورة األغلب ىي القافية ا

 %.42,43(، بنسبة 1416%، كأبياهتا )43,94بنسبة  األشعار،
 . %.43,31( بنسبة 136) للمردفة اظتطلقة من نوع اظتتواتر أننا ؾتد حضورناكمن اظتالحظ 
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 ) ْتر الكامل(                    :                              (89)من مثل قوؿ ابن خفاجة
ـي فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً  ـٍ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي كٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو أ  أميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 خٌفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًح زتامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 فالقيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيحو كًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كدٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع غمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ميٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً   ىتفى

 
 

 الركم كحركتو الكسرة، كىي اجملرل، كحرؼمن أصوات  ف" مبقطعيهما، تتشكالفالقافيتاف: "نػػٍاًؽ" ك"راؽً 
القافية. الفتحة" كىي اضتذك. كرتيعها أصوات تتكرر يف ف الردؼ الساكن، اظتسبوؽ ْتركة "، كألالوصل ياء مد

، يعزز من فاعليتها الداللية يف التعبَت عن جتربة تالؽو بعد افًتاؽ، يف دنتومة قاعيناإي فاكتنزت القافية تكثيفنا
اؽ، عن حرارة التالقي كالعن ؼ امتد هبا الصوت تعبَتنافات الردمتجددة، يف صورة تصافح القضب كعناقها. فأل

" اظتشبع بياء اظتد، كما يف الكسر من شعور بفقد حالة السمو بالعناؽ، ليأيت يعززه مقطع  الركم اظتكسور "ؽً 
اإلفراغ اليت تدؿ ّترسها كداللتها على شدة  ، فهيمهراؽ" إلتاءاؽ، فتهرؽ الدموع، كإف يف لفظة "زمن الفر 
 عن شدة اضتزف اظتهيمن على اظتوقف. النصباب تعبَتناكقوة ا

 . ، ت د َس هْ ؘؘت د سِ  أما القافية اظتؤسسة، فتتخذ الشكلُت :
 %.8278( بنسبة 293%، كأبياهتا )7296( من األشعار بنسبة 25يف )

 ()ْتر الطويل  :    (90)، مطلعها( بيتنا54و، قصيدتو اظتيمية، يف )ؿتو قوؿ ابن خفاجة من مطوالت
 أال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح الٌنواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً 
 كيػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًمُتى أكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼى العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو 

 

باًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم  
ى
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍت الواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاًت اظت  لتي

 تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌدد يف تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   كاظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملًً 
 
 

على أربعة  اإذ اشتملت . مطلقتاف بالكسر، مؤسستاف، كثيفتا األصوات؛فالقافيتاف: " باىًسًم " ك " عٍاملًً "
ة: ثالثة ملتزمة كىي اظتيم الركم اظتكسور، كالوصل ياء اظتد، كألف التأسيس، ْتركتو الرس. أما حركؼ للقافي

، كإفتا تلتـز حركتو كىي ىنا الكسرة.   الدخيل، فهو غَت ملتـز
 كىكذا، تًتاتب مظاىر القافية ْتسب تواترىا كما يأيت:

 األبيات األشعار مظاىر القافية
 %.55225 %55295 عناصر القافية الركم متخلالن 

 %40266 %39.80 الركم قبل بقية العناصر

 %5233 %،325 الركم بعد بقية العناصر
 %2278 %5259 الركم منفردنا
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فيتضح أف أكثر من نصف شعر ابن خفاجة كاف بركم يتخلل بقية عناصر القافية. كأف أكثر من ثلثو 
ركم بعد بقية العناصر، أك منفرد. كما أف نسبة ( بمنو ر، كالقليل منو )ستسو أك أقلبركم يرد قبل بقية العناص

ا (، كأف ما دكف %91,8من شعر ابن خفاجة كاف الركم فيها ال يتموضع يف مؤخرة القافية ) عالية جدن
 % يكوف فيها الركم خادتة لعناصرىا.10

وجدنا أف القافية كما رصدنا أنواع القافية باالعتماد على أصواهتا اظتتكررة، كاؿتصار القافية فيها، ف
 اظتستخدمة يف شعر ابن خفاجة تنحصر يف ستسة مظاىر:

، ك " اضتىمىلٍ  (91)القافية منحصرة يف آخر صوت من آخر مقطع: ) ٍس (: ؿتو: " ذىٍب " .5
(92)  . "

 فالقافية منحصرة يف صوت الباء اظتتكرر، يف األكىل، كالالـ اظتتكرر يف الثانية.

 % .2278( بنسبة  93، ك أبياهتا )%5,59( من األشعار، بنسبة 56كمنو )

 ، رٍس . كْ  ؘسِ ٍق،  ؘؘسً ،  ؘؘسً عناصر القافية موزعة على آخر مقطع:  .2

: " كوكبا " ، مبقطع " با ".  "أٍزرىٍه " مبقطع " رىٍه ". فعٌدلىٍك " مبقطع " لىٍك". " أالٍح" مبقطع (93)ؿتو
 " الٍح ".

 %.45263( بنسبة 5523) %، كأبياهتا45275( من األشعار بنسبة 535يف )
 . ُهِ  ؘ، سً هْ  ؘ، ر سِ  ؘؘرسِ عناصر القافية موزعة على مقطعُت:  .3

 :  ماًء=  ) مٍا +ًء (. زتامىٍو = ) مٍا + مىٍو ( . كف ٍو = ) كىٍف +فيٍو (.(94)ؿتو
 %.42264( بنسبة 5423%، كأبياهتا )44290( من األشعار بنسبة 545يف )

 مقاطع:  عناصر القافية موزعة على ثالثة .4

 ، ت د َس هْ  ؘؘ،  ت د سِ ؘرُس هَ 
ا = ) رىٍا + في + ىٍا (.  اظتباسًم = باسًم = ) بٍا + سً (95)ؿتو ا = راهني عٍا +ـً (. العائثٍو = عائًثىٍو = ) : غيٍدراهني
 (.+ ثىوٍ  ًئ+ 
 %.8293( بنسبة 298أبياهتا )%، ك 8259( من األشعار بنسبة 27) يف
 كاآليت:  واترىا، اجتاىنا كنفسناىذه اظتظاىر تًتاتب ْتسب تك 

 %. 42264، %44290افية موزعة على مقطعُت : .عناصر الق5
 %.45263،  %45275ر مقطع: . عناصر القافية موزعة على آخ2
 %. 8293، %8259ية موزعة على ثالثة مقاطع: . عناصر القاف3
 % .2278، %5259ة يف آخر صوت من آخر مقطع: . القافية منحصر 4
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على آخر مقطع بشكل أقل من نصف شعر ابن خفاجة، قافيتو تتوزع على مقطعُت، ك  تضح أفي
اجة ك ىذاف الشكالف من القوايف أكثر من ثالثة أرباع شعر ابن خف معنا متقارب. مبعٌت أهنما نتثالف بنسبتهما

 .(96)قتا مظهرا القافية اظتتوسطة الكثافة أك ما فوؽ اظتتوسط بقليل""
 روافد إيقاعية:

أتى عنصر االلتزاـ يف شعر ابن خفاجة بغية التكثيف اظتوسيقي، من خالؿ إضافة صوت أك ما ال يلزم:  لزوم
اصوتُت مزيدين على أصوات القافية األصلية ، ، كىو أمر يقصد إليو الشاعر قصدن ، مبا يعرؼ بلزـك ما ال يلـز

ها قواعد علم القافية كإفتا يفعل ذلك كىو " أف يأخذ الشاعر نفسو بالتزاـ حركؼ كحركات يف القافية ال تتطلب
 .(97)زيادة يف إيقاع اظتوسيقي للقافية"

( 121%، كأبياهتا )8,91، بنسبة (28يها الشاعر ىذا اظتنحى )كقد بلغت نسبة األشعار اليت ؿتى ف
، ال يطرد خالؿ األبيات  ناىيك عما قد جاء من التزاـ جزئي( أبيات. 10تبلغ أقصى حد ) %.3,62بنسبة 
 .(98)اكله

( 28%. كأبياهتا )1,59ستسة( من األشعار بنسبة كقد نالت مقصوراتو جانبنا من ىذا االلتزاـ، بعدد )
ككانت اضتركؼ اليت كانت مبثابة عناصر معززة كمساندة للقافية اظتقصورة ىي الراء يف ثالثة  %.0,83بنسبة 

حريف الراء كالالـ " من أكضح األصوات نصوص، مث الالـ كاظتيم. كلعل يف اختيار الشاعر ىذه اضتركؼ كوف 
، كيشًتؾ معها اظتيم يف كوف الثالثة من (99)الساكنة يف السمع، كعتذا أشبهت من ىذه الناحية أصوات اللُت"

 .(100)اضتركؼ اظتتوسطة بُت الشدة كالرخاكة
يف حر  -ابقة إضافة إىل الثالثة الس -لتـز هبا يف غَت اظتقصورة فكانت يف حُت نوٌع الشاعر اضتركؼ اظت

 كالداؿ، كالقاؼ، كالفاء، كاعتاء، كاضتاء، كالكاؼ، كالطاء، كالياء.   الصفَت السُت كالزام، كالعُت،
 على أف للزـك ما ال يلـز يف شعر ابن خفاجة مراتب ْتسب عدد األصوات اظتلتزمة يف القافية:

حرؼ الركم، أك الركم كحركتو،  كما : حينما يكوف اضترؼ اظتلتـز يف قافية قوامها الصويت المرتبة األولى
                    )ْتر السريع(                                                               :(101)يف قولو

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٌت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ي
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اظت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌودى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كير دى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده  سي
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كال ستى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اصتىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى فٍحمن

 
 

حرفُت كحركتُت(، الركم كحركتو، كاظتيم الساكن عة أصوات )، " رٍتري"، أربسٍتري"فهنا، حوت القافية "
، كحركة ما قبلو " الفتحة ". كقد يرتفع ال التزامنا، كما يف التزامو السُت قبل  مبوسيقى قافيتو شاعر قليالن اظتلتـز

                                     :    (102)النوف اظتوصولة باعتاء يف ثالثة أبيات
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                                              ) ْتر الرمل(                                                                            

 أم  أينٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو أك ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاءو أك ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىوٍ 
 قلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئو 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن ختطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيئةه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍو    البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانُت سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىوٍ   طاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه رىسى
 تيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخني العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىوٍ 

 
 ثالثة حركؼ كحركتاف. ،صواتفهنا قد تكررت " سىنىٍو" يف القافية ، كىي ستسة أ

: حينما يلتـز ْترفُت صامتُت اثنُت قبل حرؼ الركم، كىذا ما كجدناه يف إحدل مقصوراتو، المرتبة الثانية
                       ( أبيات.6: " كقاؿ يف لزـك ما ال يلـز من حريف السُت كالراء مع حرؼ الركم، كعدهتا )(103)قولويف 
                                                                    ْتر الطويل(         )                                                                             )

 أال قػػػػػػػػػػػػػػػانعه مػػػػػػػػػػػػػػػن ميٍلػػػػػػػػػػػػػػػك كسػػػػػػػػػػػػػػػرل بكسػػػػػػػػػػػػػػػرةو      
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػادثو 

 
 

  ِكْسررررررررَرىفمػػػػػػػػا الوجػػػػػػػػدي إال اطتلػػػػػػػػدي ال مػػػػػػػػا حبػػػػػػػػا  
 َحْسررررررررررررررَرىتركنػػػػػػػػػػػػػػا مطايػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػريح يف إثػػػػػػػػػػػػػػره 

 
 

ى ثالثة حركؼ كحركتُت، اضترفُت اظتلتزمُت، مع حركة اظتتحرؾ حىٍسرىل"، اشتملت علًكٍسرىل"، "فالقافية "
ألف اظتد كىي اظتقصورة،  منهما، كاأللف اللينة، كىي حرؼ كحركة قصَتة. كىذه تفوؽ ما قبلها الشتماعتا على

 أكرب ؽتا ىي عليو القافية يف اظترتبة السابقة. ؽتا أضفى على القافية زمننا
ا قبل الركم يف القوايف اظتردفة كاظتؤسسة، : بالتزاـ حرؼالمرتبة الثالثة من  كىنا تتعزز اظتوسيقى، لتبلغ حدن

 الكماؿ اظتوسيقي كفق نوع القافية.

 :(104)( أبيات8كعدهتا ) ،مزية اليت التـز فيها حرؼ الراءكما يف القافية اعت
       )ْتر الكامل(                                                                             

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كإهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتةه 
 زتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيك نفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه يف لفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأٍت عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الن ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًء  
 عبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًس كًخجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراءً 

 
 

 "، هبا ثالثة حركؼ كثالث حركات.فالقافية "رىاءً 
   :(105)حرؼ اظتيم مع حرؼ الراء، يف عشرة أبيات كمن اظتؤسسة قولو ملتزمنا

 ) ْتر الطويل(                                                                                                                          
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػك اطتػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي أىٌن اطتػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي يف كد  صػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الل ٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إٌِل كأفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يهى

 

 ميغػػػػػػػػػػػػػػػَتو علػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػرًض الصػػػػػػػػػػػػػػػديًق ميقػػػػػػػػػػػػػػػاًمًر  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  بربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو للبشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمرً  أحي

 
عاًمًر". قد التـز الشاعر فيها بستة أصوات، ثالثة حركؼ كثالث حركات؛ ، "فالقافية اظتؤسسة "قاًمًر" 

. كىذا النوع من (106)كىي مبثابة حرؼ كحركة قصَتة"كالدخيل كحركتو، كألف التأسيس " بالركم كحركتو،
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تتكرر منها سبعة أصوات يف أبيات القصيدة،  " كل قافيةمن القافية التامة اظتوسيقى كىي القافية يكاد يقًتب
 . (107)تكوف أقصى ما نتكن أف يطمع فيو الشاعر العريب من ناحية اظتوسيقى"

يف التزاـ حريف الردؼ الياء كالواك منفردين، مع جواز اصتمع بينهما  ىذا، ككاف البن خفاجة تعامل خاص
كبشكل الفت،  أواًل صتواز على درجات عدة، فهو ردفُت يف القصيدة الواحدة، فإنا ؾتد الشاعر جتاه ىذا ا

دة من الطبقة الصوتية، كىو كثَتنا لوتَتة كاح لها دكف مزاكجة مع اآلخر، حتقيقنايلتـز أحد الردفُت يف القصيدة ك
من الشكل األكؿ أنو  . كقريبنا(109)، مث ردؼ الواك منفردنا(108)لديو حىت يف مطوالتو ما يكوف ردؼ الياء مؤثرنا

واك يف ، فقد التـز ردؼ ال(110)، لكنو يطعمو بردؼ الياء ببيت كاحدْترؼ ردؼ التزامنا كالواك مثالن ـ يلتز 
                               : (111)بردؼ الياء اإلتياف( إال ما كاف منو يف البيت التاسع من بيتنا 11القصيدة البائية )

 (ْتر الطويل)                                                                              )
 أال أطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربٍتٍت كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميي طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكبي 

 
 تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالبيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبي  ئمي زتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 
 

، ففي قصيدتو ىا، أنو يغلب أحد الردفُت تغليبنا كبَتنا، تأيت اظتزاكجة بُت الردفُت على مستويات، أحدوثانًيا
أبيات مبثوثة بُت أرداؼ الياء الكثَتة. قد أشعر هبذا  ةيف تسع إالَّ (، مل يرد ردؼ الواك فيها 45الالمية عدهتا )
(112)بردؼ الواك، كعجزه بردؼ الياء خالؿ اظتطلع، إذ ختم صدره بقافيةدفُت من التزاكج بُت الر 

              

                  ) ْتر الطويل(                                                                            
 أال تػىٍلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مطلولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كقػىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي 

 
 أك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽَّ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحه  
 
الردفُت، مزاكجة تتوزع توزيعنا يكاد يكوف متساكينا على أف ابن خفاجة كانت لو طريقة فنية يف اصتمع بُت  

، يناصف بُت الردفُت عددنا ، كىو أمر أظهر قصائده اظتردفة هبذا الًتتيب ذات نغمتُت يائية ككاكية، كما متعادالن
 .(113)ل شطرىا األكؿ بردؼ يائي، كشطرىا الثا  بردؼ كاكم(، جع24يف قصيدتو الالمية كعدهتا )

 ، مثا( بيتن 15فابتدأ بردؼ يائي عدتو )(، 32من ىذا الشكل ما ؾتده يف قصيدتو الرائية، كعدهتا ) اكقريبن 
 .(114)، ليختم تتمة القصيدة بردؼ يائيا( بيتن 13أعقبو بردؼ كاكم عدتو )

ما كانت عركض البيت مبطالع قصائده تصريعنا، كالتصريع ىو " يف العنايةالبن خفاجة منزع  كافالتصريع:     
وافق بُت هناييت شطرم البيت كزننا كتقفية، متلق إيقاعنا . فالت(115)فيو تابعة لضربو، تنقص بنقصو، كتزيد بزيادتو"

 ا يلقى فيو.لدل اظتتلقي، لإلصغاء إليو، كظت موسيقينا، كيضفي على البيت اظتصرع، السيما اظتطلع، قبوالن كتأثَتنا
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ٌد ىذا الصنيع من أمارات اضتذؽ الشعرم، "فإف الفحوؿ كاجمليدين من الشعراء القدماء كاحملدثُت  لذا، عي 
 صيدة بعد البيت األكؿ، كذلك يكوفأخر من الق يعدلوف عنو، كرمبا صرعوا أبياتنا يتوخوف ذلك، كال يكادكف

إلخالؿ بو، كاالنصراؼ عنو من عيوب القافية، . كمن جهة أخرل عد ا(116)من اقتدار الشاعر كسعة ْتره"
 .(117)فيما شتوه بالتجميع

%، كىي نسبة  39,8 ما نسبتومن األشعار،  (125اجة يف اجتاىو إىل التصريع )كقد أحصينا البن خف
تكشف للشاعر عناية فائقة هبذا اظتنزع الفٍت، ليس ىذا حسب، بل كجدناه يف غَت ما موضع، يأيت بو بعد 

 .(119). كمرة بدأ بالتصريع كختم بو(118)كؿ، أم يكرره مرة، كمرتُت، بل كأكثرالبيت األ
 ) غتزكء الرمل(                :                                            (120)من ذلك قولو

 أي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل إؿٍ 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرل اكغرامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ... أم  ميٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال
 كختلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إال
 كانطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول اضتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌ 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أٍف هًتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى جٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىٌل  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابن 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادن 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارضه كا  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىٌل 

 ال يتخلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن 
 أرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى اضتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌ 

 
 اع موسيقي استهل بو اظتطلع معززنافالتصريع جاء يف اظتطلع كبعده، ثالث مرات، فزخرت األبيات بإيق

ثنا صوت الرفض ، باعيع إىل بعض األبيات ليخلق تناغمنا يًتدد صداهو، كامتد التصر بالتزاـ حرؼ اعتاء يف شطري
 ، من سوء فعل ىذا الغالـ التائو. "ال"، مكررنا

كاف يبدك أنو عيب    ، حىت ماخركج عن قوانينها اظتقررة عركضيناكن يف قافية ابن خفاجة أم ىذا، كمل ي
       د، كالرجل كرجل، فإف كاف مبعنيُتقصيدة كاحدة مبعٌت كاح" أف تتكرر القافية يف ، كىو كاإليطاء مثالن 

. كظتا يف ىذا (121)كذىب مبعٌت اصتوىر" لرجل اظتعرفة، كذىب مبعٌت الفعل،مل يكن إيطاء، ؿتو رجل نكرة، كا
 .(122)التكرار من دليل على قصر باع الشاعر، كقلة ػتصولو اللغوم
ا، لكنهما ؼتتلفتاف معٌت، مفظتُت متفقتُت يف حركفهلكن ابن خفاجة يوظف اصتناس الفٍت التاـ، بإيراد ل
يف قصيدتو الدالية،   بفاصل أكثر من سبعة أبيات، كماؽتا يبعده عن ىذا العيب، أك يباعد بُت تكرار اللفظتُت

 ؼتتلفة. ، يفصل بينهما ببيت، لكنها مبعافو إذ تتكرر ألفاظ كالزٌٍند، كالر ٍمد، كالًوٍرد
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 )ْتر الطويل(                                                    :              (123)يقوؿ
ـي مػػػػػػػػػػػن الًغٍمػػػػػػػػػػػػدً  ػػػػػػػػػػػلَّ اضتسػػػػػػػػػػػػا  مىضػػػػػػػػػػػاءه كمػػػػػػػػػػػػا سي
 كحكػػػػػػػػػػػػػػمه كمػػػػػػػػػػػػػػا زازتٍػػػػػػػػػػػػػػتى منكػػػػػػػػػػػػػػبى ىٍضػػػػػػػػػػػػػػبةو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت

ي
 بأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اظت

 

ػػػػػػػػػػػػراري مػػػػػػػػػػػػن     الزَّنْرررررررررررردِ كحػػػػػػػػػػػػٍزـه كمػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػار الشَّ
 كبػػػػػػػػػػػػػػػأسه كمػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍثتى عػػػػػػػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػػػػػػدو كىٍردً 

 بالزَّنْرررررررررررردِ كالكػػػػػػػػػػػػف   كفتػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػىت بػػػػػػػػػػػػالكف  
 

يف عيب اإليطاء،  بيت كاحد، لكن ال يعد ىذا داخالن  الزند" مرتُت، كالفاصل بينهماتكررت لفظة "
اٍلعيودي األىعلى الًَّذم يػيٍقتىدىحي ًبًو النَّاري الختالؼ معنييهما، فالزند األكؿ ىو 

مىٍوًصلي طىرىًؼ ، كالزند الثا  ىو (124)
اًف: اٍلكيوعي كىاٍلكيٍرسيوعي الذ رىاًع يف اٍلكىف   كىقتيىا زىٍندى

(125). 
 

 الخاتمة:
و كموضوعيتو، فقالب القافية كفقنا لو يتشكل ، كاظتعوؿ عليو، لدقتنظور اطتليلي للقافية ىو اظتعتمدظل اظت .1

، ما بُت أقرب متحرؾ يليو ساكن إىل منقطع القافية كبُت منتهى مسموعات البيت اظتقفى. مقطعينا
كألبسو  ، إال أف الدرس الصويت أيٌد ىذا التحديد اطتليلي، يصرح بالًتكيب اظتقطعي نصناإف ملكاطتليل ك 
من الناحية الصوتية، فبدت لنا القافية بنية قائمة على فكرة اظتقاطع الصوتية. كىو األمر  ثوبنا حديثنا

ا من الذم حذا بنا أف نستجلي الًتكيب اظتقطعي لقالب القافية ْتسب ما بُت نقطيت حدكدى
 كقتا من نوع اظتتوسط، كاف ُتمتحركات، فبدا لنا أف القالب القافوم الذم يتشكل من مقطعُت صوتي

 اظتتواتر، مث قالب بالقالب، كىو اظتوسـو شعر ابن خفاجة بشكل كبَت اجتاىنا كنفسنا لو اعتيمنة على
مبقاطعو الصوتية األربعة،  مث اظتًتاكب الثالثة اظتقاطع يف اظترتبة الثانية، كىو اظتوسـو باظتتدارؾ، القافية ذك
 ، قالب اظتًتادؼ مبقطعو الصويت الوحيد.كآخرنا

بينت الدراسة اإليقاعية أف الركم نتثل قطب رحى القافية، كعلى كفقو تتشكل صور عديدة، كتتنوع  .2
يف  اف أصوات األركاء اظتستخدمة كثَتن مظاىر موسيقية، فمن جهة صوتيتو كؼترجو، كصل التحليل إىل أ

الراء، الباء، اظتيم، شعر ابن خفاجة كانت خارجة من حيزم األسناف كالشفتُت، تتصدره األصوات: 
كلعل إيثار الشاعر النظم على ىذه اضتركؼ . يف على نصف اظتنت الشعرم، اجتاىنا كنفسناتن الالـ اليت

يم كالالـ كاظتلقبة فاظت ، كسهولة ؼتارجها،شتات الوضوح الصويتالشتماعتا على خصائص معينة، من 
بأشباه أصوات اللُت أحلى القوايف، لسهولة ؼتارجهما، ككثرة أصوعتما يف الكالـ من غَت إسراؼ، 

 كركائعهما كثَتة، كالباء كالراء تلياهنما.
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" احملركة األركاء بنصيب األسد، مقارنة باظتقيدة، كقد جنح الشاعر بشكل "اظتطلقةلقد حظيت القوايف  .3
ر يف قوافيو؛ رمبا طتفة ىذه اضتركة ككثرة غتانستها ظتواقف الرقة كجرياف الكالـ كسجيتو. الفت جملرم الكس

الًتاتبية يف غتارم قوافيو كىو يف ىذه  .أتى منو شعر الطبيعة بقدر مايليها غترل الفتح فالضم الذم 
 .كامرئ القيس قدنتنا، كشوقي حديثنا  لتذك حذك شعراء

ما يتخلل أشكاعتا من الناحية اظتوسيقية، فانتهى إىل أف الركم حينلقد رصد البحث مظاىر القافية ك  .4
، تتشكل قواؼ دتثل مظهر الثراء اظتوسيقي كالكثافة الصوتية، باشتماعتا على أعلى قدر عناصر القافية

ىذاف الشكالف من ك  من األصوات اظتتكررة، كىي ترجع إىل نوعي القافية اظتردفة كاظتؤسسة اظتطلقتُت،
ا مظهرا القافية اظتتوسطة الكثافة أك ما فوؽ اظتتوسط بقليل. كأف أكثر من نصف شعر ابن القوايف قت

ر، كالقليل خفاجة كاف بركم يتخلل بقية عناصر القافية، كأف أكثر من ثلثو بركم يرد قبل بقية العناص
 .كم بعد بقية العناصر، أك منفردنا( بر منو )ستسو أك أقل منو

، فلو طريقة فنية خاصة يف  لقد عزز من موسيقى قوايف .5 ابن خفاجة أف زادىا بلواـز صوتية بتقنية اللزـك
، مث من تقوية موسيقى دؼ يف قوافيو، ؽتا كتعل من صنيعو مهيعنا كمنزعنا فنينا مقصودناالتزاـ حريف الر 

 قوافيو بالتزاـ بعض اضتركؼ، قبل حرؼ ركيها، كباعتماده تقنية التصريع يف مطالع قصائد كثَتة.

تشكالهتا كذا، بدا لنا، صنيع شاعر الطبيعة األندلسي ابن خفاجة، من طريقتو الفنية يف بناء قوافيو، ك ى .6
ا اظتوسيقية كاإليقاعية، ؽتا كتعل منو أيضنا  يف الصنعة اإليقاعية.  رائعنا أفتوذجن
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The characteristics of The Rhyme in the Poetry of Ibn Khafajah Al –Andalusi 
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Abstract : 

 

 This study aims at exploring the rhythmic features emanating from the syllables of Ibn 

Khafajah's poetry , and studying this syllabic structure as an applied statistical  study based 

on Al- Khalili perspective and  on the data of modern linguistics, by classifying its types, 

ranks , degrees , and narratives streams and monitoring their musical formation and 

rhythmic manifestations . This gives it a peculiarity at the level of form and significance. It 

also reveals the stylistic approach in the poet's choices of rhyming formations and their 

tones. Besides, it shows in a most expressive way his emotions , and the extent of their 

frequency in the his poetry work, and shows his poetry trends and his long breath in its 

formation ,as well.   

 


