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 الرؤية يف شعر ابن خفاجة األندلسي
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 (الرحيماهلل الرمحن  بسم)

 

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي  }

ن لَّدُنكَ سُلْطَانًا مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِ

 {نَّصِريًا

 (08: االسراء)                                                                       

 -صدق اهلل العلي العظيم  -
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 ...الإهــــــداء

إىل الغائب عن األعني واحلاضر يف الفوائد سيدنا وموالنا صاحب العصر -

اىل النفوس الزكية اليت ضحت -.‘ عجل اهلل فرجه الشريف ’ والزمان 

 .بأرواحها من أجلنا شهدائنا األبرار 

ودعائها بظهر الغيب ورفيقة دربي اىل اليت ما خبلت عليّ بعطفها وحناهنا -

 .أمي الغالية .. …

اىل رمز الرجولة والتضحية ، اىل من دفعين إىل العلم ، وأمحل أمسه بكل -

 . أبي .. …فخر 

 .اىل عائليت الكرمية وكل احبيت -

 .……إليهم مجيعاً

 أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع

   ان عجعله ناراسا لكل االب علم ونسأل اهلل
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 الشكر والتقدير
 

فنن ن ت تسننتطع فكننن متعلفنناً ، فنن ن ت تسننتطع فأصننحب   …… كننن عاملنناً))      

 ((. العلفاء ، ف ن ت تستطع فال تبغضهم 

بعد رحلة حبث وجهد واجتهاد تكللت ب جناز هذا البحنث مفند اهلل عنز وجنل     

على نعفة اليت من هبنا عليننا فهنو العلني القندير ، كفنا ال يسنعنا اال ان  ن  بنأمسى          

ملننا ( كرميننة عبنند مجعننة  ) عبنناراا الشننكر والعرفننان للنندكتورة الفاضننلة  

بكنل اخننال   قندمت لنننا منن جهنند ونصنة ومعرفننة ايلنة اجننناز هنذا البحننث ، و      

وتقدير وشنكر واالمتننان موصنول اىل رئنيق القسنم اللغنة العربينة واألسناتذة         

االفاضل كفا اتقدم بالشكر اجلزيل لكل من اسنهم يف تقنديم يند العنون     

 . إلجناز هذا البحث 

  ومن اهلل التوفيق                                                             
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 المشرف إقرار

هذأشهد البحثأنإعداد الموسوما منالمقدم(الرؤية في شعر ابن خفاجة األندلسي)بـ
جر(غفران كريم عويد)البالطقبل التربيةفيبإشرافيىقد كلية / العربية اللغة ووهقسم

.اللغةالعربيةفيلبكالوريوسجزءمنمتطلباتنيلدرجةا



:التوقيع

:االسم





القسمتوصيةرئيس

.بناءعلىالتوصياتالمتوافرةأرشحهذهالرسالةللمناقشة



:التوقيع

:االسم
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 أقرار لجنة المناقشة

الرؤيةة فةي شةعر ابةن خفاجةة )اننـااطلعنـاعلـىالبحـثالموسـومنشهدنحناعضـاءلجنـةالمناقشـة
التربيـةوقـدناقشـناالطالبـةفـيمحتوياتـ كليةفي(غفران كريم عويد)المقدمةمنالطالبة(األندلسي

بتقـديرفـياللغـةالعربيـةالبكـالوريوسبـالقبوللنيـلدرجـةنـ جـديروفيمال عالقةبها،وقدوجدناأ
(                .)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 رئيس اللجنة 

 :التوقيع 

 اللجنة عضو 

 :التوقيع 

  :االسم 

 : اللقب العلمي 

  2222:     /     / التاريخ 

 اللجنة  عضو

 :التوقيع 

  (المشرف )  اللجنةعضو 

 :التوقيع 

 رئيس قسم اللغة العربية

  /     /2222 
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 احملتويات

 ز ....................................................................................................................احملتويات

 ح  ......................................................................................................................املقدمة

 1 ........................................................ الرؤية مفهوم – خفاجة أبن حياة عن نبذة:  التمهيد

فة! خطأ ................................ املرأة إىل خفاجة ابن رؤية: االول املبحث
ّ
 .اإلشارة املرجعية غري معر

فة! خطأ ................. (املقابل)  األخر إىل خفاجة ابن رؤية:  الثاني املبحث
ّ
 .اإلشارة املرجعية غري معر

فة! خطأ ............................ الذات إىل خفاجة ابن رؤية:  الثالث املبحث
ّ
 .اإلشارة املرجعية غري معر

فةاإلشارة املر! خطأ ...............................................................والنتائج اخلامتة
ّ
 .جعية غري معر

فة! خطأ ............................................................... واملراجع املصادر
ّ
 .اإلشارة املرجعية غري معر

  



 

 ح
 

 
 املقدمة 

ــاتما نبيــاءوالمرســلينأبــاالقاســـم الحمــدرربالعــالمينوالصــالةوالســالمعلـــىأشــرنالتلــألأجمعــينتـ
وآلبيت الطيبينالطاهرينوصحب المنتجبين،سبحان الذيبلغتذات شأنامنالكمـالاليدانيـ (ص)محمد

تانمـابـينكمـالالمعبـودونقصـانعلـمفيهاأحدوأرتفعتمعالمعلم فيكلأرضوفوألكلبلـدحتـىأصـبحشـ
.العبد

”امــابعــدانموضــوثالبحــثالــذياســتقرعليــ اتتيــاريلتحضــيرشــهادةالبكــالوريوسالــذيجــاءبعنــوان
،وانسبباتتياريلهـذاالموضـوثهـومـايتمتـعبـ الشـاعرابـنتفاجـة“الرؤيةفيشعرابنتفاجةا ندلسي

ــةفــــيا ــةشــــعريةعاليــ ــعمـــنمكانــ ــةمــــنالشــ ــذلنفـــأنابــــنتفاجــ راءالمرمــــوقينفــــيالعصــــر دبا ندلســــي،وكــ
.االندلسي

وقدكونتمنتاللهذاالبحثوج نظرابنتفاجـةوكيـنكانـترؤيتـ إلـىالمـرأةوكـذلنإلـىالشـتص
:المقابل،وايضًاإلىالذات،فقدقمنابتقسيمتطةالبحثإلىثالثمباحثوالتياشتملتعلى

مهيدبسيطوقدأفردت إلىالحديثعناسم ووالدت وأسرت ونسب ومكانت ا دبيةواإللمامبجوانبحيات ت
،وكينتمتقسـيمشـعرهوكـذلنالحـديثعـنثقافتـ ووفاتـ ،وايضـًاقمنـابتـتمالتمهيـدبشـرحملتـصعـنتعريـن

.الرؤيةلغ واصطالحاً

رؤيةابنتفاجة”ةدتوليةللمبحثا ولوالتيوالتيهيبعنوانفقدتناولتفيبداي:اماالمبحثا ول
بشـكلعــاموكيـنرسـملهــاابـنتفاجـةمكــونينرئيسـيينهمـا،المكــونالجسـديوالمكـونالنفســي“إلـىاإلنسـان

ندوالفكري،ثمتناولتفي رؤيةالشاعرإلىالمرأةوكينكانتعالقت بها،وكينركزعلىالجانبالجماليع
المرأةوهامبهاوايضًاتناولتصورةالمرأةالجميلةفيشعرالغزلعندابنتفاجةوكذلنانموذجعنرؤيـةالمـرأة

.الجميلةعندابنتفاجة
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فقــدتناولــتفيــ رؤيــةابــنتفاجــةإلــىالمقابــلمــنجميــعالنــواحيســواءكــانمـــدح:أمــاالمبحــثالثــاني
.ءوذمالمقابلأيأنالرؤيةتتضمنالنواحيإيجابيةونواحيالسلبيةالمقابلوالفترب أومنتاللهجا



فقدتناولتفي رؤيةابنتفاجةإلىالذاتوكذلنتناولنامفهومالذاتوأبعادهاا ربعة:أماالمبحثالثالث
لشاعروكذلن،وكيننظرإلىنفس فيمرحلةالشبابومرحلةالشيتوتةوكذلنتناولتسمات اومميزاتهذاا

.تناولناصفات التيتميزهعنغيرهمنالشعراء

وتتمتبحثيهذابتاتمةثمذكرتأهمنتائجواالستنتاجاتالتيحصلتعليهاكمحصلةلهذاالبحثبعـد
.أنبذلتفي جهدًا

تالتــيالتـيذللــتالكثيــرمـنالصــعوبا(كريمـةعبــدجمعــة)واليسـعنيأنأذكــرجهـودالــدكتورةالفاضــلة
سـداءالنصـيحة،وتـارةأتـرىبتشـجيعيولـم اعترضتنيأثناءبحثـيتـارةبتـوفيرالمصـادر،وتـارةفـيتـوجيهيوال

.تدترجهداإالبذلت ،والبدانيردالفضل هل 

تراج علىصورت هذه .وأتيراانياشكرارسبحان وتعالىانوفقنيإلتمامهذاالبحثوال







ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الباحثـ
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