
 األندلسي خفاجة ابو لدى الصامتة الطبيعة شعز يف الهفسية الدالالت

  م2018      السهة  43      اجمللد 1جملة أحباث البصزة للعلوم اإلنسانية                                        العدد 

 

537 

الدالالت النفسية يف شعر الطبيعة الصامتة 
لدى ابن خفاجة األندلسي 

 

 
       

 :الخالصة 
فعٌبر , يكشؼ الرمز عند ابف خفاجة عف دالالت نفسية عميقة مخبأة تحت ظالؿ الطبيعة الصامتة كعناصرىا 

فيكضح البحث الرمزية النفسية , مف خالليا عف ذاتو كنفسيتو المضطربة التي تراكحت ما بيف التفاؤؿ كالتشاـؤ 
أحدىما ايجابي تمثؿ بحياتو األكلى في مرحمة الشباب أياـ : التي يمر بيا الشاعر التي كانت تحمؿ جانبيف 

فكاف ىٌمو األكؿ التغني بالطبيعة , الفرح كالميك كالسركر بعيدا عف الكيالت كالمصائب التي تحدث في المجتمع 
أما الجانب اآلخر السمبي فقد تمثؿ في األغمب بحياة المشيب كما عاناه فيو , الجميمة كسط الفرح كالمرح كالميك 

ككؿ تمؾ الرمكز , مف فقد كأحزاف كآالـ كغربة نفسية كمكانية كزمانية كما حممت مف حنيف كأشكاؽ كذكريات 
كانت مكظفة عبر عناصر الطبيعة الصامتة التي كانت ممجأه األكؿ في معظـ حاالتو كظركفو كجكانب حياتو 

. بخياؿ محمؽ كأسمكب مبدع معتمدان التشخيص في غالبو 
:  المقدمة 

إفَّ لمطبيعة دالالت نفسية متنكعة كمتعددة تدخؿ في األغراض الشعرية المختمفة لمشاعر فقد استطاع أٍف يخمؽ 
كبالتأكيد أفَّ كراء تمؾ الدالالت دكافع . مف الطبيعة رمكزان نفسية تختمؼ باختالؼ نفسيتو كظركفو التي تحيط بو 

نفسية انفردت في تجسيد األحاسيس كالمشاعر التي جعمت الشاعر يمجأ لمشعر لبث تمؾ األحاسيس فيو مف 
. خالؿ رؤيتو كمعالجتو لتمؾ الحالة النفسية 

كالمصدر الذم تيبعث منو ىذه الداللة النفسية ىك الكياف الداخمي لإلنساف المميء باألفعاؿ كالحركات الكالمية 
كالفعمية , كعادة ما يرتبط انفعاؿ اإلنساف بما يحيطو مف المؤثراًت , فكثيران ما تتأثر النفس بمؤثرات خارجية ليا 
شارات تنعكس عمى النفس البشرية فتحدث فييا  عالقة كصمة كطيدة بنفسو كبكالمو , كلمداللة النفسية مالمح كا 

استجابة كرٌدة فعؿ سكاء كانت بالمفظ أـ الحركة إرادية أـ غير إرادية , تشتمؿ أفكار اإلنساف كمشاعره , 
 .(1)أحاسيسو كميكلو , كرغباتو , كذكرياتو , كانفعاالتو

كمف خالؿ محيطو كبيئتو كما يتمقى فييا مف ظركؼ سائدة تؤثر تأثيران مباشران في نفسيتو فيشعر بالفرح 
كالسعادة كالبيجة , ككذلؾ بالحزف كالقمؽ كالخكؼ , كيشتاؽ كيحف أيضان , كؿ ذلؾ مصدره المحيط الذم يعايشو 
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كينعكس عمى نفسو فتحدث استجابة فعمية مباشرة نتيجة ما تمقاه مف تمؾ الظركؼ كاألحداث الحاصمة في بيئتًو , 
ذا كانت ىذًه ىي حاؿ اإلنساف العادم مع اإلحساس فما بالؾ بالشعراء كىـ مف أرىؼ الناس إحساسان كأكثرىـ  كا 

 ((الشعر كالشعراء  ))حٌبان لمجماؿ كتعمقان بو , كىناؾ بكاعث نفسية لإلبداع الشعرم ذكرىا ابف قتيبة في كتابو 
تحث البطئ , كتبعثي المتكٌمؼ , منيا الطمعي , كمنيا الشكؽي كمنيا الشراب , كمنيا  ))كأكد أف لمشعر بكاعث 

كالذم ييمنا مف ذلؾ ىك معرفة الدالالت النفسية التي يمر بيا الشاعر ابف . (2)( (الطرب , كمنيا الغضب 
خفاجة كرمكزىا المخبأة تحت الطبيعة , فابف خفاجة كغيره عاش في بيئة معينة كتمقى منيا ما يفرحوي كيحزنو , 
كما يشتاؽ كيحف إليو , كما يخاؼ منوي كيقمؽ , فكؿ تمؾ الدالالت كالتعابير كانت رمكزان داللية معبرة عف نفسو 

: مف خالؿ الطبيعة كعناصرىا , فمف خالؿ ذلؾ تـ تقسيـ البحث الى دالالتيف مختمفتيف 
:  دالالت نفسية تثير الفرح والبيجة  -1

 كمف ذلؾ داللة السعادة كاالرتياح التي ترددت كثيران في نصكصو الشعرية السيما في المرحمة األكلى 
مف حياتو التي كانت تمثؿ حياة الميك كالسركر كليذا تجد اإللحاح الشديد مف الشاعر عمى إبراز تمؾ الصكرة 

التي غمرتو بالسعادة كاالرتياح فمف خالؿ الطبيعة عٌبر الشاعر عف رمزية الحب كاالرتياح لشخص الممدكح كىك 
 :(3)قاضي القضاة كذلؾ ما نمحظو في قكلو 
وضِة الَغّناِء   يا َنْشَر َعْرِف الرَّ

 

ونسيَم ِظلِّ السرحِة الَغْيناِء  
 
 

 

ىذا َيُيبُّ مع األصيِل عن الرُّبى 
 

َأِرجًا وذلَك عن غديِر الماِء  
 

ُعوَجا عمى قاضي الُقضاِة ُغَديًَّة  
 

في وشِي زىٍر أو ُحَمى َأْنداِء  
 
 

 

وَتَحمَّال عنِّي ِإليِو أماَنًة 
 

من ِعمِق ِصدٍق أو ِرداِء َثَناٍء  
 

المالحظ في ىذًه القصيدة المدحية طغياف الطبيعة عمى تصكرات الشاعر مما جعمو مستنطقان محاكيان ليا 
يحمالف السالـ كالتحية إلى قاضي القضاة , كىذا بحد ذاتو دليؿ عمى إحساس  (الركض كالنسيـ  ), جاعالن 

حساسو الشديد بالطبيعة مف جية أخرل , فيك كاف متعمقان ببيئتو  الشاعر باالرتياح مف القاضي مف جية كا 
كمف جممة تعمقو ... كطبيعتيا كثيران , كما كاف الشاعر الجاىمي مف قبؿ متعمقان بالصحراء كالناقة كالبقر الكحشي 

, فيذًه الصكرة الطبيعية الجميمة التي  (التكمـ كالنداء  )بالطبيعة ىنا أنوي شٌخصيا كأضفى عمييا الصفات الحسية 
أرادنا الشاعر أف نتفاعؿ معيا ما ىي إاٌل رمزية اإلرتياح كالحب التي عٌبر عنيا الشاعر لقاضي القضاة , التي 

تنـ عف صدؽ المشاعر كحرارتيا , ثـ أنوي جاء بألفاظ جزلة قكية كىذا ما يناسب غرض المديح بالمقارنة 
بقصائدًه األخرل في الطبيعة ال سيما القصائد التي تربط بيف الطبيعة كالمرأة جاءت بألفاظ رقيقة , أما ىنا 

فالطبيعة تتعمؽ بصفات الممدكح ليذا تحكلت إلى الجزالة كالقكة , كىذا ما نمحظو في األبيات التالية مف القصيدة 
, كالذم ساعد عمى ذلؾ عمك شاعريتو التي تحكلت بو إلى الجزالة كىك في محراب الطبيعة , فألفاظ الطبيعة 

. عمى الرغـ مف جزالتيا إاٌل أنيا كانت رمزان لمجماؿ كأنوي رمز مف خالليا إلى تقديره كاحترامو لمقاـ الممدكح 
كقد عاد الشاعر كاستنطؽ الطبيعة مرات عديدة بألفاظ رقيقة رامزان إلى السعادة كاالرتياح كالشعكر الجميؿ 
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: (4)فيقكؿ , الذم يغمره 
يا ِىّزَة الُغْصِن الَوِريْق  

 

وَبَشاَشَة الروِض األنيْق  
 
 

 

أََأتْتُكَما ُبشرى ِبُسْقـ 
 

يا َأْم َسالٌم من َصِديْق  
 

فَيَززَت مْن ِعْطٍف َنٍد 
 

وَسَفْرَت عن َوْجٍو َطميْق  
 
 

 

با  باهلِل يا َنَفَس الصَّ
 

َحيِّ الصدِيَق عِن الصديْق  
 

ُقْل لمحبيِب بِل الحميـ 
 

ِم َبِل الشفيِق بِل الشقيْق  
 

إف الطبيعة التي كقؼ عندىا ابف خفاجة طبيعة ضاحكة طركب صٌكر مف خالليا الجانب المشرؽ 
الجميؿ , كقٌمما يمجأ إلى غير ىذا النمط , فكاف محبان لمجماؿ , مياالن لوي , كالركض ىنا ضاحؾ كاألزىار 

كاألغصاف مكرقة جميمة , كتصكيره ىذا إنما ىك رمز لشعكرًه بالسعادة كاإلرتياح بعد ما كاف قمقان , فمجأ إلى 
الطبيعة لبث أحزانو كآالمو , فصكٌر الشاعر كياتو مع الطبيعة ككأنيا جزء منو أك صديؽ ال ينفصؿ عنو , كىذا 

اإلحساس ينمك كثيران مع الشاعر كأف الطبيعة تحاكيو كيحاكييا كعندما يتكمـ ترد عميو , فيذا اإلمتزاج بيف 
الشاعر كالطبيعة يعبر عف رمزية المحظات الشعكرية كاإلحساس الجميؿ كالنفسية المرتاحة التي كاف الشاعر 

. يعيشيا في أحضاف الطبيعة 
كداللة اإلرتياح كالشعكر الجميؿ تكاردت كثيران عند الشاعر نتيجة لتعمقو ببيئتًو كطبيعتيا الرائعة , فتعمقو 

فقد نظر إلى أدؽ جزئياتيا فكصفيا كآخذ مف ألكانيا , كأحسَّ بالحركة كالحياة , بالطبيعة جميؿ كتأثيره فييا كبير
: (5)فييا , فصٌكر ذلؾ عبر قصائدًه الشعرية رامزان مف خالليا إلى متعة الجماؿ الطبيعي 

ويوٍم جرى برُقُو أْشَقرًا  
 

ُيطاِرُد من ُمزنٍة َأْشَيبا  
 
 

 

ترى األرَض فيِو وقْد ُفضِّضْت 
 

 

وَوْجَو السماِء وَقْد ُذّىَبا  
 

وقْد أْطَمَع الروُض من َأْيكٍة 
 

َسماًء ومن زىرٍة َكوَكبا  
 

َز أثواَب ُخضِر الُغُصوِن   وطرَّ
 

َع ِتيَجاَن ىاِم الرَّبى   ورصَّ
 
 

 

وَقْد قبََّل الماُء كأَس الُمَداِم 
 

فأضحَك ثغرًا ليا أْشنبا  
 

وَشبَّ الِمزاُج بيا َجْمرًة 
 

َتكاُد بيا الكأُس أْن ُتَمَيبا  
 

إف القارئ لشعر ابف خفاجة يمحظ كيشعر كمف الكىمة األكلى بتعدد الصكر ككثرتيا في أغمب قصائدًه 
في شعر الطبيعة , فيك يرمز في قصيدتو ىذًه إلى صكرة اإلرتياح التي أحسَّ بيا كىك في أحضاف الطبيعة , 
فأضاؼ إلى التمتع بجماؿ الطبيعة التمتع بالخمرة , فكجد ألكانيا كبريقيا تناسب ألكاف الطبيعة كبريقيا , فجاء 

بصكرة جميمة مميئة باأللكاف , مستعمالن األسمكب الرقيؽ , فتمؾ الحركة اليادئة عكست النفسية المرتاحة لمشاعر 
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, فصكرة طمكع األشجار , كصكرة التطريز كالترصيع ما ىي إاٌل انعكاس لشعكر الشاعر باإلرتياح كاإلستقرار 
بداع  تعكس لنا  فيي حركة متأنية ىادئة , كنرل أفَّ ىذا التكرار كاإللحاح في مثؿ ىذًه الصكر إٌنما ىك فف كا 

بداعو  كبيانان لعمك ىمتو , كلك رجعت إلى النص الكتشفت مف خاللو أفَّ الصكر التي ذيًكرىٍت فيو  ىدكء الشاعر كا 
كما اشتمؿ عميو مف أكصاؼ أراد الشاعر بيا كصؼ مجالس شراب كأفَّ كؿ شيء كاف حاضران في المجمس 

البرؽ , ككجو السماء , كالككاكب ,  )يدعك إلى المتعة كالبيجة كالسركر , كالتعالي , فألفاظو التي ذيًكرىٍت فييا 
, كالتي شكىدت في ذلؾ المجمس  الذم عادة ما ينعقد في الرياض  (كالثياب الخضر , كالتيجاف , ككأس المداـ 

كالبساتيف إنما ىك تعبير عف رمزية اإلرتياح الذم يشعر بو في تمؾ المجالس , كرمز لألنس كالمتعة , كمف جية 
أخرل ربما أفَّ الشاعر رأل نفسو متكسطان مجمسان مف مجالس الممكؾ كالسمطات أك الطبقات الحاكمة كعبر عنيا 
بفضاء الركض , كقد أحسف الشاعر تكظيفو لصكره كألفاظو كلـ يأًت بألفاظ غير مقبكلة أك مستيجنة مثؿ غيره 

: (6)مف الشعراء مما جعميـ عرضة لمنقاد كقكؿ امرئ القيس في معمقتو 
ترى بعر اآلرام في عرصاتيا 

 

وقيعانيا كأنيا حب فمفل  
 
 

 

كأنوي ال يرل تشبييان  )): كقد عٌمؽ نقكال حداد عمى ذلؾ قائالن , شبو امرؤ القيس بعر اآلراـ بحب الفمفؿ 
فيك تشبيو ليس بمحمو كغير الئؽ قد تنفر النفس عند . (7)( (لمبعر إاٌل بحب الفمفؿ الذم يطيب بو الطعاـ 

: (8)سماعيا مثؿ ىذا التشبيو , كمثؿ ىذا قد عاب عمى أحدىـ قكلو 
إنَّ ىذا الربيع شيء عجيب  

 

تضحك األرض من بكاء السماء  
 
 

 

ذىٌب حينما ذىبنا ودرٌّ 
 

 

حيث درنا وفضة من الفضاء  
فاستعارة الضحؾ كالبكاء لألرض كالسماء غير مقبكلة لعدـ التكافؽ بيف الضحؾ كالبكاء في الكقت نفسو  

, كىناؾ عدد مف الشعراء الذيف كردت ليـ عبارات مستيجنة كغير الئقة في الشعر العربي , كبحسب اإلطالع 
. عمى شعر ابف خفاجة فإنوي قد ابتعد عف مثؿ ذلؾ , كاستطاع أٍف يحسف اختيار عباراتو كألفاظو 

كبرزت دالالت رمزية نفسية أخرل إلى جانب رمز الجماؿ مثؿ رمزية الحياة كرمزية الشكؽ كالحنيف التي 
جسدىا عنصر آخر مف عناصر الطبيعة كىك الماء , لقد افتتف الشاعر بالماء كأفتتف بكؿ ما شاىدتوي عينو في 

: (9)فمذلؾ تجدهي يميج بذكره في شعره كيقكؿ , الطبيعة مف ظكاىر
ُخِمَعْت عميِو من الصباِح ِغاَلَلٌة  

.0000.. 

َتْنَدى ومن َشَفِق الَمَساِء ِنقاُب  
 
 

 

... 
في حديُث لمريِح الرُّخاِء َتَنفٌُّس 

 
 

  

َأِرٌج ولمماِء الُفراِت ُعَباُب 
كاف لمماء دكر في إبراز الصكرة التي رسميا الشاعر في السياؽ الرمزم , فقد عٌبر مف خالليا عف  

الذم كجد فيو المنبع الذم يستسقي منوي الشاعر كؿ ما يعتمج في نفسو . اشتياقو كحنينو لمماء العذب في مدينتو 
, فماء الفرات العذب يكحي بالرمز إلى الصفاء كالنماء , كالماء بشكؿ عاـ رمز مف رمكز الحياة كالجماؿ الذم 
يجذب النفكس , كالمٌطمع عمى ديكاف الشاعر يجد حضكر الماء كثيران بيف أشطر قصائدًه , لعؿ ذلؾ يعكد إلى 

ذات الشاعر الذم كجد فيو رمزان لمحياة الصافية الجميمة , كأراد بو أيضان رمز الشكؽ كالحنيف لتمؾ األماكف التي 
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يجرم فييا الماء العذب , ال سيما أفَّ األندلس عيًرفىٍت بكثرة األنيار كالجداكؿ التي كانت تمد الرياض بالحياة 
, كالخصب كالنماء , إلى جانب كثرة المدف التي تقع عمى األنيار , مما استيكت الشعراء في الكقكؼ عندىا 

. فاتخذكا منيا مجالس لميك كاإلستمتاع يعزفكف كيغنكف كيقكلكف أعذب الشعر فييا 
كىناؾ رمكز أخرل في الشكؽ كالحنيف تجسدت في صكرة النير التي كردت كثيران في ديكاف الشاعر كال 

: (10) (شقر  )سيما نير مدينتًو 
بيَن ُشْقٍر وُممَتَقى َنْيَرْيَيا 

 

حيُث أَْلَقْت َبنا األماني َعَصاَىا  
 

وُيغنَّى الُمكَّاُء في َشاِطَئييا 
 

َيْسَتِخفُّ النَُّيى َفَحمَّْت ُحَباَىا  
 
 

 

عيشٌة أقبمْت ُيشّيى َجَنَاىا 
 

 

َواِرٌف ِظمُّيا لذيٌذ َكرَاَىا  
 

فأَنْثَنيا مع الُغٌصوِن ُغُصونًا 
 

َمَرحًا في ِبطاِحَيا وُربَاَىا  
 

فاُنُدِب المرَج فالكِنيسَة فالشَّطَّ 
 

وُقْل آٍه يا ُمعيَد َىَواَىا  
 
 

 

آِه من غربٍة ُترْقِرُق َبثًَّا 
 

آِه من ِرحمٍة تطُوُل َنَواَىا  
 

آِه من ُفرقٍة لغيِر َتاَلٍق 
 

آِه من داٍر ال ُيجيُب َصَداَىا  
 

في ىذا النص أيضان شكَّؿ النيري رمزان مكانيان يحفُّ كيشتاؽ إليو , فمف خالؿ ىذا النص نمحظ أفَّ ابف 
خفاجة كغيره مف شعراء األندلس الذيف كاف ليـ كلع شديد كحب لمدنيـ التي نشأكا فييا , فيا ىك يتغنى بشقر 

, كال  (شقر  )كما فييا مف طبيعة جميمة , فيصكرىا تصكيران بارعان , كينقؿ مف خالؿ ذلؾ تشكقو إلى جزيرة 
سيما عند ممتقى النير , فالنير ىنا يرمز إلى المكاف الذم كقؼ عندهي كالتقى بمحبكبتو , ككأنما ممتقى النير , 
يرمز عندهي لممتقى كمكعد غرامي بينو كبيف محبكبتو , فعندما حفَّ إلى لقاء أحبابو تذكر ممتقى النير , كذكر 

لقاءن حقيقيان , ككاف يأمؿ أٍف  (شقر  )النيريف بحالة التقائيما , رٌبما لجنكح نفسو أك قمبو إلى لقاء كاف عمى نيرم 
آه مف  )يستمر ذلؾ المقاء , كما ىي إاٌل أماني , كمف ثىَـّ يستدرؾ أٌنيا فرقة بال تالؽو , فيكاصؿ إطالؽ اآلىات 

, كربما في ذلؾ إشارة إلى المقاء الحقيقي , كلعؿ مضمكف  (غربة , كآه مف رحمة , كآه مف فرقة , كآه مف دار 
, , لكف المعتاد عميو في األدب العربي تكجد تأكيالت عديدة لمنص الكاحد  (شقر  )القصيدة يريد بو جزيرة 

لىٍت مف قبؿ نصكص عٌدة , نستذكر عمى سبيؿ المثاؿ قصيدة  لكعب بف زىير , فيذا  (بانت سعاد  )فمثمما أيكِّ
النص يحتمؿ تأكيالت أيضان , ربما أراد بو مكاف الممتقى الحقيقي بينو كبيف محبكبتو , كربما أراد بو حنينو 

ذا  (مرج , كالشط , كالكنيسة  )كشكقو إلى بمدتو شقر , فأخذ يعدد األماكف التي كقؼ عندىا في الماضي  , كا 
. جمعنا بيف اإلثنيف تبيف مف ذلؾ أنوي رمز مكاني لمماضي الجميؿ الذم عاشوي في مدينتو 

كمف الدالالت النفسية التي يركز عمييا الشاعر إحساسو اتجاه الحياة كاستمراريتيا , فنجد الطبيعة 
: (11)حاضرة في رمكز ىذًه الداللة حضكران مميزان كالفتان عند الشاعر في مثؿ قكلو 

أآلَن َسحَّ َغماُم النصِر فاَنَيمال 
 

وقاَم َصْغُو عُموِد الديِن فاَعَتداَل  
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والَح لِمسَّعِد نجٌم قد َخَوى َفَيوى 
 

وَكرَّ لمنَّصِر َعصٌر قد َمَضى َفَخال  
 

يعبر الشاعر في ىذيف البيتيف عف حاؿ بمنسية بعد استرجاعيا مف أيدم العدك ككأف رجكعيا مممح مف 
مالمح تجديد الحياة , فالغماـ رمز لمفرج , كمكاصمة الحياة كاستمراريتيا , ككأف الحياة في بمنسية كانت ميتة 
كاآلف أخضٌرت كرجعت إلى الحياة , فالغماـ عند الشاعر جاء بمكضع رمزم لتجدد الحياة كانبعاثيا , كرمز 

عالف النصر  . لمخصب كالنماء , كبشارة أيضان لإلنفراج كا 
كإلفَّ أحداث بمنسية أثرت في نفسو كثيران كأثارت عكاطفو كمشاعره , فقد ذكرىا في شعره مراران , في مثؿ 

: (12) (السيؼ  )ما قالوي كىك يأتي باستعراض لألدكات الحربية كال سيما 
ٍة يوَأقَشَع الُكْفُر َقْسرًا عن َبَمنس

 

فانجاَب عنيا ِحجاٌب كان ُمْنسِدال  
 

وّطَيَر السيُف منيا بمدًة ُجُنبا 
 

لم يِجزَىا غيُر ماِء السيِف ُمْغَتَسال  
 

رمز الشاعر بالسيؼ ىنا لمتطيير , أم تخميص بمنسية كتطييرىا مف دنس األعداء , فجعؿ السيؼ 
. كفعمو في الطيارة فعؿ الماء في التطيير مف الدنس , قريف الماء 

: (13)كمف مظاىر فرح الشاعر كسركره ما نجده في قكلو 
وأرَتَجَز الرعُد َيُمجُّ النَدى 

 

ِرّيًا ويحُدو ِبَمَطايا الرياْح  
 
بث الشاعر أحاسيسو  (رعد , كرياح , كندل  )فمف خالؿ ألفاظ الطبيعة المستعممة في ىذا النص مف 

كمشاعره النفسية الصادقة فالرعد رمز لمفرح كالسركر الذم عميو الشاعر , كارتجازًه ينـٌ عف مشاعر صادقة 
فالرياح تسكؽ  ))كأحاسيس تعتمي صدر الشاعر بٌثيا بصكرة الرعد , كفيو أيضان داللة أخرل عمى كـر الممدكح 

إذف ىذًه األلفاظ . (14)( (السحاب ليحدث الرعد فيسبب عنو نزكؿ المطر فيكـر الناس كما يكـر الممدكح اآلخريف 
. الطبيعية شكمت جميعيا رمزان لفرح الشاعر كسركره مف جية كرمزان لكـر الممدكح مف جية أخرل 

: (15)كيطالعنا ابف خفاجة مرة أخرل بحالة نفسية فرحة نستشفيا مف خالؿ لفظة الميؿ في قكلو 
وما كاَن أَشيى ذلَك الميَل مْرَقدا 

 

َبِح َمَطَمعا   وأْندى ُمَحّيا ذلَك الصُّ
 ... 

كأنِّي لْم أذَىْب مَع الميِو ليَمًة 
 

  

ولْم أَتَعاَط البابميَّ الُمَشْعشعا 
إفَّ رمز الميؿ في ىذا النص رمز إيجابي مؤنس رأل الشاعر في ىذا الميؿ ليالن إيجابيان مفرحان باعثان  

لمسركر كالنشكة كىذا يدؿ عمى نفسية مرتاحة يعيشيا الشاعر حتى أنوي استطاب ذلؾ الميؿ , كىذا الجانب الرمزم 
. لميؿ المفرح قميؿ في نصكصو الشعرية مقارنة بذكره لميؿ الحزيف المكحش السكداكم الذم سنقؼ عندهي الحقان 

: دالالت نفسية تثير األلم والحزن  -2
تعددت الدالالت النفسية التي أثارت أحزاف الشاعر كآالمو منيا مايتعمؽ بغربتو كأخرل متعمقة بذىاب 

التي كانت سببان في تأجج اشكاقو كآالمو كلعؿ ذلؾ يفسر أسباب غزارة النتاج الشعرم ,شبابو كفقداف اصدقائو 
عند ابف خفاجة الذم يتكئ فيو عمى صكر الطبيعة انتماؤيهي كحبو لكطنو فينالؾ كثير مف الرمكز الطبيعية التي 

: (16)تعبر عف نفسية ابف خفاجة المغتربة , فيشعر بالشكؽ كالحنيف إلى بمدًه مف ذلؾ قكلو 



 األندلسي خفاجة ابو لدى الصامتة الطبيعة شعز يف الهفسية الدالالت

  م2018      السهة  43      اجمللد 1جملة أحباث البصزة للعلوم اإلنسانية                                        العدد 

 

543 

وما العيُش إاّل بيَن ريِح حديقٍة 
 

يِد وُغرَِّة سايِح   ورنَِّة ِغرِّ
 

َفِنْل من َجَنى ىذا وذاَك وىذِه 
 

بى واالباطيِح رُّ وُجْل بين ىاتيَك ال 
 

ففي ىذا النص عبر الشاعر مف خالؿ رمز الحديقة عف شكقو كحنينو لممكاف الذم اعتاد اإلقامة فيو , 
نما مف خاللًو استحضر مجمكعة مف اآلمًو كأحزانو , كأفراحو , كآمالو ,  فالمكاف لـ يكف بعدان جغرافيان فحسب , كا 

. (17)كانطمؽ منوي إلى عالـ الخياالت كاألحالـ كالذكريات 
كيقصره عمييا , كالمالحظ أفَّ كصكؿ  (الحديقة  )كىنا يستذكر الشاعر ذلؾ العيش في أحضاف الطبيعة 

درجة عشؽ الشاعر لمطبيعة بمغ حد الذكباف , فقصر الشاعر العيش عمى الطبيعة يمثؿ ذكبانو كاندماجو معيا , 
فال يحمك لوي العيش إاٌل في أحضاف الطبيعة الفاتنة , كال يطيب لوي المقاـ إاٌل فييا , كفي ذلؾ رمز النتمائو كحبو 
كحنينو لبمدًه , كالممفت لإلنتباه أفَّ الشاعر كاف مدركان لجماؿ ىذًه الطبيعة الفاتنة بكؿ حكاسو , ككأنما تصكيره 

لمطبيعة كرمزيتيا ىك رمز منوي لإلقرار بنعمة ىذًه الحكاس , فقد ربط العيش بالحديقة ككأنو ال حياة كال تنفس إاٌل 
الخ إذف مف خالؿ ىذًه الحكاس يمكف التمذذ بذلؾ العيش في ... مف ريح تمؾ الحديقة , كسماع صكت الطائر 

. ذلؾ المكاف الجميؿ الفاتف 
كإلفَّ ابف خفاجة مكلعه بشقر كسحرىا كجماؿ طبيعتيا , يذكر دائمان الجماؿ كرمكزه مف خالليا بما تحتكم 

: (18)فيقكؿ , مف نسيـ جميؿ كغدراف يعٌبر فييا عف شكقو كحنينو إلييا 
وَحنَّ إلى ُشْقٍر فَخفَّ عمى السَُّرى 

 

ُيخوُض خميجًا أو ُيجوُب َكثيبا  
 

يُؤمُّ بيا أْرضًا عميَّ َكِريمًة 
 

وُمْرَتَبعًا فييا إليَّ َحبيبا  
 

ْبيضَّ الُمقيَُّل َسْمَساًل اونيرًا كما 
 

ْخَضرَّ الِعذاُر خِضيبا اوِجْزعًا كما  
 

المالحظ في ىذًه األبيات أفَّ دالالت ألفاظ الطبيعة المتسمة بالخميج كالنير ترمز لذكرل الشاعر كحنينو 
كىذا ما يعزز حب الشاعر إلى كطنو كانتماءىهي لوي انتماءن كميان , كلعؿ في ىذا تفسير لكثرة  (شقر  )إلى مدينة 

:  (19)فمف ذلؾ قكلو , إلحاحو عمى رمكز اإلشتياؽ إلى الكطف 
وَمْن لي ببرِد الريِح مْن أْبرِق الِحَمى 

 

وَرّيا الُخْزامى من َأَجارِع َلْعَمَعا  
 

فيك في ىذا البيت اتخذ الرياح رمزان لمحنيف كاإلشتياؽ إلى كطنو , كالماضي الجميؿ الذم عاشوي , فأخذ 
 . (شقر  )يسترجع الذكريات في ذلؾ الكطف فكانت مف أكلى ذكرياتو التي بحث إلييا بمدتو 

كقد كانت حالة اإلشتياؽ كالحنيف كالذكرل مسيطرة عمى الشاعر فكاف لديو إحساس يحمؿ كثيران مف 
: (20)رمكز اإلشتياؽ مف ذلؾ رمز البرؽ في قكلو 

أبى البرُق إاّل َأْن َيِحنَّ ُفؤاُد 
 

ويكَحَل َأجفاَن الُمحبَّ ُسياُد  
 

فصكرة البرؽ التي رسميا الشاعر في ىذا البيت جاءت لترمز إلى اشتياقو كحنينو المذيف يشعر بيما إزاء 
فقد كاف البرؽ مف رمكز البداكة  ))أحبابو الذيف أبتعد عنيـ , كقد جاء رمز البرؽ ىنا مستكحيان مف الرمز البدكم 
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الذم كاف البدك يراعكنو , كيعدكف عدد برقاتو أمالن في الغيث كالخصب, ألنيـ أتباع ما يركنو فيو مف إيماض 
كتألؽ لمرجاء في المطر , فعميو كاف اعتمادىـ كمعكليـ في مقاميـ كظعنيـ , كمف ىنا ارتبط البرؽ بمعاني 

. (21)( (الشكؽ كالحنيف لمغيث كالكأل 
كألف الماضي كثيران ما يحفَّ كيشتاؽ إليو فقد جاء باألقحكاف بكصفو رمزان لمحنيف إلى ذلؾ الماضي الذم 

: (22)يستحيؿ رجكعو , فضالن عف أفَّ سمطاف العمر حاؿ دكف ذلؾ 
فكْم َشاَقني مْن َمْنظٍر فيَك راِئٍق 

 

َىززُت لُو من َمِعطِف السُّكِر َصاحيا  
 

وَضاَحَكني من َأقحواٍن وَمْبسٍم 
 

فمْم أْدِر أيُّ كاَن ثمَّ األقاحيا  
 

وُدوَن ُحَمى تمَك الشبيبِة َشيبٌة 
 

َحِميُت بيا َرغمًا ولم أُك حاليا  
 

نَّ أجدَّ الوجِد وجٌد بأشمٍط  وا 
 

تمدََّد يستقرى الرُسَوَم البواليا  
 

تطٌمع الشاعر في قصيدتو ىذًه إلى الحياة الماضية كحنينو ليا , كىنا تتجمى معاناتو النفسية في اإلكثار 
مف أمنيات الحنيف كالعكدة إلى الماضي الزاخر , كاف كاف ىك يعمـ باستحالة الرجكع إلى الماضي لكنوي يسترجع 

, فيرمي نفسو (23)شريط الذكريات كتتكاثؼ عندهي األحالـ كاآلماؿ , فتشتد عندهي ليجة الحنيف إلى مغاني الديار 
في أحضاف الطبيعة , ككأنما تمؾ الزىرة العطرة األقحكاف , رمز لمماضي الجميؿ الذم عاشو في زمف الشباب 

ككذلؾ تعطي رمزية المكاف الذم تنبت فيو , فالشاعر ىنا في غربتيف زمانية كمكانية , كزىرة األقحكاف , جاءت 
رمزان ليما فيك يحف كيشتاؽ إلى شبابو كأياـ السركر كالمتعة كالميك , ككذلؾ يحف إلى ذلؾ المكاف الذم نشأ فيو 

 . (شقر  )
ككاف ابف خفاجة شديد الصمة كالتعمؽ بأصدقائو حتى أنوي يخشى فراقيـ , كعندما قاؿ الحؽ كممتوي كفقد 
مف فقد مف أصدقائو أخذ يبكييـ كيذكرىـ فمثمما تغنى بذكرىـ كىـ أحياء تغنى بذكرىـ كىـ أمكات بنفس حزينة 

إذ يجد , مكسكرة متشكقة ليـ فيفصح عف معاناتو النفسية المتذمرة إزاء فقده أصدقائو مف خالؿ رمز الميؿ 
فيرمز بو إلى معاناتًو مف السير , الشاعر الميؿ مبعثان لميمكـ كاألحزاف كمحفكفان بالمخاطر ككثيران ما يطكؿ عنده 

:  (24)كعدـ قدرتو عمى النـك فمف ذلؾ قكلو 
وُربَّ لياٍل بالغميِم أرْقُتَيا 

 

ِلمرضى ُجُفوٍن بالُفراِت نَياِم  
 

َيُطوُل عميَّ الميُل يا أمَّ مالٍك 
 

وُكلُّ ليالي الصبِّ ليُل تماِم  
 

ولم أْدِر ما أشجى وأْدعى إلى اليوى 
 

أَخْفَقُة برٍق أْم ِغناُء َحماِم  
 

لعؿ الناظر إلى أبيات ابف خفاجة ىذًه يتراءىل لوي مف الكىمة األكلى أفَّ ليمو طكيؿ مؤرؽ , لـ يعرؼ 
النـك فيو , فالشاعر يشكك معاناتو النفسية مف طكؿ الميؿ كالسير لساعات طكيمة , كلعؿ ىذا اإلحساس بطكؿ 
الميالي كثقميا راجع إلى إحساسو الشديد بحزنو كشكقو لفراؽ أصدقائو مما جعؿ الميؿ رامزان إلى السير , ال سيما 
أنوي في حالة شكؽ , فميؿ الصب كاإلشتياؽ طكيؿ , كالميؿ بصكرة عامة يأتي رمزان إلى الشكؽ كالحزف كالسير 
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. كالسكداكية 
كفي سياؽ الذكريات كالحنيف إلى األصدقاء نجد نصكص عدة البف خفاجة يجسد فييا معاناتو النفسية 
إزاء فقده ألصدقائو كبعده عنيـ , ككثيران ما نجد ذلؾ مرتبطان بالطبيعة , فإذا ما ذكر أصدقاءهي بمدح أك رثاء أك 

فالطبيعة حاٌلة بكؿ أغراضو ... غير ذلؾ يأتي ذكره مرتبطان بعناصر الطبيعة كالبرؽ كالرعد كالغماـ كالرياح 
الشعرية , فال نجد غرضان مف أغراضو يخمك مف ذكرىا , كفي كثرة اإلىتماـً بيا , دليؿ عمى انطالقو مف بيئتًو 

كأدت الصمة بيف الشاعر  ))ذات الطبيعة الجميمة فكاف يصكر كؿ ما تراهي عينو في بيئتًو في أرضيا كسمائيا 
 )كالطبيعة إلى نتيجة ىامة كىي عمؽ اإلحساس بيا إلى درجة اإلمتزاج فييا , أك ما يسمييا النقد الحديث 

فمف ذلؾ اإلرتباط ما جاء . (25 )((أم الشاعر حاؿٌّ في الطبيعة , كالطبيعة حاٌلة في الشاعر  (الحمكؿ الشعرم 
في قصيدتو التي يرثي فييا أحبابو كأصدقاءهي , كمف خالؿ رمكز الطبيعة المتكافرة في القصيدة عٌبر عف شكقو 

بالغ سالمو ليـ  : (26)فيقكؿ , كحنينو كا 
أال ليَت لْمَح البارِق المتأَلِِّق 

 

يُمفُّ ُذُيوَل العارِض الُمَتَدفِِّق  
 

با َمْتَن سا ٍح بوَيرَكُب من ريِح الصَّ
 

َكريٍم وِمْن ليِل السُّرى ظيَر أبَمِق  
 

فُييدى ِإلى َقْبٍر بحْمَص تحيًَّة 
 

متى تحتِمْمَيا راحُة الريِح َتعَبِق  
 

َحَنانًا إلى قبٍر ُىنالك نازٍح 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ِق  وِشمِو َعثَا فيو الِبمى متمزِّ
 

البرؽ , :       الشاعر في قصيدة الرثاء ىذًه , حرصى كعادتو عمى أف يشرؾ معوي عناصر الطبيعة مف حكلو 
فتضافرت مع بعضيا مف أجؿ غرض كاحد كىك إبالغ السالـ كالتحية إلى قبر ... كالمطر , كالرياح , كالميؿ 

إذ إفَّ ىناؾ بعدان مكانيان , الشاعر في شقر كقبر الصديؽ في أشبيمية فرأل في ىذًه العناصر خير , صديقو 
بالغ شكقو كحنينو  . (27)كسيمة لنقؿ تحيتًو كسالمو كا 

كمصكران حالتو النفسية مف خالليا , كمف أركع النصكص التي كقؼ عندىا ابف خفاجة محاكران الطبيعة 
كمراجعان رحمتو الطكيمة في الحياة بما فييا مف شبابو كشيخكختو , كما يشعر بو مف أمفو كخكؼ كحزف كسركر 

, كقؼ عندىا متأمالن الحياة , كقمؽ المكت مسيطران عميو , ضٌمٍت ىذًه القصيدة في جميع  (الجبؿ  )قصيدة 
مقاطعيا رمكزان مختمفة تعبر عف ذاتو , فيك رأل نفسو في الجبؿ , كفي أبياتو األكلى مف القصيدة يصٌكر 

: (28)الشاعر في الحياة 
ِبَعيِشَك ىْل َتدِري أُىوُج الَجَنائِب 

 

َتُخبُّ بَرحمي أْم ُظُيوُر النََّجاِئِب  
 

فما ُلحُت في ُأولي المشارِق كوكبًا 
 

ُت ُأخرى المَغارِب بفأشَرْقُت حتى جُ  
 

 يوحيدًا َتَياداني الفيافي فأجتل
 

الغياىِب  ُوُجوَه المنايا في ِقَناعِ  
 

وال جار إاّل ِمْن ُحساٍم ُمُصّمٍم 
 

وال داَر إاّل في ُقُتوِد الركائِب  
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وال ُأنَس إاّل أْن ُأضاحَك ساعًة 
 

ُثُغوَر األماني في ُوُجوِه المطالِب  
 

تضمنت ىذًه الرحمة رمكزان نفسية كثيرة عٌبر فييا عف حزنو ككآبتًو كاآلمو ككحدتو , حيث ال أنيس لوي إاٌل 
سيفو في كسط الفيافي , كفييا تعبير عف شجاعتو في إكماؿ سيره كسط أخطار المكت , فيك يرمز إلى ذاتو 
ٌنوي بحاجة لمف  القمقة المضطربة غير المستقرة , كقد أقسـ بالعيش لمداللة عمى أنوي يريد استمرارية الحياة , كا 

يشاركوي استمراريتيا بيمكميا كأحزانيا فميست الحياة إاٌل رحمة اإلنساف محفكفة المخاطر , كىذًه الرياح ترمز إلى 
ما يكاجو اإلنساف مف مخاطر في الحياة , كقد تعتقد ذات اإلنساف بأنيا تصؿ إلى تحقيؽ أحالميا , إاٌل أنيا 
تنصدـ بسطكة المكت عمييا , كالمقابمة بيف المشارؽ كالمغارب رمز إلى ثنائية الحياة كالمكت , فتتكقؼ جميع 

التي تعبر عف تطمعات  (ثغكر األماني  )أحالمو كآمالًو كطمكحاتو التي رمز إلييا مف خالؿ الصكرة االستعارية 
. الذات كطمكحاتيا , كفييا تكشؼ الذات عف معاناتيا مف ىذًه الرحمة 

: فيقكؿ , كمف ثىَـّ تأتي صكرة الميؿ بدالالتيا النفسية لتكمؿ ىذًه المعاناة 
ليٍل إذا ما ُقمُت قْد باَد فاْنَقضى ب

 

َتكشََّف عن وعٍد ِمَن الظَّنِّ كاذِب  
 

َسَحْبُت الدياجي فيِو ُسوَد ذوائٍب 
 

ألعتِنَق اآلماَل بيَض ترائِب  
 

فمّزقُت جيَب الميِل عن شخِص أطمٍس 
 

َتَطّمَع وّضاِح الَمَضاِحِك قاطِب  
 

رأيُت بِو ِقطعًا من الفجِر أغَبشًا 
 

تأمََّل عن نجٍم توّقَد ثاقِب  
 

إفَّ صكرة الميؿ ريًسمىٍت بصكرة رمزية تكحي بالصكرة الحقيقية لممعاناة النفسية اليائسة المكممة بالحزف 
كاأللـ كالكحدة , لعؿ ليؿ الشاعر طكيؿ كاذب سكداكم حزيف ال نياية لوي , تتالشى أماموي جميع أحالمو كآمالو 
بطمكع الفجر كانجالء عتمة الظالـ , فيذًه ليست إاٌل أكىاـ , يعاني فييا الشاعر كثيران , فقمقوي كخكفو مف المكت 
أصبحا كاضحيف , كفكرة المكت أصبحت مسيطرة عمى ذات الشاعر , رمز إلى ذلؾ المكت الميمؾ الذم ينتظره 

. مف خالؿ صكرة الذئب 
: فيقكؿ , ثـ ينتقؿ الشاعر إلى الكصؼ الحسي لمجبؿ 

وأْرعَن َطمَّاِح الذُّؤابِة باذٍخ 
 

غارِب بُيطاوُل أعناَن السماِء  
 

َيُسدُّ َمَيبَّ الريِح عن ُكلِّ ِوجيٍة 
 

وَيزَحُم لياًل ُشُيبُو بالمناكِب  
 

وُقوٍر عمى ظيِر الفالِة كأّنُو 
 

ِطواَل الميالي ُمْطِرٌق في العواقِب  
 

يموُث عميِو الغيُم ُسوَد عمائٍم 
 

ليا من وميِض البرِق ُحمُر ذوائِب  
 

, اعتمد  (الجبؿ  )في ىذا المقطع اتضح ذلؾ اإلنسجاـ كاإلمتزاج الحاصؿ بيف الشاعر كالطبيعة 
الشاعر عمى عنصر التشخيص , فقد زاد تشخيصو كأنسنتو لمجبؿ , فخمع عميو الصفات اإلنسانية , فجعؿ 

الجبؿ بحجمو كسده ميب الريح شيخان كبيران ذا عمامة , يفكر بعكاقب األمكر , عانى مف الحياة كثيران  حمكىا 
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:  كمرىا , كأخذ يركم ما مرَّ بو مف تجارب 
أَصْخُت إليِو وىو أْخرُس صامٌت 

 

فحّدثني ليَل السُّرى بالعجائِب  
 

وقاَل أال كْم ُكنُت ممجَأ فاتٍك 
 

وموطَن أّواٍه تبّتَل تائِب  
 

ٍب  وكم مّر بي ِمْن ُمْدِلٍج وُمؤوِّ
 

وقاَل بظّمي ِمْن مطيِّ وراكِب  
 

واَلطَم من ُنكِب الرياِح معاِطفي 
 

وزاحَم ِمْن ُخضِر البحاِر جوانبي  
 

فما كاَن إاّل أْن طوُتُيم يُد الردى 
 

وطارْت بيم ريُح النوى والنوائِب  
 

فما َخْفُق َأْيكي غير رجفِة أضُمٍع 
 

وال َنوُح ُوْرِقي غيَر صرخِة نادِب  
 

ّنما  وما َغيَض السْمَواُن دمعي وا 
 

َنَزْفُت ُدُموعي في ِفراِق االصاحِب  
 

فحّتى متى أَبقى ويظعُن صاحٌب 
 

ُأودُِّع منُو راحاًل غيَر آيِب  
 

وحّتى متى أرعى الكواكَب ساىرًا 
 

ِفمْن طالٍع أخرى الميالي وغارِب  
 

ىذه ىي أبيات الحكار الذم دار بيف الشاعر كالجبؿ فحٌدثو الجبؿ بالرغـ مف صمتو كبكؿ ما مٌر بو مف تجارب 
أخذ يسترجع ما مٌر بو مف مشاىد كىنا تزداد إنسانيتًو , فكاف ممجأ لمقاتؿ كلمتائب , كالسائريف ليالن كالراجعيف , 
كالمستريحيف نياران في ظمًَّو مف حرارة الشمس , عمى الرغـ مف التقمبات في األياـ , كالمتغيرات الحاصمة , إاٌل 
أنوي صامد ال يتزحزح , ثابت ال يتحرؾ , كجميع ىؤالء الذيف مركا بو قد طكاىـ الردل كفرؽ بينيـ , فتخطفيـ 

, بعد ذلؾ تحٌدث عف ارتجاؼ أضالعو كصرخاتو , عمى مصير البشر الذيف كانكا (29)المكت كاحدان بعد اآلخر 
أصدقاءًه ذات يكـ , فيطمؽ اآلىات كالحسرات عمى ذىابيـ , كيتساءؿ بنفس ممؤىا الضجر كالسأـ إلى متى يمتد 
بو األجؿ , كغيره يرحؿ مف األصحاب ؟ أك إلى متى يبقى ساىران يراقب النجكـ ؟ كىذًه تأمالت تدؿ عمى حكمة 

. ذلؾ الشيخ الكقكر
كمف خالؿ تمؾ المحاكرة نشاىد أفَّ ابف خفاجة يمتزج امتزاجان كميان بالجبؿ كيشعر بإحساس شديد يتجسد 
في غربتو كعزلتو بعدما ذىب كؿ مف حكلو , فيرل أفَّ الجبؿ محبط مف خمكدًه كىك قمؽ مف المكت , فأصبح 
الجبؿ كالشاعر كائنان كاحدان , اتخذ الشاعر الجبؿ رمزان لمتعبير عف ذاتو , كالكشؼ عف قمقو مف المكت كرغبتو 

. في الحياة 
كفي النياية يتكجو الحكيـ إلى خالقو يطمب منوي التضرع ليخفؼ عنوي اآلالـ كترتاح نفسو القمقة التي 

: تسيطر عميو 
فُرحماَك يا موالَي دعوَة ضارٍع 

 

يمدُّ إلى ُنعماَك راحَة راغِب  
 

: ثـ يختتـ الشاعر قصيدتو بانصرافو مف الجبؿ كالعكدة إلى ذاتو 
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فأْسَمَعِني ِمْن وْعِظِة ُكلَّ ِعْبرٍة 
 

ُيترُجميا عنُو لساُن التجارِب  
 

فسمَّى بما أبكى وسّرى بِما َشَجا 
 

وكان عمى ليِل السُّرى خيَر صاحِب  
 

وُقمُت وقد َنّكبُت عنُو لطّيٍة 
 

سالٌم فإّنا من ُمقيٍم وذاىِب  
 

فيك في الختاـ يعبر عف مدل إفادتو مف ذلؾ الجبؿ مف العبر كالعظات , كىك في رحمتو كاف خير 
. صاحب لوي , بما كاساه مف الحزف , ثـ يكٌدعو كيرحؿ عنوي كما رحؿ اآلخركف , كيبقى الجبؿ حيث كاف أبدان 

نستشؼ مف ذلؾ أفَّ الشاعر في ىذا النص شٌخص الجبؿ خير تشخيص كاستنطقوي كخمع عميو الصفات 
اإلنسانية , لذلؾ نجدهي قد تقٌمص دكره بصكرة رمزية معبرة عف ذاتو القمقة لتخفيؼ آالمًو كمعاناتًو أثر فقده 
ألصحابو , كالشعكر باقتراب المكت كدنك األجؿ , فكانت القصيدة في جميع مقاطعيا تحتكم أبعادان رمزية 

كفكرية , تعبر عف نفسية الشاعر الحزينة المكتئبة كالقمقة مف المكت , فكانت مأساتو الحزينة تتجمى في مأساة 
الجبؿ , فابف خفاجة في تشخيصو الجبؿ كاستنطاقو , ىك تأمؿ في الحياة كالككف , فرأل في ذلؾ التأمؿ تصكيران 
لمعظة كاإلعتبار , كمٌثؿ مف خالليا الشعكر باإلحساس بسرعة فناء الزمف كمركر األياـ , كزكاؿ النعـ , كترقب 
المكت كالخكؼ منوي , كلعؿ الصفات التي أضفاىا عمى الجبؿ ما ىي إاٌل رمز مف أجؿ نفسو , فاستنطاؽ الجبؿ 

. ىك الدائرة أك الحمقة التي تكصمنا إلى ذات الشاعر 
كىكذا نمحظ أفَّ إشراؾ الطبيعة مجتمعة في أغراضو الشعرية جعمت لكحاتًو الفنية مكتممة في رسميا 

: (30)كرامزة إلى إحساسًو النفسي بالحزف كاأللـ , كمف ذلؾ ما قالو في كصؼ سحابة 
وَغَمامٍة لم يستقلَّ بيا السَُّرى 

 

َفَمَشْت عمى الظمماِء مشَي ُمَقيَِّد  
 

َحَممْت بيا ريُح القُبوِل َسَحاَبًة 
 

ابَة األذياِل ُتَممُس باليِد   سحَّ
 

في ليمٍة ليالَء يمحُس ِحبرىا 
 

وْىنًا لساُن البارِق المتوّقِد  
 

َنَسَخ الضريُب بيا الظالَم حمامًة 
 

فابيضَّ كلَّ ُغراِب ليٍل أسوِد  
 

شاَبْت وراَء ِقناِعيا لِمُم الرَّبى 
 

واَشمطَّ َمْفِرُق ُكلِّ ُغْصٍن أْممِد  
 

المالحظ في ىذا النص إشراؾ الشاعر المتمقي معوي مف خالؿ الصكرة الفنية المكتممة التي رسميا في 
مخيمتو ًعبر عناصر الطبيعة , فأراد الشاعر التعبير عف مشاعرًه النفسية الحزينة , فجاء بالغمامة بكصفيا رمزان 
ليذًه المشاعر الذاتية فالغمامة كما حممتوي مف رمكز عبرت عف ذاتو الحزينة , كىذًه الصكرة الحركية التي رسمت 

الغمامة كمشييا المقيد كتثاقميا , إنما ىك ثقؿ في نفس الشاعر لما فييا مف ألـ كحزف كسكداكية , فصكرة 
. الغمامة كمنظرىا رمز لمتعبير عف ذات الشاعر البائسة 

كلعؿ الحزف كالسكداكية المذيف خيمتا عمى الشاعر ظيرتا كثيران في نصكصو الشعرية عبر رمكز الطبيعة 
: (31)فنجدهي في إحدل قصائدًه يشبو ظالـ الميؿ بجناح الغراب الذم زادهي ظممة فيقكؿ , عامة كرمز الميؿ خاصة 
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وليٍل كما مدَّ الُغراُب َجناَحُو 
 

وساَل عمى َوْجِو السجلِّ ِمداُد  
 

بو ِمْن وميِض البرِق والجوُّ فحمٌة 
 

َشراٌر ترامى والغماُم ِزناُد  
 

إفَّ القصيدة المشتممة عمى ىذيف البيتيف تتحدث في أغمبيا عف الميؿ كعتمتو التي سار فييا الشاعر 
كفييا خكؼ كمخاطر كمع ذلؾ أكمؿ سيره رمزان لمتحدم أك رمزان لحرب السكاد النفسية , إذ إٌننا نجد الشاعر أماـ 

سكاد داخمي نفسي يتعمؽ بإحساس الشاعر بكحشة الميؿ كظالمو , كسكاد خارجي يتمثؿ بكاقعو المحيط بو , 
فتتشكؿ لنا مف سطكة ذلؾ السكاد المالمح النفسية التي تشيد بمعاناة الشاعر مف الميؿ  بما فيو مف سكاد يفتؽ 

. (32)بداخمو لكاعج األلـ كاإلحساس بالحزف 
كىذا التحدم كالحرب التي خاضيا الشاعر مف أجؿ القضاء عمى التيو الخيالي أك الركحي الذم أعمنو 

كقد كردت ىذًه , ألنو لـ يرى منو شيئان غير الكميض كالبرؽ كالغماـ كىذا تيو بحد ذاتو ! الشاعر مف خالؿ الميؿ 
َذا َأْظَمَم )): الصكرة في القرآف الكريـ في قكلو تعالى  َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُىْم ُكمََّما َأَضاَء َلُيم مََّشْوا ِفيِو َواِ 

. (33)... ((َعَمْيِيْم َقاُموا
مف أجؿ القضاء عمى ىذا التيو تحدل نفسو كخاض حربان نفسية بداللة األلفاظ الكاردة في القصيدة دالة 

كعمى الرغـ مف مجيء الصباح .... عمى ذركة الحرب , كالحداد , كاألسمحة , كالرماح , كالذخيرة , العتاد 
عالف الحداد إاٌل أنوي اكتشؼ أف األحبة ليس ليـ لقاء , فالحرب التي خاضيا مف أجؿ الظالـ كالتيو ريًسمىٍت في  كا 
حالة سكداكية شبييا بالغراب الذم خٌيـ عمى حياتو كزادهي ظممة , كبالمداد الذم ساؿ عمى السجؿ , فكاف رمز 

. الميؿ في القصيدة رمزان سكداكيان حزينان يجسد حالة شعكرية مرَّ بيا الشاعر 
: (34)ككذلؾ رمزى الميؿ عند ابف خفاجة إلى المعاناة كالخكؼ فيك يشتكي طكؿ الميؿ فيقكؿ 

ياليَل َوْجٍد بنجٍد 
 

َأَما لطْيِفَك َمْسرى  
 

َوَما لدمعي َطميقًا 
 

وأنُجُم الجوِّ أْسرى  
 

وقد َطَمى بحُر ليٍل 
 

لْم ُيْعقِب المدَّ َحْسرا  
 

الميؿ في ىذا النص يرمز إلى الخكؼ كالمعاناة عند الشاعر التي يراىا تطكؿ بطكؿ ىذا الميؿ , فيك 
يرتقب الصباح ليقضي عمى ظالـ الميؿ , كيحؿ الفرح كالسركر محؿ الحزف كاأللـ , كفي ذلؾ انجالء لمعاناتو 
كخكفو كىمكمو , إذ إفَّ حالتو الشعكرية مغمفة بالرؤية السكداكية لميؿ , كيشعر بحالة الترقب كاالنتظار لطمكع 
. الصباح , لعؿ الحزف ينتيي كاأللـ يتبدد , فكمما طاؿ الميؿ اشتد سكداهي عمى الشاعر كزادت ىمكمو كأحزانو 

كتعدد ذكر الميؿ في شعر ابف خفاجة كركز عميو كثيران ال سيما في صكرتو المأساكية المكحشة , دائمان 
نو ال يرل النكر كضياء البرؽ أك حتى طمكع الصباح , كلعؿ ذكره الميؿ , ما يصؼ شدة السكاد كعتمة الظالـ  كا 

. بيذًه الصكرة لمتعبير عف حالتًو الشعكرية السكداكية أك لمتعبير عف شيء نفسي مجيكؿ لدل الشاعر 
كمف الدالالت النفسية األخرل التي يعاني منيا الشاعر داللة الخكؼ كالقمؽ المتكاجدة في كثير مف 

القصائد تيستدؿ عمييا مف خالؿ رمكز الطبيعة , فيذًه شجرة اآلراؾ كىي مف األشجار الصمبة العالية التي كردت 
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:  (35)فمف ذلؾ قكلو , كثيران في ديكانو كجد فييا ما يعبر عف عكامؿ نفسية تعتمي صدره 
وصيوِة عزٍم قْد تمطَّْيُت والدَُّجى 

 

بَح في صدرِه ِسرُّ   ُمِكبٌّ كَأنَّ الصَّ
 

وقْد ألَحفْتني َشْمَمَة الطلِّ شمأٌل 
 

ُيَقْمقُل أحشاَء األراِك بيا ُذعُر  
 

وَشقَّ الدُّجى َنْقٌط من النجِم ُمْرَسٌل 
 

ىيِم بو َفْجُر بَ َترَاَمى من الميِل ال 
 
رسـ الشاعر صكرة الخكؼ كالذعر بقمقمة , إف شجرة اآلراؾ في ىذًه األبيات ترمز إلى القمؽ كالخكؼ 

أحشاء شجرة اآلراؾ كنحف نعمـ أفَّ شجرة اآلراؾ مف األشجار العالية الصمبة ذات األغصاف المتينة ال تتحرؾ 
أغصانيا إاٌل بيزة ريح عنيفة فكصكؿ مرحمة الذعر إلى قمقمة أحشاء ىذًه الشجرة الصمدة , إنما ىك رمز إلى 

ذعر كخكؼ نابعيف مف ركح الشاعر , فيذه األبيات تعكس لنا جانبان يتراءل في أغمب أشعار الشاعر كمكاقفو 
البائنة لدينا دائمان عمى أنيا أشعار فرح كجماؿ كراحة كزىك النفس , إنما ىك تعبير عف ذعر كقمؽ أحشائو , كىذا 

الربط بيف أحشائًو كأحشاء اآلراؾ ما ىك إاٌل اعتداده بعزمو كقكتو البائنة في كثير مف المكاقؼ الخاصة في 
. الطبيعة 

: (36)كقد كردت رمزية القمؽ كالخكؼ مرة أخرل متمثمة بصكرة البحر التي يقكؿ فييا 
وُلّجٍة َتْفَرُق او َتْعَشُق 

 

فما َتني أحشاُؤِىا َتْخَفُق  
 

شاَرفُتيا وىي بما َىَاَجيا 
 

َبا ُمْزيدٌة تقمُق   من الصَّ
 

فِخْمُتني في شطِّيا فارسًا 
 

لُق بْ ُقّرَب منُو َفَرٌس أ 
 

صكرة البحر ىنا ترمز إلى ما يدكر في نفس الشاعر مف حالة الخكؼ كالقمؽ كعدـ اليدكء , فيك يشبو 
اضطراب أمكاج البحر , بأحشاء خفاقة , لذلؾ العاشؽ المفارؽ , فاإلفتراؽ كالعشؽ مرتبطاف بالخكؼ , فيك 

يتمنى لك يركب البحر كيسيطر عميو كما يسيطر الفارس عمى فرسو , فكؿ مف صكرة البحر كصكرة الفرس تمثؿ 
. رمز قكة كتحدو 

: (37)كالبف خفاجة أبيات أخرل في البحر , ينظر إليو نظرة تشاؤمية فيقكؿ 
يا َمادَح الَبْحِر وىو َيْجيُمُو 

 

َمياًل فإنِّي َخَبرُتُو ِعمما  
 

فاِئُدُه ِمثُل قعرِِه ُبْعدا 
 

وِرزُقُو ِمثُل ما بِو َطْعما  
 

 
 )المالحظ أفَّ ىذيف البيتيف عكس األبيات السابقة , البحر ىنا يشكؿ عقدة لدل الشاعر مكسكمة بعقدة 

عمى حيف في األبيات السابقة كانت مجرد خكؼ كقمؽ , كفييا يتمنى لك يركب البحر , أما ىنا فيك  (المكت 
التي تعني الشيء  (قعر  )يحذر مف رككبو , كيعٌد البحر ىاكية يسحب اإلنساف كيأخذهي بعيدان بداللة كممة 

العميؽ لذلؾ ينظر لوي بنظرة تشاؤمية سكداكية ؛ ألفَّ البحر في نظرًه يؤدم إلى اليالؾ كالمكت كاإلختفاء 
ٍف كيًجدىٍت الفائدة ال طعـ ليا كماء البحر , كما نظرة ابف خفاجة ىذًه المممكءة  كاإلنتياء ؛ لذلؾ يراه ال فائدة منوي كا 
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بالخكؼ كالممزكجة بحب الحياة إاٌل تأكيدان لنظرتو التشاؤمية التي لـ تأت إاٌل مف كاقع نفسي في خكفو مف المكت 
. ليذا نجد البحر في ىذا النص شٌكؿ رمزان لألفكؿ كالنياية كاإلنحدار. (38)كفي إحساسو بالزماف 

 
: الخاتمة 

: البد مف كقفة عند أىـ النتائج , بعد ىذا العرض لمدالالت النفسية في شعر الطبيعة الصامتة عند ابف خفاجة 
إحداىما مترفة تمثؿ مرحمة , تجٌسدت الدالالت النفسية عند الشاعر في شعر مرحمتيف متناقضتيف مف حياتو 

كاألخرل مظممة تعكس أياـ األحزاف كاألشكاؽ كالذكريات المؤلمة في مشيبو , الشباب أياـ الفرح كالمرح كالسركر 
. فعٌبر عف ذلؾ بصيغ رمزية تعبر عف حالتي اإلستقرار كاإلضطراب في حياتو النفسية , 

حيث كانت باعثان أساسيان , كانت الطبيعة الصامتة بمختمؼ مظاىرىا أىـ ما تميز بو شعر ابف خفاجة كرمزيتو 
في التعبير عف رمكزه الشخصية كالنفسية كاالجتماعية فيي المحرؾ األساس في إثارة مشاعره كأحاسيسو كالكعاء 

 . (شعر طبيعة )الذم احتكل تمؾ المشاعر كاألحاسيس لتقدـ عمى ىيأة 
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Abstract 

Symbolism in Ibn Khafaja's poetry displays some deep and psychological references 

hidden under the shades of silent nature and its constituents. Using symbolism, the 

poet could express himself and his troubled soul which ranged between optimism on 

one hand and pessimism on the other. This paper presents the psychological 

symbolism the poet has encountered which is depicted in two sides. The first one is 

positive and represented by his early youth life; the days of happiness, fun and 

pleasure away from woes and calamities that used to happen in his time. His first 

concern was to engage with and describe the beautiful nature and be immersed in joy, 
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cheerfulness and entertainment. The second side was negative and represented by his 

late life; the days of suffering, pains, sorrow, and alienation accompanied by longing, 

emotions, and memories. All these symbols were employed through the silent nature 

which was his first haven, regardless of his mood and circumstances, with an 

unleashed imagination and a creative style that is mostly based on personification. 

 
 

 
 

 
 


