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 -1على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .

 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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اآلخر/الطبيعة يف شعر ابن خفاجة األَندلسي
أَمساء طاهر ذنون العبادي و منتصر عبد القادر الغضنفري
تأريخ التقديم2019/2/19 :



تأريخ القبول2019/12/31 :

المستخلص:

يتناول هذا البحث جانبا من الجوانب المهمة لدى الشاعر الأندلسي ابن خفاجة

وهو اآلخر  /الطبيعة ،فهو من اهم شعراء االندلس الذين تعاملوا مع الطبيعة حتى غدت

ركناً ركيناً من اركان نصه االبداعي ،حتى بلغت الطبيعة – صامتة وحية – الذروة في

الوصف والتواصل على يده.

إن اآلخر الطبيعة واخص بذلك الطبيعة االندلسية تعد أحد العوامل التي اسهمت

في تأسيس ظواهر االبداع واالبتكار والتجديد في الشعر الأندلسي عامة والشاعر ابن

خفاجة خاصة حتى عد شاعر الطبيعة االندلسية ال وصافا لمجاليها ومتحدثاً عن جنباتها

بل انه اضفى عليها من مظاهر الحياة ما صارت معه مستقبالً منه أفكاره ومشاعره مثلما
جعلها ،فضاء لنصوص كثيرة في شعره فضال عن الوصف المباشر لتجتمع بذلك كله
صورة آلخر مهم كان له دور كبير في بيان تجربة الشاعر النفسية  /الفكرية واالبداعية.
الكلمات المفتاحية :مشاعر ،أأفكار ،صور.

المقدمة:
يسعععى هععذا البحععث الععى د ارسععة اآلخععر  /الطبيعععة فععي شعععر ابععن خفاجععة فصععلته بهععا
كانعت وويعة فهعي حاضعرة حضعو اًر فععال فععي شععره حتعى غعدت مسععيطرة علعى أغع ار
وموضوعاته كلها ،وعلى الرغم من أن ذوق البيئة االندلسعية وعد فعر

شعععره

نفسعه علعى نصعوص

الشاعر في اغلب اوصافه للطبيعة الحية والصامتة فإنه تعامل معها نفسياً وفكريعاً وفنيعاً معا
جع ععل منه ععا اخ ععر يحادث ععه ويتواص ععل مع ععه مثلم ععا يص ععفه بوص ععفه فض ععاء يحت ععو نصوص ععه

االبداعية.

 طالبة ماجستير /قسم اللغة العربية /كلية التربية ِ
اإل نسانية/جامعة الموصل.
 أستاذ /قسم اللغة العربية /كلية التربية ِ
اإل نسانية/جامعة الموصل.
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َأمساء طاهر ذنون العبادي و منتصر عبد القادر الغضنفري

اآلخر/الطبيعة يف شعر ابن خفاجة االندلسي

اآلخر /الطبيعة:
لق ععد ادرك الش عععراء من ععذ الق ععدم بأهمي ععة اآلخ ععر /الطبيع ععة كباع ععث لخلج ععات ال ععنفس
وهمومهع ععا ،فوصع ععفوا مظاهرهع ععا ،وصع ععوروا جائياته ع ععا ،فوصع ععفوا الجبع ععال والسع ععهول والوديع ععان

واالمط ععار ،ووص ععفوا اللي ععل والنه ععار وجعلع عوا االعتم ععاد في ععه عل ععى انفع ععاالتهم الحس ععية والت ععي

ضمنوها ابياتهم . 1

إن ل ع اآلخعر /الطبيععة صعدى واسععاً فعي حيعاة العربعي شعرواً وغربعاًة فالطبيععة تع ثر

فععي فكععر الشععاعر /الععذات وثقافتععه ،ويكععاد الحععديث عععن اآلخععر /الطبيعععة يكععون الحععديث

عن الشاعر /الذات نفسهة فالشاعر بال طبيعة ،مثله مثل من يفتقد الضوء ،فيعتلمس معن
دون أن يرى

2

وهكذا فال يمكن فصل الشاعر عن الطبيعة وال الطبيعة عن الشعاعر مهمعا

ك ععان ه ععذا اآلخ ععر طبيع ععة ص ععامتة أو طبيع ععة حي ععة وع ععن طري ععق ال ععذات تص ععل اآلخ ععر/

الطبيعععة إلععى غايتهععا وهععو أمععر فععي غايععة الصعععوبة  ، 3وال يخفععى علععى أحععد أن الشععاعر
العربي منذ الجاهلية ود عني بالطبيعة جامدها وحيها فتغني بمظاهرها ،وجععل منهعا صعدى

لص ععوته وانعكاسع عاً لتجربت ععه ،ث ععم راط ي نس ععها مخاطبع عاً الجب ععل ومناديع عاً النس ععيم ،مناجيع عاً اللي ععل،
مرافقع عاً للناو ععة والف ععرس :مص ععاحباً ال ععوح

م ععن ذئ ععاب وض ععياع وس ععباع ،واذا ب ععه ينظ ععر إل ععى

الطبيععة أمععا بعععين البععدو ليصععف الصععحراء المتراميععة والععدمن الباليععة والطلععول ...وأمععا بعععين
الحضر الذ شرع يتغنى بنعومة الحياة وترفها. 4 ...

 1الذات واآلخر في روميات ابي فراس الحمداني ،نوال براك الثمالي ،رسعالة ماجسعتير ،جامععة ام القعرى
بمكة المكرمة كلية اللغة العربية ،وسم الدراسات العليا للغة العربية فرع االدب والبالغة والنقعد ،بإشعراف

االستاذ الدكتور مصطفى عناية1432 ،ه.130 :

 2رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث فعي الععراق ،االسعتاذ العدكتور
عبدالكريم راضي جعفر ،الطبعة الثانية ،د.م 2014 ،م.86 :

 3ينظر :اآلخعر فعي شععر الخطيئعة داللعة المكعان انموذجعاً ،العدكتور علعي حسعين جلعود ،العدكتور حمعاد
خلف سعود ،مجلة كلية التربية االساسية ،المجلد  ، 21العدد 2015 ، 87م.41 :

 4جدلية االنا واآلخر في الشعر الصوفي علعى امتعداد القعرنين السعادس والسعابع الهجعرين ،صعالي ابعراهيم
نجععم ،شععهادة الععدكتوراه ،جامعععة تش عرين ،كليععة االداب والعلععوم االنسععانية ،وسععم اللغععة العربيععة ،بإش عراف

الدكتور وفيق محمود سليطين ،السنة الجامعية 2013 – 2012م.191 :
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ولمععا كععان الشعععراء االندلسععيون وععد طروعوا االبعواب الشعععرية جميععاً التععي طروهععا وععبلهم

المش ععاروة ،ناس ععجين عل ععى منع عوال الش عععر المش ععروي ف ععي موض ععوعاته واس ععاليبه ومنه ععا ش عععر

الطبيعععة خاصععة ،حتععى غععدا الشعععر االندلسععي محاكععاة ونق عالً لعبععارة الشععرق ولفظععه واسععاليبه
واغراضه واواانه وووافيه  ، 1مع لمسات إبداعية افصعحت ععن شخيصعتهم الشععرية المتميعاة

عس اب ععداعهم وب ارع ععة وص ععفهم ،ورو ععة تص ععويرهم ،ورو ععة احساس ععهم ،وش ععدة افتت ععانهم
وو ععد تلم ع ا
وحع ع الوة مع ععانيهم وخص ععب خي ععالهم ،فاس ععمعهم ف ععي ذك ععر بالده ععم الجميل ععة ووص ععف مفاتنه ععا،
اس ع ععمعهم يص ع ععفون اطياره ع ععا ،واش ع ععجارها ،ج ع ععداولها وانهاره ع ععا ،نجومه ع ععا واوماره ع ععا ،غيومه ع ععا

وامطارهععا ،وصععورها وحععدائقها ،بركهععا ودوافقهععا بصععورها وتماثيلهععا نقوشععها ومععا إلععى ذلععك مععن
اس ععباب عمرانه ععا ،وم ععا ك ععان ش عععرهم اال الوانع عاً متمااج ععة انيق ععة ف ععي خضع عرة االش ععجار وحمع عرة
االثمار وبيا

الحباب وصفرة الشمس ،وذهب االصيل ولجين الماء واروة السماء . 2

إن من الطبيعي أن يتأثر التلميذ بأسعتاذه ،فقعد بقعي شععور االندلسعيين نحعو المشعاروة
شعععو اًر متادب عاً متواضعععاً حتععى إن ابععن خفاجععة كععان يقععارن نفسععه بالشععاعر الحلبععي المعععروف
باسعم الصعنوبر

فكعال الشعاعرين تفووعا فعي وصعف الطبيععة واااهيرهعا  ، 3فالطبيععة كانععت

ذات حيا كبير مستقل ثر من االهتمام بها لدى الشعراء ما يعوحي بعظعم تأثيرهعا الخالعب

.4

أن الشاعر ابن خفاجة فهم الطبيعة فهماً معا يسعتطيع انسعان مثلعه أن يفهمعه ،ووادع

ذلععك فععي شعععره اثنععاء الكععالم عععن مظاهرهععا ،مععن اشععجار وانهععار ،وان عوار ،وظععالل ،ووديععان

 1ينظ ععر :اب ععن خفاج ععة االندلس ععي ،عب ععدالرحمن جبي ععر ،الطبع ععة االول ععى ،دار اف ععاق الجدي ععدة – بي ععروت-
1400ه1980 -م.10 – 9 :

 2الطبيع ععة ف ععي الش عععر االندلس ععي ،جميل ععة ش ععحادة الخ ععور  ،ش ععهادة اس ععتاذ ف ععي العل ععوم ،جامع ععة بي ععروت
االمريكية ،كلية االداب1946 ،م.18 :

 3ينظر :حول االدب االندلسي ،الدكتور ويصر مصعطفى ،د .ط  ،م سسعة االشعراف للطباععة والنشعر
والتوايع ،بيروت -لبنان ،د.ت .143 – 142 :

 4االدب االندلسععي بععين التععأثر والتععأثير ،الععدكتور محمععد رجععب البيععومي ،د .ط  ،اشععرفت علععى طباعتععه
ونشره ادارة الثقافة والنشر جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية1400 ،ه1980 -م.60 :
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وجبال ،وحمائم وغربان  . 1وود ذكعره معاصعروه ومعن تالهعم ،شعاهدين لعه بالب ارععة والسعبق
في وصف الريا

والمياه وما يتعلق بهما من عناصر الطبيععة المختلفعة  ، 2ووصعفه ابعن

سعيد في كتابه بأنه شاعر االندلس في وصف االاهار واالنهار وما أشبه ذلك  ، 3وكعان
بارع عاً فععي وصععف االنهععار واالاهععار واالشععجار والريععاحين والريععا

والبسععاتين حتععى سععموه

بالجنععان وسععمي صععنوبر االنععدلس وذلععك لكث عرة اوصععافه فععي الطبيعععة وبراعتععه فععي تلععك

االوصاف وولوعه بها  ، 4فليس جمال الطبيعة في االنعدلس هعو العذ سعاعد علعى اادهعار
الشعععر الععذ نظععم فععي وصععفها بعامععة  ،بععل إن حيععاة المجتمععع االندلسععي أثععرت كععذلك فععي
الشعععر بم ععا يمث ععل تعل ععق االندلس ععيين ببيئ ععتهم وتفض ععيلها عل ععى غيره ععا م ععن البيئ ععات ،فوصععفها
الشاعر االندلسي وصفاً دويقاً ورسم اجمل اللوحات االبداعية ،لنعه وجعد فيهعا الحركعة التعي
تمثل الحياة ،وود صورها على نحو انسعاني تملعوه الحركعة والنشعاط  ، 5ووعد تأكعد معن خعالل

ذل ععك كل ععه إن لع ع ع اآلخ ععر /الطبيع ععة دو اًر ف ععي بن ععاء شخص ععية ال ععذات /الش ععاعر  .ولق ععد ت ععأثر

 1ابن خفاجة االندلسي.104 :

 2ينظععر :فضععائل االنععدلس واهلهععا ،ابععن حععام وابععن سعععيد الشععقند  ،تحع ع الععدكتور صععالط الععدين المنجععد،
الطبعة االولى ،دار الكتاب الجديد1968 ،م.41 ،

 3رايات المبراين وغايات المميعاين ،البعي الحسعن علعي بعن موسعى بعن سععيد االندلسعي ، 685-610
حقق ععه وعل ععق علي ععه ال ععدكتور محم ععد رضع عوان الداي ععة ،الطبع ععة االول ععى ،دار ط ععالس للد ارس ععات والترجم ععة

والنشر ،دمشق -اوتوستراد الماة.217 :1987 -

 4ينظر :نفي الطيب من غصن االندلس الرطعب ،شعهاب العدين احمعد بعن محمعد المقعر التلمسعاني ت:

1041ه  ،تحع احسعان عبعاس ،الطبععة الثالثعة ،دار صعادر ،بيعروت -لبنعان1997 ،م/3 ،681 /1 :
 ،488و ت ععاريال االدب العرب ععي االدب ف ععي المغ ععرب واالن ععدلس عص ععر المع عرابطين والموح ععدين  ،عم ععر
فروخ ،الطبعة الثانية ،دار العلم للماليين بيروت -لبنان -كانون االول.219 /5 :1985

 5ينظع ععر :فع ععي االدب االندلسع ععي ،مكتبع ععة الد ارسع ععات االدبيع ععة  ، 11الع ععدكتور جع ععودت الركع ععابي ،الطبعع ععة
السادسعة ،دار المععارف -القععاهرة ،133 :2008 -الفعاظ البيئعة والطبيعععة فعي شععر ابععن ايعدون :د ارسععة

صفية تحليلية ،عبدالرحمن عبدالسالم دا ود مطعرود ،رسعالة ماجسعتير ،جامععة الجايعرة ،كليعة التربيعة –
الحصاحيصععا ،وسععم اللغععة العربيععة والد ارسععات االسععالمية ،بإش عراف الععدكتور فععتي الععرحمن محم ععد أحمععد

عو

 ،ابريل – 2019م.80 :
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شعععراء االنععدلس عامععة والشععاعر ابععن خفاجععة خاصععة بمععا حوتععه البيئععة االندلسععية مععن مظععاهر

الطبيعة.

اذن فالطبيع ععة تتجل ععى ف ععي م ععتن ال ععنص الش عععر عن ععد الش ععاعر اب ععن خفاجععة بوص ععفها
متعلقععات ارتبطععت بنفسععية الشععاعر فأسععتلهم منهععا وانسععجم معهععا حتععى تحولععت إلععى أفععق يمثععل
اآلخ ععر عل ععى نح ععو ح ععاول الش ععاعر ع ععن طريق ععه اس ععقاط الالوع ععي أو الحال ععة النفس ععية الت ععي
عنصر مقدساً – إن صي التعبير – من عناصر إدائه الفني.
يعانيها عليها ،حتى غدت
اً
لقععد ووععف الشععاعر ابععن خفاجععة عنععد الطبيعععة صععامتة وحيععة ،وعععد الطبيعععة الصععامتة
ألفه الحميم وتوأم روحه كيف ال وهي مهبط وحيهة فالطبيعة االندلسية الجميلة شعدته نحوهعا
بمناظرهععا السععاحرة والخالبععةة وهععي مععن العوامععل التععي اسععهمت فععي تشععكيل ظ عواهر االبععداع
والتجديعد واالبتكعار فعي الشععر االندلسعي عامعة وشععر ابعن خفاجعة خاصعة  . 1ويعرى شععووي

ضيف أن وصف الطبيعة غر

مهم من أغ ار

الشعر العربي في كل عصعر وفعي كعل

اولععيم ،فععدائما الشعععراء يتغنععون بمععا تقععع عليععه ابصععارهم مععن مشععاهد الطبيعععة الصععامتة :مععن
الريعا

الذ عا

واالاهععار والحعدائق والجبععال واالنهععار والبحعار ، 2 ...والسععيما الشعاعر ابععن خفاجععة
في طبيعة مليئة بأصناف الجمال وأنواعه ،ولقد وصف الشاعر تلك الطبيععة بع ع

مظاهرهععا ومباهجهععا برياضععها وااهارهععا وانهارهععا وجبالهععا ومفاواهععا وسععمائها ونجومهععا ومععا

يتصل بذلك كله معن نسعيم وريعاط وامطعار ،وكعان الشععور الغالعب علعى هعذا الوصعف المعرط
والبشر اال ما كان في امعر وصعفه للجبعل ،اذ سعاده التأمعل والنظعرة الحاينعة  ، 3فهعو بحعق

 1ينظععر :تشععخيص الطبيعععة واالسععقاط فععي شعععر ابععن خفاجععة ،نجععود عطععااة الحوامععدة ،مجلععة كليععة دار
العلوم ،جامعة القاهرة ،العدد  ، 96اكتوبر – 2016م.359 :

 2عصر الدول واالمارات الج اائعر -المغعرب االوصعى -موريتانيعا -السعودان تعاريال االدب العربعي ،10
الطبعة االولى ،دار المعارف ،القاهرة ،د .ت  ،د .شووي ضيف.183 :

 3في االدب االندلسي.106 :
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شععاعر االنععدلس ووصععافها ،وابععن طبيعتهععا السععاحرة  . 1ولعععل أهععم مععا يالحععظ علععى فنععه أنععه
كان يعني بتشخيص الطبيعة وتصوير مباهجها . 2

وصععف ابععن خفاجععة الطبيعععة االندلسععية بانهععا جنععة االر

مشععبهاً إياهععا بالجنععة فععي

العدار اآلخعرة ،فمععن دخلهععا حرمععت عليعه النععار فهععي جنععة حبععاهم اة فيهعا ،فععال بععد مععن شععكر

اة على هذا الجمال  ، 3مباركاً لهل االندلس هعذا المكسعب ومتعجبعاً معن حصعولهم عليعه
فليس بعده من مكسب يقول : 4

دركااااااااااام

ماااااااااااا وواااااااااال وان ااااااااااار وا ااااااااااجار

ياااااااااااا أ ااااااااااال ا نااااااااااادل

ااااااا ديااااااااركم

و ااااااااذو كناااااااات لااااااااو خياااااااارت أختااااااااار

تتقاااااااوا بعاااااااد ا أ تااااااادخلوا ساااااااق ار

تااااااادخل بعاااااااد الجنا ِ
ااااااة الناااااااار

ماااااااا جناااااااة الخلاااااااد ا

لاااااااي

فق ععد ج ععاء وص ععف اآلخ ععر /الطبيع ععة الصع ععامتة ههن ععا ذك ععر موجوداته ععا م ععن اهريعععات
ومائيات وشعجريات وثمريعات فضعالً ععن الجبعل والليعل والرععد والبعرق و ...العال فالشعاعر لعم

يترك شيئاً اال وود تطرق اليه من اآلخر /الطبيعة في شعره وذكره في ديوانعه فعي مواضعع
متعددة اذ يقول في وصف اآلخر /الطبيعة /خيرية : 5

وخيريااااااااااة بااااااااااي النساااااااااايم وبين ااااااااااا

[الطويل]

حاااااااادي اذا جااااااااا الواااااااا م يطيااااااااا

 1وصعة االدب فععي االنعدلس ،محمععد عبععدالمنعم خفعاجي ،د .ط القسععم الثععاني واالخيعر ،منشععورات مكتبععة
المعع ععارف -بيع ععروت ،222 :1962 ،االدب االندلسع ععي التطع ععور والتجديع ععد ،الع ععدكتور محمع ععد عبع ععدالمنعم
خفاجي ،الطبعة االولى ،دار جبل ،بيروت1412 ،ه1992 -م.503 :

 2ينظععر :الفععن ومذاهبععه فععي الشعععر العربععي ،الععدكتور شععووي ضععيف ،الطبعععة التاسعععة ،دار المعععارف –
القاهرة ،د .ت .445 :

 3الق ع ععيم االخالوي ع ععة والجمالي ع ععة ف ع ععي ش ع عععر اب ع ععن خفاج ع ععة االندلس ع ععي ،د ارس ع ععة تحليلي ع ععة وص ع ععفية  ،مج ع ععد
عبدالمعروف حسين أحمد ،مجلة العلوم والتقانة ،مجلد  ، 11العدد 2010 ، 1م.211:

 4ديوان ابن خفاجة ،تح ع العدكتور السعيد مصعطفى غعاا  ،دار المععارف -االسعكندرية -القعاهرة:1960 ،
 ،364وينظر :نفي الطيب من غصن االندلس الرطيب.680 /1 :

 5ديوان ابن خفاجة.82 :
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ل ااااا نفاااا ع يساااارا ماااا اللياااال اااااطر

كاااااااااأ لااااااااا سااااااااا ار ناااااااااا يريااااااااا

يااااااد مااااااا ا مسااااااااا حتااااااا كأنماااااااا

لاااااا خلاااااام اسااااااتار الواااااا م حبياااااا

ويخفااااا مااااا ا صااااابا حتااااا كأنماااااا

يوااااااااااال ليااااااااااا للصااااااااااابا رقيااااااااااا

يضفي الشاعر على وصفه لآلخر /الطبيعة والسيما وردة الخيريعة صعفات انسعانية
حتى لكأنها حبيبة تناجي حبيبهعا فعي الظعالم ،بوصعفه ووتعاً يطيعب فيعه الكعالم وحجابعاً يسعتر
مععا بينهمععا ومععا حبيبهععا إال النسععيم الععذ يحمععل عطرهععا لينشعره فععي هععذا الليععل كأنععه سععر يجععب

إخفاءه وكأنه يريد اللقاء بحبيب ...ليختفي صباحاً خوفاً من الروباء . 1

إن وصعف حيععاء هععذه الاهعرة هععو فععي االصعل بنيععة لسع ال جععوهر يحععاول مععن خاللععه

الشععاعر أن يكشععف عععن سععر ظهععور هععذ العطععر فععي الليععل واختفائععه بالنهععار .وهععي ظععاهرة
غريب ععة وعجيب ععة ش ععغلت االندلس ععيين بم ععا تحمل ععه م ععن معجع عاة رباني ععة ف ععي نص ععه ه ععذا تحك ععي

خصوصية انحاات لها طبيعة االندلس ..اشار اليهعا ابعن خفاجعة بمعا ي كعد شعغفه بالطبيععة

التي اعدت مصد اًر مهماً من مصادره في رسم صوره  . 2إن التحامه بع ع اآلخعر /الطبيععة
هو بمثابة حالة إلهام يعيشها فكان كثير التأمل في المشعاهدات وكانعت نظ ارتعه تقعود عقلعه،
وترسم له طرق التفكير وأنواع الخيال ،فكانت كل معلوماته وارائه معن طعرق النظعر والتأمعل

فععي جمععال االل عوان وتناسععق االشععياء فاصععبي عقلععه اشععبه بخ اانععه منظععورات ،ووععد حملتععه دوععة

النظععر علععى دوععة التعبيععر

3

وعلععى وفععق ذلععك فععإن اآلخععر /الطبيعععة حالععة يتععداخل فيهععا

االنساني بغير االنساني ،فالشعاعر ابعن خفاجعة فاعتن باهعرة الخيعر التعي تنشعر رائحتهعا لعيالً،
كغيره من شعراء االندلس فكلفوا بوصفها وخلعوا عليها كثي اًر من الصفات االنسانية . 4
 1ينظر :مبنى وصيدة وصف الطبيعة في شعر ابن خفاجعة االندلسعي ،د ارسعة تحليليعة ،االسعتاذ المسعاعد
الدكتور خالد لفتة باور ،مجلة اداب البصرة ،العدد 2016 ، 77م.18 :

 2جماليععات الصععورة فععي الشعععر االندلسععي ،الععدكتور احمععد خلععف المفرجععي ،د .ط  ،دار نععون للطباعععة
والنشر والتوايع ،د.ت .135 :

 3االدب االندلسي التطور والتجديد.504 :

 4ينظر :الشعر االندلسي في عصر الموحدين ،العدكتور فعوا عيسعى ،الطبععة االولعى ،دار الوفعاء لعدنيا
الطبع والنشر ،االسكندرية2007 ،م.139 :
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اآلخر/الطبيعة يف شعر ابن خفاجة االندلسي

إن ابن خفاجة ود اجاد في رسعم الصعورة التعي تسعاعدت وتسعاندت علعى إبعراا ويمتهعا

الجماليععة اكثععر مععن صععورة تشععبيهية ،ووععد حععاول الشععاعر تأكيععد هععذه الصععورة وابراهععا للمتلقععي

باستعماله االداة كأنما التي تعطي طابعاً توكيداً اكثر من الكاف . 1

وود يصور مشهداً حربياً في اثناء وصفه اهرةً ما كما في ووله يصف الشقيق : 2
يااااااااا حبااااااااذا والباااااااارد ي حاااااااام بكاااااااار

جي ااااااااااا رحياااااااااا دوناااااااااا وحرياااااااااا

حتاااااااااا اذا ولاااااااااا واساااااااااالم نااااااااااو

مااااااا اااااارت ماااااا ساااااا ل وذرو نياااااا

لياااااااا كاااااااال نيااااااااة

بكاااااااااااال مرقبااااااااااااة لااااااااااااواا ااااااااااااقي

اخااااااااذ الربياااااااا

ذلععك لن االنععدلس ار

جهععاد وكفععاط ويععرى أحععد البععاحثين أن فععي هععذه االبيععات دوععة

واناوعة وط ارفععة فععي الوصععف حععين اضععفى عليععه مسععحة حربيععة حتععى إن منهجععه واسععلوبه فيهععا

يذكرنا بطريقة ابي الطيب المتنبي في اسعبا اجعواء الحعروب علعى الطبيععة فيرفعع فعوق كعل

رابية ومرتفع الوية الشقيق داللة على االنتصار . 3

فضالً عن ذلك الوصف فقد عمد الشاعر ايضاً إلعى وصعف اهعرتين مجتمعتعين همعا

اهرة االوحوان والشقيق اذ يقول : 4

[كامل مجاوء]

ياااااااااااااا ااااااااااااا الغاااااااااااااص الوريااااااااااااا

وب ا اااااااااااااااة الااااااااااااااارو

أأتتكمااااااااااااااااااا ب اااااااااااااااااار بسااااااااااااااااااقيا

أم سااااااااااااااااااا م مااااااااااااااااااا صااااااااااااااااااادي

طااااااااااااام ناااااااااااااد

وسااااااااااافرت ااااااااااا وجااااااااااا طليااااااااااا

ااااااااااااا ت مااااااااااااا

ا نيااااااااااااااا

 1ينظر :الخصائص ،ابو الفتي عثمان بن جنعي ،تح ع محمعد علعي النجعار ،دار الكتعاب العربعي ،بيعروت،
لبنان ،د .ت.137 /1 :

 2ديوان ابن خفاجة.355 :

 3ينظر :الطبيعة في شعر ابن خفاجة االندلسي دراسة فعي البنيعة الموضعوعية ولغعة الشععر ،عبدالحسعين
ط ععاهر محمع ععد الربيع ععي ،رس ععالة ماجس ععتير ،جامع ععة البصع عرة ،كلي ععة االداب ،بإشع عراف االس ععتاذ المس ععاعد

الدكتور خالد لفتة باور1419 ،ه – .98 :1998

 4ديوان ابن خفاجة.42 :
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ولقاااااااااااااااااااد اقاااااااااااااااااااول اذ ساااااااااااااااااااار

باااااااااااااااااي ا قااااااااااااااااااح وال اااااااااااااااااقي

كأنااااااااااااااااااااا

ماااااااااااااا رقااااااااااااااة لفااااااااااااااو ال اااااااااااااافي

نفسااااااااااااااااااااا ونااااااااااااااااااااا

يبتدئ الشاعر هذه المقطوعة بأداة النداء وكأنعه ينعاد معن يسعمع ولكنعه فعي الحقيقعة
ينادى اهرة يتدلى عليها ندى الصباط وكأنه يصف إحساسه ومشاعره تجعاه صعديق لعهة فقعد
صععور ابععن خفاجععة كياتععه مععع الطبيعععة وكأنهععا جععاء منععه أو صععديق ال ينفصععل عنععه ،وهععذا
االحسععاس ينمععو كثيع اًر مععع الشععاعر كععأن الطبيعععة تحاكيععه ويحاكيهععا وعنععدما يععتكلم تععرد عليععه،
فهذا االمتااج بين الشاعر والطبيعة يعبر عن رماية اللحظات الشعورية واالحساس الجميعل

والنفسية المرتاحة التي كان الشاعر يعيشها في احضان الطبيعة . 1

إن الشععاعر يصععف الغصععن الوريععق بمععا يبعثععه فععي نفسععه مععن بشاشععة وكععرم وعطععاء

وفععرط وكأنععه يععرى صععديقهة اذ إن صععلته بالطبيعععة صععلة الصععديق بالصععديق ،يحبهععا كمععا
يحععب االنسععان أعععا النععاس عليععه ،ويطلععب اليهععا أن تقععوم وسععيطاً بينععه وبععين اخوانععه فخالنععه
البعي ععدين عن ععه ف ععي حم ععل التحي ععة الع عيهم .ب ععل أن ه ععذه الص ععلة و ععد تبل ععل ضع عرباً م ععن االج ععالل
والتقديس ،فيقسم بها كما يقسم االنسان بمعن يجلعه ويقدسعه  ، 2إنعه عبعر هعذه العالوعة يشععر
بحالة من السعادة والنس التي ترتبط بوصف الندى اذ يقعول هعاات عطعف النعدى ليقعول

في اخر النص:
ولقاااااااااااااااااااد أقاااااااااااااااااااول اذ سااااااااااااااااااار

باااااااااااااااااي ا قااااااااااااااااااح وال اااااااااااااااااقي

كأنااااااااااااااااااااا

ماااااااااااااا رقااااااااااااااة لفااااااااااااااو ال اااااااااااااافي

نفسااااااااااااااااااااا ونااااااااااااااااااااا

 1الدالالت النفسعية فعي شععر الطبيععة الصعامتة لعدى ابعن خفاجعة االندلسعي ،اسعتاذ مسعاعد العدكتور خالعد
عبععدالكاظم عععذار  ،غف عران ك عريم عععودة ،مجلععة ابحععاث البص عرة للعلععوم االنسععانية ،المجلععد  ، 43العععدد
2018 ، 1م.539 :

 2شعععر الطبيعععة فععي االدب العربععي ،الععدكتور سععيد نوفععل ،مكتبععة الخععانجي بمصععر ،مطبعععة مصععر شععركة
مساهمة مصرية ،القاهرة.278 :1945 ،
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اآلخر/الطبيعة يف شعر ابن خفاجة االندلسي

ففععي هععذين البيتععين يصععف القععول الجميععل بأنععه يسععر بععين اهععور االوععاحي وشععقائق

النعمان وود اكثر الشعراء االندلسيون من وصفه واتسعع خيعالهم وسعما بهعا إلعى حعد جعلوهعا

فيه شاخصة ناطقة ،واسبغوا على الوانها من ذواتهم احساساً بجمالها . 1

فضع عالً ع ععن اآلخ ععر /الاهري ععات فق ععد ذك ععر الش ععاعر اآلخ ععر /الطبيع ععة /الثمري ععات

فاالثمععار لععم تكععن اوفععر حظ عاً مععن االاهععار ،فععالنواع التععي ذكرهععا الشععاعر مععن الثمريععات فععي
ديوانععه وليلععة وهععي مقتص عرة علععى النععارن والتععين والعنععب والرمععان ،فيقععول فععي وصععف ثم عرة

النارن في غصنه [ : 2الطويل]
ومحمولااااااااة ااااااااو المناكاااااااا

ِ اااااااا

ل ااا نس ا

اا روسااة الحس ا معاار

رأياااااات بمرم ااااااا المناااااا كياااااام تلتقاااااا

و ااااامل رياااااا الطيااااا كيااااام تفااااار

واساااا

ويلحو ااااااا طاااااارم ماااااا الماااااااا أ ر

يساااااحك ا غاااار ماااا ال اااام

وتجلاااااا ب ااااااا للماااااااا والنااااااار صااااااور

تاارو

طر ا

ا حي ا يغاار يحاار

إن ععه يق ععدم ه ععذه الثمع عرة عل ععى أنه ععا محمول ععة ف ععوق المناك ععب لك ععون ه ععذه الش ععجرة عالي ععة
ومرتفعععة وتكععون الثم عرة فععي منطقععة مرتفعععة وكععأن لهععا ع عاة فععي ارتفاعهععا وشععموخها فيرتفععع

بنانجتعه وسعمو بهعا نفسعياً ،فيصعورها متخعيالً اياهعا فعوق غصعونها ذات شعرف رفيعع ،ونسععب

عريق ،مشخصاً اعناوها حاملة لها  . 3فضالً عن أن لها جذ اًر وويعاً صعلباً ذا نسعب عريعق
فععي التعراب فهععي شععامخة ال تتععأثر بحركععة الريععاط وال ضععوء الشععمس حتععى إن النععاظر ليجععدها

كثيفة االوراق واالغصان يععانق بعضعها بعضعاً ولهعا طععم ورائحعة ولعون جميعل يشعد النعاظر
اليهعا .أنعه ههنعا ال يحيلنععا إلعى لعون النععارن االحمعر مباشعرة وال يصعرط بععه ،وانمعا يعأتي لونععه
ايحععاء فيسععتقطب كععل مععا يحععيط بععه مععن ال عوان ،فثغععر الشععمس المشععرق االبععي

يضععاحكها،

وعين الماء باروتها تخطعب ودهعا ،رانيعة أمعا هعي فتجمعع بعين صعفاء المعاء وحمعرة النعار فعي
 1صورة اللون في الشعر االندلسي دراسة داللية وفنية االستاذ الدكتور حافظ المغربي ،الطبععة االولعى،
دار المناهل للطباعة والنشر والتوايع ،بيروت -لبنان1429 ،ه2009 -م.48 :

 2ديوان ابن خفاجة.70 :

 3مبنى وصيدة وصف الطبيعة ،االستاذ المساعد الدكتور خالد لفتة باور.13 :
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اشراق وابهار ،يروق ععين الشعاعر فيغعرق طرفعه فعي مائهعا ،ويحعرق فعي نارهعا ،ليتوحعد لعون

المععاء والن عار معنوي عاً  . 1ولنهععا مهجنععة فععإن فيهععا طعم عاً وحموضععة وويععة حتععى لكععأن فيهععا
حروة .ثم إن لونها يقرب من االحمرار والسيما عند الغعروب المعر العذ دفعع بالشعاعر لن

يقف متسعائالً ععن حقيقعة معا أبصعرت عينعاه ،فتعارة تتعراءى لعه الثمعار جمع اًر علعى االغصعان
وتععارة اخععرى تبععدو خععدوداً محم عرة ابراتهععا اله عوادج

2

مشععبهاً االحم عرار بوجععه محبععوب اخععر

وكعأن الشععاعر يصععف وجععه امعرأة صععقلية مهاجنععة بععين العربيععة والصععقلية .إنهععا صععورة خاصععة
لفاكهة ارتبطت بالبيئة االندلسية تخالف ما تصف به الثمار في المشرق العربي.
ويقول في ثمرة العنب االصفر : 3

وصاااااااااااافراا طلقاااااااااااات بنتااااااااااااا ل ااااااااااااا

وماااااااااااا للكااااااااااارام وماااااااااااأت الحاااااااااااارام

أمااااااااااااااااااص م ار ااااااااااااااااااف ا لو ااااااااااااااااااة

واذكااااااااار ماااااااااا بينناااااااااا مااااااااا ذماااااااااام

عاااااااااااع تتصاااااااااااف بااااااااااادي البااااااااااادي

وتلماااااااا ساااااااا مة ااااااااعر الساااااااا م

و اااااااااث ت نااااااااا ان نااااااااااا القساااااااااي

ساااااااارو ار وتسااااااااج سااااااااج الحمااااااااام

وتحمااااااااااااااااااال وبااااااااااااااااااا خطياااااااااااااااااااة

وينطااااااااا

نااااااااا لساااااااااا الحساااااااااام

في هذه المقطوعة يماج الشاعر بين شكل او هيئعة اآلخعر /العنعب ومعا ينتجعه معن
خمرة اذ أن العنب بنوعيه االبي

واالسود معن الثمعار الطريعة التعي تمنعع الجعوع والعطع

فععي أن واحععد ،ووععد أثععار شععكله ولونععه مخيلععة الشعععراء  ، 4وان كععان مععا يتحععدث عنععه ههنععا
يدخل في منطقة الحرام ،وعلماً إن هذا النوع من العنب ذا اللون االصفر هعو العذ يتناولعه

 1صورة اللون في الشعر االندلسي دراسة داللية وفنية.70 – 69 :

 2الثمريات في الشععر االندلسعي ،د ارسعة موضعوعية ،محمععد يوسعف بنعات ،مجلعة جامععة االاهعر – غعاة،
سلسلة العلوم االنسانية ،المجلد  ، 17العدد - 2ب 2015 ،م.27 :

 3ديوان ابن خفاجة.246 -245 :

 4صععورة اآلخععر فععي الشعععر االندلسععي والمغربععي ،االسععتاذ الععدكتور احمععد حععاجم الربيعععي ،الطبعععة االولععى،
دار غيداء للنشر والتوايع ،عمان2019 ،م1440 -ه.270 :
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االغنياء ،ويصبي محرمعاً اذا يعصعر ويخمعر

1

وأنعه ذو معذاق مختلعف لعه وعدرة علعى نشعر

المتعة بين الشاربين حتى إن الشاعر شبه عمليعة شعربه هعذه الخمعرة الصعفراء الناتجعة معن

العنب بمص شعفتي امعرأة يجالسعها فشعخص معن اآلخعر العنعب /الخمعرة اخعر ثانيعاً هعو امع أرة

وود هتف ابن خفاجة بالخمر في جو الطبيععة المشعرق الجميعل ،وكعأن الخمعر معنعى واحعداً
مععن معععاني الطععرب المتعععددة فععي الطبيعععة  ، 2وعلععى وفععق السععياق نفسععه فععي الحععديث عععن

العنب االسود : 3

[طويل]

واسااااااود معسااااااول المجااااااا لااااااو ناااااا

لماااا

حكاااااا ليلااااااة ال جاااااار اسااااااودادا واناااااا

ارو يومااااا ماااا القباااال
اااافة لاااام ل
ا

وانااد ما جنا ليلااة الوصاال

للاااااااااااا طااااااااااااود للج الااااااااااااة راسااااااااااااخ

لااا الجاااد ي تااا ارتياحاااا الااا ال ااا ل

مكااااااارم

ااادد الرمااال

ينياااااال لاااااا العاااااا ت بااااااي

تريااا الجباااال ال ااام ااا

ويطلاااااااااا من اااااااااال النااااااااااد ماااااااااات ل
ويمساااا اذ كاااا

()4

طلااوو ومااي

ال ااااجاو م ابااااة

الباار

ا البلااد المحاال

مسا لسااا النااار ا الحطا الج ا ل

ففي البيتين االولين يرسم الشاعر مفاروة نفسية تصويرية بين اللون والطععمة اذ شعبه
سواد العنب بليلة هجر المحبعوب لمعا يحملعه اللعون االسعود معن دالالت سعلبية ،هعي الوحشعة
والظلمة والهلع لكنه جعل طعمه لذيذاً عند اوترانه بالعسل فهو اشهى لذة مما وعد يجنيعه معن

 1ابن خفاجة شاعر وناثر في وصف الطبيعة ،عصام الدين بن أحمد ،متاط على الرابط،

_https://www.researchgate.net/publication/312164557_abn_khfajt_shar_wnathr
fy_wsf_altbyt.657 :

 2شعر الطبيعة في االدب العربي.280 :
 3ديوان ابن خفاجة.350 :

 4كععع :الجبععان الضعععيف ،لسععان العععرب ،االمععام العالمععة ابععن منظععور ت711 :ه  ،اعتنععى بتصععحيحها
امععين محمععد عبععدالوهاب ،محمععد الصععادق العبيععد  ،الطبعععة الثالثععة ،دار احيععاء التعراث العربععي ،د.م ،

1419ه1999-م :مادة كعع .
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م كعداً أن لهعذا اآلخعر /العنعب االسعود طعراوة يهتعا لهعا االنسعان

ارتياحعاً فععي الجعد والهععال مشعبهاً لععون العنعب والسععيما اذا معا أينعععت االشعجار بععومي

البععرق

مثلما شبه توهجه بامتعداد النعار فعي الحطعب حعين كعع الشعجاع ..وهكعذا غعدا العنعب /الخمعر
ههن ععا اخ ععر يبع ععث ف ععي ال ععذات ال ارح ععة والنش ععوة والس ععيما إن الش ععاعر ل ععم يش ععر إل ععى أ وج ععود

لصاحب أو مجالس يشاركه الشرب.

ويقول ايضاً في تفضيل الرمان على العنب حضرت يوماً مع اصحاب لعي ،ومعهعم

صععبى مععتهم فععي نفسععه ،وانفق عوا انهععم تبععاروا فععي تفضععيل الرمععان علععى العنععب ،فععأنبرى ذلععك

الصبي فأفرط في تفضيل العنب ،فقلت بديهاً اعبث به
صااااااااااالن لاااااااااااا الخيااااااااااار برماناااااااااااا

[السريع]

لااااااااام تنتقااااااااال ااااااااا كااااااااارم الع اااااااااد

نبااااااااااااااااا امااااااااااااااااتص نقااااااااااااااااودو

اااااااااديا كاااااااااأن بعاااااااااد ااااااااا الم اااااااااد

و اااااااااااال ياااااااااااار بين مااااااااااااا نساااااااااااابة

ِ
اااااااااااد
ااااااااااادل الخصاااااااااااية بال

مااااااااااا

فخجل خجالً شديداً ،وأنصرف . 2
يس ععتهل اب ععن خفاج ععة مقطوعت ععه الش عععرية بال ععدعاء ص ععلني ل ععك الخي ععر لم ععن يص ععله
بالرمان ليمتص حباته كما الطفعل الرضعيع يمعص ثعد أمعه .وخصوصعاً فعي مقعام العطعاءة
الملقي لما في هعذا
فيكون االعت ار منبهاً للسامع ومحف اًا كي يسمع ما يقال ويجيب طلب ا
الدعاء من تلين للقلب وايقاظ حسن العطاء في نفسه . 3

 1ينظر :صورة اللون في الشعر االندلسي دراسة داللية وفنية .74 :

 2ديوان ابن خفاجة ،368 :بدائع البدائه ،علي بن ظافر االاد  ،تحع محمعد ابعو الفضعل ابعراهيم ،د.ط
 ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.377 :1970 ،

 3الخصععائص البالغيععة فععي شعععر ابععن خفاجععة االندلسععي ،ايععاس غالععب الرشععيد ،رسععالة ماجسععتير ،جامعععة
دمشععق ،كلي ععة االداب والعل ععوم االنس ععانية ،وسععم اللغ ععة العربي ععة وادابه ععا ،بإش عراف ال ععدكتورة منيع عرة ف ععاعور،

1430ه – 2009م.102 :
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وكذلك شبه الشاعر الرمان ببعد جسد عند المرأة
و اااااااااااال ياااااااااااار بين مااااااااااااا نساااااااااااابة

مااااااااااا

1

في اخر بيت اذ يقول:
اااااااااااادل الخصااااااااااااية بال ااااااااااااد

ولعععل إضععفاء الصععفات االنسععانية علععى مظععاهر الطبيعععة بعامععة يحكععي حاجتععه إلععى
اخععر /انسععان رج عالً يصععاحبه ويجالسععه أو ام عرأة يحبهععا ويعاشععرها ..فهععل هععي محاولععة منععه

للتعوي

؟.

واذ يصععف الشععاعر االشععجار ويتحععدث عنهععا فلعععل ذلععك نععابع مععن إن الرمععوا التععي
تبعثهع ععا االشع ععجار بأنواعهع ععا ت ع عرتبط بحالع ععة تقديسع ععية فع ععي العصع ععور القديمع ععة ،فض ع عالً عع ععن أن
االش ععجار تمث ععل بيئ ععة مكاني ععة تتض ععي به ععا عالو ععة الش ععاعر بالطبيع ععة فق ععد اول ععع االندلس ععيون

بالريا

واستعاروا لالشجار صفات انسانية . 2

ويقول في شجرة االيك : 3

[كامل]

واراكااااااااااة سااااااااااربت سااااااااااماا وقنااااااااااا

تناااااااااد وا ااااااااا

حفااااااااات بااااااااادوحت ا مجااااااااار جااااااااادول

ن ااااااااارت ليااااااااا نجوم اااااااااا ا

كأن اااااااااااا وكاااااااااااأ جااااااااااادول مارااااااااااا
م ال جااااااا ب ااااااا اااااارو

الكااااااااا و

تااااااااادار
اااااااااار

حسااااااااااناا ااااااااااد بخصاااااااااار ا نااااااااااار

مداماااااااة

تجلاااااااااا ونااااااااااوار الغصااااااااااو ن ااااااااااار

اااا روسااااة جاااان الاااادج واااا ب ااااا

وتجساااااااااامت نااااااااااو ار ب ااااااااااا ا نااااااااااوار

غنااااااااا ين ااااااار و اااااااي البااااااا ار لااااااا

ي ااااااااااا ويفتاااااااااا مسااااااااااك العطااااااااااار

نااااام الغبااااار ب ااااا وقااااد نصاااا النااااد

وجاااااااااا ال اااااااااار واسااااااااااتيقو النااااااااااوار

والماااااااا اااااا حلاااااا الحبااااااا مقلااااااد

رت لياااااااااااا جيوب ااااااااااااا ا

ااااااااااااجار

 1ينظععر :حركيععة الصععورة فععي الشعععر االندلسععي د ارس عة تحليليععة ،االسععتاذ الععدكتور احمععد حععاجم الربيعععي،
الطبعة االولى ،دار غيداء ،للنشر والتوايع ،عمان2019 ،م1440 -ه.116 :

 2ينظر :صورة اآلخر في الشعر االندلسي والمغربي.273 :
 3ديوان ابن خفاجة ،351 :و 282 – 281و.184
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فالمكعان رحعب جميعل ،تعدار فيعه كع وس الخمعر فعي مجعال طعرب أو انعس .والبعد مععن

إضععفاء صععفات انسععانية /انثويععة علععى بعع

مععن مجععالي كععل مشععهد طبيعععي يتحععدث عنععه اذ

أنه يقارب بين ععالم المعرأة وععالم الطبيععة نفسعياً وجماليعاً  ، 1خالععاً علعى الطبيععة صعفات

2
المرأة الجمالية ،محاوالً التوفيق بينهما فعي معواطن النقعاط الجماليعة  ،ولععل فعي ذلعك نوععاً

مععن التعععوي

تمارسععه الععذات مععن حيععث انعكععاس رغبتهععا فععي التواصععل مععع اخععر ترتععاط اليععه

وتععأنس بععهة فاالمكنععة تتميععا بععالمواوف االيجابيععة للععذات اضععافة إلععى ذلععك تتمتععع بقععيم جماليععة

واللفة واالنتماء وتجعل الشعراء يتماجون بها . 3
ويقول في وصف الليل : 4

[طويل]

وليااااااال كماااااااا ماااااااد الغااااااا ار جناحااااااا
بااا مااا وماااي

وسااااااأل لاااااا وجاااااا السااااااجل مااااااداد

البااار والجاااو حماااة

ساااااريت بااااا أحييااااا

ااااااااااارار ترامااااااااااا والغماااااااااااام نااااااااااااد

حياااااة السااااار

تمااااااااوت و مياااااااات الصاااااااابا يعاااااااااد

يقلاااااا مناااااا العاااااا م اساااااانا مقلااااااة

ل ااااااا ا اااااا جفاااااا والواااااا م سااااااواد

ِ
بخااااار لقلااااا البااااار خفقاااااة رو اااااة

بااااااا ولجفااااااا الااااااانجم يااااااا ساااااااا اد

تتخع ععذ معظع ععم وصع ععائد الشع ععاعر مع ععن الليع ععل غطع ععاء يبع ععث بوسع ععاطته الشع ععاعر اوجاعع ععه
وهمومععه .ووععد وصععف الشععاعر بأنععه شععاعر الليععلة فهععو مععن أكثععر الشعععراء الععذين افععادوا فععي
 1عالوة اللون بالصورة الشعرية في شعر ابن خفاجة االندلسي 533-450ه ،ااهر

ب ع ع ع ع ععن ب ع ع ع ع ععدر الغس ع ع ع ع ععيني – جامع ع ع ع ع ععة الس ع ع ع ع ععلطان و ع ع ع ع ععابوس ،س ع ع ع ع ععلطنة عم ع ع ع ع ععان ،مت ع ع ع ع ععاط عل ع ع ع ع ععى الع ع ع ع ع عرابط،
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/2b7fe94b-7483-4e40-b5ff.123 :6e565266a4d2.pdf

 2ينظر :المصدر نفسه.123 :

 3ينظععر :الععذات واآلخععر فععي شعععر عمععر ابععن ربيعععة ،صععبا عصععام عبععد الحسععين نومععان الععدليمي ،رسععالة

ماجسعتير ،جامعععة بابععل ،كليعة التربيععة ،وسععم اللغععة العربيعة ،بإشعراف االسععتاذ العدكتور هنععاء جعواد عبدالسععادة،

1431ه – 2010م.63 -62 :
 4ديوان ابن خفاجة.132 :
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وصععف افععالك الليععل واجوائععه فععي التعبيععر عمععا تواجهععه نفسععه مععن مشععاعر وافكععار لتععنعكس

عبرهععا حواريععة الععذات /اآلخععر فقععد ووععف الشععاعر امععام لوحععة اآلخععر /الليععل ووفععة متأملععة

تضيف إلى الصورة بعداً جمالياً ومضموناً متالحماً طبيعيعاً معع اجعااء الحعدث االخعرى ، 1
والشاعر في هذا العنص يحعدد هويعة اآلخعر /الليعل ععن طريعق حعرف الكعاف فالليعل حامعل

للععدالالت الرمايععة والنفسععية وااليحائيععة ،واذ يبتععد الشععاعر البيععت الثععاني بععالجر أو الخف ع

فلعله يدل بذلك على النقص والشعور بالف ار والسيما اذ كان الليعل يتصعف بالسعواد العداكنة

لقععد شععبه الشععاعر س عواد الليععل بجنععاط الغ عرابة وذلععك لن س عواد الليععل كععان مسععرحاً لوصععف
الشععاعر واسععتعمل مععن أجععل ذلععك جنععاط الغععراب لالسععتدالل علععى السععيطرة ووحشععية الليععل

، 2فالليع ععل يمع ععد جناحيع ععه ،فينثع ععر الس ع عواد ،المثيع ععر للخع ععوف والقلع ععق والممتع ععاج بالتشع ععا م ، 3

ومع ععروف ع ععن الغع عراب بأن ععه ال يخف ععى م ععا ي ععوحى ب ععه م ععن الشع ع م واي ععادة االحس ععاس بالسع عواد

والظلمة والتبرم بهما  . 4إن سريان اللعون االسعود وتحركعه فعي السعماء يربكعه ومعي

البعرق

الععذ كأنععه يخععرج مععن ف ع ار فحمععه الليععل أو اسععوداده ،فععالبرق فععي السععماء صععورة نقلهععا الينععا

الشاعر لبرق تألق في ليل فأهاجه  ، 5فالامن هنا يبدو ايجابياً يطوععه الشعاعر الرادتعه ، 6
واذ يقول ال حية السرى تموت فإن النعوم ههنعا معوت مجعاا يعيعد الصعباط وكعأن الشعاعر

يسععتجد الصععباط فععال يلقععاها ،محععاوالً أن يقععم عمليععة تفاعععل أو انصععهار بععين صععفات الليععل
 1الليل في الشعر الجاهلي ،جليل رشيد فالي ،مجلة اداب الرافدين ،العدد 1987 ، 9م.552 :

 2الليل في وصعائد ابعن خفاجعة ،اسعتاذ مسعاعد دكتعور كعوران صعالط العدين شعكر ،مجلعة االسعتاذ ،المجلعد
الول ،العدد 2014 ، 210م – 1435ه.53 :

 3الليععل فععي الصععورة الشعععرية عنععد ابععن خفاجععة د ارسععة فععي المصععادر والداللععة ،شععاهر عععو

الكفععاوين،

المجلععة االردنيععة فععي اللغععة العربيععة وادابهععا ،المجلععد  ، 7العععدد  ، 4ذو القعععدة 1432ه – تش عرين

الول2011 ،م:

 4ينظر :الطبيعة االندلسية واثرها في استثمار اللعون الشععر  ،م .لع
االساسية ،العدد الثالث والسبعون2012 ،م.247 :

صعيهود فعواا ،مجلعة كليعة التربيعة

 5ينظر :حركية الصورة في الشعر االندلسي.136 :

 6النا واآلخر في المعلقات العشر ،سعد سامي محمعد ،رسعالة ماجسعتير ،جامععة البصعرة ،كليعة االداب،
وسععم اللغععة العربيععة ،بإش عراف اسععتاذ المسععاعد الععدكتور جنععان محم ععد عبععدالجليل1433 ،ه – 2012م:

.166
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وصفات االنسانة وكعأن الظعالم اصعبي طيفعه العذ ال يفاروعه ،ولعن تخروعه إال روععة البعرق.

وما يساعده على السهر إال حركة النجوم.

الخضعوع للعبعة

إن الليل سكون وسواد ومعوت مجعاا للنعائم لكعن ابعن خفاجعة يعرف
الحياة والموت باحثاً عن اليقظة وكأنه يخاف من الوحدة والعالة فالموت.
ووال يصف البحر : 1

[سريع]

ولجاااااااااااااااااة تفااااااااااااااااار أو تع ااااااااااااااااا

مااااااااااااااااتن اح ااااااااااااااااا ا تخفااااااااااااااا

اااااااااااار ت ا و ااااااااااا بماااااااااااا اج اااااااااااا
خلتنااااااااااا

ااااااااااا

ماااااااااااا الصااااااااااااابا م باااااااااااااد تقلااااااااااااا

اااااااااااط ا ارساااااااااااا

قاااااااااااااار ِمناااااااااااااا

اااااااااااااار

ابلاااااااااااااا

رمى الشاعر في اختياره كلمة لجعة إلعى احيحعاء بمشعاعر الخعوف والرععب والرهبعة

فععي نفععس المتلقععي وذلععك مععن حيععث ارتباطهععا بالظلمععة وتالطععم االمعواج وهيجععان ال عريي لتععأتي
صورة اآلخر /البحر ههنعا صعورة سعوداوية

2

فحركعة هعذا اآلخعر /البحعر حركعة داخليعة

تش ععكل م ععن ه ععذا المك ععان اآلخ ععر نفس ععه فض ععاء معاديع عاً ك ععون ه ععذا البح ععر أو المك ععان يع عرتبط
بالحالععة النفسععية وشعععور الععذات تجاهععه متواعععة بععين االنغععالق علععى الععنفس أو االنفتععاط نحععو

الخ ععارج وك ععأن نظع عرة الش ععاعر إل ععى ه ععذا البح ععر نظع عرة انس ععانية  ، 3بمعن ععى أن ععه يضععفي علي ععه

صععفات االنسععانية فكععأن لععه احشععاء تخفععق ليكشععف عععن حركععة االم عواج القويععة والمرعبععة ممععا
يشير إلى حالة القلق والخوف التي تعمل في نفسعه وان كعان يصعور نفسعه فارسعاً وسعط هعذا

 1ديوان ابن خفاجة.137 :

 2ينظر :صورة البحر في الشعر االندلسي دراسة فينة جمالية في نماذج مختعارة ،عايعا صعباط ،رسعالة
ماجسععتير ،جامعععة العربععي بععن مهيععد أم البععووي ،باش عراف االسععتاذ الععدكتور بوحععو

2015م – 1435ه1436-ه.59 -58 :

مرجانععة–2014 ،

 3ينظععر :اآلخععر فععي شعععر ابععن حمععديس الصععقلي ت527 :هع ع  ،عععالء عطيععة شعععبان حم عاة العبيععد ،
رسالة ماجستير ،جامعة الموصل ،كلية االداب ،وسم اللغة العربية ،بإشراف مساعد دكتور نادية فتحعي

هاد الحيالي.187 :
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البحععر يمتطععي فرسعاً ابلععق ليواجععه علععى ظهعره هععذا اآلخععر /البحععر الععذ يخشععاه لشععدة هولععه
وعلو لجته.

ووععال ووععد طلععع عليععه القمععر فععي بع ع

وأوماره إهالله تارة وس ارره. 1 ...

ليععالي اسععفاره ،فجعععل يطععرق فععي معنععى كسععو
[بسيط]
وبااااات ادلاااااع باااااي الاااااو

لقاااد أصاااخت لااا نجاااوا مااا قماااار
اجتلااااا لمحاااااا حتااااا ا ااااا ملحاااااا

والنوااااار

اد ما الحكاام بااي الساام والبصاار
قاارط الساام قاارط ا ن ا

وقاااد مااا ت ساااواد العاااي مااا وسااا

م ا ساامر

لاااااو جمعااااات لااااا حسااااا محااااااور

ح ا ت الجمااالي م ا خباار وم ا خباار

ِ وااااة

ن اااا السااا العبااار

ي
صاااامت فاااا ماااارم لاااا
وا

قاااد ا صاااحت لااا

تمااااار مااااا نااااااقص حاااااو ار ومكتمااااال

كااااو ار وماااا مرتاااا طااااو ار أو منحا ِ
ااادر

يل ااا وملتفااات

ير ااااا ومااااا ذا ااااال ينسااااا ومااااادكر

تل ااااااااو بساااااااااحات أقااااااااوام تحااااااااد نا

وقاااد مساااوا قساااوا أناااا لااا ا ا ِ
اار

والناااا

مااا معااار

ااجو يفجاار ااي الماااا ا الحجا ِار

اااب بكيااات وقاااد يبكااا الجلياااد عااا

تمث ععل العالو ععة ب ععين الش ععاعر واآلخ ععر /القم ععر نوعع عاً م ععن االس ععقاط النفس ععية ذل ععك إن

عالوععة الشعععراء – بعامععة  -مععع القمععر اتخععذت أشععكاالً متنوعععة مععن حيععث طبيعععة العالوععات
المتععوترة والمتناوضععة مععع هععذا اآلخععر /القمععر فععي اشععكاله الذكوريععة واالنثويععة ،فععالقمر يمكععن

أن يعد حالة استثنائية اذ يشكل في باوغه من بين أجنحة الظعالم ضعوءاً يسعير علعى خطعاه
الشاعر ،ولكن الشاعر يبدأ وصيدته هذه بأنه يستمع إلى القمر وهعو بعال شعك اسعتماع ذاتعي

أو نفسي يحو بوساطته إلى حاجته إلى من يهديه السبيل ليصل إلى حالة من االتاان.

عت فعإن صعيغة
عخت و ب ا
واذ يبتدأ كال معن شعطر البيعت الول بفععل ماضعي أص ا
الفع ععل الماض ععي تخ ععرج ع ععن داللته ععا عل ععى ال ععامن الماض ععي لتعط ععي دالل ععة عل ععى الحض ععور،
 1ديوان ابن خفاجة.130 :
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فاالصعاخة ،بعدأت فعي امعن مضعى وتسعتمر فعي اللحظعة الحاضعرة .وتتجلعى االسعتم اررية فععي

االنتقال المفاجئ إلى صيغة الامن الحاضر في الجملة أجتلعي وأععي فعي البيعت الثعاني ، 1
وكأن القمر ود تحول إلعى ذات أخعرى تحعاور الشعاعر طالبعاً منهعا – أ الشعاعر – المعونعة

عل ععى إض ععاءة الطري ععق وان ععارة الس ععبيل .وهك ععذا يغ ععدو القم ععر مح ععاو اًر جم ععيالً يتص ععف بجم ععال
المنظر وجمعال العنفس ،لكنعه بضعوئه يكتمعل ويعنقص بحسعب االيعام فمعن القعوة إلعى الضععف
ومعن السععطوع إلععى الخفعاء ..بمععا يشععيئ بععأن أنعا الشععاعر وععد شعغلها هععاجس المععوت والفنععاء،

فوجععد فععي اآلخععر /القمععر صععورة تععذكره بالحيععاة والمععوت ،طلععع القمععر عليععه ليلععة مععن ليععالي
اسفاره ،وراط يصغي إلى نجواه ،وتوغل مبك اًر بين حاالت الوعي الفكعر والنظعر إلعى المعال
وانتهاء الحال  ، 2فحركة القمر الكونية كأنها حركة الناس واعمارهم ،فكل نقص يأتي بععد
ايادة ،وهي في الساس أبيعات تعدعو إلعى االعتبعار معن دورة حيعاة القمعر .إن نظعرة الشعاعر

إلى الكون في اطاره العام نظعرة ايمانيعة يقينيعة وائمعة علعى أسعاس العدعوة إلعى تأمعل مظعاهر

الكون وتصوره . 3

ووال في وصف جبل : 4

[طويل]

وار ااااااااا طماااااااااا الذواباااااااااة بااااااااااذ
يساااد م ااا الاااري

ااا كااال وج اااة

وقااااااور لاااااا و اااااار الفاااااا
يلاااااو

يطااااااااول أ ناااااااا الساااااااماا بغاااااااار
وياااااااا حم لااااااااي

كأناااااا

اااااااا ب بالمناكاااااااا

طاااوال اللياااال مطاااار
ل ااا م ا ومااي

ليااااا الغااااايم ساااااود ماااااارم

ااا العواقاااا

الباار حماار ذوار ا

 1ينظععر :جدليععة الخفععاء والتجلععي د ارسععات بنيويععة فععي الشعععر ،كمععال ابععو ديععب ،الطبعععة الثالثععة ،دار العلععم
للماليين ،بيروت -لبنان.232 :1984 ،

 2صورة االخعر فعي الشععر العربعي معن العصعر االمعو حتعى نهايعة العصعر العباسعي ،العدكتور سععد فهعد
الذويال ،الطبعة االولى ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،االردن1430 ،ه2009 -م.280 :

 3ينظر :الطبيعة في شعر ابن خفاجة االندلسي دراسة في البنية الموضوعية ولغة الشعر ،عبعد الحسعين
طاهر محعمد الربيعي.159-156 :

 4ديوان ابن خفاجة.216 :
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حاااااااد ن ليااااااال السااااااار بالعجارااااااا

صااااامت

وقاااااااال ا كااااااام كنااااااات ملجاااااااأ اتااااااا

ومااااااااااااااوط أواو تبتاااااااااااااال تاراااااااااااااا

وكاااااام مرباااااا ماااااا ماااااادلع وماااااا و

وقااااااال بولاااااا ماااااا مطاااااا وراكاااااا

إن الص ععورة الت ععي يرس ععمها اب ععن خفاج ععة لآلخ ععر /الجب ععل تق ععوم عل ععى أس ععاس تش ععكيل
واض ععي يعك ععس تفاص ععيل ه ععذا الجب ععل وجائيات ععه ،وو ععد اش ععير إل ععى أن ه ععذه القص ععيدة اس ععتقاها

الشاعر من مجنون ليلى في وصيدته التوباد  ، 1إذ يقول : 2
وأج

وكباااااااااار للاااااااااارحم حااااااااااي رأناااااااااا

اااااااات للتوباااااااااد حااااااااي رأيتاااااااا

ال يمكننععا أن نتصععور صععورة لمثععل هععذا الجبععل ال ت عرتبط بالضععخامة والعل عو والكثافععة
فهععو سلسععلة مععن امتععدادات جبليععة تعمععل لضععخامتها بوصععفها سععو اًر يسععد مهععاب ال عريي وكععأن
تضاريس ععه متالحم ععة لش ععدة تااحمه ععا وكثافته ععا ،فه ععو ص ععخرة ص ععلدة متماس ععكة ال تهاه ععا وال

تحركهععا عواوععب المععور وشععدائدهاة فقععد ترسععخت فععي مسععاماته ورواسععيه الممتععدة فععي بععاطن
الر

ولوجعود تعداخل بعين ومعة الجبعل والغعيم السعود فقعد شعبه ابعن خفاجعة ومعة هعذا الجبععل

بعمامة رجل كاهن كبير له مهابة

3

.

إن هععذا التشععخيص احنسععاني ل ع ع اآلخععر /الجبععل تنصععهر فيععه وععيم معنويععة وسععمات

مادية حتى اختلط التشخيص باالسقاط ،ليرسما هذه الصورة الم ثرة والجميلة . 4

لقععد اختععار الشععاعر لهععذا الجبععل الشععاهق انمععوذجين متناوضععين :فهععو ملجععأ حصععين
للفاتععك القاتععل يلجععأ ويتحصععن فععي الجبععل مععن االعععين فيععأمن فيععه ،وهععو أيض عاً مععوطن لل ااهععد
 1ينظر :الفن ومذاهبه في الشعر العربي.447 :

 2كتعاب االغعاني ،البعي فعرج علعي بععن الحسعين االصعفهاني ت356 :ه976-م  ،تح ع العدكتور احسععان

عباس ،الدكتور ابراهيم السعافين ،االستاذ بكر عباس ،الطبعة الثالثة ،دار صادر ،بيروت1429 ،ه-

2008م.35/2 :

 3ينظر :الطبيعة عند المتنبي ،د .عبعداة الطيعب ،منشعورات و اارة االععالم -الجمهوريعة العراويعة ،بغعداد،
تشرين الثاني .36 :1977

 4تشخيص الطبيعة واالسقاط في شعر ابن خفاجة.376 :
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ال ععداعي رب ععه التائ ععب ع ععن ذنوب ععه يت ععرك اهل ععه وناس ععه ويتخ ععذ الجب ععل موطنع عاً ل ععه ويعتك ععف في ععه
ويعععي

حياتععه ذاك ع اًر اة داعي عاً إيععاه ومصععلياً تائب عاً عععن ذنوبععه  ، 1إن هععذه الصععورة للجبععل

بوووفععه شععامخاً ،صععامداً بوجععه الظععروف والشععدائد هععو اسععقاط لحالععة نفسععية يمكععن أن تعععود
للشاعرة فقد كانت رحلة الجبل عبر الدهر هي رحلة الشاعر عبر العامن إنهعا محنعة العامن

المحنة الحقيقية التي تاع ابن خفاجة وترهعق أعصعابه  ، 2فعإن القعوة والجبعروت تقابلعه وعوة
وارادة احنس ععان ال ععذ يتغل ععب عل ععى الش ععدائد وهك ععذا يغ ععدو ه ععذا اآلخ ععر /الجب ععل مع ععادالً لم ععا
تتوسمه الذات في نفسه من ووة وشموخ وصبر.

واذ ننتقل للحديث عن الطبيعة الحية بوصفها اخر في شعر ابعن خفاجعة فعال بعد معن
أن ن كد بدأ أن تعامل ابن خفاجة معع الطبيععة وولوععه بوصعفها واسعقاط معا فيعه نفسعه علعى
مظاهرهععا صععامتة وحيععة إنمععا يشععير إلععى حالععة أو حععاالت نفسععية يعانيهععا فيعبععر عنهععا عبععر

الحديث عن هذا اآلخر /الطبيعة ومحاورته.
ووال يحكي لقاءه ذئباً : 3

[طويل]

سااار ترتمااا ركساااا بااا كااال موجاااة

ترامااا ب اااا بحااار مااا الليااال اخسااار

طريااااااااااار م ناااااااااااد

ومعتااااادل مااااا لاااااد الم ااااا ِ اسااااامر

وار ماااااا اللياااااال اغاااااابث

سااااار خلااااام اساااااتار الااااادج تنكااااار

و صااااااااااااح
واطلاااااا

ت اا ما ما
ودو امانيااااااااااااا

الطاو

يعااااو ولقااااد لفتاااا نكباااااا صرصاااار

او ي اتك

ااااااااااااارار ل اااااااااااااذم

مااا جو ااا تفديااا بااا

يقلاااااا

اااو يااادن

ي ااااااا م ل ااااااا حااااااي ينواااااار

ومااااا رو اااااة ت نيااااا

نااااا

يقصااااار

 1وصععف الجبععل البععن خفاجععة االندلسععي ت  ،533د ارسععة تحليليععة ،الععدكتورة هععدى شععوكت بهنععام ،مجلععة
المورد ،المجلد السابع والعشرين ،العدد 1419 ، 1هع1999/م.115 :

 2ينظعر :مععن صعور االبععداع االندلسعي ،أ.د .محمععد مجيعد السعععيد ،مجلعة جامعععة االنبعار للغععات واآلداب،
العدد  ، 1لسنة .16 :2009

 3ديوان ابن خفاجة.180 :
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تتجسد فعي هعذه القصعيدة صعورة تبحعث فعي العالوعة بعين االنعا واآلخعر غيعر الليعف

متمثالً بالذئب المتوح .

يبدأ الشاعر نصه بالفعل سرى فقعد كعان خروجعه فعي الليعل العذ شعبه شعدة ظالمعه
ببحععر يت ارمععى ..وال صععاحب لععه إال السععيف ،ليخععرج لععه مععن وسععط هععذا الظععالم العدامس ذئععب
أطلس يعاني من الجوع في يوم بعارد باحثعاً ععن فريسعته التعي وجعدها فعي هعذا الشعاعر فتهيعأ
الذات /الشعاعر لمواجهعة هعذا اآلخعر /العذئب العذ وصعفه بأنعه يشعتكي ويععو معن شعدة

جوعه ولكن ما يمنع الذئب من مهاجمتعه هعو خوفعه معن السعيف ذو الحافعة القاطععة القويعة،

فيقععف الععذئب المعععروف بالغععدر ،والخبععث ،والخيانععة ،والظلععم ،والج عرأة ،والنشععاط ،والوواحععة،

والعقوق واليقظة والل م والخيالء  ، 1عاج اًا امام شجاعة الشاعر فعي مواجهتعه والسعيما وهعو

يحمععل سععيفه /صععاحبه ليعععود هععذا اآلخععر القهقععر خائب عاً مخععذوالً .إنهععا تكثيععف للحظععة امنيععة
فاروععة بععين الحيععاة التععي تمثلهععا شععجاعة الشععاعر واسععتقوا ه بسععيفه والمععوت الععذ يجسععد هععذا

اآلخعر /العذئب المفتعرس ،معتمعداً اللععون فضعالً ععن الحركعة مععن أجعل ايعادة تكثيعف التععأثير

في الصورة . 2

ووال في صفة طائر يصدط : 3

[طويل]

و اتفاااااة ااااا الباااااا تملااااا غرام اااااا

لينااااا وتتلااااو ماااا صاااابابت ا صااااحفلا

جباااات ل ااااا ت ااااكو الفاااا ار ج الااااة

وقااااد جاوباااات ماااا كاااال ناحيااااة لفااااا

وي ااااااج قلااااااو العا ااااااقي أنين ااااااا

مااااوا ممااااا تغناااات باااا حر ااااا

ومااااا

 1اسماء الحيوان في القران الكريم – دراسة داللية ومعجم ،عمر عليو  ،جامعة فرحات عبعاس ،سعطيف

الجاائر  ،كلية االداب واللغات ،وسم اللغة واالدب العربي ،بإشعراف العدكتور الابيعر القلعي– 2011 ،

2012م.105-104 :

 2ينظر :البنية االيقاعية في شعر ابن خفاجة االندلسي 533-451ه  ،حسين ابراهيم موسى ،رسعالة
ماجسععتير ،جامعععة الموصععل ،كليععة التربيععة االساسععية ،باش عراف االسععتاذ المسععاعد الععدكتورة سعععاد جاسععم

محمعد الصميدعي1434 ،ه2013 -م.73 :

 3ديوان ابن خفاجة.370 :
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لمااااا لبساااات طوقااااا و خساااابت كفيااااا

ولاااو صااادقت يماااا تقاااول مااا ا سااا

علعى العرغم معن أن هععذه الطريقعة فعي وصعف الطيععر ،متبععة عنعد الشععراء الندلسععيين

الذين يعرضون وصفاً لحمام متأثرين بترانيم وترجيع صوتها  ، 1فعإن روط الشعاعر ههنعا وعد
انصهرت مع أنغام هعذا الطعائر باحثعة ععن مجعال أو حيعا للتعبيعر ععن حالعة الفع ار النفسعي
التي يعانيها ،فهذا اآلخر /الحمام يشارك الشاعر احاانه واآلمعه ،وفعي هعذه الصعور يعمعد

الشاعر إلى ابراا نواحي الجمال في الحمام شكالً وصعوتاً وانشعاداً  ، 2لكنعه حعين يريعد أن

يرتفععع بأح اانععه ويصععور حع اررة حانععه فهععو يععرى فععي نععوط الحمععام تصععنعاً وتظععاه اًر بععالحان ، 3

معبع اًر عععن أسععى ارتععبط بالصععورة الخارجيععة لهععذه الحمامععة مععن حيععث الطععوق الععذ فععي عنقهععا
وكفهععا المخضععبة ،فالمشععهد برمتععه و عائم علععى الصععور التشخيصععية للحمامععة ،فكععل صععورها
مشخصة ،حتى ليمكن القول إنهعا رمعا المعرأة بعينهعا ،أو أن الشعاعر تمعاهى معهعا إلعى حعد

أنععه عاملهععا كحبيبععة تععدعي الهيععام وتشععكو الصععبابة  ، 4ولعععل الصععورة الخارجيععة للحمامععة أو
الطيععر الععذ ارتععدى اللععون السععود ،مخضععباً كفععه بلععون يتمععاهى مععع نغمععة الحععان أو الشععجي
التي يطلقها ود دفعت بالشاعر إلى تغليب الصعورة الخارجيعة للحمامعة الحاينعة علعى صعوتها

الن صوت الحمام واحد تقريباً فعي كعل جعنس أو نعوع منعه ،وانمعا يتحقعق االخعتالف فعي فهعم
معنعى هععذا الصعوت وداللتععه مععن حيعث كونععه حاينعاً أو فرحعاً بحسععب طبيععة المووععف النفسععي
أو العععاطفي ال ععذ يعاني ععه الش ععاعر ولك ععن ه ععذا االحس ععاس الوج ععداني بالحمام ععة يفتععر عنععدما

ينظر إليها الشاعر بعقله ال بقلبه فيقارن فيما بين مظهرها ومخيرها . 5

 1ينظر :حركية الصورة في الشعر االندلسي دراسة تحليلية .100 :

 2اآلخعر فعي الشععر االندلسعي ابعن حعام انموذجعاً  ،حسعن منصعور محمععد الفريعداو  ،رسعالة ماجسععتير،
الجامعة المستنصرية ،كلية التربية االساسية ،وسم اللغة العربية ،بإشراف االستاذ الدكتور يونس عبعاس

حسين 1432 ،ه – 2011م.169 :

 3الطبيعة في شعر ابن خفاجة االندلسي دراسة في البنية الموضوعية ولغة الشعر .55 :
 4تشخيص الطبيعة واالسقاط في شعر ابن خفاجة االندلسي.378 :
 5الطبيعة في شعر ابن خفاجة االندلسي.257 :
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ولعععل مععن أهععم مظععاهر الطبيعععة الحيععة وأركانهععا التععي أدت دو اًر مهمعاً فععي تجربععة ابععن

خفاجة االبداعية هي الخيل .فثمة عالوة حميمة انعقدت بين العذات وهعذا اآلخعر /الخيعل ،
حتى أخعذت نظعرة العذات لعه مععاني ودالالت ال تخعرج ععن صعفات القعوة والسعرعة واالصعالة
فضالً عن الجمال والرواشة ..ففرسه تارة اشقر أغر كما في ووله:

1

[سريع]
اااااااااااعل الباااااااااااأ ِ

وا ااااااااااقر تساااااااااارم مناااااااااا الااااااااااوغ

ب اااااااااااعلة مااااااااااا

ماااااااااااا جلنااااااااااااار ناساااااااااااار لوناااااااااااا

وأذنااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااا ور اآل

يطلااااااااااااا للغااااااااااااار ااااااااااااا

حبابااااااااااة تسااااااااااح

اااااااااااااقر

وتارة أشهب .كما في ووله : 2

اااااااااا كااااااااااا
[سريع]

سااااااااا

وم اااااارم ال ااااااادا طوياااااال ال ااااااو

ساااااااابي الااااااااذيل والعا ِ
ااااااارم

اااااااااا لبا ِ
ااااااااادو

طر ااااااااا باااااااا اساااااااارو ماااااااا طاااااااارم

م دباااااااااااا لاااااااااااو كاااااااااااا مساااااااااااتعبدا

لااااااااااام يعباااااااااااد ا

لااااااااااا حااااااااااارم

ماااااااااااا انجاااااااااااام السااااااااااااعد لكناااااااااااا

يااااااوم الااااااوغ ماااااا انجاااااام السااااااعد

يصاااااااااارم الفااااااااااار

ووال في فرس : 3
 1ديوان ابن خفاجة.123 :
 2المصدر نفسه.280 :

 3ديوان ابن خفاجة .269 :وينظر :المصدر نفسه  ،208فقد وردت مجموعة من صفات الخيل بألوانها
وأشكالها كافة في معر

التي مطلعها.

وصيدة له يصف فيهعا حعال مدينعة بلنسعيه ووعد تنعادت النفعوس السعترجاعها..
وقااااااااام صااااااااغو مااااااااود الااااااااديم ا تااااااااد

اآل ساااااااااا غمااااااااااام النصاااااااااار ااااااااااان م
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واخلاااااااا الخلاااااااا طوياااااااال ال ااااااااو

مست اااااارم ال ااااااادا لاااااا العاما ِ
ااااال

حاااا الماااد واحتاااذت خصااال العلااا

ا ااااااااااااتب المحمااااااااااااول بالحاما ِ
ااااااااااال

ِ اااااااااااكت

مااااااااا ااااااااااو ماااااااا أسااااااااد باسا ِ
ااااااال

مط ّ ااااااااااام يحمااااااااااال ااااااااااا

إن ابن خفاجة لعم يغعادر صعغيرة وال كبيعرة ،وال واردة وال شعاردة ممعا تتسعم بعه الخيعول
العربية االصيلة – شكالً ومعنعى – إال ووصعفها بهعاة ذلعك إن لهعا مهامعاً كبيعرة فعي سعاعات
الح ععرب وس ععاحاتها  ، 1مم ععا يبع ععث ف ععي نف ععس فارس ععها /ال ععذات الثق ععة والطمأنين ععة م ععن جه ععة
والسعععادة والنشععوة مععن جهععة اخععرى ،فععاذا مععا تأملنععا أوصععاف الخيععل وصععفاتها التععي وردت فععي

النصوص الثالثة اآلنفة وجدنا انها تشكل أركان الصورة المثاليعة لهعذا اآلخعر /الفعرس معن
وجهة نظر عربية خالصعة كمعا ت ارهعا العذات ومعا ذاك إال لمعا للخيعل معن دور مهعم فعي حيعاة

العربععي سععلمها وحربهععا ،حلهععا وترحالهععا وبتفصععيالتها كافععة ،حتععى إن الرسععول – صععلى اة

عليه وسلم – وال فيها :الخيل معقود في نواصيه الخير إلى يعوم القيامعة  ، 2فعأبن خفاجعة
مععن الشعععراء الععذين جمع عوا صععفات وأل عوان الخيععول فمنهععا االحمععر ومنهععا االشععقر واالشععهب

والدهععم فكععل لععون مععن هععذه االل عوان يعطععي صععفة معينععة فالشععاعر كأنععه أمععام رو

الطبيعية . 3

 1ينظر :وصف الطبيعة في الشعر االندلسي وراءة وعر

ل ل عوان

 ،أ.م.د .ستار جبعار رايع  ،مجلعة ابحعاث

البصع عرة العل ععوم االنس ععانية  ،مجل ععد  ، 36الع ععدد 2011 ، 21م ،1 :انس ععنة الحيع عوان ف ععي الش عععر
الجاهلي ،ماهر أحمد المبيضين ،عماد عبدالوهاب الضمور ،حوليات اداب عين شعمس ،المجلعد 43

 ،يناير/مارس 2015م.247 :

 2صععحيي البخععار  ،محمععد بععن اسععماعيل ابععو عبععداة البخ عار الجعفععي ،المحقععق محمععد اهيععر بععن ناصععر
الناصر ،الطبعة االولى ،دار طوق النجاة ،د.م 1422 ،ه.207 /4 :

 3ينظععر :دفععاتر اندلسععية فععي الشعععر والنقععد والحضععارة واالعععالم ،االسععتاذ الععدكتور يوسععف عيععد ،الم سسععة
الحديثععة للكتععاب ناشععر عععن ،ط عرابلس – لبنععان ،804 :2006 ،وصععف الطبيعععة ف عي الشعععر االندلسععي
وراءة وعر

.11 :
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ووال في وصف الناوة : 1

[طويل]
رمياااااات باااااا ركاااااا الاااااادج

جباااااااات الاااااااادج من ااااااااا بااااااااأ ي
يقلااااا طر اااااا ااااا الكواكااااا سااااااميا
وم

كااااااا باااااا تحاااااات الواااااا م منجمااااااا

جا انا ار القوسا منحنا

يجااااذبن رجااا الحناااي

ت اااااادما

بااا

ااا ياااد البياااداا والسااا م مرتمااا

لااا السااار

كااااااااا لاااااااا قلبااااااااا نااااااااا متيمااااااااا

ويطربااااا ساااااج الحماماااااة بالساااااح

يلاااااااااوا لي اااااااااا جيااااااااادو متف ماااااااااا

لا الناو

تعلماااااااااااااااا

وما كا يدرا ما الحناي

ولكنااااااااااااااا طارحتااااااااااااااا

ي ععأتي حض ععور اآلخ ععر /الجم ععل ف ععي ال ععنص متعالقع عاً م ععع وص ععف اجع عااء اخ ععرى م ععن

الطبيع ععة ،وم ععا حض ععور اجع عااء الطبيع ععة بص ععورها المتحرك ععة والص ععامتة ف ععي ه ععذه ال ععنص إال

لتحتععو االسععقاطات التععي يقععوم بهععا الشععاعر علععى صععفات الناوععة فتتمثععل احاسععيس الشععاعر
وحالته النفسية ععن طريعق المعاج بعين هعذه المشعاعر واالحاسعيس وبعين أوصعاف الناوعة التعي

نقلها الشاعر . 2

إن عناية العربي بالناوة تعود إلى وضية الموت والحيعاة ،فمعوت اآلخعر /الناوعة فعي
الصععحراء ي ع د إلععى مععوت صععاحبها ومععن ثمععة اختععار الشععاعر هععذه الناوععة الضععامرة الععبطنة
ذات الهيكععل اللحمععي العضععلي فض عالً عععن أنهععا منحنيععة وس عريعة االرتمععاء ،ذلععك أن انحنععاء
الناوععة حتععى لكأنهععا فععرس دليععل علععى سععرعتها فععي الجععر والسععيما إذا كععان ذلععك فععي الظععالم،

فحركة أو سير الناوعة فعي الظعالم هعو تحعد بحعد ذاتعه محعاوالً ان يقعوم بنعوع معن االنسعجام أو
االلتحام بين حنينه إلى الماضي حيث لذة العي

واجتماع شعمل االحبعة ،وحنعين الناوعة إلعى

مواطنهععا .إنهععا عمليععة اسععقاط نفسععي أو تجععاوا للماضععي عععن طريععق توظيععف الععذاكرة التععي

ترتبط باالطالل بمعنعى االتجعاه إلعى االحبعاب أو االهعل  ، 3وهكعذا فعإن مجابهعة المصعاعب
الكثيرة والمتاعب الجمة التي تترتعب علعى السعير الحثيعث ووطعع القفعار والفيعافي ممعا يتطلعب
 1ديوان ابن خفاجة.173 :

 2وصعف الحيعوان فعي الشععر االندلسعي عصعر الطوائعف والمعرابطين العدكتور حعاام عبعداة خضعر ،افعاق
عربية الش ون الثقافية العامة  ،بغداد.60 :1987 ،

 3ينظر :اآلخر في الشعر االندلسي ابن حام انموذجاً .166 :

114

كانون األَوَّل (2021/12/20م) 1443/هـ

– العدد ()87

ناوة سريعة ووية  ، 1ولمعا كانعت هعذه الصعورة تصعف عمليعة الععودة إلعى االصعل فقعد عمعل
الشععاعر علععى تدشععين المشععهد بحالععة مععن السعععادة عبععر توظيععف سععجع الحمععام الععذ هععو فععي
الص ععل ط ععرب ه ععذا الش ععاعر ،بعودت ععه إل ععى بل ععده وأهل ععه وهك ععذا تتظ ععافر أنع عواع م ععن اآلخ ععر/
الطبيعة ،من اخر /ناوة ،واخر /حمام ،واخر /امان وسواها لرسم الصورة الكلية للعذات فعي

هذه الحالة.

 1وص ععف الحيع عوان ف ععي الش عععر االندلس ععي عص ععر الطوائ ععف والمع عرابطين ال ععدكتور ح ععاام عب ععداة خض ععر،
.63 :1987
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الطبيعة يف شعر ابن خفاجة االندلسي/اآلخر

The Other / Nature in the Poetry of Ibn Khafaga Al-Andalusi
Asmaa Taher Thanoon Al-Abadi
Montaser Abdul Qadir Al-Ghadhanfari 

Abstract
This research deals with one of the important aspects of the
Andalusian poet Ibn Khafaga, which is the other / nature, as he is
one of the most important poets of Andalusia who dealt with nature
until it became a corner of his creative text, until nature reached silent and vivid - the climax in the description and communication
on his hand.
The other nature, and more so the Andalusian nature, is one of
the factors that contributed in establishing the phenomena of
creativity, innovation and renewal in Andalusian poetry in general,
and the poet Ibn Khafaga in particular until the poet of Andalusian
nature is not deserving of its spheres and speaking of its flanks, but
that he concealed from their aspects of life that became a future with
him of his ideas And his feelings, as he made them, are a space for
many texts in his poetry, as well as a direct description, so that all of
this brings together a picture of another important one which had a
great role in explaining the poet's psychological / intellectual and
creative experience.
Keywords: feelings, ideas, pictures.
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