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 صورة الغزل األندلسي يف شعر بين األمحر

  ***فاحل محد امحد. د.م.   و   أ**قصي سامل عؾوان. د.أ

 ****شيؿاء هاتو فعل. م.و م

 1/4/2009: تاروخ الؼيول 27/5/2008: تاروخ الًؼدوم

توصىــــة 

الغزؿ مف األغراض الشعرية التي : *****       الغزؿ في شعر بني األحمر
يكثر النظـ فييا قديمًا وحديثًا، ولعمو يأتي بالمرتبة الثانية بعد المديح مف حيث 
اىتماـ العرب بو، ويعطي صورة واضحة عف عصره الذي يوجد فيو، ويعكس 

ميوؿ ىذا العصر ويبيف طبيعتو ظروفًا معينة، ويعبر عف الحياة االجتماعية لكؿ 
مف الموضوعات الكثيرة الشيوع بيف أدباء الترؼ والغنى في كؿ "عصر فيو 

 (1).عصر
: وكانت األنواع الغزلية السائدة في عصرىـ تشمؿ

تجدر اإلشارة إلى أف الحديث عف ىذا النوع يشكؿ الغزؿ األكثر : الغزؿ العفيؼ. أ
قياسًا باألنواع األخرى التي كانت شائعة في ذلؾ العصر، لذلؾ قدـ الحديث 

                                                 
    635)الغزؿ في شعر بني األحمر))مف رسالة الماجستير الموسومة " مستؿ"البحث-

. د.ـ.قصي سالـ عمواف، و أ. د.أ: شيماء ىاتو فعؿ البيادلي بأشراؼ: لمطالبة( (ىػ897
. ـ2005جامعة البصرة / فالح حمد احمد، كمية التربية

جامعة البصرة/    كمية التربية .
جامعة البصرة/   كمية التربية .

جامعة البصرة/  كمية التربية .
مف سكنة غرناطة التي تقع في جنوبي األندلس، اتخذىا ابف األحمر مقرًا :  بنو األحمر

. لدولتو، بعد ضعؼ دولة الموحديف
القاىرة )الطبقة العالمية، / حكمت عمي األوسي: ينظر األدب األندلسي في عصر الموحديف( 1)

– 1976/)185. 
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وتصوير .. عنو، فيو ضرب مف الغزؿ يصور خمجات النفس وفرحات المقاء
ما يالقيو المحب مف عذاب الغراـ ويطمؽ عمى ىذا النوع مف الغزؿ مصطمح 

 (1).المعنوي لعنايتو بالنواحي التي ال تتعرض لمواضع حسية في المحبوبة
ويعتقد أف شيوع الغزؿ العفيؼ في ىذه المدة، إنما يرجع إلى عدة أسباب 
مف ضمنيا سيادة الجانب الديني عمى ىذا العصر، مما جعؿ الشعراء ينأوف عف 

 وبسبب الديف قمد الشعراء الغزؿ العفيؼ المشرقي، حفاظًا قوؿ شعر الغزؿ الماجف
عمى التقاليد والموروث العربي، إظيارًا لمبراعة والتفوؽ عمى أىؿ المشرؽ، عمى 

الرغـ مف أف بعض الشعراء كانوا فقياء وخطباء ومتصوفة، فيـ لـ يكونوا شعراء، 
أفَّ الغزؿ العفيؼ ليس معناه التقديس الخالص "ويرى الدكتور محمد مجيد السعيد 

والتبجيؿ الطاىر لمحبيب، الذي يرتفع إلى مستوى العذرية، بؿ ىو ترفع عف 
االبتذاؿ في القوؿ، وتساـ عف اإلسفاؼ في المعاني المبتذلة مف قمقو واضطرابو 

.  ونتفؽ مع رأيو ىذا(2)"وجيشاف وجدانو وما يتنازعو مف ىـ وحزف وخوؼ
نوع مف الغزؿ يبّرز الشاعر فيو جوانب حسية ونفسية لدى : الغزؿ الحسي. ب

المرأة يتغزؿ فيو بعيونيا وشعرىا وخصرىا وطوؿ قامتيا وثغرىا ويصؼ 
قمة فيـ الناس "حركتيا وحديثيا، وقد يكوف اإلسراؼ فيو سببًا عائدًا إلى 

لمجانب النفسي مف حياة المرأة وخصائصيا، فمـ يعد المحبوف منيـ 
يستشعروف مف جماليا إال الحسي الممموس، أي الصورة البدنية فاندفعوا إلى 

 (3)".اإلعجاب بيا اندفاعًا عنيفًا ال يرد

                                                 

محمد مصطفى ىدارة، دار .  الشعر العربي في القرف الثاني اليجري، دتينظر اتجاىا( 1)
 .53: 1963المعارؼ، القاىرة، 

() عبد القادر القط في كتابو.ولعؿ ىذه األسباب قريبة إلى حد ما مف األسباب التي ذكرىا د :
 .132–78/ الشعر اإلسالمي واألموي

 .44(/1955 –القاىرة )أنخؿ بالنثيا ترجمة حسيف مؤنس : تاريخ الفكر األندلسي( 2)

 –القاىرة )الشعر األندلسي، بحث في تطوره وخصائصو، ترجمة حسيف مؤنس ( 3)
1953/)87. 



                                    (        56) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 3 

وقد يصور الشاعر فيو العوائؽ التي تحوؿ مف دوف لقاء الحبيبيف كالوشاة 
والعذاؿ، واألىؿ فيتحايؿ الشاعر مف أجؿ المقاء واالجتماع بيا لذا فيو يزورىا 

. والناس نياـ، ويختمس الوصاؿ بيا اختالساً 
ونشير في ىذا النوع إلى رأي المستشرؽ غرسيا غوميس الذي : الغزؿ بالمذكر. ت

اف غزؿ األندلسييف بالمذكر مف الخصائص المميزة لمعقمية العربية، "يرى 
 (1)".وورثتو فيما ورثت مف مشاعر البدو وميوليـ

وىذا الرأي مرفوض، وقد رد عميو الدكتور يونس طركي سمـو في 
ويجد غرسيو : "إذ يقوؿ ! ((الشعر في ظؿ بني صمادح))أطروحتو لمدكتوراه 

غومس فرصتو مف خالؿ ظاىرة الغزؿ بالغمماف، ليسدد سيمًا مسمومًا إلى العقمية 
 يقصد الغزؿ بالغمماف –وربما كاف ذلؾ ..... )): العربية برأيو الخطؿ عندما قاؿ

 مف الخصائص المميزة لمعقمية العربية، ورثتو فيما ورثت مف مشاعر البدو –
( (...وميوليـ،

أنى لو ىذا االستدالؿ؟، وكيؼ توصؿ إلى أفَّ : ولنا أف نتساءؿ، ونقوؿ
األندلسييف قد ورثوا ذلؾ الغزؿ عند البدو، ومف أيف لمعقمية العربية مثؿ ىذا 

 ويقصد بو –االنحراؼ؟ وىي المبدعة، وقد ُردَّت ىذه التيمة مف لدف أحد الباحثيف 
اتجاىات شعر الغزؿ في )):  في رسالتو لمماجستير–إنقاذ عطا اهلل محسف العاني 

 (2 )((.وذكر أنيا مغالطة كبرى- 173ص( - (عصر الطوائؼ
ويبدو أفَّ رأيو ىذا يرجع ظيوره إلى عصوره األولى كالجاىمية وما بعدىا 

عمى األقؿ المصادر - في حيف اف ىذه المدة لـ تعرؼ ىذا النوع مف الغزؿ الشاذ
نما عرفتو العرب في العصر العباسي -لـ تسعفنا في تأكيد ظيوره في تمؾ المدة وا 

نتيجة لالختالط بأقواـ غير عربية، وكثرة الجواري، مف ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إلى 
نما  األندلس، وكاف واسع االنتشار فييا، ويبدو أفَّ األندلسييف لـ يروا فيو عيبًا، وا 

                                                 

، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة ( 1) الشعر في ظؿ بني صمادح، يونس طركي سمـو
 .55: 1996الموصؿ، 

 .189/( د ت–القاىرة )حكمت عمي األوسي : األدب األندلسي في عصر الموحديف( 2)
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ويظير أفَّ المنزلة "ىو أمر طبيعي ينظـ فيو الشعراء الفقياء منيـ والخطباء 
. (1)"االجتماعية والدينية لـ تكف تمنع صاحبيا مف الميؿ إلى الغمماف والغزؿ بيـ

أفَّ مف العسير في الواقع أف نوضح " ويرى الدكتور صالح خالص 
األسباب النفسية واالجتماعية ليذه الظاىرة الغريبة، فإذا كاف مف الممكف أف 

نتصور الحرماف الجنسي سببًا رئيسًا مف أسباب ىذا االتجاه في الطبقات الفقيرة 
 التي ابتذلت فييا المرأة ةفإفَّ مثؿ ىذا السبب يفقد أىميتو في األوساط األرستقراطي

والتي كاف انتشار حب الغمماف فييا ال يقؿ عف انتشاره في غيرىا مف الطبقات إف 
. (2)"لـ يزد عنيا

 فيما يرى مف تردد الشعراء عمى الحانات التي –ومما ساعد عمى انتشاره 
يكثر فييا السقاة، أو مف خالؿ وجود الغمماف في البيوت لمخدمة، كما أفَّ بعضيـ 
يطمب مف الشعراء التغزؿ بغممانو، ومنو أيضًا اتخاذ الشعراء ىذا النوع مف الغزؿ 
تقميدًا شعريًا امتدادًا لو في بقية العصور األندلسية التي كاف فييا واسع االنتشار 

نما ىو أمر طبيعي عندىـ   – كما أشير إليو سابقًا –وأفَّ النظـ ليس فيو تحرج، وا 
فضاًل عف ذلؾ إف مجتمع غرناطة خميط مف عدة جنسيات وديانات مختمفة، وألنو 

. قد جاءت بو أقواـ غير عربية

:  صورة الغزل األندلسي يف شعر بين األمحر

ميـ - ما ىي إال عنصر"تعد الصورة مف المقومات الفنية في الشعر، و 
 وليست كؿ شيء فيو، فالذي يطالع نصًا شعريًا – مف عناصر العمؿ األدبي –

الصورة الصوتية وىي ما لأللفاظ مف جرس : متكاماًل يرى فيو أبعادًا ثالثة ىي
إيقاعي تحممو المغة عمى متنيا، والصورة المرسومة بألوانيا وبياناتيا وأبعادىا 

المكانية، وكأنيا رسمت بريشة مصور، والصورة الفكرية، وىي ما لمغة مف داللة 
". وحياة باعتبارىا رباطًا بيف األجياؿ المتعاقبة

                                                 

 .102(/1965 –بيروت )اشبيمية في القرف الخامس ( 1)

 .138(/1978 –القاىرة )محمد الصادؽ عفيفي : النقد التطبيقي والموازنات( 2)
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وذىب بعضيـ إلى أف الشعر في حقيقتو مجموعة مف الصور، ويرى 
 (1)".الشعر صياغة وضرب مف النسج وجنس مف التصوير"الجاحظ أف 

وتتكوف الصورة الشعرية مف العالقة القائمة بيف المفظ والمعنى في النص 
فالصورة في )األدبي، أي أّنو إذا ما وجد المفظ وجد المعنى، ألف العالقة ترابطية 

الشعر ىي الشكؿ الفني الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أف ينظميا الشاعر في 
سياؽ بياني خاص ليعبر عف جانب مف جوانب التجربة الشعرية الكاممة في 

ميداف العمؿ التي تظير فيو مقدرة الشاعر، وتبرز تمكنو ..... ) ألنيا (2)(القصيدة
. (3)(مف الصنعة

ويرى نورماف فريدماف أنو أصبح ينظر إلى الصورة بوصفيا وسيمة شعرية، 
وليس وجودىا في القصيدة، أو استعماؿ نوع مف أنواعيا ىو الذي يصنع القصيدة 
الجيدة، فالشاعر يحتاج إلى قوى تشكيمية خاصة، فضاًل عف الحساسية، أي أف 
تكوف جزءًا مف كٍؿ أكبر، فال تشكؿ وحدىا كاًل متكاماًل، وبداًل مف أف تكوف كاًل 

متكاماًل بذاتو، ينبغي أف تتكامؿ مع بقية عناصر القصيدة بما فييا الوزف والقافية، 
والعناصر األسموبية والبالغية، والتركيب النحوي وأنماط السياؽ والنسؽ، ووسائؿ 

وجية النظر وطرائؽ اإلطناب واإليجاز والحذؼ، وجوانب الفكر والشخصية 
 (4). الخ... والحدث

فيو برؤيتو ىذه حدد الدور الذي تقـو بو الصورة في القصيدة إلى جانب 
وسائؿ التعبير الفني المكونة ليا، ألنيا جزء مف أجزاء القصيدة وركف ميـ مف 

. أركاف البنية الشعرية

                                                 

 .3/132( 1965 –مصر ) 2تح عبد السالـ ىاروف، ط: الحيواف( 1)

 –بيروت ) 2عبد القادر القط، ط. د: االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر( 2)
1981/)392. 

/ (دار الشؤوف الثقافية العامة)عز الديف إسماعيؿ . د: األسس الجمالية في النقد العربي( 3)
218. 

/ 1976، 16جابر عصفور، مجمة األديب المعاصر، ع.الصورة الفنية، ترجمة د: ينظر( 4)
52. 
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ونجد العقؿ إلى جانب أحاسيس الشاعر ومشاعره التي تساعد في تكويف 
الصورة تركيبة عقمية تنتمي في جوىرىا إلى "الصورة فيو الذي يكوف األفكار ألف 

 (1)".عالـ الفكرة أكثر مف انتمائيا إلى عالـ الواقع
وثمة جانب آخر يشترؾ في تكويف الصورة لدى الشاعر أال وىو الخياؿ 

وىذه . (2)"القدرة عمى تكويف صورة ذىنية غابت عف متناوؿ الحس"الذي يعبر عف 
التي تعيد تشكيؿ المدركات، وتبني منيا عالمًا متميزًا في جدتو وتركيبتو "القدرة ىي 

وتجمع بيف األشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في عالقات تذيب التنافر والتباعد 
القوة التي بواسطتيا تستطيع صور معينة أو "إنيا . (3)"وتخمؽ االنسجاـ والوحدة

 (4)".أحاسيس في القصيدة فيحقؽ الوحدة فيما بينيما بطريقة آنية أشبو بالصير
والشاعر في الغزؿ يكوف صورًا متعددة، يعبر فييا عف تجارب وجوانب 

إعادة خمؽ إحساس أو شعور "ذاتية ووجدانية خاصة بو، ألف الصورة عبارة عف 
( 5)".في العقؿ يتـ بواسطة إدراؾ مادي

تشكيؿ لغوي يكونيا خياؿ الفناف مف "وبعد ذلؾ يمكف القوؿ إف الصورة 
معطيات متعددة يقؼ العالـ المحسوس في مقدمتيا، فأغمب الصور مستمدة مف 
ف كانت ال  الحواس، إلى جانب ما ال يمكف إغفالو مف الصور النفسية والعقمية وا 

 (6)".تأتي بكثرة الصور الحسية
القصيدة في مجمميا مجموعة مف الصور التي "ويمكف النظر إلى أف 

تترابط متسمسمة حيف تقدـ لنا الصورة المفردة كأبسط جزئيات التصوير إلى أف 

                                                 

 .66(/1981 –بيروت )عز الديف اسماعيؿ . د: التفسير النفسي لألدب( 1)

 .13(/1974-القاىرة)جابر احمد عصفور .د: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي( 2)

 .ف. ـ( 3)

 .97(/1979 –بيروت )محمد زكي العشماوي : قضايا النقد األدبي والبالغة( 4)

نايؼ العجموني وآخر، الثقافة األجنبية، . الصورة الفنية، موسوعة برنستوف لمشعر، ترجمة د( 5)
 .1988، 2، ع 8س

دار )، 2عمي البطؿ، ط. د: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجري( 6)
 .31(/1981-األندلس
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تصؿ بنا عمى الصورة المركبة مف مجموعة مف الصور، تستيدؼ في خاتمة 
 وعمى أساس (1)"المطاؼ تقديـ صورة كمية عامة ىي في جوىرىا القصيدة ذاتيا

: ىذه الرؤيا وىذا التقسيـ سوؼ تكوف الدراسة لمصورة عمى وفؽ اآلتي

:  الصورة املػردة: أواًل

وىي أبسط مكونات التصوير، وتعتمد عمى بعد واحد وتقدـ صورة يمكف 
القوؿ عنيا أنيا مستقمة، وىي بصفتيا صورة تنبع أىميتيا مف التعبير عف المعاني 

واألبعاد النفسية والمعنوية لمتجربة الشعرية، ولكنيا ليست منعزلة انعزااًل تامًا أو 
منقطعة عف غيرىا مف الصور، بوصفيا عضوًا مف أعضاء الجسـ لو انفراده 
 (2).بخصائصو واستقالليتو المحدودة، لكنو يموت بانعزالو عف باقي أعضاء الجسـ

وسندرس الصورة مف خالؿ التشبيو واالستعارة والصورة الحسية والذىنية 
. وتزامف الحواس، العتماد الشعراء ىذه الوسائؿ

ال يكاد يخمو الشعر في العصور األدبية مف الصورة : الصورة التشبيهية. أ
حدى وسائميا فضاًل عف  التشبييية، إذ تعد عنصرًا أساسيًا مف الصورة البيانية، وا 
القيمة الفنية والبالغية التي يمجأ إلييا الشاعر عندما يريد التعبير عف الوصؼ 

. المشترؾ بيف المشبو والمشبو بو لغرض إيصاؿ المعنى إلى المتمقي
نما  ومما ال ريب فيو أف التشبيو ال يعقد بيف األشياء المؤتمفة المتفقة وا 

الصنعة والحذؽ والنظر الذي يمطؼ ويدؽ في أف تجمع أعناؽ "يكوف في 
 (3)".المتنافرات والمتباينات في ربقة وتعقد بيف األجنبيات معاقد نسب وشيكة

وال يصؿ الشاعر إلى ىذا إال إذا كاف حاذقًا ولطيؼ النظر، ودقيؽ الفكر، 
ميا العقؿ  ألف تحقيؽ االئتالؼ بيف األشياء المختمفة يقوـ عمى المشابية التي أصَّ

                                                 

 .42/الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة( 1)

 .ف. ـ( 2)

 .136(/1954 –استنبوؿ )، 3ريتر، ط. عبد القاىر الجرجاني، تح ىػ: أسرار البالغة( 3)



صــورة الغــزل األندلســي فـي شعــر بــي األمحــر 

 شيؿاء هاتو فعل. م.فاحل محد امحد و م. د.م.قصي سامل عؾوان و أ. د.أ

 8 

إال أنيا خفية ال يستطيع أف يصؿ إلييا إال مف تقوى لدييـ ممكات الفكر والتصور 
 (1).واالستنباط

والشاعر عندما يوظؼ الصورة التشبييية وىي وسيمة مف وسائؿ الصورة 
التي ينقؿ بيا إحساسو إلى القارئ، لكي ينفعؿ نفسيًا ويتأثر وجدانيًا، وىنا تكمف 

أف تطبع في وجداف سامعؾ وفكرة صورة واضحة بما "رؤية العقاد لمتشبيو إذ يرى 
 (2)".انطبع في ذات نفسؾ

وبذلؾ فأنو عندما ينقؿ إحساسو إلى المتمقي يريد أف يؤثر في متمقيو، 
ويكوف التشبيو قد حقؽ أغراضو النفسية التي جاء مف أجميا، ومف أجؿ ىذا التأثير 

التجانس الشعوري بيف "في المتمقي، فالبد لمشاعر أف يكوف حريصًا عمى تكويف 
كال الطرفيف، بمعنى أال يكوف ثمة تعارض أو تبايف في المشاعر التي يثيرىا كؿ 
ًً ينبئ  منيما في نفس المتمقي وأال ىبطت قيمة التشبيو النفسية وغدا تعبيرًا متكمفًا

 (3)".عف ضعؼ الخياؿ وفجاجة اإلحساس
ومف أنواع التشبيو التي ظيرت واضحة في غزؿ بني األحمر ما يسمى 
بالتشبيو المرسؿ الذي تذكر فيو األداة التي تحدد طرفي التشبيو وتمنع إتحادىما 

ْف كانت جيات االشتراؾ كبيرة  وتوحي لممتمقي أفَّ المشبو غير المشبو بو، حتى وا 
. ومتعددة بينيما

واألداة تمثؿ المرتكز الذي تعتمد عميو عممية التصوير، وعف طريقيا يؤلؼ 
الشاعر صورة جديدة مف واقع شعري جديد يعقده بيف طرفي التشبيو، ومنو قوؿ 

: (ىػ770ت )الشاعر إبف خاتمة األنصاري 
 كالورد وجنتو، والشيد ريقتو

 

 والسمؾ مبسمو والمسؾ رياه
 

 بدر، ولكف سواد العيف مطمعو
 

 ظبي ولكف سويد القمب مرعاه
 

 ييتز عف قامة سبحاف مبدعيا
 قد توجت وجنة تػػػػبارؾ اهلل  ج

 

 الخمد منشؤه: لوال تجنيو قمت
 

 (4)واف رضواف في الفردوس رباه
 

                                                 

 .225/الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي: ينظر( 1)

 .21(/1972 –د ـ ) 3العقاد والمازني، ط: الديواف في النقد واألدب( 2)

 .101(/1988 –دار الفكر العربي )، 3شفيع السيد، ط: التعبير البياني( 3)

محمد رضواف الداية، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، سوريا، : ديوانو، تحقيؽ( 4)
1972/59. 
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لقد شبو خد المرأة ووجنتييا بالوردة بكؿ ما تحممو مف نضارة وجماؿ يروؽ 
لمناظريف، ومف ثـ وصفيا بالبدر واستدرؾ كالمو، ويظف لموىمة األولى أفَّ 

باستدراكو قد نقض كالمو األوؿ، لكنو زاد شرحًا وتوضيحًا، فجعؿ مف ىذا البدر 
مطمعو في سواد العيف ألف البدر يظير في الميمة الحالكة السواد ويالحظ أف 

الشاعر شبو سواد العيف بظممة الميؿ التي يظير فييا البدر بوضوح، ولعؿ قولو 
فيو إشارة إلى مكانة الحبيبة عند الحبيب الذي ال يتمكف مف نسيانيا  (سواد العيف)

. ألنو ال يرى غيرىا
وتشبيو المرأة بالظبي مف التشبييات القديمة التي كاف الشعراء يصفوف بيا 

محبوباتيـ، فجعؿ مكانيا ومرعاىا في سويداء القمب، التي أشار بيا إلى مكانة 
الحبيبة وعمو منزلتيا، ويرى في كالمو استدراؾ لكنو يزيد في توضيحو لمصورة 

فيامو ليا، ثـ عرج بعد ذلؾ إلى وصؼ طوؿ قامتيا عندما أطمؽ عند رؤيتو ليا  وا 
وىي عبارة ال تطمؽ إال عند رؤية شيء أو أمر يثير الدىشة و  (سبحاف اهلل)

اإلعجاب وىو لتجنيو، ولظممو الحبيب جعؿ الجنة داره ورضواف رباه، والشاعر 
جعميا مف الحور العيف التي يكوف مكانيا الجنة، فيو تصور أف جماليا يفوؽ 

:  العقؿ، فأشار إلى ذلؾ بقولو
 كأف مفاصميا الخيزراف

 

 فتبدو مف الرقص في كؿ فف
 

 فتاة يفوت النيى حسنيا
ج 

 (1)بيا فتػف الحػػب مف قد فتػػف 
 

وقد نوع الشعراء مف استعماليـ ألدوات التشبيو، أال أف مجيء أداة التشبيو 
، ولـ تضؼ جديدًا إلى التشبييات المتقدمة، (2)في تشبيياتيـ لـ يأت كثيراً  (مثؿ)

فيـ يتحدثوف عف جماؿ الحبيبة ويصفونيا بالبدر والشمس، ومنو قوؿ الشاعر ابف 
: ( ىػ708ت )( )خميس

                                                 

 .72/ديوانو( 1)

 .45/ديوانو( 2)

()  أبو عبد اهلل محمد التمسماني، وفد عمى غرناطة وأتصؿ بالوزير ابف الحكيـ ومدحو، ونزؿ
نفح : ىػ، ينظر708 ىػ، وأتصؿ بحاكميا القائد ابف كماشة، وتوفي سنة 706بالمرية سنة 

 .5/365: الطيب
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 نظرت إليؾ بمثؿ عيني جؤذر

 

 وتبسمت مف مثؿ سمط جوىر
 

 عف ناصح كالدر أو كالبرؽ أو
 

 كالطمح أو كاألقحػػواف مؤشػر
 

 تجري عميو مف لماىا نطفػػة
 

 (1)بؿ خمرة لكػنيا لػـ تعصػػر
 

الصورة التي رسميا لمحبيبة شبو بيا عيونيا بعيوف الميا، وأسنانيا إذا 
ابتسمت بالجواىر لشدة لمعانيا ونصاعة بياضيا، ومما زاد توضيح الصورة 

. التي وضحت معالميا (الكاؼ)استنادىا عمى األداة 
لرسـ صورة لمحبيبة التي شبييا باألفعى  (مثؿ)ووظؼ أحد الشعراء األداة 

الرقطاء التي أضرمت النار في جوانحو، فيي تصبح وتمسي في حالة غير مستقرة 
عمى الرغـ مف أف الشاعر يكف ليا الحب ويسعى إلى القرب منيا والوصاؿ إلييا 

: وىي تبتعد عنو وتيجره، فأشار إلى ذلؾ بقولو
 اآلف تطمب ودىا ووصالػيا

 

 مف بعد ما شغمت بيجرؾ باليا
 

 وأتيتيا متمبسػًا بروائع
 

 نكر بفودؾ صبغت عذالػيا
 

 بيض تحيؿ لمنفوس نصوليا
 

 سمرًا تحوؿ لمنسور نصوليا
 

 مثؿ األفاعي الرقط تنفث في الحشا
 

 وأرعى بفودؾ جثمًا أصاللػيا
 

 نار تضـر في الفػػؤاد حريقيا
 

 (2)لكف تنير بمفرقيؾ ذبالػيا
 

وينسج الشاعر ابف خاتمة في صورة لو يعبر بيا عف ما تتمتع بو حبيبتو 
مف أوصاؼ وصفات جمالية مستعينًا بالتشبيو المؤكد الذي تحذؼ فيو األداة، 

: وظير ذلؾ بوضوح في موشحة غزلية قاؿ فييا
 يا مصباح

 

 قد أخجؿ اإلصباح
 

 ىػؿ تمتاح
 

 يا بدر أو ترتاح لذي ود؟
 

 مرآكػػا
 

 البدر بالسعد
 

 لماكػػػا
 

 الخمر بالشيد
 

 رياكػػػا
 

 (1)القطر بالند
 

                                                 

  .5/365نفح الطيب ( 1)

 .55/الكتيبة الكامنة( 2)
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اختفت فييا أداة التشبيو ومف  ( ىػ729ت )وفي أبيات شعرية البف فركوف 
: ذلؾ قولو

 [كذا]إذا ىو أبدى يومًا ذوائب شعره 
 

 أرتؾ ظالـ الميؿ والػيـو شامس
 

 وطمعتو بدر يوؽ كمالػو
 

 وقامتو غصف مف الباف مائػػس
 

 فبدر ولكف في فؤادي طػالع
 

 (2)وظبي ولكف في ظموعي كانس
 

وكشؼ الشاعر عف صورة شبو بيا شدة سواد شعر الحبيبة بالميؿ المظمـ 
. فيي كالبدر وقامتيا كغصف الباف الذي يجعؿ مكانيا في قمبو

 تختفي فيو األداة ووجو الشبو، وقد – كما ىو معروؼ –والتشبيو البميغ 
اعتمد عميو الشعراء في رسـ صورىـ الشعرية، ومف األساليب التي لجأو إلييا في 

: (ىػ755ت )ذلؾ ىو االستفياـ، واتضح ذلؾ في قوؿ الشاعر ابف شمبطور 
 أثغرؾ أـ سمط مف الدر ينظػـ

 

 وريقؾ أـ مسؾ مف الراح تختػـ
 

 أوجيؾ أـ باٍد مف الصبح نػػّير
 

 وفرعؾ أـ داٍج مف الميؿ مظػمـُ 
 

 أعمؿ منؾ الوجد والميؿ ممػتقى
 

 وىؿ ينفع التعميؿ والخطب مؤلـ
 

 واقنع مف طيؼ الخياؿ بزورة
 

 (3)لو اف جفوني بالمناـ تػنعـ
 

والشاعر في اعتماده عمى أسموب االستفياـ استطاع بياف معالـ الحبيبة، 
والحديث عف جماليا، فيو حاوؿ تناسي الود واأللـ الذي يعانيو جراء بعدىا أف 

. يقنع نفسو بزيارتيا لكف امتناعو عف النـو حاؿ دوف تنعمو برؤيتيا
وبأسموب تجاىؿ العارؼ الذي استعاف بو أبو حياف أظير فيو مفاتف 

الحبيبة، فيو تعجب مف جماليا الذي قرنو بالبدر، ورائحة ثغرىا بالمسؾ، وقد خرج 
: االستفياـ لمتعجب، فأشار إلى ذلؾ بقولو

 أوجيؾ أـ بدر منير تبمجا
 

 (1)وثغرؾ أـ مسؾ فتيؽ تأرجا
 

                                                                                                                       

 .143/ديوانو( 1)

محمد بف شريفة، مطبوعة أكاديمية المممكة المغربية، سمسمة التراث، : ديوانو، تعميؽ( 2)
 .1987/262المغرب، 

 .3/45نفح الطيب ( 3)
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وقد يستعمؿ أسموب القصر في الكشؼ عف معاناة الشاعر ونجد مصداؽ ذلؾ في 
قوؿ ممؾ غرناطة الذي كاف متعمقًا بحبيبتو ولـ يكف قادرًا عمى االبتعاد عنيا 

: وشعور بأنيا الحياة، ويرى أف ىجرىا ىو الموت فأشار بقولو
 فما اليجر إال الموت ال فرؽ فييما

 

 (2 )[كذا]والسيما مف موئمي وعمادي 
 

: وأشار ابف خاتمة إلى جماؿ حبيبتو بقولو
 يا اخت شمس األفؽ إال أنػػيا

 

 فاقت بحسف سوالؼ، وجفوف
 

 وشقيقة البدر المنير، ومف لو
 

 (3)سنا حالىا في الميالي الجػػػػوف
 

وقد أظير جماليا بروعة قد فاقت الشمس، وىي شقيقة البدر الذي يظير 
لمداللة عمى الميالي الحالكة  (الجوف)ضوؤه في الميالي المظممة وقد استعمؿ لفظة 

. شديدة الظالـ
ذا كاف الشعراء قد عمدوا في رسـ صورىـ الشعرية إلى الصورة اإلستعارية. ب ، وا 

 كما يرى –التشبيو، فيـ يتخذوف مف االستعارة وسيمة لذلؾ، والحقيقة أنيا 
 تشبيو حذؼ أحد طرفيو، وىي الشؾ تمثؿ مرحمة أرقى وأقدر عمى –البالغيوف 

 –رسـ الصورة مف التشبيو، ومف أنواعيا التي برزت في غزؿ بني األحمر 
وىي مف  (سحر المحظ، سياـ المحظ) فظيرت في قوليـ كػ–االستعارة المكنية 

مادية تقميدية فتحدثوا عف سياـ األلحاظ، "األوصاؼ التي سادت في الغزؿ وكانت 
وخمر الرضاب، وليؿ الشعر ونرجس العيوف وغير ذلؾ مف األوصاؼ المألوفة 

: (ىػ759ت ) ومنو قوؿ الشاعر محمد القطاف (4)"فظير تقميدىـ جمياً 
 قذفت بسحر المحظ في قمبي اليوى

 

 وقد عشت دىرًا قبمو خالي القمب
 

 وصعدت أنفاسي وقطرت ادمعي
 

 (5)[كذا]وقمبتني بالسيد جنبػًا إلى جنب
 

                                                                                                                       

 .1969/133خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، .احمد مطموب، و د.د: ديوانو، تح( 1)

 .1965/39، مكتبة االنجمو المصرية، مصر، 2عبد اهلل كنوف، ط: ديوانو، تح( 2)

 .48/ديوانو( 3)

 .173/(د ت- القاىرة)ابراىيـ عمي أبو الخشب : تاريخ األدب العربي في األندلس( 4)

 .230/الكتيبة الكامنة( 5)
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: ( ىػ684ت )ومثمو أيضا قوؿ الشاعر حاـز القرطاجّني 
 مظمومة بالمحظ، ظالمػة بو

 

 تشكو، وتشتكي كؿ صب شيؽ
 

 عقد الجماؿ وشاحو منيا عمى
ج 

 (1)خصر بالحاظ العيوف منطؽ
 

: ومنو قوؿ ابف خاتمة
 واـر سياـ المحظ أو كفيا

 

 أنت بما ترمي مصاب معي
 

 موقعػيا قمبي وأنت الذي
 

 (2)مسكنو في ذلؾ الموضػػع
 

 (سحر المحظ وسياـ المحظ)واالستعارة التي ظيرت في قوؿ الشعراء 
استعاروىا لما يفعمو جماؿ العيوف ونظراتيا مف حالة الذىوؿ والحزف والقمؽ وعدـ 

. االرتياح
: وأشار ممؾ غرناطة إلى اليجر الذي أصابو مف المحبوب بقولو

 نفى اليجر عف عيني لذيذ رقادي
 

 (3)وأبقى بجفني عبرتي وسيادي
 

عف استقراره وارتياحو لقرب الحبيبة في حيف  (لذيذ رقادي)واستعار لفظة 
جعؿ مف ىجرانيا وبعدىا عنو ذىاب راحتو وعدـ استمتاعو بمذة االستقرار، الذي لـ 

. يخمؼ وراءه إال الدموع والسياد والقمؽ
ذا أراد الشعراء التعبير باالستعارة المكنية بصورة أبمغ وأعمؽ اعتمدوا  وا 
عمى عنصري التشخيص والتجسيـ المذيف يمثالف المرتكز الذي يرتكز عميو ىذا 

: النوع مف االستعارة ومنو قوؿ ابف خاتمة
 لوال حيائي مف عيوف النرجس

 

 (4)لمثمت خد الورد بيف السندس
 

في خمع الحياة عمى المواد الجامدة والظواىر "  ويعمد إلى التشخيص وذلؾ 
 جاعاًل لمنرجس عيونًا كأنيا عيوف الرقباء التي تحوؿ بينو (5)"الطبيعية واالنفعاالت

: وبيف الحبيبة، ومنو قوؿ الشاعر ابف فركوف
 كـ سقتني كؤوس لحظؾ حتى

 

 ممت وجدًا ميؿ الغصوف الرطاب
 

                                                 

 .1964/181عثماف الكعاؾ، دار الثقافة، بيروت، : ديوانو، تح( 1)

 .2/254أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض ( 2)

 .39/ديوانو( 3)

 .193/ديواف ابف خاتمة( 4)

 .64(/1963 –مصر )سيد قطب : التصوير الفني في القرآف( 5)
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 دمت ما الحت الكواكب إذ مػا
 

 (1)ضحؾ الروض مف بكاء السحاب
 

واستعار الشاعر لحالة النشوة التي يحس بيا مف لحاظ الحبيبة وكأنو 
يسقى الخمر والدليؿ عميو ىو الكؤوس التي تشير إلى الخمرة، فجعمتو كالغصف 
الرطب الذي يميؿ يمينًا وشمااًل، وقد استعمؿ لبياف حالتو الطباؽ ما بيف كممتي 

الضحؾ والبكاء الذي جعؿ الحبيبة تزىو وتخضر، فيي كالروض مف جراء بكائو، 
وىو عمى الرغـ مف حالتو وما يعانيو مف ألـ يدعو ليا بالسقيا مف دموعو، وىو 

. عمى كؿ ما يالقيو مف عذاب وألـ بما آؿ إليو حالو
ومف الصور االستعارية األخرى التي استعاف الشعراء بيا ىو االعتماد 

 كما ىو –عمى عنصر التجسيـ الذي يجسد الشاعر فيو المعنويات المجردة 
: (ىػ819يوسؼ الثالث، ت ) () كقوؿ الشاعر ممؾ غرناطة–معروؼ 

 أضحى الفؤاد بسيؼ البيف مجروحًا     
 

 (2)ومدمع العيف فوؽ الخد مسفوحاً 
 

لفظة )والصورة التي بينيا الشاعر تمثمت بنأي الحبيبة عنو فأستعار ليا 
لما يعانيو ويقاسي منو أشد قسوة، وعما يالقيو مف مرارة جعمتو كالشخص  (السيؼ

المجروح الذي يعاني ألـ الجراح، فضاًل عف تشبيو حالو بالجسد الميت الذي فارقتو 
الروح، فقد جعؿ مكاف الحبيبة مكاف الروح مف الجسـ فالقبوؿ والرضا منيا ىو 

. الذي يحييو
وقد جعؿ الشاعر ممؾ غرناطة مف وصاؿ الحبيبة لو كالجسـ الذي يرتدي 
ثوبًا جمياًل، لكنو لـ يوفؽ في ىذه االستعارة، فجعؿ الوصاؿ ثوبًا، ووصفو بالصفاء 

: في قولو
 فألبسني ثوب التوصؿ صافياً 

 

 (3)وعيدي بو قد حالؼ الصد عاشقو
 

                                                 

 .263/ديوانو( 1)

()  ((يوسؼ الثالث))ممؾ غرناطة ىو. 

 .24/ديوانو( 2)

 .190/ديواف ممؾ غرناطة( 3)
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 – كما ىو معروؼ –، وغالبية الصور ىي صور حسية الصورة الحسية. ت
بصرية وسمعية وذوقية وغيرىا مف الصور باعتمادىا عمى إحدى الحواس، وقد 
تتعاوف أكثر مف حاسة واحدة مف أجؿ الوصوؿ إلى الحاالت واألبعاد النفسية 

لألشياء وتختمؼ وظيفة المغة الشعرية عف وظيفة المغة العادية ألنيا تنقؿ 
اإلحساس باألشياء أو نقؿ عاطفة الشاعر فيو يعبر بيا عف إحساسو باألشياء 

نما "وعف مواقفو المختمفة، ألف الشعور  ليس شيئًا يضاؼ إلى الصور الحسية، وا 
الشعور ىو الصورة، أي أنيا ىي الشعور المستقر في الذاكرة الذي يرتبط في سرية 
بمشاعر آخر ويعدؿ منيا، وعندما تخرج ىذه المشاعر إلى الضوء، وتبحث عف 

. (1)"جسـ، فإنيا تأخذ مظير الصور في الشعر
إعادة تشكيميا وطريقة فريدة "وبذلؾ يتضح أف وظيفة الصور تظير في 

في تركيبيا إلى الدرجة التي تجعؿ الصورة قادرة عمى أف تجمع اإلحساسات 
 ألف (2)"المتباينة وتمزجيا وتؤلؼ بينيا في عالقات ال توجد خارج حدود الصورة

الصورة تجمع عف طريؽ الحواس، ثـ تعقد خواصيا األولى عندما تمتزج، وتتمثؿ "
 (3)".في الكمي

ومف خالؿ استقراء البحث لجيود الشعراء نجد أنيـ اعتمدوا في رسـ 
الصورة الشعرية وتكوينيا عمى الحواس، شأنيف شأف غالية الشعراء، فعندىـ نجد 

، ثـ (4)الصورة البصرية تحتؿ مكاف الصدارة، إذ إف الطابع العاـ لمصورة أنيا مرئية
لى  تأتي الصورة السمعية والذوقية وبقية الصور ترد في أشعارىـ ولكنيا قميمة وا 
جانب ذلؾ نجد تزامف الحواس عندما تشترؾ حاستاف أو أكثر في التعبير عف 

. أبعاد الصورة، وسنتحدث عنيا الحقاً 
 

                                                 

، 3عز الديف إسماعيؿ، ط.الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية، د( 1)
 .135(/1981-بيروت)

 .373/الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي( 2)

 .153/(د ت- بيروت)، 3إحساف عباس، ط. د: فف الشعر( 3)

- بغداد) دي سي لويس، ترجمة احمد نصيؼ الجنابي –ينظر الصورة الشعرية ( 4)
1982/)21. 
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يعد البصر أقوى المدركات الحسية وأقدرىا عمى نقؿ المعرفة : الصورة البصرية
الخارجية إلى الداخؿ أو النفس، وىذه الصورة المرئية مرتبطة ارتباطا وثيقًا باإلدراؾ 

عادة بشكؿ لو حدود قابؿ لإلدراؾ ولذلؾ فيي تحمؿ قسطًا مف البروز "ألنيا ترتبط 
. (1)"قد ال يتوفر لغيرىا

: (ىػ776ت )ومف الصور البصرية قوؿ الشاعر لساف الديف بف الخطيب 
 بنفسي حجازي الجماؿ إذ انتمى

 

 تطأطأت العميا بعػػزة مجػػده
 

 تبسـ عف در مف السمػط رائؽ
 

 (2)تأنؽ صنع اهلل في نظـ عقده
 

صور الشاعر في ىذه األبيات صورة حركية لمحبيبة، الذي ينسب جماليا 
. إلى الحجاز وتشبيو أسنانيا بالدرر البيضاء التي تظير عند ابتسامتيا

 (شاىد) رؤيتيا مف خالؿ الفعؿ ىوالصورة األخرى التي دعا الشاعر إؿ
الذي عبر فييا عف موقؼ الفراؽ والوداع، وما يعانيو مف ألـ ولوعة وحزف، ويتآزر 

: لتكويف الصورة البصرية في قولو (رأى)معو الفعؿ 
 مف لـ يشاىد موقفًا لفراؽ

 

 لـ يدر كيؼ تولُّو العشاؽ
 

 إف كنت لـ تره فسائؿ مف رأى
 

 يخبرؾ عف وليي وىوؿ سياقي
 

 مف حر أنفاس، وخفؽ جوانح
ج 

 وصدوع أكباد وفيض مآقي
 

 دىي الفؤاد فال لساف ناطؽ
 

 (3)عند الوداع وال يد متراؽ
 

وتنكشؼ جمالية الصورة البصرية الحركية أيضا في االلتفات، أي التفات 
الحبيبة لمحبيب عندما تكوف خائفة أو عندما تنأى عف الحبيب وترحؿ عنو، وذلؾ 

: في قوؿ الشاعر
 اعد التفاتؾ في اليوى لمتيـ

 

 يشكو النوى مف ظالـ متظمـ
 

 لو كنت تسمح بالتفاتؾ ساعة
ج 

 لرأيت كيؼ أذاب جسمؾ أعظمي
 

 جسـ نحيؿ لو وقفت برسمو
 

 (1)لعرفتو مف بعد طوؿ توىمي
 

                                                 

 .146(/1980- االردف )عبد القادر الرباعي . د: الصورة الفنية في شعر ابي تماـ( 1)

 .1973/416محمد الشريؼ قاىر، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، .د: ديوانو، تح( 2)

 .200/ديواف ابف خاتمة( 3)
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لتأخذ حيزًا ال يقؿ أىمية وحضورًا عف الصورة البصرية : وتأتي: الصورة السمعية
مف خالؿ إبراز األصوات المتنوعة في الصورة وتبايف مستوى توجياتيا وكثافة 

. (2)"ترددىا
الذي يدرؾ مف حاسة السمع رسـ صورة  (نطؽ)وبواسطة توظيؼ الفعؿ 

: سمعية بقولو
 القمب يعشؽ والمدامع تنطؽ

 

 (3)برح الخفاء وكؿ عضو ينطؽ
 

جعؿ الشاعر الدموع التي يذرفيا عمى الحبيبة ىي الناطقة التي تفصح 
عف دواخمو فضاًل عف أف كؿ عضو مف أعضائو ناطقة بما يحممو مف عشؽ 

. وعذاب وحب ليا
: وفي صورة سمعية لمشاعر حاـز القرطاجني قاؿ فييا

 ناديت حادييـ وقمبي يشتكي
 

 مف العج األشواؽ كؿ مؤجػج
 

 يا حادي اإلظعاف كـ مف ميجة
 

 (4)حممت حمولؾ في أعالي ىودج
 

والصورة التي شكميا الشاعر ىي مناداتو لحادي الضعف الذي ابتعد 
ويناديو مف أجؿ التوقؼ لرؤيتيا، أما لساف الديف بف الخطيب فيصور . بالحبيبة

: مجيء طيؼ الحبيبة بقولو
 فموال أنيني ما اىتدى نحو مضجعي

 

 خيالكـ بالمػيؿ حػيف يػزور
 

 ولو شئت في طي الكتاب لزرتكـ
 

 (5)ولـ تدِر عني أحرؼ وسطور
 

فموال األنيف واأللـ الذي عانى منو الشاعر نتيجة فراقيا وىجرىا ما اىتدى 
. ىذا الطيؼ الذي سمعو إليو

 

                                                                                                                       

 .109/الكتيبة الكامنة( 1)

محمد صابر عبيد، مجمة : أنماط الصورة الفنية في شعر احمد عبد المعطي حجازي( 2)
 .1989/131، 24، س4األقالـ، ع

 .294/الكتيبة الكامنة( 3)

 .107/ديوانو( 4)

 .225/ديوانو( 5)
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يتكئ الشعراء عمى الذائقة في تكويف صورىـ، فيي احد أنماط : الصورة الذوقية
التصوير الحسي في الشعر الذي يدرؾ عف طريؽ الذوؽ ومنو قوؿ الشاعر ابف 

في رسـ صورة لميوى الذي ( الذوؽ)، الذي استند فيو إلى فعؿ ( ىػ649ت )سيؿ 
: جعؿ مذاقو مرًا لكنو عندما يذكر طعـ ثغرىا فإف مذاقو يطيب فأشار بقولو

 أذوؽ اليوى مر المطاعـ عمقماً 
 

 (1)وأذكر مف فيو الممى فيطيب
 

: وفي صورة ذوقية لو قاؿ فييا
 سقاني كؤوس الحب حتى أمالني

 

 وشارب كأس الحي كيؼ يفيؽ
 

 قسا قمبو لكف عمى كؿ عاشؽ
 

 (2)فوا عجبًا والخصر منو رقػيؽ
ج 

شبو الشاعر الحب الذي أصابو بمذاؽ الخمر الذي يشير إليو بمفظة 
 (سقاني وشارب)كؤوس، ألف شاربو يشعر بالنشوى مف لذتو، وقد تضامف الفعميف 

. في بياف أبعاد الصورة الذوقية
وبالطباؽ رسـ لساف الديف بف الخطيب صورة ذوقية عف طريؽ التناقض 

يصور أفعاؿ الحبيبة عمى أنيا متجنية قاسية في  (مر وحمو)الذي عقد بيف كممتي 
: تصرفاتيا لكنيا جميمة حموة الكالـ فقاؿ

 أقوؿ لعاذلي لما نياني
 

 وقد وجد المقالة إذ جفاني
 

 عممت بأنو مر التجني
 

 (3)وفاتؾ أنو حمو المسػػػػػاف
 

 

وتنتقؿ الصورة إلى مستوى آخر غير المستويات التي عرضناىا، : الصورة الشمية
فتخطت بذلؾ المستوى المرئي والسمعي والذوقي إلى المستوى الشمي، واإلدراؾ 

الذي يتـ بيا، يكوف عف طريؽ التصور الذىني في تكوينيا، ومنو قوؿ الشاعر أبي 
: حياف

 تنفس مف أىوى فأّرج عرفو
 

 كأف سحيؽ المسؾ مف فيو ينفػػخ
 

 فشب بقمبي نار وجد وأنػيا
ج 

 (1)سترت منو لألعضاء تذكي وتفمح
ج 

                                                 

 .1967/79، دار صادر، بيروت، 2إحساف عباس، ط: ديوانو، تقديـ( 1)

 .47/ديوانو( 2)

 .1/309أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض ( 3)
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في ىذه األبيات شبو رائحة فـ الحبيبة برائحة المسؾ وىي مف المعاني التي ترد 
كثيرًا في تشبيياتيـ وقاؿ الشاعر عمي بف محمد بف سميماف ابف الجياب 

: ( ىػ749ت ) ()الغرناطي
 كـ رمت كتـ مزارىا لكنو

 

 صحت دالئؿ لـ تطؽ إعالليا
 

 تركت عمى األرجاء عند مسيرىا
 

 (2)أرجًا كأف المسؾ فت خاللػػيا
 

ويتضح أف الشاعر أراد رسـ صورة لزيارة الحبيبة التي جاءتو، وكتماف 
زيارتيا، لكف ظيور بعض البراىيف ىي التي فضحت وبينت زيارتيا لو، ومنيا 
رائحتيا التي شبييا برائحة المسؾ التي نثرت عمى طوؿ طريقيا إليو، لذا فأف 
عف "الشاعر األندلسي بصورة عامة، وشعراء بني األحمر بصورة خاصة تحدثوا 

السرى لياًل وما تنشر صاحبتو مف شذى عطر حتى يصبح كؿ ما تطؤه طيبًا 
. (3)"يحيي النفوس

فيبرز أثر العقؿ في تنظيـ صورة محتوية عمى الخياؿ، وىي الصورة الذهنية . ث
التي ال يمكف إدراكيا إال عف طريؽ ربطيا باألشياء المحسوسة، وىنالؾ اختالؼ 

بيف الصورة الذىنية التي يكوف إدراكيا عف طريؽ الخياؿ أو الفكرة التي يريد 
الشاعر تجسيدىا والصورة الحسية التي يكوف إدراكيا عف طريؽ الحواس، وبيذا 

. فإفَّ الصورة الذىنية أعمؽ في مستوى اإليحاء واإلثارة مف الصورة الحسية
ويبدو أف االنفعاليف العاطفي والنفسي يدعماف الشاعر إلى التركيز بصورة 
قوية عمى األشكاؿ الخارجية لألشياء فيصور أبعادىا الحسية مف دوف أف يتعمؽ 
فييا ويتأمؿ، فالشكوى والتضرع والتذلؿ لممحبوب وعد القدرة عمى تحمؿ الفراؽ، 

لـ يجدوا المعاني فالمحب ذليؿ "مف المعاني التي نمحظيا في غزليـ فيـ 
                                                                                                                       

 .144/ديوانو( 1)

( ) ىػ، وىو أحد شيوخ ابف الخطيب، وأبرز أساتذتو ينظر نثير 749 ىػ وتوفي 674ولد سنة
 .239/فرائد الجماف

 .5/436نفح الطيب ( 2)

 .146/( د ت–القاىرة )فصوؿ في الشعر ونقده ( 3)
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والمعشوقة ال ترحـ، ومف ىنا نشأ عندىـ ما يسمى بالحب المعذب الذي تفنف 
الشعراء في وصفو فرحيف بالتذلؿ لمحبيب والخشوع لو، وقؿ ما حدثنا الشاعر عف 

:  ومنو قوؿ الشاعر لساف الديف بف الخطيب(1)"أفراح الغراـ، فيو اذف في ألـ دائـ
 شكوت ليا داء اليوى فاشتكت بو

 

 فأبكي ليا مف حبيا وىي مف حبي
 

 خميمي جربت اليوى وخبرتو
 

 (2)فمميت عممًا منو بالسيؿ والصعب
 

وىذه الصورة تبيف حالة الشكوى واأللـ الذي يعانيو الشاعر، فيبينيا إلى 
أصدقائو وكأنو في طمب المساعدة ونجدة، وأشار شاعر آخر إلى تذلؿ المحب إلى 

: حبيبتو بقولو
 وتذلمي عند المقا وتممقي

 

 أف المحب إذا دنػػا يتمػػمؽ
 

 فمكـ سترت مف الوجود محبتي
 

 (3)والدمع يفضح ما يسر المنطؽ
 

: ولحظة توديع الحبيبة والسالـ عمييا صورىا الشاعر في قولو
 ذىبت حشاشة قمبي المصدوع

 

 بيف السالـ ووقفػة التوديع
 

 ما أنصؼ األحباب يـو وداعيـ
 

 صػب يحػدث نفسو برجوع
 

 مف كاف يبكي الضاعنيف بأدمع
 

 فأنا الذي أبكييـُ بنجيع
 

 إيو وبيف الصدر مني والحشا
 

 شجف، طويت عمى شجاه ضموعي
 

 ىات الحديث عمى الذيف تحمموا
 

 (4)تقدح بزند الفكر نار ضموعي
 

ومف المعاني الذىنية التي أكثر الشعراء مف استعماليا الكتماف، إذ إفَّ 
لى ذلؾ أشار ابف حـز بقولو  إف "المحب يمجأ إلى كتماف اليوى وعدـ البوح بو، وا 

فربما كاف سبب الكتماف حرص المحب عمى سمعة ... مف صفات الحب الكتماف
وربما كاف السبب خوؼ المحب ... المحبوبة، وىذا مف دالئؿ الوفاء، وكـر الطبع

وربما كاف ... عمى نفسو لجاللة قدر المحبوب فإْف أظير سره بطش بو المحبوب

                                                 

 .173/تاريخ األدب العربي في األندلس( 1)

 .272/ديوانو( 2)

 .294/الكتيبة الكامنة( 3)

 .296/نثير فرائد الجماف( 4)
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سبب الكتماف أال ينفر المحبوب، فمو باح المحب بعاطفتو انقطعت الصمة 
وربما كاف السبب الحياء الغالب عمى اإلنساف، أو أف يرى المحب مف ... بينيما

. (1)"محبوبو انحرافًا وصدًا ويكوف ذا نفس أبية، فيستتر لئال يشمت بو عدوه
ويمحظ في أثناء قصائدىـ التي يصوروف فييا كتمانيـ لحبيـ، مشاىد 

الموعة واألسى والدموع التي تفضح المحبوف، وضيؽ الصدر في السر والكتماف 
: ( ىػ745ت )ومنو قوؿ الشاعر أبو حياف 
 كتـ المساف ودمعي قد باحا

 

 وثوى األسى عندي وانسي راحا
 

 أني لصب طي ما نشر اليوى
ج 

 نشرًا وما زاؿ اليوى فضػاحاً 
 

 وبميجتي مف ال أصرح باسمو
 

 (2)ومف اإلشارة ما يكوف صراحاً 
 

: وشاعر آخر يتوجع ويتألـ مف الكتماف، اتضح ذلؾ مف قولو
 آِه مف لوعتي ومما أعاني

 

 ضاؽ صدري بالسر والكتماف
 

 كنت اخفي عف الوشاة إلى أف
 

 (3)فضحتني بدمعيا أجفاني
 

وأينما وجد الغزؿ وجد معو ذكر الشعراء لمعذاؿ والوشاة والرقباء الذيف 
يخافونيـ المحبوف ويخشوف منيـ عمى حبيـ و حبيباتيـ، ومف ىذه الصور قوؿ 

: الشاعر حاـز القرطاجني
 يا عاذلي في اليوى، أقصر فمست أرى

 

 مقصرًا في اليوى عف شأ وغيالناً 
 

 أنا بني الحب ال نصغي إلى عذؿ
 

 وال نميؿ إلى العذاؿ آذانػا
 

 ولـ يمج منذ ىمنا في مسامعػنا
 

 (4)عذؿ ولو ولج اآلذاف آذانا
 

قد تتكوف الصورة المفردة في بعض األحياف مف اإلدراؾ : تزامن الحواس. ج
باستنادىا عمى حاسة معينة تشكؿ نمطيا، وأحيانًا أخرى تتكوف مف . الحسي

اشتراؾ حاستيف أو أكثر وىذا ما يسمى بتزامف الحواس، لكي يعطي بعدًا حسيًا 
                                                 

 .63-60(/1975 –د ـ )، 2طوؽ الحمامة، تح الطاىر احمد مكي، ط( 1)

 .437/ديوانو( 2)

 .104/الكتيبة الكامنة( 3)

 .117/ديوانو( 4)



صــورة الغــزل األندلســي فـي شعــر بــي األمحــر 

 شيؿاء هاتو فعل. م.فاحل محد امحد و م. د.م.قصي سامل عؾوان و أ. د.أ

 22 

يحاًء عميقًا أكثر مف اعتمادىا عمى حاسة واحدة مف الحواس لذا فإفَّ  الترابط "وا 
الوثيؽ بيف صورة أو إحساس مدرؾ بإحدى الحواس وبيف صورة أخرى أو إحساس 

. (1)"آخر مدرؾ بحاسة أخرى
وتتشابؾ الحواس بعضيا مع بعض مف أجؿ تقديـ نص شعري يحقؽ 
يصاليا إلى المتمقي ويستعمؿ  الصورة المطموبة التي يريد النص التعبير عنيا وا 

الشعراء ىذا النمط مف التصوير لكي يعطوا صورىـ وصفًا حسيًا دقيقًا يدرؾ بأنواع 
:  حسية مختمفة، ومف ذلؾ قوؿ الشاعر ابف خاتمة

 تريؾ وتسمع ما تشتيي
 

 (2)بقدر طيب وصوت اغف
 

الحبيبة وصوتيا الجميؿ الذي أدرؾ مف فعؿ الرؤية  (قد)الذي صور فيو 
وفي ىذه الصورة تزامنت حاستاف معًا في رسميا فكونت  (تسمع)والفعؿ  (رأى)

صورة بصرية وأخرى سمعية عبرت عف المعنى الذي أراده، ومنو أيضا قوؿ 
: ( ىػ780ت ) ()الشاعر ابف جابر

 سموا حسف ذاؾ الخاؿ في صفحة الخد
ج 

 متى رقموا بالمسؾ في ناعـ الػورد
 

 وقولوا لذلؾ الثغر في ذلؾ الممى
 

 (3)متى كاف شأف الدر يوجد في الشيد
 

في خياؿ الحبيبة طعمًا ولذة قد  ( ىػ758ت ) )**(ويرى أبو الحسف العقيمي
: أدركيما بحاسة الذوؽ والبصر والممس في قولو

 زار الخياؿ وياليا مف لػذة
 

 لكف لمذات الخياؿ منػػػاـ
 

 ما زلت ألثـ مبسمًا، منظومػػة
 

 درر وموردة الشيي مداـ
ج 

 وأضـ غصف الباف مف أعطافو
 

 (4)فأشـ مسكًا فض عنو ختاـ
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ومف تجاور حاستي البصر والذوؽ تتكوف صورة يبيف فييا نظرات المحب 
والمحبوب ومذاؽ رضاب الحبيبة ومف ذلؾ قوؿ الشاعر محمد بف محمد البدوي 

: ( ىػ750ت ) )*(البمنسي
 عيناي تفيـ مف عينيؾ أسرارا

 

 وورُد خدؾ يذكي في الحشا نػارا
 

 ممكت قمب محب فيؾ مكتئب
 

 قد آثر الدمع في خديو آثارا
ج 

 رضاب ثغرؾ يروي حر غمػتو
 

 ياليت نفسي تقضي منو أوطارا
 

 انعـ بطيؼ خياؿ منؾ ألمحو
 

 ماذا عميؾ يطيؼ منؾ لػو زارا
 

 نفسي فداؤؾ مف ضبي بو كمؼ
ج 

 (1)يصبوا لو القمب مضطرًا ومختارا
 

وىذه الصورة التي شكميا الشاعر، ووضح حبو وتعمقو بحبيبتو وتمنى 
رؤيتيا ولو بالطيؼ الذي جعميا كالنعمة التي ينعـ بيا المحب عمى الحبيب، 
وبذلؾ فإفَّ الشعراء استطاعوا أف يربطوا بيف عوالـ الحس المختمفة لمتعبير 
حساسيـ، ولعميا أىـ خصيصة مف خصائص األسموب والخمؽ الفني مف  وا 

 (2).الحواس

: الصورة املركية: ثانيًا
مجموعة مف الصور البسيطة المؤتمفة التي تستيدؼ تقديـ عاطفة "وىي 

أو فكرة موقؼ عمى قدر مف التعقيد أكبر مف أف تستوعبو صورة بسيطة فيمجأ 
 فعمى (3)"الشاعر آنئذ إلى خمؽ صورة مركبة لتمؾ الفكرة أو العاطفة أو الموقؼ

صورة مركبة عارض فييا : ( ىػ745ت )سبيؿ المثاؿ ما وجد عند أبي حياف 
: قصيدة الشاعر كعب بف زىير
 بانت سعاد فقمبي اليـو متبوؿ

 

 متيـ أثرىا لـ يعد مكبوؿ
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يحدد فييا صفات امرأة منعمة، وأظير فييا مواطف الجماؿ إلى الذيف يمومونو في 
: حبيا فقاؿ

 ال تخذاله فما ذو الحب معػذوؿ
 

 العقؿ مختبؿ والقمب متبوؿ
 

 ىزت لو أسمرًا مف خوط قامتيا
 

 فما أنثى الصب أال وىو مقتوؿ
 

 جميمة فصؿ الحسف الرفيع ليا
 

 فكـ ليا أحمؿ منو وتفصيؿ
 

 فالنحر مرمرة، والنثر عنبره
 

 والثغر جوىرة، والريؽ معسوؿ
 

 والطرؼ ذو غنج، والعرؼ ذو ارج
 

 والخصر مختطؼ، والمتف مجدوؿ
 

 ىيفاء ينبس في الخصر الوشاح ليا
ج 

 درماء تخرس في الساؽ الخالخيؿ
 

 مف المواتي غذاىف النعيـ فما
 

 (1)يتقيف، آباؤىا الصيد البيالػيؿ
 

ففي كؿ بيت مف ىذه األبيات رسـ ليذه المرأة صور متعددة تعبر عف 
جماليا، فوصفيا بأنيا مخدومة ال خادمة منعمة مترفة، قد أصبح الشاعر مبتسمًا 
وليًا بيا، وقد مس عقمو الجنوف مف روعة جماليا وحسنيا الذي يبدو وكأنو فصؿ 

عمييا تفصياًل، وكؿ الصفات التي وصفت بيا، صفات تقميدية كثيرًا ما كانت توسـ 
: بيا المرأة إلظيار جماليا، وكذلؾ وصؼ ابف خاتمة لحظة توديع الحبيبة في قولو

 وقفت والبيف قد زمت ركائبػو
 

 ولمنفوس مع األنفاس تقطيع
 

 وقد تمايؿ نحوي لموداع وىؿ
 

 لراحؿ القمب صدر الركب توديع
ج 

 أضـ منو كما أىوى بغير نوى
 

 ريانة في شذاىا الطيب مجموع
 

 تيفو فأذكر خوفًا في تقضييػا
 

 إف الشفيؽ بسوء الظف مولوع
 

 ىؿ عند مف قد دعا بالبيف فعميػو
 

 إف الردى منو مرئي ومسمػوع
 

 أشيع القمب مف رغـ عمي ومػا
 

 بقاء جسـ لػو لمقمب تشييػع
 

 أري وشاتي أني لست مكترثػاً 
 

 لما جرى وصميـ القمب مصػدوع
 

 الوجد طبعي، وسمواني مصانعو
 

 (2)ىييات يشكؿ مطبوع ومصنػوع
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الصورة المركبة وما يكتنفيا مف جزئيات تبيف لحظة وداع الشاعر لمحبيبة، 
والصورة األولى مجيء الحبيبة لو، ثـ لحظة العناؽ والضـ، ومشيد الوشاة ووقوفو 
ساعتئذ عند انطالقيا، فكؿ بيت كوف لو صورة تآزرت مع غيرىا لتكوف ىذا النوع 

. مف الصور

: الصورة الؽؾية: ثالًٌا

إف بناء القصيدة جعؿ النظر إلييا عمى أنيا كياف عضوي متكامؿ، وىي 
بيذه النظرة ال تتراكـ فييا الصور مف دوف ارتباط، بؿ تتفاعؿ معًا لنتاج ىذه 

 (1).الصورة
ف االرتباط الشعوري العاـ لمقصيدة يؤدي إلى وحدة الصورة وتماسكيا  وا 

إال وحدة الصورة ووحدة الصورة ىي "عف طريؽ الوحدة العضوية ألنيا ليست 
بالضرورة وحدة اإلحساس أو ىيمنة إحساس واحد عمى القصيدة كميا، لذلؾ 

فالوحدة العاطفية ىي دليمنا عمى تحقيؽ الوحدة العضوية في العمؿ الفني ومعنى 
ىذا أف الصور في داخؿ العمؿ الفني ما ىي إال تجسيد لمتجربة أو لمحظة 

الشعورية التي يعانييا الفناف، والطبيعي أف تسيطر التجربة عمى كمماتو وعباراتو 
. (2)"وموسيقاه وصوره

ويبدو لي كمما اعتمدت القصيدة عمى الحوار أو القصة والسرد كونت 
صورة كمية، فعمى سبيؿ المثاؿ، الصورة التي تعتمد عمى السرد القصصي في 

قصائدىـ الغزلية في تصوير مشاىد وداع الحبيبة ورحيميا، وىذا ما أشار إليو ممؾ 
: غرناطة بقولو

 أال لميوى صبري غدية ودعػوا
 

 تخب بيـ أيدي المطي وتوضع
 

 وماجت رجاؿ في رجاؿ تباطئوا
 

 فنادى منادي البيف فييـ فأسرعػوا
 

 فمما رأت عيني اليوادج بينيػـ
 

 سراعًا عمى األكتاد منيـ ترفػع
 

 تقيقرت خمفي والدموع حثيػثة
ج 

 عمى الخد مني تستيؿ وتيمػع
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 ووقرت نفسي والضموع رواجؼ
 

 تكاد مف اإلشفاؽ وجدًا تضعضع
 

 ومسحت عف عينٍي كأني حالػـ
 

 (1)وكيؼ يرى األحالـ مف ليس ييجع
 

يصؼ الشاعر قبيمة الحبيبة واليوادج معمنة بداية الرحيؿ، ثـ صور حالتو 
المأساوية مف الحزف والدموع التي مسحيا عف خده وحالة الرجوع واالنتكاس نتيجة 

رؤيتو ليا وىي راحمة، ويظير أنو أحسف اختيار المحظة التي أراد تصويرىا، 
. فينالؾ عالقة ما بيف حزنو ورحيميا

وىذا كما يبدو نيج تقميدي لمقصيدة العربية حاوؿ الشاعر األندلسي أف 
. يرى ما يراه الشاعر المشرقي والسيما في الجاىمية

ولمشاعر لساف الديف الخطيب قصيدة أعاد فييا ذكرياتو مع حبيبتو مشيرًا 
:  إلى ذلؾ بقولو

 نعمنا بوصؿ مف حبيب مساعد
 

 وقد أقمؽ النفس انتظار المواعد
 

 ونمنا كما شاء اليوى عقب النوى
ج 

 عمى رغـ انؼ مف عدو وحاسػد
 

تحدث فييا عف نعمة الوصاؿ بعد البعد واليجراف الذي أصابو مف 
الحبيبة، وقد ناؿ وصاليا عمى الرغـ مف وجود العاذؿ والحسود، ثـ انتقؿ الشاعر 

: بعد ىذا المطمع إلى بداية القصة، وما جرى بينيـ مف حديث قائالً 
 نجاذب أىداب العتاب لطيفػة

 

 فنسقي بعيد الدمع ذكر المعاىد
 

 ونمزج كأس الراح تشرع بيننا
 

 شمواًل بمعسوؿ مف الريؽ بػارد
ج 

 ونمثـ ما بيف النحور إلػى الطػمى
 

ف ىي غصت بالحمي والػقالئد  وا 
 

 وننيؾ مف وصؿ المما غمة الظمأ
 

 فيا لػؾ مف ري لغمػة وارد
 

 وننعـ مف وصؿ الحبيب بجنػة
 

 ىي الخمد لكف الفتى غير خالػد
 

بدا الشاعر في ىذه األبيات بسرد القصة التي حدثت بينيما، فأوؿ ما 
ثارة الذكريات التي ىيجت  صار الحديث ابتدأ بالعتاب الذي يجري بيف المحبيف، وا 

:  في دواخمو الحزف والعذاب، ثـ قاؿ
 ولما استماؿ النـو والكأس جفنو

 

 وألقى لسمطاف الكرى بالمقالػد
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 نضحت عمى نيراف قمبي بقربو
 

 ووسدتو ما بيف نحري وساعدي
 

لى لحظات الفرح، التي سرعاف ما  وىنا وصؿ الشاعر إلى قمة الرضا، وا 
: انتيت، ومف ذلؾ قولو

 وكانت إلى ذكر الفراؽ التفاتػةٌ 
 

 قدحت بيا زند األسد غير خامػد
 

 فأيقظو قمب خفوؽ ومقمة
 

 نجود بدر ذائب غير جامد
 

 وريع وقد شد العناؽ وثاقيا
 

 كما ريع ظبي في حبالو صائد
 

 فأقبؿ يشكو ضعؼ ما أنا أشتكي
 

 ويسأؿ مف أشواقو كؿ شاىػد
 

 ويقسـ لي أف ال يخوف مواثقػاً 
ج 

 تخذت عميو محكمات المعاقد
 

 [كذا]وقاؿ لتيف الوصؿ مني فإنمػا
 

 ييوف إلى المحبوف خوض الشدائد
 

: واقترب الشاعر مف لحظة الفراؽ التي يخافيا، ومف ذلؾ قولو
 وودعتو كرىًا وداع ضرورة

 

 وحكـ النوى يجري عمى غير واحد
 

 وقاؿ كما ىب النسيـ بسحره
ج 

 فما بمطػػمور مف الباف مائد
 

 وولى فرد الطؼ نحوي مسمماً 
 

 بو بيف أطػػراؼ حساف النواىػد
 

 فأما اصطباري فيو أوؿ راحؿ
 

 (1)وأّما اشتياقي فػػػيو أوؿ قاعػد
 

إنيا لحظات مريرة عمى الشاعر، وىو يودع حبيبتو، التي ذىبت عنو، 
وكأنيا ىّبة نسيـ، فيو ما بيف حالة اشتياؽ، وحالة عدـ الصبر واالضطراب، مر 
بيا، وىي نياية متوقعة لمذكريات التي لـ تترؾ لو إال األلـ والحزف، وحالة متوقعة 

. لرحيؿ الحبيبة
ومف تزامف حاسة البصر بما فييا مف حركة وألواف، وحاسة الذوؽ تتعاوف 
الصور لتصور زيارة الحبيبة لمحبيب، وىي في حالة خوؼ ورعب مف الرقيب ومنو 

: قوؿ ابف خاتمة
 زارت عمى حذر مف الرقباء

 

 والميؿ ممتؼ بفضؿ رداء
 

 تصؿ الدجى بسواد فرع فاحـ
 

 لتزيد ظممػاء إلى ظممػاء
 

 فوشى بيا مف وجييا وحمييػا
 

 بدر الدجى وكواكب الجوزاء
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 أىاًل بزائرة عمى خطر السرى
 

 ما كنت أرجوىا ليـو لقػاء
 

 أقسمت لوال عفة عذريػة
ج 

 وتقًى عمى لو رقيب رائػػي
 

 لنقعت غمة لوعتي برضابيػا
ج 

 (1)ونضحت ورد خدودىا ببكائي
 

أشار الشاعر في ىذه الصورة إلى ظمأه وأشواقو إلى رؤية حبيبتو، وىي 
. صورة كمية أعطت أبعاد زيارتيا، وفرحة المقاء بيا

ومف عدة صور جزئية حشدىا الشاعر في قصيدتو أعمى صورة كمية 
: لمحبيبة التي وصفيا بقولو

 بي شادف أىيؼ ميما أنثني
 

 يحكي تثنيو القضيب الرطيب
 

 ذو غرة كالبدر قد اطمعػت
ج 

 فوؽ قضيب نابت في كئيب
 

ولعؿ مقدمة القصيدة التي جاء بيا الشاعر وتشبيو حبيبتو بالبدر، ليطمعنا 
:  عمى مغامرتو بقولو

 خضت حشا الظمماء مف حبو
 

 اختمس الوصؿ حذار الرقيب
 

ولـ يخض الشاعر بالتفاصيؿ في مغامرتو مع الحبيبة، فيسارع إلى نتيجة ىذه 
: المغامرة بقولو

 فبت والوصؿ لنا ثالػث
 

 يضمنا ثوب عفاؼ قشػتيب
 

 حتى اذا ما الميؿ ولى وقد
 

 مالت نجـو األفؽ نحو الغروب
ج 

 ودعتو والقمب ذو لوعػة
 

 أسيؿ مف ماء جفوني غػروب
 

 فمست ادري حيف ودعتو
 

 (2)قمب بإضالعي غدا أـ قميب
 

ومع ىذه الصور الجزئية غير المفصمة التي باإليجاز كوف الشاعر صورة 
كمية إيحائية ليا القدرة عمى المضي مع مضموف القصيدة نحو التماسؾ في 

. إيصاؿ المعنى المطموب
أما الشاعر ممؾ غرناطة فيصور بكاءه طمؿ حبيبتو عندما يتذكرىا 

: بالجدوؿ الذي يسيؿ منو الماء، وذلؾ في قولو
 لمف طمؿ بالرقمتيف محيؿ سقتو

 

 روايا المزف حيث تسيؿ
 

 تذكرت عيدا بالحبيب قطعتو
ج 

 وأياـ أنس ماليف سبيػؿ
ج 
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 فجاشت شؤوف الدمع تيمؿ كالحيا
 

 (1)فمنيا امالي جدوؿ فمسيؿ
ج 

وال يعني ذكر الشعراء لإلطالؿ في قصائدىـ الغزلية في الشعر األندلسي 
 انو مرتبط بالصحراء وأف الشاعر الذي يصفو البد مف أف – عصر بني األحمر –

يكوف موجودا فييا، في حيف أفَّ شعراء األندلس عاشوا في حواضر ونعموا فييا 
الطمؿ معادؿ حسي وذىني يكنى بو الشاعر عف ضياع اعتراه وأفقده العزيز "ألف 

عمى نفسو، ىو مبكى العاشؽ عمى عشيقتو، والشيخ عمى شبابو، واليائس الطموح 
عمى أممو، وىو إلى ىذا مبكى الشاعر عمى أمسو المنصـر في حاضر ال 

. (2)..."يتعاطؼ معو
ثـ يتمنى الشاعر رؤية الحبيبة التي ابتعدت عنو، ويوجو خطابو إلى 

أصدقائو لطوؿ مدة غيابيا، فحاؿ الفراؽ واف أبعدت بينيما إال أف أشواقو ووده لو 
: بعاد أو رحيؿ، وتتضح ىذه الصورة بقولو

 ترى الذي تسمح األياـ ياربع بالمنى
 

 وبطمع بدر طػػاؿ أفػوؿ
 

 وحتى الذي قد كنت فيؾ الفتو
 

 إلى الصد واإلبعاد صار يميؿ
 

 خميمي خبرني بمػا مدت النوى
 

 وما ذاؾ شيء يرتضيو خميؿ
 

 فإف كنت قد أزمعت عنؾ ركابي
ج 

 (3)فشوقي وودي ليس فيو رحيؿ
 

مصادر الصورة : رابعًا

عند دراسة الصورة لدى أي شاعر، أو أية ظاىرة يعمؽ االطالع عمى 
المصادر التي اعتمد عمييا الشعراء في تكويف صورىـ، ومف ىذه المصادر القراف 

الشؾ أفَّ الغزؿ مف أكثر الموضوعات "الكريـ واألحاديث النبوية الشريفة و 
التقميدية التي حدد الشعراء في صورىا وابتكروا في تشبيياتيا غير أفَّ أكثر ىذه 
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الصور الجديدة جمااًل ورقة وابتداعا تمؾ التي جاءت مطعمة بألفاظ القراف 
. (1)"والحديث ومعانييما

: ومف األمثمة عمى ذلؾ ما شار إليو ابف خاتمة بقولو
 إذا بدا يختاؿ في مشيػػو

 

 فالشمس والغصف لو يسجداف
 

 فقد حاؿ ما بيف قموب الورى
 

 (2)وبينيـ، فيـ بو فرقتػاف 
 

وصور الشاعر مشية الحبيبة التي إذا ظيرت لو فإنيا لييبتيا وطوليا 
الفارع ولجماليا فإف الشمس والغصف يسجداف ليا وكأنيما يقراف ليا ويعترفاف 

بجماليا طاعة ليا وقموب الناس قد أصبحت ليا فرقتاف، ونجده متأثرًا بقولو تعالى 
. (3)"النجـ والشجر يسجداف"

وقد تأثرت الصور الشعرية باألحاديث النبوية وىذا ما تجسد لدى الشاعر 
:  لساف الديف بف الخطيب بقولو
 أصبح الخد منؾ جنة عػدف

 

 مجتمى أعيف وشـ أنػوؼ
 

 ظمتيا مف الجفػوف سيػوؼ
 

 (4)جنة الخمد تحت ظؿ السيوؼ
 

يشبو الشاعر خد الحبيبة بجنة عدف بمناظرىا الرائعة ورائحتيا الزكية لكنيا 
تحت سطوة السيوؼ ولعمو يشير إلى جماؿ رموشيا، أو إشارة إلى أفَّ ىذه الجنة 
عمى الرغـ مف روعة جماليا، ليا حراس يحرسونيا بالسيوؼ، لصعوبة الوصوؿ 

، (5)"الجنة تحت ظالؿ السيوؼ"إلييا وقد استطاع أفَّ يوظؼ الحديث الشريؼ 
. خدمة لممعنى والصورة التي أراد التعبير عنيا

: ومف الصور المتأثرة باألحاديث الشريفة قوؿ الشاعر ابف خاتمة
لسوء حالي ومػا إدراؾ ما حالي  

بكى خميمي ومػػا رؽ عذالػي  
لـ يأف إف ترحما يا خالي البػاؿ؟ 
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 (مطؿ الغني ظمـ)                                       جد بالرضا يا بخيؿ 
 (1)                                       لـ تػدر إف النصيح سماعػو إثػـ

والصورة التي يوضحيا الشاعر في الموشحة بياف الحاؿ التي آؿ إلييا 
وبكاء أصدقائو وعطؼ عذالو، لكف حبيبتو بخيمة عميو حتى بالرضا والقبوؿ، وىذه 

. (2 )(مطؿ الغني ظمـ)الحالة اقتبسيا مف الحديث النبوي الشريؼ 
والمعتقدات مف المصادر التي اعتمدىا الشعراء في رسـ صورىـ الشعرية، 

ومنيا نسبة جماؿ العيوف وسحرىا الى سحر بابؿ وىاروت بما فييا مف تأثير 
ولوعة عمى قموب المحبيف، ومف ذلؾ قوؿ الشاعر أبي عمي الحسف بف عمي 

: ( ىػ730ت )القيجاطي 
 أسحر بابؿ مف عينيؾ يمنعنػي

 

 ديف السمو أـ الصمصامة الذكر
 

 لوالؾ ما أرقت عيني وال عمقت
ج 

 (3)بميجتي لميوى ناب وال ظفر
 

: وقوؿ أبي حياف
 وغنج عينيؾ أـ سحر تمقفو

 

 ىاروت فازداد تسميكا بو وطغى
 

ما يفعؿ السحر باأللباب ما فعمت 
 

 (4)عيناؾ يا مف لتعذيب الورى قد فرغا
 

 

: وابف فركوف في قولو
 حقيقة يروى ىاروتوما السحر عف 

 

ولكنو يروى عف األعيف النجؿ 
 

فكـ ذا تموماني عػمى كمفي بو 
ج 

 (5)كأف لـ يذؽ طعـ اليوى عاشؽ قبمي
 

ومما يزيد الصورة تقميدًا ىو تشبيو الشاعر سحر عيني الحبيبة بسحر بابؿ 
. وىاروت الذي يعبث بالعقوؿ
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وكذلؾ اعتمد الشعراء عمى الطبيعة في تكويف صورىـ الشعرية ، ومف 
: ذلؾ ابف فركوف في قولو

إنمػا أنت لممحاسػف روض 
 

حيف تبدي قدا وخدا أسيػال 
 

وانعطاؼ الغصوف يرجى وما أف 
 

 (1)يمنع الروض غصنو أف يميال
 

شبو الشاعر خد الحبيبة وقدىا بالروض لجماليا ورقتيا، والمتمعف ليذه 
األبيات يتحسس بالصورة التي أراد التعبير عنيا، وىي أف جماليا يقترب إلى حد 

: ما مف جماؿ الروض المميء باألزىار والورد الجميمة وليذا قاؿ الشاعر
أيف ورد وسوسف كنت اجني 

 

أيف شيد وشفت مف أقحواف 
 

بت ليمى والبدر فيو نديمي 
 

 (2)مخجال بدره ببدر ثػاف
 

والصورة ىنا قائمة عمى تشبيو خد الحبيبة بالورد والسوسف والعسؿ الذي 
. يرشفو منيا

:  اخلامتــة

بنو األحمر، مف سكنة غرناطة، التي تقع في جنوبي األندلس، اتخذىا ابف 
. األحمر مقرا لدولتو، بعد ضعؼ دولة الموحديف

، يعكس ميوؿ عصرىـ ويبيف غرناطةوالغزؿ عند شعراء بني األحمر في 
مف الموضوعات الكثيرة الشيوع بيف أدباء الترؼ والغنى في كؿ ))طبيعتو، فيو 

 التي ىي مف أشير بالد غرناطةوىذه السمة ميزت بني األحمر في ( (عصر
التي سحر العرب بجماؿ طبيعتيا الخالبة، فيي تقع  (المقري)األندلس، كما يقوؿ 

وممئ باإليحاءات الفنية، فضال عف . في وسط جغرافي زاخر بالجماالت الطبيعية
االزدىار األدبي الواسع الذي كاف عمى يد عدد مف الكتاب والشعراء أمثاؿ ابف 

. الخطيب وابف زمرؾ وابف خاتمة وابف الجياب وغيرىـ
يضاؼ إلى ذلؾ التسامح الديني الذي تميزت بو المرأة األندلسية في عيد 
بني األحمر، واإلباحية التي تميزت بيا المرأة في طبقات المجتمع الغرناطي كميا، 
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وكانت النساء يظيرف سافرات ويشاركف في مباىج الحياة، فكاف اختالط الجنسيف 
. ابرز ما تميز الحفالت في المجتمع الغرناطي

وقد ترتب عمى ذلؾ شيوع أنواع مف الغزؿ سادت في عصرىـ كانت 
.. الغزؿ العفيؼ، والغزؿ الحسي، والغزؿ بالمذكر: تشمؿ

فقد اتسع خياؿ الشعراء فصوروا ما صوروا مف تمؾ الصور الغزلية التي 
حساسيـ معبرة عف تجربتيـ الشعرية في سياؽ بياني  جمعت بيف عقوؿ الشعراء وا 

في مجمميا مجموعة مف الصور التي تترابط -  عندىـ –فكانت القصيدة . خاص
متسمسمة عندما تقدـ لنا الصورة المفردة كأبسط جزيئات التصوير إلى أف تصؿ إلى 

الصورة المركبة مف مجموعة متفاعمة مف الصور، تستيدؼ في خاتمة المطاؼ 
وعمى أساس ىذه الرؤيا فقد . تقديـ صورة كمية عامة ىي في جوىرىا القصيدة ذاتيا

الصورة المفردة بأنواعيا المتعددة، كالصورة التشبييية : شممت دراستنا لمصورة
واالستعارية، والصورة الحسية بأنواعيا المتعددة أيضا كالصورة البصرية والسمعية 

والذوقية والشمعية، فضال عف دراسة الصورة الذىنية، والصورة التي تبنى عمى 
تزامف الحواس، ثـ شممت الدراسة الصورة المركبة، والصورة الكمية باإلضافة إلى 

. دراسة مصادر تمؾ الصور التي استوحيت منيا
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Abstract  

Alahmar Tribe lived in Granada, which was located 

south of Andalusia, and took it as their capital after the 

collapse of Almuwahideen Government. Lyric poetry by 

Alahmar Tribe in Granada reflects the tendencies and the 

nature of their era; as a matter of fact it is a common aspect of 

opulence and wealth poetry for men of letters in this period. 

This characteristic of Alahmar Tribe distinguished them in 

Granada, the most famous region in Andalusia. Arabs were 

charmed by the beauty of its fascinating nature. Because it is 

located within a geographic environment full of natural 

beauties, full of artistic inspiration, in addition to the wide 

literal prosperity which was evoluted by many writers and 

poets such as Ibn Ilkhateeb, Ibn Zamrak, Ibn Khatima, Ibn 

Ajjayab and others. 

Also the religious tolerance that characterized the 

Andalusian woman during the era of Al-Ahmar Tribe ruling 

period, and pornography that characterized her within the 

classes of the Granada society; woman were appearing 
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unveiled to participate in joys of life. She used to mix with the 

other sex.  

According to what is mentioned above, forms of lyric 

poetry became vary common aspect dominating that era 

including: chasten poetry, sensational lyric poetry, and flirting 

male poetry. Imaginations by poet became very wide and they 

inspired what they wanted from lyric poetry images that 

associated the minds of the poets with their sensations 

expressing their poetic experience through a special tropic 

context. 

A poem for them is a group of images connected with 

each other successively when they present us a simplest part of 

imagination until it reaches to draw the compound image that 

consists of a group of interactive images finally aims at 

presenting a total and general image containing the poem 

itself. 

According to this view the current study of image 

included the single image with all its various forms, such as 

simile image and metaphorical image, also the sensational 

image with its all various types such as visual, auditory and 

tasty images, in addition to studying the mental image. This 

image is based on synchronizing senses. The study also deals 

with the compound image, the total image as well as studying 

the resources that those images were inspired from. 
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