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 تىظيف الصىرة احلسيت عنذ شاعزاث األنذلس
 منتصر نبيه محمد صديؽ

 مصر –جامعة المنيا  –كمية دار العمـو  -قسـ الدراسات األدبية 
 montaser_nabih@mu.edu.egالبريد اإللكتروني :

 امللخص :
ات األنػػدلس  يهػػدؼ اػػذا البحػػث الػػأ دراسػػة رنػػواع الصػػورة الحسػػية  ػػي شػػعر شػػاعر 

وكيفية توظيؼ اػذ  األنػواع مػف رجػؿ انتػاج العديػد مػف الػد  ت التػي تكشػؼ عنهػا 
الدراسػػةو ولػػذلؾ يتنػػاوؿ البحػػث مفهػػـو الصػػورة الحسػػية  وراميتهػػا  وكػػذلؾ ع قػػة 
اإلدراؾ الحسػػي بالايػػاؿ  ػػي تكػػويف الصػػورة  ًػػـ يػػدرس كػػً  مػػف الصػػورة البصػػرية 

ذلؾ الشػػمية  وكيفيػػة توظيػػؼ شػػاعرات األنػػدلس والسػػمعية والممسػػية والتذوقيػػة  وكػػ
لهذ  الصور  وما عبرت عنه مف د  ت ماتمفػة كشػؼ عنهػا السػياؽو وريًبػا بيػاف 
ربرز الد  ت التي عبر عنها تراسؿ الحػواس مػف اػ ؿ عمػؿ حاسػة معينػة بوظيفػة 

ويأتي اذا البحث لدراسة الصورة الحسية بشػكؿ اػاص عنػد شػاعرات  حاسة رارىو 
ً ػػػاألنػػػد ؿ ظػػػاارة  نيػػػة يمكػػػف م حظتهػػػا دااػػػؿ لس؛ ألف اػػػذا النػػػوع مػػػف الصػػػور م

رشعارافو وقد اعتمدت الدراسة عمأ المنهج الفنػي؛ لمبحػث عػف كيفيػة توظيػؼ اػذ  
لػأ ربػرز الػد  ت التػي رنتجتهػاو اها  ومف ًػـ التوصػؿ ػػوناتػتج ء مكنػػور  واسػػالص

ي مػف ربرزاػا طغيػاف الصػورة البصػرية ائج التػػػػة الػأ بعػض النتػػػمت الدراسػوقد توص
عمأ انتػاج شػاعرات األنػدلس منارنػة بالصػور األاػرى  ػي رشػعاراف  وارتبػاط معظػـ 

 الصور الحسية بالوصؼ  ونتائج رارى شممتها الااتمةو 
 األندلس -شاعرات  – الصورة – توظيؼ : الكلماث املفتاحيت
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Employment of the sensual image among 

the poets of Andalusia 

Dr.. Montaser Nabih Muhammad Siddiq 
Department of Literary Studies, Faculty of Dar Al Uloom , Minia 

University 
Email : montaser_nabih@mu.edu.eg 

Abstract 
This research aims to study the types of the sensual image in the 

poetry of the poets of Andalusia, and how to employ these types in 

order to produce many of the semantics that the study reveals. 

Therefore, the research deals with the concept of the sensory 

image and its importance, as well as the relationship of perception 

with imagination in the formation of the image, then studies both 

the visual, auditory, tactile and gustatory image, as well as the 

olfactory, and how Andalusian poets employ these images, and the 

different connotations they expressed in the context. And also to 

explain the most prominent indications expressed by the 

correspondence of the senses through the functioning of a certain 

sense with another sense function. This research comes to study 

the sensual image of the poets of Andalusia in particular. Because 

this type of image is like an artistic phenomenon that can be 

observed inside their poetry. The study was based on the technical 

approach; To search for how to use these images, to clarify their 

contents, and then to come up with the most prominent 

indications that they produced. The study reached some results, 

the most prominent of which is the tyranny of the visual image on 

the production of Andalusian poets compared to other images in 

their poetry, and the link of most of the sensory images with the 

description, and other results included in the conclusion. 

                       Keywords: Employment, image, poets, Andalusia.  
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الحمد هلل الذي رنطؽ لساف اإلنساف   أ صح بعجيب الب غة وسحر البيػاف  

 والص ة والس ـ عمأ سيدنا محمد النبي العدنافو
 وبعد،،،

بػيف مػا تنتجػه مايمػة الشػاعر مػف معػاٍف  –ه ري ناقد   يغفم – ًمة ارتباط 
ومباميف  وبيف مدركاته الحسية التي تعمؿ كأداة ربػط بينػه وبػيف البيئػة المحيطػة  

رات ماتمفػة ػف مًيػػرة مػػػػرض لػه الػذات الشاعػد مػا تتعػػدركات تجسػػػذ  المػػذلؾ رف ا
مػػأ ااػػت ؼ  ػػي صػػورة مشػػاعر ورايمػػة  ًػػـ يصػػوغها عنمػػه  ػػي شػػكؿ ابػػداع ردبػػي ع

ذا كانت "الكممة تترتػب  ػي النطػؽ بسػبب ترتيػب معانيهػا  ػي الػنفس"   (  ٔرلوانه  وا 
اػ( عند حديًه عػف نظريػة الػنظـ   ػذف اػذ  ٔٚٗكما قاؿ عبد الناار الجرجاني  ت 

المعػػاني   تتكػػوف ا  اذا ترجمهػػا العنػػؿ عػػف طريػػؽ تمػػؾ اإلشػػارات التػػي تبعػػث بهػػا 
واس ػػػؼ الحػيػػوظػتػديًًا بػػػا وحػػػديمً ػػعراء قػػػػـ الشػػػتػػد ااػػػنػ ـ ػف ًػػػػه  ومػػػواس اليػالح

 ػػي قصػػائداـ  وعػػددوا مػػف رنمػػاط الصػػورة التػػي تعتمػػد  ػػي بنائهػػا عمػػأ الحػػواس 
الامس: البصر والسمع والتذوؽ والشـ والممػس  لمػا لهػا مػف د  ت ااصػة مغػايرة 

الب غيػػة رو الصػػورة الرامػػزة عمػػا تنتجػػه رنمػػاط الصػػورة التنميديػػة األاػػرى  كالصػػورة 
 وغيرااو

 ػالحواس لػػدى اإلنسػػاف انمػػا تتنبػػه باإلشػارات والمًيػػرات الاارجيػػة  ومػػف ًػػـ 
تتـ ترجمتها بصيغة مغايرة عما كانت عميه  ي الحنينة  ولذلؾ نجد ابف رشد ينػوؿ: 
"ورما المحرؾ  ػي قػوة الحػس  ػاألمر  ػي ذلػؾ بػيف  واػي المحسوسػات بالفعػؿ  ورمػا 

                                           

از  تحنيؽ: محمد محمود شاكر  مكتبة الاانجي  النػاارة  ( عبد الناار الجرجاني: د ئؿ اإلعج1 
 وٙ٘ـ  ص ٕٜٜٔ  ٖط
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و  هػو يرجػع (ٔ وة  مما كاف استكمالها انما او بالمحسوسات ريًبا بوجه ما" اذ  الن
راا ػػػأًيػات وتػػػوسػػؿ  ػي المحسػػػعممية اإلدراؾ الحسػي الػأ قػوى اارجيػة ماديػة تتمً

 ي الحواس التي تننمها الػأ العنػؿ  تنشػأ النػوى األاػرى الدااميػة التػي تعيػد تشػكيؿ 
ت ااصػػة  ولػػذلؾ يػػرى الػػدكتور مصػػطفأ صػػورة اػػذ  المحسوسػػات  وتمنحهػػا د  

ناصػػؼ رف التصػػوير  ػػي الشػػعر ينبنػػي  ػػي المنػػاـ األوؿ عمػػأ الحػػواس؛  ينػػوؿ "اف 
التصوير  ي األدب نتيجة لتعاوف كؿ الحواس  وكؿ الممكات   الشاعر المصور حيف 

 و(ٕ يربط بيف األشياء يًير العواطؼ األا قية والمعاني الفكرية"
اجني الأ كيفية تمًؿ المعاني دااؿ الذاف طبًنا لصورتها وقد رشار حاـز النرط

 ي الواقع  ومدى استيعاب الشػاعر لػذلؾ   نػاؿ: "اف المعػاني اػي الصػور الحاصػمة 
 ي األذااف عف األشياء الموجودة  ػي األعيػاف   كػؿ شػيء لػه وجػود اػارج الػذاف  

عػػف تمػػؾ   ػػذذا ُردرؾ حصػػمت لػػه صػػورة  ػػي الػػذاف تطػػابؽ مػػا ردرؾ منػػه   ػػذذا عبػػر
الصورة الذانية الحاصمة عند اإلدراؾ رقاـ المفظ المعبر به ايئة تمؾ الصورة الذانية 

و  تعمؿ الحواس كػرابط رئػيس يعكػس اػذ  المعػاني (ٖ  ي ر هاـ السامعيف ورذاانهـ" 
ف كانػػت انػػاؾ صػػور عنميػػة رو نفسػػية ا  رنهػػا    مػػف الموجػػودات الػػأ األذاػػاف  وا 

نما ير  جع ذلؾ الػأ الماػزوف التاييمػي دااػؿ ذاػف المبػدع  والػذي تتأتأ مف  راغ  وا 
ب رف تبػدر مػف األشػياء الماديػة ػػػور يجػػػواس؛ "اف الصػػػؿ ذلػؾ ريًبػا الحػػػػعكسته قب

د ػػػػي البعيػس   ػػػػؽ  ػي النفػػػميػػا العػػػػراػػف رًػػػبر عػاعر ليعػػػػا الشػػػاوزاػػمأ رف يتجػػػع

                                           

( ربو الوليد بف رشد: تمايص كتاب النفس  بػف رشػد  تحنيػؽ: دو رحمػد  ػألاد األاػواني  مكتبػة 1 
 وٖٙـ  ص ٜٓ٘ٔ  ٔالنهبة المصرية  الناارة  ط

 و ٛـ  ص ٜٜٙٔ  ٖط( مصطفأ ناصؼ: الصورة األدبية  دار األندلس  بيروت  لبناف  2 
( حػػاـز النرطػػاجني: منهػػاج البمغػػاء وسػػراج األدبػػاء  تحنيػػؽ: محمػػد الحبيػػب بػػف الاوجػػة  دار 3 

 و  ٜٔ-ٛٔـ  ص ٜٔٛٔ  ٕالغرب اإلس مي  بيروت  لبناف  ط
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و  الصػػورة الحسػػية (ٔ ائرة  ػػي الػػنفس" مػػف المنػػاطؽ ال شػػعورية  واػػي المنػػاطؽ الغػػ
مػف اػػذا المنطمػؽ عبػػارة عػف ادراكػػات ماديػة ينػػـو ذاػف المبػػدع بتحويمهػا الػػأ معػػاٍف 
تاييمية  واذ  المعػاني اػي مػزيج مػف الصػور المتعػددة المازونػة  ػي الػذاكرة لهػذ  

 المدركات مع ما يبفيه عميها المبدع مف اياؿو 
 التخييل: [ الصىرة احلسيت بني اإلدراك و1]

ف كانػت  ػػي األصػػػػورة الحسػػػاف الص  ارة عػػف تكػويف حسػػي يصػػاغ ػؿ عبػػػػػية وا 
 ػػي كممػػات   ػػذلؾ   ينكػػر بعػػداا التاييمػػي الػػذي يبػػفيه عميهػػا المبػػدع مػػف رجػػؿ 
الوصوؿ الأ المعنأ المطموب  ويظهر ذلؾ بشكؿ كبير  ي منولػة الجػاحظ المعرو ػة 

داا ػػػاني وحػػػوير  وكػأف المعػػػف التصػػػس مػج وجنػػف النسػرب مػػعر بأنه بػػعف الش
واػػو     يمكػػف رف تصػػؿ الػػأ شػػعور المتمنػػي بػػؿ تحتػػاج الػػأ مػػألًر  اػػر ركًػػر قػػوة

  (Francois Moro )مػورو  التصوير النائـ عمأ الاياؿ  ولذلؾ يننػؿ لنػا  رانسػوا
 ي كتابه  الب غة( منولة ميشيؿ لوكيرف التي توبػح رف الشػاعر يسػتطيع رف ينفػذ 

لػػأ شػػعور المتمنػػي عػػف طريػػؽ الايػػاؿ قػػائً : "الصػػورة عنصػػر محسػػوس ينتنصػػه ا
  الكاتب مف اارج الموبوع الذي يعالجه  ويستادـ ذلؾ العنصر ألجؿ توبيح قولػه

ات   ػو ذلؾ رف الكمم(ٕ ة الاياؿ" ػارئ بواسطػػية النػػاسػػكف مف حسػػؿ التمػػف رجػػرو م
 يمكف رف تعبر بمفردااو 

تمػػؾ مازوًنػػا   نهائًيػػا مػػف صػػور الطبيعػػة المجػػردة  واػػذ  الصػػور  الشػػاعر يم
ا كانػػت ػػػػمػػتمًفا عػػػػػويرًيا ماػػػػًدا تصػػػػفي عميهػػا بعػػػػاله يبػػػػيػتدعائها  ػػذف اػػػػد اسػػػػنػع

                                           

( محمد غنيمي ا ؿ: الننػد األدبػي الحػديث  نهبػة مصػر لمطباعػة والنشػر والتوزيػع  النػاارة  1 
 وٜٖ٘ـ  ص ٜٜٚٔ

انسوا مورو: الب غة  المداؿ لدراسة الصور البيانية  ترجمة: محمد الولي  وعائشة جرير  (  ر 2 
 وٛٔـ  صٖٕٓٓ  ٕر رينيا الشرؽ  المغرب  ط
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عميه مف قبؿ  يرجع ذلػؾ الػأ ااتيػارات ال وعػي عنػد   رو مػا يػرا  مناسػًبا لوجدانػه 
مػذاب الرمػزي عػف اػذا المعنػأ  ػي حػديًهـ عور  الػداامي  وقػد عبػر رصػحاب الػػوش

عف المغة الرامػزة؛ حيػث ينػوؿ دو غنيمػي اػ ؿ بػأف الصػورة لػديهـ تتمًػؿ  ػي المغػة 
زيوف ػػػودات  "ويػرى الرمػػػوجػػياء والمػػػادي لألشػػػاوز التمًيػؿ المػػػائية التػي تتجػػاإليح

وزاػػا الشػػاعر ليعبػػر ادية عمػػأ رف يتجاػػػػياء المػػػػدر مػػف األشػػػػب رف تبػػػػور يجػػػػرف الص
عػػف رًراػػا العميػػؽ  ػػي الػػنفس  ػػي البعيػػد مػػف المنػػاطؽ ال شػػعورية  واػػي المنػػاطؽ 
الغائمة الغائرة  ي الػنفس  و  ترقػأ المغػة الػأ التعبيػر عنهػا ا  عػف طريػؽ اإليحػاء 
بػػالرمز المنػػوط بػػالحس  و ػػي اػػذ  المنػػاطؽ   نعتػػد بالعػػالـ الاػػارجي ا  بمنػػدار مػػا 

 و(ٔ ف منا ذ لمامجات النفسية الدقينة المستعصية عمأ التعبير" نتمًمه ونتاذ  م
 الشاعر   يعتمػد عمػأ المغػة المعجميػة المباشػرة  بػؿ   بػد مػف ابػفاء البعػد 
اإليحائي عميها عف طريؽ الاياؿ؛ حتأ يستطيع رف يكسبها صفة الشعرية  " الشعر 

يراتػه المباشػرة  وعػف تمػؾ عبارة عف امؽ  ني جمالي ولذلؾ نرا  يبتعد كًيػرًا عػف تعب
المغػػة المعجميػػة التنريريػػة  ولػػذلؾ  ػػذف العمميػػة الشػػعرية عبػػارة عػػف ننػػؿ التجػػارب 

و واذا مػا د ػع الجػاحظ  ت: (ٕ اإلنسانية الأ صور انفعالية لها تأًير عمأ المتمني" 
( قديًما الأ رف يرى الشعر برًبا مف التصوير  ولعمها روؿ اشارة تصؿ الينػا ػا ٕ٘٘
لصورة ومفهومها؛ حيث ينوؿ: "والمعاني مطروحة  ي الطريؽ  يعر ها العجمي عف ا

نمػػا الشػػأف  ػػي اقامػػة الػػوزف وتايػػر األلفػػاظ وسػػهولة  والبػػدوي والنػػروي والمػػدني  وا 
الماػػرج  وكًػػرة المػػاء  و ػػي صػػحة الصػػبك وجػػودة السػػبؾ   ذنمػػا الشػػعر صػػناعة  

                                           

 و ٜٖ٘( محمد غنيمي ا ؿ: النند األدبي الحديث  ص 1 
ر حجػػػػػاب: د لػػػػػة الصػػػػػورة الفنيػػػػػة الحداًيػػػػػة  ػػػػػي الاطػػػػػاب الشػػػػػعري الجزائػػػػػري  ٕ             ( انظر:كػػػػػًو

ـ  ص ٕٚٔٓعبد الحميد ايمة رنموذًجا  رسالة ماجستير  جامعة محمد بوبياؼ  الجزائر  
 وٕٙ
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ي اػذ  المنولػة لأللفػاظ و  هػو ينتصػر  ػ(ٔ وبرب مف النسيج  وجنس مف التصوير"
عمأ المعاني  ولكنه  ي نفس الوقت يألكد عمأ  كرة توظيؼ وصػياغة اػذ  األلفػاظ  
بتحديػػد مناسػػبتها لممعنػػأو ويألكػػد كػػذلؾ عمػػأ راميػػة الجانػػب الحسػػي الػػذي يمكػػف 

ار عمػأ اػذا الػرري كػذلؾ ػػػه ومايمتػه الػأ المتمنػيو وقػد سػاسػؿ احسػر مف ننػاعػالش
اػػ(  ػي كتابػه ننػد الشػعر؛ حيػث وجػد ٖٖٚقدامة بف جعفػر  ت:  د الجاحظ ػػف بعػػم

رف المعاني اػي المػادة الاػاـ لمشػعر  والصػياغة رو الصػورة اػي التػي تحػدد جودتػه 
مػػػف رداءتػػػه  ولػػػذلؾ   يهػػػـ اف كػػػاف المعنػػػأ شػػػريًفا رو وبػػػيًعا  ولكػػػف المهػػػـ اػػػو 

 و(ٕ الصورة
ة التصػوير  ورنػه اػػ( كػذلؾ عػف راميػٜٖ٘كما تحدث ربو ا ؿ العسكري  ت: 

نمػا  ف كاف المعنأ جيًدا   ينوؿ  ي رًنػاء حديًػه عػف الب غػة: "وا    يستغنأ عنه  وا 
جعمنا حسف المعرض وقبوؿ الصورة شرًطا  ي الب غة؛ ألف الكػ ـ اذا كانػت عبارتػه 

ف كاف مفهـو المعنأ  مكشوؼ المغزى"  ة  ومعربه امًنا لـ ُيسـ  بميًغا  وا   و (ٖ ًر
عبد الناار الجرجاني بشكؿ موسع عػف الصػورة ومفهومهػا اػ ؿ  بينما تحدث

حديًه عف نظرية النظـ  اذ وجد رنها تتمًؿ  ي توا ؽ األلفاظ مع المعاني     توجد 
ر بمية لجانب عمأ اآلار  وقد رشار  ي معرض حديًه عف كيفيػة تشػكيؿ الصػورة  

نما او تمًيػؿ وقيػاس  ودور الحواس  ي ذلؾ عندما قاؿ: "واعمـ رف قولنا الصورة  وا 

                                           

(  الجػػاحظ  كتػػاب الحيػػواف  تحنيػػؽ: عبػػد السػػ ـ اػػاروف  دار احيػػاء التػػراث العربػػي  بيػػروت  1 
 ؤٖٔ  ص ٕـ  جٜٜٙٔلبناف  

الاػػانجي  النػػاارة  نظػػر: قدامػػة بػػف جعفػػر: ننػػد الشػػعر  تحنيػػؽ: كمػػاؿ مصػػطفأ  مكتبػػة ي(  2 
 وٚٔـ  صٖٜٙٔ

(  ربو ا ؿ العسكري: كتاب الصناعتيف: الكتابػة والشػعر  تحنيػؽ: دو مفيػد قميحػة  دار الكتػب 3 
 ؤٜـ  ص ٜٜٛٔ  ٕالعممية  بيروت  لبناف  ط
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و  ػالحواس تعكػس صػور المػدركات (ٔ ف الػذي نػرا  بأبصػارنا"ػػػولنا عػػػه بعنػػػا نعممػػلم
الأ العنؿ  وينـو العنؿ بذعادة صياغتها مف جديػد حسػب ااتيػارات المبػدع وميولػه  
ولذلؾ يرى دو محمد عناني رف الصورة اي "التذكر الػواعي لمػدرؾ حسػي سػابؽ كمػه 

غيػػاب المنبػػه األصػػمي لمحاسػػة المًػػارة  واسػػترجاع صػػورة منظػػر رًػػار  رو بعبػػه  ػػي
ر ػػػػر  المباشػػػػػػه ويػػزوؿ رًػػػػنػد عػػػػد رف يبتعػػػػخ بعػػػػه ووو الػػػػوت سمعػػػػاف رو صػػػػاإلنس

و  هػو يػرى رف الصػورة مػا اػي ا  انعكػاس غيػر مباشػر لمػا تننمػه (ٕ عمأ الحواس" 
 الحواس الأ مايمتنا رو ذاكرتناو 

ذا كا نت مايمة اإلنساف اي التي تنـو بتشػكيؿ المنػتج النهػائي لمصػورة بعػد وا 
ابفاء عنصر الاياؿ عميها   ذف النناد قد ااتموا كذلؾ بالجانػب النفسػي  ػي بنائهػا 
وتكوينها؛ ألنه يمًؿ الجانب المهـ الذي يمكػف المبػدع مػف صػياغة المػدركات بشػكؿ 

عػف قػوى الػنفس لػدى   سػفة مغاير ومبتكر  ولػذلؾ تحػدث الػدكتور جػابر عصػفور 
ارة ػػػػس عبػػػػوى النفػػػدا بػػأف قػػػػػارابي المػذيف وجػػػػة ابػف سػػينا  والفػػػػػالمسػمميف  وبااص

البصػر  –عف حواس ظاارة ورارى باطنة  والظاارة تدرؾ األشياء عند وقوع الحاسة 
عمػأ مػػدرؾ معػػيف  بينمػا الباطنػػة يحكمهػا الشػػعور رو الايػػاؿ   –رو السػمع ووو الػػخ 

ذا كانػػػػت الحػػػػواس الظػػػػاارة تنفعػػػػؿ عنػػػػد مػػػػألًرات اارجيػػػػة  و  تػػػػدرؾ صػػػػورة " ػػػػذ
المحسوسػػات ا  عنػػد حبػػور المحسوسػػات ذاتهػػا   ػػذف الحػػواس رو النػػوى الباطنػػة 
تنفعؿ عند مألًرات دااميػة  وتػدرؾ صػورة المحسوسػات حتػأ لػو كانػت المحسوسػات 

  تحتػػاج ذاتهػػا غائبػػة  ألف صػػور المحسوسػػات تكػػوف مازونػػة عنػػداا  ومػػف ًػػـ  ػػ

                                           

 وٛٓ٘(  عبد الناار الجرجاني: د ئؿ اإلعجاز  ص 1 
 وٚ٘ـ  ص ٜٙٛٔباعة  الناارة  (  محمد محمد عناني: النند التحميمي  دار الجيؿ لمط2 
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و ومف اذا المنطمؽ  ذف الصورة الحسية   يمكف رف يعكسها المبدع كمػا (ٔ حبوراا
اػػػي  ػػػي الحنينػػػة؛ ألف ذلػػػؾ يفنػػػداا تأًيراػػػا الفنػػػي  اذ اف ننػػػؿ الصػػػورة مباشػػػرة 
لممحسوسات يجعمها تبدو لممتمني تنميدية ومألو ة  ومػف ًػـ   تنػـو بجػذب انتبااػه 

 اياؿو عمأ عكس ما يحدًه  يها عنصر ال
 [ مفهىم الصىرة احلسيت وأهميتها داخل العمل األدبي: 2]

كيمها ػػػػي تشػد  ػػػػػػورة التػػي تعتمػػػػأنها الصػػػػية بػػػػورة الحسػػػػريؼ الصػف تعػػػػػػكػيم
عمػأ مػػدركات الحػػواس الامػػس "اذ يتجسػد لمنػػارئ  كػػرة الػػنص مػف اػػ ؿ ذكػػر ايئػػة 

معػة مًعػا  متبػا رة مػع عناصر المشهد رو رلوانه رو طعمػه رو صػوته  رو تػذكر مجت
معطيات لغويػة متنوعػة  منهػا ااتيػار األلفػاظ المناسػبة والتركيػب األسػموبي لمعبػارة  
وعمأ الشاعر لكي تتكامؿ عناصر صورته رف يجيد ااتيار األلفػاظ ذات المغػزى  ري 

ية مًمها مًؿ الصورة الب غيػة تتكػوف ػػورة الحسػػو  الص(ٕ ألًر" ػػفي المػػكؿ العاطػػالش
ير ػػػت تشػػػس الوقػػػها  ػي نفػػػف رلفاظػػػعنأ  ولكػػػظ والمػػػؿ بػيف المفػػػؽ حاصػػف توا ػػم

الأ د  ت مرتبطة بالحواس  واذ  األلفػاظ تعبػر عػف معػاٍف مرتبطػة بالمحسوسػات  
ف كاف يطغأ عميها عنصر الاياؿو  وا 

واػذا النػػوع مػػف التصػػوير يرتكػز  ػػي بنائػػه كػػذلؾ عمػأ رسػػاس نفسػػي شػػعوري  
لمبدع  ألنه يحوؿ المحسػوس الػأ شػعوري  ويجعػؿ الحػواس تتػدااؿ وتتراسػؿ لدى ا

ور/ عمػي البطػؿ رف ينػدـ تعريًفػا لمصػورة  وجػد ػػػدما رراد الدكتػػػنػػولذلؾ ع ؛ يما بينها
رف المدركات الحسية اي المصدر األوؿ لها؛ حيث يعر ها بنوله: "اي تشػكيؿ لغػوي 

                                           

(  جػػابر عصػػفور: الصػػورة الفنيػػة  ػػي التػػراث الننػػدي والب غػػي عنػػد العػػرب  المركػػز الًنػػا ي 1 
 وٕٛـ  ص ٕٜٜٔ  ٖالعربي  الدار البيباء  المغرب  ط

( شيماء عًماف محمد: الصورة الحسية  ػي شػعر  هػد العسػكر  مجمػة ربحػاث البصػيرة  المجمػد 2 
 و ٛٙـ  ص ٕٔٔٓ  ٔ  عدد ٕٙ
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و (ٔ منػدمتها"   ينؼ العالـ المحسوس  ي يكونها اياؿ الفناف مف معطيات متعددة  
  الحواس اي ننطة ا نط ؽ التي يبدر منها تشكيؿ الصورةو

ف الزينػة المفظيػة  ػػػوع مػػػعري كنػػػؿ العمػؿ الشػػية دااػػورة الحسػػػو  تتأتأ الص
نما اي توظيؼ  ني ينصػد مػف ا لػه اًػارة ايػاؿ المتمنػي  رو تفسير شيء معيف  وا 

التفكير  يمػا تننمػه وتصػور  لػه الحػواس الماتمفػة   ػنحف "  نبحػث وشعور   وكذلؾ 
نمػػػا نستنصػػػي الموبػػػوعات الصػػػورية   ػػػي اػػػذا الجانػػػب عمػػػا اػػػو حسػػػي مجػػػرد  وا 
المفعمػػة با نفعػػا ت الدااميػػة لمشػػاعر  التػػي تحػػدث  ػػي المتمنػػي التػػأًر المطمػػوب  

يجعػػؿ األلفػػاظ والمبتغػأ مػػف ايجاداػا   هػػي  ػي حنينتهػػا منبهػات لأل عػػاؿ   الشػاعر 
 و(ٕ الحسية  ي ذاتها وسيمة الأ تنشيط الحواس" 

وقد رشار النناد الأ رامية اذا النوع مف الصػور  ومػدى تػأًير   ػي المتمنػي   
ًارة انفع واس ػػػذ  الحػػػا طبعػت عميػه اػػػاف مػع مػػػؽ حػواس اإلنسػػػاله  وكػذلؾ توا ػػػوا 

"اف كػػؿ حاسػػة مػػف حػػواس  مػػف مػػدركات مألو ػػة   نػػرى ابػػف طباطبػػا ينػػوؿ  ػػي ذلػػؾ:
البػدف انمػػا تتنبػػؿ مػػا يتصػػؿ بهػػا ممػا طبعػػت لهػػا اذا كػػاف ورود  عميهػػا وروًدا لطيًفػػا 
باعتداؿ   جور  يه  وبموا نة   مبادة معها   العيف تألؼ المررى الحسف  وتنػذى 
بالمررى النبيح الكريه  واألنؼ ينبؿ المشـ الطيب  ويتأذى بالمنتف الابيػث ووو الػخ" 

اعر ػػػكف لمشػػػي  و  يمػؿ األدبػػػػؿ العمػػػمية بػارزة دااػػػية لهػا راػػػورة الحسػػ الص و(ٖ 

                                           

( عمي البطؿ: الصورة  ي الشػعر العربػي حتػأ  اػر النػرف الًالػث الهجػري  دراسػة  ػي رصػولها 1 
 و ٖٓـ  ص ٜٔٛٔوتطوراا  دار األندلس  بيروت  لبناف  

( ايًـ عمي حماد: الصورة الحسية  ي شعر جرير بف عطية الاطفي  مجمة العمػوـ اإلسػ مية  2 
 و٘ٙ(  ص ٚ  السنة  ٖٓعدد 

ابػػف طباطبػػا: عيػػار الشػػعر  شػػرح وتحنيػػؽ: عبػػاس عبػػد السػػاتر  مراجعػػة: نعػػيـ زرزور  دار ( 3 
 و ٕٓـ  ص ٕٜٛٔ  ٔالكتب العممية  بيروت  لبناف  ط
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رف يسػػتغني عنهػػا دااػػؿ عممػػه األدبػػي طالمػػا يريػػد احػػداث تػػأًير  نػػي  ػػي المتمنػػي؛ 
" التصوير الشعري ينـو عمأ رساس حسي مكػيف  و  مفػر مػف التسػميـ بػذلؾ طالمػا 

و وعنػػد (ٔ ـ التػػي يبنػػي بهػػا الشػػاعر تجاربػػه" كانػػت مػػدركات الحػػس اػػي المػػادة الاػػا
توظيؼ اذ  الصػورة دااػؿ العمػؿ الشػعري نرااػا تبػرز العديػد مػف الػد  ت المتنوعػة 

المتمني بسبب مغايرتها لممعني المباشر  وبمػا تبػفيه  يالتي تحدث تأًيرًا ممموًسا  
 مف تأًير جمالي  ي بعداا التاييميو

لدى شاعرات األنػدلس  ووظفنهػا  -رنواعها بكا ة -وقد وردت الصورة الحسية
 توظيًفا  نًيا رباف عف د  ت عديدة متنوعة تكشؼ عنها الدراسة عمأ النحو التالي:

 أنىاع الصىر احلسيت وتىظيفها: -[3]
 أوالً: الصىرة البصزيت:

اي تمؾ الصورة التي تتشكؿ مف ا ؿ حاسة البصر  واذ  الحاسة كمػا رشػار 
اف الامس؛ ألف مػا يصػدؽ عميهػا يصػدؽ ػػواس اإلنسػػة بيف حػػاسػى حو ػػاء رقػػممػػالع

عمػػأ الحػػواس األاػػرى  وكػػذلؾ العكػػس  "والحػػواس األربػػع ربػػواب الػػأ النمػػب  ومنا ػػذ 
نحو النفس  والعيف ربمغها ورصحها د لة  وروعراا عمً   واي رائد النفس الصادؽ  

عمػػأ الحنػػائؽ  وتميػػز الصػػفات  ودليمهػػا الهػػادي   ومر تهػػا المجمػػوة التػػي بهػػا تنػػؼ 
و واػػي ركًػػر الحػػواس (ٕ د قيػػؿ: لػػيس المابػػر كالمعػػايف" ػػػػات  وقػػػػوسػـ المحسػػػػوتفه

التي يعتمد عميها الشعراء  ي بناء صػوراـ  اذ اف الصػورة البصػرية دائًمػا مػا تحتػؿ 
 المرتبة األولأ  ي وروداا لدى معظـ الشعراءو

                                           

 وٜٖٓ( دو جابر عصفور: الصورة الفنية  ص 1 
( ابف حـز األندلسي: طوؽ الحمامة  ي األلفػة واأل ؼ  تحنيػؽ: دو احسػاف عبػاس  المألسسػة 2 

 وٖٚٔـ  ص ٜٚٛٔ  ٕلبناف  ط لمدراسات والنشر  بيروت العربية 
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ٔٙ٘ٚ 

ذا كانػػت الحػػواس اػػي التػػي تعػػيف اإلنسػػ دراؾ العػػالـ المحػػيط  وا  اف عمػػأ  هػػـ وا 
               ػػػذف رصػػػدقها  ػػػي ذلػػػؾ حاسػػػة البصػػػر  ويشػػػترؾ معهػػػا حاسػػػة السػػػمع  اذ انهمػػػا 
  يحتاجػػػاف الػػػأ اقتػػػراب الحاسػػػة مػػػف المحسػػػوس كبػػػاقي الحػػػواس األاػػػرى  ولػػػذلؾ 
نجداما يتكرراف بكًرة  ي النػر ف الكػريـ منارنػة بػالحواس األاػرى  ودائًمػا مػا تأتيػاف 

ـْ َ  َتْعَمُمػوَف  متصاحبتيف كما  ي قولػه عػز وجػؿ: َهػاِتُك َوالم ػُه َرْاػَرَجُكـ م ػف ُبُطػوِف ُرم 
ـُ الس ػْمَع َواأْلَْبَصػػاَر َواأْلَْ ِئػػَدَة  ـْ َشػْيًئا َوَجَعػػَؿ َلُكػػ ِان ػػا  و وقػػاؿ تعػػالأ: (ٔ  َتْشػُكُروفَ  َلَعم ُكػػ

نَساَف ِمف نُّْطَفٍة َرْمَشا و وتتأتأ راميتهما (ٕ   ٍج ن ْبَتِميِه َ َجَعْمَناُ  َسِميًعا َبِصيرًاَاَمْنَنا اإلِْ
كذلؾ  ي رف اإلنساف  ي بداية تعممه النراءة والكتابة انما يعتمد عميهمػا امػا بػالنظر 
الأ المكتوب رو سػماعه  ولػذلؾ  حاسػة البصػر اػي "ردؽ الحػواس حساسػية وتػأًيرًا 

ف ا حتكاؾ مباشرًا بموبوع التجربػة  بػؿ انهػا بالواقع المحيط   عف طريؽ العيف يكو
 و(ٖ رسبؽ الأ ادراؾ اذا الواقع"

وقػػد تشػػكمت الصػػورة البصػػرية عنػػد شػػاعرات األنػػدلس مػػا بػػيف صػػورة متحركػػة 
اج د  ت  نيػػة ػػػيفها إلنتػػػػف توظػػػعػػتطػػة  واسػػػػوئية وكػذلؾ لونيػػػػرى بػػػة  وراػػػوًابت

شػراؾ المتمنػي  ػي تفهػـ المعنػأ مف شأنها اًراء الجانب الفنػي لمػنص  مػف ناحيػة  وا 
 واستيعابه مف ناحية رارىو

 تىظيف الصىرة البصزيت املتحزكت والثابتت: -ٔ
تتسػػػـ اػػػذ  الصػػػورة امػػػا بالحركيػػػة التػػػي تمنحهػػػا حيويػػػة وقػػػوة بجانػػػب بعػػػداا 

ي  رو ربما تدؿ عمػأ الًبػات لتفسػح المجػاؿ لمبعػد البصػري كػي يػتحكـ بمفػرد  ػػالحس

                                           

 (وٛٚ( النر ف الكريـ  سورة النحؿ  اآلية  1 
 (و ٕ( النر ف الكريـ  سورة اإلنساف  اآلية  2 
( وحيػػد صػػبحي كبابػػة: الصػػورة الفنيػػة  ػػي شػػعر الطػػائييف بػػيف ا نفعػػاؿ والحػػس  اتحػػاد الكتػػاب 3 

 و ٕٜـ  ص ٜٜٜٔالعرب  دمشؽ  
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ٔٙ٘ٛ 

ير توظيػؼ اػذا النػوع مػف الصػور البصػرية الػأ التعبيػر ػػػد يشػد لةو وقػػػػح الػػ ي من
الػػػػأ د  ت الكبػػػػر والتنػػػػدـ  ػػػػي السػػػػف   نجػػػػد الشػػػػاعرة مػػػػريـ بنػػػػت ربػػػػي يعنػػػػوب 

  تتحػػػدث عػػػف نفسػػػها  وقػػػد بمغػػػت مػػػف العمػػػر سػػػبعًة وسػػػبعيف عاًمػػػا (ٔ الفصػػػولي
 قائمة: بحر الطويؿ(: 

ػػػػػػػػػػةً ومػػػػػػػػػػا َتْرَتجػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػْف ِبْنػػػػػػػػػػِت سػػػػػػػػػػبعيف حُ   ج 
 

 
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػبع كنْسػػػػػػػػػػػػػػػػػِج الَعْنكبػػػػػػػػػػػػػػػػػوِت المهْمهػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  

 اَصػػػػػػػػػتػػػػػػػػػِدبُّ دبيػػػػػػػػػَب الط ْفػػػػػػػػػؿ َتْسػػػػػػػػػعأ الػػػػػػػػػأ العَ  
 

 
 (ٕ الُمَكب ػػػػػػػػػػػؿِ  يرِ ي ِبهػػػػػػػػػػػا َمْشػػػػػػػػػػػَي األِسػػػػػػػػػػػِشػػػػػػػػػػػمْ تَ وَ  

 الشاعرة  ي اذ  األبيات توظؼ ركًر مف صػورة بصػرية لتعبػر عػف تنػدمها  
 ػػي قولهػػا   ػػي السػػف  وروؿ اػػذ  الصػػور تمػػؾ الصػػورة البصػػرية الًابتػػة التػػي تظهػػر

(  لتوبػػح مػػف ا لهػػا رنهػػا رصػػبحت بػػعيفة مهمهمػػة   اسػػتدعاء كنْسػػِج الَعْنكبػػوتِ  
ف  ػي ذاػف المتمنػي يعبػر ػػػؼ وواػعػػػـ بػه مػف بػػػوت ومػا تتسػػوط العنكبػػورة ايػػص

هػػا  ذنػػه حتًمػػا يػػربط صػػورتها بصػػورة ايػػوط يعػػف حػػاؿ تمػػؾ المػػررة   الػػذي ينظػػر ال
 العنكبوتو

تػِدبُّ دبيػَب رية متحركة  ي البيت الًاني تتمًؿ  ي  وتوظؼ كذلؾ صورة بص
ورة رغػػـ حركيتهػػا ا  رنهػػا تشػػير الػػأ الػػبطء  ػػي السػػير؛ د لػػًة ػػػػذ  الصػػػػ(  واؿػػػػالط فْ 

                                           

ريـ بنػت ربػي يعنػوب الفصػولي  رصػمها مػف شػمب  ولكنهػا سػكنت اشػبيمية  وكانػت لهػا ( اي مػ1 
اػ  وكانػت رديبػة  ٓٓٗاناؾ شهرة  ند كانت تعمـ النساء  وقد عمرت كًيًرا  وماتت بعد عاـ 

-ٙ٘؛ الصػمة  ٕٛ٘؛ بغيػة الممػتمس  ٖٛٛوشػاعرةو انظػر  ػي ترجمتهػا: جػذوة المنتػبس  
 ؤٖ٘/ٗوخ: تاريخ األدب العربي  ج؛ عمر  ر ٜٕٔ/ٗ؛ نفح الطيب  ٚ٘

( الحميػػدي: جػػذوة المنتػػبس  ػػي تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس  تحنيػػؽ: ابػػراايـ اإلبيػػاري  دار الكتػػاب 2 
 وٓ٘ٙ  ص ٕـ  ؽٜٗٛٔ  ٔالمبناني  بيروت  ط
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ٜٔٙ٘ 

عمػػأ بػػعؼ اػػذ  المػػررة وشػػياواتها  وتألكػػد اػػذ  الد لػػة ريًبػػا الصػػورة البصػػرية 
ف اذ  المررة مف بعؼ مشػيتها وبػطء (   كأَتْمِشي ِبها َمْشَي األِسيِر الُمَكب ؿِ الًالًة  

رية تسػهـ ػػػورة بصػػػ ؿ  واػي صػػػيد باألغػػػير المنػػػي األسػػػي كمػا يمشػػحركتها تمش
  ي تايؿ مدى ما  عمه الزمف بهذ  المررة بسبب تندمها  ي السفو 

الصػورة البصػػرية المتحركػة لتظهػػر د  ت  (ٔ وتوظػؼ الشػػاعرة و دة بنػت المسػػتكفي
تجا  الشاعر ابف زيدوف  وذلؾ عندما كتبت اليه برسػالة تنػوؿ  يهػا:  الوجد والعشؽ

   الطويؿ(:
 يتِ ارَ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزِ   ـُ الَظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  ا َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذَ  بْ رق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ركػػػػػػػػػػػػػػػػتـُ  الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿَ  ي رريػػػػػػػػػػػػػػػػتُ ذن  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػ   ر  لمس 

 لمبػػػػػػػػدِر َمػػػػػػػػا َبػػػػػػػػَدااَف َكػػػػػػػػ وْ ا َلػػػػػػػػَمػػػػػػػػ نػػػػػػػػؾَ َوبػػػػػػػػي مِ  
 

 
 (ٕ رِ ْسػػػػػػػػػػيَ  ـْ َلػػػػػػػػػػ ـِ جْ الن  َوِبػػػػػػػػػ َوبالميػػػػػػػػػِؿ َمػػػػػػػػػػا ردَجػػػػػػػػػػأ 

ي البيػػت الًػػاني مػػف النمػػوذج السػػابؽ  تتعػػدد الصػػور البصػػرية المتحركػػة   فػػ 
(  وكػذلؾ َوبالميػِؿ َمػا ردَجػأ(  وظممة الميػؿ  لمبدِر َما َبَداويبدو ذلؾ  ي ظهور البدر  

ـْ َيْسرِ حركة النجـو   (  والشاعرة انا توظؼ اػذ  الصػور مػف رجػؿ تصػوير َوِبالن ْجـِ َل

                                           

( اي و دة بنت الاميفة المستكفي بػاهلل  كانػت رمهػا جاريػة اسػبانية نصػرانية اسػمها  َسػْكرى(  1 
ت ع ف رمهػا بشػرتها البيبػاء  وشػعراا األصػهب  وقػد بػرزت الػأ الحيػاة العامػة بعػد وقد وًر

اػػػ  وكانػػت تبمػػك مػػف العمػػر امسػػة عشػػر عاًمػػا حينهػػا  وكانػػت رديبػػة ٙٔٗمنتػػؿ ربيهػػا عػػاـ 
وشاعرة  ولها مجمس يحبر  عديد مف الشعراء  وقد ارتبطت  ي بداية حياتهػا بػابف زيػدوف  

 -ٜٕٗ/ٔاػػػ  انظػػر  ػػي ترجمتهػػا: الػػذايرة  ٗٛٗ ًػػـ الشػػاعر ابػػف عبػػدوس  وتو يػػت سػػنة
 و ٕٕٔ-ٕ٘ٓ/ٗ؛ نفح الطيب  ٕٖ٘ -ٖٔ٘؛ بغية الممتمس  ٚ٘ٙ؛ الصمة  ٖٖٗ

( ابف بساـ الشنتريني: الذايرة  ي محاسف راؿ الجزيرة  تحنيؽ: احساف عبػاس  الػدار العربيػة 2 
 و ٖٓٗ  ص ٔ  جٔـ  ؽٜٜٚٔلمكتاب  تونس  
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ٔٙٙٓ 

بػداامها   يسػتطيع البػدر رف يظهػر اذا مػا رصػيب بػه  دى شدة حبهػا   مػا تحممػهػػم
مف شدة ًنمه وتأًير   كما رنه يعبر عف تممكه مف قمبها  والصور الحسية انػا تننػؿ 
المتمني الأ تصور معاناة الشاعرة مف ا ؿ ننمه الأ حنينة الصورة والتفكير  يهػا  

لسػػػماء وتظهػػػر  كيػػػؼ لمبػػػدر رف ياتفػػػي و  يظهػػػر  وكيػػػؼ لمنجػػػوـ   تتحػػػرؾ  ػػػي ا
 ببيائها وبهائهاو

اف مػػا تبًػػه اػػذ  الصػػور مػػف حالػػة عػػدـ ا رتيػػاح والحػػزف  ػػي تايمهػػا لعػػدـ  
( يعػػادؿ درجػػة المعانػػاة التػػي تشػػعر بهػػا و دة  تحننهػػا  ظهػػور البػػدر  ظهػػور النجػػـو
جراء اذا الحب  ومف ًـ  ند استطاعت رف تشعر المتمني بمػا تكنػه داامهػا   سػيما 

توجػػه لػػه اػػذ  الرسػػالة وكأنهػػا   تسػػتطيع رف تعبػػر عنػػه بصػػورة ابػػف زيػػدوف الػػذي 
مباشرة   استدعت اذ  الصور الحسية لننؿ حالتها    سػيما اذا كانػت اػذ  الصػور 
بصرية   تكوف مألًرة بشكؿ كبير ذلؾ ألنها تعتمػد عمػأ رقػوى الحػواس واػي العػيف  

صػورة بصػرية بػوئية ويزيد مف تأًيراا حركيتها   البدر واو  ي حد ذاته يعبر عف 
 تبيؼ اليه الشاعرة صفة رارى واي الحركية عبر الفعؿ  بدا(  وكذلؾ الميؿ والبدرو 
وقػد توظػؼ الشػػاعرة الصػورة البصػػرية مػف رجػػؿ الشػكوى وطمػػب العػوف   نجػػد 

عندما مات والداا ربو الماشي عاصـ بػف زيػد الشػاعر   (ٔ الشاعرة حسانة التميمية
عبد الرحمف بف الحكـ بف اشاـ تشكو  يها والي رلبيػرة رنشدت بعض األبيات لألمير 

  جابر بف لبيد( الذي منع عنها الماؿ  قائمًة: الطويؿ(: 
 اَلػػػػػػػػػػأ ِذي الن ػػػػػػػػػػَدى والَمْجػػػػػػػػػػِد َسػػػػػػػػػػاَرْت َرَكػػػػػػػػػػاِئِبي

 
 

 َعَمػػػػػػػػػػػػػأ شػػػػػػػػػػػػػحٍط َتَصػػػػػػػػػػػػػػم ي ِبَنػػػػػػػػػػػػػاِر الَهػػػػػػػػػػػػػػَواِجرِ  
 

                                           

اػػ(  ٕٓٙ -ٓٛٔالشاعر  مات ربواا  ي رياـ الحكـ الرببػي   ( اي حسانة بنت ربي الماشي1 
اػػػػو انظػػػر  ػػػي ترجمتهػػػا: نفػػػح الطيػػػب  ٖٕٓوكانػػػت رديبػػػة وشػػػاعرة  وكانػػػت و اتهػػػا عػػػاـ 

 وٜٚ/ٗ؛ عمرو  روخ  ٛٙٔ -ٚٙٔ/ٗ
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 لَيْجُبػػػػػػػػػػػػػػَر َصػػػػػػػػػػػػػػْدِعي ان ػػػػػػػػػػػػػػُه َايػػػػػػػػػػػػػػُر َجػػػػػػػػػػػػػػاِبر
 

 
 ِذي الَظ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػة َجػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبرِ  َوَيْمَنَعِنػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذن ي َورْيتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِمي ِبَنْبَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة َكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  
 

 
 (ٔ َكػػػػػػػػِذي ِريػػػػػػػػٍش َرْبػػػػػػػػَحأ ِ ػػػػػػػػي َمَااِلػػػػػػػػِب َكاِسػػػػػػػػرِ  

َكػِذي ِريػٍش  في اذ  األبيات نجد رف الشػاعرة توظػؼ صػورة بصػرية متحركػة   
انة  (  واػي صػورة توبػح مػدى المعانػاة التػي ت قيهػا حسػَرْبَحأ ِ ي َمَااِلِب َكاِسرِ 

 معاناتهػػا مػػف اػػذا الػػوالي تشػػبه الطػػائر البػػعيؼ الػػذي وقػػع  ريسػػة طػػائر مفتػػرس  
والفعؿ  ربحأ(  ي اذ  الصورة يألكد تحنػؽ الفعػؿ  ًػـ تتػرؾ الشػاعرة اػذ  الصػورة 
الحسية تفعؿ  عمها  ػي المتمنػي لتايػؿ مػا سػوؼ يحػدث بعػد وقػوع اػذا الطػائر بػيف 

التي ي قيهػا  وبعػد اكتمػاؿ اػذ  الصػورة  ماالب مفترسه  ويتايؿ كذلؾ قدر المعاناة
 ي ذانه يعود مرة رارى ليػربط بينهػا وبػيف تمػؾ المػررة التػي وقعػت  ريسػة ظمػـ اػذا 

 الواليو
ـ بمػا يفعمػه تأًيراػا ػمػػمأ عػرية  هػي عػػػػورة البصػػػدـ تمؾ الصػػرة اذ تنػاعػػوالش

ًدا مػف رجػؿ طمػب  ي الاميفة عبد الرحمف  ولذلؾ اسػتطاعت رف توظيفهػا توظيًفػا جيػ
العػػوف والشػػكوى  وقػػد حػػدث مػػا توقعتػػه   نػػد قػػاـ الاميفػػة بعػػد سػػماع اػػذ  الكممػػات 

 بالتحنيؽ  ي األمر  وبعداا قاـ بعزؿ اذا الواليو 
وربما تأتي الصورة البصرية  ي سياؽ شعري تنميػدي  ولكنػه يعبػر عػف د لػة 

رة بصػرية متحركػة توظػؼ صػو  (ٕ منصودة بعينها   الشاعرة زينب بنت  ػروة المريػة
                                           

( المنري: نفح الطيب  ي غصف األندلس الرطيب  تحنيؽ: احساف عباس  دار صادر  بيػروت  1 
 و ٛٙٔ/ٗـ  جٜٛٙٔ

اي زينب بنت  روة المرية  عاشت  ي مدينة رلمرية  لـ تذكر المصادر ري رابار عنها سوى ( 2 
 وٚٛٗ/ًٛ ًة ربيات قالتها  ي حب ابف عمهاو انظر  ي ترجمتها: الذيؿ والتكممة  
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 ي سياؽ الوقوؼ عمأ األط ؿ  ووصؼ الرحمة  واي تريػد مػف اػ ؿ ذلػؾ رف تبػث 
معاناتها وشوقها  بف عمها الذي يعرؼ بػ  المغيرة(  وقػد رحبتػه حًبػا شػديًدا  نالػت: 

   البسيط(: 
 َيػػػػػػػػػػػػػػػا ريَُّهػػػػػػػػػػػػػػػا الراكػػػػػػػػػػػػػػػُب الغػػػػػػػػػػػػػػػاِدي لطيتػػػػػػػػػػػػػػػه

 
 

 َعػػػػػػػػػػػر ْج ُرْنِبْئػػػػػػػػػػػَؾ عػػػػػػػػػػػِف بعػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػػِذي َرِجػػػػػػػػػػػدُ  
 مػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػالَج النػػػػػػػػػػاُس ِمػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػٍد تبػػػػػػػػػػّمنهـ 

 
 

 اّ  َووجػػػػػػػػػػػػػػدي بػػػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػػػوَؽ الّػػػػػػػػػػػػػػذي رجػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 َحسػػػػػػػػػػػػػػبي ِربػػػػػػػػػػػػػػا  ورّنػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػّرتهِ  

 
 

 (ٔ  َووّد   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر األّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ رجتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  

 الشاعرة انا عبر حػديًها عػف الرحمػة ووقو هػا عمػأ األطػ ؿ توظػؼ الصػورة  
لغػادي  عػرج(  ػي البيػت البصرية المتحركة التي تتجمأ مف ا ؿ األلفػاظ  الراكػب  ا

األوؿ  واػػذ  الصػػورة تػػوحي بػػالفراؽ والبػػيف   هػػذا المحبػػوب قػػد تهيػػأ لمرحيػػؿ البػػاكر 
اعرة ػػػمب منػه الشػػػولػذلؾ تط ؛اػػػً راقػػًدا و ػػػاعػػدث تبػػػيحػا سػػػو مػػا  واػػيء مػب شػلطم

 رف ينعطؼ نحواا  ي صورة بصرية تدعو الأ النرب والتودد  عرج رنبئؾ(و
لحركيػػة التػػي تتسػػـ بهػػا تمػػؾ الصػػورة انمػػا ربػػفت عمػػأ السػػياؽ ربعػػاًدا واػػذ  ا

تتساوؽ ما بيف النرب والبعد  تجعؿ المتمني يوازف ما بيف مشهد الرحيؿ وبيف طمػب 
النرب ممػا يجعمػه يػتفهـ تمػؾ المعانػاة التػي تعانيهػا اػذ  الشػاعرة جػراء اػذا الفػراؽ  

 ت الًاني والًالثوويتأكد اذا المعنأ عندما نبحث  ي د  ت البي

                                           

( المراكشػػي: الػػذيؿ والتكممػػة لكتػػابي الموصػػوؿ والصػػمة  تحنيػػؽ: احسػػاف عبػػاس  دار الًنا ػػة  1 
 وٚٛٗ  ص ٕ  ؽٛـ  جٖٜٚٔ  ٔبيروت  لبناف  ط
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وربما عبرت الصورة البصرية المتحركة عف شدة الحب والتعمؽ  وكذلؾ 
حينما حاولت التعبير  (ٔ ريفةػػزيز الشػػة العػرة رمػػاعػػوب   الشػػبػػزؿ  ي المحػػالتغ

 عف مشاعراا تجا  محبوبها رنشدت تنوؿ:   السريع(:
 ِلَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُظكـ تجرُحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الَحَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 

 رُحكـ ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدودِ ولحُظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌح بُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍح َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْجَعُموا َذا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذا 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػُدودِ    (ٕ  َ َمػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذي روجػػػػػػػػػػػػػَب ُجػػػػػػػػػػػػػْرَح الصُّ

( ـ تجرُحنػاػكػػػِلَحاظُ رية  ػػػورة البصػػػفت الصػػاعرة  ي البيت األوؿ قد وظػػ الش 
مف رجؿ بياف رًر اذا المحبوب  ي نفسػها  واػي صػورة متحركػة  عكسػت  عػؿ اػذ  

الشاعرة  هػي مػف قػوة تأًيراػا تسػبب الجػرح واأللػـ دااػؿ رحشػاء الشػاعرة  األلحاظ ب
 وكأف تمؾ النظرة شيًئا مادًيا يجرحو 

وتأتي الصورة البصرية المتحركػة كػذلؾ  ػي الشػطر الًػاني لتننػؿ تػأًير اػذ  
األلحاظ مف المحبوب الأ الشاعرة مف رجؿ تصوير حسف وجماؿ اذا المحبػوب   مػا 

واػي صػورة متحركػة تعكػس حركػة األعػيف  -( جػرُحكـ ِ ػي الُاػدودِ ولحُظنا يالصورة  
اػذا المحبػوب الػذي مػا  ةَنػا  تعبير عف شػدة جمػاؿ امْ  -دود اذا المحبوبػػا  اػػتج

 اف ررته رعيف الشاعرة ا  وقامت بجرح ادود  مف شدة التحديؽ  يهاو 

                                           

( اػػي رمػػة العزيػػز ابنػػة محمػػد عبػػد العزيػػز بػػف الحسػػيف  نسػػبها ينتمػػي الػػأ اإلمػػاـ الحسػػيف   1 
عاشػػػت  ػػػي مدينػػػة بمنسػػػية  وكانػػػت تمنػػػب بالفابػػػمة الشػػػريفة  انظػػػر  ػػػي ترجمتهػػػا: نزاػػػة 

 و ٙ؛ المطرب  ص ٕٛ/ٔالجمساء  
ابػػراايـ اإلبيػػاري  حامػػد عبػػد المجيػػد   ( ابػػف دحيػػة: المطػػرب مػػف رشػػعار راػػؿ المغػػرب  تحنيػػؽ:2 

 وٙـ  ص ٜٗ٘ٔرحمد بدوي  المطبعة األميرية  الناارة  
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ب وقد توظػؼ الشػاعرة الصػورة البصػرية المتحركػة مػف رجػؿ بػث معػاني الحػ
تنشػد بعػض األبيػات  (ٔ العفيؼ   نجد الشػاعرة رـ الهنػاء ابنػة عبػد الحػؽ بػف عطيػة

عندما تولأ ربواا قباء رلمرية  ورراد الرحيؿ مف قرطبة  ػذر ت عينػا  الػدموع لفػراؽ 
 ابنته   أنشدته اذ  األبيات الغزلية مواساًة له:   الكامؿ(:
 جػػػػػػػػػػػػػػػاَء الكتػػػػػػػػػػػػػػػاُب ِمػػػػػػػػػػػػػػػَف الحبيػػػػػػػػػػػػػػػِب بأن ػػػػػػػػػػػػػػػهُ 

 
 

 ُني َ اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْعَبرْت رْجَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنيَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيُزور  
 َغَمػػػػػػػػػػػػػػػَب السػػػػػػػػػػػػػػػروُر عمػػػػػػػػػػػػػػػي  َحت ػػػػػػػػػػػػػػػأ ِان ػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

 
 

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػْف ِعَظػػػػػػػػػػػػػػػـِ َ ػػػػػػػػػػػػػػػْرِط َمَسػػػػػػػػػػػػػػػر ِتي َرْبَكػػػػػػػػػػػػػػػاِني 
 َيػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػيُف َصػػػػػػػػػػاَر الػػػػػػػػػػد مُع ِعنػػػػػػػػػػدَؾ َعػػػػػػػػػػاَدةً  

 
 

 َتْبِكػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَرٍح وِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي رْحػػػػػػػػػػػػػػػػػزَافِ  
  اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْنِبِمي ِبالِبْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ لَناِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  

 
 

 (ٕ يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة الهْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَافِ َودعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّموَع لم 

رية متحركػػة  ػورة بصػػػػػػف صػػػػر مػًػػػرة ركػاعػػػػؼ الشػػػػات توظػػػػذ  األبيػػػػفي اػ ػػ 
 في البيت الًاني تشير األلفاظ  السرور  ربكاني( الأ صورة بصرية تشير مف ا ؿ 
السياؽ الأ تمؾ المشاعر المتباينة التي تعيشها اػذ  الشػاعرة نتيجػة راباراػا بزيػارة 

                                           

( اي رمة الرحمف بنت ربي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية المحػاربي  عر ػت بػأـ الهنػاء  1 
وف ػػػر المألراػمـ وردب  وذكػػاحبة عػػػػرف السػادس الهجػري  وكانػت صػرات النػػف شاعػػواي م
انجػػازات تربويػػة وعمميػػة وردبيػػة  ػػػي غرناطػػة باألنػػدلس  ووالػػداا كػػاف مػػف عممػػػاء رف لهػػا 

األندلس المشهوريف  وتولأ النبػاء بألمريػة  وذكػر العممػاء رف لهػا بعػض المأللفػاتو انظػر 
؛ الػػػذيؿ ٕٚ٘/ٗ؛ التكممػػػة لكتػػػاب الصػػػمة  ٜٕٛ/ٗ ػػػي ترجمتهػػػا وراباراػػػا: نفػػػح الطيػػػب  ج

 و ٚٚٗ/ٕوالتكممة  
 وٜٕٛ  صٗح الطيب  ج( المنري: نف2 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٙ٘ 

رية التػي تػرد ػػػورة البصػػػبر عنهػا كػذلؾ الصػف اػذ  الػد  ت تعػػريب مػا  وقػهػوبػمحب
 ػػي البيػػت الًالػػث  يػػا عػػيفووو تبكػػيف(   هػػي تعبػػر عػػف ااػػت ط مشػػاعر السػػرور 
والحػػزف   هػػذ  الشػػاعرة تنػػزؿ دموعهػػا  ػػي كػػ  المػػوقفيف  ًػػـ تاػػتـ الشػػاعرة قولهػػا 

األمػر   هػي تطمػب  ػي عينهػا بصورتيف بصريتيف متنابمتيف محاولة منها حسـ ذلؾ 
(  ورف تػػذرؼ الػػدموع يػػـو  اْسػػَتْنِبِمي ِبالِبْشػػِر يػػوـَ لَناِئػػهِ رف تسػػر وتفػػرح يػػـو المنػػاء  

رت ػبػػػميعها عػػػػرية جػػػػور البصػػػػذ  الصػػػراف(  واػػػػوع ليمػػة الهجػػػػي الدمػػػػوداع  ودعػالػ
 محبوبها لهاوعف حالة السعادة والفرح التي غمرت نفس الشاعرة عند عممها بزيارة 

وتوظؼ الشػاعرة كػذلؾ الصػورة البصػرية البػوئية  ػي البيػت األايػر  سػنا اشػراقها( 
لتننػػؿ لممتمنػػي صػػورة اػػذ  المدينػػة الجميمػػة التػػي تشػػبه  ػػي جمالهػػا وبػػيائها سػػنا 

 النمرو
  تىظيف الصىرة البصزيت الضىئيت: -ٕ

والنهػار  ومنهػا ويرتبط اذا النوع مف الصور بالبياء والبدر والنمر وبريػؽ الًنايػا 
   الطويؿ(: مااطبة محبوبها ربا جعفر: (ٔ ما نرا   ي ربيات حفصة الركونية

لعمػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػر الريػػػػػػػػػػػػػاض بوصػػػػػػػػػػػػػمنا                                      
 بوصػػػػػػػػػػػػػػمنا يػػػػػػػػػػػػػػاَض الر   ر  ا َسػػػػػػػػػػػػػَؾ َمػػػػػػػػػػػػػػرُ ْمػػػػػػػػػػػػػعَ لَ 
 

 
 والحَسػػػػػػػػػػػػػػػدْ  ؿ  ا الِغػػػػػػػػػػػػػػػى لَنػػػػػػػػػػػػػػػدَ َرْبػػػػػػػػػػػػػػػ هُ ولكن ػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اَنػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ رْ نُ ًا لِ اَحػػػػػػػػػػػػػػػػػتيّفؽ النهػػػػػػػػػػػػػػػػػُر ِارْ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػ َو َ  
 

 
 دْ َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّ  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وَ  يُّ رِ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنُ  َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدحَ َو   

 
                                           

اػػ  ػي رسػرة ٖٓ٘( اي حفصة بنػت الحػاج الركػوني  عاشػت  ػي غرناطػة  وولػدت حػوالي عػاـ 1 
ذات شرؼ وغنأ  وكانت مف ربرز شاعرات األندلس  ي عهد الموحديف  وتو يت  ي مراكش 

اػو انظر ترجمتها  ي: المغرب  ٙٛ٘اػ  وقيؿ  ي بعض المصادر انها تو يت عاـ ٜٛ٘عاـ 
  ٕٛٔ/ٖ  ٙٚٔ/ٔ؛ نفح الطيػب  ٕٓ٘-ٜٜٗ/ٔ  اإلحاطة  ٓٔ؛ المطرب  ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٕ
 و ٕٜٕ/ٕ؛ األع ـ لمزركمي  ٔٛٔ-ٔٚٔ/ٗ



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٙٙ 

 هُ مُػػػػػػػػػػػراْ  ي رنػػػػػػػػػػػتَ الّػػػػػػػػػػػذِ  ف  الَظػػػػػػػػػػػ فِ ِسػػػػػػػػػػػحْ تُ  َ ػػػػػػػػػػػ َ 
 

 
 واطِف بالرَشػػػػػػػػػػػدْ ّؿ الَمػػػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػػػو ِ ػػػػػػػػػػػا ُاػػػػػػػػػػػَ َمػػػػػػػػػػػ 

 هُ وَمػػػػػػػػػػجُ دى نُ ْبػػػػػػػػػػرَ  ؽَ ا األْ ػػػػػػػػػػذَ َاػػػػػػػػػػ تُ ْمػػػػػػػػػػا اِ َمػػػػػػػػػػ َ  
 

 
 (ٔ َصػػػػػػػػػػدْ َلنػػػػػػػػػػا رَ  كػػػػػػػػػػوفُ ا تَ َمػػػػػػػػػػيْ ى كَ وَ ٍر ِسػػػػػػػػػػألْمػػػػػػػػػػ 

يات السابنة تعبر الشاعرة عف شدة حبها وتعمنها بػأبي جعفػر   في اذ  األب 
ومػػػف شػػػدة اػػػذا الحػػػب  ػػػذف كػػػؿ مػػػا حولهمػػػا مػػػف موجػػػودات انمػػػا يحنػػػد عميهمػػػا  
ويحسداما عمأ اذا الحب  والشاعرة  ي ذلؾ تعتمد عمأ الصورة البوئية التػي تػرد 

رية بػوئية تظهػر ػػػورة بصػػػي صػ(  واػهُ ػػػومَ ػػَاَذا األْ ػَؽ َرْبػدى ُنجُ ير  ػػ ي البيت األا
مف ا لها النجـو وكأنها عزوؿ رو رقيب يترصد حركة اذيف العاشنيف  واي مكمفػة 
مف قبؿ اذا األ ؽ الرحب  وكػأف كػؿ الػدنيا تراقبهمػا  كمػا رف ا نزيػاح الػذي صػنعته 

ها مػف ػمتػػـو وننػيث شاصػت  يػه النجػػ( حػدْ ػَتكوُف َلنػا َرَصػر البيت  ػرة  ي  اػاعػالش
د ننػػؿ تػػأًير اػػذ  ػب وتترصػػػة اإلنسػػانية؛ ألنهػػا تراقػػػادية الػػأ الطبيعػػػيعتها المػػبػطػػ

 الصورة الأ المتمنيو 
واذ  الصورة البصرية لـ تأت لمجػرد ننػؿ مشػهد اػاص تريػد رف تعبػر عنػه 
نما مًمت ايحاًء  نًيا تجمػأ  يػه تػأًير اػذ  الصػورة عمػأ المتمنػي   كيػؼ  الشاعرة  وا 

ؼ لأل ؽ رف يكمؼ ويأمر؟! وكؿ ذلؾ يأتي  ػي سػياؽ الرأليػة لمنجـو رف تترقب؟! وكي
ر ػػػبوبها رف ينظػػػف محػػػب مػػػرة تطمػػرية  وكأف الشاعػػورة البصػػر عنها الصػػالتي تعب
 ذ  النجـو واي تترقبهـ عمأ وجه الحنينةو ػػالأ ا

                                           

 وٛٚٔ  ص ٗ( المنري: نفح الطيب   ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٙٚ 

ركًػػر مػػف صػػورة بصػػرية بػػوئية لتعبػػر عػػف حبهػػا  (ٔ وتوظػػؼ الشػػاعرة رنػػس النمػػوب
افيػػه تجػػا  الػػوزير ربػػي المغيػػرة ابػػف حػػـز  وذلػػؾ عنػػدما رنشػػدت  ػػي مجمػػس الػػذي ت

 المنصور بف ربي عامر قائمة:  الافيؼ(: 
ـَ الميػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ ِعنػػػػػػػػػػػػػػػػَد َسػػػػػػػػػػػػػػػػْيِر الن هػػػػػػػػػػػػػػػػارِ   َقػػػػػػػػػػػػػػػػِد

 
 

 َوَبػػػػػػػػػػػػػػػػدا الَبػػػػػػػػػػػػػػػػْدُر مًػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ِنْصػػػػػػػػػػػػػػػػِؼ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػَوارِ  
 َ َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  النَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفحُة َاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  

 
 

 َوَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـَ َاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطُّ ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذارِ  
 الُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألوَس َجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ َوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف   

 
 

ـَ ذائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ    َوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 َنَظػػػػػػػػػػػػػػػػري َقػػػػػػػػػػػػػػػػْد َجَنػػػػػػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػػػػػػي  ُذُنوًبػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػا َجَنْتػػػػػػػػػػػػػُه عيِنػػػػػػػػػػػػػػي اْعتػػػػػػػػػػػػػػَذاِري؟   كيػػػػػػػػػػػػػَؼ ِمم 
 َيػػػػػػػػػػػػػػػػا لَنػػػػػػػػػػػػػػػػوِمي تعجُبػػػػػػػػػػػػػػػػوا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْف َغػػػػػػػػػػػػػػػػزَاؿٍ  

 
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػائٍر ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػي َمَحب ِتػػػػػػػػػػػػػػػػي َواػػػػػػػػػػػػػػػػَو َجػػػػػػػػػػػػػػػػاِري 
 ليػػػػػػػػػػػػػَت لػػػػػػػػػػػػػْو كػػػػػػػػػػػػػاَف لػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػِه َسػػػػػػػػػػػػػبيؿٌ  

 
 

 (ٕ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َرْوَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِريَ أقِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف حُ  

 ؿ اعتمػاد الشػاعرة ػػػمؽ مػف اػػػب والتعػػػذ  األبيات تظهر د  ت الحػػ في ا 
عمأ الصور  البصرية البوئية المنتشرة عمأ طوؿ األبيات   هي تهيئ لمنائها بابف 

ـَ الميُؿ ِعنَد َسْيِر الن هػارِ حـز مف ا ؿ التشايص  ي   ْصػِؼ َوَبػدا الَبػْدُر مًػَؿ نِ ( و َقِد

                                           

( اي جارية المنصور بف ربي عامر  عاشت  ي النرف الرابع الهجػري  وكانػت شػاعرة ومغنيػة  1 
 وٙٔٙ/ٔطيب  جولـ يرد ذكراا  ي المصادر غير كتاب نفح ال

 و ٚٔٙ/ ٔ( المنري: نفح الطيب  ج2 
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(  واي د لة عمأ اقباؿ الميؿ  وظهور البدر  ي السماء  واي بهذ  األوصاؼ ِسَوارِ 
الحسػػية انمػػا تريػػد رف تصػػؼ محبوبهػػا ابػػف حػػـز الػػذي شػػبهت بػػوء النهػػار بمػػوف 
بشرته  وشبهت ظممة الميؿ بموف لحيته كما يظهػر  ػي البيػت الًػاني  ػي الصػورتيف 

د اذا المحبوب يرا  كالنهار مبيء  ًـ اػي الحسيتيف المتواليتيف   مف ينظر الأ ا
عكست اذا التشبيه لتنػوي د لػة الصػورة   كػأف النهػار يسػتمد بػوء  مػف اػد اػذا 
المحبػوب  وكػػذلؾ  ػي الصػػورة البصػرية الًانيػػة  كػػأف الميػؿ اػػط عػذار(  وكػػأف الميػػؿ 

 يستمد ظممته مف سواد لحية اذا المحبوبو
صرية صدرتها وركدتها بكممة  نظري( وتندـ الشاعرة  ي البيت الرابع صورة ب

د رف اذا الحب الذي يتممكهػا انمػا كػاف سػببه األوؿ تػدقيؽ النظػر  واػذا يشػير ػػػلتألك
الأ رغبة الشاعرة  ي حمؿ المتمني عمأ التفكير  ي روصاؼ اذا المحبوب وجمالػه  
واو ما د عها لمتعمؽ به  واػذا ا نزيػاح الػذي عبػرت عنػه الصػورة البصػرية  نظػري 
جنػػأ عمػػي ذنوًبػػا(؛ حيػػث شػػبهت النظػػر باإلنسػػاف الػػذي يجنػػي الػػذنوب  كمػػا تحولػػت 
الذنوب الأ شيء مػادي مجسػـ يمكػف جنيػه  قػد ركػد عمػأ راميػة مًػؿ اػذ  الصػورة 

 الحسية   كأف العيف اي مف تعشؽ وتتعمؽ وتذنبو 
وقػػد توظػػؼ الشػػاعرة األندلسػػية الصػػورة البصػػرية البػػوئية مػػف رجػػؿ بيػػاف 

ف كاف ذلؾ يحمؿ نوًعا مف الغرابة ألف الحبيػب مكانتها والح ط مف مكانة محبوبها  وا 
دائًما يعمي مف شأف محبوبه  ولكف قد يصح ذلؾ  ي غرض العتاب  سيما اذا كانت 
اذ  الشاعرة مف بيػت عػز وممػؾ   نجػد و دة بنػت المسػتكفي توظػؼ صػورة بصػرية 

ألنػه  ؛ف ابػف زيػدوفوقػد غبػبت مػ -بوئية معاتبة مػف ا لهػا ابػف زيػدوف  تنػوؿ
 رعجب بغناء جاريتها عتبة  وقد طمب منها رف تعيد الغناء:   الكامؿ(:

 ُؼ  ػػػػػػػػي الهػػػػػػػػوى مػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػانِصػػػػػػػػتُ  نػػػػػػػػتَ كُ  وْ َلػػػػػػػػ
 

 
ـْ تهػػػػػػػػػػػػػػػػَو جػػػػػػػػػػػػػػػػاريتي ولػػػػػػػػػػػػػػػػـ تتاي ػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ    َلػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وتركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنا مًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا بجماِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ 
 

 
ـْ ُيًمػػػػػػػػػػػػػػػرِ    وجنحػػػػػػػػػػػػػػَت لمُغصػػػػػػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػػػػ

 ولنػػػػػػػػػػػػػػْد عممػػػػػػػػػػػػػػػَت بػػػػػػػػػػػػػػػأنني بػػػػػػػػػػػػػػػدُر الس ػػػػػػػػػػػػػػػما 
 

 
 (ٔ لكػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُدايػػػػػػػػػػػػػػػػَت لِشػػػػػػػػػػػػػػػػْنوِتي بالُمْشػػػػػػػػػػػػػػػػتِري 

ورتيف بصػػريتيف بػػوئيتيف متنػػابمتيف تريػػد و دة رف تبػػيف مكانتهػػا ػػػػر صػ عبػػ 
ابؿ مكانة ابف زيػدوف التػي ترااػا رقػؿ وردنػأ منهػا منزلػة   فػي الشػطر األوؿ ػػ ي من

  واػي (بأنني بدُر الس ػمامف البيت األاير تشبه نفسها بالبدر المبيء  ي السماء  
د لػػة عمػػأ السػػمو وا رتفػػاع  وكػػذلؾ الجمػػاؿ  بينمػػا تشػػبه ابػػف زيػػدوف  ػػي الشػػطر 

ؿ ػو رقػػػػ(  واتِريػػػُدايػَت لِشػْنوِتي بالُمشْ تري  ػػػب المشػوكػػس البيػت بكػػػالًاني مػف نف
 مف البدر  ي البياء والمنزلةو

والشػػاعرة كأنهػػا تريػػد رف تنػػوؿ مػػف اػػ ؿ اػػاتيف الصػػورتيف رف اػػذا الحػػب  
عمها تتعمؽ وتعشؽ مف او رقؿ منها منزلة  وقد تصدؽ اذ  الفربية اذا ما عممنا ج

رف اذ  المررة كانػت مػف كبػار شاصػيات مجتمعهػا  ومػف بيػت حكػـ  وتصػدؽ كػذلؾ 
رنها قالتها  ي موقؼ عتاب  وتصدؽ كذلؾ اذا ما عممنا رنها بعد ذلػؾ قامػت بهجػاء 

 بيحة كالسارؽ والزانيو ابف زيدوف بكممات قاسية؛ حيث نعتته بأوصاؼ ق
ذا رجعنا الأ الصور الحسية السػابنة نجػد رف و دة  تتػرؾ المتمنػي  -مػف ا لهػا –وا 

 ي حالة تايؿ ومنارنة عند استدعاء ما اػو حسػي  ػي اػذ  الصػور  وننصػد البػدر 
 ي بيائه وجماله ومنارنته بكوكب المشتري األقػؿ بػياًء وجمػاً   ًػـ اػذ  المنارنػة 

 دة وابف زيدوف  ي موقؼ منارنة بينهماوتنطبؽ عمأ و 

                                           

 ؤٖٗ  ص ٔ  جٔ( ابف بساـ: الذايرة  ؽ1 
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وقػػد يػػدؿ توظيػػؼ الصػػورة البصػػرية البػػوئية عمػػأ معػػاني الًنػػاء والمػػديح  
 تمدح رجً  يسمي ابف جميؿ قائمة:   الطويؿ(: (ٔ  نجد حفصة بنت حمدوف

 و ببشػػػػػػػػػػػػر ِ عُ ِبوجػػػػػػػػػػػػٍه كمًػػػػػػػػػػػػِؿ الشػػػػػػػػػػػػمس يػػػػػػػػػػػػدْ 
 

 
 (ٕ العيػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف وُيًنيَهػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػذ راِط َاْيَبِتػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  

لسابؽ توظؼ الشاعرة الصػورة الحسػية  بوجػه كمًػؿ الشػمس(   في البيت ا 
ف اذا الشاص   الذي ينظر ػػابة وحسػػرز مهػػوئية تبيف وتبػػرية بػػورة بصػػواي ص

الأ وجهه يجد  كالشمس التي تجتمع العيوف لمنظر حوؿ جماؿ بيائها  و ي نفس 
ألًر  ػي النػاس الوقت تغمض اذ  العيوف لشػدة البػياء  وكػأف اػذا البػياء الػذي يػ

انما ينبعث مف وجه اذا الممدوح  واػي صػورة تحمػؿ طاقػات ايحائيػة تػد ع المتمنػي 
 الأ تايؿ مًؿ اذا الحسف والهيبةو

وقػػد يعبػػر توظيػػؼ الصػػورة البصػػرية البػػوئية عػػف د  ت الحػػب واإلعجػػاب 
  معربػػة بذعجػػاب (ٖ لػػدى الشػػاعرة األندلسػػية  ونجػػد ذلػػؾ  ػػي ربيػػات الشػػاعرة متعػػة

 ة عبد الرحمف بف الحكـ بها:   المجتث(:الاميف
 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُيَغط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوا ُ 

 
 

 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َذا ُيَغط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الن َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَا 
 

                                           

( اػػي حفصػػة بنػػت حمػػدوف  مػػف راػػؿ وادي الحجػػارة  كانػػت ًريػػة مػػف بيػػت عػػز  وكانػػت عالمػػة 1 
؛ ٖٚ/ٕورديبة وشاعرة  وكانت و اتها  ي النرف الرابع الهجريو انظر  ي ترجمتها: المغػرب  

 وٖٖٕ/ٗ؛ عمرو  روخ  ٕٜٕ/ٕ؛ األع ـ لمزركمي  ٕ٘ٛ/ٗنفح الطيب  
( السػػيوطي: نزاػػة الجمسػػاء  ػػي رشػػعار النسػػاء  تحنيػػؽ: عبػػد المطيػػؼ عاشػػور  مكتبػػة النػػر ف  2 

 و ٖٗالناارة   بوت(  ص 
( كانت جارية وتمميذة زرياب  وعاشت  ػي النػرف الًالػث الهجػري  ػي قرطبػة  وقػد كانػت مغنيػة 3 

 و  ٖٔٔ/ٖ؛ نفح الطيب  ٕٔٔ/ٜٔمتها: التكممة  وشاعرةو انظر  ي ترج
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 َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد ُكْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َرْمِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؾ َقْمِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 
 (ٔ َحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ عمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َ َطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَا 

 الشاعرة توظؼ الصػورة البصػرية  ػي البيػت األوؿ  يغطػي النهػارا( لتشػبه حػب  
 لنهار الذي   يمكف رف يافيه ربًداو  عبد الرحمف الناصر لها ببوء ا

 تىظيف الصىرة البصزيت اللىنيت: -ٖ
وتػػرتبط اػػذ  الصػػورة بػػاأللواف وتأًيراتهػػا الماتمفػػة  ويظهػػر ذلػػؾ  ػػي قػػوؿ  

التي ترسـ صورة بصرية لونية مف اػ ؿ توظيفهػا أللفػاظ تحمػؿ  (ٕ نزاوف الغرناطية
 ها:   الرمؿ(:ػحتػوشػطمع مػمؿ اظهار حبها   تنوؿ  ي ػرية  وذلؾ مف رجػد  ت بص

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػَأِبي َمػػػػػػػػػػػػػػػف َاػػػػػػػػػػػػػػػّد ِجسػػػػػػػػػػػػػػػِمي النُػػػػػػػػػػػػػػػػَوى
 

 
 (ٖ َطْر ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه اأَلْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَور 

 الشػػاعرة توظػػؼ الكممػػات  طػػرؼ(   األحػػور( مػػف رجػػؿ رسػػـ صػػورة بصػػرية  
تعبر عف شدة حبها وتعمنها بهذا الحب   جمػاؿ رعػيف اػذا المحبػوب ومػا تتميػز بػه 

د النػوى ػد اػػػػور( قػػػة  رحػػػح ذلػؾ  ػي لفظػػػباض  ويتػػػدة بيػػع شػواد مػػدة سػمف ش
مف جسـ اذ  الشػاعرة  واػي صػورة اسػتعارية ارتبطػت بصػورة راػرى حسػية قوامهػا 

                                           

( ابف األبار:التكممة لكتػاب الصػمة  تحنيؽ:دوعبػد السػ ـ الهػراس  دار الفكػر لمطباعػة والنشػر  ٔ 
 و ٖٔٔ/ٜٔـ  جٜٜٓٔبيروت   لبناف 

( اي نزاوف بنت الن عي  ربو بكر محمد بف رحمد بػف امػؼ الغسػاني  كانػت تمميػذة ربػي بكػر 2 
عمأ  وكانت بينها وبيف ابف قزماف منا رة  وكانت شاعرة معرو ة كًيرة النوادر المازومي األ

اػ  انظر  ػي ترجمتهػا: بغيػة المػتممس  ٓٙ٘بارعة  ي حفظ األشعار  ولعؿ و اتها كانت  ي 
 و ٕٖٖ/ٛ؛ األع ـ لمزركمي  ٖٜٔ/ٔ؛ نفح الطيب  ٕٔٔ/ٕ  المغرب  ٖٓ٘

             ٔـ  جٜٜٚٔمنشػػػأة المعػػػارؼ  اإلسػػػكندرية   ( سػػػيد غػػػازي: ديػػػواف الموشػػػحات األندلسػػػية 3 
 ؤ٘٘ص 
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العيف والنظر اليهاو وكأف الشاعرة تألكد عمأ ف النظػر الػأ اػذ  األعػيف انمػا يصػيب 
 المرء بالتعب  وذلؾ لشدة جمالهاو 

ياقاتها عػف اسػتدعاء المابػي وتعبر الصورة البصػرية المونيػة  ػي بعػض سػ
(  التػي تصػؼ ٔوالبكاء عميه  وذلؾ كما يظهر لػدى الشػاعرة ابنػة السػكاف المالنيػة 

 غراًبا مر بها  وقد كانت كبيرة  ي السف   نالت:   المجتث(:
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ُغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٌب ِبَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 

َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ   َيْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح َوْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه الرُّ
 ُقْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َمْرَحًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (ٕ بأَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَف َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعِر الص 

 الشػػاعرة انػػا تسػػتدعي ذكرياتهػػا  ػػي المابػػي  وتبكػػي عمػػأ ريػػاـ الصػػبا   
يذكراا  ي ذلؾ لوف الغراب األسود الذي مر بها  ومف ًـ  ند وصفت ذلؾ مػف اػ ؿ 

 أ(وَلْوَف َشْعِر الص بصورة بصرية لونية  
واذ  الصورة عندما تنتػرف بكممػة  الغػراب( ومػا يتسػـ بػه مػف سػواد  تننػؿ  

ني ما كانت عميه المررة  ي شبابها مػف سػواد لمشػعر  واػو دليػؿ عمػأ الجمػاؿ  لممتم
ولذلؾ نجداا تنادي الغراب وتنوؿ له: مرحًبا   رغـ رنه مف الطيػور التػي كػاف العػرب 
يتشػػاءموف منهػػا منػػذ النػػدـ  ولكػػف الشػػاعرة انػػا ررت  ػػي لونػػه مػػا يػػذكراا بشػػبابها  

 ا ما بيف لوف الغراب ورياـ الشبابوولذلؾ وظفت ذلؾ  ي صورة بصرية مزجت  يه

                                           

ار عنهػا ػػػرد رابػػػػاري  ولػـ تػػػد األنصػػػمػها يحيػأ بػف محػػػؿ عنػػػة  ننػػالنيػػ( اي ابنة السكاف الم1 
 ػػي المصػػادر سػػوى  ػػي كتػػاب معجػػـ البمػػداف  ويسػػتنتج رنهػػا عاشػػت  ػػي النػػرف الاػػامس 

 و ٜٕ٘/ٔالحموي: معجـ البمداف  ج الهجريو انظر  ي ترجمتها: ياقوت
 وو ٜٕ٘  صٔـ جٜٜٙٔ  ٔ( ياقوت الحموي: معجـ البمداف  دار صادر  بيروت  ط2 
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وقػد يمتػػزج توظيػؼ الصػػورة البصػػرية المونيػة مػػع الصػػورة البيانيػة مػػف رجػػؿ 
  عنػدما ررادت رف تتغػزؿ اعتمػدت (ٔ تنوية الد لة وتوظيفها   نجػد الشػاعرة البمسػية

 تشبيه اد حبيبها بالورد قائمة:   الرمؿ(:
 ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب َاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُُّ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَوْردِ 

 
 

 ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َبَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضِ  ُحْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنا 
 ُاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَو َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَف الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس َغْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبافُ  

 
 

 (ٕ وِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الِاْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوِة رَاِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

َاػػدُُّ   الشػػاعرة انػػا اعتمػػدت عمػػأ الصػػورة البصػػرية المونيػػة  التػػي تتمًػػؿ  ػػي   
(  واػذ  الصػورة توبػح مػدى حسػف وجمػاؿ اػذا المحبػوب  ُحْسًنا ِ ػي َبَيػاضِ  كالَوْردِ 
تػػرى رف اػػد  يشػػبه الػػورد الجميػػؿ ناصػػع  -عبػػر الصػػورة التشػػبيهية كػػذلؾ – هػػي 

وبعدما ينػع  -صورة الورد -البياض   هي تننؿ لممتمني ايحاء تمؾ الصورة البصرية
اذا اإليحاء  ي ذاف المتمني عف تايؿ شػكؿ الػورد األبػيض الجميػؿ  تنػـو الشػاعرة 

 بتشبيه حبيبها به  وكؿ اذا يألكد عمأ د  ت التغزؿ والحب مف قبؿ الشاعرةو

                                           

اػ  وقد كانت ٜٜ٘( سميت البمسية نسبة الأ بمس رحد ب د مدينة مالنة  وقد عاشت قبؿ عاـ 1 
 و٘ٗ٘اذ  الشاعرة رمية  انظر  ي ترجمتها: الببي  بغية المتممس  ص 

لبػػبي: بغيػػة الممػػتمس  ػػي تػػاريخ رجػػاؿ راػػؿ األنػػدلس  عممائهػػا ورمرائهػػا وشػػعرائها وذوي ( إ 
 و٘ٗ٘  ص ٜٚٙٔالنبااة  يها ممف داؿ اليها رو ارج عنها  دار الكتاب العربي  الناارة  
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 ىظيف عذة صىر بصزيت متنىعت:ت -ٗ
وقػػد توظػػؼ الشػػاعرة األندلسػػية الصػػورة البصػػرية بأنواعهػػا المتعػػددة المونيػػة 

د المعنػػأ ػػػػؼ الد لػػة  وتأكيػؿ تكًيػػػػػػف رجػد مػػػػػػػػة  ػػي  ف واحػػػػركػػحػة والمتػػػػوئيػػوالب
تصػؼ جمػاؿ امػررة  (ٔ الذي تريد طرحه  ونجد ذلؾ  ي ربيات حمدة بنت زياد المألدب

 وؿ:   الوا ر(: تن
 وِمػػػػػػػػػػػػػػػْف بػػػػػػػػػػػػػػػيِف الظ بػػػػػػػػػػػػػػػاِء َمَهػػػػػػػػػػػػػػػاُة رنػػػػػػػػػػػػػػػسٍ 

 
 

 َسػػػػػػػػػػػػػػػػَبْت ُلب ػػػػػػػػػػػػػػػػي َوَقػػػػػػػػػػػػػػػػْد َمَمَكػػػػػػػػػػػػػػػػْت ِقَيػػػػػػػػػػػػػػػػاِدي 
 َلَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌظ ُتَرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدُ  ألْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  

 
 

 وذاَؾ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر َيْمَنُعِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُرَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدي 
 اَذا َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدَلْت ذوائَبَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعَمْيَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 رريػػػػػػػػػػػػػػػػُت البػػػػػػػػػػػػػػػػدَر ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػػػػػػػػػِؽ الس ػػػػػػػػػػػػػػػػَوادِ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػْبحَ    َمػػػػػػػػػػػػػػػػاَت َلػػػػػػػػػػػػػػػػُه َشػػػػػػػػػػػػػػػػِنيؽٌ  َكػػػػػػػػػػػػػػػػَأف  الصُّ

 
 

 (ٕ َ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْزٍف َتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرَبؿ ِبالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوادِ  

 فػػي اػػذ  األبيػػات تتعػػدد الصػػورة الحسػػية البصػػرية مػػا بػػيف لونيػػة  سػػواد   
(  ورارى ًابتة َسَدَلْت ذوائَبَهاوتسربؿ بالسواد(  وبوئية  البدر  الصبح(  ومتحركة  

                                           

( اي حمدة بنت زياد بف بني العو ي المألدب  مف سػاكني وادي الحمػة بنريػة بػادي قػرب وادي 1 
اػ  ٓٓٙة البراؽ  وكانت معاصرة لنزاوف الشاعرة  ولعؿ و اتها كانت عاـ  ش  وكانت تمميذ

؛ المغػرب  ٙٗٚوكانت رديبة شاعرة  وسميت انساء المغػربو انظػر  ػي ترجمتهػا: التكممػة  
 وٚ٘٘/٘؛ عمر  روخ  ٜٚٗ/ٔ؛ اإلحاطة  ٔٔ؛ المطرب  ٘ٗٔ/ٕ

لغػػرب اإلسػػ مي  بيػػروت  ( يػػاقوت الحمػػوي: معجػػـ األدبػػاء  تحنيػػؽ: دو احسػػاف عبػػاس  دار ا2 
 و ٕٕٔٔ  ص ٖـ  جٖٜٜٔ  ٔلبناف  ط
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مررة وحسنها مما جعؿ الشػاعرة  لها لحظ(  وكؿ اذ  الصور عبرت عف جماؿ تمؾ ال
و     تستطيع النـو

وتػػأتي لفظػػة  لحػػظ(  ػػي صػػيغة التنكيػػر لتتػػرؾ المتمنػػي يتايػػؿ جمػػاؿ اػػذ  
األعيف  وتوسع مجػاؿ تمػؾ الصػورة الحسػية   مػا المنصػود مػف كممػة  لحػظ(  واػي 
شػيء يبصػػر بػػالعيف ا  لننػؿ ذلػػؾ الحسػػف الػذي تتمتػػع بػػه تمػؾ المػػررة  كػػذلؾ ارتبػػاط 

( يزيد مف بياء وبهاء تمؾ المػررة؛ البدَر ِ ي ر ِؽ الس َوادِ لبدر باأل ؽ المظمـ  صورة ا
ألف بوء البدر انما يممع ويظهر بشكؿ كبير وسط اذ  الظممػة  واػي صػورة حسػية 
تننػػؿ المشػػهد وتجميػػه لممتمنػػي   ػػذوائب اػػذ  المػػررة تبػػدو كالميػػؿ الػػذي رحػػاط بالبػػدر 

لبياض الماتمط بالسواد توبحه وتألكد  بالصورة وتنصد به بياض تمؾ المررة  واذا ا
البصرية التي تميها  واي الصبح الذي تسربؿ بالسواد مف حزنه عمػأ مػوت شػنينه  
واي صورة بصػرية ننمػت لممتمنػي جمػاؿ اػذ  المػررة عنػدما ظهػر بيابػها مػع سػواد 

 ذوائبهاو 
وقػػد يشػػير توظيػػؼ عػػدة رنػػواع مػػف الصػػورة البصػػرية الػػأ د  ت الشػػوؽ 

( ٔ لحنػيف الػأ الػديار  ويظهػر ذلػؾ  ػػي ربيػات الشػاعرة قمػر جاريػة ابػراايـ المامػػيوا

 تتشوؽ الأ بغداد:   الكامؿ(:
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوعػراقػِ  ااَ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمأ بػغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد

 
 

 ػي رحػػػػػػػػػػػػػػػػػداِقهاِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والسػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ َوِظػبػائِ  
   

                                           

(  اي قمر جاريػة ابػراايـ بػف حجػاج المامػي  و ػدت مػف بغػداد  وعاشػت باألنػدلس  ػي النػرف 1 
اػػػ  وكانػػت عمػػأ قػػدر ٕٛٛنة ػػػػداا سػػػػيػػاة سػػػػخ و ػػػػر ذلػػؾ مػػف تاريػػػػهػػري  ويظػػػػالًالػػث الهج

ومػف راػؿ الفصػاحة والبيػافو انظػر  ػي ترجمتهػػا: كبيػر مػف الجمػاؿ  وكانػت مغنيػة وشػاعرة  
 وٓٗٔ/ٖ؛ نفح الطيب  ٘ٔٔ/ٜٔالتكممة  



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٚٙ 

 ػهِ ِجػػػػػػػػػػػػػػػػػالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِت بػأوْ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَ َومػجػالُ 
 
 
 

 
 اتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدو رامُتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ رطواِقَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 متباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٌت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ كأن َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
 ُاِمػػػػػػػػػػػػػَؽ الَهػػػػػػػػػػػػػَوى الُعػػػػػػػػػػػػػذريُّ ِمػػػػػػػػػػػػػْف را ِقَهػػػػػػػػػػػػػا 

 نْفِسػػػػػػػػػػػػػػي الِفػػػػػػػػػػػػػػداُء لَهػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػأيُّ َمَحاِسػػػػػػػػػػػػػػفٍ  
 

 
 (ٔ  ػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد اِر ُتْشػػػػػػػػػِرُؽ ِمػػػػػػػػػْف َسػػػػػػػػػَنا اْشػػػػػػػػػرَاِقَها 

 الشاعرة انا توظؼ عدًدا مف الصور البصرية المتحركة والًابتة التػي تعبػر  
مد لػػة عمػػأ التشػػوؽ والحنػػيف   البيػػت األوؿ يصػػؼ لنػػا جمػػاؿ عػػف وصػػؼ المكػػاف ل

مأ ا سػتعارة ػرية كػذلؾ عػػػػورة البصػػػرة بجانػب الصػػاعػػد الشػػراا  وتعتمػحػػداد وسػػبغ
 ػػي  السػػحر  ػػي رحػػداقها(؛ لػػتعكس مػػدى جمػػاؿ اػػذ  المدينػػة  وكػػأف الشػػاعرة عنػػد 

 رحيمها الأ ب د األندلس قد  ندت اذا السحرو
رية بػػوئية  ػػي  تبػػدو رامتهػػا ػػػػػورة بصػػػػاني صػػػػدـ  ػػي البيػػت الًػػػػنًػػـ اػػي ت

عمأ رطواقها(   النمر  يها يسطع عمأ  راتها  تمتمئ الميػا  بػاألنوار  واػي الصػورة 
التػػي تننػػؿ كػػذلؾ مػػدى السػػحر الػػذي تتسػػـ بػػه بغػػداد  ًػػـ تػػأتي لفظػػة  متباتػػرات( 

اػذ  الصػورة عمػأ مػدى تػنعـ لتبيؼ ايحاًء حركًيا الأ الصورة السػابنة  حيػث دلػت 
الفتيات ال تي يسبحف  ي نهر الفرات  متباترات  ي النعيـ(  واو ما يزيد مف شػدة 

 الحسرة واأللـ لدى الشاعرةو

                                           

 وٓٗٔ/ٖ( المنري: نفح الطيب  ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٚٚ 

ا: الصىرة السمعيت: 
ً
 ثاني

اذا كانت العػيف تتػذوؽ الجمػاؿ وتميػز  مػف اػ ؿ البصػر   ػذف األذف تتػذوؽ 
 ػي درجػة راميتػه مػع البصػر  وقػد ذكرنػا  وات وتميزاا كذلؾ   السػمع يتسػاوىػػاألص

 مف قبؿ رف ااتيف الحاستيف تأتياف  ي مندمة الحواس مف حيث األاميةو
واألدب العربي منذ نشأته قد ارتبط بالسمع  ذلؾ رنػه نشػأ ردًبػا شػفااًيا  يهػتـ بفنػوف 
النوؿ مف نظـ واطابة وغيراما  وااتـ النناد كذلؾ بالموسينأ الشعرية  وباألصوات 

ما تحدًه مف تأًير  وريًبا طبيعتها وماارجها  كمػا  عػؿ ذلػؾ ابػف جنػي  ػي كتابػه و 
الاصػػائص   نػػد عنػػد  صػػً  كبيػػرًا  ػػي اػػذ الكتػػاب رسػػما   امسػػاس األلفػػاظ رشػػبا  
المعػػاني( تحػػدث  يػػه عػػف محاكػػاة األصػػوات لمعانيهػػا  ػػي الطبيعػػة  " نػػد كانػػت رمػػة 

نها اعتمػدت عمػأ األذف والمسػاف  و  أل  -اذا صح التعبير -العرب قديًما رمة صوتية
غرابػػة رنػػا نجػػد راػػـ  نونهػػا  ًنػػا قولًيػػا رو صػػوتًيا  واػػو  ػػف الشػػعر الػػذي كػػاف ديػػواف 

 و(ٔ العرب"
وتظهػػر الصػػػورة السػػػمعية دااػػػؿ العمػػػؿ الشػػعري مػػػف اػػػ ؿ بعػػػض األلفػػػاظ 
المرتبطة بتمؾ الحاسة عند وبعها  ي نسؽ  ني معيف يعبر عف المعنأ الػذي يريػد 

عر التعبير عنه   الصػورة السػمعية "اػي كػؿ صػورة اعتمػد الشػاعر  ػي رسػمها الشا
عمػػأ حاسػػة السػػمع  ولػػيس مػػف البػػروري ر  تشػػاركها حاسػػة راػػرى  لكػػف الغالػػب 

و ومف منطمؽ اذا التعريؼ نجد رف الحواس يظهػر تأًيراػا (ٕ عميها او اذ  الحاسة"
يكػوف ذا تػأًير قػوي كمػا لػو  األقوى عند تكاتفها وترابطها؛ حيث اف عممهػا مفػردة  

                                           

( كريـ زكي حسػاـ الػديف  الد لػة الصػوتية  دراسػة لغويػة لد لػة الصػوت ودور   ػي التواصػؿ(  1 
 ؤٖٔمكتبة األنجمو المصرية  ص 

الصػورة الفنيػة  ػي المفبػميات  مكتبػة الممػؾ  هػد الوطنيػة  ( زيد بف محمد بػف غػانـ الجهنػي: 2 
 و ٖٕٔاػ  ص ٕ٘ٗٔ  ٔ  طٔالمدينة المنورة  ج
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ٔٙٚٛ 

: "والكيفيػػات الحسػػية John Dewey)كانػػت مترابطػػة  ولػػذلؾ ينػػوؿ جػػوف ديػػوي  
سػػواء كانػػت الممػػس رو الػػذوؽ رو البصػػر رو السػػمع تنطػػوي عمػػأ صػػيغة جماليػػة  
ولكنها   تنطوي عمأ اذ  الصيغة الجمالية عمأ انفراد  بؿ مف حيػث اػي مترابطػة  

 و (ٔ جرد منفصمة  بؿ اي عناصر متداامة متفاعمة"رعني رنها ليست موجودات م
وقػػد احتمػػت الصػػورة السػػمعية حيػػزًا مػػف ابػػداع شػػاعرات األنػػدلس  ووظفنهػػا 
إلنتػػاج عديػػد مػػف الػػد  ت  وذلػػؾ مػػف اػػ ؿ الطاقػػات اإليحائيػػة التػػي تنتجهػػا اػػذ  

توظػؼ الصػورة السػمعية مػف رجػؿ  (ٕ الصور   الشاعرة زينب بنػت اسػحؽ النصػراني
 معاني المديح والشكر   تنوؿ:  الطويؿ(:بياف 

ـٌ   ُرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِوُؿ ِذْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَراـ  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدُي وتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي
 

 
 ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍء وَلِكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُمِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب ِلهاِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ ب 

 ومػػػػػػػػػػػػػػا َتْعَتِريِنػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػي َعِمػػػػػػػػػػػػػػي  وَرْاِطػػػػػػػػػػػػػػهِ  
 

 
 اذا ُذِكػػػػػػػػػػػػػػػُروا  ػػػػػػػػػػػػػػػي الم ػػػػػػػػػػػػػػػِه َلْوَمػػػػػػػػػػػػػػػُة  ِئػػػػػػػػػػػػػػػـِ  

 َيُنولُػػػػػػػػػػػػػوَف مػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػاُؿ الن صػػػػػػػػػػػػػارى ُتِحػػػػػػػػػػػػػبُّهـ 
 

 
 ورعػػػػػػػػػػػػػػاِجـِ  رعػػػػػػػػػػػػػػاربِمػػػػػػػػػػػػػػف  ورْاػػػػػػػػػػػػػػُؿ النُّهػػػػػػػػػػػػػػأ 

 َ ُنْمػػػػػػػػػػػػػػػُت َلهػػػػػػػػػػػػػػػـ ان ػػػػػػػػػػػػػػػي أَلْحَسػػػػػػػػػػػػػػػُب ُحػػػػػػػػػػػػػػػب هـ 
 

 

                                           

( جػػوف ديػػوي: الفػػف ابػػرة  ترجمػػة: زكػػي ابػػراايـ  تنػػديـ: زكػػي نجيػػب محمػػود  المركػػز النػػومي 1 
 و  ٕٕٓـ  ص ٕٔٔٓلمترجمة  الهيئة المصرية العامة لمكتاب  الناارة  

سػػحؽ  النصػػراني الرعنػػي  عاشػػت  ػػي اقمػػيـ بمنسػػية  وتػػذكر المصػػادر رنهػػا ( اػػي زينػػب بنػػت ا2 
عاشت ما بيف النرنيف الًاني عشػر والًالػث عشػر المػي دي  واػي شػاعرة نصػرانية  ويظهػر 
مػػف ربياتهػػا رنهػػا تعممػػت العربيػػة  وبنيػػت عمػػأ نصػػرانيتها  و قػػت سػػماحة وحًبػػا مػػف قبػػؿ 

العػرب  وتعممهػا العربيػةو انظػر  ػي ترجمتهػا:  المسمميف  ي األندلس  حتأ د عها ذلػؾ لحػب
 و  ٖٚٚ/ٕنفح الطيب  
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ٜٔٙٚ 

 (ٔ  َسػػػػػػػػرى  ػػػػػػػػي ُقمُػػػػػػػػوِب الَاْمػػػػػػػػِؽ َحتّػػػػػػػػأ الَبهػػػػػػػػاِئـِ  

 الشػػاعرة  ػػي اػػذ  األبيػػات رغػػـ رنهػػا نصػػرانية ا  رنهػػا تػػذكر قبائػػؿ العػػربو  
وتوبػػح رنهػػا تميػػؿ الػػأ حػػب  ؿ بيػػت رسػػوؿ اهلل صػػمأ اهلل عميػػه وسػػمـ  ومػػف ًػػـ 

ا ؿ اذا المديح توظؼ الصورة السمعية التي تتجمأ  ي األلفاظ  ذكراـ  تمدحهـ  و 
ذكروا  ينولوف(   في الصورة األولأ تريد رف توبح بأنها تعرؼ عف النبائؿ العربية 
عدي وتميـ  واي   تذكراـ ا  بالاير  ًـ تبيف الصورة السمعية الًانية  اذا ذكروا( 

 عميػػه وسػػمـ   هػػي   تاشػػأ  ػػي حػػبهـ مػػدى حبهػػا آلؿ بيػػت رسػػوؿ اهلل صػػمأ اهلل
 شيًئا  وتظهر دائًما اذا الحب متأ ذكروا رغـ مسيحيتهاو

ات لتأكيػػد اػػذا الحػػب ػػػػية الًالًػػة  ػي األبيػمعػػػػورة السػػػػاعرة الصػػػػؿ الشػػػعػوتج
مػف اػ ؿ ا سػػتفهاـ  ينولػوف مػا بػػاؿ(  وكأنهػا بهػذا التسػػاألؿ تريػد رف تشػرؾ معهػػا 

وا  ؿ البيػت؟! ػػػعف اجابػة لهػذا السػألاؿ   كيػؼ لمنصػارى رف يحبني  ي البحث ػمػػالمت
ًـ اي تأتي  ي البيت األاير لتطرح لممتمني اإلجابة  واي رف حبهـ قد تعمؽ به كؿ 

 الماموقات حتأ البهائـو
                (ٕ وكػػػػػػػػػذلؾ توظػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػاعرة رـ الحسػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػت النابػػػػػػػػػي الطنجػػػػػػػػػالي

ا ػػػػدمػػؾ عنػػػػديح  وذلػػػػمػػاء والػػػػاني الًنػػػػعػػار مػػػػهػػؿ اظػػػػػػف رجػػػػورة السػػمعية مػػػػالص
   الكامؿ(: تنوؿ:
 

                                           

 وٖٚٚ/ٕ( المنري: نفح الطيب  ج1 
مدينػة لوشػة  وكػاف ربواػا قابػًيا   ( اي رـ الحسف بنت النابي ربي جعفر الطنجالي  مف راػؿ2 

عاشت  ي حدود النرف الًامف الهجري كما تذكر المصادر  وكانػت رديبػة وشػاعرةو انظػر  ػي 
؛ النبااي  تاريخ قبػاة األنػدلس  ص ٖٓٗ/ٔرجمتها: اإلحاطة لمساف الديف ابف الاطيب  ت

 و٘٘ٔ



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛٓ 

 اْف ِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس َربُّ َ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػيَمةٍ 
 

 
 َحػػػػػػػػػػػػػػػاَز الُعػػػػػػػػػػػػػػػ  والَمْجػػػػػػػػػػػػػػػُد ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػُه َرِصػػػػػػػػػػػػػػػيؿُ  

 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأُقوُؿ ِرْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواُف َوِحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد َزَماِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  
 

 
ًِْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َلَبِايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ    (ٔ اف  الز مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِبِم

صػورتها السػمعية بجممػة  اف قيػؿ(  حتػأ توبػح رف مػا   الشػاعرة انػا تبػدر 
يأتي بعداا مف صور رو معاٍف مبني عمأ اذ  الصورة السمعية  وحتأ تألكػد معػاني 
العمـو والشموؿ   في ري مكاف متأ قيػؿ: مػف صػاحب الفبػيمة والعػ  والمجػد؟  ػ  
 يسػػػمع النػػػاس منهػػػا جواًبػػػا غيػػػر رف اػػػذ  الصػػػفات   تنطبػػػؽ ا  عمػػػأ ممػػػدوحها
 ربواف(  الذي تذكر  بأنه وحيد زمانه  وكأف   رحد غيػر  يحمػؿ كػؿ اػذ  الصػفاتو 
والشاعرة تجعؿ اذ  الد  ت تنع بيف السػألاؿ الػذي يػرد اػ ؿ الصػورة السػمعية  اف 
قيؿ مػف(  ًػـ سػرعة اإلجابػة   ػأقوؿ(  ويظهػر ذلػؾ مػف اػ ؿ صػوت الفػاء  وكأنهػا 

 يوجػػد غيػػر  لػػديها  ولػػذلؾ  هػػي سػػريعة تريػػد رف توبػػح لممتمنػػي رف اػػذا الجػػواب  
 اإلجابة عميهو

وربما عبر توظيؼ الصورة السمعية عف د  ت الهجاء الفاحش  وذلػؾ كمػا 
و عنػدما اجػت رسػتاذتها و دة بنػت المسػتكفي (ٕ  عمت مهجػة بنػت التيػاني النرطبيػة

 قائمة:   السريع(: 
 

                                           

( لساف الديف ابف الاطيب: اإلحاطة  ي رابػار غرناطػة  تحنيػؽ: محمػد عبػد اهلل عنػاف  مكتبػة 1 
 و ٖٔٗ  ص ٔـ  جٖٜٚٔ  ٕالاانجي  الناارة  ط

ت ػػػبها  عاشػػػها ونسػػػيًئا عػف ربيػػػادر شػػػر المصػػػكة  لػـ تذػػػاني النرطبيػػػػػة بنت التيػػ( اي مهج2 
 ي قرطبػة  وكانػت تمميػذة لػو دة بنػت المسػتكفي   نػد عاشػت  ػي النػرف الاػامس الهجػريو 

 ؤٛ؛ نزاة الجمساء لمسيوطي  ص ٖٗٔ/ٔانظر  ي ترجمتها: المغرب  



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛٔ 

 ِت وّ دةً رْ ِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دْ وّ دة َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 
 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػاتـُ  حَ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػغيػػػػػػػػػػػػػػػػػِر بعػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ  ُ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ  

 
 

 هُ لكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـَ يَ رْ ا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ  َحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ 
 
 

 
 (ٔ  ـُ ائِ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رٌ َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذَ ذِ َاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ ن 

(  وكأف اػذا ُ ِبَح الكاتـُ  الشاعرة  ي اذ  األبيات توظؼ الصورة السمعية   
السر الذي كانت تافيه و دة قد سمعه كؿ الناس  واي و دتها بػدوف زواج  بمعنػأ 

 بوؿورنها رتت شيًئا محرًما وغير من
ف كػػاف الننػػاد لػػـ يعر ػػوا سػػبب اػػذا الهجػػاء الفػػاحش  كمػػا رنهػػـ ذكػػروا رف   وا 

اذ  المعاني ليس لها وجود  ي الحنينة رغـ ما اشتهرت به و دة مف تحػرر وجػررة  
ا  رف الشاعرة عبرت مف ا ؿ اػذ  الصػورة السػمعية عػف معػاني الهجػاء وا نتنػاـ 

نمػه الصػورة السػمعية يػوحي بػأف انػاؾ رمػرًا مف رستاذتها و دة؛ ألف الحيػاء الػذي تن
 جمً  قد رافته و دة عف الناس  ولكنه  ي النهاية قد ُ بحو 

وقد تعبر الصورة السمعية عف د  ت الشػكوى والبكػاء  وذلػؾ كمػا  ػي قػوؿ 
 :   الكامؿ(:(ٕ الشاعرة الشمبية

 َيػػػػػػػػػػػا َقاِصػػػػػػػػػػػَد اْلِمْصػػػػػػػػػػػِر الػػػػػػػػػػػِذي ُيْرَجػػػػػػػػػػػأ ِبػػػػػػػػػػػهِ 
 

 
 ْحَمُف َرْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَع َكرَاِاَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهْ ِاْف َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   

   
                                           

  ٖالنػاارة  ط ( ابف سعيد: المغػرب  ػي ُحمػأ المغػرب  تحنيػؽ دو شػوقي بػيؼ  دار المعػارؼ 1 
 وٖٗٔ/ٔج

اعرة رندلسية لـ تػذكر المصػادر كًيػًرا عنهػا  ا  رنهػا عاشػت  ػي النػرف السػادس الهجػري  ػػ( ش2 
؛ نفػػح ٜٖ٘/ٛ؛ الػػذيف والتكممػػة  ٘ٔٔ/ٜٔ ػػي مدينػػة شػػمب  انظػػر  ػػي ترجمتهػػا: التكممػػة  

 و ٜٕٗ/ٗالطيب  



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٕٔٙٛ 

 َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِد األِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ِاَذا َوَقْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت ِبَباِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ 
 

 
 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رَاِعًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِاف  الر ِعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة َ اِنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهْ  

 َرْرَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمَتَها َاْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  َوَ  َمْرَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ َلَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػَباِع الَعاِدَيػػػػػػػػػػػػػػػػػهْ    (ٔ َوَتَرْكَتَهػػػػػػػػػػػػػػػػػا َنْهػػػػػػػػػػػػػػػػػَب الس 

( مػف رجػؿ بػث شػكوااا َنػاِد األِميػرَ ؼ الصورة السػمعية  ػػا توظػػرة انػاعػػ الش 
الػأ األميػػر الموحػػدي المنصػػور ربػػي يوسػػؼ؛ حيػػث كتبػػت بهػػذ  األبيػػات ورلنتهػػا يػػـو 
الجمعة عمأ مص    تشكو  مف ظمـ و ة مدينته  شمب(  ومف اػ ؿ توظيفهػا لهػذ  
الصػورة تعبػر عػف حزنهػا وشػكوااا   هػي تريػد رف يصػؿ صػوتها الػأ األميػر  ولػػذلؾ 

 شاص ينصد  رو ينصد بابه رف يسمعه اذ  الشكوىو تطمب مف ري
وكممة  ناِد( توحي ببعيػد المسػا ة بينهػا وبػيف األميػر  وكأنهػا   تسػتطيع رف تصػؿ  

معية  ولعمهػا تصػؿ ػػػؿ تمػؾ الد لػة السػػػورة التػي تحمػػػفت اػذ  الصػػػاليه  ولػذلؾ وظ
 الأ مراداا  وتستطيع عرض مظممتها تجا  حكاـ بمدتها شمبو 

د يػػدؿ توظيػػؼ الصػػورة السػػمعية عمػػأ معػػاني الكبريػػاء والتعػػالي   نجػػد وقػػ
تنوؿ عندما اطبها واحد مف الشعراء  وكانت  (ٕ الشاعرة عائشة بنت قادـ النرطبية 

 ترا  رقؿ منها مكانة ومنزلة:   الطويؿ(:
 َلِكن ِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ  َرْرَتِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َلْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوةٌ َرَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 َرَحػػػػػػػػػػػدْ  ِبِرق ػػػػػػػػػػػي ُمَنااػػػػػػػػػػػًا ُطػػػػػػػػػػػوَؿ َدْاػػػػػػػػػػػِري ِمػػػػػػػػػػػفْ  
   

  

                                           

 وٜٖ٘/ٛ( المراكشي: الذيؿ والتكممة  ج1 
مد بف محمد بف قادـ  النرطبية  عاشت  ي النرف الرابع الهجري  وعمػرت ( اي عائشة بنت رح2 

اػ  وعاشت  ي قرطبة  وكانت عالمة ورديبػة وشػاعرةو انظػر ٓٓٗطويً   وكانت و اتها سنة 
 و ٜٕٓ/ٗ؛ نفح الطيب  ٔٙ؛ نزاة الجمساء  ص ٕٜٜ/ٖ ي ترجمتها: الصمة  



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٖٔٙٛ 

ـْ رُ   ِجػػػػػػػػػػػػبْ َوَلػػػػػػػػػػػػْو َرَنن ػػػػػػػػػػػػي َرْاتَػػػػػػػػػػػػاُر َذِلػػػػػػػػػػػػَؾ َلػػػػػػػػػػػػ
 

 
ـْ َغم ْنػػػػػػػػػػُت َسػػػػػػػػػػْمِعي َعػػػػػػػػػػْف َرَسػػػػػػػػػػدْ َكْمًبػػػػػػػػػػ   (ٔ  ا َوَكػػػػػػػػػػ

ـْ ُرِجػبْ  في اذ  األبيات توظؼ الشاعرة الصورة السمعية    َغم ْنػُت كمًبػا(  و  َلػ
ج طيمػة عمراػا ( مف رجؿ بياف د  ت التعالي والتفاار   هي تعزؼ عف الػزواَسْمِعي

ف  كػػػػند رحػة عػػوف ممموكػػأ رف تكػػألنها   ترب ؿ ذلػؾ  هػي حتًمػا ػػػرت رف تفعػد  وا 
  تربػػأ بمػػف اػػو رقػػؿ منهػػا منزلػػة  ولتعػػالي اػػذ  الشػػاعرة شػػبهت اػػذا الػػذي تنػػدـ 
 لاطبتها بالكمب  ولذلؾ اي لف تجيب طمبه  ألنها كًيرًا لـ تجب مف اـ رعمأ منهو 

ذ  األبيػات تػوحي بمػدى التنميػؿ والتهػويف ػػػعية األولػأ  ػي امػػورة السػػوالص
مػػف قػػدر ذلػػؾ الرجػػؿ   هػػي لػػـ تجػػب نػػداء   ًػػـ اػػي تشػػبهه بالكمػػب  و ػػي الصػػورة 

ا كًيػػر ػادااػػػػي نػألة التػػػػػمبػػها بالػػػفسػبه نػػػػا تشػر؛ ألنهػػػػػااػهر د  ت التفػػػػظػة تػػػانيػالً
إليحػػاء الػػذي تننمػػه تمػػؾ الصػػورة مػػف األسػػود  ورغػػـ ذلػػؾ تعمػػف ر بػػها  كمػػا رف ا

 ( لممتمني توبح مدى كبرياء اذ  الشاعرة وتعاليهاو َغم ْنُت َسْمِعيالسمعية  
            وقػػػػػد يعبػػػػػر توظيػػػػػؼ الصػػػػػور السػػػػػمعية عػػػػػف د  ت التفػػػػػاار والتعػػػػػاظـ  

 (ٕ وكذلؾ طمب النصح  ويظهر ذلؾ  ي قصيدة الشاعرة بًينة بنت المعتمػد بػف عبػاد
ممؾ ربيها وسبيت  واشػترااا رحػد التجػار  ورراد رف يزوجهػا  بنػه  ر بػت عندما زاؿ 

 ذلؾ  ا  رف تستشير والداا  واو  ي محبسه   بعًت اليه تنوؿ:   الكامؿ(:
 اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَمْع َك ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػي َواْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِمْع ِلَمَنػػػػػػػػػػػػػػػػػاَلِتي

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػُموُؾ َبػػػػػػػػػػػػػػػَدْت ِمػػػػػػػػػػػػػػػَف اأَلْجَيػػػػػػػػػػػػػػػادِ    َ هػػػػػػػػػػػػػػػَي السُّ
 

                                           

 وٕٙ( السيوطي: نزاة الجمساء  ص 1 
بنت الممؾ المعتمد بف عباد  عاشت  ي مدينة اشػبيمية  ػي عصػر ممػوؾ الطوائػؼ  ( اي بًينة 2 

وكاف ربواا مف رعظـ مموؾ الطوائؼ  وتنتمي رسرتها الأ رصوؿ عربية  انظر  ػي ترجمتهػا: 
 و  ٕٗٛ/ٗنفح الطيب  



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛٗ 

 ن ِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  ُتْنِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروا َرن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبيُت َورَ 
 

 
 ِبْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت ِلَمْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؾ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َبِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ  

 ًـ تاتـ النصيدة بنولها:  
ُ ِنػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػػػػػػػػػهِ   َ َعَسػػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ َيػػػػػػػػػػػػػػػػا َرَبِتػػػػػػػػػػػػػػػػي ُتَعر 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُيْرَتَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِوَدادِ    ِاْف َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمم 
ََ َوَعَسػػػػػػػػػػػػػػػأ ُرَمْيِكػػػػػػػػػػػػػػػ   ُة الُممُػػػػػػػػػػػػػػػوِؾ ِبَفْبػػػػػػػػػػػػػػػِمَهاَي

 
 

َِ َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليُ تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُعو لَ    (ٔ يِف َواإلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعادِ ـْ

شاعرة  ي اذ  النصيدة تجعؿ الصورة السمعية اي استه لها الػذي تبػدر  ال 
بػػه مػػف رجػػؿ لفػػت ا نتبػػا  والتأكيػػد عمػػأ راميػػة مػػا سػػوؼ تتبػػمنه كمماتهػػا  واػػذ  

ف ايحػػاء يتعمػػؽ ػػػػه مػدمػػػػبر مػػا تنػػػػتمع لمنػػالتي( عػػػػي  واسػمع ك مػػػػػػالصػػورة  اس
مػأ د  ت التفػاار والتعػاظـ  بأامية ما سوؼ ُيسمع مػف ِقبػؿ اػذ  الشػاعرة تألكػد ع

ف كانػت وقػػػانة ربيهػا السػكػػها ومػػط بمكانتػػوله يرتبػػوؼ تنػػا سػ م ت ػػػعػابنة   هػي وا 
  ي السبي والرؽ ا  رنها مف بيت عز وشرؼ   هي ابنة ممؾو 

وعبر تنديـ عديد مف المعاني التي تبيف مكانػة اػذ  الشػاعرة تاػتـ الشػاعرة 
ورة سػمعية راػرى تزيػد كػذلؾ مػف د  ت التفػاار لػديها  ويظهػر ذلػؾ ػػيدتها بصػػقص

 ي قولها  تدعو لنا(   هي توظؼ اذ  الصورة  وكأنهػا تريػد رف تابػر المتمنػي بػأف 
اذا الدعاء له منزلة ااصة لديها؛ ألنه سيصدر مف سيدة اػي ريًبػا ممكػة  كمػا رف 

سػػعادة  واػػو مػػا تتمنػػأ رف اػػذا اإليحػػاء السػػمعي يحمػػؿ  ػػي طياتػػه د  ت الايػػر وال
 تحظأ به الشاعرة  ي حياتها النادمةو

                                           

 وٕٗٛ/ٗ( المنري: نفح الطيب  ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛ٘ 

وقػػد تسػػتغؿ الشػػاعرة األندلسػػية الطاقػػة اإليحائيػػة التػػي تعبػػر عنهػػا الصػػورة 
السمعية مف رجؿ بياف معاني الهجاء والذـ  ويظهػر ذلػؾ  ػي ربيػات الشػاعرة نزاػوف 

تنػوؿ  ػي بعػض الغرناطية  عندما اجااا الشاعر المازومي   ػردت عميػه بنصػيدة  
 منها:   المجتث(:

 ُاِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت َرْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ َوَلِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ 
 

 
ـُ ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َرْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَورْ    َتِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 َجاَوْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت َاْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًوا ِبَهْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 

 
 َ ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْؿ ُلِعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت: َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َرْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعرْ  

 ِاْف ُكْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اْلَاْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؽ ُرْنًَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ 
 

 
 (ٔ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذف  ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعِري ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذك رْ  

( َجاَوْبػػَت َاْجػػًوا ِبَهْجػػوٍ السػػمعية    الشػػاعرة  ػػي اػػذ  األبيػػات توظػػؼ الصػػورة 
مأ رنهػا قػادرة عمػأ النيػؿ مػف اػذا الشػاعر الػذي رراد اجاءاػا  وقػد عبػرت ػػد عػػلتألك
اء كممػػة  جاوبػػت( يػػدؿ ػػػػورة  ذلػػؾ رف ايحػػػػف اػػ ؿ تمػػؾ الصػػػػها واجائهػػا مػػػػف ذمػػػػع
تطاعت ػػػه  واسػػػك مأ ػمػػػرد عػػػت بالػػػالي قامػػػمعت منػه روً   وبالتػػػد سػػػمأ رنها قػع

 رف تهجو  بأكًر ورذـ مما  عؿ لمنيؿ منه روً   وإلًبات مندرتها عميه  ي الشعر ًانًياو  
ا:
ً
 الصىرة التذوقيت:  ثالث

تبرز رامية حاسة التذوؽ  ي كونهػا تػرتبط بالمػدرؾ الحسػي بشػكؿ مباشػر  
تػػي تحػػدث  ػػ  بػػد مػػف النػػرب والتمػػاس حتػػأ تعمػػؿ الحاسػػة عممهػػا  "واإلحساسػػات ال

بالتماس المباشر كاإلحساسات الممسية واإلحساسات الناتجة عف تنبيه كيميائي كما 
 ي الشـ والذوؽ  تكوف كيفيتها الوجدانية مف ارتياح رو عدمػه  رو مػف لػذة رو رلػـ  

                                           

 وٕٕٛ/ٔ( ابف سعيد: المغرب  ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛٙ 

و ولػػذلؾ تتسػػـ الػػد  ت التػػي (ٔ رقػػوى منهػػا  ػػي اإلحساسػػات البصػػرية والسػػمعية" 
ها رقوى تأًيرًا مف حيث د  تها  ي المتمنيو    شؾ رف تنتجها الصورة التذوقية بأن

الطعـ رو المذاؽ يحمؿ د لة معينة لدى كؿ انساف  واي تاتمػؼ مػف شػاص آلاػر 
حسب ميوله ورغباته  "والشاعر غير اإلنساف العادي؛  الطعـو الماتمفة لديه تػرتبط 

 ي صورة ذوقية  بمعطيات معنوية وشعورية يستغمها  ي مفهوماته الشعرية   تارج
مرتبطة بذحساسه وشعور  ليست  نط صورًا سطحية   معنأ لها  تمهػو بهػا األلفػاظ 

 و(ٕ والكممات دوف الوصوؿ الأ حاجة نفسية رسمتها رو وجدتها" 
ها  ويسػتطيع الشػػاعر ػػػذوؽ مػف رجػؿ تحننػػػة التػػػاسػة بحػػػذوقيػػورة التػؽ الصػػمػػعػوتت

د  ت متنوعػػة دااػػؿ قصػػيدته   يسػػتطيع رف  مػػف اػػ ؿ اػػذ  الصػػورة رف يعبػػر عػػف
يننمها لممتمني اذا وردت بشكؿ مباشر؛ حيػث "تكتسػب األلفػاظ المسػتعارة مػف حاسػة 

ها ػحبػػػػيث تسػردة؛ حػػػػػػاني المجػـ والمعػػػػػػاايػريب المفػػػػمأ تنػة عػػػػػػدرة ااصػػػػذوؽ قػػػػالت
 و(ٖ مف دائرتها  وتننمها الأ دائرة الذوؽ ولوازمه" 

الصػػػورة التذوقيػػػة لػػػدى شػػػاعرات األنػػػدلس عػػػف د  ت كًيػػػرة وقػػػد عبػػػرت 
 ومتنوعة   نجداا تعبر عف التػنعـ والراحػة  ػي سػياؽ ربيػات الشػاعرة رـ السػعد بنػت

 صمأ اهلل -وؿ ػؿ الرسػوؿ رحد الشعراء  ي صفة نعػػمأ قػ  رًدا ع(ٗ اـ الحميريػػصػع
                                           

 وٚٙـ  ص ٜٗٛٔ  ٔلنفس العاـ  دار المعارؼ  الناارة  ط( يوسؼ مراد: مبادئ عمـ ا1 
( غادة امدوف ربو رماف: تراسؿ الحواس  ي شعر العمياف  ي العصر العباسي  ماجستير  كمية 2 

 وٙٚٔـ  ص ٕٙٔٓاآلداب  جامعة جرش  األردف  
  ٔة  ط( وجداف الصػائك: الصػورة ا سػتعارية  ػي الشػعر العربػي الحػديث  دار الفبػيمة  النػاار 3 

 ؤٗٔـ  ص ٖٕٓٓ
( اي رـ السعد بنت عصػاـ بػف رحمػد الحميريػة  نسػبها عربػي  واػي مػف راػؿ قرطبػة  وتسػمأ 4 

سػػػعدونة  واػػػي مػػػف بيػػػػت عمػػػـ وردبو انظػػػر  ػػػي ترجمتهػػػػا: المراكشػػػي: الػػػذيؿ والتكممػػػػة  
 وٜٕ؛ نزاة الجمساء  ص ٖٕٔ/ٜٔ؛ التكممة  ٕٛٗ/ٛج



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛٚ 

 عميه وسمـ   نالت:   السريع(: 
 ْنِبيِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهَلَعم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َرْحَظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ِبتَ 

 
 

 ِ ػػػػػػػػػػػػػػي َجن ػػػػػػػػػػػػػػِة الِفػػػػػػػػػػػػػػْرَدْوِس َرْسػػػػػػػػػػػػػػَنأ َمَنيػػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػي ِظػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ُطػػػػػػػػػػػػػػػػوَبأ َسػػػػػػػػػػػػػػػػاِكًنا  ِمًنػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

ْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبيؿِ    ُرْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنأ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْكَواٍس ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف الس 
 َوَرْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح اْلَنْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَب ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َعم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

  
 

 َيْسػػػػػػػػػػػػػُكُف َمػػػػػػػػػػػػػا َجػػػػػػػػػػػػػاَش ِبػػػػػػػػػػػػػِه ِمػػػػػػػػػػػػػْف َغِميػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ  َ َطاَلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اْسَتْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفأ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْط ؿِ  

 
 

 (ٔ َهػػػػػػػػػػػَواُ  َرْاػػػػػػػػػػػُؿ الُحػػػػػػػػػػػب  ِمػػػػػػػػػػػْف ُكػػػػػػػػػػػؿ  ِجيػػػػػػػػػػػؿِ ي 

ْمَسػػِبيؿِ توظػػؼ الشػػاعرة الصػػورة التذوقيػػة    (  ػػي اػػذ  ُرْسػػَنأ ِبػػَأْكَواٍس ِمػػَف الس 
األبيات  واي تجعؿ اذ  الصورة نتيجػة وسػبًبا لمصػورة التػي وردت  ػي البيػت األوؿ 

ء تنبيػؿ نعػؿ الرسػوؿ (  واي صورة حسية لمسػية   هػي تػرى رف جػزاَرْحَظأ ِبَتْنِبيِمه 
المشرؼ انما يكوف سبًبا  ي داوؿ الجنة  ًـ تنرب الصػورة لممتمنػي وكأنهػا تصػفها 

مسبيؿ ػها ذلػؾ السػػنيػػيسػمه سػػػؿ نعػػػبيػوؿ  وتنػػػرسػمػها لػبػػة حػػػمة بػأف نتيجػػػصػله مف
  ي الجنة  واو الماء العذب طيب الطعـو

لممتمني مدى النعيـ الػذي يحظػأ بػه عبر ايحائها توبح  -السمسبيؿ–واذ  الكممة  
رة ػاعػػدت اليػه الشػػػمػر ني الػذي عػاص النػػ ؿ التنػػػػر ذلػؾ مػف اػهػنة  ويظػؿ الجػػرا

ْمَسػػِبيؿِ  ػػي   :                  ( مػػف سػػورة اإلنسػػافٛٔ  ٚٔ( مػػع اآليتػػيف  ُرْسػػَنأ ِبػػَأْكَواٍس ِمػػَف الس 
 َعْيًنػا ِ يَهػا ُتَسػم أ َسْمَسػِبي وا َزْنَجِبػي  َوُيْسَنْوَف ِ يَها َكْأًسا َكػاَف ِمزَاُجَهػ   ٕ) و واػذا

                                           

 وٕٛٗ/ٛ( المراكشي: الذيؿ والتكممة  ج1 
 (و ٛٔ  ٚٔ( سورة اإلنساف  اآليتاف  2 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٙٛٛ 

الشراب جعمه عز وجؿ جػزاًء لألبػرار الػذيف يو ػوف بالنػذور  وياػا وف يػـو الحسػاب  
وكػػذلؾ يطعمػػوف الطعػػاـ  وكػػأف الشػػاعرة مػػف اػػ ؿ اػػذ  الصػػورة تريػػد رف تنػػوؿ بػػأف 

ة عمأ حبهػا الشػديد لػه  واػذا تشوقها لتنبيؿ نعؿ الرسوؿ صمأ اهلل عميه وسمـ د ل
يجعمها  ي منزلة األبرار  واذ  المنزلػة لهػا مكانػة كبيػرة يػـو النيامػة كمػا ذكراػا عػز 

 وجؿ وبيف  بمها  ي سورة اإلنسافو 
رما الشاعرة مريـ بنت ربي يعنوب الفصولي  ند وظفت الصورة التذوقية مف 

؛ حيػث تنػوؿ  ػي قصػيدة لهػا وقػد راػدااا ابػف المهنػد  رجؿ بياف معاني األصؿ والكـر
 بعض الدنانير   ردت عميه:   البسيط(:

 َحم يتنػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبُحًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ رصػػػػػػػػػػػػػػػػػبحُت زاايػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 
 ِبهػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػأ كػػػػػػػػػؿ  ُرنًًػػػػػػػػػأ ِمػػػػػػػػػْف ُحمػػػػػػػػػًأ ُعُطػػػػػػػػػؿِ  

 هلل را قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ الُغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِنَيتْ  
 

 
 (ٔ  مػػػػػػػػػػػػػػاء الفػػػػػػػػػػػػػػراِت َ َرق ػػػػػػػػػػػػػػْت رق ػػػػػػػػػػػػػػَة الَغػػػػػػػػػػػػػػَزؿِ  

ابف المهند مف حيث الكػـر واألصػؿ   الشاعرة انا تريد رف تشير الأ را ؽ  
وكػػذلؾ حسػػف الامػػؽ   تعتمػػد توظيػػؼ الصػػورة التذوقيػػة  سػػنيت مػػاء الفػػرات( لترجػػع 
را ؽ اذا الرجؿ الأ األصؿ العربي الذي يتميز بالكـر وحسػف الامػؽ  ولممتمنػي رف 

بمػف  –وتنصػد بػه األصػوؿ العربيػة  -يتايؿ عبر اذ  الصورة ما يفعمػه مػاء الفػرات
ذا كاف الماء مف المواد التي   طعػـ يسني من ه   تكوف را قه رقينة كرقة الغزؿو وا 

بر ابػا ته ػػػذ  النصػيدة قػد جعمػت لػه مػذاًقا ااًصػا عػػػمعيف لها   ذف الشاعرة  ي ا
 الأ كممة الفرات  وكأف اذا النهر له اصوصية تمنح مف يشرب منه الرقة والميفو

                                           

 وٓ٘ٙ  ص ٕ( جذوة المنتبس  ؽ1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙٛ 

الصورة التذوقية عبػر صػورة راػرى  وقد تعمد الشاعرة األندلسية الأ توظيؼ
مأ التػأًير ػر عػػػػدرة ركبػػػة لهػا قػػػمزدوج -هاػػػر انزياحػعبػ –ورة ػػدو الصػػة   تبػػيػانػبي

           ػي المتمنػػي  ويظهػر ذلػػؾ لػػدى الشػاعرة بًينػػة بنػت المعتمػػد بػػف عبػاد عنػػدما قالػػت: 
   الكامؿ(:

  ُ ممػػػػػػػػػػػػػػػػٌؾ عظػػػػػػػػػػػػػػػػيـٌ قػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػول أ َعْصػػػػػػػػػػػػػػػػرُ 
 

 
 زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألوُؿ ل ْ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ َوَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذا ال 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رراَد اهلُل ُ ْرَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمِمَنا   َلم 
 

 
ـَ اأَلَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف زَادِ    ورذاَقَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـَ الن َفػػػػػػػػػػػػاُؽ َعَمػػػػػػػػػػػػأ رِبػػػػػػػػػػػػي ِ ػػػػػػػػػػػػي ُمْمِكػػػػػػػػػػػػهِ    قػػػػػػػػػػػػا
 

 
ـْ َيُكػػػػػػػػػػػػػػػْف ِبُمػػػػػػػػػػػػػػػرَادِ   َ ػػػػػػػػػػػػػػػَدنا الِفػػػػػػػػػػػػػػػراُؽ َوَلػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٔ) 

األصػؿ  الصورة التذوقية التي وردت  ي البيت الًاني انما تنزاح عف النسػؽ  
ـَ اأَلَسأعبر اعتماد الشاعرة عمأ ا ستعارة المكنية   (  وكأف األسػأ شػيء رذاَقَنا طع

مادي  قد تحوؿ مف ال حسية الأ الحسية  أصبح له طعـ  ومف ا ؿ تمػؾ الصػورة 
التذوقية تننؿ الشػاعرة لممتمنػي مػدى المعانػاة التػي  قتهػا اػي ورسػرتها عنػد سػنوط 

 اد  ي اشبيميةوممؾ ربيها المعتمد بف عب
ورتيف تذوقيتيف ػػف صػألدب  ذنها توازف بيػػدة بنت زياد المػػرة حمػػاعػػا الشػػرم

مف رجؿ بياف د  ت السرور والتنعـ  وذلػؾ عنػدما قالػت  ػي وصػؼ واٍد  وقػد نزلػت 
 به بعد حر شديد:   الوا ر(:

 وَقاَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحَة الر ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَباِء وادٍ 
 

 
 العِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَناُ  ُمَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَعُؼ اْلَغْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثِ  

 
                                           

 وٕٗٛ/ٗ( المنري: نفح الطيب  ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙٓ 

 ػَنا عَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَناا دْوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمْ مَ حَ 
 

 
 ُحُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الُمْرِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاِت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ اْلَفِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ  

 ورْرَشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػََنا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ َظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمذ ُز  ً  
 

 
 (ٔ رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف الُمَداَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة لمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِديـِ  

 الشاعرة انا توازف بيف الصورة التذوقية  ي الشطر األوؿ مف البيت الًالث  
(  رلػذ  ِمػَف الُمَداَمػةِ (  والصػورة التذوقيػة  ػي الشػطر الًػاني  ػمذ ُز  ً ورْرَشفػََنا عمأ َظػ 

ومػػف اػػ ؿ اػػذ  الصػػور الحسػػية ومػػا تفػػيض بػػه مػػف ايحػػاءات تريػػد رف تبػػيف مػػدى 
؛ حيػث اف سروراا بهذا الوادي الذي نزلت بػه  ومػدى تنعمهػا  يػه بعػد الحػر الشػديد

 ف يستمذ بشرابها  مَ ماء  رلذ مف طعـ الامر لِ 
وكأف اذ  الصورة التذوقيػة تػد ع المتمنػي بػأف يشػعر بطعػـ الامػر روً   انػه 

 يتايؿ طعـ ذلؾ الماء الذي يزيد درجة  ي عذوبة مذاقه عف الامرو 
ف ػػػػة مػػػػورة التذوقيػػػػد توظيػػؼ الصػمػػػة  تعتػػػػونيػػة الركػػػػفصػرة حػاعػػػػا الشػػػػػرم

ت برسػػالة الػػأ محبوبهػػا تنػػوؿ رجػػؿ بيػػاف د  ت التػػدلؿ واإلغػػراء  وذلػػؾ عنػػدما بعًػػ
   الوا ر(:  يها:

ـْ تَ    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ ػػػْ مػػذف  قَ ػػػػػػػػػػػػػُزوُر  َ ػػػػػػػػػػػػػػرُزوُرَؾ ر
 ؿُ ػػػػػػػػػػػػِميػػػًدا يَ ػػػػػػػػػػي َربَ ػػػػػهِ ػػػتَ ػػْ ػػشػا تَ ػػػػػػأ مَ ػػػػػػػِالَ  
   ؿٌ ٌب زُ ذْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد عَ رِ وْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ ى رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ ػػػًَ ػػ 
 ؿُ ػػػػػػػػػػػػػُؿ َظِميػػػػػػػػػػػػػي ظِ ػػػػػػػػػػػػػػػْرُع ُذأَلاَبتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَو َ  

                                           

 ؤٕٕٔ  ص ٖ( الحموي: معجـ األدباء  ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙٔ 

 
 واػػػػػػػػػػػػػؿ تاشػػػػػػػػػػػػػأ بػػػػػػػػػػػػػأف تظمػػػػػػػػػػػػػأ وتبػػػػػػػػػػػػػحي

 
 

 (ٔ اذا وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

( لتننػػػؿ َمػػػْوِرٌد َعػػػْذٌب ُز ؿٌ  ًَْغػػػِرى الشػػػاعرة انػػػا توظػػػؼ الصػػػورة التذوقيػػػة   
لمحبوبها ذلؾ اإليحاء الذي يعبر عنه الماء العذب البارد  ًـ اي تشبه ًغراا به مف 

 رجؿ رف تغريه  ي المجيء اليها وزيارتهاو 
ا
ً
 الصىرة اللمسيت:   :رابع

حاسة الممس مف الحواس التػي   غنػأ عنهػا ل نسػاف  ػي حياتػه  ذلػؾ رف 
اإلنساف يومًيا مرتبط بصورة كبيرة بممسه ايا   وبالتالي تندير  كؿ شيء يتعامؿ معه 

مب والبػعيؼ ػػػس  وبػيف الصػػػػ ؿ الممػػػرودة مػف اػػرارة والبػػو يميز بيف الحػػػػله   ه
مف ا ؿ الممس  وكذلؾ بيف النػاعـ والاشػف ووو الػخو ولػذلؾ قسػـ الػدكتور يوسػؼ 

روً  اإلحسػاس بالتمػاس والبػغط  مراد حاسػة الممػس الػأ رربعػة احساسػات  واػي: "
و (ٕ ًانًيا: اإلحساس باأللـ  ًالًًػا: اإلحسػاس بػالبرودة  رابًعػا: اإلحسػاس بالسػاونة" 

وقػػد عبػػرت الصػػورة الممسػػية لػػدى شػػاعرات األنػػدلس عػػف د  ت متعػػددة   هػػي تػػدؿ 
  وذلػػؾ عنػػدما (ٖ عبػػد اهلل الريػػي عمػػأ الػػتحكـ والصػػنعة عنػػد الشػػاعرة صػػفية بنػػت 

 امررة عمأ اطها   نالت رًدا عميها:   الطويؿ(:عابت 
 وعائبػػػػػػػػػػػػػٍة َاط ػػػػػػػػػػػػػي  نمػػػػػػػػػػػػػُت لهػػػػػػػػػػػػػا َرْقِصػػػػػػػػػػػػػري

 
 

  سػػػػػػػػػػوَؼ رريػػػػػػػػػػِؾ الػػػػػػػػػػدُّر   ػػػػػػػػػػي َنْظػػػػػػػػػػـِ َرْسػػػػػػػػػػُطِري 
                                            

 وٗٛٔٔ/ٖ( الحموي: معجـ األدباء  ج1 
 وٕٙ( يوسؼ مراد: مبادئ عمـ النفس العاـ  ص 2 
بنسػخ الاػط  وتنسػب الػأ ريػة جنػوب قرطبػة   ( اي صفية بنت عبد اهلل الريي  كانػت مشػهورة3 

 وٕٛ٘  البغيةٕٔٗاػػ  انظر ترجمتها: الجذوةٚٔٗوتو يت سنة
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 وناديػػػػػػػػػػػػػػُت كف ػػػػػػػػػػػػػػي َكػػػػػػػػػػػػػػْي تجػػػػػػػػػػػػػػوَد ِباط هػػػػػػػػػػػػػػا
 

 
  ََ ََ  ي َوِمْحَبػػػػػػػػػػػػػػػػِريرق ػػػػػػػػػػػػػػػػوقربػػػػػػػػػػػػػػػػُت رق ِمػػػػػػػػػػػػػػػػي َو

 َ َاط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت بأبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍث نظمُتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
 (ٔ ي  وقمػػػػػػػػػُت لَهػػػػػػػػػا انُظػػػػػػػػػِريليبػػػػػػػػػُدَو َلَهػػػػػػػػػا َاط ػػػػػػػػػ 

 األبيات انا تبدو كموحة  نية مكونة مف عػدة صػور لمسػية  نظػـ رسػطري   
ناديت كفي كػي تجػود   اطػت بأبيػات(  واػذ  الصػور تجمعهػا صػورة واحػدة عامػة  

 ؿ اػذ  الصػور الممسػية تريػد الشػاعرة رف تعبػر ػػػف اػػػػها  ومػػػابة وكيفيتػػػػواي الكت
(  ناديػػُت كف ػي َكػػْي تجػػوَد ِباط هػػاـ والصػػنعة  ػي اطهػػا   الصػػورة  عػف د  ت الػػتحك

انما تحمؿ ايحاء المهارة ويزيداا  ي اذ  الد لة لفظػة  تجػود( التػي تػدؿ عمػأ بػذؿ 
 األجود واأل بؿو 

(  ناديػُت كف ػيوتنترف بهذ  الصورة الممسية صورة رارى ب غية تتمًؿ  ي  
نساف  واذ  الصػورة كػذلؾ تزيػد مػف قػوة الد لػة واي استعارة مكنية تشبه الكؼ باإل 

التي عبر عنها ايحاء الصورة الممسية   كأف الكؼ شػيء عاقػؿ يعػرؼ مػاذا يصػنع  
 ومف ًـ  هو يجود بأ بؿ ما لديه مف رجؿ اًبات الموابة والمهارة  ي الكتابةو 

وقػػػػد توظػػػػؼ الشػػػػاعرة الصػػػػورة الممسػػػػية مػػػػف رجػػػػؿ بيػػػػاف د  ت النبػػػػج 
وؿ وقػد نظػرت ػػػتن (ٕ وديػػػؿ اليهػػػػمونة بنت اسماعيػػػاعرة قسػػد الشػػػ   نجتواءػػوا س

  ي المر ة وررت جمالها واي لـ تتزوج بعد:   الطويؿ(:
 

                                           

 وٕٛ٘الببي: بغية الممتمس   (1 
الػػة اليهػػودي  وقػػد عاشػػت  ػػي النػػرف الاػػامس الهجػػري  َبْغدَ ( اػػي قسػػمونة بنػػت اسػػماعيؿ بػػف 2 

؛ نفػػح ٗٚة الجمسػػاء  ص واشػػتهرت بػػنظـ الموشػػحات اػػي وربواػػا  انظػػر  ػػي ترجمتهػػا: نزاػػ
 وٖٓ٘/ٖالطيب  
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 ررى روبػػػػػػػػػػػػًة قػػػػػػػػػػػػْد حػػػػػػػػػػػػاَف ِمْنهػػػػػػػػػػػػا قطاُ هػػػػػػػػػػػػا
 

 
 ولسػػػػػػػػػػػػػػػُت ررى جػػػػػػػػػػػػػػػاٍف يُمػػػػػػػػػػػػػػػدُّ لَهػػػػػػػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػػػػػػػدا 

  ػػػػػػػػػػػػػوا رسػػػػػػػػػػػػػفا يمِبػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػباُب مبػػػػػػػػػػػػػيًعا 
 

 
 (ٔ ُمفػػػػػػػػػػػػرَدا ويبَنػػػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػػػذي مػػػػػػػػػػػػا اف ُرسػػػػػػػػػػػػميه 

 الشاعرة  ي األبيات السػابنة توظػؼ الصػورة الممسػية  جػاف يمػد لهػا يػدا(   
ومػػف اػػ ؿ اإليحػػاء الحسػػي الػػذي ينبعػػث مػػف تمػػؾ الصػػورة تظهػػر د  ت النبػػج  
 الشاعرة تشبه نفسػها بالروبػة التػي رًمػرت ونبػجت ًماراػاو ولكػف   رحػد ينتػرب 

ف كانػػت وصػػػمت سػػف التػػػزويج   ورصػػبحت جميمػػػة ا  رنهػػا تشػػػعر لنطا هػػا   هػػػي وا 
بالوحدة والغربة؛ ألف رحًدا لػـ يتنػدـ لزواجهػا  واػو مػا عبػرت عنػه الصػورة الممسػية 

  ي اذ  األبياتو 
 تجعػؿ الصػورة الممسػية معبػرة عػف د  ت السػعادة  (ٕ رما الشاعرة الغسانية

 :وتحنيؽ األمؿ  وذلؾ عندما توظفها  ي سياؽ المديح  قائمًة:   الطويؿ(
 عهػػػػػػػػػػػػدتهـ والعػػػػػػػػػػػػيُش  ػػػػػػػػػػػػي ِظػػػػػػػػػػػػؿ  وصػػػػػػػػػػػػِمهـْ 

 
 

 رنيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؽ وروُض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِر رزاػػػػػػػػػػػػػػػػػر ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػافُ  
 ليػػػػػػػػػػػػاِلي سػػػػػػػػػػػػػعٍد   ُياػػػػػػػػػػػػػاُؼ عمػػػػػػػػػػػػػأ الَهػػػػػػػػػػػػػوى 

 
 

 عتػػػػػػػػػػػاٌب و  ُياشػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػأ الوصػػػػػػػػػػػِؿ ُاجػػػػػػػػػػػرافُ  
   

                                           

 وٖٓ٘/ٖ( المنري: نفح الطيب  ج1 
( عر ت بالغسانية  وقد سكنت بجانة بذقميـ رلمرية  وعاشت  ػي عصػر ممػوؾ الطوائػؼ  وكانػت 2 

؛ نفػػػح ٕٜٔ/ٕ؛ المغػػػرب  ٔ٘ٙ/ٕشػػاعرة مشػػػهورةو انظػػر  ػػػي ترجمتهػػا: جػػػذوة المنتػػبس  
 وٓٚٔ/ٗالطيب  
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 ويسػػػػػػػػػػػػػػُطو بنػػػػػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػػػػػٌو ونعتنػػػػػػػػػػػػػػُؽ الُمنػػػػػػػػػػػػػػأ
 

 
 (ٔ كمػػػػػػػػػا اعتننػػػػػػػػػْت  ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػطوِة الػػػػػػػػػريح ر نػػػػػػػػػافُ  

مري صػػاحب رلمريػػة  واػػي تريػػد رف  الشػػاعرة انػػا تمػػدح األميػػر ايػػراف العػػا 
توبح ما كاف يغمراا مف سعادة وتنعـ  ي ظمه  ولذلؾ توظؼ تمؾ الصػورة الممسػية 

(   األغصػػاف تتعػػانؽ مػػف شػػدة نعتنػػُؽ الُمنػػأ كمػػا اعتننػػْت  ػػي سػػطوِة الػػريح ر نػػافُ  
الػػريح  واػػذ  الصػػورة تننػػؿ لممتمنػػي عبػػر ايحاءاتهػػا ومػػا تننمػػه مػػف رحاسػػيس مػػدى 

اف عنػػدما يشػػتد عميهػػا الػػريح  ػػػػع بػػيف األغصػػػػؽ والنػػرب  الػػذي ينػػػػوالتعان اطػػػػػا رتب
ومػػف اػػ ؿ اػػذ  الصػػورة تشػػبه الشػػاعرة حياتهػػا ومػػا كانػػت تػػنعـ بػػه وكأنهػػا تعتنػػؽ 

 وتحنؽ ما كانت تتمنا  كما تعتنؽ األغصاف بعبها البعضو
                 وقػػػػػد يعبػػػػػر توظيػػػػػؼ الصػػػػػورة الممسػػػػػية عػػػػػف د  ت الكػػػػػر  وا سػػػػػتنكار 
                         وكػػػػػػذلؾ الػػػػػػر ض  ويظهػػػػػػر ذلػػػػػػؾ  ػػػػػػي قػػػػػػوؿ قمػػػػػػر جاريػػػػػػة ابػػػػػػراايـ المامػػػػػػي: 

   البسيط(:
ِتػػػػػػػػػػػػػػػهِ  ـَ  اػػػػػػػػػػػػػػػٌر غيػػػػػػػػػػػػػػػُر ِام   َمػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػِف  د

 
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد الديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة واإلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِص لمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِري 
 دعِنػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػَف الجهػػػػػػػػػػػِؿ   ررَبػػػػػػػػػػػأ بصػػػػػػػػػػػاِحِبهِ  

 
 

   يامُػػػػػػػػػُص الجهػػػػػػػػػُؿ مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػب  وِمػػػػػػػػػْف َعػػػػػػػػػارِ  
ـْ تكػػػػػػػػػػػػػػػػْف جنػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ا  لجاِاَمػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ َلػػػػػػػػػػػػػػػػ   ْو َلػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 (ٕ ربػػػػػػػػػػػيُت ِمػػػػػػػػػػػْف ُحكػػػػػػػػػػػـِ رب  الن ػػػػػػػػػػػاِس ِبالن ػػػػػػػػػػػارِ  

 

                                           

 و ٜٕ٘ـ  ص ٜٚٙٔس  ي تاريخ رجاؿ األندلس  دار الكتاب العربي  ( الببي: بغية الممتم1 
 وٓ٘ـ  ص ٜٗٙٔ( كـر البستاني: النساء العربيات  دار صادر  بيروت  2 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙ٘ 

 الشػاعرة انػا تسػتنكر موقػؼ مػػف يجهمػوف عميهػا ويعيبونهػا بأنهػا مجهولػػة 
(  ربػػيُت ِمػػْف ُحكػػـِ رب  الن ػػاِس ِبالن ػػارِ المػػوطف والنسػػب   توظػػؼ الصػػورة الممسػػية  

يحػاءات النػار لتبيف د  ت ا ستنكار والكر    لمجهػؿ   هػذ  الصػورة تننػؿ رحاسػيس وا 
وراوالها  وكيؼ تفعؿ باإلنساف  والشاعرة توبح لممتمني رنها رغـ اذا  ذنها تربػأ 
بالنار عمأ رف تداؿ الجنة مع امررة جاامة  واذا المعنأ روردته الشاعرة عمأ سبيؿ 

 المجاز مف رجؿ بياف كراها واستنكاراا لمجهؿ والجه ءو
و دة بنت المستكفي  تجعؿ الصورة الممسية معبرة عف التحرر واستن ؿ  رما

 الشاصية  ويبدو ذلؾ  ي قولها:   الوا ر(:
 رَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واهلِل رصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُح لمَمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلي

 
 

 ورمِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيتي ورتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه ِتيَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػُف عاِشػػػػػػػػػػػػػِني ِمػػػػػػػػػػػػػْف َصػػػػػػػػػػػػػحِف َاػػػػػػػػػػػػػد ي   ُرَمك 

 
 

 (ٔ وُرعِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُقبمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َيْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتهيَها 

غـ مػف رف الشػاعرة كانػت مشػهورة بالعفػاؼ والشػرؼ كمػا ذكػر ابػف  عمأ الػر  
بساـ  ي ذايرته بعدما رورد اذيف البيتيف  وقد تكوف الشػاعرة نظمتهمػا عمػأ سػبيؿ 
الػػنظـ لػػيس ا    البيتػػاف يعبػػراف عػػف حريػػة كبيػػرة وجػػررة شػػديدة  ويألكػػد عمػػأ اػػذا 

ُف عاِشػػِني ِمػػْف َصػػحِف ُرَمك ػػالمعنػػأ الصػػورة الممسػػية التػػي وردت  ػػي البيػػت الًػػاني  
(   هػذ  الصػورة تننػؿ لممتمنػي مػا يمكػف وُرعِطي ُقبمتي َمػْف َيْشػَتهيَها(  وكذلؾ  َاد ي

 رف تتمتع به الشاعرة مف حرية كبيرةو 
رما حفصة الركونية  يأتي توظيؼ الصورة الممسػية لػديها ليعبػر عػف د  ت 

 ها ربا جعفر قائمة:   الطويؿ(:النناء والطهر  ونجد ذلؾ  ي ربياتها التي تمدح ب

                                           

 وٜٕٗ/ٔ  جٔ( ابف بساـ: الذايرة  ؽ1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙٙ 

ـْ   ررسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت َ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاَؿ الُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػداُة بُظممِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 
ـْ رََرْس؟  ـْ ينولُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وِحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِا

 وَاػػػػػػػػػػػػػػْؿ منكػػػػػػػػػػػػػػٌر رْف سػػػػػػػػػػػػػػاَد راػػػػػػػػػػػػػػَؿ زمانػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 
 (ٔ جمػػػػػػػػػػوٌح الػػػػػػػػػػأ الُعميػػػػػػػػػػا ننػػػػػػػػػػٌي ِمػػػػػػػػػػَف الػػػػػػػػػػد َنْس  

(  لتػدؿ عمػأ طهػػر ننػػٌي ِمػَف الػد َنْس  الشػاعرة انػا توظػؼ الصػورة الممسػية   
ربي جعفر  وكذلؾ حسف سمعته بيف الناس   هذ  الصػورة تننػؿ لممتمنػي ذلػؾ  ونناء

اإلحساس الذي يعبر عف لمس الطيف  وما يتبع ذلػؾ  ػي األاػ ؽ والسػمعة  ولػذلؾ 
  الشاعرة تبعد  عف اذا الوصؼ عبر لفظة  نني( لتعبر عف سمعته الطيبةو 

ا:
ً
 الصىرة الشميت:  خامس

وتػػرتبط بػػالروائح والتمييػػز بينهػػا  وتوظيػػؼ واػػي التػػي تتعمػػؽ بحاسػػة الشػػـ  
اذ  الحاسة وصوراا الماتمفة  ي الشعر ينتج د  ت ااصة مغايرة ترتبط بما تًيػر  
اذ  الحاسة مف ايحاءات  وتتعمؽ الصػورة الشػمية "بكػؿ مػا يمكػف اسػتنباله بحاسػة 

بػػر الشػػـ  ومجالهػػا الػػروائح  ومػػا يػػدؿ عميهػػا مػػف كممػػات مًػػؿ الطيػػب واألريػػج والعن
 و(ٕ والمسؾ والعطور وما شابه ذلؾ  حيث تبنأ الصورة عمأ كؿ ما يمكف شمه" 

وقد وردت اذ  الصورة عند شاعرات األنػدلس بشػكؿ قميػؿ  ومنهػا مػا جػاء  
              ػػي ربيػػات الشػػاعرة حفصػػة الركونيػػة   حيػػث تبعػػث برسػػالة الػػأ ربػػي جعفػػر قائمػػة: 

   الرمؿ(:
 اِئػػػػػػػػػػػػػػػػػرًاَسػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػْعِري َلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ َعن ػػػػػػػػػػػػػػػػػي زَ 

 
 

 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأِعْر َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمَع الَمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلي ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنَفهُ  
                                            

 وٖٛٔٔ/ٖ( الحموي: معجـ األدباء  ج1 
ـ  ٕٗٓٓة الكويػت  (  وزي ابر: عناصر اإلبداع الفنػي  ػي شػعر ابػف زيػدوف  مألسسػة جػائز 2 

 وٜٚٔص 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙٚ 

ـْ َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِطعْ  ْوُض ِاْذ َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َوَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 
 (ٔ  َزْوَرًة َرْرَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َعْرَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  

( مػػف رجػػؿ َرْرَسػػَؿ َعْنػػُه َعْرَ ػػهُ  الشػػاعرة توظػػؼ الصػػورة الشػػمية  ػػي األبيػػات   
رسػمته الػأ ربػي جعفػر بػالريح بياف د  ت النرب وا رتباط   هي تشبه ِشعراا الذي ر

الطيبة  وكذلؾ تشبه نفسها بالروض  وكأنها تريد رف تنػوؿ لػه بأنهػا اذا لػـ تسػتطع 
فعؿ تقصيدتها لتتحدث بمسانها وتكوف رسوً  لها  وكذلؾ  -رف تزور   ند ررسمت اليه

األزاار برائحتها الطيبة   ػذذا لػـ تسػتطع رف تنتنػؿ مػف مكانهػا  ذنهػا تبعػث برائحتهػا 
 الأ المكاف الذي تريدو 

ة بهػا تنػرب ػاءات ورحاسػيس مرتبطػػػػف ايحػه مػػػػر مػا تبًػبػػورة عػػذ  الصػػوا
اؿ تمػػؾ األبيػػات التػػي بعًػػت بهػػا الشػػاعرة  كمػػا تألكػػد ػػػػة وجمػػػػف المتمنػػي قيمػػػػف ذاػػػم

عمأ د  ت النرب   ػذف لػـ تسػتطع الشػاعرة رف تصػؿ الػأ ربػي جعفػر  سػوؼ يصػؿ 
ف تنييد رو مانع مًمها  ي ذلؾ مًػؿ الػريح التػي   يمنعهػا شػيء اليه شيء منها دو

 مف الحركة وا نتشارو 
وقد يعبر توظيؼ الصورة الشمية عف د  ت الكرامة وعزة النفس  ومف ذلؾ 

 تمدح ربا عامر ينؽ:   الكامؿ(: (ٕ قوؿ الشاعرة اند جارية الشاطبي
 يػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػيًدا حػػػػػػػػػػػػاَز الُعػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػْف سػػػػػػػػػػػػادةٍ 

 
 

ـ  األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ؿِ ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِؼ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِز األو 
   

                                           

 وٕٕٓ/ ٔ( ابف الاطيب: اإلحاطة  ج1 
( اي اند جارية ربي محمد عبد اهلل الشػاطبي الكاتػب  عاشػت  ػي شػاطبة  ػي النػرف السػادس 2 

؛ المنتبػب  ٜٖٓ/ٖالهجري  وقد كانت رديبػة وشػاعرة  انظػر  ػي ترجمتهػا: معجػـ البمػداف  
 وٖٜٕ/ٗ؛ نفح الطيب  ٕٛٔص 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٔٙٛ 

 َحْسػػػػػػػػػػػػػِبي ِمػػػػػػػػػػػػػَف اإلسػػػػػػػػػػػػػراِع َنْحػػػػػػػػػػػػػَوؾ َرن ِنػػػػػػػػػػػػػي
 

 
 (ٔ كنػػػػػػػػػػػػُت الجػػػػػػػػػػػػواَب مػػػػػػػػػػػػَع الر ُسػػػػػػػػػػػػوِؿ الُمْنِبػػػػػػػػػػػػؿِ  

 الشاعرة  ي اذ  األبيات تعتمد عمأ الصورة الشمية  ػي شػطر البيػت الػذي  
ؿِ استعارته مف حساف بف ًابت   ـ  األنوِؼ ِمَف الطراِز األو  لحسػية انػا (  والصػورة اُش

تدؿ عمأ الكبرياء وعزة النفس والشهامة   شـ األنوؼ توحي بأف اذا اإلنساف قػوي 
حاسػػة الشػػـ  كمػػا رنػػه يتصػػؼ بالشػػمـ  واػػو كًػػرة الشػػـ  والعػػرب انمػػا رطمنػػت اػػذا 
الوصؼ عمأ اإلنساف الذي يتسـ بالكبرياء وعزة النفس؛ ألنه مف كًرة شمه األشياء 

ولػذلؾ  ػذف اػذ  الصػورة اعتمػدت عميهػا الشػاعرة يندر ما اػو جيػد ومػا اػو رديء  
لتبػػػيف مكانػػػة وعػػػزة نفػػػس ذلػػػؾ الممػػػدوح  بمػػػا تحممػػػه اػػػذ  الصػػػورة مػػػف ايحػػػاءات 

 شعوريةو
وقػد توظػػؼ الشػػاعرة الصػػورة الشػػمية مػف رجػػؿ ننػػؿ اإلحسػػاس الػػذي تعيشػػه 
وتنعـ به  ويظهر ذلؾ  ي قصيدة حمػدة بنػت زيػاد المػألدب عنػدما وصػفت واٍد نزلػت 

 ر شديد   نالت  ي رحد ربيات النصيدة:   الوا ر(:به بعد ح

( تػػرتبط كػػذلؾ بالحركػػة  َيػػػػػْأَذُف ِلمػػن ِسػػػػػْيـ الصػػورة الشػػمية  ػػي اػػذا البيػػت   
ميمػة  ػي كػؿ مكػاف مػف اػذا الػوادي  ذلػؾ ألنػه ويوحي ذلؾ بانتشار رائحة النسػيـ الع

يصػػد الشػػمس عػػنهـ  وبالتػػالي ينطمػػؽ النسػػيـ  ػػي كػػؿ مكػػاف  وتننػػؿ اػػذ  الصػػورة 

                                           

 وٖٜٕ/ٗح الطيب  ج( المنري: نف1 
 ؤٕٕٔ/ٖ( الحموي: معجـ األدباء  ج2 

 َيُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمَس رن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ َواَجَهْتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 
 (ٕ َ َيْحػػػػُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبها َوَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَذُف ِلمػػن ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيـ 

 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٜٜٔٙ 

لممتمني عبػر مػا تػوحي بػه ذلػؾ اإلحسػاس الػذي يتممػؾ اإلنسػاف عنػدما يهنػأ بنسػيـ 
 عميؿ بعد رحمة شاقة تصحبها رشعة الشمسو

 تزاسل احلىاس:  -[4]
ؿ ًنا ته الااصة وتجاربه الذاتية رف يحػدث تػدااً  يستطيع الشاعر مف ا  

وتوا ًنػػػا بػػػيف الحػػػواس بعبػػػها الػػػبعض  لتأاػػػذ كػػػؿ حاسػػػة وظيفػػػة الحاسػػػة األاػػػرى 
وعممها  لنجد العيف تسمع  واألذف ترى  واو بذلؾ يمنحهػا بعػًدا نفسػًيا جديػًدا يشػير 

ؾ التػػدااؿ  الػػأ د  ت مغػػايرة  بنصػػد توظيفهػػا  ػػي نصػػه  ولنػػد تنبػػه الننػػاد الػػأ ذلػػ
ورطمنوا عميه تراسؿ الحواس  واو عبارة عف "ك ـ مشحوف شػحًنا قوًيػا يتػألؼ عػادة 

ركة ظػ ؿ  تحمػؿ  ػي تبػاعيفها  كػرة ػوط رلواف  وحػػة  واطػػر محسوسػػناصػف عػػم
رو عاطفػػة  ري رنهػػا تػػوحي بػػأكًر مػػف المعنػػأ الظػػاار  وركًػػر مػػف انعكػػاس الواقػػع 

 و(ٔ ك ًما منسجًما" الاارجي  وتأللؼ  ي مجموعها 
ة ػػػػات الماتمفػػػػوؿ المدركػػػػرى لتتحػػػػة األاػػػػاسػؿ مكػػاف الحػػػػمػة تعػػػػ كػػؿ حاس 

الأ نسيج تاييمي يمنحه لها المبدع  ولذلؾ  تراسؿ الحواس "بناء قائـ عمػأ المجػاز 
المغوي ا ستعاري  وبذلؾ يعد التراسؿ وسيمة غنية  ي انتػاج الػد  ت الًريػة   بػً  

ارة نفسػية مصػدراا تعػدد الحػواس لػدى المتمنػي  وبػذلؾ ريًبػا يتحنػؽ اشػتغاؿ عف اً
 و(ٕ ركًر مف حاسة بأقصأ طاقاتها  واو يتأمؿ النص وربعاد "

 وقد ورد تراسؿ الحواس بصورة قميمة لدى شاعرات األندلس  ولكنه رغـ ذلؾ
 معتصـ بفعبر عف د  ت متنوعةو ومف ذلؾ ما نجد  لدى الشاعرة رـ الكراـ بنت ال

                                           

 ؤٕٜـ  ص ٜٔٚٔ  ٔ( روز غريب: تمهيد  ي النند األدبي الحديث  بيروت  لبناف  ط1 
               (  رحمػػػػد  تحػػػػي رمبػػػػاف  ب غػػػػة تراسػػػػؿ الحػػػػواس  ػػػػي النػػػػر ف الكػػػػريـ  دراسػػػػة تطبينيػػػػة  2 

                          ـ  ٕٚٓٓ  ٔ  عػػػػػػػػػػدد ٗٔ مجمػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػة تكريػػػػػػػػػػت لمعمػػػػػػػػػػوـ اإلنسػػػػػػػػػػانية  مجمػػػػػػػػػػد
   العراؽو ٖص



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٚٓٓ 

ظهار الشوؽ:   الطويؿ(: (ٔ صمادح    ي التغزؿ وا 

 ر  ليػػػػػػػػػػػػػِت ِشػػػػػػػػػػػػػعري اػػػػػػػػػػػػػْؿ سػػػػػػػػػػػػػبيٌؿ لامػػػػػػػػػػػػػوةٍ 
 

 
 ُينػػػػػػػػػػػػػػػػػز ُ  عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػمُع كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ُمراقػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  

 وَيػػػػػػػػػػػا عجًبػػػػػػػػػػػا رشػػػػػػػػػػػتاُؽ ُامػػػػػػػػػػػوَة َمػػػػػػػػػػػْف غػػػػػػػػػػػَدا 
 

 
 (ٕ ومًػػػػػػػػػػػػػػػػػػواُ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف الحَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والت رائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  

 ػي قولهػا  الشاعرة  ي البيت األوؿ تجعؿ حاسة السػمع تعمػؿ عمػؿ العػيف   
(   الرقيب انما يراقب بعينه لينظر حاؿ المحبيف  وما اػـ ُينز ُ  عنها سمُع كؿ  ُمراقبِ  

عميػػه  ودائًمػػا مػػا يسػػتادـ الشػػعراء العػػيف لممراقبػػة؛ ألنهػػا المسػػئولة عػػف البصػػر  
           ػػي قػػوؿ الشػػاعرة األندلسػػية نزاػػوف الغرناطيػػة:  -عمػػأ سػػبيؿ المًػػاؿ -ويظهػػر ذلػػؾ

   (:  البسيط
 
 
 
نما الشاعرة رـ الكراـ استعارت السمع لممراقبة  وكػأف األذف تػرى مػا يفعمػه بي

عمػػأ قػوة التركيػز والم حظػػة مػف قبػؿ مػػف يراقػب  ولػذلؾ تتمنػػأ  العشػاؽ  واػي تػدؿ
 ها عنهـو الشاعرة لو رنها تبتعد ومحبوب

                                           

( تسػػمأ رـ الكػػراـ رو رـ الكػػـر  واػػي بنػػت المعتصػػـ بػػف صػػمادح  كػػاف ربواػػا رميػػر رلمريػػة  ػػي 1 
؛ نزاػػة ٕٖٓ/ٕعصػػر ممػػوؾ الطوائػػؼ  وكانػػت رديبػػة وشػػاعرةو انظػػر  ػػي ترجمتهػػا: المغػػرب  

 وٓٚٔ/ٗ؛ نفح الطيب  ٕ٘الجمساء  ص 
 وٖٕٓ/ٕسعيد: المغرب  ج ( ابف2 
( ابف األبار: المنتبب مف كتػاب تحفػة النػادـ  تحنيػؽ: ابػراايـ اإلبيػاري  دار الكتػاب المبنػاني  3 

 وٕٚٔـ  ص ٕٜٛٔ  ٕبيروت  ط

 تْ َمػػػػػػػػػػفَ غَ  حابػػػػػػػػػػَرنا  يهػػػػػػػػػػا وقػػػػػػػػػػدْ  َلػػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػػتَ 
 

 
 (ٖ الػػػػػػػػػػػأ رحػػػػػػػػػػػدِ  عػػػػػػػػػػػيُف الرقيػػػػػػػػػػػِب  مػػػػػػػػػػػـ تنظػػػػػػػػػػػرْ  

 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٚٓٔ 

واذا الاػروج عمػأ المػألوؼ  ػي عمػؿ الحاسػة   بػد رف الشػاعرة قػد وظفتػه 
مف رجؿ اًارة الداشة لدى المتمني  وحممػه عمػأ التفكيػر  ػي تمػؾ الصػورة مػف رجػؿ 

ظهار الشوؽ لممحبوبو   بياف د  ت العشؽ  وا 
رمػػا الشػػاعرة حفصػػة الركونيػػة   وظفػػت تراسػػؿ الحػػواس مػػف رجػػؿ بيػػاف شػػدة 

؛ حيػػث تبػػادؿ بػػيف المػػدرؾ الممسػػي والسػػمعي والشػػمي  ػػي  ف واحػػد  وذلػػؾ التشػػوؽ
 عندما تنوؿ:   المتنارب(:

 ػيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زاػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٌ 
 

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفُ ورؽ الغُ  نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُ ويُ  كماـَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اَعمػػػػػػػػػػػػأ نػػػػػػػػػػػػازٍح َقػػػػػػػػػػػػد ًَػػػػػػػػػػػػوى  ػػػػػػػػػػػػي الحَشػػػػػػػػػػػػ 
 

 
ف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف تُ    (ٔ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفُ الجُ  هُ مْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـُ َوا 

المفػظ  ينطػؽ( مكػاف حاسػػة  الشػاعرة انػا تسػتعير حاسػة السػمع مػف اػ ؿ  
الشـ رو الممس التي ترتبط بػورؽ األغصػاف  وينػوي اػذا المعنػأ كػذلؾ جممػة  زاػرة 

  واو وعػاء الطمػع  ولكنهػا تنػـو بالتبػديؿ بػيف المػدركات الحسػية بعبػها (ٕ  الكماـ(
البعض مف رجؿ شحف صورتها بطاقة ايحائية يسػتطيع رف يستشػفها المتمنػي   هػي 

مف جماله ورقته كأنه الزار ينفتح مف رجمه  وكػأف ورؽ الغصػوف تجعؿ اذا الس ـ 
ر عمػا ػػػبػا يعػػػؽ انمػػػذا النطػػػؽ ويػتكمـ  وكػاف اػػػر   ذنػه ينطػػطػػف رف يبعث بعػػبدً  م

  ي صدر الشاعرة مف حب وتشوؽ لذلؾ الشاص الذي بعد عنهاو 
مػف رجػؿ وتعتمد الشاعرة حمدة بنت زياد المألدب عمأ تراسؿ الحواس كػذلؾ 

التعبيػػر عػػف بػػينها ممػػا يفعمػػه الواشػػوف باألحبػػةو  وظفػػت المػػدرؾ السػػمعي مكػػاف 
 المدرؾ الممسي  وذلؾ عندما قالت:   الطويؿ(:

 

                                           

 ؤٜٖ/ٕ( ابف سعيد  المغرب  ج1 
 وكمامة الزارة : غطاألاا( 2 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٕٔٚٓ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الواُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف ا  ُ راَقَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ولم 
 

 
ـْ ِعْنػػػػػػػػػػػػِدي وعنػػػػػػػػػػػػِدَؾ ِمػػػػػػػػػػػػْف ًَػػػػػػػػػػػػارِ    َوَمػػػػػػػػػػػػا َلُهػػػػػػػػػػػػ

 ارةٍ َغػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  نا ُكػػػػػػػػػػػػػػماعِ أ رْسػػػػػػػػػػػػػػَمػػػػػػػػػػػػػػوا عَ َوشػػػػػػػػػػػػػػنُّ  
 

 
 يارِ رنَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ  اؾَ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد ذَ ي عِ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ حُ  وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمُ وردْ  نمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾَ ف مُ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـْ هُ تَ وْ َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَ  
 

 
 (ٔ والنػػػػػػػػػػػارِ  والسػػػػػػػػػػػيؿِ  يؼِ ي بالس ػػػػػػػػػػػنفِسػػػػػػػػػػػ فْ َوِمػػػػػػػػػػػ 

 الشػػػاعرة توظػػػؼ حاسػػػة السػػػمع لتنػػػـو منػػػاـ حاسػػػة الممػػػس  ػػػي صػػػورتها  
ماعنا كػػؿ غػػارة(   العػػدو انمػػا يشػػف الغػػارة وقػػت المعركػػة ػػػػمأ رسػنوا عػػػػػػالحسػػية  وش

اف الذي يرتبط بحاسة الممس  ولكف الشاعرة اسػتعارتها لمسػمع مػف عمأ جسـ اإلنس
رجؿ بياف د  ت البيؽ والحزفو حيث تتجمأ رامية ذلؾ التبادؿ بػيف الحػواس  يمػا 
يندمه مف د  ت الحزف والبيؽ   الوشاة   ينفكوف مػف رحػاديًهـ واتهامػاتهـ ممػا 

اػوؿ وحػدة الصػراع والتحػدي  جعؿ الشاعرة تشبه اذ  األحاديث بالغارة  لػتعظـ مػف 
كما رف المدرؾ السمعي عبر ما يبًه مف ايحاءات   يتػرؾ المتمنػي دوف جعمػه يفكػر 
 يما قد يحممه اذا الك ـ الذي يشنه الواشوف عمأ رسماع الشػاعرة ومحبوبهػا حتػأ 

 تشبهه بالغارة  وما تحممه مف مشااد النتؿ واأللـ والصراعو 
الصورة ننطة ا نط ؽ التػي يبػدر منهػا تأويػؿ ويمًؿ تبادؿ الحواس  ي اذ  

و هـ الد لة المنصودة  ذلؾ رف الشػاعرة ومحبوبهػا   يسػمعاف مػف الواشػيف ا  كػؿ 
غارة  ويرتبط بهذا المعنأ كذلؾ تامي مف حولهما مػف رنصػار عنهمػا  ومػف ًػـ تبػدر 

واػي الشاعرة  ي تنػديـ الحػؿ الػذي قػد ينجيهمػا ممػا عبػرت عنػه  ػي اػذ  الصػورة  
 س س ح ػد عمأ نفػيؼ  ولكنها تعتمػت بالسػػػرة ليسػػربو ولكف اذ  المػػػػػاع والحػػالد 

 

                                           

 ؤٖٕٔ/ٖ( الحموي: معجـ األدباء  ج1 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٖٔٚٓ 

الوشاة مف ا ؿ تنديـ صورة بصرية تجعؿ المنؿ تنـو مناـ السػيؼ  والػدموع مكػاف 
 يؿ مناـ الناروالسبيؿ  وكذلؾ الس  

وحاسػة  توظػؼ التراسػؿ بػيف حاسػة البصػر  (ٔ رما الشػاعرة رسػماء العامريػة
د ذلػؾ  ػي قولهػا: ػػػح  ونجػػػديػػـ والمػػظيػأ د  ت التعػػمػد عػػأكيػؿ التػػف رجػػع مػمػػػالس

   الوا ر(:
 ابيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر والفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَح المُ َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعر ْ 
 

 
 االُمألمنيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نا رميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ دِ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لِ  

 
 

 يالِ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمَ  ا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديُث عػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِ ِاذَ 
 

 
 (ٕ وناا ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُ يَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ِ كُ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديًَ  رريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  

اعرة انػػا تمػػدح األميػػر الموحػػدي عبػػد المػػألمف بػػف عمػػي  واػػي توظػػؼ  الشػػ  
ًَُكـحاسة البصر مكاف حاسػة السػمع  ػي قولهػا   (  ومػف اػ ؿ مػا يحممػه رريػُت حػدي

اػذا التراسػػؿ مػػف انزيػػاح وااػػت ؼ تريػػد الشػػاعرة رف تعمػػي مػػف مكانػػة اػػذا الممػػدوح  
نمػػا ترااػػا  وكػػأف كػػؿ كم مػػة ينطػػؽ بهػػا اػػذا  هػػي   تسػػمع عػػف معاليػػه ومكانتػػه  وا 

الممدوح تتحنؽ  يرااا الناس وقد تحننت  عمًيا  ولذلؾ كانػت كممػة  رريػت( رقػوى  ػي 
 د لتها مف  سمعت(  رغـ رف السمع يأتي دائًما لمحديثو 

ف كانػػت قميمػػة –وبعػػد عػػرض اػػذ  النمػػاذج   ػػذف التراسػػؿ بػػيف المػػدركات  -وا 
 –عممهػا األصػمي   هػو يػد ع الحسية له د  ت ااصػة مغػايرة عػف ارتبػاط الحاسػة ب

بطاقػػة ايحائيػػة جديػػدة لػػـ يكػػف المتمنػػي يتوقعهػػا  ولػػذلؾ  -عبػػر انزياحاتػػه الماتمفػػة
 تكوف ركًر ارتباًطا بوعيه و كر  مف ا ؿ مغايرتهاو 

                                           

وعاشػػػت  ػػػي النػػػرف السػػادس الهجػػػري وينتمػػػي نسػػػبها الػػػأ رسػػػرة  ( عر ػػت بأسػػػماء العامريػػػة 1 
المنصػػور بػػف ربػػي عػػامر  وقػػد كانػػت ذات ًػػراء  وكانػػت رديبػػة وشػػاعرةو انظػػر  ػػي ترجمتهػػا: 

 وٕٓٔ/ٜٔ  التكممة  ٓٛٗ/ٛالذيؿ والتكممة  
 وٕٜٕ/ٗ( المنري: نفح الطيب  ج2 



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٚٓٗ 

 نتائج البحث
ية عنػػد شػػاعرات األنػػدلس( ػػػػورة الحسػػػػيؼ الصػػػػوع  توظػػػػة موبػػػػمت دراسػتوصػػ

 مها: الأ عدة نتائج  لعؿ مف را
احتمػػػت الصػػػورة البصػػػرية الحيػػػز األكبػػػر مػػػف انتػػػاج الصػػػور الحسػػػية لػػػدى  -ٔ

شاعرات األندلس  وتنوعت ما بيف متحركػة وًابتػة وبػوئية ولونيػة  ويػأتي 
 النوع األاير  ي المناـ األوؿ لتوظيؼ الصورة البصرية مف حيث العددو 

بيػر  ارتبطت معظـ الصور الحسية لدى شاعرات األنػدلس بالطبيعػة بشػكؿ ك -ٕ
  سيما الصورة البصرية  وركًر الشاعرات مف ربػط الصػورة بػالنمر والبػدر  
وًنايا اإلنساف  وربما يرجع ذلؾ الأ طبيعة الحيػاة األندلسػية التػي ارتبطػت 

 كًيرًا بوصؼ مشااد الطبيعة  والوصؼ بشكؿ عاـو 
بالصػػورة  -الػػأ حػػد كبيػػر-ارتبطػػت الصػػورة الحسػػية عنػػد شػػاعرات األنػػدلس  -ٖ

يػػة؛ حيػػث ربػػاؼ كػػؿ منهمػػا الػػأ اآلاػػر د  ت جديػػدة سػػاعدت  ػػي الب غ
 انتاج الد لة النهائية التي تريد الشاعرة البوح عنهاو

لـ ترتبط الصورة الحسية بغرض معيف دوف غير   ولكنهػا عبػرت عػف كا ػة   -ٗ
األغراض والمعاني  وارتبطت ركًػر بالوصػؼ سػواء كػاف االًصػا رـ  ػي ًنايػا 

 رغراض رارىو
صورة السمعية  ي المرتبة الًانية مف حيث كًػرة وروداػا  ػي شػعر جاءت ال -٘

شػػاعرات األنػػدلس  وعبػػرت عنػػه د  ت متنوعػػة ارتبطػػت بالسػػياؽ  وُي حػػظ 
رف معظـ الصور السمعية التي وردت قد ارتبطت بالواشي والرقيب والعزوؿ  
ويبػػدو رف طبيعػػة الحيػػاة األندلسػػية التػػي اتسػػمت بالحريػػة وع قػػات الحػػب 

 عشؽ روجدت مًؿ اذا النوع مف الناسووال



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٚٓ٘ 

رًا ػػػػكًي -ميةػػػػة والشػػػػذوقيػية والتػالممسػػ -رىػػػػية األاػػػػور الحسػػػػػت الصػػػػرنتج -ٙ
مػف الػد  ت المتنوعػة التػي ارتبطػت بالسػياؽ  وكانػت الصػورة الشػمية رقػػؿ 

 الصور الحسية وروًدا عند شاعرات األندلسو 
حػػواس  ػػي انتػػاج صػػور اعتمػػدت شػػاعرات األنػػدلس عمػػأ ااصػػية تراسػػؿ ال -ٚ

مغايرة  ومف ًـ انتػاج د  ت جديػدة مػف اػ ؿ عمػؿ حاسػة معينػة بوظيفػة 
 حاسة رارىو

  تنؿ رامية عف الصور األاػرى  -بأنواعها الماتمفة –رف الصورة الحسية  -ٛ
ذلػػؾ  -شػػعراَء وننػػاًدا –الب غيػػة رو الرامػػزة رو غيراػػا  وقػػد وعػػأ النػػدماء 

الشػػعري مػػف رجػػؿ التػػأًير  ػػي المتمنػػي   الػػدور الػػذي تنػػـو بػػه دااػػؿ الػػنص
نتػػاج د  ت متنوعػػة  ولػػذلؾ قػػاـ الشػػعراء بتوظيفهػػا دااػػؿ رشػػعاراـ  وقػػاـ  وا 

 النناد بالحديث عف راميتها  ي اطار حديًهـ عف الصورة بشكؿ عاـو
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ٔٚٓٙ 

 قائمت املصادر واملزاجع
 النر ف الكريـ جؿ مف رنزلهو 
 بار:ابف األ 

عبػػػد السػػػ ـ الهػػػراس  دار الفكػػػر التكممػػػة لكتػػػاب الصػػػمة  تحنيؽ:دو -
 ـٜٜٓٔلمطباعة والنشر  بيروت   لبناف 

المنتبػػب مػػف كتػػاب تحفػػة النػػادـ  تحنيػػؽ: ابػػراايـ اإلبيػػاري  دار  -
 .ـٕٜٛٔ  ٕالكتاب المبناني  بيروت  ط

  رحمػػػد  تحػػػي رمبػػػاف  ب غػػػة تراسػػػؿ الحػػػواس  ػػػي النػػػر ف الكػػػريـ  دراسػػػة
  ٔ  عػػػػدد ٗٔانية  مجمػػػد تطبينيػػػة  مجمػػػػة جامعػػػة تكريػػػػت لمعمػػػـو اإلنسػػػػ

  .ـٕٚٓٓ
 الجزيػػرة  تحنيػػؽ: احسػػاف  راػػؿ ابػػف بسػػاـ الشػػنتريني: الػػذايرة  ػػي محاسػػف

 .ـٜٜٚٔعباس  الدار العربية لمكتاب  تونس  
 مة ػػػاب الصػػػواؿ: كتػكػػػؼ بػف بشػمػػػاسـ اػمؾ ربػي النػػػػد المػواؿ  عبػػكػػابف بش

رية   ي تاريخ عمماء األندلس  تحنيؽ: ص ح الديف الهواري  المكتبة العص
 ـوٖٕٓٓبيروت   لبناف  

   جػػابر عصػػفور: الصػػورة الفنيػػة  ػػي التػػراث الننػػدي والب غػػي عنػػد العػػرب
 .ـٕٜٜٔ  ٖالمركز الًنا ي العربي  الدار البيباء  المغرب  ط

  الجػػاحظ  كتػػاب الحيػػواف  تحنيػػؽ: عبػػد السػػ ـ اػػاروف  دار احيػػاء التػػراث
 .ـٜٜٙٔالعربي  بيروت  لبناف  

   ناار: د ئؿ اإلعجاز  تحنيؽ: محمد محمود شاكر  مكتبػة عبد الالجرجاني
 .ـٕٜٜٔ  ٖالاانجي  الناارة  ط



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٚٓٚ 

   جوف ديوي: الفػف ابػرة  ترجمػة: زكػي ابػراايـ  تنػديـ: زكػي نجيػب محمػود
 .ـٕٔٔٓالمركز النومي لمترجمة  الهيئة المصرية العامة لمكتاب  الناارة  

 تحنيػؽ: محمػد الحبيػب بػف حاـز النرطاجني: منهاج البمغاء وسراج األدبػاء  
  .ـٜٔٛٔ  ٕالاوجة  دار الغرب اإلس مي  بيروت  لبناف  ط

  ابف حـز األندلسػي: طػوؽ الحمامػة  ػي األلفػة واأل ؼ  تحنيػؽ: دو احسػاف
 .ـٜٚٛٔ  ٕعباس  المألسسة العربية لمدراسات والنشر  بيروت  ط

 اايـ ي: جػػػذوة المنتػػػبس  ػػػي تػػػاريخ عممػػػاء األنػػػدلس  تحنيػػػؽ: ابػػػر دالحميػػػ
 .ـٜٗٛٔ  ٔاإلبياري  دار الكتاب المبناني  بيروت  ط

  ابف دحية: المطرب مف رشعار راؿ المغرب  تحنيؽ: ابػراايـ اإلبيػاري  حامػد
 .ـٜٗ٘ٔعبد المجيد  رحمد بدوي  المطبعة األميرية  الناارة  

   ربػو الوليػد : تماػيص كتػاب الػنفس  بػف رشػد  تحنيػؽ: دو رحمػد ابف رشػد
 .ـٜٓ٘ٔ  ٔ  مكتبة النهبة المصرية  الناارة  ط ألاد األاواني

 ـٜٔٚٔ  ٔروز غريب: تمهيد  ي النند األدبي الحديث  بيروت  لبناف  ط. 
 اء ػاؿ والنسػػػػػػهر الرجػػػػـ ألشػػػػوس تراجػػػػم ـ  قاػػػػف: األعػديػػػر الػيػػػالزركمػػي  ا

مف العرب والمستعربيف والمستشرقيف  دار العمػـ لمم يػيف   بيػروت  لبنػاف  
 ـوٜٙٛٔ

 مد بف غانـ الجهني: الصورة الفنية  ي المفبميات  مكتبة الممؾ زيد بف مح
 .اػٕ٘ٗٔ  ٔ  طٔ هد الوطنية  المدينة المنورة  ج

  ابػػػػف سػػػػعيد: المغػػػػرب  ػػػػي ُحمػػػػأ المغػػػػرب  تحنيػػػػؽ دو شػػػػوقي بػػػػيؼ  دار
 .المعارؼ  الناارة

   سػػيد غػػازي: ديػػػواف الموشػػحات األندلسػػية  منشػػػأة المعػػارؼ  اإلسػػػكندرية
 .ـ ٜٜٚٔ
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ٔٚٓٛ 

 ي: نزاة الجمساء  ي رشعار النساء  تحنيػؽ: عبػد المطيػؼ عاشػور  السيوط
  (ومكتبة النر ف  الناارة   بوت

  شيماء عًماف محمد: الصورة الحسية  ي شػعر  هػد العسػكر  مجمػة ربحػاث
  .ـٕٔٔٓ  ٔ  عدد ٕٙالبصيرة  المجمد 

 :بغيػػة الممػػتمس  ػػي تػػاريخ رجػػاؿ راػػؿ األنػػدلس  عممائهػػا ورمرائهػػا  البػػبي
ها وذوي النبااػػة  يهػػا ممػػف داػػؿ اليهػػا رو اػػرج عنهػػا  دار الكتػػاب وشػػعرائ

  . ٜٚٙٔالعربي  الناارة  
  ابف طباطبا: عيار الشعر  شرح وتحنيؽ: عباس عبد الساتر  مراجعة: نعػيـ

  .ـٕٜٛٔ  ٔزرزور  دار الكتب العممية  بيروت  لبناف  ط
 يػػؽ: دو مفيػػد ربػػو اػػ ؿ: كتػػاب الصػػناعتيف: الكتابػػة والشػػعر  تحن  العسػػكري

 .ـٜٜٛٔ  ٕقميحة  دار الكتب العممية  بيروت  لبناف  ط
   عمػػي البطػػؿ: الصػػورة  ػػي الشػػعر العربػػي حتػػأ  اػػر النػػرف الًالػػث الهجػػري

  .ـٜٔٛٔدراسة  ي رصولها وتطوراا  دار األندلس  بيروت  لبناف  
  عمرو  روخ: تاريخ األدب العربي  األدب  ػي المغػرب واألنػدلس( منػذ الفػتح

سػػػ مي الػػػأ  اػػػر عصػػػر ممػػػوؾ الطوائػػػؼ  دار العمػػػـ لمم يػػػيف  بيػػػروت  اإل
 ـوٜٗٛٔ  ٕلبناف  ط

  غػػػادة امػػػدوف ربػػػو رمػػػاف: تراسػػػؿ الحػػػواس  ػػػي شػػػعر العميػػػاف  ػػػي العصػػػر
 .ـٕٙٔٓالعباسي  ماجستير  كمية اآلداب  جامعة جرش  األردف  

  :ة   رانسػػوا مػػورو: الب غػػة  المػػداؿ لدراسػػة الصػػور البيانيػػ رانسػػوا مػػورو
  ٕترجمػػػة: محمػػػد الػػػولي  وعائشػػػػة جريػػػر  ر رينيػػػا الشػػػرؽ  المغػػػػرب  ط

  ـوٖٕٓٓ
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  ػػوزي ابػػر: عناصػػر اإلبػػداع الفنػػي  ػػي شػػعر ابػػف زيػػدوف  مألسسػػة جػػائزة 
 .ـٕٗٓٓالكويت  

   قدامػػة بػػف جعفػػر: ننػػد الشػػعر  تحنيػػؽ: كمػػاؿ مصػػطفأ  مكتبػػة الاػػانجي
 .ـٖٜٙٔالناارة  

  ـٜٗٙٔصادر  بيروت  كـر البستاني: النساء العربيات  دار. 
   كريـ زكي حساـ الديف  الد لة الصوتية  دراسة لغوية لد لػة الصػوت ودور

 . ي التواصؿ(  مكتبة األنجمو المصرية
   كوًر حجاب: د لة الصػورة الفنيػة الحداًيػة  ػي الاطػاب الشػعري الجزائػري

عبػػػد الحميػػػد ايمػػػة رنموذًجػػػا  رسػػػالة ماجسػػػتير  جامعػػػة محمػػػد بوبػػػياؼ  
 .ـٕٚٔٓائر  الجز 

  لساف الديف ابف الاطيب: اإلحاطػة  ػي رابػار غرناطػة  تحنيػؽ: محمػد عبػد
  .ـٖٜٚٔ  ٕاهلل عناف  مكتبة الاانجي  الناارة  ط

   المراكشي: الذيؿ والتكممة لكتابي الموصوؿ والصمة  تحنيؽ: احساف عباس
 ـٖٜٚٔ  ٔدار الًنا ة  بيروت  لبناف  ط

 الحػػديث  نهبػػة مصػػر لمطباعػػة والنشػػر  محمػػد غنيمػػي اػػ ؿ: الننػػد األدبػػي
 .ـٜٜٚٔوالتوزيع  الناارة  

   ـٜٙٛٔمحمد محمد عناني: النند التحميمي  دار الجيؿ لمطباعة  الناارة. 
  :ٖالصػػػورة األدبيػػػة  دار األنػػػدلس  بيػػػروت  لبنػػػاف  طمصػػػطفأ ناصػػػؼ  

  .ـٜٜٙٔ
   المنري: نفح الطيػب  ػي غصػف األنػدلس الرطيػب  تحنيػؽ: احسػاف عبػاس

 .ـٜٛٙٔر صادر  بيروت  دا



 

  

 

 
 األندلستوظيؼ الصورة الحسية عند شاعرات 

 

ٔٚٔٓ 

  :النبػػااي  ربػػو الحسػػف بػػف عبػػداهلل بػػف محمػػد بػػف الحسػػف الجػػذامي المػػالني
تػػػاريخ قبػػػاة األنػػػدلس  تحنيػػػؽ: لجنػػػة احيػػػاء التػػػراث العربػػػي  دار اآل ػػػاؽ 

 ـوٖٜٛٔالجديدة  بيروت  لبناف  
  ايًـ عمي حماد: الصورة الحسية  ي شعر جرير بف عطيػة الاطفػي  مجمػة

 .(ٚ  السنة  ٖٓية  عدد العمـو اإلس م
  وجػػػػداف الصػػػػائك: الصػػػػورة ا سػػػػتعارية  ػػػػي الشػػػػعر العربػػػػي الحػػػػديث  دار

 .ـٖٕٓٓ  ٔالفبيمة  الناارة  ط
   وحيد صبحي كبابة: الصورة الفنية  ي شعر الطائييف بيف ا نفعػاؿ والحػس

  .ـٜٜٜٔاتحاد الكتاب العرب  دمشؽ  
  :ياقوت الحموي 

ف عبػػاس  دار الغػػرب اإلسػػ مي  معجػػـ األدبػػاء  تحنيػػؽ: دو احسػػا -
  .ـٖٜٜٔ  ٔبيروت  لبناف  ط

                                                          .ـٜٜٙٔ  ٔمعجـ البمداف  دار صادر  بيروت  ط -
 ٔيوسػػػػؼ مػػػػراد: مبػػػػادئ عمػػػػـ الػػػػنفس العػػػػاـ  دار المعػػػػارؼ  النػػػػاارة  ط  

 .ـٜٗٛٔ


