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 توظيف المون في شعر المكفوفين في اأَلندلس

 حسام بدر جاسم حمادي                       
 األستاذ المساعد الدكتور : محمد عويد الساير      

 
 
 

اتكأ الشاعر اأَلندلسي المكفوف عمى حواسو اأَلخرى في رسم لوحاتو الشعرية التي كان َأغمبيا بالمونين       
نَّما يعيش في  اأَلبيض واأَلسود ، وكَأنَّو ينقل لنا فمسفة نفسية عن النور والظالم ، فاأَلعمى ال ُيدرك النور ، وا 
 ظممة حالكة . 

َأمَّا اأَللوان اأَلخرى فقد جاءت قميمة ِإذا ما قورنت بالمونين اأَلبيض واأَلسود ، وىذا ما أراد الشاعر       
في حزن وألم دائمين خّمفتو العاىة في نفسو ، وقد كان استخدامو المكفوف َأن يؤكدُه وُيثبتو لممتمقي ، فيو 

 لأَللوان اأَلخرى بمثابة ِإثبات لذاتو ، وبيان سعة خيالو .
 
 
 
 
 

                 The  Andalusian deaf Poet has depended on Other Senses in painting 
his poetic landscapes .  Most of these landscapes are painted with the white and 
the black . It is as if he conueys a psychological philoso phy of  the light  and  
darkness .  The deaf canuot  realize the light , but he lives inadeep darkness .  
The use of other colours was little as compared to the white and the black . The 
poet  sought  to affivm the use  of  these two colours to convey  to the veceiver the 
endless  sense  of  somow  and  painthat  weve brought  a bout by his impairment  
. Besidei , the poet  used  other  colours to affirm  his self –image  the depth of his  
imagination . 

 
 

 العربية باللغة ملخص

اإلنكليزية باللغة ملخص  
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تغٌير الييئة كالصكرة، فيك لكف البشرة الخارجية كالغطاء الذم يظير للعياف  إلىتشير لفظة اللكف في اللغة 
 إلػىالتغيػر مػف شػ ؿ  ىػكاللػكف كالتلػكف اشػتااؽ لفظػة في  الغالب المعنى فأى المختلفة في الكجكد. كيبدك  لألجساـ

ساسػية تتملػؿب بػاضبيض، كاضحمػر، أى . كاللكف )ىيئة مرئيػة، يم ػف تاسػيميا إلػى ألػكاف (ُ)خرلأى  إلىحاؿ  آخر كمف
لفػاظ التػي تعنػي د لػة لكنيػة تعػكد للػى اضلػكاف كاضصفر، كاضخضر، كاضزرؽ، كاضسمر، كألكاف لانكية تتملػؿ باضى 

 .(ِ)يا تعطي د لة لكنية جديدة(نٌ أاضساسية أك 
ىػـ أحياتنا، كىك جػزء مػف العػالـ المحػيط بنػا، كيػدخؿ فػي مػا حكلنػا... كيبػرز كاحػدان مػف كاللكف يالزمنا في 

لكف مف  ل ؿ   فٌ أ. كمف المعركؼ (ّ)لناصر الجماؿ التي نيتـ بيا، كنستعيف بآراء المتخصصيف كالخبراء لتحايايا
 اإلنسافه كبفضليا استطاع ؤ اشيأى اضلكاف انع اسات ضكئية خاصة بو، تغطي )الجزء المنظكر مف  ائنات العالـ ك 

 . (ْ)ف يتعرؼ للى اضشياء كالحا ت كيميز بينيا(أالعصكر  أقدـمنذ 
كزاف ليعبػػر مصػػكر فنػػاف يسػػتخدـ اضلفػػاظ                 كال لمػػات كاضى  –ك مػػا ىػػك معػػركؼ  –كالشػػالر 

الػذم يرسػـ لكحاتػو بضػربات  رسػاـً لف تجربتو مستخدمان اللػكف كد لتػو كمؤلراتػو النفسػية ... كايرىػا، فالشػالر  ال
مف فرشاتو مستخدمان تش يالت لكنية لٌدة يزاكج بينيا ليظير العمؿ بصكرتو النيائية، فأكاصر العالقة بيف ا لنيف 

 .(ٔ)ىػ( باكلو لف الشعر بأنو جنس مف التصكيرِٓٓ، لبر لنيا الجاحظ )ت (ٓ)كشيجة كمتينة
صػكير يحمػؿ د  ت مختلفػة تبعػان لكظيفتػو كمكقعػو، ف انػت كاللكف لنصر ميـ كمؤلر مف لناصر ىذا الت

جزءان ميمان في تش يؿ الصػكرة الشػعرية بعناصػرىا الحسػية المختلفػة إلػى جانػب الحر ػة كالضػكء،  ةالظاىرة التلكيني
ج ، )فػػاللكف   يػػدخؿ فػػي نسػػي(ٕ)أك تضػػادان  مان االصػػكرة اللكنيػػة قػػد تتشػػ ؿ مػػف أ لػػر مػػف قيمػػة لكنيػػة انسػػج فٌ أللمػػان 

 . (ٖ)يضان(أما يتعدل ذلؾ إلى مستكل الد لة نٌ ا  النص الشعرم للى مستكل التر يب فاط، ك 
يػػا نٌ ؛ ض لفػاظ اللػكف أىميػػة فػي للػـ الد لػةل ػكف الصػلة بػيف اللػػكف كللػـ الد لػة متينػة، كمػػف الكاضػ  أف ض

 . (ٗ)سلكب مكضكليأتحليلو بحدل المجا ت الاليلة التي يم ف فييا ماارنة نظاـ لغكم بنظاـ يم ف تحديده، ك إ
 . (َُ)كللكف د لتاف حاياية كمجازية تنبلؽ منيا الد  ت النفسية كالفنية التي ا تسبتيا السعة كالتنكع

 لكاف لند الم فكفيف، يجب التمييز بيف شالر  ؼ بصره منذ الك دة، أك قبؿ الخامسةكحيف نتحدث لف اضى 
لػكاف كيػدرؾ بيانيا، كبيف شػالر  ػؼ بصػره فػي  بػره؛ ضف اضخيػر يميػز اضى لكاف كتيعي اضى  فٍ أى قبؿ مف لمره ، أم 
ف يعطػػػي مفػػػاىيـ بينػػػة شػػػأنو فػػػي ذلػػػؾ شػػػأف أى ختػػػزف فػػػي ذا رتػػػو أكصػػػافيا كطبيعتيػػػا، كيسػػػتطي  ا فمعانييػػػا بعػػػد أى 
 المبصريف. 

مػر بعػد  ػؼ اضى  در يا يختلط لليوا الذم يي ؼ بصره في حكالي الخامسة كالسادسة، )فيك حتى إذا ما أى م  كأى 
ف  انػػت تلػػؾ الصػػكر الضػػكئية المختلفػػة المتباينػػة التػػي   زالػػت تتػػرآل لػػو فػػي إالبصػػر كمػػركر السػػنيف. ك  يػػدرم 

. كللى (ُُ)نيا اير ذلؾ(أى ـ أى كاضخضر كاضبيض كما إليو،  اضصفرعنييا ب لمة اللكف نحالمو، كىي التي أى بعض 
خاصية اضلكاف، كأدرؾ قدرتيا للى التعبير فاستعمليا استعما  مكفاان  الشالر الم فكؼ )أدرؾ ف  أالراـ مما قيؿ ف

كل ػف لػيس بشػ ؿ دائػـ فالشػالر الم فػكؼ قػد يناػؿ .(ُِ)حكالػو كظركفػو كنفسػيتو(أكاستخدـ منيػا مػا  ػاف متفاػان مػ  
الشعرم العربي  التجربة الشعرية في اللكف دكف أف يحسيا ك سيما فيما المايد لليو في التعبير الشعرم فاضنمكذج
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ف لػػـ يعشػػيا ملػػؿ الطلػػؿ .  كالم فػػكؼ يعتمػػد للػػى  ػاف يفػػرض أحيانػػا بعػػض الصػػكر التػػي ي ررىػػا الشػػالر حتٌػػى كا 
ياتػرف بالجمػاؿ كالناػاء كالكضػكح، كاضسػكد بالجيػؿ كال آبػة كالظلمػة  –مػلال  –ا قتراف كالمحا اة، فػاللكف اضبػيض 

اب المتفجػرة حيكيػة، فتصػب  د لػة ىػذا اللػكف مرتبطػة بمػا تليػره تلػؾ كالحزف، كاضحمر بالعكاطؼ اللائرة كلغة الشػب
 . (ُّ)المعاني في نفسو، مف مشالر

لػػػكاف ألى لـ، تصػػػكرىا  ى كالػػبى  ـبػػالعمى كىػػػي بالميػػػد فضػػالن لػػػف الصػػػم أصػػػيبتالتػػػي  (لػػريىيلػػػيف  )كتاػػدـ لنػػػا 
يشػػػارؾ  كاإلنسػػانيةكركح العطػػػؼ،  اضلمػػػى الػػذم لديػػػو خيػػاؿ، ف  إً اػػػكؿ فيػػوب )تلبػػػر تخيليػػا  كاضشػػ اؿضػػكاء، كاضى 

ػػف،  بػػالراـ مػػف المبصػػريف فػػي إدرا يػػـ المبصػػرات. فػػتذا سػػم   لمػػات تػػدؿ للػػى اضضػػكاء كاضلػػكاف، كاضشػػ اؿ خم 
ف ػر أنػا  ػذلؾ أبغيرىا مف المعاني التي يدر يا بحكاسو السػليمة، ك  إياىاكاستعاف بالحدس للى فيـ معانييا ماارنان 

شػػراؽ شمسػػ ـ، إ، لػػـ تاػػكؿب )ربمػػا  انػػت شمسػػي   تشػػرؽ (ُْ)دم خمػػس حػػكاس،   لاللػػان(لػػ ف  عاػػؿ كاسػػتنبط  ػػأى أتك 
مػػا  انػػت زرقػػة السػػماء بٌ لػػكاف التػػي تغمػػر العػػالـ حػػكل ـ   تطػػابؽ اضلػػكاف التػػي فػػي ذىنػػي، نعػػـ، كري مػػا  انػػت اضى بٌ كري 

كف لػػف اللػػكف ايػػر الأى فيػػـ أى لػػكاف لنػػدم. كأنػػا در ػػو، كل نيػػا مػػ  ذلػػؾ أى كخضػػرة الحاػػكؿ التػػي تبصػػركنيا ايػػر مػػا أى 
ف معػاني ل ؿ لػكف ظػال ن مختلفػة، كأخٌمػ ف  إً اضحمر، ضني ألرؼ رائحة البرتااؿ اير رائحة الليمكف، كأدرؾ ذلؾ. 

 .(ُٓ)ىذا الظالؿ كصكرىا(
 لطػتٍ أى كيتسأؿ الد تكر لبد العزيز لبد المجيد في  تابو "معجزة التربية" حػيف قػاؿب )أتػرل ىيلػيف  يلػر قػد 

نٌ اف مفاىيميا كمميزاتيا؟ .. أى لك لألى  كضػحت لنػا  ػؿ لػكف كمػا ياتػرف بػو فػي ذىنيػا لا سػة بػذلؾ لػف أى مػا ىػي بدان، كا 
 .(ُٔ)ضكاء(لكاف كاضى اؿ إلييا لف اضى لالـ المبصريف ما قرأتو كما ني 

دراؾ المبصػػر فػػي تمييػػز اضى   شػػ اؿ فػػي بعػػدييالػػكاف، كاضى كىػػي ىنػػا لػػـ تن ػػر الفػػرؽ بػػيف إدراؾ الم فػػكؼ، كا 
مفػػػاىيـ لاليػػػة، كرمػػػكزان  –كلػػػف طريػػػؽ مخيلػػػتيـ  –نػػػكف البصػػػرم، كالجمػػػالي. كل نيػػػا، كايرىػػػا مػػػف الم فػػػكفيف ي كٌ 

تعبيرية لف المعطيات البصػرية، لػـ ياكمػكف بتعػديليا، كضػبطيا مػ  إدرا ػات المبصػريف، ل ػي يحااػكا التعػكيض، 
 .     (ُٕ)ينبغيكالت يؼ م  المحيط. كل نو اير قادر للى اإلحساس بو، كتذكقو  ما 

الم فػػكؼ يسػػتفيد  ليػػران مػػف العالقػػات اللفظيػػة التػػي يتحػػدث بيػػا المبصػػركف فيشػػ ؿ منيػػا صػػكران خاصػػة  ف  إً 
شػػراقة الفجػػر، الليػػؿ الػػداجي، لفػػاظ )شػػمس مشػػرقة، نػػكر الصػػباح، ضػػكء الضػػحى، إً لمفاىيمػػو اللكنيػػة، مػػف تلػػؾ اضى 

حساسػػو سػػكاءن فػػي حمػػر، الػػللج اضى سػػكاد الليػػؿ، خضػػرة الربيػػ ، الػػدـ اضى  بػػيض( فمػػف ىنػػا ياػػرف تلػػؾ اضلػػكاف بخيالػػو كا 
لفاظان   ما، كمنيا ما تباى في خيالو معاني مجردة كبعضيا تاؼ للى لسانو أى  بارتباطك ـ السم  بسببو أى اللمس أى 

 . (ُٖ)يحمؿ ليا أم معنى
فحسػب، فالمبصػركف  الم فػكفيف اختصػاصلكاف ليست مػف ك السمعية باضى كارتباطات اإلحساسات اللمسية أى 

 ليػران فػػي المجػػاز كا سػػتعارة. )فتعطػػي المسػػمكلات ألكانػػان  –تبػػادؿ الحػػكاس أك تراسػػليا  –يسػتخدمكف ذلػػؾ التبػػادؿ 
 . (ُٗ)نغامان، كتصب  المرئيات لاطرة(أكتصير المشمكمات 

مػػف  –، ممػػا يػػكفر للم فػػكؼ "قاتمػػة كأحاسػػيسصػػكت خشػػف، كيػػد بيضػػاء، كف ػػرة سػػكداء، "ف ليػػران مػػا تاػػكؿب 
 . (َِ)قدران كافران مف ا قترانات –ألفاظ المبصريف 
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قراءة اللكف لند الشعراء الم فكفيف تسػعى بشػ ؿ رئػيس إلػى تنػاكؿ الصػكرة اللكنيػة، كجماليػة اللػكف لبػر  ف  إً 
ان ساسػين ػو يشػ ؿ جػزءان أى ذ تنب  أىميػة اللػكف فػي لمػـك الشػعر العربػي ك سػيما فػي شػعر الم فػكفيف، مػف أى السياؽ، إً 

 ةقرب ما ي كف إلػى لػالـ الرسػـ، فتن ػو يمتلػؾ فالليػن و لنصر أى مف نسيج النص الشعرم، )فاللكف للى الراـ مف أى 
ك داؿ حػيف يكضػ  ضػمف سػياؽ لغػكم، كلػذلؾ لػى مؤشػر أى بصرية تخاطػب الكجػداف كالشػعكر، كىػك بيػذا يتحػكؿ إً 

 .(ُِ)و يمتلؾ د لة في إطار بناء الجملة الشعرية(فتن  
سػكد بشػ ؿ ملفػت بػيض كاضى ندلسػي، قػد شػغليـ اللكنػاف اضى الشعراء الم فػكفيف فػي الشػعر اضى  بأف   كجدتي كلاد 

لػكاف مػف اضى  يمػاندلسػي اللػكنيف. فلالنتباه، في أشعارىـ، ك  ت اد تجد قصيدة إ   كقد ضمنيا الشػالر الم فػكؼ اضى 
لػكاف بعضيـ مف اضى  هي لكاف البسيطة، كقد لد  ؿ اضى كٌ . كىك أى (ِِ)خرل(لكاف اضى ؿب )ي اد يفكؽ سائر اضى كٌ ساسية فاضى اضى 

البػػػاردة، التػػػي تبعػػػث حالػػػة اليػػػدكء كالطمأنينػػػة كا سػػػترخاء، كالبيػػػاض ىػػػك لػػػكف اللاػػػة كالرقػػػة كالسػػػالـ، كالضػػػعؼ 
 . (ِّ)كالعجز
ػػكأى  ػػبػػيض، يملػػؿ الظػػالـ ال امػػؿ، كانعػػداـ الر لػػكاف، كىػػك ناػػيض اضى لمػػؽ اضى سػػكد فيػػك أى ا اضى م  د  رمػػزان ؤيػػة، كلي

، لػػذلؾ اسػػتخدمو الشػػعراء الم فكفػػكف ب لػػرةو فػػي (ِْ)لػػـ كالخػػكؼ مػػف المجيػػكؿ كالعدميػػة كالفنػػاءللحػػزف كالمػػكت كاضى 
و مػف نن و ملؿ صكرة حاياية كاقعية لما يعانك أى     دخلكه في كصؼ العيكف كالشعر كايرىما إً قد أى  كاف  انشعارىـ كا ً أى 

 فادىـ لحاسة البصر. 
                                                       ذ ربطػػػػػػػو بالشػػػػػػػيب فػػػػػػػي قكلػػػػػػػوببيػػػػػػػذيف اللػػػػػػػكنيف، إً  اىتمامػػػػػػػو ق( ّٖٗ)ترر يحيػػػػػػػى بػػػػػػػف ىػػػػػػػذيؿفاػػػػػػػد  ػػػػػػػ
 )مف ال امؿ( 

 ْعِري تغيَّااااااااااااار َلْوُناااااااااااااوُ ت َشااااااااااااالماااااااااااااا رَأَ 
 مااااااانَّ ُت شاااااايبي إِ : خضاااااابَت   فقَمااااااقالااااااتْ 

 

 ورَأْتااااااااااااااااُو ُمْحَتِجَبااااااااااااااااًا وراء حجااااااااااااااااا ِ  
 (ٕ٘)َد عماااااى ذىاااااا  شاااااباِبيَلاااااِبَس الِحااااادا

 
سكد كىك لكف الخضاب، بعد بيض كىك لكف الشيب، كاضى لاد رسـ الشالر الم فكؼ بيذه اللكحة، اللكنيف اضى 

 ! أف رىأٍتو صػاحبتو قػد ايػر البيػاض سػكادان، )قالػتب خضػبتى ؟( فتحايػؿ للييػا بحجػة الحػداد للػى ذىػاب الشػباب
فػػػي الػػػرأس حػػػيف يظيػػػر الشػػػيب، لد لتػػػو للػػػى الضػػػعؼ     إً  شػػػيءو  البيػػػاض محبػػػكب كمراػػػكب فػػػي  ػػػؿ   ف  يبػػػدك أى 
 . (ِٔ)كالعجز

ىا فزلػة لمنظػػره أك ك مػا للشػيب للػى نفػس المػػرأة مػف كقػ  شػديد طالمػا تعػػرض لػو الشػعراء فصػكر  ىفػك  يخ
ييػا متجاىلة لتكاجده، كتختلؼ ردكد فعؿ النساء تجاه ظاىرة الشيب حسب لالقتيف بالشعراء، فالبنت تعػد  شػيب أب

 . (ِٕ)كقاران كالعاشاة تراه جما ن، بينما تراه ال ارىة شينان يدلك إلى الاطيعة كا نفصاؿ
لـ ي ف الشػالر ك صاحبة ابف ىذيؿ باف تبدك مستن رةن مستغربةن مف فعلو لتخضيب البياض سكادان.  لمدتك 

الػػب أى كالتفجػػ  مػػف لاىتػػو فػػي ه مػػف الشػػعراء الم فػػكفيف، ؤ سػػى التػػي لػػانى منيػػا قرنػػابمعػػزؿو لػػف حالػػة الحػػزف كاضى 
 فأن ػػو لػػـ ي ػػ ؛يشػػعر، بػػؿ فٍ شػػعاره دكف أى بياتػػو، كىػػذا كاضػػ  فػػي بيتيػػو ىػػذيف حػػيف تػػربص بال لمػػات ليضػػعيا فػػي أى أى 
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سكادان حايايان فيػك محتجػب بحجػاب،  تحجػب المػرأة بخمارىػا اضسػكد، كىػذا مػا دؿ للػى نفسػيتو، كشخصػيتو التػي 
 ت مف كراء لاىتو، كتستتر بيا. 

سػاه الػذم اتضػ  بالحػداد للػى ذىػاب الشػباب. كلػـ خذ الشالر مف ىذيف اللكنيف ليصكايما كيمزجيمػا بأى كأى 
         يػػػزؿ ابػػػف ىػػػذيؿ يصػػػؼ اضشػػػياء كصػػػفان دقياػػػان ت ػػػاد تراىػػػا لنػػػدما تاػػػرأ أبياتػػػو، قػػػاؿ فػػػي الالػػػـ للػػػى سػػػبيؿ الملػػػاؿب 

 )مف ال امؿ( 
 القَمااااااااااااَم الُمعمَّااااااااااااى واِعياااااااااااااً  ويعيااااااااااااُركَ 

 َقاَم ولااااام ُيكاِباااااْد فاااااي الياااااوىبَس الّساااااِلااااا
 وَكأنَّمااااااااا َكااااااااَتَم اليااااااااوى فاختاااااااااَل فااااااااي 

 

ََ ُأذُ    لااااااااى الحبيااااااااِ  اأَلْغَياااااااادِ الُمحاااااااا   إِ  َن
 ِعشااااااااقًا ولاااااااام يشاااااااايْد َبااااااااَوالَي َثْيَماااااااادِ 

 (ٕٛ)الَف الاااااااادَّمِ  داٍج أسااااااااودِ دمااااااااٍ  ِخاااااااا
 
الالػػـ كسالسػػتو صػػغاء المحػب إلػػى حبيبتػو، ليصػػكر طالػة يصػؼ ابػػف ىػذيؿ الالػػـ كاسػتجابتو ليػػد ال اتػب  تً 

إف  ىػػذا المحػػب أ لػػر أسػػى كحزنػػان مػػف  ؛ابػػة  تسػػتجابة كخضػػكع المحبػػكب لحبيبتػو. بػػؿتكبسػاطتو كتكجييػػو لنػػد ال 
 الالـ، لعدـ م ابدتو، كللى الراـ مف انو يايـ معو كيعرؼ ما ي تب بو. 

 تمػاف حبػو ليػا لػك  أف  مػاـ المػرأة، ك لى إدراؾ ضػعفو كقلػة حيلتػو أى كيتدرج بنا ابف ىذيؿ بكصفو ليصؿ بنا إً 
 تملػؿ حالػة حػزف لمياػة صػبغ ؛بػؿ،دمعو الذم ظير للػى خديػو لمػا لػرؼ أحػده حبػو، كلػـ ي ػف الػدم   المعتػاد 

دمكلو بالسكاد الداجي ك أن ما لصارة حزنو كألمو مف حبو كما يعانيو. ياكؿ في الحب كالغزؿ كقػد أسػتنطؽ ألػكاف 
 )مف البسيط(           لو المتعبة كالصعبةبالسكاد، كد لة العتمة للتأ يد للى حا

اااااا وضاااااعُت عماااااى قمباااااي َيااااادي بيااااادي  لمَّ
 َضاااااااّجْت كواكاااااااُ  ليماااااااي فاااااااي َمَطاِلعياااااااا
 ولااااايس لاااااي َجَماااااٌد فاااااي الحااااا   ينُ اااااُرني

 

 و اااااحُت فاااااي الَّميماااااة الظممااااااء واكبااااادي 
ااااامَّاُء مااااان َكَمااااادي  وذاباااااْت ال اااااخرُء ال َّ

 (ٜٕ)ى بااااااال قمااااااٍ  بااااااال َجَماااااادِ بَقاااااافكيااااااَف أَ 
 

بيات إحساسان متضخمان بادرة الليؿ للى اإلحاطة كا  تساء، كالشػالر يؤ ػد بصػيحتو )كصػحت( اضى تحمؿ  
باكلوب )كا بػدم(، ليناػؿ لنػا تفجعػو كمصػابو فػي  تكج السكداكية التي تنشر الظلمة كالرىبة في قلب الشالر حتى 

 حبو الذم طالما لانى منو الشالر الم فكؼ. 
يخػػرج  فٍ أى للػػى  مػػف الالشػػعكر الػػذم حمػػؿ الشػػالر    بيػػات لػػـ ت ػػف إً ضػػحة فػػي اضى المبالغػػة التػػي تبػػدك كا ف  إً 

الصخرة الصماء الاكية ذابت كتالشت لفػرط حزنػو  ف  إً  ؛ال كا ب مف  مده كحزنو، بؿ تضج حيفم نكنات نفسو،
 ساه، فصكرتو حملت معاني الحزف، كال آبة، كالكحدة، كالعدمية. أى ك 

 كانفعا تػولمحيط بو مف الليؿ، كالظالـ كال كا ب كايرىػا، ليصػكغ منيػا نفسػيتو خذ ابف ىذيؿ مف لالمو اأى ف
لبات الع س باكلوب )كليس لي جلده في الحب   . الداخلية ينصرني( ليصؿ إلى السؤاؿ،  كيستمر بنفي الاكة لنو، كا 

ة حتػى أدرؾ نيايتػو يجمػ  شػتاتو كيحػكم تجربتػو العاطفيػة كالغزليػ،  يؼ يم ف ا ستمرار بدكف حب كبدكف اػراـ 
 بالضياع كالخكؼ مف التالشي كالزكاؿ نتيجة نفسيتو التي خلاتيا لاىتو. 
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                                       فلػػو كصػػؼ آخػػر فػػي الليػػؿ كسػػكاده حػػيف قػػاؿب ى( ّْٕ)ت َّأمػػا لبػػد ام محمػػد بػػف سػػليماف ابػػف الحنػػاط
 )مف الطكيؿ(

 كأنيااااااااااا والنجااااااااااومُ  مااااااااااررُت بشااااااااااوسٍ 
 ةٍ ت مااااااان بااااااادر الظاااااااالم بألَباااااااساااااااريوأَ 

 لبسااااااَنا بيااااااا لااااااياًل ماااااان الااااااثم  أبيضاااااااً 
 فاسااااااتقل بااااااي لبياااااارءوُرحنااااااا عمااااااى أَ 

 لااااااام نجاااااااد ناااااااا المنّكااااااا َ با تنكولّمااااااا
 ةٍ ىاااااااواُل فااااااي كااااااال ُلّجاااااااتراماااااات بناااااااا األَ 

 تاااارى الساااافَن فااااو  المااااوج فييااااا كأنيااااا
 

 توقّااااااُد ماااااان فكااااااري وُتسااااااَرُج ماااااان ذىنااااااي 
 ب ااااحبة مطفااااي الجماااار أو مكفاااا  الظعاااان

 َسااااااْتُو يااااااُد الّ ااااااّنبِر ثوبااااااًا ماااااان القطاااااانكَ 
 كااااااااانلاااااااااى وَ إِ  وحُ عقاااااااااا  ال يااااااااارُ  جناااااااااحُ 

 ىاااااادى ساااااابياًل ماااااان الساااااافنلنااااااا مركبااااااًا أَ 
 تخيَُّميااااااااااااااا جااااااااااااااوًا تجمّااااااااااااااَل بالاااااااااااااادَّْجن

 (ٖٔ)َتحاااادَُّر ماااان َرْعااااٍن وتُااااوفي عمااااى َرعاااان
 

يػا )شػػكس، بياتػػو، رحلتػو كاصػػفان فييػا المػػدف التػي مػػر بفػي أى  –ابػف الحنػػاط  –يصػكر لنػػا الشػالر الم فػػكؼ 
خػذىا المن ب(، كالعالمات ال كنية التي تخيليا )النجكـ، كالبدر، كالليؿ، كالللج( كىػذه الصػكر  ليػا التػي أى ك لبيرة، أى ك 

سكد. كلـ ي ف اجتماع ىذيف اللكنيف في ىذه الرحلػة بيض كاضى مف لالمو المحيط بو، ليمزجيا باللكنيف البارزيف اضى 
تكحي لػف ىػكؿ ىػذه الرحلػة كمػدل معانػاة الشػالر فييػا، نػاقالن لنػا حزنػو كأسػاه كتعبػو  صكرة نفسية    بيات إً ك اضى أى 
ب )تكقد مف ف رم كتسرج مف ذىني( كل ف الفخر ىنا م ابرة لـ تدـ كسرلاف ا ً ك  ف ابتدأ بالفخر حيف قاؿ لف النجـك

ه ليجعلنػػا نػػدرؾ قػػكل مػػف تصػػبره كتجلػػدأى مػػا تالشػػت بتظيػػار ضػػعفو كخنكلػػو، بكصػػؼ جكلػػو كلطشػػو اللػػذيف  انػػا 
سػػتعارة كاضػػحة للنخػػؿ الػػذم لػػبس لكبػػان إ ،يػػاهإمخػاطر الرحلػػة كىػػك يغمرنػػا بسػػكاد الليػػؿ، كبيػػاض الػػللج الػػذم ألبسػػو 

، الػذم رافاػو طػكاؿ رحلتػو، (بيضان مف الاطف، كلـ يترؾ حالة الحزف كالتشاؤـ تفارقو حيف أخذ مف )جنػاح العاػابأى 
يؿ صكرة سكداكية ممزكجة بأىكاؿ المكقؼ ك آبة المنظر كبغيـك السماء حتى ر ب السفينة، كألناء ر كبو فييا تخ

المطباػػة تطبياػػان بالسػػكاد الػػدا ف، بػػؿ إنػػو جعلنػػا نحػػس بنفسػػيتو كحالتػػو  حػػاؿ السػػفينة التػػي تتاللػػب بيػػا اضمػػكاج 
 ارتفالان كىبكطان باكة أمكاج البحر التي  انت  الجباؿ العالية، في نظر شالرنا ابف الحناط. 

لػػػكاف ليخػػػرج لنػػػا حالػػػة قلاػػػو كحزنػػػو س كمػػػزج اضى مػػػؿ كالشػػػعكر باليػػػأى د ملػػػؿ شػػػالره آخػػػر حالػػػة فاػػػداف اضى كلاػػػ
 )مف ال امؿ( ى(ب َْٕ)ت (ِّ)العميايف، قاؿ ابف خلصة

ااااااااااأَ مااااااااااالي   حاً رى اآلمااااااااااال بيضااااااااااًا وضَّ
 الَّ أنَّااااااااااااااوإِ  خاااااااااااااايََّم منااااااااااااااك والعاااااااااااااادلُ 

 

 آماااااااااااااالي حوالاااااااااااااك جاااااااااااااون ووجاااااااااااااوهُ  
 (ٖٖ)جاااااااااّدي العثاااااااااُور وحّظاااااااااي المغباااااااااون

 
لاىتػو التػي سػلبتو قػكاه تار ػةن لػو اليػػأس  بسػػببو مػفندلسػي يحػس بفاػداف اللاػة لػـ يػزؿ الشػالر الم فػكؼ اضى 

بيض يملػؿ الفػرح كالناػاء ف اضى إً كاف، كد لتيا التي أشرنا إلييا مف قبؿ إذ لسى. كقد ملؿ ذلؾ في استخدامو لألكاضى 
... الخ. فلـ يخرج ابف خلصة لف ىذه المعاني كالد لة فػي كاضمؿ... الخ. كاضسكد يملؿ المكت كالعدمية كالحزف

ى لػػى ممدكحػو، ك يػػؼ صػكر حالػػة الممػدكح كقكتػػو كتم نػو حتٌػػشػار إً نفسػػيتو كمعاناتػو لنػػدما أى  ممجػدان لػػكاف مػزج اضى 
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للى اآلماؿ البيض، ك يؼ صكر حرمانو كضعفو في ىذيف البيتيف ضن و رأل آمالو السكد تحجب لنو آمػاؿ  تدل
حػػو كلػػدـ الجػػدكل مػػف  ػػؿ شػػيء داؿ للػػى السػػعادة التػػي سػػمعيا لػػف الممػػدكح كالعػػدؿ الػػذم ينشػػره حػػيف قػػاؿ ممدك 

فػي  إنصػافالمػى   يػرل شػيئان فلػـ يجػد أى )جدم العلكر( ك أف شيئان قد ضاع منو، ك يؼ يم نو العلكر لليو كىػك 
 أك يم نو مف رب  قضيتو.  قضيتو الخاسرة، ضن و مغبكف دائمان،   يمتلؾ بصران يداف  بو لف نفسو

نػدلس الم فػكفيف رابطػيف الصػلة كتسػتمر د لػة اللػكنيف اضبػيض كاضسػكد للػى الفػرح كالحػزف لنػد شػعراء اضى 
 بيف ىذيف اللكنيف كبيف نفسيتيـ في أشعارىـ لعاليـ يجدكف بصيص نكر مف لالميـ المظلـ. 

الػػب الصػػكر اـ ىػػذيف اللػػكنيف كزجيمػػا فػػي أى فػػرط فػػي اسػػتخدقػػد أى  (ػىػػْٖٖ)ترل بػػأف  الحصػػرم الايركانػػيكأى 
 )مف الطكيؿ(        اللكنية لديو. فاد قاؿ في بيت مف مخمسةب
 ضاااااااااااممنا فمماااااااااااا الح مناااااااااااك ومااااااااااايُض 
 ضااااااياٌء جناااااااح المياااااال منااااااو مياااااايض

 

 باااااااااايُض  *سالحنااااااااااادِ  نّ أَ لنااااااااااا  ضاااااااااامنتَ  
 ضااااحًى فااااي دجااااًى لااااو عيااااد فيااااو مااااريُض 

 
 (ٖٗ)ىوى ولكنو سالأَ كأجفان من 

لمػو مػاـ منظػر جميػؿ نػاقالن معاناتػو كأى لنائيات  ليرة نابعػة لػف مخيلتػو العظيمػة ليضػعنا أى  رسـ لنا الحصرم
حبيا، فتغيػر ىػذا الظػالـ كتحػكؿ إلػى نػكر ككمػيض يرل مف أى  فٍ أى خذ مف الليؿ كظلمتو كسكداكيتو قبؿ أى مف حبو، ف

، كجعلنػػا نتخيػػؿ لػػك أف  الليػػؿ كالنيػػار صػػبحت بيضػػان مػػؿ كالسػػعادة، حػػيف شػػعر بػػأف  الليػػالي السػػكداء أى لػػى اضى إً  خػػذهي يأى 
بياتو كيلبت ما لبت لليػو مػف تي في نياية أى يمراف بتجربتو لمرضا، مف شدة جماؿ حبيبتو كبياء طلعتيا، كل ف يأى 

لديو كشعكره بالناص تجػاه المجتمػ  الػذم يحػيط بػو، حػيف قػاؿب ) أجفػاف  زمة الحب  المرأة لنو، كأى  كدقبؿ في صد
 ساًؿ(.  ىكل كل نومف أى 

 )مف الطكيؿ(                                              كلو أيضانب 
 ساااااااائمُت حياااااااااتي والمقااااااااام بطنجااااااااةٍ 

 سااااااااايورُ  عاااااااااودي إن ساااااااااكنُت بريَّاااااااااةٍ 
 ياااااااااااا إنَّ فاااااااااااي غرَّتييماااااااااااايْ رَ مَ لااااااااااادى قَ 

 

 كااااااااااااااأنَّ بااااااااااااااالَد اِ  غياااااااااااااار ِعاااااااااااااارَاضِ  
 كاااااااااال  َبياااااااااااضِ  يَّ دَ وْ ماااااااااان فاااااااااا ويسااااااااااود  

 (ٖ٘)ِماااااااااااراضِ ىداياااااااااااة ُعميااااااااااااٍن وُباااااااااااْرَء 
 

التي سأـ منيا  –ىذيف اللكنيف كد لتيما في شعره كيخلطيما بماامو بطنجة  استعماؿيستمر الحصرم في 
و يناؿ  أف  البالد قد ف خرج منيا، بؿ إنٌ إً  لي كف بذلؾ يأسو كألمو إف بايى فييا، كأملو كسعادتوً  –كمف إقامتو فييا 

جػػاءه الفػػرج حػػيف قػػاؿب )سػػيكرؽ  سػػجيفه  ون ػػنتظػػره طػػكيالن، ك أى أى الػػذم مػػؿ تي باضى ضػػاقت لليػػو؛ كل نػػو بعػػد ذلػػؾ يػػأى 
لػػى ف  ػاد يصػؿ إً نػو مػػن  الحيػاة مػف جديػد بعػػد إً لػكدم اف سػ نت بريػةو( جعػػؿ حالػة انتاالػو كتحكلػو مػػف طنجػة  أى 

ضسػكد  ػؿ  بيػاض( جعػؿ اللػكف ا م  دى كى صر للى ذلؾ كناؿ حالتو بعد تحكلو حيف قاؿب )كيسػكد مػف فػاليالؾ، بؿ أى 
 .ياػػاؿ ف الشػػيب مطيػة المػػكت  مػػا ضى  ؛بػػيض حالػة الضػػعؼليػو، كاللػػكف اضى شػػعره إً  لػػكف د لػة للػػى السػػعادة بعػكدة
 )مف المتاارب(    قكلوب  في شعر الحصرم ،كمف د لة اللكف اضسكد 
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 لبساااااااااااُت البيااااااااااااَض ولاااااااااااوال الخاااااااااااالفُ 
 

ْدُت ثااااااااااااااااااوبَي كالرَّاِىاااااااااااااااااا   (ٖٙ) ِ لسااااااااااااااااااوَّ
 

 )مف الكافر(                                    كلو في الشيب، قكلوب 
 ذا كاااااااااااان البيااااااااااااُض لبااااااااااااَس ُحاااااااااااْزنٍ إِ 

 ألاااااااام َتَرنااااااااي لبسااااااااُت بياااااااااَض شااااااااْيبي
 

نااااااااااااادُلٍس فاااااااااااااذاَك مااااااااااااان الّ اااااااااااااوا ِ بأَ    
(37)ي قااااااااد حزنااااااااُت عمااااااااى الشاااااااابا ِ نَّااااااااألَ   

 
بتحك تيا، لكاف صميـ حياتيـ الذاتية كالمكضكلية، ف شفكا لف أحاسيسيـ ر الشعراء الم فكفكف باضى لاد صك  

ذىاب شػبابو فػي البيتػيف السػابايف، كجعػؿ لػفالحصرم يذ ر الشيب  ناية لف حزنو ،  ما في حديليـ لف الشيب 
ندلسػيكف شػعاران ليػـ فػي أحػزانيـ كىػي لػادة مػا تػزاؿ للى الحزف،  مػا اسػتخدمو اضى  بيض دا ن البياض أك اللكف اضى 

 . (ّٖ)نراىا حتى اليـك في المغرب العربي
                                                   بػػػػػػػت الحصػػػػػػػرم حجػػػػػػػة لبػػػػػػػاس اللػػػػػػػكف اضبػػػػػػػيض فػػػػػػػي المػػػػػػػآتـ كايرىػػػػػػػا مػػػػػػػف اضحػػػػػػػزاف حػػػػػػػيف قػػػػػػػاؿب لكقػػػػػػػد أى 
 )مف الكافر( 

 ََ  نااااااااااااادلٍس فطناااااااااااااُتمْ ىااااااااااااال أَ ال ياااااااااااااا أَ َأ
 بياضااااااااااااااً  مْ كُ لبساااااااااااااتم فاااااااااااااي مااااااااااااا ِتمِ 

 لباااااااااااس حاااااااااازنٍ   ااااااااااَدقُتم، فالبياااااااااااُض 
 

 إلااااااااااااااى شاااااااااااااايء عجياااااااااااااا ِ  بمطِفكاااااااااااااامُ  
 زيٍّ غرياااااااااااااا ِ وجئااااااااااااااتم منااااااااااااااو فااااااااااااااي 

 (ٜٖ)أشااااااااااادَّ مااااااااااان المشاااااااااااي ِ  وال حااااااااااازنٌ 
 

ف شػعره نػاقالن لػو بػيض الػذم لػك  بياتػو يػدؿ للػى ذلػؾ اللػكف اضى حزف الحصػرم للػى الشػباب كاضػ  فػي أى  ف  إً 
بالمكت الذم طالما تكجسكا خكفان كقلاان  لى نفسو بالعجز كالضعؼ، ضف  الشيب نذيره لتي تتسرب إً احزاف الخفية اضى 
مػا بػيف بيػاض يػدىا كبػيف  ،سكدبيض كاضى ج بيا ما بيف اللكنيف اضى بيات زاكى حديث م  المرأة في أى  صرملح. كل منو

  ال امؿ( )مف        بياض شيبو، إذ ياكؿب 
 ياااااااا فماااااااامِ يا لاااااااون فاحِ ياااااااديْ  بتْ َضاااااااخَ 

 وضااااااااابَ مااااااااا بااااااااال شاااااااايبي تنكااااااااريَن خِ 
 نَّمااااااااااوا ِ  نجيُعاااااااااَك فاااااااااي ياااااااااديَّ  :قالااااااااات

 

 نقاااااااااااص البياااااااااااااُض مالحااااااااااااًة باااااااااااال زادا 
 راك  ااااااااااااااااابغة البياااااااااااااااااض سااااااااااااااااواداأَ و 

 (ٓٗ)بّدلتُاااااااااااااو أسااااااااااااافًا عمياااااااااااااك ِحااااااااااااادادا
 

، فػػي ىػػذه لينػػوً  ىػػا بػػأـ  أى و ر لػػكاف ك أن ػػتصػػكير الم فػػكؼ لألى ببيػػات كتػػدالي اللػػكف فييػػا يػػكحي  صػػيااة اضى  ف  إً 
 ػف لػـ تك بياتو متخػيالن خضػابيا، كبيػاض يػدييا، كبيػاض شػعره، المجادلة التي تحدث لنيا الشالر الم فكؼ في أى 

يتغلغػػؿ فػػي خلجػػات نفػػس الشػػالر الم فػػكؼ، فيػػك يكاجػػو متالػػب  ليػػرة منيػػاب قلاػػو  ان لمياػػ ان ىػػذه اضلػػكاف إ  حزنػػ
دت يػا أى مػكر  لٌ . ىػذه اضى  كخكفو، كقلة حيلتو، كقساكة المرأة كصدىا، كسخرية المجتم  المحيط بو، ككاقعػو المظلػـ

 ًِ ًِ ًِ ًِ كمػف ايػر  لػكف الم فػكؼ بيػا أبياتػو طتػو صػبغة خاصػةأللى زيادة ش كل الشالر الم فكؼ كمعاناتو مما ًإ
 شعكر مسبؽ. 
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سػكد، ك يػؼ زاكج بػيف ىػذيف اللػكنيف فػي بػيض كاضى ف مػ  اللػكنيف اضى فلو شأى  (ػىِٓٓ)تلمى التطيليا اضى م  أى 
 )مف البسيط(                    شعاره، قاؿب أى 

 شااااااابت ماااااان النقاااااا  فارتااااااا  الشاااااابا  بيااااااا
َفوُ والشَّاااااااااِيُ  مماااااااااا أظااااااااان  ا  لااااااااادىَر  اااااااااحَّ

 ُ  أنَّ الّشاااااااااي  منق اااااااااةٌ األْفااااااااا لاااااااااو يعمااااااااامُ 
 ولاااااااااايس لمماااااااااارِء بعااااااااااد الشاااااااااايِ  ُمَقَتباااااااااالٌ 
 **أمااااا تاااارى الِعااااْرِمَس الوجناااااء كيااااف َشااااَكت

 تساااااااااري ولاااااااااو أنَّ جاااااااااون المياااااااااِل معركاااااااااةٌ 
 ، وقاااااااد النااااااات مواطئياااااااا*** تَاااااااَوجَّى باتاااااااتْ 

 

 مااااااااااااان دِم األبطااااااااااااااِل بالشَّاااااااااااااَقرِ  َفُغي اااااااااااااَرتْ  
 *عاااااان البشاااااارِ  َعّماااااااهُ  ماااااان الااااااّنقصِ  معنااااااىً 

 رِ لااااااااام َتْساااااااااِر أنجماااااااااو فياااااااااو ولااااااااام َتِسااااااااا
 ىرِ باااااااااااااالزّ  أن يعاااااااااااااتمَّ  نياياااااااااااااُة الاااااااااااااروضِ 

 ِجااااااااْر ولاااااااام َتُخاااااااارِ السَّاااااااافار فماااااااام َتعْ  طااااااااولَ 
 فااااااارا فيياااااااا عااااااان الظ  دى كاشااااااارً مااااااان الااااااارّ 

 (ٔٗ)رِ َبااااااااااكأنَّياااااااااا إنَّمااااااااااا تخطااااااااااو عمااااااااااى ا ِ 
 

و مػف قػكة التعبيػر كسػبؾ مػاز بػنيأتي التطيلػي بالمكضػكلات بصػكرة تبيػر الاػارئ كالمطلػ  للػى شػعره لمػا ي
 بنفسػػيتو –أف يشػػعر دكف   –خػػذ مػػف المػػدي  صػػكران  ليػػرة صػػاغ منيػػا اضلػػكاف كربطيػػا أال ػػالـ كدقػػة المعنػػى، لػػذا 

 بياتو. أف تلحظ ت لفان في أى دكف الحزينة بأسلكب متيف قائـ للى جماؿ اللفظ كقكة المعنى، مف 
لانيياب الشيب، كآخرىاب ك لياب المعر ة، كٌ شياء، أى ة أى تصؼ لالل ىيحد ممدكحيو، ك أى ىذه الماطكلة في  قيلت

نػػو شػػياء اللاللػػة ك أى و كصػػؼ ىػػذه اضى لػػكاف كالعاىػػة، كاف  ػػاد يخفييػػا إذ ان ػػكصػػؼ الرحلػػة. مازجػػان بفرشػػاتو بػػيف اضى 
 مبصره لاقب النظر، مما يجعلؾ كاقفان بيف الفرساف في المعر ة. 

يناليا لنا كقػد نجػ  فػي  فٍ أخرل، كمخيلتو الكاسعة التي حاكؿ و اضى لكاف كدقتيا ناب  مف حكاسكضكح اضى  ف  إً 
خػذ مػف اللػكف أى و رساـ مبصر، حيف ؾ لف لاافة التطيلي ك أن  يلكاف ممزكجة م  بعضيا مزجان ساحران ينبذلؾ، فاضى 

منػػو اللػػكف بطػػاؿ فظيػػر سػػكد )الشػػعر( الػػذم لكنػػو الغبػػار كجعلػػو  الشػػيب، كخلػػط لػػكف الغبػػار بػػدـ الفرسػػاف اضى اضى 
دؿ يػالشػيب ليػبه كخػزمه ضن ػو  فٌ أخذ مف الشيب الحاياي صكرة دالة لف أى لكاف حيث شار، كيستمر بكصؼ اضى اضى 

 )مػػف                           يبػػالح حػػد الغلػػك حػػيف قػػاؿب   ػػادو ن ػػإ ؛جػػؿ، بػػؿللػػى العجػػز كالضػػعؼ كاقتػػراب اضى 
 (البسيط

 لااااااو يعمااااااُم األفااااااُ  أنَّ الشاااااايَ  منق ااااااةٌ 
 

 (ٕٗ)نجمااااااو فيااااااو ولاااااام َتساااااارِ لاااااام َتسااااااِر أَ  
 

 حزاف مف  ػؿ  لليو اضى جامعةن سكرة المايدة بعاىتو، كىذه المبالغة لـ تأًت مف فراغ، بؿ جاءت مف نفسو المأى 
 (البسيط )مف      جانب ، إذ نرل حاؿ ا ستسالـ كاضحة في بيتوب 

 مقتبااااااالٌ  الشاااااااي ِ  بعااااااادَ  ولااااااايس لممااااااارءِ 
 

 (ٖٗ)بااااااااالزىرِ ْن يعااااااااتم نيايااااااااُة الااااااااروض أَ  
 



 3122الثاوية  السىة  –العذد الخامس                            كفوفيه في االوذلس    متوظيف اللون في شعر ال

 
217 

 ياػيـكل ف ىذا ا ستسالـ لـ يدـ طكيالن، بم ابرة التطيلي كللك ىمتو للى الػراـ مػف لاىتػو كضػعفو. كىػك 
يػػا مسػػتمرة ف شػػ ت الناقػػة فتنٌ ا  الناقػػة التػػي سػػكؼ تنتصػػر فػػي الرحلػػة. ك  بحػػاؿً  وي حالىػػ ماارنػػان تشػػبييان بينػػو كبػػيف ناقتػػو 

 يماف للييا. بالسير اير مبالية بالعجز كالضعؼ اللذيف يخ
لاد  انت المعر ػة قاسػية كشػديدة للػى الشػالر، كالسػكداكية التػي رسػميا تخػيـ لليػو لتزيػد الظلمػة ظلمػات، 

خػرل، حػػيف أخػػذت الناقػػة و المػػكت الػػذم  شػػر أظػافره ليفترسػػوي، حتػػى أكصػػلو إلػى ا ن سػػار كا ستسػػالـ مػػرة أى ن ػك أى 
 .  برً شي للى اضي تم ك أنياتش ك مف الكج  كاضلـ الذم يصيب أرجليا 

و ن ػأى و يتخيػؿ تػقلاة يعيش فييا الشالر، جراء العاىة كالضعؼ كالشيب، تلػؾ الحػا ت الػلالث جعل يا حاؿه ن  إً 
.أفي معر ة  بيرة   يعرؼ مف معو كمف لليو، كىؿ ىك منتصر   ـ ميزـك

لاىتػػو كذىػػاب  ه بػػيف المبصػػريف فػػي ىػػذا الكصػػؼ كالتصػػكير الػػذم جػػاء لاػػب معاناتػػو مػػفكجػػكدلبػػت أى لاػػد 
                                    شػػػػػػػبابو، لػػػػػػػذا لمسػػػػػػػنا فييػػػػػػػا الصػػػػػػػكرة المرئيػػػػػػػة التػػػػػػػي تمللػػػػػػػت فػػػػػػػي المعر ػػػػػػػة كالػػػػػػػدماء كالشػػػػػػػيب، كالغبػػػػػػػار كايػػػػػػػره.

                                         كقاؿ يصؼ حمامانب  )مف مخٌل  البسيط(
 واباااااااااااااايضَّ مااااااااااااااان تحتاااااااااااااااو رخاااااااااااااااامٌ 

 
 (ٗٗ)ذو ُ يااااااااااااا اكاااااااااااااالثم  حاااااااااااااين ابتاااااااااااااد 

 
صػػكرة بصػػرية لكنيػػة لمػػا نشػػاىده فػػي الحمػػاـ، فػػالتطيلي مبػػدع مجيػػد فػػي حسػػف سػػبؾ ىػػذا  ىألطػػ بيػػتفال

)فيػػذه الصػكرة المرئيػػة تشػير إلػػى مػا يعتػػرم الػللج مػػف تصػٌدع كتف  ػػؾ فػي جزئياتػػو كظيػكر مػػا  (ْٓ)الكصػؼ كدقتػو،
خػػاـ، مػػف ىنػػا   نعتاػػد صػػدكرىا إ   يشػػبو الخطػػكط للػػى سػػطحو، تلػػؾ الخطػػكط التػػي يتػػكافر كجكدىػػا لػػادة فػػي الر 

 . (ْٔ)لف مبصر كناظر مدقايف(
أسػػالتو للػػى  ببتػػدأ يػػذكب، أمأى بػػالللج حػػيف  ان إيػػاهبػػيض جػػاء ىنػػا للنظافػػة فػػي ىػػذا الم ػػاف، مشػػبيفػػاللكف اضى 

كرة اضرضية الجميلة، كىك يحاكؿ أف يجم  بيف الرخاـ كالللج لتدالي اللكف اضبيض فييما، مضػيفان إلػى اللػكف صػ
 . (ْٕ)حر ية، كىي صكرة الللج اآلخذ بالذكباف

 )مف الطكيؿ(      فلو في كصؼ السيؼ)مف شعراء المٍائة السادسة(  (ْٖ)صغرا التطيلي اضى أم  
 بااااااايض يحكاااااااي الماااااااوت فعااااااااًل ودقاااااااةً وأَ 

 ال ااااااااقِل كاااااااال ُمفاضااااااااةٍ  يااااااااذيُ  بماااااااااءِ 
 وُ النوائاااااااااِ  ن ااااااااامَ  وقاااااااااد عجمااااااااات دودُ 

 

ااااْقِل لاااام يبااااُد عاااان   ن اااالِ  فمااااوال شااااعاُع ال َّ
 فماااااااااا تقااااااااا  الغربااااااااااُن إالَّ عماااااااااى ُمْيااااااااالِ 

ااااْت ومااااا أْبااااَدت سااااوى أثااااِر النماااالِ   (ٜٗ)فعضَّ
 

تطلؽ العرب لفظة )البيض( للى السيكؼ، فاخذ التطيلي اضصغر ىذا اللفظ لتلكيف ىػذه الماطكلػة بلػكنيف 
كصػالو الجميػؿ،  بػيض السػيؼ كجدتػو كقكتػو كمحا اتػو للمػكت، كجمالػو كركناػو،بارزيف اضبيض كاضسكد فملؿ اضى 

فالغربػػاف ل لػػرة قتلػػى ىػػذا السػػيؼ   تنػػزؿ ًإ  للػػى ميػػؿ ايػػر  ،درع فيػػك ييػػذيب  ػػؿ   فيػػك أبػػيض   تجػػد لػػو ليبػػان،
) نايةن لػف دفعػو المصػائب كالشػدائد(؛لذلؾ فػتف  ىػذه النكائػب لػـ تتػرؾ النكائب دى كٍ دي  تى  ى سٍ مسرلة . إف ىذا السيؼ أى 

 .    ألران بسيطان يشبو ألر النمؿ) ناية لف ضعؼ ىذا اضلر(فيو ألران) ناية لف لدـ ىزيمتو(إ
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لمػػػى   يػػػرل أم شػػػيء سػػػكل ظلمتػػػو المعتمػػػة، كبصػػػيص مػػػف نػػػكر ف قائليػػػا أى ف   تيصػػػد ؽ أى صػػػكرة ت ػػػاد أى 
 خيا تو الالاة. 

ػػكأى  ، فلػػو يتحػػدث مػػ  زكجػػو فػػي رسػػالة ى(ّٕٔ)ت َٓمػػرم الارطبػػيد الن  د بػػف محٌمػػا الشػػالر الم فػػكؼ محٌمػػم 
 )مف الطكيؿ(     أرسليا إلييا كىك نازح لنيا ببعض البالد. فااؿب 

 طمُااااااا  البااااااادر التَّماااااااام جبيُنيااااااااأَ ومااااااان 
 زانااااااااااو ِساااااااااامط لؤلااااااااااؤ وثغاااااااااار أقاااااااااااحٍ 

 

 ُيااارى تحااات لياااٍل مااان ُدجاااى الشَّاااعِر مساااود   
 (ٔ٘)ُيَجاااا   بااااو المرجااااان فااااي أحكاااام النَّضااااد

 
مف أىف ي كف التشبيو الليؿ، كاضسناف باللؤلؤ؛ كل ف ما يشبو الشعراء كجو المحبكبة بالبدر، كشعرىا ب ان ك لير 

، إذ أخػذ مػف نػكر البػدر الجميػؿ فػي تمامػو ليصػكره كيشػبيو بجبػيف زكجػو، كجعػؿ ي لر السػؤاؿشالر م فكؼ ىنا 
الصكرة أجمؿ كاللكف أكض  لندما كض  ىذا الجبيف الساط  تحت شعر أسكد فاحـ راسمان بذلؾ إبدالان خلايان فػي 

سػػنانيا بيػذه الركلػػة كىػػذه و زاد فػي ذلػػؾ حػيف اسػػتخدـ اللؤلػؤ كالمرجػػاف ليػتم ف مػػف تخيػؿ أى ا، بػؿ إن ػػكجييػا كشػػعرى
 . النصالةً 

قػاؿ فػي ىػذه اضكصػاؼ  ىػػ(َٖٕ)تمف يتحدث لػف ىػذه الصػفات للمػرأة فػابف جػابر مرم كحدهي كلـ ي ف الن  
دخليمػػا فػػي  ػػؿ صػػكرة أسػػكد ك بػػيض كاضى اضى أيضػان، كىػػك مػػف الشػػعراء الم فػػكفيف الػػذيف أ لػػركا مػػف اسػػتعماؿ اللػػكنيف 

لكنيػػة رسػػميا فػػي أشػػعاره، فػػي مختلػػؼ اضاػػراض كاضكصػػاؼ، كقػػد  ػػاف للمػػرأة الحػػظ اضكفػػر فػػي ىػػذيف اللػػكنيف،  
 )مف الطكيؿ(                                                        ياكؿب 
 ياالفاتناااااات التاااااي لااااام ُيباااااِ  حسااااانُ  مااااانَ 

 ياااااااااااسااااااااااوٌد فروعُ  ٌة بيضاااااااااااءُ يفيَفاااااااااامُ 
 

 وال ِخشااااااااافا وِ ُدجاااااااااًى لااااااااام يحِكااااااااا ىااااااااااللَ  
 (ٕ٘)مااااااااورَّدء الخاااااااادَّين ال تعاااااااارُف الُخمفااااااااا

 
لاد فتنت المرأة ابف جابر ببياضيا، كالبياض يراد بو جماؿ الكجو كالبدف، كل كف البيػاض مػف أ لػر اضلػكاف 

لملاليػة للػى المػرأة، لشػدة تػألير ضػفاء ىػذه الصػفة اإمجيئان م  كصؼ المرأة كالتغػزؿ بيػا، فاػد التػاد العػرب للػى 
ف فركليا السػكداء التػي كلـ ي تًؼ ابف جابر بالبياض، بؿ؛ زاد جماليا كركنايا حيف بيٌ  ،ىذا اللكف في قلب الرجؿ

يػػا لٌ ، ىػػذه اضلػػكاف  يفالمتػػكىج يفتسػػحر مػػف رأىػػا، كمػػزج بػػيف البيػػاض كالحمػػرة ليعطينػػا لكنػػان كرديػػان لخػػدييا المتػػكرد
حالة انفعالية متأججة داخؿ نفسية ىذا الشالر، كىك يناؿ لنا     إً خدميا الشالر الم فكؼ لـ ت ف  لر كالتي استكأى 

 مف ىذه النفسية المنفعلة ألكانان متناساة رسميا لنا بفرشاتو للى لكحاتو المختلفة. 
 )مف البسيط(                                                   ياكؿب 

 ُن الساااااااوُد واعجبااااااااجاااااااارت عماااااااّي العياااااااو
 علٌ َجْماااااُر الياااااوى فاااااي ساااااواد القمااااا  ُمشاااااتِ 

بااات مااان جاااوِر ىااااذا الظباااي ماااا ساااائمت  جرَّ
 

 ِر باااااااالحرجِ جاااااااارْت ولساااااااُت باااااااذاَك الَجاااااااوْ  
 نَّناااااااي لمااااااادم  فاااااااي لجااااااا ىاااااااذا عماااااااى أَ 

 (ٖ٘)ن ااااف لااام َيُعااا ِ نفساااي لاااو وعماااى ا  
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ت لليو العيكف السكد، كلـ يباؿ يستمر ابف جابر في كصؼ المرأة كاستعماؿ اضلكاف في أكصافيا، فاد جار 
مف ىذا الجكر كالظلـ، كلػـ ي ػف منػو فػي حػرج؛ بػؿ، انػو مسػركر مػف م ابدتػو معيػا فػي حبػو ليػا، لػـ يعػكد ليػذ ر 

زلػػي الػػذم للالػػب الحػػزيف الم سػػكر، المتكشػػ  بالسػػكاد اضى  ،بػػؿ؛عر أك للعيفخػػرل، كلػػـ ي ػػف للش ػػأاللػػكف اضسػػكد مػػرةن 
نمػا فيػو الجمػر مػف فػرط حبػو كتعلاػو بمػف أى  ، رتبط بسكاد كظلمة بصرهأى   ؛بػؿ ،حػب  كلـ ي ف قلبػو حزينػان كحسػب؛ كا 

ة كالمعانػاة دارب مف ذلؾ، حيف ناؿ لنا دمكلو ال ليرة  المكج للى خديو، كللى الػراـ مػف ىػذه الم ابػأى حالتو  إف  
 مف الم فكؼ، إ   أف المرأة لـ تنصفو كلك مرة كاحدة. 

كقػد  ػاف  ، رابػة ابػف جػابر الجامحػة فػي تعلاػو بػالمرأة بػأم شػ ؿ مػف اضشػ اؿ نستشؼ مف ىذه الماطكلة
سػـ العالقػات، كبػٌيف مػكاطف الجمػاؿ، كأبػاح لػف نفسػية الشػالر الم فػكؼ ر اللكف حاضران في ىذه اضشػ اؿ  ليػا، ك 

لػة نفسػية معيشػة فػي حا، كل الفػراؽ، كألػـ البعػاد... كمػا إلػى ذلػؾ  الذم  ليران ما يتعلػؽ بػالمرأة كصػدىا لنػو، كشػ
 مف قبؿ الشالر كايره.  –ـ الجمي  لك ما يع –لم فكؼ ل

ندلس  لرة كاستخدامان. كىذا سكد لند الشعراء الم فكفيف في اضى بيض كاضى بعد اللكنيف اضى  حمراألَ كيأتي اللكف 
 ،(ْٓ)فئػان كحيكيػة كىيامػان(خػاذ كىػك )اللػكف اض لػر دأى  لر اضلكاف جاذبية، لما لو مف جمػاؿ و مف أى ن  اللكف معركؼ بأى 

كحػزف، كلػكف لاػة بػالنفس، كتػردد  ة لرىػا تضػاربان، فػيم ف أف ي ػكف لػكف بيجػىػك مػف أ لػر اضلػكاف د لػةن، كأى ؛ بؿ 
 . (ٓٓ)يملؿ العنؼ كالمرح، كما إلى ذلؾ مف د  تو الجزئية المتداخلة كالمتباينة في آف كاحد فٍ كشؾ، كيم ف أى 

ارتبػػاط اللػػكف اضحمػػر بػػأمكر مختلفػػة، كمفػػاىيـ متنكلػػة، فيػػك لػػكف الػػدـ،  كلعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ لائػػد إلػػى
الزىػػكر، كىػػك اللػػكف الػػذم يعلػػك كجنتػػي اإلنسػػاف لنػػد  بعػػض كالنػػار، كالػػذىب، كالطيػػب، كاضحجػػار ال ريمػػة، كلػػكف

ع الخكؼ أك الخجؿ، كىك اللكف الذم يصبح بو بياض العيف لند الغضب أك الحزف، كىك لكف السماء لندما تكد
 . (ٔٓ)الشمس للمغيب، كلكنيا لند الجدب كالمحؿ
زىارىػػا نػػدلس اللػػكف اضحمػػر فػػي كصػػؼ طبيعػػتيـ الفاتنػػة المتمللػػة فػػي أى كقػػد زج الشػػعراء الم فكفػػكف فػػي اضى 

حسػػف ام ف )كصػػؼ الطبيعػػة  ػػاف أمػػران كاقعػػان إذ  ػػاف للػػى ىػػذه الطبيعػػة التػػي أى ذ إً شػػجارىا، كمياىيػػا، إً كلمارىػػا كأى 
ندلسي كفنو، كلك لـ ي كنػكا مسػبكقيف فػي ىػذا الفػف ل ػانكا دكنمػا ف ذات أىمية  بيرة للى مخيلة اضى صنعيا أف ت ك 
 . (ٕٓ)شؾ ابت ركه(

م  المبصريف في كصفيا.  أسيـندلس ك بطبيعة اضى  فى تً و في ن  كمف بيف أكلئؾ الشعراء الم فكفيف ابف ىذيؿ إذ إً 
 )مف السري (              ياكؿ في خكخةب 

 ءٌ ا ُحْمااااااااارَ َيااااااااامِ جْ ا مااااااااان خَ ِفيَ فاااااااااي ِنْ ااااااااا
 كأنَّياااااااااااااا فاااااااااااااي بعضااااااااااااايا عاشااااااااااااا ٌ 

 

 ياااااااااااااا ُطاااااااااااااْرٌ  لطااااااااااااااٌف دقاااااااااااااا ْ نَ يْ بَ وَ  
َْ َناااااااااااااااااعِ مْ أو لِ  زاحَمياااااااااااااااااا لمَّاااااااااااااااااثمِ   (ٛ٘)اِ 

 
حسػاس مرىػؼ، كبمخيلػةو تػنـ لػف تم نػو مػف ىػذا الغػرض  لاد كصؼ ابف ىذيؿ ىذه الخكخة بعيف لاقبػة، كا 

مػػف تأمػػؿ قشػػر     حمرتػػو، كفييػػا خطػػكط صػػغيرة دقياػػة   يراىػػا إً  ذ اسػػتعار مػػف خػػد المػػرأة الحيي ػػةكاإلبػػداع فيػػو، إً 
إن ػػو جعػػؿ ىػػذه المػػرأة الحبيبػػة ك ػػأف  محبكبيػػا ييريػػد للميػػا أك لناقيػػا، ؛ بػػؿ  ،دقػػة نظػػره فيػػك كصػػؼ لظػػيـبالخكخػػة 



 3122الثاوية  السىة  –العذد الخامس                            كفوفيه في االوذلس    متوظيف اللون في شعر ال

 
217 

كلػرؼ لكنيػا  فيزداد الخد حمرةن،  لما زاد خجليا كحياؤىا، فأخذ مف ىذه الصكرة لييٍكدليػا الخكخػة التػي  أنمػا رأىػا
 كد لتو. 

 )مف الخفيؼ(                                           كلو في العنبب
 َوَبَسااااااااالٍّ فياااااااااو مااااااااان الِعَنااااااااا  الَغْضاااااااااا
 ر َّ مناااااااااااااو أديُماااااااااااااُو فياااااااااااااو كالياااااااااااااا
 وغذتااااااااااااااو األّيااااااااااااااام فيااااااااااااااو أنابيااااااااااااااا

 

 االحمااااااااااارارِ ِض شااااااااااابيُو الُعنَّاااااااااااا  فاااااااااااي  
 ام بااااااااين أياااااااادي التجااااااااارِ سااااااااتَ قااااااااوت يُ 

 (ٜ٘)ٍن ِق ااااااااارِ طااااااااواٌل عمااااااااى جفااااااااا  ٌ 
 

فيػك  شػ لو ا، أم ػارً حمػر اب فػي اضى حمر الذم يشبو العنٌ صك ر لنا ابف ىذيؿ العنب كاصفا ىشاشتو، كلكنو اضى 
لمػػا ينمػػاز بػػو العنػػب فػػي صػػنالة الخمػػر )النبيػػذ(،  فضػػالن لػػف قيمتػػو التجاريػػة ؛ ،الجسػػـ  اليػػاقكت فػػي اللػػكف كفػػي

 أنابيب ماء.  ناقالن لنا أكصاؼ أاصانو الطكيلة ك أنيا
نٌ  راد التميػػز حتػػى للػػى الشػػعراء المبصػػريف فػػي رسػػـ ملػػؿ ىػػذه مػػا أى كلػػـ ي ػػف كصػػفو ىػػذا محػػض صػػدفة، كا 

 لكانيا، كما كضعت لو مف د  ت كمؤلرات. الصكرة، كتميز أى 
مػكت رمػزان للعكاطػؼ اللػائرة، التػي تػكحي إلػى ال    ا الحصرم فلو شأف م  اللكف اضحمر، فانو لػـ يجعلػو إً م  أى 

الحيػاة، كأبنػاءه  وسػلفت، كمفارقػة زكجػأى لايػركاف  مػا اسى الذم ي ابده الشالر، فيػك شػيد ن بػة مدينتػو كالتفج  كاضى 
ان لظيمػػان، الػػذم تػػكفي ألػػر )لبػػد الغنػػي( ابنػػو حٌبػػ حػػب  أى  اضربعػػة، كىػػذه فاجعػػة  بيػػرة مػػا بعػػدىا فاجعػػة. كلاػػد كجدتػػوي 

د لة اللكف اضحمر ليزاكج بينو  لذا أخذ مفتناؿ لنا اضخبار في ديكانو،نفو، ربما لطمو أحدي إخكانو  ما أنزيؼ في 
 )مف مخل   البسيط(    حبابو معان، ياكؿكبيف حزنو بدمكلو التي شابيا لكف الدـ ليملؿ حالة فادانو لبصره كأى 

 جااااااااااااارت دماااااااااااااوعي عمياااااااااااااك ُحماااااااااااااراً 
 ىجااااااااااااااراح قمبااااااااااااااي عميااااااااااااااك تَااااااااااااااْدمَ 

 

 ليااااااااااااااااا ماااااااااااااااان دمااااااااااااااااي ِمزاَجااااااااااااااااا إنّ  
 (ٓٙ)اِعالَجااااااااااااا لااااااااااااام يااااااااااااادر آٍس لياااااااااااااا

 
حمػػر المتملػػؿ بػػدـ يحػػاكؿ الحصػػرم التنسػػيؽ بػػيف لػػكنيف، ىمػػا اضبػػيض الصػػافي المتملػػؿ بمػػاء العػػيف، كاضى 

الشػػالر، مزاكجػػان بينيمػػػا بد لػػةو مأسػػاكية حزينػػػة إذ أف )اللػػكف اضحمػػػر فػػي العيػػكف مصػػػدر إزلػػاج كمػػػرض، كارؽ 
لىقصيدتو، كىك يشير باستمرار مف خالؿ  الحصرم لندكقد لمسنا ىذا  (ُٔ)كقلؽ، ملير للخكؼ( سيالف الػدـ مػف  اً 

 قلبو، ك ربتو التي   تناضي ك  تنفرج. 
 دلػو مػكت ابنػو، فضػالن لػف فاػد اضحبػاب كالم ػاف كالنظػر، كقػد مػزج السػك  خٌلفونفسية من سرة، كظالـ دائـ 

    دة السػػكاد فيػػو، فػػي قكلػػوب حمػػر للػػى ابنػػو، ليت ػػكف اللػػكف اضحمػػر الاػػاني لشػػالنػػاتج مػػف ظلمػػة لينػػو بػػدـ الب ػػاء اضى 
 )مف الطكيؿ(.

 فساااااوٌد مااااان التكحيااااال ُحماااااٌر مااااان الُبكاااااا
 ُشااااااِغمَن عاااااان الحّماااااااِم والط ياااااا  والُحماااااايُ 

 

ااااابا ُحااااارُش    عمياااااك وُمماااااٌس مااااان نعااااايم ال  
 (ٕٙ)عفااااارُالَفال الُحْماااااُش  مااااانينَّ  فماااااا ُمي ااااازتْ 

 



 3122الثاوية  السىة  –العذد الخامس                            كفوفيه في االوذلس    متوظيف اللون في شعر ال

 
221 

لره كتجاربػو كانفعا تػو فػي الحيػاة كمػف ا اضلمى التطيلػي فانػو يكظػؼ اللػكف اضحمػر ليعبػر بػو لػف مشػام  أى 
 )مف الطكيؿ(                         تلؾ الصكرب 

 مااااااان  ااااااايالك َمْعاااااااَركٌ  الَّ إِ  حمااااااارَّ وماااااااا أَ 
 

 (ٖٙ)وال أخضااااااااار إالَّ مااااااااان َناااااااااداك جناااااااااا ُ  
 

راد التػي أى  تؾ تجد في ىذا الجم  تناسػبان بػيف اللػكف كالػد  ن  إذ خضر، إً حمر كاضى لاد جم  التطيلي بيف اضى 
، فاللكف اضحمر  ـر الممدكح فاضحمرار في الصكرة يناسب المعر ة. كاضخضر يناسب ،  في بيتو مزجيا الشالر

كاللكف اضخضر  ليران ما يناسب النعمة كال ػـر  ،دائمان ما يستخدـ في المعارؾ كيلبت صفات الممدكح لند الشالر
نيف صكرة متباينة متناقضة بيف الشر كالخير، أك التعب كالراحػة، أك كالطبيعة كالخصب كالنماء، ليرسـ بيذيف اللك 

 لت فييا الاصيدة. يالحرب كالسلـ. لتالئـ المناسبة التي ق
                                             لاػػػػػػد جعػػػػػػؿ التطيلػػػػػػػي  غيػػػػػػره مػػػػػػف الشػػػػػػػعراء اللػػػػػػكف اضحمػػػػػػر رمػػػػػػػزان للمػػػػػػكت كالفنػػػػػػاء كالمنيػػػػػػػة، فػػػػػػي قكلػػػػػػػوب

 ( )مف الكافر
 تخطاااااااااااااى نحاااااااااااااوه ُحْماااااااااااااُر المناياااااااااااااا

 
 (ٗٙ)يااااااااد   إليااااااااو فااااااااي ُسااااااااود الحاااااااارو ِ  

 
 )مف الكافر(                                    كلو في المعنى نفسوب 

 نفااااااااااااات بنيانياااااااااااااا ُحماااااااااااااُر المناياااااااااااااا
 

 (٘ٙ)ى أو تخااااااااااونَنااااااااااخْ وىااااااااااي تَ  وولااااااااااتْ  
 

 )مف الطكيؿ(   كلو أيضانب
 تبااااااااىي باااااااو ُحْماااااااُر المناياااااااا وساااااااودىا

 
 (ٙٙ)وحمائمااااااااااو وُ خااااااااااارًا جفُنااااااااااي فوُيزَىاااااااااا 

 

ذ يسػػػيطر للػػػى اللػػػكف اضحمػػػر لنػػػد التطيلػػػي لػػػو مػػػا يبػػػرره للػػػى مسػػػتكل الػػػكلي كالالكلػػػي إً  استحضػػػارف إً 

الشػػالر ىػػاجس ىػػذا اللػػكف، لػػذلؾ ربطػػو بػػالمكت كالمنيػػة، التػػي تصػػيب جميػػ  الخلػػؽ لنػػد مجيئػػو، بصػػكرة بطيئػػة 

 حرابو السكداء لتنيي لمر اإلنساف.  كىادئة كصامتة ك أن و يدب إلى المجني دبان، حامالن 

رتباطػو بلػكف الػدـ بيات جميعان د لة المكت كالنيايػة الحتميػة لػدل التطيلػي إلحمر في اضى كلاد ملؿ اللكف اضى 

 كالفناء كايره، كلو في ىذا اللكف، أيضانب )مف الطكيؿ(
 دمعاااااااااي حمااااااااارًا وشااااااااايبي نا اااااااااعاً رأى أَ 

 
 (ٚٙ)وفااااااارط نحاااااااولي وا ااااااافرارًاعمى خاااااااد ي 

  

لػػكاف صػػميـ حياتػػو ف شػػؼ لػػف أحاسيسػػو بتحػػك ت فػػي اسػػتخداـ د  ت لمػػى التطيلػػي بيػػذه اضى صػػكر اضى 

صفرار خد يو، كبيػاف المتغيػرات الجسػدية لكاف  ما في حديلو لف دمكلو الحمراء كشيبو اضى اضى  بيض كفرط نحكلو كا 
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نفعا تػو الداخليػػة التػي رمػز ليػػا بػاضى  عاىتػو، فػػي ل الػػالـز مػػا مللػت ضػعفوىػذا البيػت إنٌ لكاف كد لتيػا فػػي كالنفسػية كا 

 مراحؿ حياتو المختلفة. 

ػػا ابػػف جػػابر فاػػد أكلػػ  بخػػد  المػػرأة كحمرتػػو، فشػػ ؿ الخػػد لديػػو حضػػكران فػػالالن فػػي صػػكرة المػػرأة، كتلكينيػػا  أىم 

ِن بػػاضلكاف النابعػػة مػػف مخيلتػػو، كاصػػف د ليػػة المرتبطػػة مػػاز لػػكف الخػػد بايمتػػو النحالتػػو الشػػعكرية تجػػاه المػػرأة، كي ان

 . (ٖٔ)بالجسد ارتباطان حيان 
 )مف البسيط(                              فملؿ ابف جابر ذلؾ باكلوب 

 روُر عماااااااى قمباااااااي غاااااااداَء رأىالس ااااااا احَ رَ 
 

 (ٜٙ)الَخفااااااار ءِ و مااااااا  ُحمااااااار ِتااااااابيااااااااض وجنِ  
 

 )مف ال امؿ(                                                كلاكلوب 
 التاااااااااي الخاااااااااد   ذلاااااااااكَ  حمااااااااارءِ قسااااااااامًا ب

 
 (ٓٚ)مخااااااااااااال فييااااااااااااا ُشااااااااااااكمٌة سااااااااااااوداءُ لِ  

 
 )مف ال امؿ(                                                 كلاكلوب

 ياااااااااااا خااااااااااادَّه الاااااااااااورديَّ ماااااااااااا كاااااااااااَذبوا
 

 (ٔٚ)ظاااااااااال  ورُد الااااااااااروض منتميااااااااااا لااااااااااكَ  
 

 )مف السري (                                                كلاكلوب 
 لحاُظااااااااااااااااااااااورُء خدَّيااااااااااااااااااااااو وأَ ْمااااااااااااااااااااااحُ 
 

 (ٕٚ)وُحسااااااُن مااااااا تحااااااَت وفااااااَو  الوشاااااااحِ  
 

 )مف المتاارب(                                                 كقكلوب
 فااااااااي الااااااااد ىر إالَّ  ُ  الناااااااااسِ ومااااااااا تَعاااااااا

 الوجااااااد ماااااان بااااااات خمااااااواً  ومااااااا عاااااارفَ 
 

 ُحمااااااااااااار الخااااااااااااادوِد وُساااااااااااااود الَحاااااااااااااَد ْ بَ  
 (ٖٚ)مااااااان قاااااااد َعِشااااااا ْ  وال التاااااااذَّ باااااااالعيشِ 

 
 )مف الخفيؼ(                                                 كقكلوب

 ذاِر طريااااااااااااا ٌ فاااااااااااااو  خدَّياااااااااااااو لمِعااااااااااااا
 ساااااااانٍ أشااااااااكال حُ  :قياااااااال ماااااااااذا فقمااااااااُت 

  

 قاااااااااااد بااااااااااادا تحتاااااااااااو بيااااااااااااض وُحْماااااااااااَرهْ  
 (ٗٚ)بياااااااااا  قمبااااااااااي بنظاااااااااارهْ ن أَ تقتضااااااااااي أَ 

 
ب  بػػالحمرة. كمػػػف شػػبػػيض المففػػي البيػػت اضكؿ تمل ػػو الفػػرح كالغبطػػة، لنػػدما اسػػتعار لالبػػو رؤيػػة الخػػد اض

 جلب السركر كالنشكة ليذا الشالر الم فكؼ.  ام  ف ىذيف اللكنيف مً إالمؤ د 



 3122الثاوية  السىة  –العذد الخامس                            كفوفيه في االوذلس    متوظيف اللون في شعر ال

 
223 

يبدم تعلاو بحمرة خدىا كشػامتيا السػكداء، للػى قسـ بو، لي أى كفي البيت اللاني جعؿ الخد شيئان مادسان لندما 
 سبيؿ المجاز اللغكم كالد لي ليس إ  . 

و سػػم  لنػػو كبعػػد ذلػػؾ رآه ببصػػيرتو، خػػد الحبيبػػة مصػػدران للػػكف الػػكرد، كيبػػدك أٌنػػ كفػػي البيػػت اللالػػث جعػػؿ
 فكصفو  ما رآه. 

الػػذم طالمػػا تمنػػاه ابػػف جػػابر، لعلػػو يسػػد  اػػرض الغػػزؿ الحسػػي كفػػي البيػػت الرابػػ  يػػدخؿ اللػػكف اضحمػػر فػػي
 شيكانيتو المتأججة. 

ة الكلػ  مػف ىػذا الخػد كحاملتػو، كىػك ياػكؿ إف  يصؿ إلػى نتيجػ فٍ راد أى كفي البيتيف الخامس كالسادس ك أن و أى 
تعب الناس  ليـ  اف محصكران بحمػرة ذلػؾ الخػد كسػكاد ذلػؾ الحػدؽ، لمػا ليمػا مػف سػحر للػى الرجػاؿ كفتنػة، لػذا 

 تعبتو حتى تمنى أف يبي  قلبو ماابؿ نظرةو إلييا فاط. كصاؼ التي أى شعر با ستسالـ مف ىذه اضى 
ليا ابػف جػابر بشػعره مت لمػان لػف حبػو كمعاناتػو مػف المػرأة، متحػديان  ػؿ العابػات ىذه الصكرة المرئية  ليا نا

 التي تكاجيو، كأىميا لاىتو. 
 ( مخل  بسيط)                      (ب كلو في مدح الرسكؿ محمد )

 اً مْناااااااااااانااااااااااااال أَ كاااااااااااام خااااااااااااائٍف قااااااااااااد أَ 
 إذا بااااااااااااااااااااادا وجُياااااااااااااااااااااُو  اااااااااااااااااااااباحاً 

 

 داءَ  كااااااااااااااام قاااااااااااااااد شااااااااااااااافى لماااااااااااااااذنو ِ  
 (٘ٚ)حياااااااااااءَ تحَماااااااااار  شاااااااااامُس الضااااااااااحى 

 
 احمرار الشمس كارد لند شركقيا كاركبيا، كليس في كقت الضحى  ما ىك معلكـ.  ف  إً 

كىػػذا  سػػػر للاالػػػدة فػػي التشػػػبيو كا سػػػتعارة؛ كل ػػػف الشػػالر جػػػاء بشػػػيء مخػػالؼ ليلفػػػت انتبػػػاه المسػػػتم  أك 
 لر اء، إذ  اف أى (، ك يؼ استحت الشمس منو في كقت الضحى، كىك صاحب الحيالاارئ إلى م انة الرسكؿ )

 (. حياء مف العذراء في خدرىا )
فيػك لػػكف الطبيعػة الػداؿ للػى الخصػب كالنمػػاء، )لػو خكاصػو المسػ نة الميدئػة للجيػػاز  خضاراألَ ا اللػكف م ػكأى 

      ، كقػػد لبػػر ابػػف ىػػذيؿ لػػف ىػػذا اللػػكف مصػػكران الطبيعػػة إذ ياػػكؿب (ٕٔ)مػػؿ(العصػػبي، فيػػك لػػكف الربيػػ  كالتجػػدد كاضى 
 مؿ( )مف ال ا

اااااااااااا  ةٌ واألرُض عاااااااااااااطرء النااااااااااااواحي غضَّ
 

 (ٚٚ)خضااااااااراُء فااااااااي ثااااااااوٍ  أغاااااااارَّ جدياااااااادِ  
 

ذ  ػاف ىتز  الشالر الم فكؼ فػي اضنػدلس اىتػزازان لتلػؾ اضلػكاف المبلكلػة فػي طبيعػة اضنػدلس الجميلػة. إً ا لاد
إلػػى الػػنفس يرصػػد اللػػكف الصػػري  لمػػا ىػػك مبلػػكث فػػي الطبيعػػة ليسػػتغؿ مػػديات اللػػكف كايحاءاتػػو فػػي سػػبيؿ النفػػاذ 

 . (ٖٕ)كالتعبير لف خلجاتيا
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كىذا ىك الذم جعؿ ابف ىذيؿ يػزاكج بػيف اللػكف اضخضػر الػداؿ للػى العطػاء كالنمػاء كالبيػاء كالجمػاؿ، مػ  
طػراكة اضرض  كصػؼ اماد ابف ىذيؿ مف استخداميأر اللكف اضبيض. فيذاف اللكناف يد ف للى الراحة كالس ينة. ف

 س في ذلؾ ا ستخداـ. كنعكمتيا با ت اء للى الحكا
 )مف الطكيؿ(      كلو أيضان في ىذا الباب، في مباني الزاىرة كبساتينياب 

ااااااا  ُت أنَّياااااااااْماااااااا خِ غ ااااااااُنيَ أَ ا اكتسااااااات ولمَّ
 

 (ٜٚ)نَّاااااااااااا ُ قَ تَ تَ  َأَخَضاااااااااااارٍ  ياااااااااااااٌن باااااااااااازيٍّ قِ  
 

ك مػا ، أى خػرل فػي ذلػؾيصؼ ابف ىذيؿ ىذه المدينػة البػاىرة، بصػكرة مرئيػة مشػاىدةو معتمػدان للػى حكاسػو اضى 
نالػػو أحػػده لػػو، مسػػتعينان بػػاللكف اضخضػػر فػػي ذلػػؾ متحػػدلان لػػف حالػػة التػػرؼ كالراحػػة كالسػػ ينة لتلػػؾ المدينػػة، كمػػا 

. شجار كأى يتخيليا مف بساتيف كأى   زىار، ك أنيا قياف جميالت، لبسف ليابان خضران فاتنات ل ؿ ناظرو ليف 
ف قبلو ابف ىػذيؿ كىػك يصػؼ مبيتػو بنفسػيو مطمئنػة كيبدك اف ابف الحناط شعر بنفس الراحة التي شعرىا م

 )مف ال امؿ(                     ىادئة فاد قاؿب
 بتنااااااااا وبااااااااات الَباااااااارد يضااااااااربو النَّاااااااادى

 
 (ٓٛ)اأَلناااااااداءِ مااااااان كااااااال  أخضااااااار باااااااارد  

 
شػجار كاضزىػار كاللمػار ك ػؿ مػا تشػملو فاد أحس ابف الحناط بندل الليؿ كبركدتػو الرائعػة، ك يػؼ  انػت اضى 

 بشمو كذكقو ىذه المشالر كاضحاسيس  ليا.  ان بيعة، حاسالط
كالبيت جػاء ليرسػـ ىػذه الحػكاس  ليػا، كأ ػد  اللػكف حضػكره بػيف ىػذه الحػكاس فػزاد فػي قيمػة البيػت الجماليػة 

 )مف الطكيؿ(              كالتعبيرية، في قكلوب
 فاااااااايينَّ مماااااااارعٌ  ليااااااااالي روُض الو اااااااالِ 

 
ااااا  ااااانُ غُ وَ    (ٔٛ)فيناااااان خضااااارُ با إذ ذاك أَ ال َّ

 
الخضػػر )رفػػرؼ( ليطمػػئف  الكسػػائدخضػػر للػػى الراحػػة أيضػػان لنػػد الحصػػرم لنػػدما أخػػذ مػػف كدؿ  اللػػكف اضى  

 )مف المتاارب(     بعد شدة الحزف للى ابنو في قكلوب
 عباااااااااد الغناااااااااي اشااااااااافَعْن لاااااااااي غاااااااااداً أَ 

 عمااااااااى الرفاااااااارِف الخضااااااااِر فااااااااي جنَّااااااااةٍ 
 

 ليجمعناااااااااااااااااااااا اُ  فاااااااااااااااااااااي ُمتَّكاااااااااااااااااااااا 
 (ٕٛ)لفمكاااااااااااااتاااااااااااازف  لنااااااااااااا الُعااااااااااااُرَ  ا

 
ف أى لر الحزف كالتفجػ  للػى الميػت كقػد اسػتخدمو الحصػرم، مناديػان كلػده بػ  يخفى ما للنداء في الرلاء مف أى 

، حتى تػزؼ لنػا الحكريػات -في الجنة  الكسائد الخضرأم  –، للى الرفرؼ الخضر الايامةً  يكـى  يشف  لو لند امً 
نيػػاء حزنػػو باسػػتعماؿ اللػػكف اضخضػػر كد لتػػو للػػى ؾ أى اللػػكاتي فػػي ريعػػاف شػػبابيف ك ػػأف  الحصػػرم أراد فػػ سػػره، كا 

 الحياة كاضمؿ في المستابؿ كالتفاؤؿ منو. 
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شػػػػػار. فاػػػػػد زرؽ، اضى سػػػػػمر، اضى صػػػػػفر، اضى ؿب اضى لػػػػػكلػػػػػف بايػػػػػة اضلػػػػػكاف لنػػػػػد شػػػػػعراء اضنػػػػػدلس الم فػػػػػكفيف، م
                                                    اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعملكىا؛ كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيؿ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعةب 

 )مف الطكيؿ(
 وناحمااااااااٍة  ااااااااافراَء ماااااااان غيااااااااار عمَّاااااااااةٍ 
 تماااااااااااوح عميياااااااااااا ُ ااااااااااافرٌء َعْساااااااااااَجديَّةٌ 

 

 ذاُت توق ااااااااااااادِ  لياااااااااااااا لّماااااااااااااٌة حماااااااااااااراءُ  
 (ٖٛ)بياااااااا تتحمَّاااااااى ُبرنساااااااا كااااااالَّ مشااااااايدِ 

 
. لػذا (ْٖ)فسػانية بعيػدة كلمياػة كرائعػةبعػاد نصفر ذركة اضلكاف الفاتحة فيػو إضػاءة كتػكىج، ذك أى اللكف اضى  ف  إً 

م يأتي ذصفر الذىبي الخذ ابف ىذيؿ تكىج ىذا اللكف مزاكجان بينو كبيف اللكف اضحمر مف الشعلة، فضالن لف اضى أى 
 ف ىذيؿ بحكاسو. بم مالن لألصفر في بدء البيتيف، م مالن الصكرة الكاقعية للشمعة التي تخيليا أ

لطت بيتي ابف ىذيؿ التناسؽ كالصػمت للشػمعة، بشػ ؿ اايػة فػي الدقػة كاف  ليا أى لىذه اضى  فٌ كمف البداىة إً 
 مف لكنيا، فضكئيا ككظيفتو، كي كف الس كف حيف اشتعاليا. 

 ب )مف الخفيؼ( بيت يصؼ فيو الخمرة بف ىذيؿ في استعماؿ اللكف اضصفر، كإل
 ياااااااااا وىاااااااااي  ااااااااافرا ب  ى مااااااااان حُ تتبااااااااادَّ 

 
 (٘ٛ)فاااااااااي اال ااااااااافرارِ  الخياااااااااري   كبااااااااادو   

 
اللػػكف  مػػا تبػػرز لديػػو اضلػػكاف التػػي تسػػتميلو كتشػػد لكاطفػػو، لػػذا كظػػؼ  ن  فالشػػالر فػػي ملػػؿ ىػػذا التصػػكير، إً 

فػي كصػؼ الخمػرة مازجػان بػذلؾ بػيف حاسػة الشػـ كالتػذكؽ، فػي شػمو لرائحػة  –لكاف المشعة كىك مف اضى  –صفر اضى 
 . الخمرة التي جعليا  نبات الخيرم. طيب الرائحة كالمنظر كاللكف

خذ التطيلي اضصغر مف اللكف اضسمر كاضزرؽ ليرسـ لنا مف خالليما آلػة مػف آ ت الاتػاؿ أ  كىػي كقد أى  
 )مف الطكيؿ(                      الرم ، في قكلوب 

 ضاااااااَحى فاااااااي شاااااااعاع سااااااانانويَ  سااااااامرَ وأَ 
 حاااااوى ُجااااارأء االعااااارا  مااااان ُساااااْمرِء القناااااا

 

 ن كااااااان ماااااان َخْفاااااا  المااااااواِء لفااااااي ظاااااال  ا ِ و  
 (ٙٛ)دىااااااءالروم مااااان زرقاااااة الن ااااالوحااااااز 

 

كقػد أسػتخدـ ىػذه اللفظػة  ليػر مػف الشػعراء، لػذا أسػتخدميا  (ٕٖ) انت العرب تطلؽ للى رماحيـ بأن يا سػمره 
التطيلػي اضصػغر فػي كصػؼ الػرم ، مازجػان بػذلؾ بػيف اضسػمر كاضزرؽ الػداؿ للػى اضلػداء ك سػيما الػركـ بسػبب 

أة اضلػػراب، كدىػػاء كم ػر الػػركـ، لػػذلؾ ربػط بصػػكرة ذ يػػة مػا بػػيف النصػػؿ كاصػفان بػػذلؾ قػػكة كجػر  (ٖٖ)ليػكنيـ الػػزرؽ
 كزرقة ليكف الركـ. 

 )مف البسيط(            كلف اللكف اضشار فاد رسـ ابف جابر بو خيؿ ممدكحو، في قكلوب 
اااااا  كاااااار  بياااااااا يُ شااااااقُر الجياااااااد شااااااكت ممَّ

 
 (ٜٛ)اَشااااىِ يف قااااد دَ لمسَّاااا وِ ماااان شااااوقِ  دُ ْمااااوالغِ  
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منػذ كقػت طكيػؿ  نايػة لػف  ليػوإً و لػـ يعػد ن ػأ    اد الممدكح، كالغمػد كشػكقو للسػيؼ إلى قكة جيت لفالشار دلٌ 
  لرة استخدامو م  الجياد الاكية في المعارؾ كالحركب. 

 كصاؼ ما يناسب قكة الممدكح كما يريده الشالر الم فكؼ. كاض اضلكافكالبيت فيو مف الاكة المجلجلة كمف 
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 ىكامش البحث
                                                 

 . (مادةب لكف .)ـُٔٓٗبيركت،  _ىػ(، دار صادر للطبالة كالنشرُُٕلساف العربب  بف منظكر )ت  (ُ)

جامعػػة  –داب الاػػرف اللالػػث اليجػػرمب نػػكرم  ػػاظـ منسػػؼ، رسػػالة ماجسػػتير،  ليػػة اآللػػكاف فػػي العصػػر العباسػػي فػػي د لػػة اضى  (ِ)
 .  ٗـب ُٕٗٗبغداد، 

 .ُّـب ُٕٗٗ، ِالااىرة، ط –اللغة كاللكفب الد تكر احمد مختار لمر، لالـ ال تب للنشر كالتكزي   (ّ)

 . ّْـب ََِْ، َُٖ بردف، عاضى  –اف تميب الد تكر لبد السالـ المساكم، مجلة لملكاف في شعر المأى رمزية اضى  (ْ)

ـ(ب محمػػكد  ٕٖٗ -ىػػػ ْْٖندلسػػي مػػف لصػػر المػػرابطيف حتػػى نيايػػة الح ػػـ العربػػي )ينظػػرب الخطػػاب السياسػػي فػػي الشػػعر اضى  (ٓ)
 .  َُِـب ََِٖجامعة ا نبار،  –د تكراه،  لية التربية  أطركحةشا ر ساجت، 

 . ُِّ/ ّـب ُٖٖٗ، ُبيركت، ط –ب لبد السالـ محمد ىاركف، دار الف ر (، تحايؽػىِٓٓ)للجاحظ بينظرب  تاب الحيكاف (ٔ)

الػد تكر لػدناف محمػكد لبيػدات، مجلػة مجمػ  اللغػة العربيػة بدمشػؽ،  بينظرب جماليات اللػكف فػي مخيلػة بشػار بػف بػرد الشػعرية (ٕ)
 .  ّّٓ، ِ، جَٖمجب 

فػػي  تػػاب قطػػكؼ دانيػػة، لمجمكلػػة مػػف المػػؤلفيف مييػػدل  مكسػػى ربابعػػة، بحػػث ببػػي سػػلمىأى جماليػػات اللػػكف فػػي شػػعر زىيػػر بػػف  (ٖ)
يكسػؼ  ب؛ كينظرب الصكرة الشعرية كاستيحاء اللكف ُّّٔـب ُٕٗٗ، ِبيركت، ط –سد، المؤسسة العربية للد تكر ناصر الديف اضى 

 . َْـب ُٖٓٗالااىرة،  –نكفؿ، دار ا تحاد العربي للطبالة 

ـب ُٖٓٗبغػػداد،  –الجامعػػة المستنصػػرية  ،،  ليػػة اآلداب  محمػػد لبػػد الحلػػيـ الماشػػطةاؼ. ار. بػػالمر، ترجمػػةب  ب للػػـ الد لػػة (ٗ)
ُٔ . 

دنيػػا طالػػب محمػػد العتػػابي، رسػػالة ماجسػػتير،  ليػػة  ب تكظيػػؼ اللػػكف فػػي شػػعر الم فػػكفيف فػػي العصػػر العباسػػي دراسػػة تحليليػػة (َُ)
 .  ٔـب ََِٕبغداد،  –الجامعة المستنصرية  ،التربية 

، ُُٗب ـ  ُٖٔٗرسػمية مكسػى السػاطي ، مطبعػة أىسػعد _ بغػداد ،ب المعػرم ر للػى الصػكرة لنػد ابػي العػالءلر  ؼ البصأى  (ُُ)
الػد تكر نػادر مصػاركة ،  بالكاق  ، الخياؿ ، المعاني ، كالصكر الفنية ، )حتى الاػرف اللػاني لشػر المػيالدم(  نظرب شعر العميافيك 

 . ِٕٔ – ِٔٔب ـ  ََِٖ،ُار ال تب العلمية _بيركت ، طمراجعة كتدقيؽ كتاديـ ب الد تكر االب لنابسة ، د

حساسلكاف اضى  (ُِ)  . ٕٔـب ُٗٔٗالعراؽ،  _، السنة الخامسةُُنكرم حمكدم الايسي، مجلة ا قالـ، ج بالشالر الجاىلي بيا كا 

 ُِٗٗ، ُي  _لماف ، طالد تكر لدناف لبيد العلي ، دار أيسامة للنشر كالتكز ب  ينظرب شعر الم فكفيف في العصر العباسي (ُّ)
 . ٕ – ٔب  نظرب تكظيؼ اللكف في شعر الم فكفيف في العصر العباسي دراسة تحليليةي؛ ك  ِّْ – ِّّب ـ

 . ُِٗ – ُِٖب لبد العزيز لبد المجيد ، دار المعارؼ _ الااىرة ، )د.ت( بلريمعجزة التربية لند ىيليف   (ُْ)

 . ُِٗ – ُِٖـ. فب  (ُٓ)

 . ُِِب المعرم بي العالءأى الصكرة لند الر  ؼ البصر للى  (ُٔ)

 . ِّٓ – ِّْشعر الم فكفيف في العصر العباسيب  (ُٕ)

 . ُِّب المعرم بي العالءأى لر  ؼ البصر للى الصكرة لند أى نظرب يك ؛ ِٗٔينظرب شعر العميافب  (ُٖ)

 . ّٓٗـب ُٕٗٗمصر،  –الد تكر محمد انيمي ىالؿ، دار النيضة  بالناد اضدبي الحديث (ُٗ)

 . ِّٓشعر الم فكفيف في العصر العباسيب  (َِ)

 . ُّٓٓبي سلمىب أى جماليات اللكف في شعر زىير بف  (ُِ)

 . ُُٔـب ُِٖٗبغداد،  –ساي لكجية إدراؾ اللكف كالش ؿب قاسـ حسيف صال ، دار الرشيد للنشر  (ِِ)
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، ُلبنػاف، ط –مػد للػي، جػركس بػرس، طػرابلس مح إبػراىيـسػالـ )قػراءة ميلكلكجيػة(ب ينظرب اللػكف فػي الشػعر العربػي قبػؿ اإلً  (ِّ)
 . َُّ – ُِٗـب ََُِ

 كما بعدىا.  ُٖٔينظرب اللغة كاللكفب  (ِْ)

جم  كتحايؽ كدراسة ب الد تكرمحمد للي الشكاب ة ، منشػكرات جامعػة  ب( ػىّٖٗالارطبي اضىندلسي )ت شعر يحيى بف ىذيؿ (ِٓ)
 .ْٕب ـُٔٗٗ،  ُمؤتة ،ط

 . َُّسالـ )قراءة ميلكلكجية(ب لعربي قبؿ اإلً ينظرب اللكف في الشعر ا (ِٔ)

لبدالحميد لبد ام اليرامة ، المنشأة العامة للنشر كالتكزي  كا لالف ، طرابلس _ لبيبػا  ب دبوأى ينظرب اضلمى التطيلي حياتو ك  (ِٕ)
 . َُُ ـ بُّٖٗ،  ُ، ط

ديػكاف طرفػة بػف العبػد ب  كبااقي الوشام فاي ظااىر اليادلخولو اطالل ببرقاة ثيماد       تماوح شارة إلى معلاة طرفة، في قكلػوب إ( .
 ( ُٗـ بُُٔٗبيركت ،  – ـر البستاني ، دار صادر 

 . ْٖ- ّٖشعر يحيى بف ىذيؿب  (ِٖ)
نظػرب شػعر يحيػى بػف ىػذيؿب يسكد لند ابف ىػذيؿ. بيض كاضى مف الشكاىد لف اللكنيف اضى  للمزيد .  َٖشعر يحيى بف ىذيؿب  (ِٗ)
(ْٕ ،ٕٗ ،ْٖ ،ٖٖ ،َُِ ،َُٕ ،َُٖ ،َُٗ ،َُِ ،ُِِ ،ُِّ ،ُِْ .) 
لشػى الحمػالؽ، ضػعيؼ البصػر، متكقػد الخػاطر، لمػى الارطبػي، كلػد أى أبك لبد ام محمد بف سليماف بف الحنػاط الػدليني اضى  (َّ)

يبيػ  الحنطػة  هف أبػك فارأ  ليران في حالة لشاه لـ طفئ نكر لينو بال لية، فازداد برالة، كنظر في الطب بعد ذلؾ فػانج  لالجػان، ك ػا
ك ػاف  ! بارطبة، نشأ نشأة ألانتو للى أف بلح ااية مف العلـ. ك اف بنك ذ كاف ىـ الذيف  فكه مؤكنة الدىر، كفراكه لالشتغاؿ بػالعلـ

فػي  . تنظػر ترجمتػوب جػذكة الماتػبس لليجػرة ّْٕالغالب لليو المنطؽ حتى أتيـ في دينو، كنفي لف قرطبة تػكفي ابػف الحنػاط سػنة 
(، قػدـ لػو كشػرحو ب ال تػكر صػالح الػديف اليػكارم ، ػىػْٖٖر ك ة اضىندلس بإلبي لبد ام محمد بف ابي نصر فىتيكح الحميػدم )تذ 

بػي الحسػف للػي بػف بسػاـ إل ب ؛ الػذخيرة فػي محاسػف أىػؿ الجزيػرةٓٔ-ْٔب ـ  ََِْ،  ُالم تبة العصرية ، صيدا _ بيركت ، ط
 ؛ الخريػدةّّٗ-ّّٖب ُ/ُـب َََِ، ُإحساف لباس، دار الغرب اإلسالمي ػ بيركت، ط الد تكر، تحايؽب ى(ِْٓالشنتريني )ت

ب اضسػػتاذيف لمػػر الدسػػكقي ك للػػي لبػػد العظػػيـ ، الػػدار  تحايػػؽ ،( ػىػػٕٗٓالاصػػر كجريػػدة العصػػر ب للعمػػاد ا صػػفياني ال اتػػب ، )
، أك المرقبة العليا فيمف يستحؽ الاضاء كالفتيا،  ندلسريخ قضاة اضى ؛ تأى  ِِّب ِ/ْقسـ شعراء اضندلسب التكنسية للنشر ، )د.ت(، 

مػػريـ قاسػػـ  الد تكرة،، ضػػبطتو كشػػرحتو كلل اػػت لليػػو كقػػد مت لػػو كرتبػػت فيارسػػوبى(ّٕٗ)ت بعػػد  اضىندلسػػي الحسػػف النبػػاىي فبػػإلً ب 
 . ُُٓـب ُٓٗٗ، ُبيركت، ط –طكيؿ، دار ال تب العلمية 

 لبد ام محمػد  إلبيقطار ب ينظرب الركض المعطار في خير اض . يضان أى )شكش( شكسب منطاة إلى الجنكب مف قرطبة، كتدل
بيػػركت، طبػػ  للػػى  –مؤسسػػة ناصػػر لللاافػػة  ، حسػػاف لبػػاسا  الد تكر  ىػػػ(، تحايػػؽبََٗبػػف لبػػد ام بػػف لبػػد المػػنعـ الحمػػرم، )ت 

 . ِّٗـب َُٖٗ، ِمطاب  دار السراج، ط

 ب محمد بف محمد بف لبد ام  ينظرب نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ . ارض الرـك لبوب مف الجزر الصغيرة باضندلس، تجاكرأ
 – ّٖٓ/ ِـب ُٖٖٗ، ُبيركت، ط –ىػ(، الناشر لالـ ال تب َٔٓدريسي )ت دريس الحسني الطالبي، المعركؼ بالشريؼ اإلً إبف 

ْٖٓ . 
 ينظرب الركض المعطارب  مياؿأى ة ستة لبيرةب مدينة بيف الابلة كالشرؽ مف قرطبة، بينيما كبيف ارناطأى ا .ِٖ . 

  نظػػػرب الػػػركض . ي المن ػػػبب مرسػػػى صػػػيفي باضنػػػدلس، لػػػو نيػػػر يريػػػؽ فػػػي البحػػػر. كمػػػف المن ػػػب إلػػػى ارناطػػػة اربعػػػكف مػػػيالن
 . ْٗٓ – ْٖٓالمعطارب 

 . ّْٗب ُ/ ُالذخيرةب  (ُّ)
يماف بف سػكيد بػف خلصػو الشػذكني الػداني الضػرير، أحػد بك لبد ام محمد بف لبد الرحمف بف أحمد بف فت  بف قاسـ بف سلأى  (ِّ)

، كل نو باضئمة كالعلماء، أشبو منو بال ت اب كالشػعراء، مػف أىػؿ بلنسػية لػـ نػزؿ دانيػة لػـ انتاػؿ ـللماء ال الـ، لو حظ مف النلر كالنظ
إلبي لبػدام محمػد ب ؛ تحفة الاادـ ِّٗب ٓ/ّخيرةب الذ؛  ُٔ. تنظر ترجمتوب جذكة الماتبسب  ىَْٕة، كفييا تكفي سنة ريٌ إلى الم
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 ُلػاد بنػاءه كللػؽ لليػو ب الػد تكر إحسػاف لبػاس ، دار الغػرب اإلسػالمي _ بيػركت ، طأ ب(ػىػٖٓٔ)بف ا بار الاضالي البلنسي ،
مػد ، تحايػؽب محى(ُُٗللحػافظ جػالؿ الػديف لبػد الػرحمف السػيكطي )تب ؛ بغية الكلاة فػي طباػات اللغػكييف كالنحػاة  ٕ ـ بُٖٔٗ،

 .ََُ/ُـب ُٕٗب ِالااىرة، ط _ أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الف ر العربي
تحايؽ  ، (ػىَُُْالطيب مف اصف اضىنلس الرطيب ب للشيخ أىحمد بف المارم التلمساني ، )ت نف  ؛ ِّْ /ٓ/ ّالذخيرةب  (ّّ)

سػػكد لنػػد بػػيض كاضى ىد اللػػكنيف اضى للمزيػػد مػف شػػكا  . ُٔٓ/ ْبـ  ََِٖ،  ٓب الػد تكر إحسػػاف لبػػاس ، دار صػػادر _ بيػػركت ، ط
 .  ّٗندلسب مغرب كاضى ب قسـ شعراء ال ؛ الخريدة ُٔينظرب جذكة الماتبسب  . ابف خلصو

تػػػاج اللغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة ب إلبػػػي نصػػػر إسػػػماليؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػكىرم الفػػػاربي  الصػػػحاح . * الحنػػػدسب الليػػػؿ الشػػػديد الظلمػػػة
 مادة )حندس(. ، ُٔٗ/ّـ ب ُٕٖٗ،  ْر ، دار العلـ للمالييف _ بيركت ،ط( ، تحايؽ ب احمد لبد الغفكر لطاػىّّٗ)ت
(، تحايػػؽ ب ػىػػُِّب إلبػػي ب ػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد اضزدم )تجميػػرة اللغػػة  . ميػػيضب مػػريض مػػف الػػـ الحػػب أك ايػػره **

 معتؿ .باب الطاء في ال،  َُٖٕ/ِـ ب ُٕٖٗ،  ُرمزم منير بعلب ي ، دار العلـ للمالييف _ بيركت، ط

 

 . َُٗ ـ بُّٔٗمحمد المرزكقي ، كالجيالني بف الحاج يحيى ،م تبة المنار _ تكنس ،  بك الحسف الحصرم الايركانيبأى  (ّْ)

 لاللػكف مػيالن فػي  سػبتة  ب مدينة بػالمغرب قديمػة للػى سػاحؿ البحػر، فييػا آلػار  ليػرة لػألكؿ كقصػكر كاقبػاء، بينيػا كبػيف طنجة
 . ّٓٗطارب البر. ينظرب الركض المع

 . ُِّابك الحسف الحصرم الايركانيب  (ّٓ)
 . ُِٕـ. فب  (ّٔ)
 . ُُّـ. فب  (ّٕ)

 . ُٖٓـب ُْٖٗ، ّ – ِال كيت،  –، مجلة العربي  اؽقالد تكر لمر الد بينظرب اضلكاف كالناس (ّٖ)

 .  ُُّبك الحسف الحصرم الايركانيب أى  (ّٗ)
، ُُٔبػك الحسػف الحصػرم الايركانػيب )أى . ينظػرب  يض كاضسكد لند الحصػرمكللمزيد مف شكاىد اللكنيف اضب  . ُّّـ. فب  (َْ)

ُُٕ ،ُِٓ ،ُِٕ ،ُِٗ ،ُّٓ ،ُْٔ ،ُِٗ ،ِِّ ،ِِٔ ،ُِّ ،ِّٕ ،ّٔٓ ،ّٕٖ ،ّٖٖ ،ّْٗ ،َْْ ،َْٔ ،ُِْ ،
ُّْ ،ُْٗ ،ِْٖ ،ْٕٖ ،ْْٖ .) 

 ان فصحفو الدىر ليعمى معناه لف البشر.ن اف الشيب شي *
 لرة السير كالتعب ، أم التعب )الصحاحب كجى(.** تكجيب تش ك الكجى ل 

 *** العرمسب الناقة الشديدة، )الصحاحب لرمس(، الكجناءب الضخمة أك السريعة )الصحاحب كجف(.
( كمجمكلػػة مػف مكشػػحاتو ، تحايػؽ ب إحسػػاف ػىػِٓٓابػي جعفػػر احمػد بػف لبػػد ام بػف ابػػي ىريػرة )ت ديػكاف اضلمػى التطيلػػي (ُْ)

 . ُٓب ـ  ُّٔٗ_ بيركت ، لباس ، دار اللاافة 

 . َٓب .ف (ِْ)
 . َٓـ. فب  (ّْ)
 (. ِّٓ، َُِ، ٓٓ، َٓ، ْٗ، ِٖ، ِْ، َِ. ينظرب ديكانوب ) سكدبيض كاضى . للمزيد مف شكاىد اللكنيف اضى ِْٔب ـ. ف (ْْ)
 تبػػة اللاافػػة محمػػد لكيػػد الطربػػكلي، م الػػد تكرينظػػرب اضلمػػى التطيلػػي شػػالر لصػػر المػػرابطيف )دراسػػة مكضػػكلية فنيػػة(ب  (ْٓ)

 . ُٖٗـب ََِٓ، ُ، ط الااىرة –الدينية 

بغػػػداد،  –لػػػالـ محمػػػد مجيػػػد سػػػعيد، منشػػػكرات كزارة اللاافػػػة كاإل الػػػد تكر بنػػػدلسالشػػػعر فػػػي ليػػػد المػػػرابطيف كالمكحػػػديف باضى  (ْٔ)
 .  ّٗٓـب َُٖٗ
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 . ّٗٓينظرب ـ. فب  (ْٕ)
(

59
ة كسػ ف اشػبيلة ، ك ػاف يعػرؼ بػالتطيلي اضصػغر ،كاشػتير بالشػعر أبك اسحاؽ إبراىيـ بف محمد الت طىيلي الضرير ، نشػأ بارطبػ(

؛ ن ػت العميػاف فػي ن ػت العميػاف ب صػالح الػديف  ّٗبعد ابي العباس التطيلي ا لمػى بػزمف يسػير . تنظػر ترجمتػو بتحفػة الاػادـ ب
 ُبيػركت ، ط –العلميػة  ىػ(، لٌلؽ لليو ككض  حكاشيو ب مصػطفى لبػد الاػادر لطػا ، دار ال تػبْٕٔخليؿ بف ايبؾ الصفدم )ت

ىػػػػ(،تحايؽ كالتنػػػاء بأحمػػػد اضرنػػػأككط ،كتر ػػػي ْٕٔ؛ الػػػكافي بالكفيػػػات بصػػػالح الػػػديف خليػػػؿ بػػػف ايبػػػؾ الصػػػفدم )ت ٓٔـب ََِٕ،
 . ٖٕ/ٔـ بَََِ،  ُبيركت ، ط –مصطفى ،دار احياء التراث العربي 

 .ُْتحفة الاادـب  (ْٗ)
، ي نػػى أبػػا لبػػد ام، كيعػػرؼ بنسػػبو  ػػاف حافظػػان للاػػرآف، طيػػب النغمػػة بػػو، محمػػد بػػف محمػػد الن مػػرم الضػػرير مػػف أىػػؿ ارناطػػة (َٓ)
. تػكفي ار الشكاىد مف  تاب ام كخطب العػرب كأشػعارىحضحايؽ، كيستتستاذان ياـك للى العربية قياـ أرفان في ذلؾ، كالظان بليغان، طً 

إلبػػي لبػد ام محمػد بػػف بفػي أخبػار ارناطػة  اطػػة. تنظػر ترجمتػوب اإلح لليجػػرة  ىّٕٔبغرناطػة فػي التاسػ  لشػػر مػف شػعباف لػاـ 
(، شػرحو كضػبطو كقػدـ لػو ب الػد تكر يكسػؼ للػي ػىػٕٕٔلبدام بف سعيد بف احمد السلماني الشيير بلساف الديف ابف الخطيب )ت

 . ِّٖ/ُبغية الكلاةب   ؛ ُِ-ُٗ/ ّـ ب ََِّ،  ُالطكيؿ ، دار ال تب العلمية _ بيركت، ط
 . َِ/ ّا حاطةب  (ُٓ)
( ، تحايػؽ ب ػىػَٖٕ_ٖٗٔإلبػف جػابر اضىندلسػي محمػد بػف احمػد بػف للػي ) بفي مدح الملػؾ الصػال   ديكاف الماصد الصال  (ِٓ)

 .ّٗ ـ بََِٖ، ُ، طالد تكر احمد فكزم الييب ، دار سعد الديف _ دمشؽ 
  الصحاحب لجج(  مكاجأى لججب( . 
  لساف العربب لجج(.  قاـأيعجب لاج، مر ك( . 

، ّٖينظػرب ديػكاف الماصػد الصػال ب ) سكد  بػف جػابر.بيض كاضى . للمزيد مف شكاىد اللكنيف اضى  ٕٖب  اف الماصد الصال ديك  (ّٓ)
ا في ؛ كالحلة السير  (ّّٕ، ِّّ، ِٔٔ، ُٕٕ، ُْٔ، ُٔٓ، ُْٓ، ُْٓ، ُُْ، ُّٗ، ََُ، َٕ، ْٖ، ْٕ، ْٔ، ِْ، َْ

، ٕٖ، ٖٔ)ـ ب ُٖٓٗ،ُب للػي أبػك زيػد ، لػالـ ال تػب _ بيػػركت ، ط ق( ، تحايػؽَٖٕإلبػف جػابر اضىندلسػي ) بمػدح خيػر الػكرل 
الد تكر احمد فكزم الييب ، دار سعد  ب، صنعو  ق(َٖٕتاضندلسي محمد بف احمد بف للي الضرير ) ( ؛ كشعر ابف جابرَُُ

 . ِٖ ـ ب ََِٕ، ُالديف _ دمشؽ ، ط
 . ّٓب  ـُٕٗٗ، ُبيركت، ط –ـ اللكف كالضكء بحث جمالي للميب فارس مترم ظاىر، دار الال (ْٓ)

؛ شػػعر  كمػػا بعػػدىا ٓٓب سػػالـ )قػػراءة ميلكلكجيػػة( ؛ اللػػكف فػػي الشػػعر العربػػي قبػػؿ اإلً  ُِْ – ُُِب  ينظػػرب اللغػػة كاللػػكف (ٓٓ)
 ُِٔ – َِٔب ُّٖٗ، ِالاػاىرة، ط –؛ الت كيف في الفنكف التشػ يليةب لبػد الفتػاح ريػاض، دار النيضػة  َّٗ – ِٗٗب  العمياف
 . ِِ – ُِـب ُٓٗٗمصر،  –ة الشعرية كالرمز اللكنيب يكسؼ حسف نكفؿ، دار المعارؼ ؛ الصكر 

مؿ محمػكد لبػد الاػادر، رسػالة ماجسػتير، جامعػة النجػاح الكطنيػة، أى  ببعاده في الشعر الجاىلي شعر المعلاات نمكذجان أى اللكف ك  (ٔٓ)
 . ُٔـب ََِّفلسطيف،  –نابلس 

 –حمػػد مابػػؿ محمػػد المنصػػكرم، اصػػدارات كزراة اللاافػػة كالسػػياحة أى ايػػة لصػػر الطكائػػؼب اللػػكف فػػي الشػػعر اضندلسػػي حتػػى ني (ٕٓ)
 .  ُِٗـب ََِْصنعاء، 

   .)الطٍرؽب جم  طريؽ س نت للضركرة. كمف معانييا العادة )الصحاحب طرؽ 

 . َُٓشعر يحيى بف ىذيؿب  (ٖٓ)
  .)ا ديـب الجلد، كىنا الاشرة. )الصحاحب أدـ 

  صلو. )الصحاحب جفف(. أى جفف، كىك قضيب العنب، كيعني ىنا  الجفافب جم 
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 . ِٗشعر يحيى بف ىذيؿب  (ٗٓ)
 . ُْٔأبك الحسف الحصرم الايركانيب  (َٔ)
 -د  ت اضلػػػكاف فػػػي شػػػعر نػػػزار قبػػػانيب احمػػػد لبػػػد ام محمػػػد حمػػػداف، رسػػػالة ماجسػػػتير، جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة، نػػػابلس (ُٔ)

 . ِْـب ََِٖفلسطيف، 

 شنة. )الصحاحب حرش(. حرشب خ 

 كاضرجؿ. )الصحاحب حمش(. أى ؽ ك العفرب التراب )الصحاحب لفر(، الحمشب دقاؽ الس 

للمزيد مف شكاىد اللكف اضحمر في شعر الحصػرم . ينظػر ب أبػك الحسػف الحصػرم .  ِْٖب  أبك الحسف الحصرم الايركاني (ِٔ)
 (.َْٖ، ُْٗ، ّٕٗ، ِّٕ، ِِٔ، ُِٕ، ُِٓالايركاني ب )

 . ُِلمى التطيليب ديكاف اضى  (ّٔ)
 . َِ ـ. فب (ْٔ)
 . َِٓـ. فب  (ٓٔ)
 . ِّٓـ. فب  (ٔٔ)
 . ّْـ. فب  (ٕٔ)
 . ٕٗينظرب تكظيؼ اللكف في شعر الم فكفيف في العصر العباسي دراسة تحليليةب  (ٖٔ)

 . ٖٖديكاف الماصد الصال ب  (ٗٔ)
 . ُْٓـ. فب  (َٕ)
 . ُِٕـ. فب  (ُٕ)
 . ِْٔـ. فب  (ِٕ)
 . ّّٕ ـ. فب (ّٕ)
 . َٗشعر ابف جابرب  (ْٕ)

 بق(،تحايػػؽَٖٕ( بإلبػػف جػػابر اضىندلسػػي )تأك الغػػيف فػػي مػػدح سػػيد ال ػػكنيف ) (نظػػـ العاػػديف فػػي مػػدح سػػيد ال ػػكنيف ) (ٕٓ)
 . ُّ ـ بََِٓ، ُالد تكر احمد فكزم الييب ، دار سعد الديف _ دمشؽ ، ط

 . ُِِية(ب سالـ )قراءة ميلكلكجاللكف في الشعر العربي قبؿ اإلً  (ٕٔ)

 . ّٖشعر يحيى بف ىذيؿب  (ٕٕ)
 . ُّْ – ُّّندلسي حتى نياية لصر الطكائؼب ينظرب اللكف في الشعر اضى  (ٖٕ)

 . ٔٗشعر يحيى بف ىذيؿب  (ٕٗ)
 . ِّّ /ِ/ ْالخريدةب  (َٖ)
 . ّْٓ /ُ/ ُالذخيرةب  (ُٖ)
  رية الضحكؾ. )الصحاحب لرب(. كالفلؾب جم  فالؾ مف راد بيا ىنا الجاأى العيربب جم  لركبة، كىي المرأة المتحببة إلى زكجيا، ك

 فل ت الجارية إذ استدار لدييا. )الصحاحب فلؾ(. 

 . ّٕٓأبك الحسف الحصرم الايركانيب  (ِٖ)
 .ٕٗشعر يحيى بف ىذيؿب  (ّٖ)
النشػر كالتكزيػ  ساسػيف لسػاؼ، المؤسسػة الجامعيػة للدراسػات ك الد تكر ينظرب الصكرة الشعرية كنماذجيا في ابػداع ابػي نػكاسب  (ْٖ)
 . َّـب ُِٖٗ، ُبيركت، ط –
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 . ِٗشعر يحيى بف ىذيؿب  (ٖٓ)
 . َْتحفة الاادـب  (ٖٔ)
 . ُٖٓينظرب اضلكاف كالناسب  (ٕٖ)

 . ُُِبي العالء المعرمب ألر  ؼ البصر للى الصكرة لند أى ينظرب  (ٖٖ)

 . ِٗديكاف الماصد الصال ب  (ٖٗ)
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 المظان ثبت
 والمراج  ادرالم 
 تػكنس_  المنػار م تبػة ، يحيػى الحػاج بف كالجيالني ، المرزكقي محمدب  الايركاني الحصرم الحسف أىبك 

 .  ـ ُّٔٗ ،

 بغػػداد_أسػػعد السػػاطي،مطبعة مكسػػى رسػػميةب  المعػػرم العػػالء ابػػي لنػػد الصػػكرة للػػى البصػػر  ػػؼ أىلػػر ، 
 . ـ ُٖٔٗ

 بلسػاف الشػيير السػلماني احمػد بػف سػعيد بف لبدام بف محمد لبدام إلبيب  ارناطة أخبار في اإلحاطة 
 ال تػػب دار ، الطكيػؿ للػي يكسػؼ الػػد تكرب  لػو كقػدـ كضػبطو شػػرحو ،( ىػػٕٕٔت) الخطيػب ابػف الػديف
 . ـََِّ ، ُط ، بيركت_ العلمية

 لػالفاض كالتكزيػ  للنشػر العامػة المنشػأة ، اليرامػة لبػدام الحميػد لبػدب   كأدبػو حياتػو التطيلػي اضىلمى ، 
 . ـُّٖٗ، ُط ، ليبيا_ طرابلس

 الطربػػػكلي لكيػػػد محمػػػد الػػػد تكر(ب فنيػػػة مكضػػكلية دراسػػػة) المػػػرابطيف لصػػػر شػػػالر التطيلػػػي اضىلمػػى ، 
 . ـ ََِٓ ، ُط ، الااىرة_  الدينية اللاافة م تبة

 تحايؽب (ىػُُٗت) السيكطي الٌرحمف لبد الديف جالؿ للحافظب  كالنحاة اللغكييف طباات في الكلاة بغية 
 . ـُٕٗٗ ، ِط ، الف ر دار ، إبراىيـ أبكالفضؿ محمدب

 اضىندلسػػي النبػػاىي الحسػػف إلبػػفب  كالفتيػػا الاضػػاء يسػػتحؽ فػػيمف العليػػا المرقبػػة أىك ، اضىنػػدلس قضػػاة تػػاريخ 
 ،دار طكيؿ قاسـ مريـ الد تكرةب فيارسو كرتبت لو كقدمت لليو كللات كشرحتو ،ضبطتو(ىػّٕٗبعد ت)

 .  ـُٓٗٗ ، ُط ، بيركت_  يةالعلم ال تب

 ب  لليػو كللػؽ بنػاءه ،ألػاد(ىػػٖٓٔ ت)، البلنسػي الاضػالي ا بػار بػف محمػد ام لبد إلبيب  الاادـ تحفة
 . ـُٖٔٗ ،ُط ، بيركت_ اإلسالمي الغرب دار ، لباس إحساف الد تكر

 ـُّٖٗ ، ِط ، الااىرة – النيضة دار ، رياض الفتاح لبدب  التش يلية الفنكف في الت كيف . 

 (ىػػػْٖٖت) الحميػػدم فىتيػػكح نصػػر ابػػي بػػف محمػػد ام لبػػد إلبػػيب  اضىنػػدلس ك ة ذ ػػر فػػي الماتػػبس جػػذكة، 
 ـََِْ ، ُط ، بيػركت – صػيدا ف العصػرية الم تبػة ، اليػكارم الديف صالح الد تكرب  كشرحو لو قدـ
 . 

 بعلب ػي منيػر رمزمب  ايؽتح ،( ىػُِّت) اضزدم دريد بف الحسف بف محمد ب ر إلبيب  اللغة جميرة ، 
 .ـ ُٕٖٗ ، ُط ، بيركت_  للمالييف العلـ دار

 لػػالـ ، زيػػد ابػػك للػػيب  تحايػػؽ ،( ىػػػَٖٕت) اضىندلسػػي جػػابر إلبػػفب  الػػكرل خيػػر مػػدح فػػي السػػيرا الحلػػة 
 . ـ ُٖٓٗ ، ُط ، بيركت_  ال تب
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 ُط ، بيػػػركت_  الف ػػػر دار ، ىػػػاركف محمػػػد السػػػالـ لبػػػدب  تحايػػػؽ ،( ىػػػػِٓٓت) للجػػػاحظب  الحيػػػكاف ، 
 . ـُٖٖٗ

 ال اتػػب اضىصػػفياني بعمػػاد المعػػركؼ ، الػػديف صػػفي محمػػد بػػف محمػػدب العصػػر كجريػػدة الاصػػر خريػػدة ، 
 ( .ت.د) ، للنشر التكنسية الدار ، العظيـ لبد كللي ، الدسكقي لمرب  اضيستاذيف تحايؽ ،(ىػٕٗٓت)

 مكشػحاتو مػف كمجمكلػة(  ىػػِٓٓت) ىريػرة ابي بف ام لبد بف أحمد جعفر ابي التطيلي اضىلمى ديكاف 
 . ـُّٔٗ ، بيركت_  اللاافة دار ، لباس إحساف الد تكرب  تحايؽ ،

  ـُُٔٗ ، بيركت – صادر دار ، البستاني  ـرب  العبد بف طرفة ديكاف   . 

 للػي بػف احمػد بػف محمػد اضىندلسػي جػابر إلبػفب  الصػال  الملػؾ مػدح فػي الصػال  الماصد ديكاف (ٖٔٗ 
 . ـ ََِٖ ، ُط ، ؽشدم_  الديف سعد دار ، الييب فكزم الد تكرأحمدب  تحايؽ ،(ىػَٖٕ_

 ب  تحايػػػؽ ،( ىػػػػِْٓت) ، الشػػػنتيريني بسػػػاـ بػػػف للػػػي الحسػػػف إلبػػػيب  الجزيػػػرة أىػػػؿ محاسػػػف فػػػي الػػػذخيرة
 . ـَََِ ، ُ،ط بيركت_  اإلسالمي الغرب دار ، لباس إحساف الد تكر

 الحمػػػػرم المػػػػنعـ لبػػػػد بػػػػف ام لبػػػػد بػػػػف محمػػػػد ام لبػػػػد إلبػػػػيب  اضقطػػػػار خيػػػػر فػػػػي المعطػػػػار الػػػػركض 
حسافب  تحايؽ ،(ىػََٗت)،  دار مطػاب  للػى طبػ  ، بيػركت_  لللاافػة ناصػر مؤسسة ، لباس الد تكرا 

 . ـ َُٖٗ، ِط ، السراج

 ـُِٖٗ ، بغداد_  للنشر الرشيد ،دار صال  حسيف قاسـب  كالش ؿ اللكف إدراؾ ساي كلكجية . 

 فػػكزم الد تكرأحمػػدب  صػػنعو ،( ىػػػَٖٕت) الضػػرير للػػي بػػف احمػػد بػػف محمػػد ندلسػػياضى  جػػابر أبػػف شػػعر 
 . ـََِٕ ، ُط ، دمشؽ_  الديف سعد دار ، الييب

 الػد تكرنادر( ب المػيالدم لشػر اللاني الاف حتى) الفنية كالصكرة المعاني ، الخياؿ ، الكاق  العمياف شعر 
 ََِٖ، ُط ، بيػركت_  العلميػة ال تػب دار ، ابسػةلن الػد تكراالبب  كتاديـ كتدقيؽ مراجعة ، مصاركة

 . ـ

 لمػاف_  كالتكزيػ  للنشػر أسػامة دار ، العلػي لبيد الد تكرلدنافب  العباسي العصر في الم فكفيف شعر ، 
 . ـُِٗٗ، ُط

 اللاافػػة كزارة منشػػكرات ، السػػعيد مجيػػد محمػػد الػػد تكرب  باضىنػػدلس كالمكحػػديف الػػرابطيف ليػػد فػػي الشػػعر 
 . ـَُٖٗ ، بغداد _ كا لالـ

 الشكاب ة للي الد تكرمحمدب  كدراسة كتحايؽ جم  ،(ىػّٖٗت) اضىندلسي الارطبي ىذيؿ بف يحيى شعر 
 . ـُٔٗٗ، ُط ، مؤتة جامعة منشكرات ،

 ( ىػػػّّٗت) الفػػارابي الجػػكىرم حمػػاد بػػف إسػػماليؿ نصػػر إلبػػيب العربيػػة كصػػحاح اللغػػة تػػاج الصػػحاح، 
 . ـ ُٕٖٗ ، ْط ، بيركت_  للمالييف العلـ دار ، رالعطا الغفكر لبد أحمدب  تحايؽ

 ـُٖٓٗ ، الااىرة -  للطبالة العربي ا تحاد دار ، نكفؿ يكسؼب  اللكف كاستيحاء الشعرية الصكرة . 
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 ـُٓٗٗ ، مصر – ا تحاد دار ، نكفؿ حسف يكسؼب  اللكني كالرمز الشعرية الصكرة  . 

 للدراسػات الجامعيػة المؤسسػة ، لسػاؼ ساسػيف الد تكرب  نكاس ابي إبداع في كنماذجيا الشعرية الصكرة 
 . ـُِٖٗ، ُط ، بيركت – كالتكزي  كالنشر

 الجامعػػػػػػة ، اآلداب  ليػػػػػػة ، الماشػػػػػػطة الحلػػػػػػيـ لبػػػػػػد محمػػػػػػدب  ترجمػػػػػػة ، بػػػػػػالمر. ار. اؼب  الد لػػػػػػة للػػػػػػـ 
 . ـُٖٓٗ ، بغداد – المستنصرية

 الركيفعػػػي اضنصػػػارم منظػػػكر أبػػػف فالػػػدي جمػػػاؿ ، الفضػػػؿ ابػػػك ، للػػػي م ػػػـر بػػػف محمػػػدب  العػػػرب لسػػػاف 
 . ـُّٗٗ ، ّ ط بيركت – صادر دار ،( قُُٕت) ا فرياي

 ـُٕٗٗ ، ِ،ط الااىرة – كالتكزي  للنشر ال تب لالـ ، لمر مختار أحمد الد تكرب  كاللكف اللغة . 

 اافػةالل كزارة اصػدارات ، المنصكرم محمد احمدب  الطكائؼ لصر نياية حتى اضندلسي الشعر في اللكف 
 .  ـََِْ ، صنعاء – كالسياحة

 طػرابلس ، بػرس جػركس ، للػي محمػد إبػراىيـ( ب ميلكلكجيػة قػراءة) اإلسػالـ قبػؿ العربي الشعر في اللكف 
 . ـََُِ ، ُط ، لبناف –

 ـُٕٗٗ ، ُط ، بيركت – الالـ دار ، ظاىر مترم فارس( ب للمي جمالي بحث) كالضكء اللكف             . 
 ( .ت. د) ، الااىرة_  المعارؼ دار ، المجيد لبد العزيز لبدب   يلر ىيليف ندل التربية معجزة 

 كللػػؽ حااػػو ،( ىػػػٖٓٔت) سػػعيد بػػف ام لبػػد بػػف محمػػد بػػف مكسػػى بػػف للػػيب المغػػرب حلػػى فػػي الميغػػرب 
 .ـ ُّٗٗ ، ْط ، بمصر المعارؼ دار ، ضيؼ شكقي الد تكرب  لليو

 المعػركؼ ، الطػالبي الحسػني إدريػس بػف ام لبػد بػف حمدم بف محمدب  اآلفاؽ إختراؽ في المشتاؽ نزىة 
 . ـُٖٖٗ ،ُط ، بيركت_  ال تب لالـ ،الناشر( ىػَٔٓت) ، ا دريسي بالشريؼ

 ال ػػػكنيف سػػػيد مػػػدح فػػػي العاػػػديف نظػػـ ()ال ػػػكنيف سػػػيد مػػػدح فػػػي الغػػػيف اك ( ب)اضىندلسػػػي جػػػابر إلبػػػف 
 . ـََِٓ ، ُط ، دمشؽ – الديف عدس دار ، الييب فكزم احمد الد تكرب  تحايؽ ،( ىػَٖٕت)

  ب  تحايػؽ ،( قَُُْت) ، التلمسػاني الماػرم بف أحمد للشيخب  الرطيب اضىندلس اصف مف الطيب نف
 . ـ ََِٖ ، ٓط ، بيركت_  صادر دار ، لباس إحساف الد تكر

 ـ ُٕٕٗ ، الااىرة_  مصر نيضة دار ، ىالؿ انيمي محمد الد تكرب  الحديث اضدبي الناد . 

  ىػػ(، للٌػؽ لليػو ككضػ  ْٕٔ ت العمياف في ن ت العمياف ب صالح الديف خليؿ بف ايبؾ الصػفدم )تن
 ـ . ََِٕ، ُبيركت ، ط –حكاشيو ب مصطفى لبد الاادر لطا ، دار ال تب العلمية 

 ىػػػ(،تحايؽ كالتنػػػاء بأحمػػد اضرنػػػأككط ْٕٔالػػكافي بالكفيػػػات بصػػالح الػػػديف خليػػؿ بػػػف ايبػػؾ الصػػػفدم )ت
 ـ .َََِ،  ُبيركت ، ط –، دار احياء التراث العربي  ،كتر ي مصطفى

ََََََََََ 
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  الجامعية الرسائل 
 العتػػابي محمػػد طالػػب دنيػػاب  تحليليػػة دراسػػة العباسػػي العصػػر فػػي الم فػػكفيف شػػعر فػػي اللػػكف تكظيػػؼ ، 

 . ـََِٕ ، بغداد – المستنصرية الجامعة ، التربية  لية ، ماجستير رسالة

 ىػػػػْْٖ) العربػػػي الح ػػػـ نيايػػػة حتػػػى المػػػرابطيف لصػػػر مػػػف اضىندلسػػػي عرالشػػػ فػػػي السياسػػػي الخطػػػاب- 
 . ـََِٖ ، ا نبار جامعة – التربية  لية ، د تكراه اطركحة ، ساجت شا ر محمكد( ب ىػٖٖٗ

 النجػػاح جامعػػة ، ماجسػػتير رسػػالة ، حمػػداف محمػػد ام لبػػد أحمػػدب  قبػػاني نػػزار شػػعر فػػي اضىلػػكاف د  ت 
 .                                                                             ـََِٖ ، سطيففل – نابلس ، الكطنية

 ماجسػػتير رسػػالة ، منسػػؼ  ػػاظـ نػػكرمب  اليجػػرم اللالػػث الاػػرف فػػي العباسػػي العصػػر فػػي اضىلػػكاف د لػػة ، 
 . ـُٕٗٗ ، بغداد جامعة – اآلدآب  لية

 جامعػة ، ماجسػتير رسػالة ، الاػادر لبػد أىمػؿب  نمكذجػان  لاػاتالمع شػعر الجػاىلي الشػعر فػي كأبعاده اللكف 
 .  ـََِّ ، فلسطيف – نابلس ، الكطنية النجاح
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 حسػػاس اضىلػػكاف  ، ُُب  ج ، بغػػػداد – اضىقػػالـ مجلػػػة ، الايسػػي حمػػكدم نػػػكرمب  بيػػا الجػػاىلي الشػػػالر كا 

 . ـُٗٔٗ ، الخامسة السنة

 ـُْٖٗ ، ّ -ِ ، ال كيت – العربي مجلة ، الدقاؽ لمر الد تكرب  كالناس اضىلكاف  . 

 دانيػػػة قطػػػكؼ  تػػػاب فػػػي( بحػػػث) ، ربابعػػػة مكسػػػىب  سػػػلمى ابػػػي بػػػف زىيػػػر شػػػعر فػػػي اللػػػكف جماليػػػات ، 
 ـُٕٗٗ ، ِط ، بيركت – العربية المؤسسة ، اضسد الديف ناصر للد تكر مييدل ، الؤلفيف مف لمجمكلة

 . 

 اللغػة مجمػ  مجلػة ، لبيػدات محمػكد لػدناف الػد تكرب  الشػعرية بػرد بػف بشػار مخيلػة فػي اللكف جماليات 
 . ِ/  َٖب  مج ، بدمشؽ العربية

 َُٖب ع ، اضىردف – لمػػاف مجلػػة ، المسػػاكم السػػالـ لبػػد الػػد تكرب  المػػأتمي شػػعر فػػي اضىلػػكاف رمزيػػة ، 
 . ـََِْ

    

 
 


