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 الملخص:
ن  إن الذات أو أل)أنا(  هي مركز شخصيتنا ،  و             الجسد هو موطن اإلنسان ،  ومن خالل خضوعه لإلرادة  ا 

لجسده ، يجعل منه مادة مميزة لبيئة اإلرادة . فكلما كان وعينا حول جسدنا بشكل  الشخصوتعمق العالقة بوعي 
 أيلإلعجاب ، فيصبح بذلك الجسد قرينا للذات ،  معرفة بقيمتها الجمالية ومزيدا  من األهمية المثيرة مث لصحيح 

ثابتة زمنيا ومكانيا وجعل اإلنسان   يصبح )أنا( أخرى أو مرآة لها . لذلك اْخُتِلف  في تصور الطبيعة اإلنسانية بجعلها
                                                         هو نفسه حيثما وجد ، أو جعلها متغيرة بتغير اإلنسان وقدراته.....

.                                       
 

 
ABSTRACT 

      The self or (I’m) is the focus of our personality , the body is the home of human 

with his submission to will and deepening the relation by awareness of the person to 

his body , its make him as recognized material to environ mint of the will . As the 

awareness of our body is correct , like the knowledge with it aesthetic value getting a 

lot of importance and admiration , then the body  will  join the self , in other meaning 

, become  another (I’m) or its mirror ,  there for the difference by imaginate the 

humanity nature , make it invariable temporal and local , this make the human 

himself as where he found  or  make it variable with the  difference of the  human  

and its ability….                                                                                                             
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أهم تمظهرات الذات اإلنسانية، ويمثل آنيتها المتعينة، وهو ما اهتمت به الظاهراتية والوجودية، ولفظة  البدن
ية تتمثل في الضخامة ، فضاًل عن تضمنها دالالت جمال(5)البدن في العربية أخص باإلنسان من الجسم والجسد

 .(2)والتماسك واعتدال الخلقة والقوة

 
هو المكون للوجود الذاتي، وهو الذي يعطي اإلنسان صفته الخارجية من خالل ربطه بالوعي  الجسدإّن 

ـ مرتبط بفاعلية الذات التي تحركها وتعطيها آنيته. والفن تعبير أساسي عن اإلنسان  الجسدوالمعرفة، وفاعليته ـ 
ه الوعي المفكر، فهو كائن لذاته، يقبض على ذاته بالحدس، بالفكر، وهو ليس روًحا إال بهذه الكينونة الفاعلة بوصف

، ويصبح الجميل لديه ال منتهًيا _الجسد_لذاتها؛ فالشاعر يبدع حين تتحرر روحه من أشكال ومحتوى االنتهائية
 .(3)وحرًّا

 
لإلرادة وتعمق العالقة بوعي الشخص لجسده، يجعل منه إّن الجسد هو موطن اإلنسان، ومن خالل خضوعه 

مادة مميزة لبيئة اإلرادة، فكلما تمركزنا حول جسدنا كلما أخذ مزيًدا من األهمية المثيرة لإلعجاب، وهنا يصبح الجسد 
 .(4)ة في آٍن مًعاآأنا( آخر فهو ذاته والمر ل)قريًنا 

من تصور الطبيعة اإلنسانية على أنها شيء واحد ثابت في  ناكهوقد اختلفت النظرة إلى الطبيعة اإلنسانية، ف
جميع األزمنة والعصور، وأّن اإلنسان هو اإلنسان حيثما وجد، وهناك من نادى بأنها تختلف باختالف األفراد أنفسهم، 

بالدرجة وباختالف استعداداتهم وقدراتهم، فهل طبيعة اإلنسان مادية بحتة؟ أي مرتبطة بالجسد أم هي عقلية روحية 
 األولى؟

من جعل طبيعة اإلنسان مادية نظر إلى مدى تركيبها وتطورها كمادة كيميائية، وأرجع الظواهر النفسية في 
اإلنسان كاإلحساس والتخّيل واإلبداع وغيرها إلى تفسيرات فسيولوجية وجعلها ذات أصول مادية، فاإلنسان في رأيهم 

، وهذا مجانب للصواب ألّن (1)ي رأيهم يجب تطبيق قوانين الفيزياء عليهبناء مادي له حجم ووزن وشكل ولون، لذلك ف
ال أصبح  اإلنسان له وجوده الجسمي الذي يرتبط مع نتاج العقل وبهما تتكون آنيته المعرفية ويشكل الوعي بذاته، وا 

 آلة تدور دون شعور.
ا للجسد )البدن(، وهذا متحقق في أ وجه تشكيلية مختلفة باختالف الرؤى والشاعر العربي أعطى اهتماًما خاصًّ

 .(1)والمواقف الغنية بدالالتها التعبيرية
مقدار طبع اإلنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع »ه( 142وقد أرجع ابن بسام الشنتريني )ت

ني جسمه، فمن كانت نفسه في أصل تركيبه مستولية على جسمه، كان مطبوعا روحانيا، يطلع صور الكالم والمعا
والغالب على حسه، كان  ـمن أصل تركيبه  ـفي أجمل هيئاتها، وأروق لبساتها؛ ومن كان جسمه مستوليا على نفسه 

وحسن الرونق والنظام. فمن كانت نفسه  ن الدرجة األولى في الكمال والتمامعا ما يطلع من تلك الصور ناقصً 
قة من الكالم، تمأل القلوب، وتشعف النفوس. فإذا المستولية على جسمه فقد تأتي منه في حسن النظام، صور رائ

 .(7)«ا لم تعرفه؛ وهذه هو الغريب، أن يتركب الحسن من غير حسنسًّ فتشت لحسنها أصاًل لم تجده، ولجمال تركيبها أ  
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إّن جمال الجسم المحسوس يبدو في بلوغ كل جزء من أجزاء هذا الجسم كماله المقدر له، المهيأ ألداء عمله 
م على خير وجه، وتختلف درجات الجمال الجسمي في مختلف األجزاء في الفرد الواحد، وفي األفراد على الموائ

اختالف أعمارهم وبيئاتهم، فالجمال المحسوس في الطفولة يغاير ما يتوافر منه في الشيخوخة، وقد يختلف الجمال 
بًعا الختالف الشعوب والزمان والمكان، لكن باختالف األذواق والثقافة، فتتعدد األحكام في تقدير جمال الجسم ت

ل قي أساس للجمال عند الجميع  .(8)التناسق بين األجزاء مع السالمة من عوامل الفساد الخ 
فهل يمكن اعتبار الجمال في الروح أم في الجسد؟ علينا أواًل تقسيمه حسب مواقعه المختلفة، إلى جمال 

لى جمال محسوس، فالجمال الحساس  هو ما نالحظه في الجسد، وأما ما ندركه في النفوس فهو الجمال حساس، وا 
، فالجمال يكون في تمازج الروح مع الجسد فكلٌّ منهما مكّمل لآلخر، والذات هي (9)المحسوس وهما ي دركان بالعقل

 التي تعطي للبدن ماهيته، والبدن يعطي للذات تكونه الخارجي الظاهر للعيان، وبه يعرف الذات.
اإلنسان األندلسي مشدوًدا إلى واقعه الذي هو منه، أي واقعه المشرقي على الرغم من ب عد نمط  وقد بقي

عيشه من نمط عيش المشرقي البدوي، وهذا يعود إلى اختالف الحياتين، لكن وسائل التعبير بقيت هي هي، وبقي 
مثالية، فيها كثير من الشوق وكثير من األندلسي ينظر إلى الشرق وعمارة الشرق وحياتهم االجتماعية والفكرية نظرة 

. لهذا نراهم ي طلقون ألقاب الشعراء المشارقة على (50)العز، وكثير من الرغبة في عدم االبتعاد عن تقاليدهم المرسومة
 شعرائهم وأسماء المدن على مدنهم وغيرها من األمور.

 
)البدن( ومظاهره الخارجية أسباًبا لقد ربط الشاعر األندلسي بين جسده وذاته من خالل شعره، وجعل من 

تمس مشاعره وكيانه الذاتي، فهو حين يعشق تبدو عليه مظاهرها، وحين يهرم أو يقاتل أو يجزع... إلخ، يجعل من 
 جسده المعبر عن هذه األمور كلها.

ن الروح، وقد جعل الشاعر األندلسي من تماسك الروح والبدن شيًئا متالزًما، وبخالفه يكون البدن في غربة ع
 ه( في قوله:328والروح في غربة حين يسلب منها البدن، وهذا ما فعل سحر عيني الحبيبة بابن عبد ربه )ت

 
وح ِمْن ب دني  س لبت  الرُّ
 فلي ب د ٌن بال ُروح  
 ق رنت  مع  الرَّدى ن ْفسي
 ـفليت  السِّحر  ِمْن عيني

 

نِ   ز   وُرعت  القلب  بالح 
 ولي ُروٌح بال ب د نِ 

نِ ف نفْ   سي وْهو  في ق ر 
 (00)ولم ي رني ك  لم أ ر هُ ــ
 

فهو ال يملك سوى الروح وقد سلبها الحبيب منه فأصبح بدنه بال روح وروحه بال بدن؛ ألنها فارقته إلى من  
تحب وهذا كله بسحر العينين، وفي موضع آخر يجعل غربة الجسد من خالل ابتعاد الحبيبة عنه ـ التي هي الروح ـ 

 ما في مكان، وهنا نرى التمازج بين الحبيبين، فهو يقول:فكل منه

  
وُح في ب ل دِ  س دِ   الجسُم في ب ل د  و الرُّ وِح ب ْل ي ا ُغرب ة  الج   ي ا وحش ة الرُّ
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ْن كِلْفُت ِبهِ  ْين اك  لي ي ا م   ِإْن ت ْبِك ع 
 

 (02)في ك ِبدي ك  ِمْن ر حم ة  ف ُهما س ْهما
 

 ه( في قوله:413ومثل هذا ذهب ابن زيدون )ت

 
 بارِق ي شُكُر ِللصَّ غ ريٌب ِبأ قصى الشَّ 

رَّ أ نفاس  الصَّ  ما ض   با في احِتماِلهاو 
 

مُّل ها ِمنُه السَّ    الم  ِإلى الغ ربِ ت ح 
 (03)ى ُيهديِه ِجسٌم ِإلى ق لبِ س الم  ه و  

 
يح الصبا تحمل عنه شوقه هذه الذات الشاعرة التي هي في غربة وب عد عن الحبيب وعن بلده، لم تجد سوى ر 

 وسالمه من جسده؛ ألّن روحه لم ت بِق منها الغربة شيًئا، فالبدن هو الظاهر هنا فهو الذات التي تبعث السالم.
إّن الذات في ب عدها عن الحبيب سقيمة، هاجرة النوم والراحة، ومن هنا فإّن الطيف وما يفعل بالذات الحزينة 

في مثل هذه  (54)ه(484حبيب عنه وعودة الوصال؛ يقول السلطان المعتصم باهلل )تهي السلوة واألمل في انقطاع ال
 الذات: 

 
 يا م ن بجسمي لبعده س قمٌ 
 بين جفوني والنَّوم ُمع ت ركٌ 

 كان صرُف الزمان أبعدني إنْ 
 

 ما ِمنه غير الدُُّنوِّ ي بِريني 
 ت صُغر عنه حروب صفِّينِ 

 (05)عْنك فطيُف الخيال ُيدنيني
 

ن كان طيف خيال يعتريه ويعيد له النوم ويبري السقام. وهنا افالش عر متمسك بأي شيء يعيد له ذاته حتى وا 
 كون بدنها من خالل قربه من اآلخر.نرى الذات الشعرية ت  

  
ه( من ذاته مقيمة عند األحبة مع أّن جسده الذي هو كينونته 411ونرى كيف يجعل ابن حزم األندلسي )ت

 فارقه، يقول: الحقيقية راحٌل وم
 يشخصأصبحت ُمْرت ِحال  ب نْ ئل

ْعن    ىولكن للعيان ل طيُف م 
 

 ا ُمِقْيمُ ي عندكم أبد  روحف 
 (06)لذا سأل المعاي ن ة  الكليمُ 

 
 ويقول أيًضا: 

 جسم   يقول أخي: شجاك رحيلُ 
 مطمئن   له: المعاينُ  فقلتُ 

 

 ا رحيلُ عن   هُ ل   ما ك  وروحُ  
 (07)الخليلُ  المعاينة   لذا طلب  

 
إّن ابن حزم قوي االستدالل والبرهان، فهو يتحدث عن االجتماع والفرقة، رادًّا على َمن يكتفي بالسماع أو 
الطيف، بأّن الروح تطلب المعاينة، ففيها يجد اإلنسان ذاته بشكل أكبر؛ ألّن المعاينة تزيد من االطمئنان النفسي، 
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رضا عن المقابل، حيث يرى ويشاهد، والشاعر استند في حجته إلى ومن ثَمَّ يقيم لدى الشاعر العنصر الجمالي في ال
 ما في القرآن من قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليهما السالم.

ويشعر اإلنسان بضياع الذات وهو منفي عن أهله ودياره، وت حِدث صرخة في ذاته تهز أركانه وتعطي لما 
ه( حين نفاه 477في هذا الموقف. فابن عمار األندلسي )تحوله ما يحس به وتضفي من صفاته التي هو عليها 

 ه( من إشبيلية يقول:488المعتمد بن عباد )ت
  
ال   يَّ عل ُُ وا   الغمائمِ   ما بكا

 وعني أنار الرعد صرخة طالب  
 هاحداد   النجومِ  زهرُ  وما لبستْ 

 

 الحمائمِ   ما نياحُ ال  ا  و  وفي   
 البرق صفحة صارمِ  وهز   لثأر  

 (08)في مآتمِ  لهُ لغيري وال قامت 
 

إّن عاطفة الشاعر الصادقة التي منشؤها اإلخالص قد ألهبت ذاته التي تحس بالضياع، مستعيًرا لعناصر 
الطبيعة من صفاته التي هو عليها، فالغمام يبكي والحمام تنوح، والرعد يزمجر ويصرخ، فالذات متمازجة مع هذه 

 بنفسية ذات الشاعر وضياعه.العناصر مكوًنا قيمة جمالية في إحساس الطبيعة 
 

ظهارها جافة قاسية؛  ونرى بعض الشعراء يبالغون في تشكيل ذواتهم البدنية متجهين أكثر فأكثر إلى تغريبها وا 
 فنراهم يدعون اهلل عز وجل أن يبقي بهم المرض بمجرد أّن ذواتهم هي التي تريد ذلك، فهذا المعتمد بن عباد يقول:

  
 كوىم  بي  الشَّ س أسأُل ر ب ي أ ن ُيدي

 ِإذا ِعلٌَّة كان ت ِلُقرِبك ِعلَّة  
ِسحٌر ق د أ غ بَّت ِزيار تي  ش ك وُت و 
بيب ةٌ   ف يا ِعلَّتي دومي ف أ نت ح 

 

عي الرَّ  قر بتْ ف ق د    شأ األ حوىِمن م ضج 
 ت م نَّيُت أ ن ت بقى ِبِجسمي وأن ت قوى

ُ ت ِبها النُّ   عمى الَّتي ُسمِّي ت ب لوىف جا
يا ر    (09)كوىا ِمن ِندائي  و الشَّ ب  سمع  و 

 
الشاعر هنا ينسى علته البدنية بمجرد رؤية ما يسرُّ نفسه وذاته وهي جاريته )سحر(، ونرى طلبه دواَم العلة 

  تقربه مما يريد وي سرُّ بذلك، وهذا فيه قسوة للبدن لكن هذه القسوة فيها راحة للذات. ألنها
 

 :(20)ه(411ابن اللمائي )تويقول الوزير الكاتب أبو جعفر 
  

 بيقامي زاجري ومؤنِّ أمسى سِ 
 مني عاتقي الدهرِ  خطوبُ  أوهتْ 

 فغادرتْ  عليَّ  هُ سحائبُ  متْ ه  و  
 لم أحتسبْ ما فيه  بصرُ أُ  فأظلُّ 

 بيوغدا مشيبي واعظي ومؤدِّ  
 منكباه منكبي ، وزعزع  ثقال  

 عجبِ مُ  خطب   كلِّ  أرضي قرارةُ 
 فيه ما لم أكتبِ  ا وأقرأُ جور  
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 شارف   جد   تحت   حديثٌ  ن  سِ 
 

 (20)أشيبِ  قلب   فوق   رأس   وسوادُ 
 

نرى البدن واعًظا للذات من خالل ما ألمَّ به من سقام ومشيب، فالذات هي التي قد أوهت جسد الشاعر بما 
 ألمَّ بها من نوائب الدهر، فهو لم يكبر سنًّا لكّن ذاته وقلبه قد شابا قبل مشيب رأسه.

 
يذهب أبعد من هذا، فجسده لم يبِق الهوى منه شيًئا  (22)ه(1ن عبد العزيز المنفتل )ت قواألديب أحمد ب

 ي ذكر حتى إّن النوم إذا جاء لم يعرفه بل لم يجده من سوء ما حلَّ به وأذهَب من جسدِه، يقول: 
 اقوم   إن جفاني الكرى وواصل  

 االهوى لجسمي شخص   خلِّ لم يُ 
 

 يعن   فِ في التخل   العذرُ  فلهُ  
 (23)نيفإذا جاُني الكرى لم يجدْ 

 
 ويقول أيًضا: 

  ُ  ن تركي لهم روحيمِ  أعجبُ  ال شي
 مُ هِ ومن بقائي أمشي في ديارِ 

 

 تباريحي ولم أتركْ  الوداعِ  يوم   
 (24)ا يمشي بال روحِ ن رأى جسد  يا م  

 
ن الروح التي الذات هنا تركت الجسد وفي هذا انفصال، فالشاعر يسير بين قومه لكنه )جسد( أي مادة دو 

تركها عند وداع من يحب، وهذا اإلحساس فيه ألم الحب والفراق عن الحبيب كفراق الذات عن البدن إذ ال ينفصالن 
 إال بالموت.

 
 ويقول ابن عمار بعد أْن أضرَّ به الهوى وأسقمه: 

 مهُ بك الهوى فأجبتُ  قالوا أضرَّ 
 هِ لجسمِ  قلبي هو اختار السقام  

ن   حولِ عيرتموني بالنُّ   ماوا 
 

 هذا أضرارُ وحب   ذاهُ يا حب   
 هوما يختارُ  وهُ ا فخلُّ ي  زِ 

 (25)هشفارُ  ترقَّ  أنْ  دِ المهن   شرفُ 
 

في هذا التشكيل يبدو الشاعر وكأنه يفصل بين موجودية بدنه المندثر الذي أذهبه السقم ووجوده )ذاته( من 
مر وجعل من نحوله وسقمه شرًفا له كما السيف حين أنه معًنى جمالي يتعالى على اندثاره فهو الذي قد اختار هذا األ

يكون أرق فهو أمضى في أعدائه، وهذا األمر مسوغ بمنطق الشعر ورؤيته التي تؤسس الذات اإلنسانية للشاعر 
جماليًّا فن حول  بدنِه كنحول السيف، فالبدن الشعري يستمد وجوده وقيمته الجمالية من المعنى بغض النظر عن منطق 

 .(21)ومقاييسهالواقع 

 
إّن بدن الشاعر حين وداعه وحين فراقه عّمن يحب يكون أول من ينقل رسائل الشوق، فهو الذي يبدو عليه 

نفسه )ذاته( عليه، وهو مبالغ فيه إلى حد كبير،  تجَرهآثار الحزن من وهن وضعف وشيب ومرض وغيرها، وهذا ما 
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ى ألم الفراق والهوى، وهناك نماذج كثيرة في الشعر األندلسي حول لكن هذا األمر فيه لذة وشعور ال يعلمه إال َمن قاس
 هذا األمر، فهذا ابن حزم األندلسي حين يحب يتشوق إلى أهله وولده، يقول: 

 
ُِ نأِيِهمْ   كم قد تحِمُل من أعبا
 قد عاند  الحزن حتى عاد  يرحُمهُ 
 وصار  يرحُمُه م ن كان يعِذُلهُ 
 تجوُل حل ُتُه في ذاِتِه فترى
 جسٌم تخونت األياُم جثَّت هُ 
 تناهب ْت ُنوُب الدنيا محاِسن هُ 
 يشكو إلى القيِد ما يلقاُه من ألم  

 

 نضو ا نبا بلذيِذ النوِم مضجُعه 
 وساور  الدمع  حت ى جفَّ مدمُعه
 لما اصطفاُه من األحواِل أشنُعه
 أثار  ما الدهِر باألحراِر يصنُعه
 فعاد  كالشِّنِّ مرآُه ومسمُعه

 يُم ملبُسُه والسجُن موضُعهفالضَّ 
 (27)لدى شكواُه ُيرِجُعه فباألنين

 
وبدن  الشاعِر كثوٍب باٍل بسبب تقاد ِم العمر وفعل األيام التي تنقص منه، فجمال بدنه وزهرته المتمثل 

وقيد بالشباب قد س لب، وكل هذا بسبب الفراق الذي أذهب ماء عينه وأحنى ظهَره  طول  االنتظار، فهو في سجٍن 
نما لفراقه وب عِدِه عن األحباب، فذات ه حائرة متحسرة تريد من يمد يده إليها  يشكو إليهما حاله وألمه، ليس بسببهما وا 

 مغيثًا معطًيا األمل في الحياة.

 
 : وصله المحبوب قائاًل ما ألمَّ به حين يصف ونرى المعتمد بن عباد 

رُ   الق لُب ق د لجَّ ف ما ُيقص 
 ر  ق طرُه واِبلٌ مُع جاو الدَّ 

م ن أعش ُقُه واِصلٌ   ه ذا و 
 

ل  ف ما ُيست رُ   جُد ق د ج   و الو 
 و الِجسُم بال  ث وُبُه أ صف رُ 
 ك يف  ِبِه ل و أ نَُّه ي هُجر

 
فالشاعر متحرق القلب دامع العين، والجسم باٍل مصفر، مع وصال من يعشقه، فما هو حاله حين الهجر!؟ 

به نفسه، ونحن نقول إّن الذات تتخوف حين الوصل من هذا الهجر فيصيبها ما أصاب  وهذا هو سؤال هو من يسأل
 المعتمد، هذا إذا كانت الذات مرهفة الحس، رقيقة المشاعر، والشاعر يعود ويقول:

 
 ىو اهلِل ما ُسقمي  ِإال  ه و  

 غي ر  ِجسمي فاعل مي أ نَّني
 

نِبِه ي صُغرُ ُكلَّ ه و     ى في ج 
 (28)و ال أ قِدرُ  أ روُم ُلقياكِ 

 
فالسقم في هذا الجسم هو سقم الهوى وفعل العشق المعروف، وذات المعتمد الباكية السقيمة هي الذات  

العاشقة المهجورة، وما تعانيه من هذا السقم وذاك العشق، وال شك في أّن ألفاظ الشاعر ومشاعره تحاكي الروح 
الشعري ووجوده للمعنى يعني تجاوزه »ء الجامدة والحسية، فالبدن والحاجات المعنوية بعيًدا عن الماديات واألشيا
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إلخ، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى هزاله في مقابل غناه بقيمته لحاجات الكينونة المحضة من طعام أو شراب... 
  .(29)«اإلنسانية
 

اًما، فالتفوق والعظمة بطريقة معاكسة تم -احياناً - إّن الوعي الشعري العربي كان يفهم ضخامة البدن وطوله
ال تتكون في البدن أو ذاته، بل في تخلي الشاعر عنه، وأخذ القيم الجمالية والروحية واألخالقية، وهذه هي التي تعظم 

ن كان ضئياًل صغير الحجم غير باٍد، فهذا أبو إسحاق األلبيري )ت  ه( يقول في بيت شعر:410من شأن البدن، وا 

  
 سطوت هُ ضئيُل جسم  تخاُف الخيُل 

 
 (31)أعدى وأطغى من التمساِح في النيلِ  

 
فهذا الجسم الضئيل تخاف الخيل من قوته وسطوته؛ ألّنه يحمل ذاتًا شجاعة فهي أسرع وأطغى من التمساح 

 الذي في النيل.

 
ي ، فهو بقايا إنسان ليس له دمع كي يبكي وال يأتيه نوم كي يناج الب عد بسببصبح أثًرا، يفبدن  الشاعر قد 

خيالهم، فالذات أعيت الجسد فما أبقت منه ما يبقيه بعد رحيلهم، وهذا ما دعا الشاعر يوسف بن هارون الرمادي 
 ه( إلى قوله:403)ت

  
ل م ي بق  لي ِإال ُجس يٌم ك أ نَّهُ   و 

 
وانح ُمضم رُ   فيُّ سرار  في الج   (30)خ 

 
سيم( بتصغيره،  وبين حاله بعد فراق حبيبته مشبًها جسمه والشاعر عمد إلى قصر الصفة على الموصوف )ج 

بصدر قد ضمر، وسببه األسرار التي كتمها بداخله، هنا نرى صراًعا بين البدن وذاته، فال يستطيع البدن تحمل هذا 
 الثقل، فهو لم يعد يملك القوة التي تعينه على الفراق أو ما تحمله الذات من أسرار أو آالم.

 
العمر نظرة متفائل، مع علمه أن بدنه سيفارق ذاته قريًبا، فالشاعر أبو الحسن  واألندلسي نظر إلى تقدمه في

يتفاءل بشيبه، معلاًل ذلك بأّن البياض هو لباس فرح لكنه عند األندلسيين لباس حزن،  (32)ه(488الحصري )ت
 فكذلك المشيب عنده، لباس حزنه على شبابه الذي مضى، يقول: 

 إذا كان البياُض لباس  ُحْزن  
 ألم ت ر ني لبسُت بياض  شيِبي

 

واِب    بأندُلس  فذاك  من الصَّ
 (33)أل نِّي قد حِزنُت على الشَّبابِ 

 
فلبس البياض هي عادة أهل األندلس في الحزن على موتاهم، ونرى الشاعر قد جعل من بياض شعره حزًنا 

ا سبب في هرم البدن ومشيبه، ونرى على ما فقد من الشباب، فذات الشاعر ليست مفارقة وليست هي من تهرم مع أنه
 ه( يذكر الفناء وعدم البقاء في قوله:483شاعًرا آخر هو عبد الجليل بن وهبون المرسي )ت
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ُُ  سبق   ُُ  فما يدومُ  الفنا  بقا

 اوصفتهما مع   ي إنْ نفسي وحس  
 هاكيف مآلُ  األجبالُ  لو تعلمُ 

 بنا فلم ما يرادُ  ا لنعلمُ إن  
 نىمُ المنايا في أساليب ال طيفُ 

 

ُُ  وتسقطُ  فنى النجومُ ت     البيضا
ُُ لْ خ   وصخرةٌ  يذوبُ  آلٌ   قا

ُُ  علمي لما امتسكتْ   لها أرجا
ُُ  بُ غل  وتُ  تعيا القلوبُ   األهوا
ُُ  ةِ الصح   وعلى طريقِ   (34)األدوا

 
إّن عبد الجليل في هذه القصيدة الفلسفية التي تمثل وعي الشاعر بذاته وقدرته على استيعاب الفناء وعمله أنه 

وَمن قبله، لكن هو متيقن من استواء األعضاء حين البعث، فنفسه )ذاته( هي شعلة من نور قد  ه هالك كما هلك أبو 
 :(31)كما بدأت، ومثله يقول أبو عامر بن سوار الشنتريني ركبت في البدن الذي هو من تراب وماء وعند الفناء تعود

 
 اوْ ض  قومي دفنوني وم  يا ل  

 اعري إذ رأوني ميت  شِ  ليت  
 سمي فقد صار إلىا جِ وْ ع  أن  

 لْ ز  ا لم ت  نفوس   ن  وْ ع  نْ ي   كيف  
 وىسِ  دبوا فيَّ ما أراهم ن  

 

 اوْ ن  فوقي ما ب   ا في الطينِ وْ ن  وب   
 اوْ ك  ب   جزأيَّ  وني أيَّ ك  وب  

 اوْ ع  أم نفسي ن   التعفينِ  مركزِ 
 و  ج  وبِ  بحضيض   قائمات  
اوْ ر  التأليف إن كانوا د   فرقةِ 

(36) 
 

، الجسدفالشاعر يلوم َمن تمسك بالفاني )الجسد( ونسي الباقي )الذات(، فالنفس هي من ت علي من شأن 
ت سوى حاملة لهذه الذات. فإْن ذهب ليس الجسدفالصفات الجمالية والروحية واألخالقية في اإلنسان تكون في الذات و 

ما يفسره اختزال الوعي الشعري لذاته البدنية »هل ينتهي كل شيء أم يبقى ذكره وروحه خالًدا بين الورى، ذلك  الجسد
إلى معناها وقيمتها، فذلك فقط هو الذي يبقى ويدوم بعد أن يندثر البدن، أي إن الوجود الحقيقي للبدن يتأسس مطلًقا 

 .(37)«ل وفي داللته على المعنى الجمالي وتضمنه إياهفي الجما
ومن هنا فالعالقة بين الذات وهمومها أصبحت عالقة جدل ينتهي إلى التماهي، فكل طرف يحمل اآلخر 

 ويرتبط به، وهذه الصورة تعكس آالم الذات وتعبر عنها من دون اإلغراق في العاطفة المزيفة، أو الفرح المصطنع.
الذات واآلخر يتم عن طريق البدن، وذلك بجعل البدن ذاتًا خارجية مشتركة، فالشاعر حين إّن الحوار بين 

يجعل من بدنه الناحل ومن رأسه الذي قد عاله الشيب رسائل لآلخر )الحبيب( الذي يرى ويعاين هذه الرسائل التي 
موجود عبر تمازجه مع  تصله من الذات عبر بدن اآلخر، إذن كما حصل اتصال بين ذواتهم فاالتصال الجسدي

 ذواتهم، ويحقق اإلنسان الجمالي الذي يسعون إليه.
في  فالشاعر، والتمازج مع اآلخرفظاهرة الشيخوخة وبكاء الشباب والشكوى في شعرهم هي دعوة للحوار 

هم شكواه وبكائه يضع ذاته أمام اآلخر، أو يجعل اآلخر يرى ذاته هو في الذات التي يشكلها الشاعر، فيصبح ال
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والمعاناة شركة ومحفًزا على استباق الوجود للموت بالنسبة إلى اآلخر، لكي يوجد للحياة وللمعنى قبل أن يأتيه 
 .(38)الموت

وال يخرج الحديث عن اآلخر بصورة عامة عن معالجة ما يكون خارج الوجود المحدد للذات، أي إّن اآلخر ال 
نفسهما، وهو يرتبط به على نحو ما برابطة ال تلغي الفرز بينهما، وهذا ينازع الذات في الحلول به في الزمان والمكان أ

اآلخر قد ينصرف وجوده إلى أي كائن له وجوده المحدد الذي يختلف عن الذات، لكن المفهوم ال يتحدد إال على 
دد اآلخر أساس المشابهة في الكيف ال الكم، بمعنى أن يكون اآلخر من النوع نفسه، وليس من أنواع أ خر، ليتح

بالنسبة للذات، وتكون العالقة بينهما ذات طابع اجتماعي بصرف النظر عن طبيعة هذه العالقة، مع أّن كالًّ منهما 
يحتفظ بمركز معين إزاء اآلخر. علًما أّن الشعر قد يقصد ذاًتا مفترضة ي سهم الخيال في استحضارها، فإّن ذلك ال 

ع سواء أكانت هذه الذات المقصودة ترتبط بالشاعر على نحو إيجابي يمكن أن يكون منقطًعا عن الصلة بالمجتم
 .(39)تآلفي، أم كانت العالقة سلبية تقوم على مشاعر النفور أو االنفعال

ويتم وصف األنا واآلخر في مرآة الحياة االجتماعية لرؤية الصور المتشابهة أو المختلفة لكليهما، ويكون جدل 
الحضور والغياب، غيابها عند األنا حضور عند اآلخر، وحضورها عند األنا غياب  الصورة بين األنا واآلخر جدل

عند اآلخر، وأحياًنا تكون صورة اآلخر المعلنة دون ما يقابلها عند اآلخر صورة سلبية، مثل حب الرياء والسمعة، 
ها المعرفية ال يؤدي إلى فهم اآلخر وأحياًنا تكون إيجابية مثل قيام اآلخر بالواجبات، لذا فإّن إهمال الذات وتجاوز أطر 

فهًما دقيًقا، بل يكون االنبهار والتلقي األعمى لكل ما ينتجه، وأّن أصحاب هذا المنحى ال يدركون العالقة الوثيقة التي 
تربط بين فهم الذات وفهم اآلخر، وأّن الطريق إلدراك اآلخر حضاريًّا وفهمها ال يتأتى إال بمصالحة الذات ومعرفة 

 .(40)ارها واكتشاف معدنها األصلي، أي من خالل معرفة ذاتنا نعرف اآلخر ونفهمه ونحس بهأغو 
إّن الوعي الشعري حين اهتم باآلخر لم يكن يراه معزواًل عن الذاتية، بل هو امتداد لها، فهما يتساويان في 

ر ذاته آخر يرى اآلخرين ويمنحهم التشكيل الجمالي للبدن من القيمة والمعنى، وهذا التشكيل يقوم على اعتبار الشاع
الهوية، أي إّن الوعي الشعري حين يؤسس بدن الممدوح أو المرئي مثاًل إنما يحققه آنية جمالية للمعنى، فاإلنسان 
بحاجة لوعي اآلخر لتكوين صورة حقيقية ومتكاملة عن بدنه، لهذا نرى الوعي الشعري يشكل أبدان اآلخرين وذواتهم 

 .(45)عل وقيمةمن حيث هي وجود وف
والشعر األندلسي يخضع لهذه العالقة االجتماعية التي ترتبط فيها ذات الشاعر باآلخر، وينظر إليها من 

 زاوية الشاعر نفسه لكونه صاحب الخطاب المهيمن.

 
الذي يرتقي إلى المثال أو الكيان فابن دراج القسطلي يخاطب ممدوحه )اآلخر( وهو سقيم، جاعاًل منه 

 ألعلى الذي يشفي اهلل به السقم، يقول: األنموذج ا
 

تْ  م ا ر ج   وكيف  د ن ْت منك  الخطوُب و 
 اوكيف  اْبت غ ْت للسُّْقِم ِعْند ك  موِضع  
 وكم ُرْعت ها بالسَّْيِف ِفي ُكلِّ ب ْلد ة  

ِة من واالك  ُظْلم     ا وال ه ْضمابساح 
 وأ نت  الَِّذي يشفي اإِلل ُه ِبِه السُّْقما

ْلماد م ْت ي ْوم  فِإْن أ قْ   ا فِفي ب ْسِطك  السَّ
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هذا اإلنسان نراه يجازي الحمى التي أصابته بالنعمى، وهو الذي يزودها بالطيب حين مّست جسمه، وهذا 

المثالي الذي يعطي دون مقابل، وعطاؤه يغري فال يترك، وكيف يترك وهو  الكيان_االنسان_ليس غريًبا عليه، وهو 
  ا للمرض وللوهن، يقول:الذي يعطي جسده مسكنً 

 
ِل كاِشح   م ا ك ان ِت الُحمَّى بأ وَّ  و 
ْبر  اللَّجوج  ِإل ى الِعدى  فأ ْول ْيت ها الصَّ
ةٌ   فِإْن ُجدِّد ْت ِفي ُبْعِدها ل ك  ِصحَّ

 

ْيت ُه النُّْعم ى   س عى ل ك  بالُبْؤس ى فجاز 
ُروج  من الُغمَّى ْبر  الخ   و ع رَّْفت ها الصَّ

ْدت ها الطِّيب  والحْلما فِمْن ب ْعدِ  وَّ  (42)أ ْن ز 
 

ن كان مرًضا ـ من جسده حتى إّن  فاإلنسان هو الذي يعطي دون انتظار الرد وهو الذي يقري الضيف ـ وا 
الشاعر يتعجب أن تتركه لجسد آخر، وهنا نرى كيف أضفى الشاعر المثال عليه، فوعي الشاعر حين تشكيله لهذه 

سباغه صفة المثال عليه ربما كان يحاول وعيه الشعري السعي للمثال، وهذا السعي اقتضى منه أن  الذات األخرى وا 
 يراه وهو في حالة المرض أكبر من ذاته الشعرية.

 
 ه( يقول: 312وهذا ابن هانئ األندلسي )ت

 وعالم  تْفِصُد م ن جر ى من كفِّه
 فبحسبه مم ا أرادوا بذل هُ 
ُ  نبتغي فأجبُتُهمْ   قالوا د وا

 ال ُيداوي نفس ه من جودهِ ِلم  
 ع ِشق  السَّماح  وذاك سيماُه وما
 إنَّ السقيم  زماُنُه ال جسُمهُ 
 ق ع د  الز ماُن عن المكارم والُعلى

 

 في الجود مثُل البحِر عام  ُمدود 
 في المجِد نفُس الُمتع ب المجهود
 ليس  السَّقاُم لمثِلِه بع قيد
ُُ الجود  م ن كان يمكُنه دوا

 ُل مت يَّم  معمودي خفى دلي
ُُ لمثله بنديد  إذ ال يجي

 (43)إنَّ الز مان السَّوُ  غيُر رشيد
 

إّن هذا الحوار بين الذات الشاعرة واآلخر من طبيب أو ممدوح عبر التأسيس لمفهوم جمالي لهذا اإلنسان 
نرى وعي الشاعر كيف الذي يبدو ظاهًرا حين سقمه أو أي عارض يعتري جسده ضعيًفا متألًما ال يرجى البذل منه، 

الذي  هجعل من الجود عنوان هذا اإلنسان الذي يحاول طبيبه أن يتخلى عنه، بذم الزمان الذي عجز عن اإلتيان بمثل
 ليس لجماله مثيل.

جين  كيف أّن الوعي الشعري يحرص على تأصيل قيمة األنموذج األعلى لإلنسان في ذنرى في هذين األنمو 
ن وجد فهو دونه، لذا نرى الذات تضفي هذه الصفات على مثاله األوحد واألعلى الذ ي ما له مثيل بين الناس، وا 

ممدوحه )اآلخر( مع أنه في قمة الضعف، تجعله قمة في القوة والعطاء والجمال، وهذا ما كانت تطمح الذات الشاعرة 
 تحقيقه عبر اآلخر.
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رة الغائب الذي يأتيه حين تحس ذاته بالغربة، وحينما يفقد الشاعر اآلخر يفقد ذاته، لهذا نراه يشكله في صو 

 ه( يندب المعتمد بن عباد بقوله:107فهذا ابن اللبانة الداني )ت
 امشرق   مضى لك   في عصر   رُ أفك  

 نان  إ الرزيةُ  فيك   متْ لئن عظُ 
دت للطعنِ  سعتْ  قناةٌ   حتى تقص 
... 

 الدرع شكلها في جسمهِ  رتْ وال صو  
... 
 قد غدتفانطلقت ل ذابتْ  ك  قيودُ 

 اوْ س  ن ق  ا  ع ِجبُت ألن الن الحديُد و 
 

 عندي مظلما الصبحِ  فيرجع ضوُُ  
 أعظما ةِ منها في المزي   وجدناك  
 ماى تثل  حت   أطال الضرب   وسيفٌ 

 
رتْ مم   فأشبه    فيه أرقما ا صوَّ

 
 رحماأ منهم بالمكارمِ  ك  قيودُ 

 (44)أعلما لقد كان منهم بالسريرةِ 
 

عن الناس واغتراب جسده بينهم يتذكر أيام سعده، وهذا ما فعله الشاعر حين حينما يحس اإلنسان بالغربة 
تذكِرِه عهد المعتمد، فما كان يعطيه األمل ـــ ضوء الشمس ـــ في الحياة لم يعد كذلك بل صار كالسالب منه في الحياة، 

بكرمه، وشجاعته واضحة في فالذات غريبة بغربتها عن اآلخر، وهذا اآلخر نراه وهو مقيد لكنه هو الذي يقيدهم 
تصوير الدرع على بدنه وهو كناية عن شدته في ساحات الوغى. هذه الذات الممزوجة ببكائها على نفسها من خالل 

 ذكر اآلخر هي ذات واعية لمأساتها.
ولما كان اإلبداع الفني يقوم على تخارج الوعي عن ذاته، أي الوعي الذي يتشكل جماليًّا، ويكون موضوع 

لذاته ولآلخر، فإّن البدن هو الذات االجتماعية التي يقّومها الحوار وال تكون إال حواًرا، وهذا يجري عن طريق وعي 
وحده، وما أعرفه عن بدني ال ينشأ عن الكيفية التي أريه بها لآلخرين بقدر ما ينشأ عن الكيفية  التمازج واالنسجام

 .(41)عبير يرتد إلى نفسه دائًما مثلما ينبثق منهاالتي يروني بها إياه من خالل ذلك، فالخطاب والت
 
 ه( يقول: 311هذا أحمد بن فرج )تف

 بنفسي من يصد  بغير ذنب  
 كجسمي قاس   لقلبهِ  عجبتُ 
  بالتشاكل كان قاس  فهال  

 فظ   باللينِ  ن لم ينعطفْ ا  و 
 

 سوى إدالله ثقة بُحب ي 
 ويحكي جسمه في اللين قلبي

 لرطبِ  لقاس  واغتدى رطبٌ 
 (46)بِّ ص   قلبُ  لي بالقساوةِ فقو 
 

إّن البدن الشعري األندلسي، المتمثل في المعنى والقيمة يتشكل وينبني في تعاليه على وجوده الطبيعي الضيق 
المنغلق على غرائزه فيتحول بذلك إلى رمز للفعل وللقيم الجمالية، وهذا يزداد بمدى تعلقه بوجوده وارتباطه بوجود 
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 اعر كيف يعبر عن حبه لآلخر )الحبيبة( من خالل الحوار والتداخل الجسدي والنفسياآلخرين، وهنا نرى الش
 بلغة الجسد الظاهر للعيان. ههذا اآلخر الذي يخاطب دالعطف والمنزلة عن )القسوة( بينهما، وكل هذا لينال

 
، فهذا أبو بة تذكرها بالموت والنهاية المرتق  ومن الشعراء َمن يجعل من ذاته آخر يخاطبه من خالل لغة

 إسحاق األلبيري يقول: 
   

 ت ُفتُّ ُفؤاد ك  األ ي اُم ف ت ا
ُ  ِصدق   ت دعوك  الم نوُن ُدعا  و 

 

ت نِحُت ِجسم ك  الساعاُت ن حتا   و 
 (47)أ ال يا صاِح أ نت  ُأريُد أ نتا

 
السقم ونحَت من فهو يجعل من الموت آخر يخاطب جسده الفاني الذي أتى لنهايته بعد أن أصابه الهزال و 

الشاعر يريد أن يصل بذاته إلى قمة التقوى .جسمه ما نحت من خالل ذهاب األيام بزهرتها وشبابها وذكرياتها الجميلة
والخل ق الحسن، لهذا ينصح نفسه من خالل اآلخر بالعلم الذي يوصله لتقوى اهلل وهو ما يلبس بدنه ثوب اإلحسان 

 . عر مرآة للذات التي يطمح أن يصقلها الذي ينشده، فيتحول الجسد لدى الشا
 

إّن الوعي الشعري لجمالية البدن تتحقق فيما يتضمنه ويعبر عنه من قيم ومن فعل إيجابي، وهذا الوعي يغّير 
من رؤية اإلنسان لذاته ولآلخرين ويطّور ذوقه ووعيه باتجاه محدد واضح، إلى تكوين وجوده وهو ما كان يطمح إليه 

 .(48)البدن إلى بيان حقيقي عن طريق هذا الوجود الشاعر من تحويل
 

إذن. الشعر فن يقّدم تجربة متخيلة تفصح عن موقف إنساني، ويكون خلوده على قدر قربه من حياة البشر ووجدانهم 
وما يمس ذواتهم اإلنسانية، والجمال أساس ينبع من ذات الشاعر أو األديب، فالتجربة الجمالية توصف بأنها تجربة 

نما هي شيء مباشر، فالشعور غير العاطفة، والشعور هنا عمل شعور  ية، فهي ليست حكًما عقليًّا يقوم على مبادئ، وا 
من أعمال المعرفة، وهو لون من ألوان الوعي، فأنا أشعر أّن هذا الشيء جميل، أي أعي هذه الحقيقة بطريقة مباشرة، 

 وما دمت أعي هذه الحقيقة فهي معرفة.
ذاته يقوده إلى وعيه بالجماعة التي ينتمي إليها، وصورة الذات هي مرآة لصورة اآلخر، والعكس إّن وعي الفرد ب

ّن الذات هي مركز شخصيتنا وهي تبرز من خالل البيئة االجتماعية، ل صحيح، فال وجود  )األنا( دون اآلخر، وا 
ِلدا مًعا .وشعورنا بذواتنا مصحوب بذوات اآلخرين، وكأّن الذات واآلخر قد و   

ونستنتج من هذا أّن عالقة الذات باآلخر هي عالقة تبادل للتأثر والتأثير، بغض النظر عن طبيعة هذا التبادل 
 المشترك سلبيًّا كان أم إيجابيًّا، فهي ضرورة اقتضتها آلية التعايش البشري التي أفرزت هذه العالقة.

 
 

 الهوامش:
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(1)
 .622ينظر: جماليات الشعر العربي:  

(1)
 .74-11/74ينظر: لسان العرب: )بدن(:  

(1)
 .171، 111ينظر: مختارات، هيغل:  

(1)
 .114، 111ينظر: أنثربولوجيا الجسد والحداثة:  

(1)
 .62-11ينظر: مقدمة في فلسفة التربية اإلسالمية، التربية والطبيعة اإلنسانية:  

(1)
 .624ينظر: جماليات الشعر العربي:  

(1)
 .1/1/141اسن أهل الجزيرة: قالذخيرة في مح 

(1)
 .17-11ينظر: أبحاث وخطرات:  

(1)
 .126ينظر: نصوص فلسفية مختارة، مقدمة عامة في علم النفس وعلم الجمال:  

(1)
 .177-171ينظر: اإلنسان األندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه:  

(1)
 .121ديوان ابن عبد ربه:  

(1)
 .16: 16م. ن:  

(1)
 .111ن زيدون: ديوان اب 

(1)
محمد بن معن بن محمد بن صمادح أبو يحيى، المعتصم باهلل. وهو صاحب المرية، وكان والده مصاهًرا لعبد  

العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية. كان جزل العطاء، حليًما، ولزمه جماعة من فحول الشعراء. ينظر: قالئد 

، الحلة السيراء: 6/111، المغرب في حلى المغرب: 17، المطرب من أشعار أهل المغرب: 1/172العقيان: 

6/44. 
(1)

، وينظر: شعر ملوك األندلس وأمرائها في القرن الخامس الهجري )بحث(: 11المطرب في أشعار أهل المغرب:  

121. 
(1)

 .112ديوان ابن حزم األندلسي:  
(1)

 .114م. ن:  
(1)

، 621شخصية سياسية في تاريخ دولة بني عباد في إشبيلية:  محمد بن عمار األندلسي، دراسة أدبية تاريخية أللمع 

 .16/111والصارم: السيف القاطع. ينظر: لسان العرب: 
(1)

 .6ديوان المعتمد بن عباد، ملك إشبيلية:  
(1)

أحمد بن أيوب بن اللمائي، أبو جعفر، عمل كاتبًا لدى الناصر لدين هللا علي بن حمود، وهو من أهل مالقة، كان  

، المغرب في حلى 1/6/746، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق6/267ا وشاعًرا. ينظر: جذوة المقتبس: أديبً 

 .1/772المغرب: 
(1)

 .1/6/742الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق 
(1)

و أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة القرطبي، المشهور بالمنفتل. من أعالم شعراء البيرة في مدة ملوك الطوائف. وه 

، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 6/217، بغية الملتمس: 6/262شاعر أديب محسن. ينظر: جذوة المقتبس: 

 .6/11، المغرب في حلى المغرب: 1/6/147ق
(1)

 .1/6/144الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق 
(1)

 .1/6/142م. ن: ق 
(1)

 .662محمد بن عمار األندلسي:  
(1)

 .642عربي: ينظر: جماليات الشعر ال 
(1)

. الشن: الشَّنُّ والشَّنّةُ: الخلق من كل آنية ُصنِعت من جلد. ينظر: لسان العرب: 121ديوان ابن حزم األندلسي:  

11/671. 
(1)

 .12ديوان المعتمد بن عباد:  
(1)

 .641جماليات الشعر العربي:  
(1)

 .161ديوان أبي إسحاق األلبيري:  
(1)

 .42شاعر األندلس في القرن الرابع الهجري:  شعر الرمادي يوسف بن هارون، 
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(1)
أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الحصري القيرواني المكفوف. أديب رخيم الشعر، دخل األندلس بعد  

-6/714الخميس وأربعمائة فاجتمع بملوكها واتصل بعلمائها. وشعره كثير وأدبه موفور. ينظر: جذوة المقتبس: 

 .11، المطرب: 714
(1)

 .41المطرب:  
(1)

. خلقاء: يقال: هضبة خلقاء أي 4/161. البيضاء: القِدر. ينظر: لسان العرب: 121شعر ابن وهبون المرسي:  

 . 14وينظر:ديوان ابن شهيد : .12/41مصمتة ملساء ال نبات بها. ينظر: لسان العرب: 
(1)

 لم أعثر على ترجمة له في كتب التراجم. 
(1)

. الحضيض: هو قرار األرض عند سفح الجبل. ينظر: لسان 6/1/121: قالجزيرة الذخيرة في محاسن أهل 

 .4/112العرب: 
(1)

 .641-647جماليات الشعر العربي:  
(1)

 .642: م.نينظر:  
(1)

 .77-71ينظر: المتلقي في الشعر األندلسي، دراسة في أنواع التلقي وبنى االستجابة،)أطروحة دكتوراه(:  
(1)

 .611، 611قد: ينظر: مسارات الن 
(1)

 .644ينظر: جماليات الشعر العربي:  
(1)

ِه. ويقال: طوى فالٌن كشحه: إذا قطعك وعاداك. 727-721ديوان ابن دراج القسطلي:   . الكاشح: المتولي عنك بودِّ

. اللجوج: يقال: لجَّ في األمر: أي تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. ينظر: لسان 6/146ينظر: لسان العرب: 

 .6/111لعرب: ا
(1)

 .1/614. العقيد: الحليف. ينظر: لسان العرب: 116-111ديوان ابن هانئ:  
(1)

 .16/671. أرقم: ضرب مخطط من الوشي. ينظر: لسان العرب: 11-44شعر ابن اللبانة الداني:  
(1)

 .642ينظر: جماليات الشعر العربي:  
(1)

 .611أحمد بن فرج، )بحث(:  
(1)

 .62-67أللبيري األندلسي: ديوان أبي إسحاق ا 
(1)

ينظر: فاعلية االستدالل بلغة الجسد في استنطاق النص الشعري، دراسة نصية تحليلية لبعض األبيات الشعرية  

 .46-74للمتنبي والسياب )بحث(: 

 
 مصادر البحث

 

 .   3791                  القاهرة ،  –أبحاث وخطرات ، د. منصور فهمي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -

                           اإلنسان األندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه  ، د. اهاهر ابهو لهاله  ، دار المواسه   -

 .2002، 2_ بيروت ، ط

 . 3711، 32.نههة جعفر حسن ، مجلة آداب المستنصرية ، ع احمد بن فرج ، د -

                           انثهر بولوجيها الجسهد والحداثهة ، دافييهد لهو برتهون ، ترجمهةر محمهد ؤهرب ، الم سسهة  -

 .3771الجامعية للدراسات والنشر ،)د. (، 

                      بيهار ، دار الكتهاب بغيهة الملهتمف فهي تهاريا رجها  اهه  ا،نهدلف ، للاهبي ، تهحر ابهراهي  ا، -

 .3،3717المصر _اللبناني ، ط

                     جهووة المقتهبف فهي تهاريا ؤلمهاد ا،نهدلف ، للحميهد  ، تهحر ابهراهي  ا،بيهار  ، دار الكتهاب  -

 .3711اللبناني _بيروت، 

الجههاد ،                جهاهلي ،د. هه   جماليات الشعر العربي ،دراسة في فلسفة الجمها  فهي الهوؤي الشهعر  ال -

 .2009، 3مركه دراسات الوحدة     العربية _بيروت ، ط

                   ( ،تحرحسهين مه نف، الشهركة العربيهة للطباؤهة 251الحلهة السهيراد ، ،بهن ا،بهار)ت  -

 .3721، 3والنشر_القاهرة ، ط
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 .3752يروت ، ديوان ابن هانئ، تحر كر  البستاني ، مكتبة صادر_ ب -

_بيهروت،              ديوان ابن ؤبد رب   ، جمع  وحقق  وشرح ر د. محمد راوان الدايهة ، م سسهة الرسهالة  -

 .3797، 3ط

دمشه  ،                ديوان ابهن دراج القسهطلي ، تهحر د. محمهود ؤلهي مكهي ، منشهورات المكتهب ا،سه مي _  -

 .3723، 3ط

الكاتهب             حققه ر يعقهوب هكهي ،راجعه ر د. محمهود ؤلهي مكهي ، دار ديوان ابن شههيد األندلسهي،جمع  و -

 العربي_القاهرة،)د.ت(.

                           ديهوان ابهي اسهحا  ا،لبيهر  األندلسهي ،تهحر د.محمهد راهوان الدايهة ، دار الفكهر  -

 . 3773، 3المعاصر_بيروت ، ط

 .    2030            ، 3ه ابراهي  ، دار صادر _ بيروت ، طديوان ابن حه  األندلسي ، جمع وتحر ؤبد العهي -

  ؤلهي ؤبهد العمهي  ، دار نهاهة مصهر للطباؤهة والنشهر _القهاهرة ،،شهر  وتهحر ورسائل   ديهوان ابهن هيهدون -

3757. 

             ديهوان المعتمهد بهن ؤبهاد ،ملهي اشهبيلية ،د.حامهد ؤبهد المجيهد وآخهرون ،دار الكتهب والوثهائ   -

 .5،2007القاهرة،طالقومية_

            الهوخيرة فهي محاسهن اهه  الجهيهرة ،،بهن بسها  الشهنتريني ،تحرد.احسهان ؤبهاف ،دار الغهرب  -

 .3،2000ا،س مي_بيروت،ط

المورد،المجلهد          شعر ملوي ا،ندلف وامرائها في القرن الخامف الهجر ،د.انقاو ؤطا هللا العاني ، مجلهة  -

 .1،2003،ع 27

له ر مهاهر          شعر الرماد  يوسف بين ههارون ،شهاؤر ا،نهدلف فهي القهرن الرابهع الهجهر  ، جمعه  وقهد   -

 .3710، 3ههير جرار، الم سسة العربية للدراسات والنشر _بيروت، ط

ا،داب             شهعر ابهن وهبهون المرسهي،جمع وتحقيه  ودراسة،سهمر صهبحي احمد،رسهالة ماجسهتير،كلية  -

 .3717وص ،_جامعة الم

                                 شهعر ابهن اللبانهة الهداني،جمع وتحرد.محمهد مجيهد السعيد،م سسهة دارالكتهب  -

 .3799للطباؤة_الموص ،

ا،بيهات                فاؤليهة ا،سهتد،  بلغهة الجسهد فهي اسهتنطا  الهني الشعر ،دراسهة نصهية تحليليهة لهبع   -

الجامعهة )ؤهدد خهاي                     احمهد سهطا  الجميلهي ، مجلهة كليهة المعهارف الشهعرية للمتنبهي والسهياب ، د. 

 .2033، 35بالم تمر العلمي السابع (، ع 

             (،تحرد.حسهين يوسهف خريهوم، مكتبهة 527ق ئهد العقيهان ومحاسهن ا،ؤيهان،،بن خاقهان)ت -

 .3717، 3المنار_ا،ردن ،ط

 .2000، 3ار صادر _بيروت، طه(،د933لسان العرب ،ابن منمور )ت -

ههداب ،                    المتلقي في الشعر األندلسي ، دراسة فهي انهواع التلقهي وبنهس ا،سهتجابة ، سهناد سهاجت  -

 .2009اطروحة دكتوراه ، كلية ا،داب _الجامعة المستنصرية ، 

بنهي ؤبهاد فهي     ا دولهة األندلسهي ، دراسهة ادبيهة تاريخيهة ،لمهع شخصهية سياسهية فهي تهاري محمد بن ؤمهار -

 .3759بغداد  ،ى _اشبيلية ، د. ص   خالي ، مطبعة الهد

 مختارات ، هيغ  ، ترجمةر الياف مرقي، دار الطليعة ،)د. (،)د.ت(. -

رشهيد بعلهي            مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة في تروي  الني وتقوي  الخطاب ، د. حفنهاو   -

 . 2033، 3والتوهيع _ ؤمان ، ط، دروب للنشر 

العله                ه(،تحرابهراهي  ا،بيهار  وآخهرون،دار 211المطهرب مهن اشهعار اهه  المغهرب،،بن دحيهة)ت -

 .3755للجميع_بيروت،
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                                  المغهرب فهي حلهس المغهرب ،،بهن سهعيد األندلسهي ،تحرد.شهوقي اهيف ،دار  -

 .1،3791المعارف_القاهرة، ط

العها  ،              مقدمة في فلسهفة التربيهة ا،سه مية ، التربيهة والطبيعهة ا،نسهانية  ، د.  حسهن ابهراهي  ؤبهد  -

 .3715دار ؤال  الكتب_الريا ،

،ترجمهةر                نصوي فلسهفية مختهارة ، مقدمهة ؤامهة فهي ؤله  الهنفف وؤله  الجمها  ، أرمهان كوفيليهة  -

 . 2002              ،  3خر  ،مراجعة ر اكر  الوند  ، بيت الحكمة_ بغداد، طآ،د اسعد نشاط الف

 

 
 

                                      
 .211ينظر: جماليات الشعر العربي:  (5)

 .48-53/47ينظر: لسان العرب: )بدن(:  (2)

 .545، 531ينظر: مختارات، هيغل:  (3)

 .517، 515ينظر: أنثربولوجيا الجسد والحداثة:  (4)

 .20-59ينظر: مقدمة في فلسفة التربية اإلسالمية، التربية والطبيعة اإلنسانية:  (1)

 .217شعر العربي: ينظر: جماليات ال (1)

 .5/5/583الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق (7)

 .14-13ينظر: أبحاث وخطرات:  (8)

 .312ينظر: نصوص فلسفية مختارة، مقدمة عامة في علم النفس وعلم الجمال:  (9)

 .544-543ينظر: اإلنسان األندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه:  (50)

 .519ديوان ابن عبد ربه:  (55)
 .12: 12م. ن:  (52)

 .513ديوان ابن زيدون:  (53)

محمد بن معن بن محمد بن صمادح أبو يحيى، المعتصم باهلل. وهو صاحب المرية، وكان والده مصاهًرا  (54)
لعبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية. كان جزل العطاء، حليًما، ولزمه جماعة من فحول الشعراء. 

، المغرب في حلى المغرب: 34، المطرب من أشعار أهل المغرب: 5/541ينظر: قالئد العقيان: 
 .2/78، الحلة السيراء: 2/591

، وينظر: شعر ملوك األندلس وأمرائها في القرن الخامس الهجري 31المطرب في أشعار أهل المغرب:  (51)
 .509)بحث(: 

 .531ديوان ابن حزم األندلسي:  (51)
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 .558م. ن:  (57)

ألندلسي، دراسة أدبية تاريخية أللمع شخصية سياسية في تاريخ دولة بني عباد في محمد بن عمار ا (58)
 .52/331، والصارم: السيف القاطع. ينظر: لسان العرب: 209إشبيلية: 

 .2ديوان المعتمد بن عباد، ملك إشبيلية:  (59)

ن حمود، وهو من أهل أحمد بن أيوب بن اللمائي، أبو جعفر، عمل كاتًبا لدى الناصر لدين اهلل علي ب (20)
، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 2/124مالقة، كان أديًبا وشاعًرا. ينظر: جذوة المقتبس: 

 .5/441، المغرب في حلى المغرب: 5/2/472ق

 .5/2/471الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق (25)

راء البيرة في مدة ملوك أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة القرطبي، المشهور بالمنفتل. من أعالم شع (22)
، الذخيرة 2/194، بغية الملتمس: 2/120الطوائف. وهو شاعر أديب محسن. ينظر: جذوة المقتبس: 

 .2/99، المغرب في حلى المغرب: 5/2/174في محاسن أهل الجزيرة: ق
 .5/2/177الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق (23)
 .5/2/171م. ن: ق (24)
 .220ي: محمد بن عمار األندلس (21)
 .270ينظر: جماليات الشعر العربي:  (21)

ِنعت من جلد. ينظر: لسان 505ديوان ابن حزم األندلسي:  (27) . الشن: الشَّنُّ والشَّّنة : الخلق من كل آنية ص 
 .53/245العرب: 

 .51ديوان المعتمد بن عباد:  (28)

 .275جماليات الشعر العربي:  (29)

 .521ديوان أبي إسحاق األلبيري:  (30)

 .70شعر الرمادي يوسف بن هارون، شاعر األندلس في القرن الرابع الهجري:  (35)

أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الحصري القيرواني المكفوف. أديب رخيم الشعر، دخل األندلس  (32)
بعد الخميس وأربعمائة فاجتمع بملوكها واتصل بعلمائها. وشعره كثير وأدبه موفور. ينظر: جذوة 

 .53، المطرب: 498-2/497المقتبس: 

 .85المطرب:  (33)
. خلقاء: يقال: هضبة 7/523. البيضاء: الِقدر. ينظر: لسان العرب: 503شعر ابن وهبون المرسي:  (34)

 . 98وينظر:ديوان ابن شهيد : .50/89خلقاء أي مصمتة ملساء ال نبات بها. ينظر: لسان العرب: 
 التراجم. لم أعثر على ترجمة له في كتب (31)
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. الحضيض: هو قرار األرض عند سفح الجبل. ينظر: 2/3/315: قالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (31)

 .7/531لسان العرب: 
 .281-274جماليات الشعر العربي:  (37)

 .271: م.نينظر:  (38)

-43وراه(: ينظر: المتلقي في الشعر األندلسي، دراسة في أنواع التلقي وبنى االستجابة،)أطروحة دكت (39)
44. 

 .239، 235ينظر: مسارات النقد:  (40)

 .277ينظر: جماليات الشعر العربي:  (45)

. الكاشح: المتولي عنك بودِِّه. ويقال: طوى فالٌن كشحه: إذا 414-413ديوان ابن دراج القسطلي:  (42)
يه وأبى أن . اللجوج: يقال: لجَّ في األمر: أي تمادى عل2/172قطعك وعاداك. ينظر: لسان العرب: 
 .2/313ينصرف عنه. ينظر: لسان العرب: 

 .3/297. العقيد: الحليف. ينظر: لسان العرب: 352-355ديوان ابن هانئ:  (43)
 .52/249. أرقم: ضرب مخطط من الوشي. ينظر: لسان العرب: 95-88شعر ابن اللبانة الداني:  (44)

 .271ينظر: جماليات الشعر العربي:  (41)

 .259)بحث(:  أحمد بن فرج، (41)

 .21-24ديوان أبي إسحاق األلبيري األندلسي:  (47)
ينظر: فاعلية االستدالل بلغة الجسد في استنطاق النص الشعري، دراسة نصية تحليلية لبعض األبيات  (48)

 .72-47الشعرية للمتنبي والسياب )بحث(: 


