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فً ق   اللغة السررٌة      من كلٌة العاو والسلو    فٌروز الموسى
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 كلمة شكر
 وبعد… 

علٌه شمس الفكر العلمً،  فإن هذا البحث لم ٌكن لٌرى النور لو لم تشرق

ٌّدة حنون، هدوتهد ه بوارق ألحاظها رعاٌة وعناٌة، وتحنو علٌه لطائف س

فأصبح أثرها ٌرّف فوق حروفه وكلماته، وتتلّمسه بعناٌة ورعاٌة مذ كان طفالً 

 إلى شبابه هذا، فلها العرفان والجمٌل:

 إّنها أستاذتً المشرفة :

 األ تاذة العكتورة 

 فٌروز الموسى
ٌّة بٌضاء، وعلمٌة سندسٌة فل ها عظٌم امتنانً ولطٌف شكري لما تمّثل من طو

 جزاها هللا عنً وعن العلم خٌر الجزاء. خضراء، ورفعة عالٌة زرقاء

 :... كما أزجً جزٌل الّشكر إلى

 األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم
حظاتهم فً تقوٌم الذٌن تفضلوا بقبول النظر فً هذه الرسالة، وسوف تسهم مال

 هذا البحث وإقالة عثراته. 

مكتبة كلٌة اآلداب فً جامعة البعث، حٌث  ألسرةوكذلك أقّدم شكري وامتنانً 

 رون لً ما أحتاجه من ذخائر تلك المكتبة.كانوا ٌوفّ 

ّ
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 ا هعاء

 

ل أمىىامً فٌتمّثىى ،إلىىى الىىدفء األبىىوي الىىذي مازلىىت أتحسسىىه فىىً حناٌىىا فىى ادي

لٌباركنً بٌده البٌضاء بعد أن زرع اخضرار األمىل فىً بٌاض صفاء سرٌرته 

وأمضً على إٌقىاع توجٌهاتىه كىً  ،ومضى ألسقً ذكراه من دموعً ،نفسً

 .. ٌرانً متّوجة بالعلم واألخالق واألمل.

أبـــىىىىىـ

 ي
 

ومازلنىىا نهىىّز لطائفهىىا لنىىنعم  ،وإلىىى نخلىىة الحنىىان التىىً تتسىىك ظاللهىىا للكىىون

ٌّاضىىة الحنىىٌن تخبىىب لنىىا االبتسىىامة وماز ،برطىىب األخىىالق واإلنسىىانٌة الىىت ف

 .. عندما نأتٌها بفجر األمنٌات.

 أمً
 

وإلىىى رفٌىىق الىىدرب والّظىىل الىىوارف الىىذي مازلىىت أنعىىم بىىدفء وجىىوده، وهىىو 

                        ٌحضن األبناء بعٌنٌه رٌثما أخلد لبحثً....

 زوجً         
 

                            وإلى ربٌك القلب ونور األسرة....

 أخً أكرم
 

وقىىد  ،وهىىم ٌجمعىىون الوقىىت فىىً عٌىىونهم ،وإلىىى أتىىراب روحىىً وبهجىىة قلبىىً

    .أصبحت دموع فرحهم بحبً مداد لحظتً القادمة.

 تً ملكة, براءة, دٌانااخوأ 
 

وهىىً تلسىىل فجىىر  ،وإلىىى مسىىتقبل روحىىً وهمىىا ٌتطلعىىان إلىىى أشىىعة الشىىمس

 ...صبوتهما الهانئة.

 تٌم وعلً
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 الثحثخمطط  
  .مقعمة 
 .التمهٌع 

o ررً القعٌ اللون فً الشسر الس. 

 .الفصل األول 

o فً الشسر األ عل ً. ا سكا اتهاللون و 

 دًاعي اختياز األلٌاى.     –أ 
 االًعكاض النفعي لأللٌاى.  –ب 

 احلنني. -1
 االظتعطاف ًالشكٌٍ. -2
 الشية ًزحيل الشثاب. -3
 لليل(.الدالالخ النفعيح للوفسدج اللًٌيح )ا -4

 الدالالت النفسية اإليجابية لليل. -ٔ
 رمز الوصاؿ. -  أ 

 الليل ا١تشرؽ بالذكرل. -ب 
 الليل ا١تشرؽ بالشوؽ. - ج

 الدالالت النفسية السلبية لليل. -ٕ
 ليل األمل.  -  أ 

 م ا٢تجر.ػأل –ب 
 م السهر.ػأل - ج 
 م ا٢تم.ػأل -  د 
 العذاب كعدـ اإلحساس بالزمن.  -ىػ 

 عكاض االجتواعي لأللٌاى.االً -ج 
 األزياء والتقاليد اللونية األندلسية. – ٔ
 التنوع اللوني النسائي األندلسي. – ٕ
 العمراني األندلسي.اللوني التنوع  – ٖ

 االًعكاض العياظي لأللٌاى.  –د 
 ألواف اآلالت واألسلحة األندلسية. – ٔ
 اللوف والحياة السياسية. – ٕ
 حرية. ألواف األساطيل الب – ٖ
 اللوف والنكبات الكبرى. – ٗ

 
 االًعكاض الطثيعي لأللٌاى.  -ىـ 



 -ٜ- 

 وصف الروض. – ٔ
 وصف الورود واألزىار. -ٕ
 وصف الثمار. -ٖ
 وصف األنهار والغدراف والجداوؿ. -ٗ
 وصف قبة السماء. -٘
 وصف جو ارتشاؼ الخمرة. -ٙ

 ً الفصل الثا 
o )عالالت اللون فً الشسر األ عل ً )رمزٌته. 

 مةمقع. 
 اللون األرٌض –أ 

 الداللح املثاشسج للٌى األتيط. –أًالً 
 .المعح 

 .األتيط –  أ
 القوة. – ٔ
 العزة. – ٕ

 اليد الثيضاء. – ب
 تيط الٌجٌه. – ج
 تياض الليايل.  – د
 تياض األهكنح. – ىـ

 .الغزل 

 الداللح غري املثاشسج للٌى األتيط. –ثاًياً 
 موذجاً  المعح . 

 الموس  – أ
 ثاؿ األعلى للرجولة.الم – ٔ
 الرمز األعلى للضياء الشفاؼ. -ٕ
 المظهر األعلى للجالؿ وسمّو الجوىر اإلنساني. -ٖ
 االستعداد الدائم للحرب. -ٗ
 العلّو والعّزة. -٘
ٙ- .  الهداية والحماية والكـر

 .الغوام  - ب

 . الدميح - ج
 
 .العحة - د

ٔ. .  الكـر
 تكثيف القّوة. .ٕ

 الموت والهالؾ .ٖ
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 العّن. -ىـ 
 الدّزّ. –ً 
 املاء.  –ش 

 
 اللون األ وع -و 

 .الداللح املثاشسج للٌى األظٌد -أًالً 

  :المعح 
 الجليل. –  ٔ
 المنايا السود.  –  ٕ
 سواد العين وسوداء القلب.  –  ٖ
 دالالت أخرى للدالالت اللونية )السواد(. –  ٗ

 ا٠توؼ كا٢تلع. .ُ
 ا١تصائب الشديدة. .ِ
 ا٠تيبة. .ّ
 البغض. .ْ

 .الرثاء 
 ألسود لوف الحزف الشديد.ا -ٔ
 لوف المصائب السوداء. – ٕ

 الهجاء. 
 الغزل. 

 سواد الشعر. - ٔ
 سواد القلب وسواد العين.  -ٕ

 .الداللح غري املثاشسج للٌى األظٌد –ثاًياً 
 .ًالرثاء  موذجا 

 الليل. -أ   
 الرمز األعلى للشر. -ٔ
 ديمومة الحزف. -ٕ
 المصائب األليمة.  -ٖ
 الموت. -ٗ

 جَ.دال –ب 
 الظّالم. –ج 
 العوس. –د 

 اللون األخضـر - ج
 أًالً :الداللح املثاشسج للٌى األخضس.
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 .المعح 
 .وصف الخضراء -ٔ
 اللجج الخضراء. -ٕ

 اخضرار األسلحة. -ٖ

 دالالت اللوف األخضر المتعددة. -ٗ
 .النعيم ا١تستدمي -ُ

 .األمن الدائم -ِ

 .السعادة ا٠تالدة -ّ

 .اٟتب ا١تتجدد -ْ

  .الرثاء 
ٔ- .  الكـر
 لعظمة.ا -ٕ

 النعم الطّيبة. -ٖ

  .الغزل 
 .دالالت متعددة  -ٔ
 .والشوؽ والحنيناللوف األخضر  -ٕ

 .الداللح غري املثاشسج للٌى األخضس -ثاًياً 
 موذجاً  الغزل . 

 السًض. -أ 
 .احلدائك -ب 
 .اجلنح -ج 

 .الغصي -د 
 اآلض ًالسحياى. -ىـ 

 اللون األحمر -ع 
 الدالالخ املثاشسج للٌى األمحس. -أًالً
 معح.ال 

 الموت األحمر. -ُ
 المنايا الحمر. -ٕ
 و البيض الحمر. الظُّبا -ٖ

 الٌشجاعة. -ُ
 رمز للزينة كالفخر. -ِ

 الّسمر والقنا الحمر. -ٗ
 البنود والرايات الحمر  -٘
 تراكيب لونية لدالالت متعددة. -ٙ

 اٟترب األٛتر -ُ
ُي  -ِ  ٍسن األٛتراّبي
 ٛتر ا١تبلحم -ّ
 ٛتر الٌسنابك -ْ
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 وف اٟتمرالعي -ٓ
 الّرثاء. 

 .دالالت متعّددة -      
 الغزل.  

 .حمر الخدود -ٔ
 جماؿ الّستائر الحمر. -ٕ
 الّدموع الحمر. -ٖ

 .الداللح غري املثاشسج للٌى األمحس -ثاًياً 
 ًالٌصف منٌذجا 
 أوالً: وصف الطرٌسة. 

 .كصف الوركد -ُ
 كصف الٌشقائق اٟتمر. -ِ
 .كصف التفاح -ّ

  ًةأوصاف حضارٌ :ثا ٌا. 
 كصف القباب. -ُ
 .زكرؽالكصف  -ِ
 .كصف ملمومة -ّ
 .كصف الطركس -ْ

  ًقّرة ال ماء.وصف  :ثالثا 
 كصف السحب. – ُ
 كصف غركب الشمس على النهر. – ِ
ّ – .  كصف النجـو

  ًالخٌل.صف و: رارسا 
 الشهب. – ُ
 الوراد كالشقر. – ِ
 األشقر. -ّ

  ًةالخمرصف و :خام ا. 
 .الورد – ُ
 الشفق. -ِ
 اقوت.الي -ّ
 العقيق. -ْ
 العندـ. -ٓ
 اٞترياؿ. -ٔ
 الدـ. -ٕ

 اللون األصفر -هـ 
 .الداللح املثاشسج للٌى األصفس -أًالً 
 .المعح 

 دالالخ اللٌى األصفس. – 1
 ا٠توؼ كاٞتنب. -ُ
 العظمة. -ِ
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 اٞتماؿ. -ّ
 الذكاء. -ْ

 .الغزل 
 ٘تازج اللوف األصفر مع ألواف أخرل. -ُ
 اللوف األصفر كشعر اٟتبيبة. -ِ

 للوف األصفر كبنات بٍت األصفر.ا -ّ
 .ا١ترض كالشحوبك  اللوف األصفر -ْ

 .الداللح غري املثاشسج للٌى األصفس -ثاًياً 
 .ًالمعح  موذجا 

 الناز. -أ 
 ا٢تبلؾ. .ُ
 القوة. .ِ
 التوٌىج.  .ّ
 ا٢تداية. .ْ
 العدؿ. .ٓ
ٔ. .  الكـر
 الغضب. .ٕ

 التٌلّد. –ب 
 الرىة. – ج

 العمياى. –د 
 الترب. –ىـ 

 الٌسمو. – ُ
 كالغٌت. الٌسعادة  -ِ

 النّضاز. –ً 
 ة.ــاملرىّ – ش

 .ًالرثـاء  موذجا 
 الشوط . –أ 

 الناز. –ب 
 الشحٌب. -ج

 اللون األزرق -و 
 .الداللح املثاشسج للٌى األشزق -أًالً 
 .المعح 

 القوة. – ُ
 ا١توت. – ِ
 العلو كالربكز. - ّ
 اإلبصار. – ْ
 الطهر اٞتوىرم. - ٓ
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 .الغزل 
 دالالت متعددة. –

 الداللح غري املثاشسج للٌى األشزق. -ثاًياً 
  .ًالمعح  موذجا 

 الثحس. -أ  
ُ – .  الكـر
 العلم. – ِ
 الفكر كالببلغة ا١تتفرداف. – ّ
 القوة كاٞتربكت. – ْ
 ا١توت. – ٓ
 ا٠توؼ كالرىبة. – ٔ

 . الفصل الثال 
o .الخصائص الف ٌة فً شسر اللون ع ع األ عل ٌٌن 

 اللغح.  –أًالً 
 ت اللغةسما -             

 اٞتزالة. – ُ
 االبتعاد عن التقعر كحوشي الكبلـ. – ِ
 االبتعاد عن لغة الذاكرة. – ّ
 التلوين الكبلمي. – ْ

 االنتقاؿ من اإلنشاء إىل ا٠ترب. -
 االنتقاؿ من ا٠ترب إىل اإلنشاء. -
 التلوين ما بُت االستفهاـ كاألمر كالتعجب. -

 االقتباس كالتضمُت. – ٓ
 ظي ا١توحد.القاموس اللف – ٔ
 التكرار اللفظي. – ٕ
 التقسيم اللفظي. – ٖ

 التقسيم الكلي التاـ. -أ
 التقسيم الكلي ا١تذيٌل. -ب
 التقسيم الكلي. -ج
 التقسيم ا١تتوازف. -د
 التقسيم ا١تتوازف الناقص. -ىػ
 التقسيم الناقص. -ك
 التقسيم اٞتزئي. -ز

 مجاليح التضاد اللًٌي.  –ثاًياً 
 للوني في المديح.التضاد ا –أوالً  

 .األبيض كاألسود 
 .القمر 

 .البدر 
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 .الشمس 

 .الصباح 

 .النور 

 .الضياء كالدجى 

 .ا١تصباح 

 .النار كا١تاء 

 .الشهاب 

   ر.ىٍ الز 

  ٌة.الغر 

 التضاد اللوني في الرثاء. –ثانياً 
 .األبيض كاألسود 
 .ا١تاء كالنار 

 .النور كالظبلـ 

 .الكوكب 

 التضاد اللوني في الغزؿ. –ثالثاً 
 ياض كالسواد.الب 

 .ا٢تبلؿ، القمر 
 .البدر 

 .النور كالظلماء 

 .السٌت 

 .الربؽ كالظبلـ 

 .النار كا١تاء 

 .الشمس كالليل 

 التضاد اللوني في الخيل. -رابعاً 
 .الخاتمة وال تائج 
 .فهرس المصاعر والمراجع والعورٌات 
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ةةر عمةةا ٌ ةةتكن فةةً الةة ّذات ا   ةةا ٌة مةةن اللةةون مرهةةر ٌشةةٌع فةةً كةةل ال ّشةةاطات ا   ةةا ٌة، وٌسري

هةا حّ ةٌة لةعى ال ةاس وٌختلةف تأثٌرُ  مثٌةرات  تسةّع ٌة مشاعر وأحا ٌس، فةألوان المةعركات الحّ ة

 فٌما رٌ ه .

ٌّة إ ما تعخل إلى مك ون ا   ان، وُتحع   ولكّن المسروف أّن هذه المراهر والمعركات الح 

الجمال التً ٌ تأثر رها ل ف ه،  تطارقاً الشسورٌاً رٌن اللون الحّ ً الّراهر للسٌان ورٌن قٌ 

، وع عما ٌحع  مثل هذا التطارق والتمازج المسرفً وٌ طلق من خاللها فً تقٌٌ  الجمال و قعه  

ع عه،  مس وٌة   ت جذو  ف ه إلى ما ٌراه من لون وٌتقّرو م ه، ث  ٌصرح هذا اللون ذا قٌمة  

 ،ٌعرك مس ى الجمال فً الشًء مختلفة ترهجها، ع ع ذلك صٌغ   وت رس  فً  ف ه تأّمالت ذات  

رور والرضا فً ال فس، وٌمكن أن تختلف قٌ  الجمال لعى ألنَّ الجمال حقٌقة هو ما ٌرس  ال ّ 

األشخاص غٌر أّن التكوٌن ال ف ً والرٌئة والتررٌة كّل ذلك ع اصر فاعلة فً هذا الشًء، ومن 

ا   ا ٌة، فإذا كا ت هذه ه ا ٌمكن أن ٌأتً االختالف وفق المساٌٌر الم رسثة من ال فس 

 األحا ٌس فً ا   ان الساعي فما رالك رالف ان أو الشاعر. 

 ةةة ت ةةسفه أن ٌتةةذّوق مس ةةى األلةةوان رسةةع أن وفةةً الحقٌقةةة ررمةةا ٌتلقّةةى الشةةاعر تررٌةةة خاصةةة مسٌّ 

 تكون قع توفّرت لعٌه الموهرة التً تولع مسه؛ ألن اتفةاق الموهرةة مةع التررٌةة ٌ ّمةً الحةال الف ٌةة

ان، وٌجسله قاعراً على تروٌض  ف ه فً ا رعاع وال قع والتلقًّ، أّمةا الّشةاعر فةإّن عملةه لعى الف ّ 

الموهرة اعتماعاً مراشراً ث  تحع  لعٌه هةّزة شةسورٌة فٌمةا ٌتلقةاه مةن تثقٌةف على فً الرعء ٌستمع 

ذاتةً خةاص، أّمةا التثقٌةف  ةوع مةن التةعرٌو غٌةر أّ ةه تةعرٌو  ا  سترةر أنّ ولٌس تةعرٌراً، وإن  كّ ة

الف ان فتعرٌره من قرل آخةر، هةذا التةعرٌو الةذاتً هةو الةذي ٌصةقل موهرةة الشةاعر، وٌف ةح فةً 

ةة ٌّ ام، رٌشىىته القلىىم الشىىاعر رّسىى"فةةـ  ،ة لتشةةكٌل الصةةورآفةةاق الخٌةةال لعٌةةه، وٌمةةّعه ررحارةةة تخٌٌل

ه ٌرسىم وأصباغه الكلمات، ومصىدره بىواطن الىنفس الملٌئىة باألسىرار والطافحىة بىاألحالم، إّنى

 بٌعىىة الخالبىىة، وٌنثىىر األلىىوان واألصىىبا  علىىى كىىلّ المشىىاعر والعواطىىف كمىىا ٌرسىىم منىىاظر الطّ 

ىشًء، إنه ٌلّون ما ال ٌستطٌك الرّ  ، ومىن هنىا تنشىأ لىدى المتلقىً إشىكالٌة إدراك هُ سىام أن ٌلّون 

"اللون وإٌحاءاته
(1)

وجهاً لوجىه نا أي ال ٌضعُ  ،استخداماً مباشراً  ال ٌستخدم اللون  "فالشاعر  ،

لٌر الذي ٌدلّ به علٌه، وهىو كلمىة الصّ  أمام اللون، وإنما هو ٌبتعث فٌنا اللّون من خالل الرمز  

خّصٌصة من خصائص اللّون المذكور، وإن  ةمحّدد من المقاطك الصوتٌة ال تحمل أٌّ  ذات عدد  

نىة أو قاطك معٌّ ذات م كلمةً  اللون تتلقاه األذن فً هذه الحالكانت قادرة على استحضاره، هذا 

شكالً منقوشاً فً حروف بذاتها، لكّنها ال تنفعل به إال عندما تعود به من صىورته  تتلقاه العٌنُ 

إّن الفنىىان التعبٌىىري  :المجىىردة إلىىى صىىورته الحّسىىٌة المباشىىرة، وعلىىى ذلىىك نسىىتطٌك أن نقىىول

"لٌهىىااعر مىىثالًي ٌقىىوم فىىً عملىىه الفنىىً بعملٌىىة تشىىكٌل وراء المحسوسىىات وتعلىىو ع)الّشىى
(2)

، 

وٌ كو علٌها مشةاعره،  ،ههات ف ّ وٌزخرفها وفق توجّ  ،ور واألشكال راأللوانلف ان ٌر   الصّ اف
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ه  ٌحضةةةرون فةةةإ ّ  ،ّحةةةات والمسمةةةاري والمو ةةةٌقً ع ةةةعما ٌرةةةععون كةةةّل فةةةً مجالةةةهوكةةةذلك ال ّ 

فإّ ةه مةزٌج مةن الف ةان أٌضةاً أحا ٌ ه  ومشاعره  فٌمةا ٌتصةورون وٌرةععون، وكةذلك الّشةاعر 

ن، وٌرهةر وهةو فةً ذاتةه شةاعر ألنَّ الشةاعر إ مةا ٌخضةع إلةى إٌقةاع مو ةٌقً مسةٌّ  ،مو ٌقًوال

ةة ،ور وفةةق الزخرفةةة المو ةةٌقٌةوفةةق تةةوتر الحةةال الشةةسورٌة، وٌ تحضةةر الّصةة ه م ةةتخعماً قامو  

ٌّةل  ن رالكلمةات وٌتخ اللفرً المسّرر عن الصةورة التةً ٌر ةمها، فهةو إذن ٌر ة  رالكلمةات، وٌلةوي

كةةً ٌر ةة  فةةً ذه ةةه أرسةةاع  ؛أن ٌ قةةل هةةذه الحةةال الّشةةسورٌة رالكلمةةات إلةةى المتلقةةًرهةةا، وٌحةةاول 

اً  ،الصورة الف ٌة التً ٌرٌع التسرٌر ع ها ٌّ ٌّاً  مس  ،أي ٌزٌةع علةى فةن الف ةان ،ولذلك كان ف ه رصر

فإّ ه ٌجسل المتلقً ٌتصّور مسال  الصورة التةً ٌتفةّ ن فةً ر ة  أرساعهةا، ولكةن علةى قةعر ثقافتةه 

ة فةً الشةسر ال ٌمكةن أن ٌخلةو عه وقعر خصورة خٌاله، ومن ه ةا كةان اللّةون  ةمة أ ا ةٌّ واطال

ةة ٌّ لٌسىىت  ،اللىىون ٌحىىدث فىىً اسىىتجابة مىىا"ألّن  ،لغةةة مةةن لغةةات السةةال  ةم ةةه عٌةةوان شةةاعر فةةً أ

ضائعة مىك  واستثارة ذكرٌات   التخٌلً واألحالم   ٌختلط فٌها التفكٌر   ،ملموسة إلى نفس الدرجة

"ن اللون عندئذ  قوة رمزٌةاإلحساس، ٌكو
(1)

ىل اللىذان ٌضىٌفهما الشىاعر "فـ ، ٌّ التصىوٌر والتخ

ىعلى مادة الشّ  "هاعر لٌسا شٌئاً منفصالً عن تلىك المىادة نفس 
(2)

إثىارة "ألّن الشةسر ٌقةو  علةى  ،

"االنفعىىاالت واسىىتمالة المتلقىىً إلىىى موقىىف مىىن المواقىىف
(3)

رّرمةةا ٌ ةةتأثر رإح ةةاس المتلقةةً و ،

 وٌ تولً علٌه.

 ت وٌغات، ورّرما وجع ا "اللون فً الشعر األندلسً "ومن ه ا كان اختٌار ا لهذا الرح  وهو 

 :المسوغاتومن هذه كثٌرة ولّعت فٌ ا رغرة مسٌ ة راختٌار هذا الرح ، 

ٌّة التً ت اولت شسر األ علس، مع أنَّ األصراغ واأللوان تتالمع  ـ أ قلّة العرا ات اللو 

اعر، مع ا قرار رأنَّ االهتما  رجمالٌات األلوان رعأ فً كل قصٌعة ولعى كّل ش

حعٌثاً لعى علماء الجمال والراحثٌن وال قاع عموماً 
(4)

ولذلك أرع ا أن ٌكون هذا  ،

الرح  م اهمة متواضسة فً مجمل هذه العرا ات لما تحمل جمالٌة اللون من 

 تسارٌر  ف ٌة وف ٌة و لوكٌة أٌضاً.

ٌّة ا فتاح الخٌال اللو ً لـ  ب عى شسراء األ علس من أجل التسرٌر عن الحال الشسور

 التً ت ٌطر على الشاعر فً أث اء ا رعاع.

 عالالت اللّون الرمزٌة وما أكثرها فً الشسر األ عل ً كما ٌرهرها هذا الرح . ج.

حعوع  ونٌأخذمؤلفوها   تطٌع أن  قول: إّن كل العرا ات التً اّطلس ا علٌها كان  ـ د

إطارها السا ، أّما  حن فقع  لّّط ا فً الرح   واو ٌة من عون أن ٌتجاوزاللفرة الل

وهذا ل  تتحّع  ع ه  ،وء على العالالت غٌر المراشرة )المجازٌة( للونالضّ 

 الكتو التً ذكر اها. 
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ع الّشسراء ركثٌر من الماعة اللو ٌة  هـ. طرٌسة األ علس الجمٌلة التً كا ت تزوي

 لى تشكٌل الّصورة الف ٌة. والمفرعات التً ت اعع ع

التأ ق الذي شاع لعى األ عل ٌٌن فً المطس  والملرس والّتفّ ن فً الّزٌ ة فً شتى  ـ و

 الم ا رات االجتماعٌة والعٌ ٌة وغٌرها.

سوو األج رٌة المجاورة له ، وعخول كثٌر من اختالط السرو فً األ علس رالشّ  ـ ز

 األ عل ً .الساعات والتقالٌع إلى المجتمع السررً 

 ٌسرفهوما  ، مو الذائقة الف ٌة التً كا ت ت اعع علٌها ال ماذج الف ٌة والمسمارٌة ـ ح

 ٌ ة والزخرفة.ا   ان فً األ علس من أ واع الزّ 

الترف الماعي الذي أشاع الطرو والغ اء وجل ات األ س، وما كا ت تحّف ره  ـ ط

ٌّز هذه المجالس من أ واع األزاهٌر والوروع والجعاو ل التً عخلت إلى ح

 سور ا   ا ً، ف ّجلها الشسراء فً أرهى صورها.الشّ 

سر، فإ  ا  جعها فً المعٌح والهجاء عخول المفرعات اللّو ٌة فً شتى ف ون الشّ  ـ ي

والرثاء والغزل والحاالت الوجعا ٌة والوصف، وكّل مفرعة كا ت تحمل رموزاً 

سرٌره فً الفرح وال رور وهذا فً كّل فن، فاألرٌض مثالً كان له ت ةً خاص

ٌّ ةمٌعا ه، وكذلك فً الم تعّل على صفاء الح و  عٌح كان ٌعخل مفرعة لو ٌة مس

 جاٌا المرثً على ما كان للعاللة وال  و والّطهارة وغٌر ذلك، وفً الرثاء ررّ 

ن والجمال ع ع الحرٌو، وأّما فً  وفضائله، وفً الغزل للتسرٌر عن الُح  

 شائسة فً كل قصٌعة. الوصف فتكاع تكون

إلى اختٌار هذا الرح  لتكون عرا ت ا جمالٌة الرؤى، ملّو ة رأصراغ الم وغات لقع عفست ا هذه 

ٌَّ  ،المشاعر وألوان األحا ٌس ن رها الشسر األ عل ً، لكً  جلو عاللة األلوان ورموزها التً تز

ها الرح  من خالل توّصل إلٌ مقدمة وتمهٌد وثالثة فصول ونتائجفكان الرح  ٌتألف من 

 عرا ته لراهرة اللون فً أشسار األ عل ٌٌن. 

الفصل سر السررً م ذ الجاهلٌة إلى السصر السرا ً، وكان ت اولت اللون فً الشّ  التمهٌدففً 

 ة واالجتماعٌة وال ٌا ٌة والطرٌسٌة.ٌت اول ا سكا ات األلوان وعالالتها ال ف ٌّ  األول

 ٌُرهر ففً اال سكاس ال ف ً لأللوان أر ة الشاعر، جوا ٌّ اللون هر الرح  رجالء كٌف 

وٌرهر فً الوقت  ف ه اال سكاس الجمالً فً  ،وٌترج  أحا ٌ ه فً موضوع الغزل

ضًء وجوع الشاعر تحٌ  ٌغعو وجه الحرٌرة رعراً أو هالالً أو شم اً  ،صفات المحروو

كس ذلك على ل وجمال وصفاء  فس، وٌ سموحٌاته رما ٌوحً لون هذه المعركات من أ

اعر مما ٌوّضح تفاؤل الّشاعر وا تغراقه فً الحو. وفً موضوع الح ٌن أرهر  ف ٌة الشّ 

وقع  ،الرح  اصطراغ  ف ٌة الشاعر رألوان ح ٌ ه، فالشاعر تتلّون  ف ٌته رح ٌ ه إلى رلعه

ٌّما حٌ ما ٌرى ما ٌذكّ  ا ة التً  زح ع ها، كمره ررالعه األصلٌّ تحّقق من عع  السوعة، وال 

إلى أرهر الرح  مسرفة اال فساالت ال ف ٌة التً تصطرغ رها  ف ٌات الشسراء فً ح ٌ ه  

كوى واال تسطاف فإّن الحال ال ف ٌة ألحّرة، وع ع مفارقته  أو وعاعه ....، أّما فً حال الشّ ا

لون الشكوى ت ٌطر على السملٌة ا رعاعٌة، وقع أرهر الرح  كٌف أّن الشسر ٌصطرغ ر

ٌو ورحٌل الشراو وا سكاس ذلك على ت اول الرح  عرا ة عالالت الشّ  لذاتٌة. ث ّ ا او وازعه

لمفرعة اللو ٌة )اللٌل(، موّضحاً الالت ال ف ٌة لوت اول أٌضاً العّ  ، ف ٌة الشاعر وشسوره
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  احة شسور الشاعر.فً عالالتها ا ٌجارٌة وال لرٌة 

 ألزٌاء والتقالٌع التً كا ت  ائعة فً وفً اال سكاس االجتماعً لأللوان، فقع ت اول الرح  ا

األ علس والت ّوع اللّو ً ال  ائً، ورهور  وع من الجمال ال  ائً ٌختلف عما ألفه 

 المشرقً من جمال اعتاع علٌه.

  ّوكأّن األ عل ٌٌن أخذوا رالمذهو الطرٌسً  ،فتاً لل ررو ً السمرا ً فقع كان الوأّما الت ّوع الل

مراهر الوصف فرسٌع،  روا رالطرٌسة إلى حع   ٌة جمالٌاً، أو ه  تأثّ فً تشكٌل أر ٌته  السمرا

ً كا ت تشمل كل جوا و الحٌاة فً األ علس، حٌ  ٌ تقل الشسراء عائماً من األشٌاء الح ّ 

ة شسرٌة زاهٌة الح ٌة إلى المس وٌة، فما ٌرو ه فً مشاهعاته  ٌ جلو ه فً لوحات لو ٌّ 

رٌسٌة الموجوعة فً األ علس غعت صوراً شسرٌة أّخاذة، المعركات الط األلوان، وكأّن كلّ 

فأصرح الشسر األ عل ً مرآة للحٌاة األ عل ٌة فً كل ألوان موجوعاتها ومراهجها.... وما 

ٌ كرون مشاعره  وعواطفه  على هذه كا وا اته  وصفاً ح ٌاً، وإّ ما ٌّ كا وا ٌصفون ح ّ 

 األوصاف.

  لأللوان آالت الحرو واأل لحة األ عل ٌة، فال ٌف  ال ٌا ًوقع ت اول الرح  فً اال سكاس

أرٌض ألّ ه ٌحقق الّ صر، والّرمح أ مر ألّ ه ٌحاكً أعمة السرو وا تصاراته  على 

 أععائه . 

  وقع عرض الرح  الحٌاة ال ٌا ٌة التً كا ت  ائعة فً األ علس من خالل اللون، فت اول

خارجً وثورات ومرارطة وجهاع فً  الحٌاة ال ٌا ٌة فً األ علس، وما فٌها من صراع

ال  وال واٌا الح  ة الثغور، كما رهرت الراٌات رٌضاء قرل ارتعاء الحرو لتشٌر إلى ال ّ 

رهر ووالقلوو الصافٌة، وكا ت حمراء ع ع ا تهاء المسركة ألّ ها مغمو ة رع  األععاء، 

ا ت ت تخع  للقتال، الرحرٌة التً ك األ اطٌلٌا ً لأللوان من خالل ألوان اال سكاس ال ّ 

 واع هو اللون ال ائع علٌها، وذلك ل احٌتٌن هما:فكان ال ّ 

 ٌم ع ت رو المٌاه إلى عاخلها. حٌ  أل ها كا ت تطلى رالقار ـ أ  
 ؤا  إلى األععاء، وتصرغ حٌاته  رالّ واع. ألّ ها تحمل الموت الزّ  ـو 

 ؛مة فً مراهر الحٌاة األ عل ٌةوع عما حعثت ال كرة الكررى فقع عرض الرح  األلوان القات 

 ألّ ها تصّور شسور ال اس وعواطفه  الملٌئة رالحزن واأل ى اللذٌن ٌ ٌطران على ال فوس.

  ٌّّن كٌف رعت رٌسً لأللوان من خالل الرٌئة األ عل ٌة، كما أّن الرح  عرس اال سكاس الط ور

من خالل ع ها لحعٌ  وقع جرى ا ،الطرٌسة األ عل ٌة لوحات ف ٌة زاهٌة رمختلف األلوان

رع تحلٌالً. قرات المتقعّ الف    مة وأُش 

ٌّاً  ؛لى صورها وأرٌ هاجوقع توّجه الرح  إلى إرهار رموز األلوان فً أ مما جسل الرح  غ 

واالختٌار ألّن جمالٌة كّل شاهع  كا ت  ما وقفت حائرة أحٌا اً ع ع عملٌة اال تقاءوررّ  ،رالشواهع

إلى  ٌجذره إلى غٌره، ولذلك تركت التذّوق ٌرشع ً ، وغٌرهغٌرهأكثر من  تجذو ا تراهً

ٌّري مسٌّ  الجزء، ومن الجزء ن، مما جسل الرح  ٌ طلق من الكل إلى اال تشهاع راصطفاء تخ

 .الجمال الحّق هو الذي ٌضًء عقائق األشٌاء إلى الكل ألّ  ً رأٌت

وذلك من خالل  ،)رمزٌته( اللون فً الشسر األ عل ًعالالت ت اول الرح   الفصل الثانًفً و

فعرس الرح  العاللة  ،عرا ته لعالالت األلوان ومسا ٌها فً المعح والرثاء والغزل والوصف

ر  اللون األرٌض  المراشرة لأللوان ومسا ٌها فً المعٌح والرثاء والغزل والوصف، فإذا ما ُذك 
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المراشرة للون، ثّ  رسع ذلك  فإّ ه ٌتطّرق إلى أه  المسا ً والعالالت التً تعّل علٌها المفرعة

ٌّن أه  المسا ً لتلك  ٌعرس الرح  أه  العالالت غٌر المراشرة للون وفق عرا ة ا تقائٌة تر

وهكذا ٌ ٌر الرح  على الترتٌو فً ذكر األلوان، وما مراعه فً ذلك العالالت غٌر المراشرة، 

تقً رأرساعه، وٌجمع أطرافه من إال السلمٌة الت اررٌة والت رٌ  المس وي الذي ٌ هض رالرح  وٌر

فقع ت اول  الفصل الثالثوأّما  .م هج رحثً واحع وإتراعأجل توحٌع الخطة فً الرح ، 

ٌّن جمالٌة اللون فً اللفر وفً المس ى وفً عاللته، وكٌف ٌسطً  ،ونالخصائص الف ٌة للّ  فر

ٌّ ة للصورة الف ٌة التً  جمالٌة، وتروق لٌس  تحرك مشاعرنا، وتمنحنا بهجة"اللون جمالٌة مس

"فقط بعقولنا وإنما لعواطفنا
(1)

ضاع اللو ً فً فن المعٌح والرثاء والغزل من خالل جمالٌة التّ  

 فٌها خالصة ما توصلت إلٌه من  تائج. أجملتُ  بخاتمةالرح   ا تهىوالوصف، ث  

ًاهلل ًيل التٌفيك

                                                 
-جماليات الاورة الفنية: ميخائيؿ أوفسيانيكوؼ، ميخائيؿ خرابشنكو، ترجمة رضا الظػاىر، دار اليمػذاني لمطباعػة      والنشػر - ٔ

 .ٖٕـ. صٜٗٛٔعدف، 
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 هنيج الثحث

 
ًّ عرا ة الجمالٌة، فقع تحتَّ ال ٌخصّ  رحثً رما أنّ   و  ص  جسل الم هج الجمالً  ُ أأن    عل
ٌّة جمالٌّ ًعٌ  لى إ ولذلك عمعت ة  ف ٌة،، فعرا ة األلوان فً الشسر هً عرا ة تذوق

فً اختٌار  لم هج الجمالً الوصفً الذي ٌفٌع ًوهو ا اختٌار الم هج ال ار  لعرا تً
 ع عما حاولت ً ا تسّ ت رالم هج ال ف ًث  أ   ،الصور وعاللتها الرمزٌة والمس وٌة

ٌّة مجٌئها إلى  على المتلّقٌن، أو ع عما تطرّقت عرا ة األلوان وا سكا ها إلى كٌف
ة فً المقعمات وكٌفٌة صوغها فً تركٌو شسوري، وخاصّ  ، احة شسور الشاعر

اللون  وازع ال ف ٌة التً ت تحضر ع صر   رهار ال ّ  ،أّ ها ضرورٌة التً رأٌت
ٌّة من  اح ٌة، والتسرٌر عن السوامل ال ف ٌة فً حاالت الفرح لتزٌٌن الصورة الف 

 .وا ثارة ال ف ٌة من  احٌة ثا ٌة والحزن
الذي  ،وأّما الذي جمع رٌن الم هجٌن الجمالً الوصفً وال ف ً فهو الم هج األعرً

تحلٌل الصور فً عمو  على جعاً  ي أعا  ًوهو الذ ،ٌس ى رقضٌة التحلٌل والتذّوق
اللة المس وٌة، ٌع رٌن هذه الم اهج فً عملٌة الررط الف ٌة والعي الرح ، وقع تّ  التوح

ل تُ  .الرح .. مما ٌوحً للمطالع أّن م هجاً واحعاً ٌحقق ترارط   ذلك إال لتحقٌق  وما ف س 
 ا خالص فقط.  وشافسً ،السلمٌة الرحثٌة
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   اللون فً الشعر العربً القدٌم 

 

فاألشياء من حولنا ال  ،رئيسان بالنسبة إىل إدراكو لتلك األجزاء اٟتية كاٞتامدةشٌكل اللوف عند اإلنساف األكؿ ملمحان 
 (ُ)"فاللوف من أظهر خواص الشيء للعين" ،دكف إدراكنا للونومن تيرل إال ملٌونة، لذلك من العسَت أف ندرؾ الٌشيء 

، ان كنا لشيء ما كشكل سبق إدراكو لونان جدان ُب إدراكنا للحياة كالعامل، كقد يكوف إدرا ألٌف اللوف يؤدم دكران مهمٌ 
 بيعة اليت يعيش فيها، ككلما ارتقت مداركو. كٌلما ازداد كعي اإلنساف بالطٌ   ،يظل األثبت كاألعمق لوينالكإدراكو 

اإلنساف األوؿ قد تنّبو إلى مابين األلواف من فروؽ، وربط األلواف ببعض مشاىداتو الطبيعية،  ومن المعقوؿ أفّ "
عن لونو وىو أصفر، ومّيز لوف السماء عن لوف الرماؿ، ولوف الماء عن لوف  ،لنبات وىو أخضرفمّيز لوف ا

و إلى بّ ت واألزىار، ولكّنو ربّما لم يتنالدـ، وتنبو إلى لوف الّشمس ساعة الغروب، ولفت نظره تعّدد ألواف النبا
، فاللوف استخدـ على شكل (ِ)"ةاللوف كتصّور مستقل إال بعد أف استخدمو في الزخرفة أو األعماؿ الديني

على  ان ا٠تناجر، كدخل أداة طقسية سحرية ُب ظٌل الدين القدمي، كاستخدـ كمشعلى الكهوؼ أك ُب زخارؼ سحرية 
 اٞتسد يعطيو قوة كيدفع عنو كيد األعداء. 

على غَته من  إٌف القدماء حُت ٖتٌدثوا عن األلواف كالنقش كالتصاكير، مل يغب عن ذىنهم سيطرة اٞتانب اٟتٌسي
درجة أٌف اللوف حىت ُب الصورة الشعرية ارتبط عندىم )بالشكل، كا٢تيئة اٟتاضرة ُب ٣تاؿ كصف األشياء إىل اٞتوانب 

اٟتياة ُب اٞتوامد بطرؽ التشبيو كاالستعارة كالتمثيل ُب شكل صورة بصرية، كىذا ما نقف  تجسيم ا١تعنوم، كبثٌ الك 
التصويرات التي تروؽ الّسامعين وتروعهم "أك  (ّ)"اـوتصاوير الرسّ  الت الشاعرتخيّ "عليو ُب ْتثهم عن 

 . (ْ)"حينو الممد التخييالت التي تهزّ و 
مع أٌف اٟتواس ىي  ،دكف غَتىا من اٟتواسمن إٌف حاسة البصر تتقٌدـ على غَتىا من اٟتواس، كتكاد ترل انفرادىا 

بيعة كسائل، فالٌنظر ىو كسيلة كبعض مظاىر الطٌ ، (ٓ)"رسل الّنفس إلى الجماؿ المبّدد على صفحات الوجود"
بيعة.... حيث تشٌع ُب عيوننا ٟتظات ٚتالٌية، كما أٌّنا تزرع البهجة ُب قلوبنا، كاٞتماؿ بُت العُت كما ُب ىذه الطٌ 

 قبل كلٌ ة عظيمة، فالعُت ىي حاسة الٌنور كالرؤية فاإلحساسات البصرية اليت ٨تٌس هبا عن طريق العُت ٘تلك قيمان ٚتاليٌ 
وتبتهج بالّنظر إلى المواضيع الفسيحة لذة عظيمة, ألّف الروح تلطف بنظرىا إلى  وتلتذّ  فالنفس تسرّ " ،شيء
ّزىة كّلما كانت أوسع كانت أنفع, السّيما إذا لم يكن للعين جدار يرّدىا عن ػفال جـر أّف المواضع المتن ،ذلك

يين التي فيها نبات جامع لأللواف الحسنة المذكورة يواألرضِ  تماـ نظرىا، وانظر إلى ابتهاج النفس في البساتين

                                                 
 . ٛٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٔ
 . ٛٔالمرجع السابؽ : ص - ٕ
 . ٖٔة والرمز الموني: يوسؼ حسف نوفؿ، دار المعارؼ. صالاورة الشعري - ٖ
 . ٖٔالمرجع السابؽ: ص - ٗ
 . ٓٗبيروت. ص -مشارؽ أنوار القموب ومفاتح أسرار الغيوب: ابف الدباغ, تحقيؽ ىػ. ريتر, دار اادر - ٘
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أٌف اللوف قد شغل كثَتان من الباحثُت ُب ريب  كال ،(ُ)"العيناف طاقتا النفس"مع سعتها، وما أحسن ما قيل: 
ة فظهرت ٣تموعة من الدراسات جعلتو ٤تور اىتمامها، كىذه الدراسات كانت متنٌوع ،كالدارسُت ُب شىٌت اجملاالت

راسات العلمية الكيميائية كالفيزيائية كانت ٢تا اليد الطوىل ُب ىذا اجملاؿ من حيث بتنوع العلـو كاالىتمامات، فالدٌ 
ف بذلك اقطة عليو، فهو يؤلّ تفاعل يحصل بين شكل من األشكاؿ وبين األشعة الضوئّية السّ "نٌو بأتعريفها للوف، 

هو نكما أٌّنا ْتثت ُب ك  ،(ّ)"الهويّة والّنغمة والّتشبع"حيث  ، كٖتديد خصائصو من(ِ)"المظهر الخارجي للشكل
 ،ىناؾ دراسات ظهرت حاكلت أف توٌظف اللوف ُب ٣تاالت عديدةك كطرؽ قياسو ككثافتو كاٟتدكد العلمٌية لوصفو، 

كابن سينا   ففبلسفة اإلسبلـ ،منها الٌطب كالتحليل النفسي، فمنذ القدمي كانت اٞتهود العربية سٌباقة ُب ىذا اجملاؿ
مثبلن جعل الٌلوف عبلجان لبعض األمراض، كما ينبغي أال نتناسى اإلشارات التحليلية اللونٌية العميقة كالقٌيمة اليت تركها 

 مفسرك األحبلـ كا١تسلموف كُب مقٌدمتهم ابن سَتين. 
ستجاباهتم لؤللواف، كانتهى  بولو بججراء ٕتارب لتصنيف استجابات األفراد إىل أنواع ْتسب اًٍت كُب العصر اٟتديث عي 

 إىل التمييز بُت أربعة أنواع من االستجابة لؤللواف فمنها : 
 أم أٍف ننظر إىل صفات اللوف ذاتو.  ،ىل ىي فاقعة أك قا٘تة ،كطبيعتها أف ننظر إىل خصائص األلواف -ُ
على اٞتسم العضوم أك  ،رهأف ننظر إىل أثر اللوف ُب اإلنساف، فاالنتباه ال يقع على اللوف بل يقع على أث -ِ

 االستجابة اٞتسمانية أك العضوية لو، فنقوؿ: إنٌو لوف ٤تزف أك مبهج أك لوف بارد أك دافئ. 
 أف يرتبط الٌلوف ٔتوضوع آخر نتذٌكره.  -ّ
ولوف وحشي أي نتحدث عن اللوف كما  ،طاىر ءإنّو لوف بري"الٌلوف صفة شخصية، فنقوؿ: أف نكسبى  -ْ

 . (ْ)"فنقوؿ متحّفظ, ىادئ, مرح،اللوف بصفة مزاج أو حاؿ أي نصفُ ،معين لو كاف بو خلق فرد
نتائج دراسات عديدة أجريت على آالؼ األشخاص من حيث ارتباط األلواف  "جريفيس" ص العاملً كما ٠تىٌ 

 "حمراألصفر, البرتقالي, األ"األلواف الساخنة "كإحساسات أخرل، فنقوؿ ألواف باردة كألواف ساخنة، كاٌتضح أٌف 
ىي ألواف إيحائّية عدوانية مثيرة، تبعث على عدـ االستقرار بالمقارنة مع األلواف الباردة كاألزرؽ، واألخضر، 

ر فينا بسبب يرى البعض أّف اللوف يؤثّ "، ك(ٓ)"والبنفسجي، فهي ألواف سالبة منعزلة متحّفظة مسكنة ىادئة
ئ ألنو يذّكر ساكن الشمس والّنار والحرارة، واألخضر مهدّ االرتباط، فاألحمر واألصفر مثاًل دافئة ألنها ترتبط ب

 . (ٔ)"المدف بالمزارع والريف
لقد استخدـ اإلنساف ىذه ا١تعرفة با٠تصائص السيكولوجية لؤللواف منذ زمن بعيد، كذلك ُب عبلج بعض 

                                                 
 . ٕٖـ. صٕٕٓٓمعجـ ماطمحات األلواف ورموزىا: جاف ادقو, دار أديفا لمنشر،  - ٔ
 . ٔٗـ. صٕٜٛٔلجماؿ: عمي شمؽ, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, الفف وا - ٕ
العممية اإلبداعية في فف التاوير: عبد الحميد شاكر, عالـ المعرفة سمسمة كتب إلقافية شيرية يادرىا المجمس الوطني لمإلقافة  - ٖ

 . ٜٕ٘ـ. صٜٚٛٔالكويت، كانوف الإلاني,  –والفنوف واآلداب 
 .ٜ٘، ٜٗالقاىرة. ص –ي عمـ الجماؿ: أميرة حممي مطر, دار الإلقافة لمنشر والتوزيع مقدمة ف - ٗ
التفضيؿ الجمػالي, دراسػة فػي سػيكولوجية التػذوؽ الفنػي: عبػد الحميػد شػاكر, عػالـ المعرفػة, سمسػمة شػيرية ياػدرىا المجمػس  - ٘

 . ٖٕٚـ. صٕٔٓٓالكويت, مارس, آذار,  -الوطني لمإلقافة والفنوف واآلداب 
 . ٖٜمقدمة في عمـ الجماؿ : ص - ٙ
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لواف معٌينة من أجل االضطرابات النفسٌية من خبلؿ أف ٬تعل الفرد ٬تلس أك يستحم مثبلن ُب ظٌل الضوء ا٠تاص بأ
وأخرى غير جميلة، والحقيقة  أّف ىناؾ ألوانًا جميلة إّف الكثير من الّناس يعتقد"تغيَت حالو ا١تزاجٌية إىل األفضل. 

فكل األلواف جميلة وممتعة عندما توضع في األماكن المناسبة لها، ولكنها تبدو غير جميلة  ،بخالؼ ذلك
شيئاً من األشجار واألثمار أسود، لحكمتو وعلمو  لم يخلق" كتعاىل سبحانو، فاهلل (ُ)"عندما توضع في غير ذلك

أنّها رديّة للنفس, مكدرة لألرواح، والغرض بسطها وتفريحها، فخلَق المناسبة لها ورفَض المضادة عنها، وانظر 
م األجساد إلى حكمتو كيف جعل ىذه األلواف األربعة المذكورة )األبيض واألصفر واألخضر واألحمر( في أعظ

ىا وأحسنها منظراً، وىي الذىب األصفر، واللؤلؤ األبيض، والزمرد األخضر، والياقوت وأشرفها وأبهجها وأعزّ 
األحمر. ولم يجعل شيئًا من األحجار أعزُّ منها وال أشرؼ، وجعل غاية كّل واحد منها أف يكوف بهذا اللوف 

حاالتنا ا١تزاجية ا٠تاصة بل تؤثر أيضان  ُباف كما أسلفنا ال تؤثٌر . إٌف األلو (ِ)"المذكور, فتبارؾ اهلل أحسن الخالقين
حاالتنا اٞتسمية ا٠تاصة، فقد درس عامل النفس األمريكي جَتارد ُب رسالتو للدكتوراه تأثَتات األلواف ُب فسيولوجيا ُب 

لكهربائية للمخ كما اٞتسم اإلنساين، فوجد أٌف معدؿ النفس، كسرعة رمش العُت، كضغط الدـ، كأ٪تاط ا١توجات ا
ٯتاثلها من االستجابات تتزايد عرب الزمن مع تزايد تعٌرضها للضوء األٛتر، كتتناقص عرب الزمن مع تزايد تعٌرضها للضوء 

 . (ّ)األزرؽ
اإلنساف، كذلك باستخداـ آالت لقياس ضغط اليد  ُبقاـ بتجارب عديدة على أثر األلواف  Fereكالعامل الفرنسي 

، ٖ٘، والبرتقالي ٕٛ، واألصفر ٕٗب ، وأّف األخضر يسبّ ٖٕوجد أّف القياس العادي ىو "لواف، فػ بتأثَت بعض األ
 . (ْ)"، وانتهى إلى أّف األلواف تؤثّر على الجهاز العضلي والدورة الدمويةٕٗواألحمر 

ءة، فلقد حاكؿ كالٌدعاية كاإلعبلف كاإلضا الٌلوف ُب ٣تاالت عديدة كاألزياءكظهرت دراسات أخرل حاكلت توظيف 
علماء األلواف البحث عن ترتيب األلواف كتسميتها عند ٥تتلف الشعوب، فجاءت األْتاث كالنتائج متعٌددة، كقاؿ 

، كقد قاؿ (ٓ)"وتسمّيتها، وأنّها ال تسير على نظاـ ثابت بين الشعوب المختلفة بعشوائية تمييز األلواف"بعضهم 
وتسميتها يقـو على أساس من نظاـ اإلدراؾ الحّسي المباشر إّف ترتيب ىذه األلواف وتصنيفها "آخركف 

ليست مجرد إحساسات على شبكة العين إنّها ترتبط بعمليات الّتفكير "فهي  ،(ٔ)"األلواف وفسيولوجية رؤية
 . (ٕ)"واالنفعاالت

لعالية الموجات ا ج، يبدأ باأللواف ذاترّ شريط مّتصل متد"ركف أٌف األلواف ىي فأصحاب ىذا الرأم يتصوٌ 
ج يمّر ج في الهبوط حتى يصل إلى األلواف ذات الموجات المنخفضة )األزرؽ(، وأّف التدرّ رّ )األحمر(، ويتد

بنقاط يصعب على العين تمييزىا عّما قبلها وما بعدىا، تسمى األلواف االنتقالية؛ ولذا يتخطاىا بنقاط أخرى 
                                                 

 .ٜٖمعجـ ماطمحات األلواف ورموزىا: ص - ٔ
 . ٕٖالمادر السابؽ: ص - ٕ
 . ٕٕٚالتفضيؿ الجمالي : ص - ٖ
 . ٖٜمقدمة في عمـ الجماؿ: ص - ٗ
 . ٜٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٘
 . ٜٔالمرجع السابؽ: ص - ٙ
 . ٘ٔاوير: صالعممية اإلبداعية في فف الت - ٚ



 -ٕ٘- 

تقف عندىا لتسميتها، وىذه ىي األلواف البارزة التي  بارزة، يمكن للعين بسهولة أف تقف عندىا وتمّيزىا، ولذا
 . (ُ)"يطلق عليها أحياناً اسم األلواف، أو النقاط البؤرية
األلواف البارزة إلى جانب اللوف األبيض واألسود اللذين يعّد "كاللوف البؤرم ىو أفضل ٪توذج يتمٌثل بو اللوف، ك
بعد ىذا نجد أّف التي ىي األزرؽ واألخضر واألحمر واألصفر. أولهما انعداـ اللوف، وثانيهما جماع األلواف، و 

 . (ِ)"ز درجات أخرى تقع في مواقع متطرفة ومتوسطة، ويمكن أف تميّ وتدؽّ  حاسة البصر ترىف
كعلى ا١تستول الٌلغوم العريب امتؤلت كتب اللغة كا١تعاجم بتفصيبلت لونية مثَتة، تدٌؿ على دقة الوصف كارتقاء 

واد والحمرة... ولوف كّل شيء ما فصل بينو وبين غيره الّلوف ىيئة كالسّ "، فقد جاء ُب اللساف اٟتاسة البصرية
 . (ّ)"والجمع ألواف

و وبين غيره، والجمع ألواف، وقد لوف كّل شيء ما فصل بين" :كيذكر ابن سيده ُب معجمو أيضان عن الٌلوف ما نصو
ف ره ألوانا, جعلو يتلوّ صيّ : لٌونو"كقولو  ،(ٓ)"والجمع ألواف ،بنف والضر النوع والصّ  ،اللوف"ك، (ْ)"نتووف ولوّ تلّ 

، كتشهد . فهي تدٌؿ على ا١تركنة ُب اللغة كالشمولية(ٔ)"ولّوف واْلَوَف وتلّوف: يثبت على لوف, يثبت على خلق واحد
١تصنفات أف يراجع الكثَت من اعليو كالعمق، ك١تن شاء أف يتأٌكد من ذلك  يقصٌ كتشهد للمعجميُت كاللغويُت بالت

 الٌلغوية اليت عنيت بألفاظ األلواف كأنواعها: 
ككتاب  (ٖ)"من أقدـ ما وصل إلينا من المّصنفات اللغوية التي أفردت مكانًا خاصًا باأللواف (ٕ)كتاب الخيل"
أّف ن اليونانية إلى العربية إذ ؤلفو بَػّلينوس الحكيم، وقد ترجم عَلل لمػِ كتاب الع  –سر الخليقة وصنعة الطبيعة "

. ٍب توالت الكتب كا١تصادر كا١تعاجم اليت اعتنت (ٗ)"ىػٕٓٓالروايات ترجع ظهوره إلى عصر المأموف حوالي سنة 
ىذا يقودنا إىل القوؿ بأٌف العربية منذ ال شك ُب أٌف ونية، كْتثت فيها كُب دالالهتا كمعانيها، ك بالتفٌصيبلت اللغوية اللٌ 

سبلمية إىل يومنا ىذا، كانت من أكثر اللغات قدرة على التعبَت عن األلواف نشأهتا األكىل كعرب تاريخ اٟتضارة اإل
 .كدرجاهتا كظبل٢تا كمعانيها

اتّخذت المفردة اللونية أكثر "عة ك٥تتلفة، فقد أللواف ضمن مدلوالت متنوٌ اكقد توسع الٌشعراء اٞتاىليوف ُب ذكر 
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فاأللواف ُب الٌشعر اٞتاىلي مل ترد بشكل  ،(ُ)"من مسار، وسلكت مجااًل واسعاً، واستخدمت ألكثر من ىدؼ
كانت الّدالئل األولى ىي المفاتيح "فػ  ،نة، كجاءت كفق ظركؼ معيٌ كثَتة  كمعافو  على دالالتو عرٌبت اعتباطي بل 

ضمن "ريب فيو أٌف الٌشاعر اٞتاىلي كاف قد حصر ألوانو  ، ك٦تا ال(ِ)"التي استطعنا بها الدخوؿ إلى الموضوع
، لم تستطع الصحراء أف تستنطقو بغيرىا، ولم يكن بمقدور صورتو أف تتجاوز ألواف األشياء قةحدود ضيّ 

لنمط األبسط ، كمن ىنا فجٌف التوظيف الٌلوين ُب الشعر اٞتاىلي مٌثل ا(ّ)"الخارجّية التي يعكسها الضوء على حدقتو
مٌيز بينها ٤تمد حافظ دياب ُب دراستو كاٟتسٌية كالتصريح من بُت األ٪تاط األربعة اليت  األبسط كاألقرب إىل الوصفية

ويمكن ىنا تمييز أربعة أنماط من ىذا التوظيف، عبر محاولة "فيقوؿ:  ،"جماليات الّلوف في القصيدة العربية"
الخطاب الشعري استحضار طاقات اللوف على مساحة تمتد في تواطئات ال متناىية من التصريح والتلميح 

يتغّيى توظيف دوالو على مستوى الوصف بحيث يسهل إيجاد حاؿ التطابق  :وؿالنمط األ ،والترميز واالنزياح
وبين مدلوالتها، ومن ثم يمكن تحديد الّداللة الحرفية بينهما، باعتبارىا مسكونة بقانوف الوحدة  بينها

 ة( نتيجة تسلط طقسية المعرفة الّسلفية لأللواف في وجداف الشاعر. يّ ج)األنثروبولو 
قاوة والسالـ ى الّشعراء العرب ىذا الّنمط في األغلب، فجعلوا األبيض للجماؿ والنّ وقد استخدـ قدام

عادة والفرح، واألسود للهدـ والمقاومة والعنف، واألخضر واألصفر لإلرادة والمجد والثروة، واألحمر للسّ 
ود، والسبيك ة، والرماح السللبعث والنهضة والتجديد، وىكذا تغّنوا بالعشب األخضر، واألعين المحمرّ 

الصفر، أو زادوا فوصفوا الفرس بالكميت )يجتمع فيو اللوناف األسود واألحمر(, أو بالخدارية )الضاربة إلى 
أساسًا ببالغة األلفاظ الّلونية بسبب استهدافو )اإلصابة في الوصف(  السواد(، وىذا الّنمط من التوظيف معنيّ 

 .(ْ)"على ما يقوؿ المرزباني
كاف أحٌب األلواف إىل   وكاف ٝتة اٞتماؿ ُب ا١ترأة، كلعلٌ الذم  نا ُب الٌشعر اٞتاىلي ىو اللوف األبيض، إٌف أكؿ ما يطالع

ىياـ الجاىليين... "كأنقاىا، فػ  م، فكانوا يركف فيو أهبى األلوافقلوهبم، كأكثرىا قربان من نفوسهم كانسجامان مع طباعه
ذوؽ الجمالي أـ الوعي المعرفي، فقد التصق تقديره ببياض المرأة ىو ىياـ موروث سواء على مستوى التّ 

الجمالي بذاكرتهم على شكل تقليد تشّكلت صورتو في بنية أسطورية، تأسس عليها الفكر العربي القديم في 
نشأتو األولى، وصار معيارىم المعرفي في الوجود، وإّف التزاـ الجاىلي بعاداتو وتقاليده المؤّسسة وفق 

سطورية، أسهم في المحافظة على آثارىا، فبقيت مظاىرىا حاضرة في خيالو، تتسرب مفهومات ذات صالت أ
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سياؽ المرأة ربّما كاف ألصق الّسياقات بالبياض ". لذلك فجٌف (ُ)"فتردد أصداؤىا في مظاىرىا ،رؤيتو إلى الحياة
كىذا ما ٧تده  ،(ِ)"والحبكثيرًا من التعّلق بأجواء الصفاء واإلشراؽ   –عرفيًا  –ذلك أّف ىذا اللوف قد اكتسب 

وين بعناصر الٌشاعر امرئ القيس الذم عمد إىل التكثيف الٌلوين عندما كصف ٤تبوبتو، فأحاط ىذا التكثيف اللٌ  لدل
 : (ّ)الصفاء كاإلشراؽ

َََفْػَفُم ََوُ ٌّيَػَََ ََُرّبقضَََ ََُمّغَََ ّّٕيػوَضَََ

 

ََوَّمُيتٖأئ  ََفََََ ٌََّيؼ٧َلِصََََ ََََِٖ ٣ٍَِّـٍَِكول

 ُ٘ ِّٖا َّٕؼونَََََوَّالَيقَََََوِ ّٔبُصََََََكٔيْؽَََََ َٖ ّْػ

ّ

ََٕاهوَّن  ََرُّغََ ََو ّغََ ََُرّاََ٘ ٣ََِّّؿََ ّاحملَّؾََ

ّ رة الشاعر الشقرة ألٌف اللوف األساسي لبش كرٔتا قصدإف اجتماع الصفرة مع البياض يعطي بعدان ٚتاليان لوصف اٟتبيبة، 
 ٤تلها.  مع كجود ١تعاف كما تلمع ا١ترآة، كتوكيدان للمعاف كنعومة اٞتلد تأٌب الٌصفرة ُب ا١ترأة الناعمة ىو البياض

 : (ْ)و بياض احملبوبة ببياض الطفلة عند لقائهاكيشبٌ 
ّومٌؾ٢َََََّٔبقضَََََوُ ّالع٧َََََا ِ ّ ػؾًَََََي

 

 َََِّٓ ـَ ًُّاَََٖبول٩َّلع٧َََْتُّت ّقينّإذاّقؿَََ

 :(ٓ)كيصف ا١تهلهل ا١ترأة فيقوؿ 
ٍَ٘ؾ ٣َََََِّبقضَََََوّّ ـََََََُيّا ّٔ ْػَؾٌَََََيّمَََََوّاِب

 

ََوِ ّّ  ٌَّ ّالٔعـَََََََ ََٕ ٧ََْتّلٕوََََََ ُّ َّلُعََََََ

 : (ٔ) سلمى اٟتبيبة، فيقوؿ فيها ككذلك يصف الٌشاعر زىَت بن أيب 
َََعوَ هوّّّّ ََوَ ّٔ ََ ٩ََِّبََ ُِّئ ََ ََُيّا ّأوّبقضََ

 

ََوُ ّّّ  ََْمّو ػَََ ََٔي ُّعِمُعَََ ََوّالـَٖعومَََ ـََػَََ َّك

فالٌشاعر قرف لوف اٟتبيبة بلوف بيض النعامة، ففاعلية اللوف ىنا تتجٌلى عند الشاعر ُب ٕتسيده ا١تباشر اٟتقيقي لصورة  
 . (ٕ)"النقاءفيها المالسة و  ،فهي بيضاء"ا١ترأة 

 :(ٖ)كأما نساء عمرك بن كلثـو فجّنٌن بيض حساف
ََٖاْ ّّ ّْٛٔكَََََ ََق ََؤّبَََََ ّ ؾ٨َََََََّا وِ َنَََََ

 

َََََََََؤذُ ّأِاُّتَػَََََََوِ َ ّأوَّتُف٧َِنَََََََوّّّ  ُّن

 : (ٗ)ح الٌشاعر بشر بن أيب خاـز بالبياض، فيقوؿ كيصرٌ  
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ٌََيّّ ٧ََاِ  َّ ْػَؾَََََ ََؤ ّالعَََََ ّياْ ّليقضَََََ

 

 ٧ََ ٤َََِّّّمَمِفُضََ ِ٘ٔعَصََ ََوّا ََّّ ٓوََ ََ ّٔيّالَؽِشََ

الشاعر "ما كاف اللوف األبيض ٝتة ٞتماؿ ا١ترأة، فجنٌو كاف عنواف الكـر كدليل نقاء األصل ُب الفخر كا١تدح، فػكك 
الجاىلي يصف بالبياض تلويحًا إلى أّف الممدوحين أحراراً، ولدتهم حرائر، ولم تعرؼ اإلماء فيهم، فتورثهم 

روف م في األندية والمقامات إذ لم يلحقهم عاٌر يعيّ غررى ؤوتألل ،ألوانهن، أو يصفهم بالبياض إلشراؽ ألوانهم
 .(ُ)"رف والوسخاً من الدّ بو فتتغير ألوانهم لذلك، أو يصفهم بالبياض لنقائهم من العيوب؛ ألّف البياض يكوف نقيّ 

 .(ُ)"والوسخ
 :(ِ)فمدائحي الشاعر زىَت بن أيب سلمى تدكر ُب ىذا الفلك من ا١تعاين اٞتاىلية، يقوؿ ُب مدح حصن بن حذيفة

ََّٛ و ّقََََََوٍ َّؤََََََاُ ّغؿومٌََََََيأبََََََق

ّ

ََُؾ٦ِّّّ  ََٗىَّ ٧َأضََ ََوُّتٔغََ ٦ََّمََ ٨ََُّمعًػقََ ّ ؾََ

اض اليد كالغماـ، فيتطابق فعلو مع عملو، فالغماـ أبيض كا١تمدكح  فالرجل األبيض ىنا رجل نقٌي من العيوب، فيٌ  
 .(ّ)"فالّلوف األبيض ألقى على شخصية الممدوح ظالؿ الثّقة واالطمئناف، فهو كريم لمن يطلبو" ،كذلك

، (ْ)"داللة على الشهرة"كٯتدح الشاعر زىَت بن أيب سلمى ىـر بن سناف، فيصفو ببياض الغرة، كبياض الغرة فيو 
 :(ٔ)فيقوؿ ،(ٓ)"إيحاء االطمئناف يكمن وراء نقاء ىذا الرجل من العيوب، وىو األغّر المشهور"فػ

ّّّّ٥ََ ََ ّ٢ََُ ََوْ ُّوػؽ ََ ُّٛ قََ ََق ّٖٗأبََ ََ ّأغََ

ّ

٥ََّأ ـوقّّٔ  َّٔو َ ََو ََٔلّالُعـَ ََوّاأوَ ََوّفَ ِٖبؼَ ّل

 : (ٕ)قاء كالشرؼ كاألصالة ُب ا١تمدكحاعر امرؤ القيس النٌ كيرل الشٌ  
ّ قََََوُتّبََََينَّ ٧ََََِٕيَّ فََََو  ّنؼقٌََََي

 

ٖٓاُاّّّّ  ُّٔٔغََََ ُّٛا٘شََََوه ّوأوعفف٤ََََّبََََق

ل جانبان من جوانب الصورة كعندما ننتقل إىل األلواف األخرل اليت استخدمها الٌشاعر اٞتاىلي، ٧تد أٌّنا كانت ٘تثٌ  
 اليت ال تستغرؽ اللوف، أك ال تأخذ اٞتانب األكرب من تلك الصورة. ا١ترسومة 

داالن على زىَت بن أيب سلمى عند بصرم، فقد كاف  و مدرؾ حسيٌ فمثبلن الٌلوف األخضر ٕتٌلى ُب بعض الٌسياقات كأنٌ 
 :(ٖ)من خبلؿ كصفو ٟتماره الذم اخضرت مشافره إتٌسدكقد عيم كا٠تصب، النٌ 

ّّٖٓ ََ ََلق٧اِ ّالََِ ََكْأّكََ ََوا ّ ََ ََِِ ٣ََّّْٔم

 

 ُّّّّ٦ََ ََِرَّعَؤ ُؾ ِّ٘الَغؿ ََ ٥َََّل ّٖٓم ََ ّٔٔاََض ََ ّق

يجّسد دالالت الخصب والنماء، وقد انتقل الخصب والّنماء إلى جسد الحمار الوحشي ليكوف "فاالخضرار  
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 . (ُ)"اللوف األخضر الذي اكتسبو داللة على الخصب
تمّيز بفرسو وسط مجموعة أخرى من "فػ ،لطبيعة الٌصامتةكأما الٌلوف األٛتر فقد ارتبط أحيانان عند الٌشاعر اٞتاىلي با

عن الرٌاحلة النخل العالية ، فالشاعر امرؤ القيس رأل ُب الظٌ (ِ)"األلواف التي تهيئ لو نوعًا من التجّلي البّراؽ
 : (ّ)ا١تزدىرة، اليت ٕتمع بُت خضرة السعف كٛترة البسر

ُٖو ٦ََََََُّّ  ٌُّٕ َّا٧ََََََأم١ََّعٓيََََََوٍ ّأ قََََََ

 

 َّّ َٖاّّّّوَ َََوَل َََِِّٖأَ َََ ّقـ٧َِانًَََوّم٥َََّالُي

كالٌشاعر عندما يصف اٞتباؿ فجنٌو يضع ١تسات اٟتمرة عليها عندما ٬تعل الٌسحب ٖتيطها، كٯتٌد فيها ٣تموعة من  
 : (ْ)نة، كقد ٕتٌلت اٟتمرة زاىية ُب قلب اللوحةالطٌرؽ كٌل على لونو، فبدت كأٌّنا بركد ملوٌ 

َّٕ ٖٓ ََ َٖاَ ّذاَ ّأٔاََََََ ََ ًََيَّ ِؿََََََ ُّمؽُؾَؾََََََ

ّ

ّهلََََوُّ ُي٢ٌََََّكلٓنفََََؤّم٥َََََِّوَ ََََؤئ٣ِّّّّّ 

اعر لوف اٟتمرة إىل الطٌبيعة ا١تتحركة، فجنٌو يعيد استخداـ ىذا الٌلوف استخدامان جديدان، فالٌشاعر زىَت كإذا نقل الشٌ  
 : (ٓ)كبَتان   احتفى بأكصاؼ حصانو احتفاءن 

ًَُّوْؾُي٧ٍََََََاّكََََََلٖاَّعكَل٦ََََََُ َّهَيطََََََ

 

٤ٍََّلقؾََََيّالُط٣َََِّ  ًِّ ٥َََّأيوَ َٖاَّّنَضَََ ََ ّأَ َ

كقد يطالعنا الٌلوف األٛتر ٔتعاين ا٢تبلؾ كا١توت كالقتل، كالسٌيما عند توظيفو ُب سياؽ اٟتركب ا١تهلكة، فحرب داحس  
كالغرباء دامت أربعُت عامان، ككانت تلك اٟترب مليئة بالفظائع كالقتلى بُت قبيليت عبس كذبياف، ك٢تذا نرل الٌشاعر 

 : (ٔ)و باٟتمرة مبلءمة للٌصور اليت عرٌب هبا زىَت عن اٟترب كالدماء اليت سفكت فيهازىَت بن أيب سلمى يصبغ قصيدت
ِّٕٔ ًََََََوٍ ّؤكُؾََََََيّّّٕ َّ َؾ٧َََََََِاّبلََََََِو

ّ

ََوكّٔ  ََقفوُّمَشََََ ِٖٔ فِوَ إيّ ٧ا ََََ ََ ّٔيّالََََ

 ََ ًَََ ٍِٗ كََََلٓاُّ  ََ ـََِ ٥ََِّ ّك٣َََََّٓم ّوَ ّالٔعِفََ

ّ

 ِّّ٤ََ ََُطََ ُِّٕو ََوّ ََٗىّالَػـََ ََ َّ٦ََٔ ََْٗل٥َّبََ ّنََ

ّ ََّ ٧ََِْ  ّٔلَؼَََ ََوَّقَََ ٍُِؿفَََ ـَ ًََيُو َٖاَمَََ ٧ٍّ  َّغ

ّ

 ِّ٤ََ ٍَََ َِ ٣َََِ ّٔم ـَُف٤ّٔمََ ََ ٧ََاّبقََ ِٖوُؼََ ّوُّٕوَف

ّ ٤ََّغّٔ ٍِّلؽََ ًَ ََ ـََِ ًُ  َِّ٤ََ ََلَ ُّكِؾُفََ ََوُاّأ ََ ّّؾؿََ

ّ

ََلَ   ِّٖكََ ٤ََُّٓت ََوٕيّ ََ ًَْػٔط٤ِِّّٖ ََ ََ ََ َِّٞ ََ ّٔضََ

فالقارئ يرل أٌف اللوف األٛتر لٌوف معانيها منذ بداية مطلع القصيدة، فحمرة الٌلوف مل تٌقتصر على مشاىد الٌرحيل ّ
رجاؿ القـو الراحلين باللوف األحمر مقرونًا إلى لوف الدـ في المشابهة، وبعد ابتعاد "فقد لٌوف الشاعر  كالظعائن،

الظعائن نرى زىيرًا يلّوف باألحمر آثار القـو الذين رحلوا من خالؿ فتات العهن الذي يشبو )حّب الفنا( 
يصفوف أمتعتهم بالّلوف األحمر، وإنّما اللوف  األحمر، ونحن قلنا: إنّو لوف؛ ألّف البدو في حالتهم الطبيعية ال

األسود واألبيض ىما ألواف األمتعة، فالبيت أسود الّلوف في الشتاء، وىو أبيض اللوف في الصيف تبعًا لظروؼ 
ل الصحراء وحرارتها، ومن ثّم يمكننا القوؿ إّف زىيراً قد لّوف بشكل مقصود تلك المناظر باللوف األحمر، ويخيّ 
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مشهد الرحيل على ىذا اللوف األحمر ال يشير إلى رحيل يتصل بالطلل كغرض فني، وإنّما ىو رحيل إلّي أّف 
د مواضعها وانتقالها بين القبائل، وىذا ثابت تاريخيًا، وىو ما يفسره فتات يشير إلى ترحاؿ بني عبس، وتعدّ 

)أحمر عاد(، وىو قاتل ناقة صالح  العهن األحمر... ويفتح الّلوف األحمر داللة تاريخية واسعة للرمز من خالؿ
)عليو السالـ( الذي جّر على قبيلة ثمود الموت، وقد جعل زىير ىنا عادًا مكاف ثمود اتساعًا ومجازًا، إذ أّف 
المعنى قد عرؼ للتقارب ما بين عاد وثمود في الّزمن واألخالؽ، وأحمر عاد ىذا عالمة شـؤ على مرِّ الزمن، 

 . (ُ)"ه من شـؤ على أىلهاؽ تهويل الحرب، وما تجرّ استفاد زىير منها في سيا
 : (ِ)كقد كردت ُب الٌشعر اٞتاىلي إشارات كثَتة إىل الرٌاية كاللواء كالعىلىًم كقوؿ عمرك بن كلثـو ُب معلقتو

ََوًّّّ ََؤ ّبقضََََ ٧ََ ُيّالٖاوََََ ََوّنََََ ّبلٓنََََ

ّ

ُٔٔ ُه٥ّْٖ ََََََ  ًّٖاّقَََََََّٔ ِووـََََََوَّوُنِصََََََ

ّ حدكث شيء عظيم، نعرفو عن طريق إبداؿ األبيض باألٛتر، فهذا التحٌوؿ  الٌسابق يدؿ على البيتفتغٌَت الٌلوف ُب 
 الٌلوين دٌؿ على الشٌدة كقوة ا١تعارؾ ككثرة القتلى كجرياف الدـ. 

كيأٌب الٌلوف األصفر ُب الٌشعر اٞتاىلي ُب موضع يلٌوف القوس اليت تعٌد أداة الٌصيد اليت أمسك هبا الصائد، فيقوؿ 
 : (ّ)سلمى كاصفان ٢تاالٌشاعر زىَت بن أيب 

ِٖ ٌيّ ِْٖشّكَو ََََََقيّاٌ اِ َّ ََََََ ََََََ ُّ

ّ

ََُىّّ  ٩ََّتلَلَََ ِْٔ ّوّْهَََ ََ ََػٖاُ ّّْٔاَََ َََ ّ

 فكأٌف اللوف األصفر ىنا يوحي بدالالت قوة القوس كصبلبة عددىا، فهي ليست من السدر كال من التألب. ّ
لبيت الكلي، أو مع سياؽ اللوف األصفر بعدًا يتجاوز البعد البصري إلى أف يتساوؽ مع معنى ا"كقد يشٌكل 

 : (ٓ)فيقوؿ ُب مدح ىـر بن سناف (ْ)"األبيات، أو القصيدة التي يرد فيها
ّّّ٦ََُ ًٖٖاّأنؤمُؾََ َََػ َِٖاُّمصََ ََ ُّْالٔؼََ ُٖ ََ ِّٔأِتََ ََ ّقََ

ّ

ِّْأّا٥َََِّّّّ  َّٔاَََ٘وئ َِّْمِقَََ ٖٗم ُّٔ ّالَََ ّميقَََ

ّ األصابع الصفراء تقّدـ "ت، ألٌف ل بعدين متناقضُت، األكؿ سليب الداللة ألنٌو صورة القتل كا١تو فاللوف األصفر يشكٌ 
، كالثاين إ٬تايب ألٌف ا١تمدكح (ٔ)"صورة ال ترتاح لها الّنفس اإلنسانية, ألنّها تقريب لعالم الموت والقتل والفناء

 ٯتتلك قوة كشجاعة ال نظَت ٢تا على جعل أصابع العدك صفراء. 
ك بعدان ٚتاليان، فيمتزج بغَته من األلواف من أجل إظهار كقد ال يأٌب الٌلوف األصفر خالصان نقيان، كالسٌيما حينما ٯتتل

ان بالبياض ليكوف ذلك أنسب كأهبى لطبيعة الٌصفاء كاإلشراؽ ُب ٚتالٌية ا١ترأة، عندما ٬تعل الٌشاعر اللوف األصفر مشرئبٌ 
 :(ٕ)ٚتاؿ اٟتبيبة كقوؿ الشاعر امرئ القيس ُب اٟتبيبة
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َََٔ ُ٘كَي ِّٖا َََؼْؽ َّٔاليَون َََو َََْػََُصَوِ ّٔبَق ََٕ ّٖ

ّ

 ِّّّ٣ََ ََُؾََ ُ٘ ََُرّا ََؤ ّغََ ََُرّاََ٘ ََٕاهوَّنؿََ ّغََ

كُب إطار استخداـ الٌلوف األزرؽ، فجٌف الٌشاعر يقرنو ٔتواقف العنف كالقوة، كما يتصل هبا من معارؾ ُب الصيد أك ُب ّ
عداوة تصّور عاـ لدى العرب أّف زرقة العيوف تدّؿ على ال"اٟترب اليت رٌٔتا كاف سبب ىذا االرتباط مرٌده إىل 

حاد أزرؽ  لي الرمح عند امرئ القيس صاؼ و صٍ ، فنى (ُ)"الشديدة؛ لما كاف بينهم وبين الرـو من عدوات وإحن
 : (ِ)كأنياب الغوؿ

ََؤععَّٔوَأ َٖٗ ُّمَضَََََ ََ َِ٘شَََََ ًُُؾينّوا ََ ٩ّّْؼَََََ

ّ

 َّ٧ََ ََؤتّأغََََ ـ٧َُنٌيُّ ِ ْ ّكلنقََََ ََ ََََِِ ّاِ َوَم

ّ  : (ّ)فتكان  ة كأشدٌ ك ف أكثر ضرالتكو  الزرقاء ا١تتوحشة كالٌضارية ٕتوعكما أٌف كبلب الٌصيد 
ََوّّّ ََلٓاُّ ُق٧َنفََََ ًََوّكََََ ًََيُّ ِ قََََ ََََ َٖٖ ُّمَغ

ّ

 ِّّ َٖ ََ ٧ََٓاُ َّ ِضَ ََو ّنَ ِّٖواٌَّ ِٕٖم ََ ٥ََّالَ ّمَ

 : (ْ)كقد كرد الٌلوف األزرؽ عند الٌشاعر زىَت بن أيب سلمى ُب حديثو عن الكبلب، فيقوؿّ
٦ًٔٔ ـَِع ََََ َّ٥ََََُِِ ُّ ِ ُ ّالعق٧ََََِاَّ ٧اهََََوُّ 

ّ

 ََّّ ٧ََِلّبفَ ََوَّتطَ ََوْ ّكؿَ َ ٧ٍَٓ ََوُّم ََٖقَ ٔٗ ّوّا

ّ يبدو أّف العيوف الّزرؽ تنسجم انسجامًا واضحًا مع صورة الكالب التي أقاـ القانص على رعايتها، لكّنو "فػ
ّف أأىزلها وأضمرىا، وىي كالب جائعة ضامرة كطي الخرؽ، وربّما تتالءـ ىذه الصفات مع العيوف الزرؽ، إذ 

ؿ في وصف الكالب ليبّين أّف انتصار الّثور عليها لم فهو يهوّ الشاعر يرى أف يقّدـ الكالب على أنّها مفترسة، 
 . (ٓ)"متمّثل ىنا بالكالب يكن انتصاراً باىتاً، وإنّما ىو انتصار منتزع من خصم قويّ 

فقد نعتوا بو كثيراً " ،كإذا أردنا أف نستعرض دالالت الٌسواد ُب الٌشعر اٞتاىلي، فهي كثَتة كال يٌتسع البحث لذكرىا
الخائف أسود، والغرباف سود،  صوفات التي أبغضوىا وكرىوا رؤيتها، فاألكباد سوداء، ووجو الجبافمن المو 

كإ٪ٌتا نورد أىم دالالتو، فالٌشاعر قد نقل دالالت الٌسواد ا١تأساكية، كما فيها من معاين  (ٔ)"والظالـ والليل كذلك
و اليت أصبحت تعٍت للشاعر امرئ القيس تٌ ا يتغٌٌت بسواد ١تا حينماٟتزف كا٢تٌم كالغٌم لتكوف ذات داللة إ٬تابية، كالسٌيم

 :(ٕ)مصدر قٌوة يغرم الغانيات
ََّ ََول٩ّأِاَََ ََؤني٨ّالَغلقَََ ََجبّؤ َقَََ ّّٕيٓؿَََ

ّ

َََؽٌَِعُم  ََّٕيَؾَََ ََّـَٖوَ ّأ َي٧َِاَََ ََوَّ َعَََ ٣ِّّفَََ

 : (ٖ)ؿفيقو  ،ك٬تعل الٌشاعر من سواد الٌشعر طرؼ مقابلة مع الٌشيب الذم كثر حديثو عنو بعدما تقٌدـ بو العمرّ
ََوًّ ٧َََ ُّمْؽًَٔىيََ َّْالقََ َََؾِقؿ٨ّأ ا ًََُّاََ ّقولََ

ّ

ًُّالٓشََقَىّقََّٔ وب٦ََِّ  ْٖٓأُ َّبعََٔلَّ أوََ ّوالََ

ّ ّ٦ًَََََُ ََّٔا٧َََََأيّالََََٖأِ ُّعٖؿ ّوَ ََََوَ َّبِعََََ

ّ

 ِّّ٦ََ ٖٔابََ َِٖ ُّه ََ ّٜٔإِذَّنٖشََ ٖٖو ََ ََٔىّالََ ّكٔؿِعَؼََ

ّ
                                                 

 . ٖٙشاعرية األلواف عند امرئ القيس: ص - ٔ
 . ٕٗٔديواف امرئ القيس: ص - ٕ
 . ٙٔٔالمادر السابؽ: ص - ٖ
 . ٓٚر بف أبي سممى: صشعر زىي - ٗ
 .ٖ٘ٛٔ/ٕقطوؼ دانية:  - ٘
 . ٛٗـ. صٖٕٓٓبغداد,  -دالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: عياض عبد الرحمف أميف الدوري, وزارة الإلقافة - ٙ
 . لـ يذكر ىذا البيت في الديواف. ٕٛٔدمشؽ. ص –امرؤ القيس، حياتو، شعره: مكتبة كـر  - ٚ
 . ٓٛص ديواف امرئ القيس: - ٛ
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 : (ُ)يقوؿي ف ،كيتشابك لوف سواد الرأس عند الٌشاعر زىَت بن أيب سلمى مع الٌشيب )اللوف األبيض(
ََقَؼ ّّ ِْٖ ٥َّإَّْؾََ ََ ََوَّوعََ ًُّمََ َََيَ ّ ل ََ

ّ

َّّْا٧ََََاَيّالََََٖأِ ّوالٖشََََقُىّ ََََؤمُؾ٦ِ  ّوإ

ّ عندما ينفي الٌشاعر السواد عن أٌمو اليت ربتو، كمل ٖتوجو إىل تربية اإلماء، كُب ذلك  كقد يصبح الٌسواد لوف شـؤ كٌذـ
 : (ِ)ابتعد عن النشوء على ا٠تلق الذميم كا١تشُت، فيقوؿ

ََو ٥ََّّّْأنَ ََول٩ََّع٧َ َ ََّ٥ََُ ََوٍنّوابَ ٥ََُّ وَ ّابَ

ّ

 ٍِّّّ ََِؿَع ٧ََيا َّضَ ِّٖاَ ََ ٍَِ  ّٔ ّ٣ََِ ّوُّٕأِ ًَؿَ

كىكذا نرل من خبلؿ ذلك االستعراض ا١توجز لدالالت األلواف ُب الٌشعر اٞتاىلي، أٌف توظيف الشعراء اٞتاىليُت ّ
عمالها، وإحساس غريب في قدرة عجيبة في أماكن است"لدالالت األلواف ُب سياؽ أشعارىم دليله على امتبلكهم لػ

يدّؿ ىذا االستخداـ أو االستعماؿ على إدراؾ حسّي لخاصية  تستخدـ فيها، والبّد أفْ  المواضع التي يمكن أفْ 
وظاللها الّشاحبة أو  ،ىذه األلواف، وتفّهم عميق للدالالت التي تحملها في خطوطها الباىتة أو العميقة

 . (ّ)"المتداخلة
سجاًل جديدًا، وصفحة ناصعة في الّتاريخ، إذ لم تمِض سنوات قليلة حتى "نٌو فتح كعندما جاء اإلسبلـ فج

انتشرت الدعوة اإلسالمية في أكثر من نصف بقاع العالم، ودخل الدين اإلسالمي أجناس وأعراؽ, ثقافات 
الّناظم وحضارات وشعوب ودوؿ، وبقي الّدين اإلسالمي أساس الحضارة العربّية اإلسالمية، ومنبع اإللهاـ 

من ظلمات حياتهم الجاىلّية الوثنّية الماديّة "فاإلسبلـ أخرج العرب  ،(ْ)"لمجمل القيم والقواعد والسلوكيات
ـو الذي خلق السموات واألرض وما بينهما، إلو القيّ  تعنو فيها الوجوه للحيّ  ،إلى أضواء حياة روحّية سماويّة

 ،(ٓ)"ضت فيها فروض وواجبات دينيةرِ انية جديدة فُ ة ربّ قوي عزيز وسعت قدرتو ورحمتو كل شيء، إنّها حيا
ألواف ىي األسود كاألبيض كاألٛتر كاألصفر كاألخضر، كقد ذكرت ُب مناسباهتا لذلك ٧تد  ٜتسةكالقرآف الكرمي ذكر 

ريف بدالالت مختلفة ومتعّددة، ومن ذلك أنّها القرآف الكريم والحديث النبوي الشّ "أٌف األلواف دارت ُب 
بط بعض الممارسات الدينية بألواف خاّصة، وقد نّص القرآف الكريم على أّف منها ر  ،خذت لها دالالت رمزيّةاتّ 

إّف اهلل عز وجل "، فقد قيل (ٔ)"في اختالؼ ألسنة البشر وألوانهم آيات لمن يفّكر في حكمة اهلل وعظمة ملكو
نها أربعة في بني آدـ: البياض وجل خلق األلواف خمسة: بياضًا وسوادًا وحمرة وصفرة وخضرة، فجعل م
 . (ٕ)"وادوالّسواد والحمرة والصفرة فأعطى العرب والحبشة والّزنج وشكلهم عاّمة السّ 

كمن ا١تعلـو أٌف ىناؾ إشارات كثَتة تدٌؿ على إطراء الٌلوف األبيض ككثرة استعمالو، كالسٌيما ُب األلبسة اليت كاف 

                                                 
 . ٗٙديواف زىير بف أبي سممى: ص - ٔ
 . ٕٕٓشعر زىير بف أبي سممى: ص - ٕ
حساس الجاىمي بيا: حمودي نوري القيسي, مجمة األقصـ, ج: - ٖ  . ٓٛـ. صٜٜٙٔىػ, ٜٖٛٔ, ٘, س:ٜاأللواف وا 
 . ٜدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: ص - ٗ
 . ٔٔ. ص٘مار, ط: -قي ضيؼ, دار المعارؼ التطور والتجديد في الشعر األموي: شو  - ٘
 . ٜ٘دالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: ص - ٙ
 –كتػاب المممػػع: اػػنعة أبػي عبػػد ا  الحسػػيف بػف عمػػي النمػػري، تحقيػػؽ وجييػة أحمػػد السػػطؿ، مطبوعػات مجمػػع المغػػة العربيػػة  - ٚ

 . ٘ـ. صٜٙٚٔىػ، ٜٖٙٔدمشؽ، مطبعة زيد بف إلابت، 
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البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من "قاؿ:   َتكل أٌف الرسوؿ ٤تمدف، فو حابة كالٌتابعكالصٌ  يرتديها الرسوؿ
 . (ُ)"خير ثيابكم

كقد كٌظف ىذا اللوف كفق نظاـ حدسي كمفهـو ركحي كعقائدم، يستمٌد من منهج فكرم نابع من تعاليم ديننا 
 اإلسبلمي اٟتنيف. 

 : (ِ)ُب ٚتيع مراحلو فالٌلوف األبيض استمٌر يرافق النيب 
ََقّٛو ٦ََّٔوأبََ ََو ّب٧عفََ ََؼ٨ّالغؿََ ًََِِّ

ّ

 ٣ََّ ََوم٨ّ صَََََؿيّل  امَََ ََو ّالقًَََ َََّٔ

ّ  : (ّ)فيقوؿ ،كٯتدح الٌشاعر حساف بن ثابت ٛتزة بن عبد ا١تطلب
َّٔٔم٥ََََََِّهو ٤ٍََََََ َّٛ ّالََََََٕ و ّأبََََََق

ّ

ُِّٖيوَا  ١َََََََََّٓل٤َََََََِّوِؿََََََ ّبوليو ٣ََََََِّاْل

ّ  فهو نقي ُب شرفو كأصلو، كال يدفع حقان بباطل. 
احملكمات ك٦تتثبلن  تل سيدنا عمر بن ا٠تطاب، فقد كاف نقٌي العرض، يتلو اآلياتاعر أبا لؤلؤة فَتكز الذم قكيٌذـ الشٌ 
 : (ْ)غَت خارج عن طاعتو ألكامر اهلل

ََروُ َّّْيٖ َّيٗ ُ ّّ ََوّ َََََََََ ٍَٖعـََََََََََ ّو 

ّ

َِؽؿَََََؤ ُّمـقَََََٔى  ُ٘ ًُِؾ٧َََََّا ََّٛو ّبَََََلِبَق

ّ  : (ٓ)كٯتدح الٌشاعر سحيم عبد نيب اٟتسحاس نفسو قائبلن 
ََّّ ًََٔاّ ـػَِ ًُّ يَ ََ ََوًّإاّكـَ ٌَّكٖمَ ٖٖ ََ َ ُّ٩ّ

ّ

 ّّّّ١ََِ ُُٗؾَ ُّٛا ََق ٩ََّأبَ ٧ََِِاّإنَ ٧ََََيّالّؾَ ّأوّأِاَ

ّ تقـو على الترتيب "إف كاف عبدان فنفسو حرٌة، كإف كاف أسود اللوف فهو أبيض ا٠تلق، فهذه الصورة ك فالٌشاعر 
نية ، كقد أكحى هبذه الٌداللة ا١تفردة اللو (ٔ)"المنطقي بين المتضادات، وتكشف عن مركب الّنقص العرفي لديو

، (ٕ)"اللفظة عنصر مشّع، يسبح القارئ من خاللها إلى أفق آخر يتخّيل فيها معنى آخر"ألٌف  ؛)أبيض ا٠تلق(
ق الذي ىو خير لُ كاف يمارس ضربًا من )الّتسامي( أحيانًا، فتشّبث بالحديث عن بياض الخُ "فكأٌف الٌشاعر 

 . (ٖ)"تعويض عن سواد األديم
بكثرة خوض اٟتركب، ككثرة ما صادؼ الشاعر من أمور تبعث ا١تخبل السعدم اعر كقد يرتبط اللوف األبيض عند الشٌ 
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 : (ُ)ُب الٌنفس ا٠توؼ كالذعر كا٢توؿ
ََوّّ ٩ََّمٖاعُؾـَََ ََوّتغؾَََ ّْٛمػو قـَََ ََق ّبَََ

ّ

ََٔوـوّّ  ََو ّأوََََ ََوّا ََََ ٧ََّبلم٧الـََََ ّنلاََََ

النصر مكفوؿ  كيصف الٌشاعر حساف بن ثابت سيوؼ األنصار بأٌّنا البٌد أف يردل الصريع هبٌن إذا ٛتى الوطيس ألفٌ ّ
 :(ِ)٢تم

٧ََََغ٨ّّّ ٩َََّالََ ّْٛإذاَّ ٔؿََ ََق ََؤنِف٤ِّبََ ّبلميََ

ّ

 ُّّّّٞ ََٖو َََ َّ٥ََٖ َِٖي ّبفَََ ََ ّٔٓأاَّوَََ ََ ّ كُبَََ

كما اٌٗتذ الٌلوف األبيض بعدان ٚتاليان مل ٮتتلف عن ذلك البعد اٞتمايل الذم طبعت عليو نفس الٌشاعر اٞتاىلي ُب ّ
 تغزٌلو با١ترأة اٟتبيبة. 

 :(ّ) اٟتبيبةابغة اٞتعدم ُبيقوؿ الٌشاعر النٌ 
ًِّوبقضََوَ  ًُّقَََّٔ َََي ٖٓئ٤ّل٧ََّ ََى ّم٣ٌََّالََ

ّ

ّإل٩َََََّٖو قفَََََوّلؾُؿَؤضَََََّٖمؾعَََََُىّّّّ 

ّ  : (ْ)اٟتبيبة األبيض العذب، فيقوؿ كيتغٌزؿ الٌشاعر سويد بن أيب كاىل اليشكرم بريقً 
ّّّ٦ََُ ًََٕاَّ ِعُؿََََ ٧ََِاّلٕوََََ َّٛالّؾََََ ََق ّأبََََ

ّ

 ّّّّ َِٔ ََ َََََ ّ١ََُ ١ََِّإذاّالٖوَََ ِٖوَََ َََىّال ّ ِقَََ

ّ  : (ٓ)١تزرد بن ضرار الذبياين باٟتبيبة، كيقوؿ فيهاككذلك يتغٌزؿ الٌشاعر ا
ٌَّّّ ََِي٧َ َََ َِّٕ ََو ََََُ ََوّلؾُؿ ََوُ ّ قفَََ ّوبقضَََ

ّ

ّوهل٥ََََّ٘٧ََََّْوٖن٧ََََّإ ّالؾََََف٧ّ ََََوغ٣ُ 

ّ ند كبيضاء النفس ٔتعٌت أٌّنا طاىرة نقٌية، كقد يشٌبو الشاعر ا١ترأة بالبػىٍيضة كما ىو اٟتاؿ ع فحبيبة ا١تزرد بيضاء البشرة
 : (ٔ)فيقوؿ ٟتسحاس، اٍتالٌشاعر سحيم عبد ب

ََوّّ َُِػفََ ََق٤َُّو ََوَ ّالُظؾََ ٌََيّبََ ََوّبقضََ ّ ؿََ

ّ

ٍَؤ قَََََوّ  ًَ ُّٞ ـفَََََوُّعِمُعَََََمًاُّم َََََ َِٖ َّوَو

ّ ًِّأَ أ ٣ََََّْ ٥ََََََِّمـفََََوّو٧ََََ ّقولََََ ّبلِ 

ّ

ََوّّّ  ََٔوـوَّلَقولقََ ََوٍوّلََ ََٔىّأ ّ ََ ٖٓكََ ََّٞال ّمََ

ّ فالبيضة  ،لتوالدتشبيو المرأة بالبيضة قد يكوف من قبل المالسة واالستواء، وقد يكوف رمزًا للخصوبة وا"إٌف 
، كقد (ٕ)"الشمس ترمز إلى الحياة المتجّددة، وقد يكوف من قبيل االصفرار الموجود في البيضة الذي ىو رمز

عٌدة، عٌت هبا الشاعر اإلسبلمي معاين الرٌفعة كالقوة، كالسٌيما  ذكر الٌلوف األخضر ُب الٌشعر اإلسبلمي تعبَتان عن معافو 
 : (ٖ)كقوؿ الٌشاعر حساف بن ثابت مفتخران بقومو  حر األخضر الزاخر كبُت اٟتسى البحينما يقارف الٌشاعر بُت

ََٔنوّّّّ ََ ٍََِ ََّْم  ِِٔ ََ ََو ٩ّلُقََ ََوّالََِ ّأّْأوفََ

ّ

ّوئ٣ََََِِِّٞ ؾق٢ََََّ ِت٢ََََّالُعؾ٨َََّ َََوِ بََّّلَن 

ّ ّّّّْٖ ََ ََٔ ُّٖ ا ََ ََِضَ ََو اِاّأ ٧ًََلّمَ ٣ََّوَِ ّ فَ

ّ

 ّّ٣ََِ ُّٖ ؤضََ ََ ََوضُ ّغِقََ ٧ََْاَّمََ ٩َََّْوـََُ ََِِ َّؤ 

ّ
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 . ٓ٘ٔديواف حساف بف إلابت األنااري: ص - ٕ
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 : (ُ)كر حنينان كالطائفَت بن زىَت يذ ّتكيقوؿ الشاعر 
ََيّٕ ََٖانوّإ ّ عٖاعَََََ َََََِ ّٗٔ ََ ّتٖتَََََ

ّ

 ِّ١ََ ََوّ قؾََََ ََّٞبو٘ـووََََ ََفيوَ ّتؾؿََََ ََََ ّ

ّ ََوّّ ََٕ ٧اّبفََ ٧ََّقََ ََٖاَ ّلََ ََٕيَّضََ ّمؾؿ٧مََ

ّ

 ِّ١ََ ٦ََُّّٕوُؾََََ ٣ََّٓكلنََََ ََـًوّلظََََ َّ َضََََ

ّ ك٭تٌرؾ كجداف ا١تتلقي ك٬تعلو  ،العظمة كالقوة كاإلرىاب كا٠توؼ للعدكيوحي ب بة ا٠تضراءالشٌك ُب أٌف لوف ىذه الكتي
 فعل تلك الكتيبة. ل يتخيٌ 

كالسٌيما حُت يأٌب  ،كأما الٌلوف األٛتر ُب الشعر اإلسبلمي، فقد جٌسد دالالت القوة كا٢تجـو العنيف ٦تتزجان باٟتقد
كصفان لرسالة كتلك الٌرسالة اليت بعث هبا سويد بن أيب كاىل اليشكرم إىل األحنف بن قيس، فقد كصفها بأٌّنا كانت 

 : (ِ)ة اٟتواشي٤تمرٌ 
ََ ٦ََُّّأٓمََ ََنٖاَّلََ ََ ٍّٖ ََ َََِ ٧َََّب ّوَّؾقؾ٩ََََّأُبََ

ّ

ًَُّ ِؿًََََٖاّ ٧ا ََََقفوّّّّ  ََٖيََََٖ ّ ـََََٔلُّم

 لشاعر. اليت تنتاب افالٌلوف الواحد قد يكتسب أكثر من معٌت، كذلك تبعان للحاؿ الشعورية ّ
 : (ّ)كيفتخر الٌشاعر حساف بن ثابت األنصارم ُب رثائو للحارث اٞتفٍت

٧ََُنُف٤ُّّوْ ًٖٓاُّ ُقَََََ ََ ََِؿَََََ َٕايوَاُّم ََ ُّوَََََ

ّ

ََوتُّّإذاَّتَ  ّٔٔالَيَََ ََ َّٔا٘ؤعَََ ََ ـَََِ  َّٖٔ ََ ّٖضَََ

 فالٌلوف األٛتر ىنا كناية عن الغضب، فهؤالء ليسوا ٦تن يطردكف مغضبُت إذا ىم زاركا عظيمان. ّ
إليها ُب الٌشعر اٞتاىلي، فقد  تتلف دالالت الٌلوف األصفر ُب الٌشعر اإلسبلمي عما سبقها من دالالت تطرٌقٗتكال 

 : (ْ)ر الٌشاعر اإلسبلمي كصفان للقوس، يقوؿ أكس بن حجرجاء اللوف األصفر ُب شع
َٖهوّّ ََٕو ََلٖاَّنََ ٍّٞكََ ََ ٥َََّنِيََ َٖاَ ّمََ ََْػ َّوَ ََ

ّ

 ُّ٣ََ ِّٙأ َؽََ  ٧َََ ٥ََّالََ ََ ّ٦ََُ ّإذإُّّتُػ ُضََ

ّ إىل عائدان ىذا األمر كاف فالشمس صفراء كاٟتبيبة كذلك، كرٌٔتا   ،كقد توصف اٟتبيبة عند الٌشاعر اإلسبلمي باالصفرار
 : (ٓ)ا١ترأة رمز من رموز الٌشمس ا١تعبودة، يقوؿ الشاعر كعب بن زىَت ُب اٟتبيبةفمس با١ترأة، أسطورة ارتباط الشٌ 

ََ ََوّّٖاُ ْػَ َََ ٌّٔؤٌؾفَََ ّانَََََُِيّأَََََٖو

ّ

ّق٣ََََََّ َََََمأي ّا٘ؾَََََف٧ُئّّّؾ٩َّغٔػَوِشَََََ 

ّ كالنصاعة،  كقد ارتبط الٌلوف األزرؽ ُب الٌشعر اإلسبلمي باٟتٌدة كالربكز .فاٟتبيبة صفراء كاالصفرار ىو ٝتة للشمس
 : (ٔ)كالسٌيما حينما يأٌب كصفان للٌنصاؿ، يقوؿ الشماخ بن ضرار الذبياين

ٍّ  ُِٗ ََ ًََكّبََ ََوُّّّمط ََ ََٔاَو َّ ٔمٗقفََ ََوُّوََ ّمََ

ّ

 ُّّّّٗ َٕكٔئَََ ٍّٞ ؾقفَََوّا ََػٖاَ ّم٥ََََّنِيَََ ّو َ

ّ عن  سئل"أنٌو  ع، فقد ركم عن الرسوؿ متنوٌ  كأما الٌلوف األسود فقد كٌظف ُب الشعر اإلسبلمي ُب سياؽ داليلٌ 
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شعار المسلمين في عهد "فعيٌد ، (ُ)"الرايات السود، فقاؿ: لإليماف أثبت في قلوب أىلها من الحديد
ٌف اللوف األسود كاف أكما   ،(ِ)"سوداء وتسّمى العقاب ىو السواد، وكانت راية الرسوؿ  الرسوؿ

ًا بعّمة من اللوف سوداء، معتمّ  كاف يرتديو في يـو فتح مكة إذ كاف كاسيًا بجّبة"فقد  مستحٌبان عند الرسوؿ 
الٌلوف األسود ُب شعر الٌشاعر اإلسبلمي دالالت اٟتياة كالبصر، كالسٌيما حينما يكوف ذلك كلذا اٗتذ ، (ّ)"نفسو

 : (ْ)بأبيات حزينة، يقوؿ الٌسواد ىو سواد العُت، فالٌشاعر حساف بن ثابت رثى الرسوؿ 
٧َََََََََِٖاَيّلـَََََََََووٖلّّّ ًَّال ّكـَََََََََ

ّ

 ََّ ٨َََّ َؾِقََََََََ َُّٖ َعٔؿََََََََ ََؤو ٢َّّالـََََََََٓ

ّ سيلب ذاؾ النور،  وَبأم نورىا الذم يبصر بو الدين كالدنيا، كعندما تعُت الشاعر، سواد  الرسوؿ فقد كاف 
  فأصبح أعمى ال يطيق النظر إىل شيء.

 : (ٓ)كيفتخر الٌشاعر بأكالد جفنة، فيقوؿ فيهم
ِّّ٤ََ ّٖٗككَبُفََ ََ ََوَّتِفََ ٨ََّمََ ٧َََِاّ ًََٓ ُّوِغَشََ

ّ

 ََّّ َََِٓ ٥ََّال ََلل٧اّ َََ ٧٣ََِأيّاّْوَََِ ُّْ٘ؼٔيَََ

فمناز٢تم ال ٗتلو من األضياؼ كالطرٌاؽ كالعفاة حىت أٌف كبلهبم أنست بكٌل من يقصد إليهم، فبل هتٌر على أحد، ّ
، السواد تضخيمان كتكثيفان ١تن يقبل إليهم من اٞتموع الكثَتة، فأكالد جفنة ىم ُب سعة عيشو  كاٗتذ الشاعر من كلمة

 ال يركعهم اٞتمع الكثَت. فبل يبالوف ٔتن نزؿ هبم من الناس، ك 
 : (ٔ)اللوف األسود داللة اٟتزف كاألمل، فالشاعر حساف بن ثابت يصف حاؿ األنصار بعد كفاة رسوؿ )ص( كقد يٌتخذي 

ّّّٔ٦ََ ََـِ َّوَ ِهٔطََ ََوِ ّالََ َّْأنصََ ََ ََوَّوِوََ ّوََ

ّ

 ّٔٔ ََََََََ َْ٘ؾ َُ٘غِقََََََٔىّ َّا٧َََََََأ ّا ّبعَََََّٔا

ّ ًِّ ًِّبوّنصََََوِ ّالََََيكُيّ لِ َََََيَ ّضََََوق

ّ

٧ََهف٤ّ  ٧ََيًاّوعَََ ّّّٔٔاَََ ََ ٌِِ ٔؿَََ ٧ََِِاّا َّكَؾَََ

ّ ـٌ   : (ٕ)كالشتم، يقوؿ الشاعر حساف بن ثابت ُب ىجائو  كقد أتى الٌسواد أيضان ُب موضع الٌذ
ّّ٦ََُ ـَََََُ ًَّاِب ََ َّْوأِنَََََ ٧ََ َّْأُبَََََ ٧ََ ّأُبَََََ

ّ

َّ٘اُّت  ـ٩َََََََََّٗؤبََََََََِى َّ٘الُي َّ ٔيََََََََِى

ّ ََ ٌََي٢َّّّوأٗمََََََََ ٧َََِياُ ُّن٧بٓقََََََََ َّاََََََََ

ّ

ـُِظَََََََََىُّّ  َُ ََلٖاّأنؤمَؾفَََََََََوّاْل ّكَََََََ

ّ اإلسبلمي عن حنينو إىل الٌشباب ١تا ٯتثلو الٌشباب من شجاعة كفركسية كبقاء كقوة، ككم كجدنا من عرٌب الٌشاعر  رٌٔتاك 
 شاعر يعرٌب صراحة عن رغبتو إىل عودة الٌشباب. 

 : (ٖ)ر ُب أبياتوعٍ يقوؿ الٌشاعر كعب بن زىَت عن شبابو موظٌفان داللة سواد الشٌ 
ََّٔأَّّّ ََقُىّق ٨ََّالش ََيوُتّوأمِ ََوَاّالش ََوّب  َ ِّ

ّ

َََؾَػَََََََوّّّوّْأ  ّ  ّلشََََََيوٕتّذاهََََََٕىّ

ّ ّّّ٦ََٔ ًََوّ َّمَػوِ قَََ ٧ََاُيّبقوضَََ ََوَيّالَََِ َََ ّ

ّ

َٕاّالّؾ٧ََِاّالََٕلَّ ٔيَ ََوّّّّّّ  ِٖ يًََوّهََؤّبََ َّّْم

ّ                                                  
  .ٜٚدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: ص - ٔ
 . ٓٚالمرجع السابؽ: ص - ٕ
 . ٓٚالمرجع السابؽ: ص - ٖ
 . ٜٗديواف حساف بف إلابت األنااري: ص - ٗ
 . ٓٛٔالمادر السابؽ:  ص - ٘
 . ٛ٘المادر السابؽ: ص - ٙ
 . ٖٙالمادر السابؽ: ص - ٚ
 . ٗ٘ديواف كعب بف زىير: ص - ٛ



 -ٖٚ- 

فا١تشيب يذٌكر اإلنساف بدنٌو أجلو كغياب مشسو، كىنا مكمن ا١تأساة ألٌف الشباب يتحٌوؿ من طاقة منفجرة إىل حفنة 
 من تراب. 

 : (ُ)ليقوؿ الٌشاعر ٘تيم بن أيب بن مقب
َِّٔوَه٨َََّبَصََٖل ًَُّ ََِقًُوَّقََ َََِِق ّٖٖأم ّوََوُّ ََ

ّ

ّوالًََََوَأّمَََويواّو٧َََ ّال٧ َََّٔ ّ ؿَََٖل 

ّ ّٖٖأم٨َََِّا٧َََاَيّالَََٖألَّولط٦َََُّ ّوَََوُّ َََ

ّ

َِّالصََػ٧ّبولؽََٔ ِّّّّّ  ّ ََقُىّالَؼََٕاِ ّاًَََك

نيها ا١تعرفٌية اكىكذا نرل أٌف دالالت األلواف ُب ىذا العصر اإلسبلمي اٞتديد برزت أ٫تيتها كداللتها اليت استمدت معّ
الكشف عن مقّومات حضاريّة في مجاؿ ُب "كاٟتديث النبوم الشريف، فأسهمت إسهامان كاضحان  من القرآف الكرمي

ًا من عناصر التكوين، يمكن المفاىيم والقيم الّلونية الجمالية والتعبيرية والرمزية، وفي كوف اللوف عنصرًا مهمّ 
 . (ِ)"م الروحية والمادية عند العرب المسلمينالتعامل معو باعتباره داالً على القي

ألّف الدولة األموية بطبيعة نشأتها وتكوينها كانت "كذلك  ،كُب عصر األمويُت فجٌف حركة الشعر القدمي قد ازدىرت
ل على اىتمامو برواية الشعر دولة عربية أعرابية، ولقد كاف الخلفاء أكبر رعاة لهذه الحركة، أّما معاوية فقد دلّ 

لقديم باستدعائو لعبيد بن مشربو الجرىمي الذي أدرؾ ملوؾ الجاىلية ليكوف سميره الذي يروى لو أخبار ا
 .(ّ)"القدامى وأشعارىم

كالبٌد أف نشَت إىل أٌف توظيف اللوف ُب ىذا العصر، كالسٌيما اللوف األبيض قد اٌٗتذ طابع الٌدعاية السياسية، كذلك 
 كأظفرهتم بالسلطاف.  تهم للملكاألمويُت اليت أٌىلاألموم ٓتبلؿ  عندما يشيد الشاعر

 :  (ْ)يقوؿ الشاعر األخطل ُب مدحو لؤلمويُت 
ّّْٔ ََ ٤ََّأ َ َٔ ّبفَ ََ ًُّّْٕوِعَ ََولق ّْٛمصَ ََق ّبَ

ّ

ّم٥ََََّاََََويَّالعََََٖٔتّ ّك٣ََََُّمِعَظؿََََٕي 

ّ  ا١تلوؾ كأعلى سورة اٟتسب، كليس من يدانيهم ُب سادة العرب.  فاألمويوف أصحاب سلطاف كجاه، ٢تم عزٌ 
 : (ٓ)ل الٌشاعر الٌنقاء كالشرؼ كاألصالة ُب األمويُت، فيصفهم ببيض الوجوهكير 

ِْٖ َّتؿٖف٣َََََََّ ّأمٓقََََََيّّٕوؽ٥ََََََِ َّقََََََ

ّ

٧ََٓاِ ّّّ  ََََََ ٥ٍََّوّْ ََٕلُّأَبََََ ََوّبََََ ّ قفََََ

ّ َّّّٕ َٖ ًَِّقـوُت٢ََََََّٔمَََََـُف٤ُّ ُّأِاَََََ ًََََََ َّنَي

ّ

ََوِ ّّّ  ًَّٕأَقَََ ََول ٧ََٔ َّمصَََ ِّٛال٧عَََ ََق ّبَََ

ّ ال يزاؿ المثل األعلى لذوؽ العربي وثقافتو، فما كاف في عصر كاف الّشعر الجاىلي فيو  أاألخطل قد نش"فػ
واألخالؽ عربية، والثقافة عربية،  ،العرب حينئٍذ يحيوف حياة تخالف حياة العرب في الجاىلية، فالذوؽ عربي

وإذا كاف ىناؾ من جديد، فهذا الروح اإلسالمي الذي استطاع أف يهّذب شيئًا من أخالقهم، ويضيف شيئًا إلى 

                                                 
، ٕٚـ.  صٕٜٙٔىػ,ٖٔٛٔة الإلقافة واإلرشاد القومي, دمشؽ, ديواف تميـ بف أبي بف مقبؿ: عني بتحقيقو د. عزة حسف, وزار  - ٔ

ٖٚ . 
 . ٖٔدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي : ص - ٕ
 . ٗٚ، ٖٚالمرجع السابؽ: ص - ٖ
 . ٕٕ٘/ٔـ. ٜٜٚٔىػ, ٜٜٖٔ, ٕبيروت, ط: –شعر األخطؿ: انعة السُّكري، تحقيؽ د. فخر الديف قباوة، دار اآلفاؽ الجديدة  - ٗ
 . ٘ٔٗ/ٕادر السابؽ: الم - ٘
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فليس بغريب أف  ،وإف لم يستطع أف ينسيهم حّبهم للشعر العربي القديم الذي كاف يتغّنى بو أجدادىمثقافتهم، 
 .(ُ)"يظّل الشعر اإلسالمي في جملتو جاىلي الروح، وأّف تظل رسومو كما خّطها الجاىليوف

 : (ِ)ران نٌَتة مضاءةأصحابو بالٌشرؼ كالٌنقاء، فيتخٌيلهم بدك  -كىو شاعر ٥تضـر-كيصف الٌشاعر األحيمر السعدم 
ُّٛال٧ع٧َََٔ ّكَََلنّّّّٓ ّف٤مع٩َََّ ًقٌَََيّبَََق

ّ

ََٔوُ ّّّ  ََؤ ُّبَ ٧َََ ّالـو ٍَ َ ّ٣ََِ َ ِٖٓ ٨ََّال ّ ؾَ

ّ اعر األموم عن افتنانو كإعجابو ببياض ا١ترأة، فالشاعر ذك الرمة يرسم صورة إشراقية شديدة البياض حملبوبتو  الشٌ كيعرٌب 
 : (ّ)مية، فيقوؿ فيها

ًٔفَََََوّووعفََََََوًّّ ّتٖو٢َََََّبقََََََوَ ّلٖي

ّ

ِّْاّالٓشَََََِٖكٔؼَََََ  ّؿّ٘أ ١ًََََََّ ٤َََََّٓ ا

ّ  : (ْ) باٟتبيبة عزٌة، فيقوؿكيتغٌزؿ الٌشاعر كثٌَت 
ََََُِفوّ َٗٔػََََٖأ ّاليََََقّٛوٖيّعؾق ّم٥ََََّا

ّ

ََيٌّ  ًََُّأِ ٔوَ َ ََوّانؼضَ ُٔهوّّإذاّمَ ََ ٧ََُّتعقَ ّلَ

ّ  : (ٓ)كيذكر الفرزدؽ سربان من النساء ختلها كما ٮتتل الظباء
ََوّّ ٧ََٔ ّكلنفَ ِّٛال٧عَ ََق َٕٗ  ّبَ ََ ٧ََٔيّالَ َّوُاَ

ّ

 ََّ ٨َََّهٔؽَ ََ ّاُيمَ ََؽًوّوَ ـَ ٥ََََّمَِ ّّٖوـضَ

ّ ينتقي اللفظة لتغدو في كالمو "الفرزدؽ  ؿ ببياض كجوه ىؤالء الٌنسوة كبسواد شعورىن، فنجد أفٌ فالٌشاعر تغزٌ 
 . (ٔ)"موحية، تحمل من المعنى ما ال تطيقو جملة، فكأنّها بمفردىا صورة تثير الخياؿ وتشغل التفّكر

 : (ٕ)لبيضاء، فيقوؿ فيهاككذلك األخطل فجنٌو يتغٌزؿ باٟتبيبة ا
ََٖهَََيّّٕٕم٥َََّك٣ََََّٓبِقضَََوَ ّٔمْؽَََِو ّّّ َِٖه َّب

ّ

َٕٖهىّّّّٔ  ِٔٗ ّوالََََ ّ انًََََّمعؤ َؾفََََوّبولََََ

األحداث كالظركؼ السياسية اليت حدثت ُب  كقد جاء استخداـ الٌلوف األخضر ُب العصر األموم موظٌفان ُب خضمٌ ّ
عة صفُت، كينٌوه بعراقة منبتهم ُب قريش، كيعٌدد ذلك العصر، فاألخطل يشيد باألمويُت، كيصور ببلءىم ُب موق

 : (ٖ)خصا٢تم كمآثرىم اليت أعٌدهتم للخبلفة، فيقوؿ
َّّواّبصَََََوُ َّؤ ََََََعٌيّ ّوو٧ََََََ ّٔ َََََّػ

ّ

َٔيُّ  ََ ٤َََّمََ ٥ََّ ِبفََ ٧ََاّمََ ُٔٓه٤ِّإذَّيَ ََ ََ ّأمََ

ّ ّّّّ٤ََ َِٔطؿفَ ََٖاُ َّت ١َََّْضَ َِٗ َّ ِقؾَ ََ ٤َََّتَ ّ ؾَ

ّ

 ُّّّّّٔ ـَِع٨ََّاب٥ََّ ّػََوَاّ ٨ًَََّٓأْ َََٖ ّالٖصَََق َّت

ّ ٤ًََُ ٧ََاِ ُنُف٤ِّّّوأنَََ ًُّّْٕوَََ ََ ٣ََُّبقَََ ّأهَََ

ّ

َٔيُّ  ََ ََوُتّوالٔعََ ِٖٔ ّاّ ََِ ََ ّبقًََََّإذاُّ ََ

ّ القتلة  االذين أرادكا الثأر لقتل عثماف بن عفاف حىت أذٌلو  ،فيو داللة على قٌوة ىؤالء األمويُت ،فقولو )فيلق خضراء(
                                                 

 . ٖٕٔـ. صٜٓ٘ٔ، ٕمار، ط: -األخطؿ شاعر بني أمية: ماطفى رازي، دار المعارؼ - ٔ
 .ٖٗٔـ. صٜٜٚٔبيروت,  -رحمة الشعر مف األموية إلى العباسية: ماطفى الشكعة, عالـ الكتب  - ٕ
 . ٜٛٔـ. صٜٜ٘ٔىػ, ٘ٔٗٔلبناف, ديواف ذي الرمة: قدـ لو وشرحو أحمد حسف بسبح, دار الكتب العممية, بيروت,  - ٖ
 . ٕٓٓبيروت، لبناف. ص –ديواف كإلير عّزة: جمعو وشرحو د. إحساف عباس، دار الإلقافة  - ٗ
 . ٕٚٛ/ٔبيروت.  -ديواف الفرزدؽ: كـر البستاني, دار اادر - ٘
 . ٜٗٗـ. صٜٚٚٔىػ, ٜٖٚٔالفرزدؽ: شاكر الفحاـ, دار الفكر, دمشؽ,  - ٙ
  .ٕٕٗ/ٔشعر األخطؿ:  - ٚ
 .ٙٗٗ، ٘ٗٗ/ٕالمادر السابؽ:  - ٛ
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 كأخضعوىم.
 : (ُ)ومها ليدٌؿ على رفعة كعظمة ٦تدكحوكمسارات ٧تُب السماء كٯتدح الفرزدؽ مالك بن ا١تنذر، كيوٌظف داللة الشمس  

ََ ًًَِّّّوأِنَ ََ َََيّ ؾ َؼَ ََوَ ِ َّ بقَعَ ٥ََُُّعٓيَ ّابَ

ّ

ََٖا ّٔ  ُّ٘ ّاٗض ََؿ ٢ََّالش ٢ََّٔب ّذأ ّاٖيوئ

ّ ربّما كاف ىذا اللوف رمزاً "األمويوف شعاران ٢تم، كالسٌيما بعد قياـ الدكلة العباسية، ك هقد اٌٗتذأٌما اللوف األٛتر ف
أطلق عليو اسم "كما أٌف األقمشة اليت عملت ُب زمن ىشاـ بن عبد ا١تلك   ،(ِ)"نللمعارضة في عهد العباسيي

على الخلفاء دوف غيرىم من  الخّز الذي يمتاز بألوانو المختلفة، ويبدو أّف بعض ىذه األلواف كاف وقفاً 
ؿ من استعمل الحّجاج أو "، فػ(ْ)"امتازت عمائم الوالة بأنّها كانت من نسيج الخّز األحمر"، فقد (ّ)"الناس

فكأٌف لوف العمامة استعمل ُب  (ٓ)"العمائم المصنوعة من الخّز األحمر، ثم انتشرت بعد ذلك بين أىل العراؽ
ّ:(ٔ)كال يسعنا إال أف نتذٌكر اٟتٌجاج عندما قدـ إىل الكوفة كقاؿ بيتو الشهَت ،إدخاؿ الٌرىبة كا٠توؼ ُب نفوس القـو

 م٨ًّأضَََّٞالعؿَََوميّتعٖ ٧ََن٩َََّّّّّوَََووَََـَالٌاب٥ََّعَََكّو ََََك ّّأنوّّّّّّّّ
كيأٌب الٌلوف األٛتر تعبَتان عن معاين القوة ُب سياؽ الفخر لدل الٌشاعر األموم، فالفرزدؽ افتخر بتميم، كما فعلو 

ما عندما فتعاىل كتشامخ ُب فخره، كالسيٌ  ،كضٌم إىل فخره بتميم فخره بقيس كخندؼ ،أبطا٢تا من أمثاؿ ىبلؿ كىرمي
 : (ٕ)جبا٢تا اٟتمر كالسود كصمٌ  ىؤالء ا١تمدكحُت يرعد منت األرض حسب أٌف غضب

ََاَّغإَذ ًَََِّئضََ ًََوَّ ََ َُّٖو٧مََ َََّٔان ّٕئٔـََِ

ّ

٧َََإَو  ٤ََُِّفُتَََ َْ٘قََ ََوَّ ّق ُٔ ؾقفََ ََ ّهؤوََ

ّ  َََ ََلٓاًَِّئََِ ََُِٖوَّ اِّ ّبََ ََوـًَُِمَُّٔ ََ ّفََ

ّ

ُّٖإيَََوِ ٤ُّٗ ََََو  ُٖا ّهومـفَََوّوا٧َََُيّؿَََ

ّ ، كىو يرل فيو بقٌية أبيو غالب، فهو كرمي ُب األكقات الشديدة اليت يشتٌد فيها القحط ان بن أخيو ٤تمدكٯتدح الٌشاعر ا
 : (ٖ)ليظهر داللة كـر ابن أخيو ُب تلك األكقات كاحملن "السنة الحمراء"كاٞتفاؼ، فوٌظف الٌشاعر 

ََوُك ٥ََِـََٓ ََٖ ّمََ َََغّوّنََ ّٕٕٔىؤلََ ََ ََٓؿََ ّ ُّم

ّ

ََوُمفّّّ  َََِ َّّٔع ََو ؾ ٧ََّالػََ ١ََََّوِعُؾََ ّوَّكوََ

ّ ََ َٖٗمََََ ٦ََُّتؽ َٖ ّ ٓؿََََ ََ ُّٖوالٔؼََََ ََ ّوُّوَعٓقََََ

ّ

 َّّْ ََ ََٖاُ َّعُؾََ ََـُيّاٖؿََ ََِٖ ََوّّإذاّال َّ وُمفََ

ّ ش، فهو يتعاىل على اليمينية، بى س، كاللوف األسود ليشَت إىل اٟتى رٍ كيستخدـ الٌشاعر الكميت الٌلوف األٛتر ليشَت إىل الفي 

                                                 
 . ٘ٙ/ٕديواف الفرزدؽ:  - ٔ
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 : (ُ)هم أسود كبعضهم أٛتركيعٌَتىم بأٌّنم يزٌكجوف بناهتم للفرس كاٟتبش، فيجيء بنوىن بعض
ٍّ٤ََ َََّْ٣ََٗ ََؿؤ ّوُكَََ َّٖالَََِ ََ ََوَّقؿَََ ّلـَََ

ّ

ُّتشََََََُرّإلق٦ََََََّأؤََََََلّا٘فًََََََٔوـوّ 

ّ ّوعََََََََُٔ ّآّإذَّآََََََََؿ٨ّنََََََََٗا ًا

ّ

ََو  َََيّقو ـِقـَََََََ ّوأنَََََََََٗهل٤ّوُؽَََََََ

ّ ََو َ َّولصََََََو ّٕ ٣َََّا٘ؽََََ ّلـََََََوَّعَعََََ

ّ

ّولؾـََََََٓو ّالَؼَػََََََوّولـََََََوّاْلٍيِقـََََََوّ 

ّ َِٔ ّومََََوُّو َّبََََينّنََََٗا ٍّنََََِوُ ّعََََ

ّ

ّوأِ َؿِٖوـَََََََوَّّ َكئ٣ََََََََّأِا٧ََََََََيو٥ّّّ 

م عصابة من اليهود، كرٌٔتا يأخذ الٌلوف األٛتر داللة أخرل ُب شعر الشاعر األموم، فاألخطل كصف األنصار بأّنٌ ّ
 :(ِ)كرماىم بالتهافت على ا٠تمر حىت إذا ىدرت بدت عيوّنم ٤تمرٌة كجمر الٌنار، يقوؿ

ََوبيًّّ ٧ََٔئّ صََ ٥ََّالقفََ ٦ََُّمََ ٥َََّاٌلََ َّلَعََ

ّ

 ٍّ٣ََ ٍَََٔ ََُّّعَؾِق ِِٗ ّبَََ ٕٔ ََو ََٖاِ ّبَََ ّؤ َََ

ّ ََُرّّ  ََٔ ّالعصَََ ٧ََ ّإذاّهَََ ًََف٤أقَََ ّوَََ

ّ

ُّ ِؿًَََََٖاّ ق٧َََََنف٤ّكٍؿَََََّٖالـَََََو ِّّّ 

ّ ، فيقوؿ الفرزدؽ فيوالشيب يسرم دان ٚتاليان تزينٌيان، عندما ٮتٌضب الشاعر بو رأسو بعد أف عٍ كقد يٌتخذ اللوف األٛتر بػي 
 : (ّ)كاصفان حالو

ًُّٔب ََِي ٩َََََّضَََ ََؤ َّ ْأٔاَََ ـَََٓ ٖٔ ّٔٔا َََ ٍَّٓقَََ

ّ

 ًَ َٖ َّٔالَيقََََََوِ ّلُقِعٔؼَََََََىّْ ََََََ َّبِعََََََ

فرة من الطيب أك كٮتلع الٌشاعر اٟتسُت بن ميطىٍَت نفحات ٚتالٌية بُت كصفو للمحبوبة كتعٌلقو هبا، فوصف تراقيها بالصٌ ّ
 : (ْ)من حلٌيها، كما كصف األكٌف باٟتمرة من ا٠تضاب، كتغٌزؿ بسود نواصيها كبياض خدكدىا

ََوّّّ ّْٖأكِػفَََ ََ ََوّو َََ ّْٖتٖاققفَََ ََْػ ّوُ َََ

ّ

 ََّ ٧ََْيّن٧ا ََ ََٔويهّوواََ َََّْٛ ََق ّقفوّوبََ

كقد جاء الٌلوف األصفر كصفان ٠تمرة الشاعر ا١تفٌضلة عندما يطلب من الٌساقي أف يسقيو، فالشاعر آدـ بن عبد العزيز ّ
 :(ٓ)يرسم كصفان فنٌيان رائعان ٠تمرتو الصفراء الصافية

ّاا١َََََََََََِّؾقؾ٩ََََََََََوااََََََََََؼينّ

ّ

 ِّّ٣ََ ٣ََّالط٧وَََََََ ََٔ ّالؾقَََََََ ّ ّمَََََََ

ّ ََٖ وًّّ ََفيوَ ّٔ ََََََََ ََََََََ ًَّ ٧ََ ّقفََََََََ

ّ

ًِّم٥ََََََََّ  ِّٖبق٣ََََََََُِأََََََََيَق ّنفََََََََ

ّ ُّٖ َََََََََََوٕيّ ّل٧نفَََََََََََوّأ َََََََََََػ

ّ

 ِّ٣ََ ٢ََّٔالػًقََََََََ ٩ََّكوََََََََِ٘ ّوهََََََََ

ّ  : (ٔ)كمن شعر الوليد بن يزيد بن عبد ا١تلك بن مركاف قولو ُب ا٠تمرة
ََل ِّ ََػٖا ّ ّالؽََََ ََولٗ ػٖاِاّو ََََ ّكََََ

ّ

 ََ ََِقٍَوهوّالًَٗيَاَََ ََؼكأّّيَََ َََِ ّ٥ََِ ٩ّّٗٔمَََ

ّ ٟتبيبة، فالشاعر ابن ميادة كصف ٤تبوبتو ستخدـ الٌشاعر ىذا اللوف إلضفاء بعد ٚتايل إشراقي إلظهار ٚتاؿ اا رٌٔتاك 
                                                 

, عالـ الكتب  - ٔ  . ٖٔٗ/ٔـ. ٜٜٚٔىػ, ٚٔٗٔ، ٕط:بيروت, لبناف،  -شعر الكميت بف زيد األسدي: جمع وتحقيؽ د. داود سمـو
 . ٖٛٗ/ٕشعر األخطؿ:   - ٕ
 . ٜٖٔ/ٔديواف الفرزدؽ:  - ٖ
, ٕبيػػروت, لبنػػاف, ط: -بػػيأمػػالي المرتضػػى, رػػرر الفوائػػد ودرر القصئػػد: عمػػي بػػف الحسػػيف الموسػػوي العمػػوي, دار الكتػػاب العر  - ٗ

 . ٖ٘ٗ/ٔـ.ٜٚٙٔىػ, ٖٚٛٔ
 . ٜٙٗرحمة الشعر مف األموية إلى العباسية : ص - ٘
 . ٕٚٙتاريخ الشعر العربي حتى آخر القرف الإلالث اليجري: محمد نجيب البيبيتي, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع. ص - ٙ



 -ٗٔ- 

 :(ُ)عندما رآىا بُت ٣تموعة من الكواعب
ّ ََََََقف٥ّٓ ََََََػٖاُ ّا٘عؤ ٤ََََََِّ ػؾٌََََََي

ّ

٣ٌَََََََُِّغٖوَضََََََٔيّالًٓػََََََوِن  ّبقضََََََوُ ّٔم

ّ  : (ِ)ة، فتتمازج فيها األلوافكيرسم الٌشاعر ذك الرمة صورة إشراقٌية للحبيبة ميٌ 
ٍٍّ ََ ََْػٖاُ ّ َّنَعَََ َََ ٍَُّ َٖ ََ ََََََِكُ ّ َّبَََ َّك

ّ

ََََِٓفوَّذَهََََىُّّّّك  ّّلٓنفََََوّ ٓضٌََََيّقََََّٔم

ّ  ة ذات عيوف مكحولة كاسعة، كىي ذات بشرة صفراء مشرئبة ببياض خالص، ككأٌّنا فضة قد مٌسها ذىب أصفر. فميٌ 
 كقد ٮتلع الٌشاعر صفات القٌوة على ٦تدكحو من خبلؿ مفردتو الٌلونية زرؽ األسنة. 

 : (ّ)الشيباين، فيقوؿاعر مركاف بن أيب حفصة معن بن زائدة لقد مدح الشٌ 
ََٔموّّ ِٔو٥ِّبعََ ََ ََيّالََ ٥ََّْقيََ َّْمعََ ََٔا  ّتََ

ّ

ٖٗ َََََو  ـَ ََّٔشَََََقـَوّ ؾ٨َََََّأوتويهَََََوّأاُّت

ّ ََيًّّ ٢ََّبؼقََ ََٔاَ ّ ـََ ٤َََّاّ ََ ََوّأ ٍََ ّومََ

ّ

٢ََّمْطَؿَعَََوّّّّ  َِٖواّ قَ ٥َََّّٕوَََ ٢ََّولؽَ ّ ؾقَ

ّ ََووـ٧ُاّّ ٧ََ ّو ََ ُٖٖبََ ََّٔع ٔٔ ًاّقََ ََ ََُِ ّ أواُّم

ّ

ََٖ وّّّّلَََٔ ّٔغ  ٖٓاّوَمِصَََ ٍََََ ّقؾ٦َََّٔمَََـف٤َِّم

ّ ّٓٔ َٖ ّولَََََقّ٘ٔبٌونق٦َََََّٔإذاّ َََََ ّأاَّوَََََ

ّ

ٖٓ ّو  ـٓٔيُّ َََََ ِٖ ُّ ِ َ ّاّاَََََ ََََََِ َٔ َّن ّلََََ

فالشاعر رأل ُب ىذا  ،كال ٗتتلف دالالت الٌلوف األسود عٌما سبقها من دالالت ىذا اللوف ُب العصرين الٌسابقُتّ
 .  اللوف داللة ا٠تزم كاللـؤ

 : (ْ)غَتىم من قريش، فيقوؿ فيهمإٌف الٌشاعر أبا العباس األعمى يسٌدد كل سهامو إىل بٍت أسد رىط ابن الزبَت دكف 
ََّ ًََكَّتٔضَ ََلل٧اّ ضَ ٨ََُّتَِ ٧ََامًَ ّـ٧ٗاّوتيُؾَ

ّ

 ٖٓ ََ ٤ََّبولشَََ ُٖٓ ّّونرانؽَََ ََ ََوَّتََََ ّ قفَََ

ّ ُّّ٤َََ َِّْٖٙعًََُ ََٖو ًََوّقَ ًََيؼًّو٧مَ ّإذاّااَ

ّ

ََٔي١ُّّّ  َِِ َّٔٔو ََ ََْؽًًوّوذوّاَِ َّٕٔاَ ََ ََينّأاَ ّبَ

ّ ٧ََُهُؽ٤ِّّّ ٧ََيًاّوع ٧ََِ ُّا ٠َََّالؼ ََْؾ ٧ََاّ ّٔقى

ّ

ّْٙل ضََََومق٤ّأ ََََػؼ٧اّّّّ  ّإذاّمََََوّقََََٖو

ّ لٌسواد عند الشاعر األموم ٚتيل بثينة منحى آخر، فالشاعر قرف حبو لبثينو كتعٌلقو هبا بسواد القلب، فكأٌف يأخذ اك 
عن تعٌلقو كشغفو الذم ال حدكد لوصفو كالتعبَت  "سواد القلب"الشاعر أراد الٌتعبَت من خبلؿ ىذه ا١تفردة اللونية 

 : (ٓ)عنو
ّهلََوّم٥َََّا٧ََأيّالؼؾََٔىّبوََِٖىّمـعََيٌّّّّّ

ّ

ُِٖيّّّه٩ََّا  ََ ٧ََٔ ُّتِش ٨ََّا٘ ََوي ّ ؾ ٧ََُ ّأوّك ّ٘

ّ الشاعر الفرزدؽ رأل ُب الٌشيب الذم يدٌب إىل سواد رأسو كأنٌو ف .واد بسواد الشعر كأياـ شبابويقرف الٌشاعر السٌ كما 
 : (ٔ)ليل يصيح ّتانبيو ّنار مشرؽ

                                                 
  .ٜٜـ. صٕٜٛٔىػ, ٕٓٗٔاجعو وأشرؼ عمى طباعتو قدري الحكيـ، دمشؽ, شعر ابف ميادة: جمع وتحقيؽ د. حنا جميؿ حداد, ر  - ٔ
 . ٕٔديواف ذي الرُّّمة: ص - ٕ
 . ٜٚ٘/ٔأمالي المرتضى وررر الفوائد ودرر القصئد:  - ٖ
كتاب األراني: تأليؼ: أبػي الفػرج األاػبياني عمػي بػف الحسػيف، نسػخة ماػورة عػف طبعػة دار الكتػب مػع اسػتدراكات وفيػارس  - ٗ

 . ٖ٘ٓ/ٙٔالمؤسسة المارية العامة لمتأليؼ والترجمة والنشر.  -عة، وزارة الإلقافة واإلرشاد القومي جام
 . ٔٛبيروت, ص -ديواف جميؿ بإلينة: دار اادر - ٘
 . ٕٖٚ/ٔديواف الفرزدؽ:  - ٙ



 -ٕٗ- 

ُّّ٦ََ ٧ََأيّكلٓنََ ََِٓ ُّٛ ّال ََـَف ََقُىَّوََ ّوالٖشََ

ّ

ََوُ ّّ  ٦َََّٔنَفََََ ُّْجبونيقََََ ََق ٣َََّْؤصََََ َّلِقََََ

ّ   .ذا ٧تد أٌف الشعراء األمويُت مل يبتعدكا بتوظيفاهتم الٌلونية عن توظيفات الشعراء اإلسبلميُت الٌسابقُت ٢تمكىك
كمن ا١تعلـو أٌف اٟتضارة العباسية بلغت أكج تقٌدمها ُب مضامَت اٟتياة ا١تختلفة، فهي تعٌد من أرقى اٟتضارات القدٯتة، 

ث ا١تظاىر األدبية كالعمرانية كاالجتماعية كالفنية مل تبلغو أيٌة حضارة سابقة قد بلغت شأكان من التقٌدـ كالتطور من حيك 
المقصود بمظاىر الحضارة ما صاغو اإلنساف أو صنعو لحياتو من بناء وعمراف, وبساتين وأديرة وحدائق, "٢تا، ك

ء من بهيج ألواف وبرؾ وجداوؿ، وغير ذلك من متطلبات الحياة، وما شاع من زينة وزخرؼ، وما فتن بو الشعرا
 ،وحّلق فيو الّشعراء بأخيلتهم ،تلك المظاىر، وما ىّيأتو تلك األجواء من مناخ رائع تفّتقت فيو شاعرية األلواف

للطبيعة  د مشاىدٍ ا وأبدعوا مشاىد تجّلت فيها قدراتهم، وقد أّدى ذلك إلى تحّوؿ الشاعر من مجرّ و فصّور 
ونفخ في ىذه األلواف من شاعريتو ما جعلها لغة منظورة مثلما ىي  ومظاىرىا إلى فّناف رسم لوحاتو باأللواف،

تجلب المتعة  ات والرموز اللونية لوحات شاعريةمقروءة، وىذا ما يجعلنا نزعم أّف الشعراء قد رسموا بالكلم
 .(ُ)"واإلثارة، وتهيئنا لفهم عميق لقصائدىم

كذلك نتيجة التساع رقعة الدكلة اإلسبلمية  ،الناس كقد شهد العصر العباسي تطور ملحوظان ُب اللباس كُب أزياء
ة للعزاء ولقد اتخذ العباسيوف ألنفسهم ثيابًا خاصّ "د الشعوب اليت انضوت ٖتت اٟتكم اإلسبلمي, كتعدٌ 

فيما كانت الثياب  ،اللوف األسود واألزرؽ ىو الغالب عندىم فبالنسبة أللوانها فمن المرجح أفّ  ،ولألكفاف
صار أللوانها دالالت "مبلبس النساء  كما أفٌ   (ِ)"الجواري عند فقد عزيز كذلك البياضالسود داللة على 

فاستخدْمن اللوف األصفر واألخضر  ،وىذا ما نجده في مالبس الطبقة الغنية )المترفات من النساء( ،اجتماعية
باألحمر واألخضر، بينما واألحمر واألسود الخالصة، أّما ألواف مالبس الطّبقة الفقيرة فكانت المصبوغة منها 

، كعندما انتصرت الٌدعوة العباسية ٝتٌيت الدكلة العباسية (ّ)"نجد الّنساء األرامل يرتدين المالبس الزرقاء والّسوداء
 . (ْ)"ألّف الّسواد أصبح زيّاً رسمياً فضاًل عن اتخاذه شعاراً في الرايات واألعالـ ،دولة المسّودة"

فالشاعر العباسي عاّمة قد أدخل "واف الٌصفر كاٟتمر كا٠تضر كالبيض ُب الشعر العباسي، كىناؾ حضور دائم مكٌثف لؤلل
 : (ٔ)، كُب ذلك يقوؿ البحًتم ُب الٌرقة البيضاء(ٓ)"في شعره ضروباً من األلواف التي استقى الكثير منها في بيئتو الجديدة

ّّ ََ ٧َِٗٔيّالَََ ََو ََوُ ّكَََ ََُيّالَيِقَضَََ ّٖٓقَََ ّوال

ّ

٧ََا ّّٔ  ََِق٥َّنََََ ََوُ َّبََََ ََٖاِاَتًَََََُ ٤ٍّّأقََََ

ّ ٍّّّّٞ َّٖ ََََوق ٍَّٛوَؼ١ٍََََّوأِ َََََػ ّم٥ََََّأِبَََََق

ّ

َّٖقََََََوِا  ٍٍّوأِ َؿََََََ ٍَّٖبِفََََََ ّ ّأَضََََََ

كىذا بدكره يعطي انطباعان فنٌيان عن دكر األلواف ُب تشكيل لوحات اٟتضارة، فالشاعر أبو نواس احتفل هبذه األلواف، ّ

                                                 
 . ٘ٚ، ٗٚدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: ص - ٔ
 . ٖٛالمرجع السابؽ: ص - ٕ
 . ٗٛابؽ: صالمرجع الس - ٖ
 . ٓٛالمرجع السابؽ: ص - ٗ
 .ٙٚالمرجع السابؽ: ص - ٘
 . ٖٕٚٚ/ٕ. ٕالقاىرة، ط: -ديواف البحتري: عني بتحقيقو وشرحو والتعميؽ عميو حسف كامؿ الّايرفي, دار المعارؼ - ٙ



 -ٖٗ- 

 : (ُ)كمن بديع ما قالو
ّوعََََََيِنّو ٕيّوًََََََِيق٢َُّ ََََََِـ٦ّّّّ

ّ

ّم٥ََََّأغصََََوِاّّم٣ٌَََّالشََََؿ٧ِ ّ ؾع٥ََََّّ 

ّ َّّوأ َََََػًٖا ُّ ؿًَََََٖاّوبقضًَََََوّ ًَََََي

ّ

ََٔائّٞاّواِا  ًََوّبيََََََََََََ ّومؾ٧نََََََََََََ

ّ فاللوف األبيض ظهر عند الشاعرين بشار  ،األلواف اليت شاعت ُب شعر الشاعر العباسي كثَتة كمتنوعة كمن ا١تعلـو أفٌ 
لكـر ىؤالء ا١تمدكحُت حيث يسقط فالشاعر بشار بن برد رأل ُب بياض الوجوه دليبلن  ،بن برد كا١تتنيب بدالالت كثَتة

 : (ِ)فممدكحوه بيض الوجوه كالسيوؼ اٟتادة الصقيلة ،اعر قيمة الكـر على الوجوهالشٌ 
ََِقٔؿِف٤ُ ًّْيوَاَّضَََََ ََولق ّْٛمصَََََ ََق ّبَََََ

ّ

 ُّّّٖ ّْٖومَََََوّيوَاَّاَََََِقٔيِف٤َِّؤ ََََََ َّوِ َََََ

ّ  :  (ّ)ا١تمدكح عند بشار بن برد ىي بيضاء كرٯتة لكثرة عطائو  ككفٌ 
ََّّ ًََٖاّأٓبََ ََون٩ّأِمََ َََّّوكػََ ََُِ ٨ََّالُي ّّٖ ؾََ

ّ

ََؤ ّّّ  َّٕبقضََََ ٧ََي ٠ََاِّؿََََ ٣ََِّٔبَؽََََ َََََّ

كٯتدح ا١تتنيب عبيد اهلل بن خلكاف الطرابلسي، فهو أبيض الوجو، كرمي شريف، كيبدك ٖتت عمامتو كأنٌو شعلة نار لنور ّ
 : (ْ)كجهو كإشراؽ لونو

ّّّّ٦ََُ ًََُ ََوٍنّ ؿوَم َّٛوٓضََ ََق ٣ََّٓأبََ ٥ََُِّكََ ّٔمََ

ّ

 ِ٘ ًُِّن٧ََََ ًاّ ؾ٨َََََّقَََََي ًََؿَؾ ّكلٓنَؿََََوّاِ ََََ

ّ  : (ٓ)مو ُب ٦تدكحو، فيقوؿرل الٌشاعر العزٌة كالسٌ كي
ََ ََّإذاّالٓشََ ََقّٛمًََٗ ٧ََٔ ٖ و ّاليََ ٧ّاّبؼًََِ

ّ

 ِّّّٔ ََ ٥ََّأّتّوإَ ٨ََّمَ ََْىّأ ؾَ ََِ ٨َََّن ّأتَ

ّ  بوا إىل ا١تمدكح ٓتدمتو حصل ٢تم نسب أعلى كأشرؼ من نسب األب كاٞتد. فاألشراؼ البيض إذا تقرٌ 
 : (ٔ) تغزٌلو با١ترأة اٟتبيبةكغدا ىذا اللوف مفٌضبلن عند الٌشاعر بشار بن برد ُب

ََّّّ ٨ََّأِه َِٖنّ ؾ ََ ِِ ََقَّّٕٛت ٥ََّالي ََٕيُغ٣ِّم ّـٓ

ّ

 ََ ِٖؤقَََ ََرًاّوّٕت َََ ََٔ ََ َُُّقِّٞٔ َََ ٧ََٔيا ّعَََ

ّ ا١ترأة عند بشار إضافة ألٌف اإلماء كالعبيد، عمل من اٟترائر كليست من اإلماء، فالرعي كترحيل الركاحل كاف من  إٌّنا
. ىي ك كانت ل عنده  إىل لوّنا األبيض ا١تفضٌ   أىلها من علٌية القـو

 : (ٕ)بيضاء كالياٝتُت األبيض ا١تنضدالبلبس ا١تكيتغٌزؿ ابن ا١تعتز با١ترأة البيضاء، فَتاىا عندما ترتدم 
ًَِّبقوضًََََؤَّؾًَفََََوّّّّ َََََِ ّبقضََََوُ ّإِاَّلٔي

ّ

ِّّمُّ  ِّ٘ـَكولقََََََو  ّٓضًََََََٔاّ َّمٍٔؾَََََََ

ّ  :(ٖ)كيرل الشاعر ا١تتنيب ُب اٟتبيبة نقاء العرض، فيقوؿ
ََوُ ّ ََوّّبقضََََ ٤ََََّيِلفََََ ََوَّتَؽُؾََََ َّوِؿـَُعفََََ

ّ

ََّو  ََوُ َّتٔؿقَََِ ََوّاٖقَََ ًََوّوَوِؿـَُعفَََ ّٔتقفَََ

ّ                                                  
 . ٕٛٚٔ/ٚبيروت, لبناف.  -ديواف أبي نواس: إعداد قسـ الدراسات في دار نوبميس بإشراؼ األستاذ رساف شديد, دار نوبميس  - ٔ
ديواف بشار بف برد: جمعو وشرحو وكّممو وعّمؽ عميو فضيمة العصمة الشيخ محمد الطاىر ابف عاشػور، نشػر الشػركة التونسػية  - ٕ

 .ٕٛٔ/ٖـ. ٜٙٚٔالجزائر، أفريؿ،  –لمتوزيع، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع 
 . ٖٚٔ/ٔديواف بشار بف برد: - ٖ
لطيػػب المتنبػػي: شػػرح أبػػي البقػػاء العكبػػري المسػػّمى بالتبيػػاف فػػي شػػرح الػػديواف, ضػػبطو واػػححو ووضػػع فيارسػػو ديػػواف أبػػي ا - ٗ

 . ٜٛٔ/ٔبيروت، لبناف.  -ماطفى السقا, إبراىيـ اإلبياري, عبد الحفيظ شمبي، دار المعرفة
 . ٙٙ/ٕالمادر السابؽ:  - ٘
 . ٛٔٔ/ٕديواف بشار بف برد:  - ٙ
 . ٕ٘ٗـ. صٜٜٙٔبيروت, لبناف,  -رح وتقديـ ميشيؿ نعماف, الشركة المبنانية لمكتاب ديواف ابف المعتز: ش - ٚ
 . ٜ٘ٔ/ٕديواف أبي الطيب المتنبي :  - ٛ
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 فاٟتبيبة بيضاء نقٌية العرض، ٯتنعها دال٢تا أف تتكٌلم، كٯتنعها حياؤىا أف ٘تيس. 
 : (ُ)اعر اللوف األخضر ليدٌؿ على خصب العيش كرغده. يقوؿ الٌشاعر بشار بن برد ُب ا١تمدكحكقد كٌظف الشٌ 

ّاٌمََََََو ّٔ ْؾُؿُف٤َََََََُُّّٔنِع٤َََََََُّي ََََََّو

ّ

 ُٖ ََٔضَََََََ َِٖ ٨ََََََََّعـََََََََؤبِف٤ِّ ّ اٍ ّوَم

 : (ِ)على ا٠تصب كسعة العيش كقد يكٌٍت الشاعر ا١تتنيب بالٌلوف األخضر عن الٌسيادة ألٌف خضرة النبات تدؿٌ ّ
ّْٖوُمْؾ٢ٌَََََُّمطوَ ٌَََََيّّّّ َُِضَََََ ّوأِ ٔيَوٌَََََيّ

ّ

ِٖيُّ  ََ ٌََيُّعَََ ََٖبَََ َّْٖوُمْؼ ََِؿ ٌَُّاَََ  َ٧ََ ِٖكَََ َّوَم

ّّ

ّ

ألٛتر ُب سياؽ التعبَت عن العنف كالغضب، فبشار بن برد عندما يهجو يكوف غضبو كبَتان، فقد كقد جاء الٌلوف ا
 : (ّ)دة كالقوة، يقوؿكصف قصيدتو باٟتٌ 

٨ََّ ٤َََّٓأِيَ َكَََينّّّّّ ًُّبقَقَ َََّٔهَؿِؿَََ ّولؼَ

ّ

ٌََّلَفَيََََوّّّّ  ٖٓ ََِؿََََ َََََِْؽًُفوُّم ّٔ ْؾؿ٩ََََّ لم

ّ  : (ْ)كيقوؿ ا١تتنيب ُب مدحو لسيف الدكلة
ََّ ََوُّ ِؿََ ِٖٔعُعفََ ََفوَّّوُو َََق ََلٖاّ ََ ًّٖاّكََ

ّ

 ِّّّ١ َٔ ََ ًَََ ُ٘ ََٔيّا ٥َََّ ِ َؿََ ًََوّمََ ٩ََّيمََ ُّويؽََ

ر منها من احها تبكي على ما تكسٌ حفسيف الدكلة يرٌد الرماح من القتاؿ ملٌطخة بالدماء اليت تقطر منها، ككأٌف صّ
 شٌدة الطعن رثاء ٢تا كرٛتة. 

شديدة البياض، فهي تشبو ٜترة كلواذ ُب بياضها كقد يستخدـ الٌشاعر اللوف األٛتر ُب صفة ا١ترأة، فا١ترأة اٟتمراء ىي 
 : (ٓ)يقوؿ ،كىٌيجت أحزانو ، لذلك أثارت الشاعر بشار بن بردكصفائها

ًَِّّ و ََ ٖٓبََ ََٔىّتط ٧َََأذّالؽٌقََ َٖاُ َّكْؾََ ََ ِّؿََ

ّ

ٔٗيّا  ََ ََّٖوَتؾَََ ََ ًَِّ ِيَََ ََ َََمايلّوهوَعَََ َََ ُّ

ّ ألعاريب كمتحٌليات بالذىب األٛتر، بيهات باٞتىآذر، كىٌن ُب زٌم اكيتساءؿ الٌشاعر ا١تتنيب من ىؤالء النسوة الشٌ 
 : (ٔ)ياؽ اٟتمر كمشتمبلت ُب الثياب اٟتمراءك٦تتطيات النٌ 

َّم٥ََََََِّإَََََََكذُ ّ ّ ٓلّاّ و وَََََََىّٔ

ّ

ََىّٔ  َٕكبقََ ََوّوا ٨ََّوا٘طووََ َُٖؾََ ُّٖا ََ ُّ ِؿََ

ٚتيلة  ليشٌكل لوحة ،كقد ٮتلط الٌشاعر بشار اللوف األٛتر باألخضر باألصفر باألبيض ُب كصف ٚتاؿ ا١ترأة كزينتهاّ
 : (ٕ)قان فيها، يقوؿفكأنك ترل الضياء معلٌ  ،إشراقية، فالقبلدة على صدرىا مائدة من فضة أك رخاـ ألواّنا ٥تتلفة

ََّّ ٨َََّ ْؾٔقَفَََََ ََلٓاَّمْؾَؼَََََ ََو ٧ُ كَََََ ّوّ َََََ

َِؿَََََََُر ق٦َََََََّٔا ِّبقَضَََََََوْ ّوب٦ََََََََّت

ََػرُّّ ََوّالًٓصََََ ََٖىّهلََََ ََََ ََّٕ َٖ ََ َُِضََََ ّ ّ

ُٖ َّٜبفََََََََوّالًـ٧ََََََََو ّكلََََََََِؤّنََََََََق

ّ
                                                 

 . ٖٛٔ/ٖديواف بشار بف برد:  - ٔ
 . ٕٖٛ/ٔديواف أبي الطيب المتنبي:  - ٕ
 . ٖٚ٘/ٔديواف بشار بف برد:  - ٖ
 . ٖٓٔ/ٕديواف أبي الطيب المتنبي:  - ٗ
 . ٖٔ/ٖيواف بشار بف برد: د - ٘
 . ٜ٘ٔ/ٔديواف أبي الطيب المتنبي :  - ٙ
 . ٙٙٔ/ٖديواف بشار بف برد:  - ٚ
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ييضاؼ إليو قليل من  ،واد بأبعاده اٞتمالية ا١تتعٌددةصورة ا١ترأة، البياض ا١تفٌضل بنصاعتو كالسٌ فالٌتضاد اللوين اٞتميل ُب 
الّلوف الذي أشار بعض "ة متمٌيزة كالفتة لبلنتباه. فاللوف األصفر ىو اللونُت األخضر كاألصفر يعطينا صورة ٚتاليٌ 

ما كاف لػو صلة في تحديد درجة الذوؽ والرقي الباحثين إلى انتشاره في العصر العباسي، وألمح إلى أنّو ربّ 
 : (ِ)كقوؿ الٌشاعر ابن ا١تعًت  (ُ)"وعالقتو بانتشار الخالعة، ودالالتو على مقدار ما وصلت إليو األمة من حضارة

ٔٓع٨ّّّأتَََون٩ّواٌ ُّٛ ّالَََ ّ َََيوُنّوَََـف

ّ

ٍّٓوّإ  ََي ََّٔبطََ ََػٖاَ ّّٕتػََِ ََٖاِ بصََ ََ ّ

ّ ، يرل فيها الشاعر ةمرة العباسٌية اليت ترمز إىل الٌسعادة كما ٕتلبو من متعكتبقى ظبلؿ األلواف كإ٭تاءاهتا ُب مشاىد ا٠ت
 : (ّ)اعر أبو نواسيقوؿ الشٌ إذ إ٭تاءات متعٌددة 

َّيِ ّ ـ٢َََََّل٧ََََم٩ّ ََََنٓاّالؾ٧َََََ ّإغََََٖاُ ّ

ّ

 ٓٔ ّاُ َّوياون٩ََََّبََََول ّكونًََََّه٩ََََّالََََ

ّ ًَََفوّّّّ ََٗاُاّاوَ َ ََُٗ ّاّ َ ـَِ ََػٖاُ َّّْت َ ّ

ّ

ٖٓاّّّّ  ََ ٦ًََُّاََ ََِٓ َّْٖم ََ ٍَََ ََفوَّ  ََِٓ ٧َََّم ُّ ّلََ

ّ  تخدـ الٌلوف األسود ُب معرض ا٢تجاء، كقد اختار الٌشاعر العيوف الزرؽ للوجو األسود ليزيد من بشاعة ا١تهجو. سٍ كقد اي 
 : (ْ)يقوؿ بشار بن برد ُب البخيل

٣ََِ ٣ََّّْولؾيُقََََ ٦ََّٔ َؾََََ ّ ؾ٨ََََََّأم٧الََََ

ّ

٦ُّّْا٧ََََُيِّوُع٧ََََاّ ؾقفََََوَّأُقََََُ ّالُعِ ُ  

ّ  : (ٓ)و بشار شعر ا١ترأة بعناقيد الكرـك الناضجةد بلوف شعر ا١ترأة اٞتميل، فشبٌ كقد ٕتٌلى اٞتانب اإل٬تايب لٌلوف األسو 
ِٖ ََولَؽ ِّٖكََََََ ّوهلََََََََوّوا ُيّالغََََََََٔأئ

ّ

ََوُ ّّّّ  ٦ََّانًفََ ََواّمـََ ََ ََّٔ ٧ََايًاّقََ ِّ ّاََ

الشاعر كاف مبدعان ُب تشكيل  كمن خبلؿ استعراضنا ا١توجز لدالالت الٌلوف ُب ىذا العصر كالعصور السابقة، ٧تد أفٌ ّ
أّف "ٌية البصرية، كقد استطاع أف يصل إىل غرضو بقدرة كبَتة كبصَتة نافذة كعاطفة صادقة لذلك كنا نرل ور اٟتسالصٌ 

يقـو بدور جمالي..  ،ة العضوية في العمل الفنياللوف وىو مادة خاـ، كاف أوؿ عنصر من العناصر التشكيليّ 
س كمجرد عضو مشلوؿ بال وظيفة في وبهذا تتحقق إيجابّيتو كقيمة وظيفية ذات مضموف جمالي وتعبيري، ولي

 . (ٔ)"الهيكل العاـ

 

                                                 
 . ٚٚدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: ص - ٔ
 ٕٖٓديواف ابف المعتز: ص - ٕ
 .ٚ/ٔديواف أبي نواس:  - ٖ
 .ٕٔٔ/ٔديواف بشار بف برد:  - ٗ
 . ٗٗٔ/ٔالمادر السابؽ:  - ٘
 . ٕ٘ٔالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: صد - ٙ
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 الفصل األول

o ً اللون وا سكا اته فً الشسر األ عل 

 
 دًاعي اختياز األلٌاى.   –أ 

 االًعكاض النفعي لأللٌاى.  –ب 
 احلنني. -1
 االظتعطاف ًالشكٌٍ. -2
 الشية ًزحيل الشثاب. -3
 لليل(.الدالالخ النفعيح للوفسدج اللًٌيح )ا -4

 الدالالت النفسية اإليجابية لليل. -ٔ
 رمز الوصاؿ. -أ   
 الليل ا١تشرؽ بالذكرل. -ب 
 الليل ا١تشرؽ بالشوؽ. -ج 

 الدالالت النفسية السلبية لليل. -ٕ
 ليل األمل.  -أ   
 ألػم ا٢تجر. –ب 
 ألػم السهر. -ج  
 ألػم ا٢تم. -د   
 العذاب كعدـ اإلحساس بالزمن.  -ىػ 

 عكاض االجتواعي لأللٌاى.االً -ج 
 األزياء والتقاليد اللونية األندلسية. – ٔ
 التنوع اللوني النسائي األندلسي. – ٕ
 العمراني األندلسي.اللوني التنوع  – ٖ

 االًعكاض العياظي لأللٌاى.  –د 
 ألواف اآلالت واألسلحة األندلسية. – ٔ
 اللوف والحياة السياسية. – ٕ
 حرية. ألواف األساطيل الب – ٖ
 اللوف والنكبات الكبرى. – ٗ

 االًعكاض الطثيعي لأللٌاى.  -ىـ 
 وصف الروض. – ٔ
 وصف الورود واألزىار. -ٕ
 وصف الثمار. -ٖ
 وصف األنهار والغدراف والجداوؿ. -ٗ
 وصف قبة السماء. -٘
 وصف جو ارتشاؼ الخمرة. -ٙ
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 واعً اختٌار األلوان: د-أ
ككلماتو  ؾ خيالنا بألفاظوه ٭ترٌ ؤ مازلنا عندما نقر  ها كتصنيفاهتا ألقى بظبللو على شعرو إٌف ىذا االىتماـ باأللواف كمعاني

خٌلدىا خلود الزمن، كأشار إىل مصَتىا بلغة ترتسم فيها الصورة،  لٌشعر الذم جٌسد تاريخ أمة عريقةكألوانو، ذلك ا
 . عر األندلسيكتتجٌسد ا٠تاطرة، كتبٌت عمارة الفكر كالشعور، أال كىو الشٌ 

ستساعدنا كثَتان ُب فهم ىذه الظٌاىرة اليت تًتدد أصداؤىا ُب ٚتيع أشعار  ،إٌف نظرة سريعة على أشعار األندلسيُت
حيث الطبيعة بسمائها كْتارىا الزرقاء، كصخورىا  ،الٌشاعر األندلسي األندلسيُت، فمصادر األلواف ماثلة أماـ عيٍتٌ 

ك٧تومها ككواكبها الربٌاقة شركقان كغركبان، ٦تا ٬تعل للوف ُب  ،رىا ا١تزركشة األلوافالصفراء كالبنية، كنباتاهتا ا٠تضراء، كطيو 
ألنٌو ٬تد فيو أكسع شكل كأكملو  ؛عرم، فالٌشاعر يذكر اللوف ُب شعرهزلة كمكانة ُب التعبَت الشٌ ػالشعر األندلسي من

ٕتعلو يغوص  ألنٌو يتمٌتع بقٌوة إبداعٌية سامية من أشكاؿ مدركاتو اٟتسٌية قبل أف ٬تد فيو الٌتعبَت عن مشاعره كعواطفو،
ليخرج منها معٌت جوىر اٟتياة، فاختيار األلواف ُب الٌشعر األندلسي كاف يقـو على  ،فلسفة ىذا اللوف ُب أعماؽ

 أساس ا١تبلحظة كاإلحساس كا٠تربة ا١تشعور هبا، فا١تبلحظة ىي متعة للعُت، كاليت تتحوؿ ٔتركر الزمن إىل شيء تلقائي
الّشعر نفسو ليس في حقيقة أمره إاّل جملة من الكلمات "ألٌف  ؛يثرم الٌنفس الشاعرة كالشعر ُب كقت كاحد

 .(ُ)"فكأنّها تحمل في ذاتها لهجتها الخاصة ،المختارة، يقصد بها الّشاعر إلى أف يهّز األذف ىّزاً أقوى
رحاهبا، كاف ٯتتلك جهازان بصريان حٌساسان ٯتٌيز بيعة األندلسية اليت عاش ُب فالٌشاعر األندلسي ُب حضن تلك الطٌ 

 األلواف، كتساعده ُب ذلك لغة ثريٌة غنٌية الدالالت، قادرة على التعبَت عن أدؽ االختبلفات الٌلونية اليت اختارىا
لكّنها ّياً، و إحساسًا أو إدراكًا حسّ "تعترب فالصورة البصرية بتعبَت رينيو كيلك  كأخذىا عن تلك ا١تدركات اٟتسٌية،

 . (ِ)"تنوب عن أو تشير إلى شيء غير مرئي داخلي
كىذا يدلٌنا على أٌف الشاعر ُب اختياره ٢تذه األلواف قد يكوف ُب حاؿ كجدانية، تكوفي ٢تا ألواّنا اليت قد ال تٌتفق مع ما ىو 

احملسوسات رافدان أساسيان خطَتان شائع ُب الواقع، فجذا ىي تتحٌوؿ إىل لغة ذات داللة كإ٭تاء، كعندئذ يصبح الٌلوف كغَته من 
 من ركافد ىذه الٌلغة الشعرية.  

 كىذا يقودنا إىل اٟتديث عن االنعكاس الٌنفسي لؤللواف الذم حملنا ظبللو ُب شعرنا األندلسي.
  

  االنعكاس النفسً لأللوان: - ب
ة؛ من أجل ربط ىذه الظٌاىرة الناحية الشعورية ىو ْتث يسرب أغوار الٌنفس اإلنسانيبالبحث ُب عبلقة األلواف 

الٌشعور    االنفعالية بطبيعة توٌجهها إىل اختيار الٌلوف ُب تلك اللحظة اليت تشكل بؤرة االنفعاؿ اإلنساين الذم ٮتتلج 
 بو. 

كالشٌك ُب أٌف الصدؽ الشعورم ىو الذم ٮتتار الطٌبيعة الٌلونية اليت ٯتكن أف تصادؼ قبوالن نفسيان عند الناس كافة, 
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الظاىرة الٌلونية من اختصاص العُت, لذلك شاعت ىذه الظٌاىرة ُب الفن  و ما تفلسفو العُت ُب النظر؛ ألفٌ كى
التشكيلي عمومان, فأصبح اللوف بذلك أداة تعبَتية ٠تلجات النفس اإلنسانية, كمع تطور العلـو كتداخلها، أصبح 

ظاىرة فقط, بل بدأ معناه يتسلل إىل خفايا النفس  الٌلوف ذا بعد نفسي أكثر، من حيث مل يعد معرٌبان عن ٚتالية
اإلنسانية, كييٍظهر مكنوناهتا الداخلية, كلذلك تداخل ُب عملٌيتو التعبَتية إىل الٌصورة الشعرية, كُب اٟتقيقة ىناؾ تقابل 

وحتُت تقدماف للمتلقي ا١ترسومة بالريشة, كبُت الٌصورة الشعرية ا١ترسومة بالقلم, فكبل الل "اللوحة"بُت الٌصورة  ٘تثيليٌ 
نان, فاللوحة بألواّنا كألفاظها, ٕتعل ا١تتلقي يقـو بعملية التجسيم أكالن, لتمٌثل ا٢تيئة اٟتاصلة ٢تذه الصورة, ٍب تصٌوران معيٌ 

ل ما كراءىا من انفعاالت كمشاعر, كهبذا تكوف الٌصورة الشعرية أمكن ُب النفس, كْتاجة إىل تفاعل إبداعي يتمثٌ 
و يعيد تشكيلها كفق رؤاه عرية اليت دخل الٌلوف ُب تركيبها, فجنٌ لقي أيضان, فعندما يقرأ ا١تتلٌقي الصورة الشٌ ينتجو ا١تت

كطبيعة فكره, فيحصل على تشكيل فٌٍت لصورة لونٌية جديدة تتفق مع مشاعره, كما اتفقت مع مشاعر ا١تبدع  كثقافتو
 الفناف. 

على اال٧تذاب إىل ظاىرة الٌلوف كالتفاعل النفسي معو, فاللوف ىو  إٌف االنعكاس النفسي يوضح مدل قدرة الٌنفس
رمز لشعور أو انفعاؿ, إنّو الشعور الذي نعييو عندما نعي ىذا اللوف ونتأملو, ويصبح موضوعًا لتأملنا "

ٌكل . فاأللواف تستخدـ كوسائط للتعبَت عن انفعاؿ, كليس لنسخ الطبيعة, كٯتكن ٢تذه األلواف أف تش(ُ)"الجمالي
 عبلقات معينة فيما بينها ٦تا ٭تدث تغيَتان ُب بنية الشيء. 

ُب ساحة النفس اإلنسانية من رؤل كأحبلـ  ة للنفس اإلنسانية، اليت تًتجم كل ما ٮتتلجك١تٌا كاف األدب عملٌية منظمٌ 
لٌلغة  تيار منٌظم كخاصو ان على اخكمشاعر, كٔتا أٌف الشعر فرع من فركع األدب, فمن الطٌبيعي أف يكوف مبنيٌ  كانفعاالت

صورة صادقة صدقًا فنيًا عن نفسّية "اليت يستخدمها, كعلى انتقاء ٤تٌدد للكلمة ضمن إطار منٌظم كفيل بأف يقٌدـ 
؛ لذلك قد يستخدـ الٌشاعر كلمة معينة ُب سياؽ خاص, كذلك ٔتا ٖتملو كتنطوم عليو من دالالت (ِ)"الشاعر

خاصة تعّبر عن عوالم شعرية وسيعة، وترسم دنيا شعورية رحبة، يكوف الباب يأتي اللوف بوصفو لغة "كإ٭تاءات، ك
، كرٌٔتا جاء ىذا اللوف تفسَتان ٟتاؿ نفسية ترتبط ٔتا (ّ)"إليها ىو االختيار اللوني الخاص الذي يعمد إليو الشاعر

أفكار "ٌف األلواف ىيألُو  ٭تب ىذا الشاعر أك يكره, فهذه األلواف ىي ُب حقيقة أمرىا حركؼ أك كلمات ٢تا معاف
اختيار األلواف قد يكوف لو ف. (ْ)"وتجّسد عقولنا أو تصوِّرىا ،ومشاعر، تمّدنا بها الطبيعة لتفسر أحاسيسنا

دالالت نفسٌية كفقان للحاؿ النفسية اليت يعيشها اإلنساف, كىذا يعطي صورة للمتلقي عن تلك النفسية, كذلك اٞتو 
 ياره لذلك اللوف. الذم يعيشو الٌشاعر من خبلؿ اخت

إّف ألواف األشياء وأشكالها ىي المظاىر "ٝتاعيل ُب كتابو التفسَت النفسي لؤلدب:إعٌز الدين  وركتد يقوؿ ال
ة, يتفاوت تأثيرىا في الناس, الحسية التي تحدث توترًا في األعصاب وحركة في المشاعر، إنّها مثيرات حسيّ 
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األلواف واألشكاؿ, ويحّب اللعب بها, غير أنّو ليس لعبًا لمجرد لكّن المعروؼ أّف الشاعر كالطفل يحّب ىذه 
اللعب, إنّما ىو لعب تدفع إليو الحاجة إلى استكشاؼ الصورة أواًل ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثانياً, فالّشعر 

ّنسبة إذف ينبت ويترعرع في أحضاف األشكاؿ واأللواف, سواء أكانت منظورة أو مستحضرة في الّذىن, وىو بال
للقارئ وسيلة الستحضار ىذه األشكاؿ واأللواف في نسق خاص, إنّو تصّورات تستمتع الحواس باستحضارىا 

فاأللواف مدركات كمثَتات حسٌية, يرٝتها الشاعر بصور شعرية تنطلق من رؤاه النفسية,  ،(ُ)"وإال كانت شيئًا مّمالً 
 كيستحضرىا القارئ ٔتنظر ٗتيلي شعرٌم لوين. 

إنّهم إذا "رم ُب كتابو نفح الطيب قد ١تس ىذه الظٌاىرة ا١تميزة عند الٌشعراء األندلسيُت ُب إطار تغٌز٢تم باٟتبيبة إٌف ا١تق
تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً, ومن النرجس عيوناً, ومن اآلس أصداغًا, ومن السفرجل نهوداً, ومن قصب 

 . (ِ)"ن ابنة العنب رضاباالسكر قدوداً, ومن قلوب اللوز وُسرر التفاح مباسم, وم
يوٌضح ىذا القوؿ طريقة استخداـ الشعراء ُب عملٌيات التشبيو الٌشعرية اليت تثَت ا١تتلقي من ناحية, كتصادؼ عنده 

 : (ّ)يبان من ناحية ثانية, كما ُب قوؿ ابن عبد ربو متغٌزالن قبوالن طٌ 
َِّٔبََََََََََٔا ّأٗلّو ٕيّ ٧َََََََََََ َََََََََََّ

 

ُّمًَََََََََِـرًاَّبَََََََََِق٥َُّا٧اَََََََََواِّّ 

ّ ٥ََْ ََيّّٕوَ ََََََََ ُّٔ ّ وضََََََََ ََ ُّوِعَيََََََََ

ّ

َّٟٔم٥َََََََََُِّي اّومٖعَََََََََواِّّ  ّٔ َََََََََق

ّ ٕٓلّْ ََ ٥ََّ أ ّالََََََ َٕمََََََ ٧ََ ََؾََََََ ّػوَ ّ ّ

ّ

ّٖٔ ؾ٨ََََََّالٗان٩ََََََّّّ  َّٖاََََََٖ ّّٕوََََََ

ّ ٌََيّّّ ْٕٓلػوُ ّووق٧تََََََََ ََ ََوّالََََََََ ّإََََََََِ

ّ

ََوِاّ ّّ  ََقّ٘يهؼَََ ٥ََّكَََ ًََّمَََ ّأَٖعَََ

ّ  د صيغى , كىي كثنه, كلكٌن ىذا الوثن موجود ُب ركضة ٚتيلة, كق"السوساف"فخدكد حبيبتو كرد مستنَته بلوّنا األبيض 
 من جواىر ٙتينة منها الٌدر األبيض كا١ترجاف األٛتر. 

 :(ْ)كيقوؿ الٌرمادم متغزالن ْتبيبتو
ِّّكلٓنفََََََو ّنف٧ََََََْيّكًّػََََََوِنّالؾٍََََََ

 

ًِّ ّق٧الََََىّّّٔ  َِٖغََََ ّلًََََٔووٖهوّقََََّٔأ 

 إٌف الشاعر يصف ّنود اٟتبيبة بأّنا ٞتُت ناصع البياض, ٍب يصف شكلها كأٌّنا سكبت ُب قوالب. ّ
 ٌشاعر ُب ىذه األبيات بُت اٟتركة كاللوفعر عبد ا١تلك بن جهور صورة شعرية ٚتيلة األلواف حملبوبتو, فقد مزج الكيرسم الٌشا

كالشم, كىي ثبلثة أشياء تثَت الٌنفس الشاعرة, كتطمح إىل كصا٢تا؛ ألٌّنا اكتماؿ لصورة اٞتماؿ ا١تتجلٌية ُب نفس الشاعر, 
رٌٔتا كاف لوف البنفسج لونان أنثويان, فتزداد ٚتاالن، كما يطلع السوسن بأرجو الذم يبهج فجقبا٢تا متثنٌية تتشحي بثوب بنفسجي, ك 

الٌنفس, فتغدك ككأٌّنا الركض حسنان, كقد اّنلَّ عليو ا١تاء, فأنبت فيو أنواعان من الزىور كالوركد, كٮتتم األبيات باٟتركة ا١تفعمة 
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 : (ُ)بالٌدالؿ كالغنج
ًّٔ ّ ٧ََََٕتّ ؾق٢ََََّٔبـػََََِّّّ ٩ٍّّأقيْؾََََ

 

 ٍِّ ََ ٩ََِّاِّبفََََ ُِّالـؼََََ ٥ََِّاّ  ٧ِٖاََََ ّكول

ّ َٖٖتّمَََوَ  ّّّّ َََِِـًوّقََََّٔتشَََ ٖٓوِ ُّ  ّكَََول

ّ

 ٍِ ٥ٍََََُِِّمََََِيف ّ ئََََاّب٦ََََّٔم٥ََََِّك٣ََََُِّ 

ّ ّّ٨ََ ََقىّٔٔإذاّانٌـََ َََق٢ّٔلؾؼضََ ََلٖاَّمِشََ ّوكََ

ّ

 ٍِّّ ََ ََٗاِ ّاِّي َََ ّْٔلؾغَََ َٔ ََ ََلٖاّعقَََ ّوكَََ

ّ  : (ّ)هاصورة ال تقٌل ركعة كٚتاالن عٌما سبق (ِ)اعر إٝتاعيل بن بدرككذلك يرسم الشٌ 
ََوًّّ ٣ََّإِذّ اَ َّم٧ِٔهـَ ََوع٩ّالؾقَ ًََّيوَ ََّؾَ َّت

 

ََـّو  ٧ََٓاِاّو يًاّوَا٧َِاََََ ََََُِ ٔٓا ّمؽ ََ ّوَََََ

ّ ّّ٨َََ ١ََِّالٗض ِّ٘ َّ ِون ََؿ ِِٖاّالش ََ ََٗاْ ّكَؼ ّغ

ّ

ََّو  ـَََ ََف٨ّوأِ َو ََواّأ ََ ََوّكََ ّوإإّّوؽـفََ

ّ ََوًّّ ََفًكّومٖ يَ ًََكّواَ ٦َََّ ّأهَ ََوّلَ ّ ُؼْؾـَ

ّ

 ٨ََّ ـََََ ًَ ٍِ ٤ََّٖوُت ََوّأاُّتَشَََ ـَََٓ َّْٔم ََو  ُّقَصَََ

ّ ََو ُّ ٦ََُّالؽََ ًََِ ََٖك ََوَّت ٦ََّّ ؿََ ٨ََّكلٓنََ ًََ ّ

ّ

 ّّّ٨ََ ََو ّوانٌـ ََّٔم ََوِاّق ٥ََّالّٖ ََقْىّم ّقض

ّ نت عندما جاء ىذا اٟتبيب ُب منتصف الليل حيث يشتٌد ظبلـ الليل, ككاف خداه مكسٌواف فدياجي الٌليل ا١تظلمة تزيٌ 
ن ر٭تاف ماء, كىو غصكردان أٛتر كسوسنان أبيض, فهو غزاؿ, إنٌو مشسه يشبو تلك الٌشمس ا١تشرقة ا١تتؤللئة ُب قٌبة السٌ 

 يتمايل كيتثٌٌت عند شربو للكأس. أخضر نضر
قد يكوف مشبعان بجحساسات لونٌية معينة استمٌدىا من تلك البيئة اٞتميلة، ٦تا ٬تعلو يقـو بعملية  إٌف الٌشاعر األندلسي

 تكثيف لتلك األلواف, كذلك ُب إطار لوحة شعريٌة لونٌية ٚتيلة. 
لرؤية, كلذا نراىم افٌية احملبوب, كذلك بتجاكز األلواف اليت تظهر للعُت ُب اكرٔتا أصٌر بعض الٌشعراء على إظهار شف

 : (ْ)ٔتا يطيب للٌنفس من صفات مستحسنة كقوؿ الرمادم يصفوف اٟتبيبة
ّٔ ََٖ ََُيَّ ِغََ ًَِّ ََََفًٔاُّمٔامََ ََ ّوقََََُّٔقٔطَيََ

 

ِٖيُّّّ  ََ ٩ََّالِص ََوتٖأ ّه ٧ََِاّالػ ََو ّإػ ّوم

ّ ّّٔ٦ََ ََٕلّ ّعػ٧نَ ََُٖيّالَ ٣ََُّالِصَ ََٕاّوؼًَ ّلَ

ّ

 ًََََََ َِٖ ٠َََََُوُوْؾ ّّٕٗممَََََوّ ُّمٖأ َََََٔػ٦ّٔال

ّ ـ٦ّٔٔ ََ َِِ  ُّ٠َََ ٤َََّوِ َ ٣ََِّهلَ ٧ََُ ّوُّٕأْكٔؿَ ّأُقَ

ّ

 ُّّ٠ََ ََّٞال٧  ََـ٦ّٔانؼط ََٔؾُؽ٤ِّ ّ ِ ٨ََِّ ِا ّ ؾ

ّ ََُٔ ّوالَََٔع٨ّ ََٔٗ ّواٖ٘عَََوُاّواليَ ّه٧َََّالَ

ّ

ْٖٔؼ٠ََُّ  ّه٧ََّال٧َََِ ُيّوال٧ِاََوُاّوالُغِص٥ََُّوا

ّ اه ماشاىده ُب بيئتو, فيتفاعل معو من خبلؿ ما رأتو فالٌشاعر يرسم لنا لوحة شعرية لونية, تبدأ بظهور انطباع معُت ٕت
ر من , فالشهد ما تقطٌ مدركات ُب نفس الشاعر تًتاكممشاعر ك  طة تتكٌوفعينو, كمن خبلؿ ىذه ا١تظاىر الٌلونية احملي

شفاؼ ىو رضاب احملبوب, كرٌٔتا ماؿ الشٌ  عسل صاؼ  هد إىل لونو الٌشفاؼ. ُو
لصرفة اليت تسكر ذائقها لونان كنظران, فبل ٤تالة لصرؼ اٞتفوف أف يقتل ذائقو, بينما يعيش ا أٌما اٞتفوف الفاترة, فهي ا٠تمر
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ٔتا  كمرجاف لٌذة التقبيل من يًتشف مراشفو, ٍب ينتقل الشاعر فيكمل كصف احملبوب, فيمزج اٟتٌسي با١تعنوم, فهو درٌ 
 كجهو البدر, كخدكده الورد الذم ٭تمٌر خجبلن, جى الذم يطلع فيو٭تمبلف من لوف مثَت, كىو البدر بياضان, كشعره الدٌ 

٦تا يزيدهي حسنان كٚتاالن, فهذه الصفات كإف كانت مشهورة عند األندلسيُت غَت أٌّنا  كالسوسن ُب عينيو يصرع ا١تتأٌمل
كأّنار,  ألٌف الطبيعة بكل ما فيها من أزاىَت, ككركد, ،اعر إىل االنعتاؽ من نفسو كالذىاب إىل الطبيعةترضي نزعة الشٌ 

ككٌل بقعة أك نبتة ُب ربوعها, كانت هتٌيج ُب نفوس الشعراء ما يشعركف  ،كجداكؿ, كغدراف, كسهوؿ, كمركج, كرياض
, كتبعث ُب نفوسهم كوامن الٌشجن, فتدفع شعراءىا إىل رسم صورة شعريٌة  بو من ذكريات كلواعج شوؽو كحنُتو كحبٍّ

تلج ساحة شعورىم, كالٌشاعر األندلسي اندمج ُب تلك البيئة, كأضفى فنٌية لونية ناطقة بأصدؽ االنفعاالت اليت ٗت
لذلك يصبح للوف الدكر الكبَت ُب حياة الشاعر  (ُ)"إّف الفناف يلّوف األشياء بدمو"عليها من مشاعره, كقد قيل: 

مما يجعلو مسوقاً فقد يثير لديو طائفة من الذكريات؛ "كأفكار خاٌصة أك عاٌمة. ُو  كصياغتها ٔتا يتمٌثل لو من معاف
إلى ابتكار رمز موائم لدالالت تلك الذكريات المستمّدة من اللوف الذي قد يستمده من الطبيعة من حولو 

ٕتٌلت قدرة الشاعر األندلسي ُب ٖتقيق الرٌبط بُت مشاعره كما تزخره تلك الطبيعة قد ك  ،(ِ)"رابطًا إياه بحالو النفسية
 : (ّ)ا ُب رسم صورة شعريٌة قد تسهم ُب تنمية تعبَته الٌشعرم كتصٌعد بو، فهو يقوؿاألندلسية من ألواف هبيجة, استغٌله

ََوتُّّّ ََِٖ ٨ََّكئََلّتفؿ٩ََّال ِٕ ُيّّ ؾ ّوَتََ

 

ّوم٥َََّعٗ ٩َََّتيؽ٩َََّاٖؿَََوُ ّوتف٠ًَََُّ 

ّ ََؾ٩ّ ََؤ ّغ٧ااََ َََوَتّال٧اكػََ ََِٖ ََلٖاّال ّكََ

ّ

 ّّ٠ََُ ُُّْهًََٖ ٧ََائ ََٔلّنََ ٨ََّ ؼََ ٢ََّ ؾََ ّوتؾََ

ّ ََّو ََوَاّقطقـُفَََ ٨ََّوبَََ ًِّلقؾَََ ََ ّأّْوعـَََ

ّ

ّٕ ؾ٧م٧َََََاّوَ ـِػ٧َََََّاّولؽَََََـٓينّبَََََوّ  

ّ ََوّّ ََيوِنّلَيِقـفََ ٦ََّٔالصََ ًُّ ّوعََ ََ ّوانََِ

ّ

َِٔن٠ُّّّّّ  َّْمٌؾ٩َََُّمَََ ًّْكَََلٖاّالٗصَََِي ّحن٧َََ

فالسحب هتمي با١تطر من أجل أف تربٌد غليل الٌشاعر, كاٟتمائم تبكي لتنوح على جزعو, فهو أشبو ٔتٌيت تغسلو ىذه ّ
, كمن ىنا كاف من  ت عنو كبػىعيدى ركبها, كلكنو ىو باؽالسحب الواكفة, كاٟتمائم ا٢تاتفة تنوح عليو ألٌف حبيبتو رحل ُو

كحىت  ،الطٌبيعي أف تذىب نفسو حسرات, كأف يبلغ ىذه اٟتاؿ اليت صٌورىا لنا, فليلم البلئموف لو كليعٌنفو ا١تعٌنفوف
ٕتاه  الصبح بجشراقو كبياضو الواضح الذم يوحي باألمل كالسعادة كاٟتيوية يراه الشاعر من خبلؿ إحساسو كشعوره

حبيبتو اليت بػىعيدىٍت عنو صبحان شاحب الوجو, ليس فيو ذلك اإلشراؽ كالبهاء كالصفاء كأنٌو ىو اآلخر إنساف ٤تٌب 
 مدنف فارؽى من ٭تٌب لذلك بدا عليو الٌشحوب كا١ترض. 

كاٟتزف.. بل إفَّ عامل االنفعاالت اإلنسانية ال يقتصر على حدكد انفعاالت إنسانية معركفة بالنسبة إلينا كا٠توؼ, 
ولكنها ال تقّل عن المشاعر األخرى ذات "تفتقد التسمية كعلى الرغم من أٌّنا يشمل أيضان مشاعر أخرل كثَتة, 

مضمونها الشعوري وقيمتها, ومن أمثلة ىذا المضموف الّشعوري لالنفعاالت الجمالّية, ىو تلك  االسم في
نة أو بألواف وأصوات معينة بحيث يمكن أف يكوف للوف االنفعاالت أو المشاعر التي تتعّلق بصور وأشكاؿ معيّ 
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 . (ُ)"في حد ذاتو أو للصوت أو للشكل مضموناً شعورياً أو انفعالياً 
 : (ِ)كقوؿ الشاعر ابن زيدكف على لساف كالدة

ِّّّ ٖٗ ََ ََٕاّالًَٓػَ ّٔٔهَ ََ ٥َََِّبِعَ ََؤّمَ ـََ ٣َََِّل ّأَّْهَ

 

ََوَّلٔؼ٨َََّ   ّاَََيق٣َّْ َقِشَََؽ٧ُّك٣َََّٗ َََىاّوَ

ّ ََو َّ ًُّأوقَ ََ ـَِ ََُّٔك ًَوّوقَ ََ َٗاوِ ّ ّالِشَ ََ ّالًَٓ

ّ

 ِّّّّّ َََِٖ ٍّٖٔم٥َََّالٓش٧ََ ُّم ًُّ ؾ٨َََّعِؿََ َّأٔبقََ

ّ ًُّ ّ ََوِ َّقْطَعََيّّّّٕ َََِِق ّ ؽق٠َََّ ّوقَََّٔأِم

ّ

 ّّّ٨ََ ًَُّأٓتٔؼَ ََ ََوّكـَ َٔاُ ّمَ ََ ْ٘ٔؼَ ٣َََّا ٍَٓ  َِّٔ ََ ّلؼَ

ّ ّّ٩ََ ـَِؼٔضَ ََِق٥ََّو ََول٩ّ ّّْأ  ّالَيَ ّٖٗالؾقَ ََ َّتُؿَ

ّ

ًٔؼ٩ََََّ  َّٖم٥ََََّ ِ ّالًش٧ََََِٓ ُّمِع ّوّْالٓصََََِي

ّ ُّٓأ ضَََوًّ ًّّّْاََؼ٨ّا ِٗ ـَََِ ّقَََّٔغََٔ ّل٢ََََّم

ّ

 ِّّّّ ٔٔ ّبؽ٣ََََِّاَََُؽ٧ٕتَّهؤ ٣َََِّال٧ََََِيِ ُّمِغَََ

ُب حدائقها أخذا يتبادالف كؤكس ا٢تول ك  ،فقد كانت قرطبة ْتدائقها كبساتينها مرتعان ٟتب ابن زيدكف ككاٌلدةّ
ة مل يدـ طويبلن, كيرتشفاف شذل الٌنعيم الذم تغمره ظبلؿ اٟتٌب, إال أٌف ىذا اٟتب ا١تتبادؿ بُت ابن زيدكف ككالد

فسرعاف ما حصلت جفوة بُت الشاعر كصاحبتو, فكتبت إليو ىذه األبيات. ففي أحضاف ىذه البيئة نشأت كالدة 
ُب األبيات الٌسابقة أعطت معٌتن شامبلن لكل ما أرادت أف تبوح بو  "جمر"كابن زيدكف, كاستخداـ كاٌلدة للكلمة 

رارة, كالدؼء, كالتوٌقد, كاالٛترار الذم يشع لونان؛ لذلك جاءت ىذه ج, كاٟتالبن زيدكف, فاٞتمر فيو ذلك التوىٌ 
 قة للقاء ابن زيدكف.على نفس كالدة القلقة ا١تتعبة ا١تتشوٌ  الكلمة مشبعة بدالالت نفسية متعٌددة, تدؿٌ 

تتناثر ُب   الٌشاعر ابن مرج الكحل لوحة تتجٌلى فيها ألواف زاىية, فالقوافل تصدع سكوف الليل, كىذه النجـوكيرسم 
ق, فيهٌيج ىذا اللمعاف ُب نفسو الذكرل, كيثَت األشجاف, كتبدك كبد السماء كقطع من الياٝتُت, ك١تعاف الربؽ يتألٌ 

 : (ّ)صورة ٤تبوبتو الغائبة بثغرىا ا١تفٌلج كردفها الرجراج كبنظراهتا اليت تصمي الكماة، فيقوؿ معرٌبان عن ذلك
ََّٔاٍََوّّّ ٣ََّق ٣َََّوالؾق ّاََٖواّطيط٧ََاّالؾق

 

ُِٖيّوََََكِ ّاّ ١ََََِّمـ٦ََََّتلٓ عََََو  ّوَ ََََ

ّ ٧َََ ّالََََ ّبََََٔ ِّ ََوّالـٍََ ّإ ّأاّختٓقؾـََ

ّ

ٍََوّّ  ََكَ ّبـػَََِ ًََوّوالّظَََ ٦ََّٔوو قـَََ ّبَََ

ّ ّومّمَََََوّ ٍَََََون٩ّأاّتَََََلل١َّبَََََو ْ ّّّّ

ّ

ًُ ّ َََََمايلَّو ؼًَََََوّم٧ًِهٍَََََوّ  ّ ؼؾَََََ

ّ ِّْ ََي ََوُ ّالٗصَ ََقَىّبقَ َََّّٖٕؤ َ ٦ََّ ؿَ ّمـَ

ّ

ََوّّ  ََؾؿ٨ّمػّؾٍَََ ًََٖاّلَََِ ََلذكٖن٩ّ غَََ َََ ّ

ّ لواف كفق ما تصطبغ بو نفس الٌشاعر ا١تنكسرة على ارٖتاؿ األحبة, كلو كقفنا عند ىذه ا١تقطوعة ٖتمل شحنات األ
ٖتليلها لطاؿ بنا ا١تكوث, فقد ارٖتلوا ليبلن ٮتبطوف الليل الذم أسدؿ ستوره, ككلمة ٮتبطوف توحي ٔتا تكٌن نفس 

اعر, طبيعي انبعث من ذات الشٌ الشاعر من ىذا الليل, فأصبحت الٌنجـو ياٝتينا, كغدا الٌظبلـ بنفسجا, كىو تدبيج 
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بابة ُب هتٌيجو كالصٌ  ذاكرة الٌشاعر تعيد أياـ الٌصبا فعندما رأل الربؽ متوٌىجان حاكاه قلبو, كقاؿ ىو بذاتو, كىنا بدأت
 حزنان على من ظعن, فجذا رأل بياض الٌصبح يسفر تذٌكر ثغر اٟتبيبة ا١تبتسم.  ،النفسي

حُت نقرأ ىذه األبيات الشعرية بديباجة فخمة, تنٌم عن  ناشعر يحبيبتو كإىل عهدىا, ف كأما الٌشاعر ابن زيدكف, فيحن  إىل
 : (ُ)طبلعو على شعر الفحوؿاقوة أسره للكبلـ كحسن 

ّْْ ّْٔواضَََ َّْٔ  ّأٓن٨َََّ ِ ٔ ّ ُّن٧َََُ  َّقٔعقَََ

 

ِٖٔع٠َََََُّ  ٢ََُّٔم ََوْ َّوَ ْؾُقَََ َََُِ ّْٔ ُٖ ُّو ْٔٔطَََََ

ّ ّّّّْٞ َِٖ ٔ ّا٩َّٖٖ  َّوأ َق٢َّٔهَوع َّّهٔيق٢ّٔاِ ًََ

ّ

ِٖبقََََْىّولِقُؾ٢َََََّٔأْغَض٠ََََُّّّّ  ُِٖ ٢ََََّٔٔغ َّوَ 

ّ ََلٓن٨ّٔا  ٍّّْ َِٔم ََ ُّْٔم ٧ََُ ََْط ّ ّ َ٧ََِ ًّٔاهَل ََْػ َِ ًَ  ِّ

ّ

َُِط٠ََََُّ  ُّْٔم ُٖ ََِصََََ َُّْو َٖا َّوِ ِيُ ٢َََََّٔ ِعََََ

ّ َٔاّّّّ ِّٖاْلٔعََ َِ٘عَشََ ََُِٖىّ ّا ُّْدََؤي ّا ٍَََو َّل

ّ

ـ٠َُّ  ُّْ ١ََََّالَََٕلّ ق٦َََُّٔنِشَََ ّوأٗ ّاهَل٧ََََ ّا

ّ الوجو الوٌضاء ا١تشرؽ الذم  ،على اختيار األلواف يةبداعقدرتو اإل, تتجلى فيو ه األبيات مصوره كأفَّ ابن زيدكف ُب ىذك 
كالشَّعىر الشديد السواد, كا٠تصر الضامر الضعيف, كالردؼ الثقيل  ،و األٝتاع٬تذب األبصار, كاٟتلي الرنٌاف الذم ينبٌ 

ف ض١تبلحظة كا٠تربة ا١تشعور هبا, فالنور كالغربيب كاألغكٌلو كاف يقـو على أساس ا  ا١تضطرب, كاٞتانب ا١تائل ا١تًتٌنح
من خبلؿ ىذه ا١تفردات الٌلونية ا١تنتقاة بدقٌة استطاع ابن زيدكف أف يعرٌب بكفاءة عن انفعالو الداخلي الذم يضمره ُب 

 نفسو, فوصفو لوالدة قد يكوف تعبَتان عن انفعاؿ داخلي يكبتو ُب نفسو ٢تا. 
الرغم من أٌف الفناف الٌشاعر ىنا يلجأ إىل استخداـ ا١تناظر على ا ا١توجودات ا٠تارجية, فإٌف الشاعر قد يصور لن

كىذا ما  ،(ِ)"تعبث في ىذه األشياء ألنّو يضيف إليها إحساسو"اعر ىي اليت ا٠تارجية اليت ٖتيط بو إال أٌف ركح الشٌ 
 : (ّ)ؿيب ا١ترسي الذم يتغزٌ ػٯتكن أف نلحظو باديان على الٌشاعػر أيب ْتر صفواف بػن إدريس التجي

َِٔ ّقق٣ََََّل٦ََََّاْقَََِ نِّ ََ ّبَََٔ ًاّل٧َََّأٖاّالَيَ

 

ّأمًَََََكّلؼَََََوَ ّأك٧َََََُأّم٥َََََِّهؤْت٦َََََٔ 

ّ , كلو خيَِت و ٕتاه حبيبتو, كيصفها فالٌشاعر ىنا يبوح ٔتا يشعره ك٭تسٌ   البدري أف يقًتح بعد أٍف رأل بأٌّنا بدر مضيء نيٌػره
 التٌم أف يكوف ىالة من ا٢تاالت اليت ٖتيط ذلك القمر اٟتبيب. بدران حاكاه على األرض لتمٌٌت البدر 

فردة تفسر اٟتاؿ إٌف البدر مفردة لونٌية تعطي الشاعر أفكاران كمشاعر ٘تٌده هبا الطبيعة لكي تفسر لنا أحاسيسو, فهذه ا١ت
اقطة على شبكة لضوئّية السّ لعدد من األشعة ا"ذلك نتيجة  اليت ترتبط ْتٌبو ٟتبيبتو ككصفو ٢تا، ككلٌ  النفسية للشاعر

ا كاف كلع الٌشعراء بتوٌىج الٌلوف جعلهم يتجاكزكف رؤاىم . كرٔتٌ (ْ)"العين, ىذه األلواف حروؼ أو كلمات لها معانيها
ظر إليو, على الناٟتسية, فشدة سطوع البياض كشفافيتو اليت ٖتاكي نور الشمس ٬تعل العُت تطرؽ عن رؤيتو, فبل تقول 

اللحظ ينبو عن رؤيتها؛ لشدة شفافية بياضها,  ىذه اٟتبيبة البيضاء الوجو اليت ىي مشس فؤاده، فجفٌ ر ما إف تظهكلذلك 
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 -٘ٗ- 

 : (ُ)كىذا ما عرٌب عنو أبو اٟتسن جعفر بن اٟتاج
َّٔلؼؤئفَََوّّّّّ َّٝ ـَََ ََََِ ـُِي٧َََّالّؾ ّوبقضَََوَ َّو

 

 ِّّ٘ ََِؿ ُّٖ ّالٓش ََ ـُِظ َََّّت ُّٞالع ًََطق ٣ََّتِ ّوه

ّ ًََيّّّ ٩ََّكٖميََ ًََوّ ّؾََ ََوّنػََِ ًُّهلََ ََ ّوهِيََ

ّ

 ََ ِّّ٘وقََ ََولـْٖػ ـَونَيّبََ ََ ًِّأاّالٓضََ ََ َّّٔ ٔؾَؿََ

ّ ََوّّ ٖٓضَ َّٜ ّ ولَََيّال ُِ َََِٗ ََوّال ّأ َََوُمّمـفَ

ّ

 ِّّ٘ ََ ُِّنَ ََيّا ََوَشّ ّ ولَ َُٔ ّاٌَّ ََ ّوّْأِ َ

ّ الطّبيعة جميلة, ال ألننا نصفهػا بالجماؿ بل ألنّها "إٌف الشاعر األندلسي عاش ُب أحضاف طبيعة ٚتيلة خبلبة, فػ 
 (ّ)"إّف الجماؿ يوقظ في كوامن الّنفس من أعماؽ الالوعي"ك (ِ)"تحوي على خصائص ذات قيمة جمالية

 : (ْ)فيقوؿ ،ان بلن تامٌ كيتمثل الشاعر أبو بكر بن ٣ترب ا١توحدم مفردات الطبيعة ٘تثٌ 
ِّّّّّٖ ِّٞالـَظَ َُٖٖىّم٥َّم٧قَ ََّّٔينّا َّيِ ّالع

 

 ِّّّٖ ََٗػََ ٥ََِِِّ ّ وضََٔيّا ُٖ ُِٖ َّوِ َيّا ّوَتِغََ

ّ ٢َََُّل٧ِّ ََنِاَّتَََ َََ ّ٦ََٔ ََوّ قَََ ٌََيّأمًُِعفَََ َََ َّ

ّ

 ِّّٖ َََي َ َّ٥ََِ َََىَّمَ ََوَّذٖ ّالع٧أقَ ُِٖ ّومَ َََي َ َّ

ّ ٣ٍَََُِِّوْطَؾََُىّبَََوهل٧ ّّّ ّ ٧ًََُ ّالُعق٧ََِاّالـُ

ّ

  ِ٧ََََََٖ ّوإاَّغَػ٣َََََّالًْٓػًََََُرَّّٕوِغَػ٣ََََِّا

ّ ّّ٦ََُ ١ٍََِّ واَقََََ ٣ََُُّمْؾََََ ٌَّوالؾقََََ ََٖ ّو ائََََ

ّ

 ّّ ِٖ ََ ٤ًَُّالَؼَؿَ ََ ََؤ ّأاَّتْؽَ ٥ََّلؾظؾؿَ ٥ََِّأوَ ّومَ

ّ ِّّٔ ََ ََ ِّْ ََْػ ٧ََِِاّ ٥َََّ  ََوَتّالَص َِٔ ُ ّٔنؼ ََ ّهوَّ 

ّ

 ِّٖ ََ َٗٓه ٥َََّمََوّانش١ََّٖالٔؽؿََوُ ّ ٥ََِّال ِِ ََوُّ  َّ َق

ّ ًِّّّ ََ ٦َََّٔ ًَؿـَٓعَََ ٌِٔؿَََ ٥َََّل ََوّ َََ ّو اويٗتفَََ

ّ

 ِّّٖ ََ َّٞالٌَٓؿَ ََ ـََ ََوِاّأاَّتِؿ َُّاّغصَ ََوي ََوّ َ ّومَ

ّ ّّّ ُٓٔ ََ ٧ََن٩َََّ ًِّعػََ ََ ََوّأِيَمََ ًََوُّكّؾؿََ ََ  ّ

ّ

 ِّّّٖ ّأ ََََوَ ّإ ّقؾََََ ّبعقـق٦ََََّٔ ونًصََََ

ّ ّّّ ِٖٔ ََ ٣ََّ غَََ ََ ّبًؼيقَََ ََؤلُيينّقؾَََ ُّوطَََ

ّ

ِّٖإؿََو  َٔٗ ِ لؼََّٔغََوَ ّ ّ ََ ََ ِّ ّ ؾ٨ََّال

فالشاعر يتغٌزؿ بالعيوف اٟتور الواسعة اٞتميلة اليت إٍف غاب عنها الٌتفتَت مل يغب عنها اٟتور, لذلك فجٌف الشاعر ّ
كٖتجب مهما كاف  ،لماء, كالليلة الظلماء ال تستطيع أف ٗتتفييهواىا, فحبيبتو قمره مشرؽ, تزكره ُب الليلة الظٌ 

معاين اٞتماؿ كاإلشراؽ كالتؤللؤ, فهي حور  اعر ٯتنح حبيبتو كلٌ ١تشرؽ, لذلك ٧تد الشٌ ظبلمها دامسان ضوء القمر ا
 كقمر مشرؽ, كدرٌّ أبيض ناصع, إٌّنا ْتره من اٞتماؿ. 

استطاع  "الركضة, اٟتور, الليل, القمر, الزىر, الرشا, الدرر"ىذه ا١تدركات اٟتسٌية البصرية ا١توجودة ُب طبيعة الٌشاعر 
أف ينٌشطها, كأف ٭ٌترؾ مواقف الشاعر, ك٬تعلو يعرٌب عن انفعاالتو كمشاعره, كأف ينقل لنا تلك االنفعاالت الٌلوف فيها 

 اليت ٕتوؿ ُب كوامنو بلغة شعرية ٚتيلة. 
حاالت نفسٌية ٤تٌببة إىل فؤاده, ٯتكن أف يلحظها ُب ٤تبوبتة,  األندلسي مفردات الطبيعة كٚتا٢تاكرٔتا ٌٛتل الشاعر 
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 -٘٘- 

 : (ِ)بقولو (ُ)هره الشاعر أبو اٟتسن بن حريقكىذا ما أظ
ٍّّّ٣ٍَََََََ ََ ّٖٖم٥ََََََّ ٦ًََََََُُّ وِ َََََََػ ّكّؾِؿ

ّ

ّٔٔال٧ََََََِ ُ   ٍَ َََََِِ ّ ٨ًَََََّاْك٨ًَََََِّبولَع

ّ ّّّٔٔ٦ََ ًَََََََٔ ٣َََّ اَ  ٦ًَُُّتْؼيقَََََََ َََلْل ّوَاَََََََ

ّ

 ّّ ُِٖ ََ ََوُيّأِ ًَََََ ََو ّأَََََ ََلب٨ّوقََََ ََََ ّ

ّ ّ ٨ًَََََّٓ  ََََرلّ ََََوَ ّ ٥َََََِّأَمٔؾ٩ََََّّّّّ

ّ

 ّّ ُِٖ ََ َََََََ َّ٦ََٔ ِٖوؼَََََََ ََٔؼ٩ّٖٔب ّإٖاّالَشَََََََ

ّ فهو عندما   ،"اصفرّ "كانتهى هبا مع نفسو من خبلؿ قولو  نفسية مضطربة, بدأ هبا مع احملبٌ ؿ الشاعر عن حايعرٌب 
, فلم "الفضة"رًؽي اعر بالعسجد الذم يكسو الوى فرة, ىذه الصفرة شبهها الشٌ اضطرب كاكتسى كجهو بالصٌ  كٌلم احملبٌ 

إف "ي أينما كاف, فضرب مثبلن ُب بيتو األخَت قي على حٌد تعبَته ىو شقيتمٌكن من أف يناؿ من ٤تٌبًو شيئان؛ ألف الشٌ 
 : (ّ)الشاعر أٛتد بن فرج ُب اٟتبيبةيقوؿ . ك "الشقّي بريقو َشِرؽُ 

ٌّّّٜ ًُّي  ّاََََََََؼق ّكّؾَؿًََََََََِينّ ؼْؾََََََََ

ّ

 ِّّٖ ََوَ  ـَََََ ٣َََّت َٔهوّهََََ ََ ًُّٔ ْؼََََ ََ ّ ًلمْؾََََ

ّ ََََََََِّٓ ٤ّّْ َََََََََلَ ِتين و يهوهََََََََوّتي

ّ

 ِّّّٖ ٤ََََََِِّٓاَََََََ َُّٔي اّم٥ََََََّالًي ّٔ ْؼََََََ

ّ  .ي درٌّ ناصع البياض ٚتيله فكبلـ حبيبتًو كابتسامتها ى
ابقُت يرٝتاف صورة تًتجم ا١توضوع الذم يتحدثاف عنو إىل صفات حٌسية, تثَت ُب الٌنفس إٌف الشاعرين ُب ا١تقطعُت السٌ 

 إحساسان شعوريان لو قدرة على التخٌيل كالتشخيص. 
يكٌنو حملبوبتو نويرة, فالنٌار بلوّنا بكلمات توحي باٟتٌب الصادؽ الذم  "نويرة"كيعرٌب الشاعر ابن اٟتداد عن حٌبو لػ

فجٌّنا تودم إىل  ،اطع عندما تلمحو عُت اإلنساف الٌضاؿ عن طريقو سرعاف ما ترشده إىل مبتغاه, عدا نار نويرةالسٌ 
 كا١تاء يدٌؿ على الصٌفاء كالنقاء الذم يركم بو كبده اٟتٌرل, كلكٍن ىيهات.  ،"الماء"التهلكة, كالٌشاعر يستخدـ كلمة 

ألٌف قابض ا١تاء فاقده, فنويرة نار ملتهبة متوٌىجة, تتوٌقد ُب  "نويرة"اعر مل ٭تصل على أٌم شيء من حٌبو لػ لشٌ اف
 : (ْ)ضلوع الشاعر, كناره ال تنطفئ إال بلقيا نويرة يقوؿ

ََّكٔؤ فََََوّ َٖ َّواَ ِ ُّعُػ٧ََََن٩ّٔم٥ََََُِّن٧َََََِو

ّ

 ُّّٔ ََ َََ ِٖٔ ََوٍ ُّت ٣ََّٗنَََ ٣ََّٗوكَََ ََو ًاُّتٔضَََ ّنَََ

ّ ًّٔومََََّّ ََوُ ّأنََََ ٍّٛواََ٘ ّْٗٔلَؼََََوب ّوَّؤصََََ

ّ

 ُّّٔ ََ ٧ًََُقَََ ََوَّت ََٖشَََ ًّٔو ّا ََ ََوُ ّأنَََ ّوالـَََٓ

ّ ى يصّور األشياء إلى أف يصّور نفسو, إلى أف يعّبر عن عواطفو الخاصة, وعن المعاني مضطر حتّ "إٌف الشاعر 
وجب على اللفظة أف تتخلى عن  ،التي تعكس ىذه العواطف, وواضح أنّو متى دخل المعنى ودخلت العاطفة

 .(ٓ)"ا الخاصػة, وأف تمحىقيمته

                                                 
، وتػػػوفي ٔ٘٘ىػػو عمػػي بػػف أحمػػػد بػػف حريػػؽ المخزومػػي البمنسػػػي, شػػاعرىا الفحػػؿ المسػػتبحر فػػػي األدب والمغػػات, ولػػد سػػنة - ٔ

 ىػ.  ٕٕٙسنة
 .٘ٙزاد المسافر وررة محيا األدب السافر: ص - ٕ
 .ٗٗٔالتشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص - ٖ
. ٜٓٔبيروت, لبناف. ص –جمعو وحققو وشرحو وقدـ لو د.يوسؼ عمي طويؿ, دار الكتب العممية ديواف ابف الحداد األندلسي:  - ٗ

 . ٖٜٔورد ىذا المعنى في ديواف ابف زيدوف. ص
 . ٕٛٓمسائؿ فمسفة الفف المعاارة: ص - ٘
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 ألسباب كثيرة منها:  تجّلى في شعر شعراء األندلسفيو أّف االنعكاس النفسي لأللواف  ومما الشكّ 
إّنم اند٣توا ُب حٌب الطبيعة اليت كانت ٘تٌدىم بأسباب الًتؼ كالعيش الرخي, فيند٣توف ُب ٚتا٢تا ٤تاكلُت  -أ

 م. إسقاطو على الطٌبيعة البشرية أم ٤تبوباهت
 بيعة كاٟتبيبة. الرخاء ا١تادم كاف يدفعهم إىل تذٌكؽ اٞتماؿ ُب الطٌ  -ب
 رقٌة مشاعر األندلسيُت كشفافيتها أعطتهم تذٌكقان ٚتاليان لطيفان لكل موجودات الطبيعة.  -ج
 ٣تالس األنس كالطرب كما يسود فيها من عبلقات شاعرية شعرية.  -د

 , ومن أبرز ىذه الموضوعات: أكثر من غيرىا االنعكاس النفسي في موضوعاتولذلك برز 
 

 الح ٌـن:  - 1

ما إف ًٌب للعرب فتح األندلس حىت أخذت القبائل العربية تتوافد عليها من ٚتيع أ٨تاء ببلد ا١تشرؽ, كالسٌيما ببلد 
ر عن ثِ عتبر ما أُ إال أّف من الطبّيعي أال ن"الشاـ مستوطنة فيها, ككاف من بُت ىؤالء الٌنازحُت شعراء نظموا الٌشعر 

زة, إذ ال يعدو ىؤالء الطارئين شعرًا أندلسيًا يحمل طابع األندلس الخاص ومالمح الّشخصية األندلسية المتميّ 
ىؤالء أف يكونوا جياًل مشرقياً, تظهر في آثارىم مسحة الشرؽ, والبّد من تصّرـ حقبة من الزمن غير قصيرة 

و, وظهرت في تكوينو آثار طبيعة األندلس ومناخها على نحو لينشأ جيل أندلسي طبعو الجو الجديد بطابع
إال أٌف ىذه األقواـ العربٌية النازحة إىل ببلد األندلس منذ أكؿ فتح ٢تا كانت ُب كاقع األمر ىي بداية تاريخ  (ُ)"مستقل

إال ونسبو في قبيلة من  لقاً أو كاتباً بليغاً أو عالماً ضليعاً فوقلما نجد في األندلسيين شاعراً م" ،األدب األندلسي
 . (ِ)"تلك القبائل العربية

كقد حفظت كتب األدب طائفة كثَتة ٦تا أثر عن شعر ىؤالء الٌنازحُت عن ديارىم, كُب طليعة ىؤالء عبد الرٛتن 
ٍلكى لبٍت مركاف, كما أٌف ا١تقرم ذكر لو الكثَت من األشعار اليت كانت تتمٌتع برقة الٌشعر 

ي
 األمومٌ الداخل الذم كٌطد ا١ت

كجزالتو, كمنها ىذه األبيات اليت يصف فيها ٩تلة خضراء فريدة ُب قصره بالٌرصافة, كاليت بناىا على نسق رصافة 
كذلك من خبلؿ ٥تاطبتو للنخلة, فالنخلة ىي الٌشجرة الوحيدة  ،الٌشاـ, فيصفها بأكصاؼ عاطفية تفيض حنينان كشوقان 

يد كٌل سنة, كيرافقها اللوف األخضر طيلة حياهتا, فاالخضرار الدائم ٢تا اليت ال تسقط أكراقها بل ٖتصل على ٟتاء جد
رٌٔتا جعل الشاعر ٮتاطبها من أجل أف يعرٌب عن حبو كحنينو لببلده, كالذم يبقى ُب قلبو مدل اٟتياة كما تبقى ا٠تضرة 

ُب النفس من حنُت كخَت  كذلك يذكر غوادم ا١تزف ٦تا تعكسو،  (ّ)"رمػز للحّب وللحياة"أبديٌة ُب النخلػة, فهي 
 : (ْ)كعطاء بلوّنا األبيض, فيقػوؿ

َّٜالٖ ََََو ٔيّ ؾٌََََيّ ِٔٓ ّلـََََوّواََََ ّتيََََ

ّ

ـٓ  ٣ََُِّتـََو ِ ّبََل  ّالغََٖٔتّ ٥ََّو ٥ََِّال

ّ ًُّ ٖٓٔتّوالـ٧ََََٓ ّ ؼْؾَََ ّ ََََيقف٩ّ ّالًغََََ

ّ

ّوُ ٧ََِ ّالًـََوئ٩ّ ٥ََُّبََيٖنّوَ ٥َََِّأِهؾ٩ََّّّّّ 

ّ                                                  
ٔ
 .ٕٛ. ص ٕمار,ط:  –في األدب األندلسي: جودت الركابي, دار المعارؼ  -  

ٕ
 .ٜٕ٘/ٖـ. ٜٗٚٔىػ, ٜٖٗٔ,  ٕبيروت, لبناف, ط: -فى اادؽ الرافعي, دار الكتاب العربيتاريخ آداب العرب: ماط -  

ٖ
 .ٛٙمعجـ ماطمحات األلواف ورموزىا: ص -  

ٗ
 .ٗ٘/ٗنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب: -  
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ًّٔ قفَََوّغٖويٌَََيّّّّّ ّنشَََلٔ ّبَََل ٍ ّأنَََ

ّ

ََؤ ّوا  ٢ََّٔ ّاٌقصََ ٩ََ ؿٌُؾََ ٌِؾََ ََل ّٔم ّ٘ـًََ

ّ ـًََِل ّالَََٕلّّّّ ُ٘ ِِٗاّ ّا َََُ٘ ٢ًِّٔغ٧ََايلّا ّاَََؼ

ّ

ًَِؿٖلّالََََِٓؿوكّّبول٧ب٣ََََِّ  ََََِِ ّْٗوَو َّوََََِ

الشاعر الرمادم إىل كصف طبق كعلى ىذا الغرار من التمازج العاطفي بُت الٌشاعر كالنخلة كما توحيو لو عمد أيضان ّ
كاستغرب كجود الورد حينئذ, فأخذ كاحدة, كقاؿ  الفصل شتاء  أرقم بواد آش, ككافقيٌدـ لػو عندما نزؿ على بٍت كردو 

 :(ُ)بديهة
ََوّّّ ٧ََِ ّ ّإٍَؤلفَََ َََُٖ ََٔويّا ََوََََّ ّوَََ

ّ

َََي٦ِّّّ  َََََِ ٌَُّمْؽًَ َٖ ََ ََوُّ ِؿََََ ََّٔ ؾًفََََ ّقََََ

ّ ٍٓونََََََيّّّٕ ًّٔٔم٥َََََََّب َِٖبـََََََوّأنََََََ ّاْغًَ

ّ

ُِٖ َي٦ََََََِّّّ  ّوأنََََََوُّمِغًَََََََْٖتّم٥ََََََُّق

ّ َّٔإ٧َََََََااّ ََََََػًوّ ـََََََِ ّواعًؿعـََََََؤّ 

ّ

 ِّ٦ََ ًََفَيََََََ ـِ ٧ََاُلف٤ُّم ََٔ ّأمََََََ ّبولـََََََٓ

ّ ٖٔاُمُف٤إ ََ ٢ََُّقََََََََ ٩ََّلََََََََ ّاّلٌِؿََََََََ

ّ

ًََغَٖب٦ِّ  ََيّمََََِ ٦ََّ عؾََََ َّ٘ قََََ ََق ّلََََ

ّ ّْعًؿََََََََوٍ ّ ّاغََََََََ إتّبقــََََََََوّ

ّ

 ِّ٦ََ َِٖبَََََََ ًَ ُِ٘غ ُِٖتّا ََ ٣َََّاِ٘غًََََََََ َّقٖيَََََََ

فهذه الوردة بلوّنا األٛتر عاش معها الرمادم حاالن شعورية كاحدة, كىذه ا١تشاركة العاطفية بينو كبُت الوردة جعل ٢تا ّ
بينو كبينها ُب االغًتاب, فاغًتاب ىذه الوردة ىو اغًتاب مكاين, فهي من ّتانة أما  حياة مشٌخصة, كاستطاع أف يربط

ىو فمن قرطبة, كحُت كصف منتدل بٍت أرقم كجعلو ملتقى إخواف الصفا كانت ىذه الوردة تشاركهم ٝتاحتهم 
 األخوم استخرج صورة الٌلثم ال كأخٌوهتم, كالشاعر أبرز الوحدة العاطفية بينو كبُت الوردة كىذا ا١تنتدل, كمن ىذا ا١تعٌت

 الشِم, فأضاؼ بذلك رابطة عمق الشوؽ كاللهفة كاحملبة. 
كقد اندمج ابن ٛتديس بالطبيعة اندماجان تامان, كظهرت مفرداهتا ُب شعره بشكل كاضح, كمن يطٌلع على شعره ٬تد 

ٚتا٢تا, ككأنٌو يؤٌسس للركمانسيُت مادة شعرية متميزة  ميٍظًهران مناحي ،استغراقو الفٍت كافتتانو هبذه الطبيعة اليت يفر  إليها
 : (ِ)ُب الطبيعة. يقوؿ ُب بعض شعره

ٌَّ َٖ ًَٔو ََََََََِِ ٍّٖأِوَ اُق٦ََََََََُُّم َّوَنِقُؾ٧َََََََََ 

ّ

 ُّٖ ًّْٖ قؿَََََوّبقَََََـف٥ّٓل٦َََََََّ ِهَََََ َّتَػَََََ

ّ ََوّّّّ ََٖاِ ّوبقـف ُّٖالًٓ ََ َُض ًََّ ََوّا  ض ّكؿ

ّ

 ُّّّّٖ ّ ٧ام٣َََََُّأ مَََََوٍنّأاَََََـًُٓفوّ َََََ

ّ ََوغ اب٩ّاغ ّا ََكيلّكَ ٥ََّبَ ٧ََّابَ ٦ََُّهَ ُّبَ

ّ

 ُّّّّٖ ََٔه ٦ََُّالَ ٍََ ََوِاّأ   ٥ََِّاّو َ ََوّ َ ّككنَ

فهذا اإلحساس بالغربة الذم حٌفزتو رؤية زىر النيلوفر األبيض كاف يقتضي ىذه ا١تشاركة العاطفية, فابن ٛتديس ّ
إذا كانت ىناؾ "فػ ،معاين الغربة عن دياره من خبلؿ النيلوفر, لذلك كانت كقفتو أمامو ليست كقفة عابرة داستنف

اّصة بالفناف, فهي أنّو الشخص الذي يفّكر بواسطة المادة الفنية أو الواسطة التي توجد في عناصر سمات خ
حسّية كاأللواف أو األصوات التي تتفاعل وتنتظم في العمل الفني, وأيا كاف عمق انفعاالت الفناف أو دقة 

. فالنخلة (ّ)"ائط الفنية الخاّصة بوأفكاره, فالذي البّد منو ىو أف تتجّسد ىذه األفكار واالنفعاالت في الوس
ٔتنظرىا األخضر, كالورد باٛتراره, كالنيلوفر بلونو األبيض كٌلها ٕتٌسد أفكار ىؤالء الشعراء كانفعاالهتم, كال ٮترج عن 

                                                 
ٔ
 . ٖ٘شعرالرمادي: ص - 

ٕ
 .٘ٛ. صٜٓٙٔىػ, ٜٖٚٔبيروت،  -ديواف ابف حمديس: اححو وقدـ لو د.إحساف عباس, دار اادر - 

ٖ
 .ٕ٘ٔمقدمة في عمـ الجماؿ: ص - 
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فقد أفاض ُب كصف مشاىد الطبيعة, كبرع  ،ىذا اإلطار الٌشاعر ابن زيدكف الذم يعٌد قمة الشعر العريب ُب األندلس
صويرىا, كأضفى عليها من ركحو, كأسبغ عليها من عواطفو كلواعج نفسو ٦تا زادىا هباء كحياة؛ لذلك انغمرت ُب ت

 : (ُ)نفسو باألحزاف كاألشجاف, فكاف يرل مشاىد الطبيعة من خبل٢تا, كقد بدت لو قا٘تة ككأٌّنا ُب مأًب
ََْلِاّأِا َِّٕو ََوُ ّ ؾ٨ََّٔمٌّأ ََََِوِيؽ٩ََّالَغَؿ ٩ّّ َٔؾ

ّ

 ََّ َََىَّ  ٣ََِّ وَوْطُؾ ًَّالـِٖص ََٔؾ ـَِص ُِٖ ُّم ََ ّْل لّالَي

ّ ًََوَّّّوَهََََك ٤ََُّالّؾِق٣َََََِّمْلَتؿََ ٍََُ ًِّأِن ََ َّأَقوَمََ

ّ

ًِٔؾ٩ََّّّّّّّ  َُٔتّ ّاا ََوِ ّمََوَّضََوَ ّٔم٥َََِّت ـََِ ًَ ّٔل

ّ إّف األلواف المرئّية للمدركات البصرية التي تراىا العين قد تحيلها إلى موضوعات أخرى تختلج في النفس, ولهذا "
ها أحيانًا قد تنطوي على قوة تلك األلواف بكيفية وجدانية أو صبغة عاطفية لدرجة أنّ  الّسبب وحده قد تتصف

 . (ِ)"مغناطيسية أو قد تكوف ذات داللة أو قدرة تعبيرية
يسًتسل بعدىا الٌشاعر ُب تذٌكره كحنينو ككصف أشواقو ككجده,  "لمحة"كيتبٌدل لنا كيف أصبحت ىذه الوردة بلوّنا 

 : (ّ)ٟتبيبة كاٌلدة ُب الزىراءابن زيدكف افيتذٌكر 
ّٔ٦ََ ََؤ ٩ّمـَؤبًَََََ ََلُل١َّ َّضَََََ َّوِ ْيّتَََََ

ّ

َٖاقوّّ  ََ ََِق٥ِّإِ  ٨َََّ ّالَع ٦ََّالٗض ََوِ َياَيّمـ  ّ

ّ َّْٖ ٔي١ََََََّْ ٦ََََََََُُّنِقُؾ٧َََََََ  ـَؤ  ّاََََََٖ ُّو

ّ

ََٔاقوّّّ  ُّْأِ َ ََِي ٦ََُّالٗصَ ـَِ ٦َََّٔم ـَوُاََّنٖيَ ََ َّوَاَ

ّ  ٣ََ ـَوُّّّّكََ ٧ََٗٔق ََٖ ُّتَشََ ََؤّذكََ ٍُّلـََ ََق ُّوفََ

ّ

 َّ ُّٔ ُِٔ ّأِاَّضََوقوِّّإَلِق٢َََّّٕٔوِعََ ّـَِفََوّالٖصَََ

ّ بيعة بألواّنا الزٌاىية ا١تبهجة تعيد إىل نفس ابن زيدكف سحر اٟتبيب, إال أٌف ىذا الورد كالعبق كىذه منظر الطٌ  إفٌ 
مل تعد قطرات الٌندل ك دة ٔتنظرىا ُب أيامو ا٠توايل مل يعد يراىا سول عيوف ضارعة, األزاىَت اليت كاف يتمٌتع ىو ككالٌ 

ة تذرؼ الدموع من فرط حزّنا كأساىا على الشاعر احملٌب, فكل تلك ا١تدركات البصرية تبعث ُب ات حارٌ سول عرب 
ا أشٌعة ما ا١تقل, إذ المستهمنفس الٌشاعر كوامن الشجن كاٟتزف, فالورد األٛتر كالنيلوفر األبيض قد تنٌبهٍت منه

 لعبَت. ذا كأحلى االشمس الذىبية, فراحت تنفح ذلك الٌنهار بأطيب الشٌ 
وخصوصًا إذا شدا صادٌح أو أومض  ،وأتوُؽ وقد اتسع من البعد الَخْرؽُ "كُب ذلك يقوؿ صاحب نفح الطيب: 

 برؽ إلى ديار ال يعدوىا اختيار: 
ََّو ُِٖتفَََ ََوّذك ََوٕتّإذاّمَََ ُّٞأ يَََ ََ ّوأ بَََ

ّ

 ُّّٖ ََ ًَّذأكَ ََ ََوّأِنَ ٢َََّمَ ََُّٔوِيؽقَ ًُّوقَ ََ ّبؽِقَ

ّ ََََََِِـُفوّّّ ّبٔطََََََوْنّوأِيَواْنّوٖوق٢ََََََّ 

ّ

 ُّّ٦ََ ٍٍِّـؿًَََ ََق ٣َََِّؾَََ ُّّٖبؽَََ ََ ّاّ أهَََ

ّ ّّْ ضٌََََََيّ ّ بٖعََََََّٔ ّ ؿََََََوّه٧ََََََّإ

ّ

 ُّٖ ََؤ  ًُ٘ـََََ ََُمّا ٦ََّالؾملََََ َّٜ قََََ ََوق ّتََََِ

ّ ََّ ٌََّالٓص ٧ََ ّّ ق ََو ّواهل ََ تّوا٘ ّيوّوال

ّ

 ُّٖ ََو  ََو ٧ ّو انّو ََََ ََيرّوكََََ ََََ "(4)ّ

ّ ا١تقرم ُب أبياتو الشعرية ىذه الوصف ا٠تارجي اٟتٌسي لببلده, كتغلغل إىل خبايا نفسو حيث صٌور خلجات فقد ٕتاكز 

                                                 
ٔ
 .ٕٔٙديواف ابف زيدوف ورسائمو:ص - 

 .ٕٚالقاىرة. ص -الفف خبرة: جوف ديوي، ترجمة د.زكريا إبراىيـ, مراجعة وتقديـ د. زكي نجيب محمود, دار النيضة العربية  -ٕ
ٖ
 . ٜٖٔديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - 

ٗ
 .ٕٖ،  ٖٔ/ٔالرطيب: نفح الطيب مف راف األندلس  - 



 -ٜ٘- 

كلياليو الفضٌية اليت  ده كبُت أىلو, كعن عهوده ا٠تضراءكجنبات الوجداف كأيٌامو اٞتميلة اليت قضاىا ُب ببل ىذه النفس
 أمضاىا ُب تلك الربوع. 

ُو  ا إىل معافاستطاع ُب ىذه األبيات أف ٭تو٢تٌ  من حولو ُب ببلده يراه ة لػًمافا١تقرم من خبلؿ مشاىداتو اليوميٌ  
قادرة على رسم صور  عميقة ة لونٌية شعرية مرئية, فالبيئة األندلسية اليت عاش فيها الشاعر ٔتا فيها من جباؿ ككدياف ُو

كمياه كٝتاء كمشس كطيور كحقوؿ... كٌلها تصبح كسيلة يستخدمها من أجل أف يرسم عا١تو الداخلي, كما فيو من 
 أٌف ركحو ىي اليت تبعث اٟتياة ُب ىذه انفعاالت, فالشاعر يلجأ إىل استخداـ ا١تناظر الطبيعية ا٠تارجية بألواّنا إال

 و يضيف إليها إحساسو. ا١تناظر؛ ألنٌ 
نا بأفكار كمدركات كألواف لكي تفٌسر األحاسيس كا١تشاعر, فهذه األلواف ٖتيلنا باإلض افة إىل كجودىا إٌف الطبيعة ٘تد 

 عن فكرة ما يشعر بو، كاستخدـ لكي يعرٌب ك٧تيع ا١تآقي كاالحًتاؽ  الٌذاٌب إىل معاف عميقة, فالرمادم استخدـ الٌظبلـ
ىذه ا١تفردات الٌلونية لَتسم صوران شعريةن مرئية من أجل أف تعيق أحبابو عن الٌسفر, فالدمع يسٌد الطريق, كيفرغ على 

, كيقابلي ىؤالء األحباب بنسيم اٟتريق, كىٌم النفس الذم  فَت الذم يهب من أماـاألحباب غيوث العيوف, كالزٌ  ُو
بح كيقبض عليو ريق كا١تسالك على األحباب, كالليل الذم يظفر بالصٌ ٯتنع الرؤية, كيسٌد الطٌ  دامسو  إىل ظبلـو  ؿيتحوٌ 

. يقوؿ الرمادمكيقٌيده حىت ال يتمكٌ   : (ُ)ن ىذا الصبح من القدـك
ََؾ٢َّّّّ ٧ََُ ِّ ِاََ ََوّوََ ٧ََاّ قََ ًََٔاّوٖ ؾََ ّغََ

ّ

ََو ِّ  ٩َََ ّالّؾَََََ ََولظكِ َّبٔطََََ ٥ََِّبََََ ّكََََ

ّ ّٖٔالطٖو١َََََ َّٞ َََََقينُّاَََََ ّووَََََوّيمَََََ

ّ

ََك ِّّ  َّٞاََََ٘ ََ ََقف٤ّْقََََ ِِٖهّ ؾََََ ََ ّوأْ ََََ

ّ ََوّ  ٥ََّأمَََ ََىُف٤ُّمَََ ٩ََّٔعَََ َََِٔ ََوَّنَػ ّووَََ

ّ

ّوقوبؾََََََََف٤ّبـََََََََِق٤ّا ََََََََ ا ِّّ 

ّ ّووَََوَّه٤َََّٓنػ٩ََََِّبف٤َََّك٥َََِّوكمًََََوّّّّّ

ّ

ََك ِّّ  ٧ََ ّانطََََ ٥ََّنََََ ََٔه٤ّ ََََ ّوقٓقََََ

ّ رات ا١تبتكرة اليت يستخدمها يتجو بطريقة متمٌيزة ٨تو األلواف, ككثَتان ما يصاحبو الٌشاعر ُب مثل ىذه اٟتاالت كالتصوٌ ف
 ز مع األلواف. ك قدر كبَت من اٟتٌس التلويٍت كاإلدراؾ التفاعلي ا١تتميٌ ذل

 : (ِ)يقوؿ الشاعر ٤تمد بن أيب اٟتسُت
ّّٔ٦ََ ََََٔ ََوّ ّع٧أن ٥ََُّ ٖؿَََ ٤َََّإْػَََ ّتؽّؾَََ

ّ

ََوّّ  ََوَيَّ َؿ  ّ٥َََ ًُّإػ ََِي ِ ّ٨ََ ٔٓمّٞ ً ََ ّبول

ّ ِّٞوََََُِؽُي٦ُّ َّٔالََََٔم ٔٓ ّبعََََ ّوعََََوَيّبولََََ

ّ

َّٞا٤ََِّٕ ََوَ َّيَمََوّّّّّ  ّ ٨ًََّكََلٓاّ قََ

ّ كيبوح ْتزنو الشديد, ٍب جاد  جات كجدانية قد أصبح فمان يتكٌلمالٌشاعر اٞتٍفن من ٌشدة اٟتزف الذم ٮتتلج ُب خلٌيل فقد ٗت
 ىذا اٞتفن بالدمع بعد أف سكب الدـ حىت خيٌيلى إليو أٌف ٚتيع أعضاء جسده قد فاضت بالٌدـ األٛتر. 

عند فراؽ أحبابو, ككيف ذرؼ دموعو الغزار اليت ىٌيجت  كصف حالو إذاعر أيب ْتر صفواف بن إدريس كذلك ىي حاؿ الشٌ 
 : ّ()فيقوؿ لوعة كالنار اليت أٙترت ُب ضلوعو،ُب جوا٨تو ال
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ّقََََّٔكََََواّل٩َََََّقْؾََََْىّ ؾٓؿََََوّ ََََو ق٧اّّ

ّ

َّا٧ََََََٖ َّعـو ًََََََؤّلْؾَغََََََٖاِ ّوَ ََََََوَ اّ 

ّ ُٔٗم٧ ِّ ََ ََوْتّلؾََ ََ َِٖ َّاََ ََ ََِٔ  َّوَعََ ّلوقََ

ّ

َِّْل٧َِ ًََََََََيّوُأَواَ ا  َّبََََََََِق٥َّا٧ََََََََٕان

ّ ّ٥ََ َٔأمع٩ّومََ ََ ََّٛمََ ََِق ََٔىّأٖاَّ ََ ّالعٍوئََ

ّ

ُّٖ ّضََََََؾ٧ ٩َّنََََََوَ ا  ٌِٔؿََََََ َّمََََََوْ َّوُو

ّ ابن ىذيل صورة غريبة السٌيما أنٌو شخص أعمى, فهو يعرٌب من خبلؿ ىذه األبيات عن حزنو لفراؽ أحٌبتو يرسم ك 
لٌندل اليت ىي كالٌدر بلـ, كقد بٌلهم الرذاذ كالندل, فلٌما ٖترٌكت ٚتا٢تم تساقطت قطرات االذين يرحلوف ُب غبش الظٌ 

 : (ُ)يقوؿ ،على األرض, فبكى فاختلطت دموعو بتلك القطرات, فما عاد ٘تييزىا ميسورا
ّّْو ٧َََََ ّ  ََََؤلف٤ِّّّّ َِٖ ُؾ٧ََََا ّإ َّل٤َََََِّو

ّ

َّٙالٓصََََيوِنّا٘ؼي٣ََََِ  َّغََََِق٤ّْ ؽ٨َََََّغَََََي

ّ َّوَ َؾ٨َََََّه٧َََََايعف٤َّمٍوَعََََوُ ّالـََََٓٔ ّ

ّّ

ِٖٔا٣ََََََِ  ُٔ اُّم َِٖ ّٔبََََََ ّ ؽلٖنفََََََوُّمٔطََََََ

ّ ََ َََُِّ٘ َٖ ََوَ  ـََََ ٧ََُ َّت ًّٔاٖؿَََ ََ َٖٖكَََ ّوّٓ

ّ

َِّ ُع٣َََِّّّ  ّم٥َََّ ٧َََٔقف٤ِّ ّاّ  َّبَََِق٥َّا

ّ ًُّل٧ََََّ ٖ ٧َََاّيم٧َََ ٩ََّبِقـَفَََوّّّّّ ََ ّ يؽِقَ

ّ

ًِّبشَََََؽ٣ُّمِشَََََؽ٣ِّ  ّلؽـٖفَََََوّاًَؾطَََََ

ّ كحنُت  ف رٌسامُت شعريُت مبدعُت, عرٌبكا ُب لوحاهتم الشعرية عن أحاسيسهم من حبٌ لقد كاف الٌشعراء األندلسيو 
ة من ا١تدركات اٟتٌسية البصرية ٔتفردات لونٌية منتقاة بدقٌ  كمشاعر أخرل ٮتتلج ُب نفوسهم من أحاسيسكعما  ،كحزف

اليت ىي  اٟتاؿى ُو  ح بدقٌة متناىيةاليت توجد ُب تلك الطبيعة ا٠تبلبة, فكانت تلك ا١تفردات اللونية ترسم كتصف كتوضٌ 
 حنينان ألرض الببلد كشوقان لربوعها.  أـ حزنان لفراقها أـ أـ حنينان كشوقان ٢تا ان للحبيبةعليها سواء أكاف ذلك حبٌ 

 :وبهذا نجد أفّ 
ورة الشعرية، كقد  نان مهمان من مكونات الصٌ ة ١تا ٗتتلج بو نفس الشاعر, فأصبح مكوٌ اللوف أصبح أداة تعبَتية نفسيٌ 

باٟتبيبة بألواف مدركات حسية رآىا  كانت البيئة األندلسية ٔتا فيها من ٘تازج لوين منسجم ٘تد  الشاعر ُب سياؽ تغزلو
 ،الشاعر ككظٌفها ُب أشعاره, فأخذ من اٛترار الورد رمزان لونيان للخدكد, كمن الركض األخضر رمزان لونيان لنضارة اٟتبيب

 . ...كحنُت كحب كأشجاف لسيُت بذكرياهتم ٔتا فيها من شوؽعراء األندألٌف األلواف تعترب ا١تثَت الذم يهٌيج نفوس الشٌ 
بيعة من ألواف هبيجة, فاستغلوىا ُب رسم صورة كقد استطاع الشعراء األندلسيوف من ربط مشاعرىم ٔتا تزخره الطٌ 

شعرية لونية كفقان للحاؿ االنفعالية عندىم عن طريق إشراؾ الشاعر ألواف ا١تدركات اٟتسٌية ُب مشاركة عاطفية كجدانية  
ا ساعده ُب رسم انفعاالت عا١تو الداخلي بيعة للتعبَت عن حنينو ٦تٌ طٌ كالنخلة كالورد كالنيلوفر كغَتىا من ألواف ال

 كالتعبَت عنها. 
 اال تسطاف والشكوى: – 2

عر األندلسي فٌياضة باألمل كاللوعة كاٟتزف، كتٌتسم بشدة إٌف موضوعات االستعطاؼ كالشكول ا١تبثوثة ُب قصائد الشٌ 
تشاطرىم أحاسيسهم، كمن ٙتة بيعة الطٌ  علواأف ٬ت وايُت استطاعا١تعاناة كصدؽ الشعور, فكثَت من الشعراء األندلس

ناىلُت  ،كصبغوا أشعارىم بالكآبة كاٟتزف ،أف يشيعوا ُب قصائدىم الشعرية العاطفة، كركبوا أجنحة ا٠تياؿ استطاعوا
طلي يعاتب ٭تِت من ينابيع قلوهبم كمستلهمُت الطبيعة, فكاف للخوؼ كالقلق ألوانو ا٠تاٌصة، فالشاعر ابن درٌاج القس
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 :(ُ)يقوؿفبن ا١تنذر إل٫تالو لو، كيشكو لو العوز ككيد الواشُت كغدراف العادم، 
ّّ٩ََ ٤ََُّاغ ابَََ ََََّْْ َٔ ََ ُُٖتّ ـَََ ََ ّأَوِغَََ

ّ

ّومطَؾُع٦َََََََُّل٢ََََََََّ ّاّ ِ ّبَََََََوئّّ 

ّ َٔ ـ٢َََََِّمََََوَ ّاٖقََََو ّوَأِأََََؼ٩ّال٧ََََ  َّ 

ّ

٩َََ ّالٌَٔٓؿَََََوئّّّ  ٢َََّ ٔؿَََ ٠ََُّمـَََ ّوأ ُ َََ

ّ ٧ََئّّ ُّٔاٗؾَََ ََق ٢ََََّ صَََ ٩ََِّ قَََ َّو ِ ٔ َََ

ّ

ََوئّو  َٖصََََ ُّٜا ََق ٢ََّلٔؼََََ ّ ظ٩ََََََّمـََََ

ّ ًٍَََو ِّ ََََِِ ُ٘ ٧َََِ ّا ٥ََّالَعََََ ّأََََََايًاّمََََ

ّ

َٔائّ  ََ ٧ََََْ ّم٥ََََََََّاَََََ َََََ َّ ُُٖ ََ ّوأكٌََََََ

ّ ََو ّّٔ ّٔٔاْقًضََََ ََ ٦َََّ ّوََََ ََوْ ّلََََ ّقضََََ

ّ

ََوئّّّّ  ََ ّ٩ََ ََوب١ِّالَيِغََ ٥ََّاََ ََوْ ّومََ ّ مََ

ّ لنشعر كمستعطفان ُب حرقة, إنٌنا  يعاتب ابن زيدكف أبا اٟتـز بن جهور، كيدفع عن نفسو الٌتهم متضٌرعان ُب إباءكذلك ك 
من خبلؿ قراءتنا ىذه األبيات األمل الذم أّنك الشاعر ُب ٤تنتو، كلكٌنو بقي متجٌلدان من خبلؿ تلك النفس اليت 

 : (ِ)أمٌضها السجن كأرىقها. يقوؿ
َٔٔت٦ََََّّّٔ ِّٞأك٥َََِّم٣ٌَََََّمِؿُط٧ٍَََ ّٔبَيْؾ ّ و َََػ

ّ

 ِّّّٖ  َ٧َََ ََلل٧ٔيّوالََ ََول٧ ٥ِّاََ٘ َِْٕاّبََ ََ َّعََ

ّ ًَّّّ ِّ٘م٥ََّالـعؿََٔيّاٗضََٖأ ّأِوَؽ ّفََوّواْلَََي

ّ

 ِّ َٔ ََ َُُ ََوِ ّواْل ًََوّ ؾ٨َََّاٌ مَ َٖامَ ًََكَّ  ّٔوَ

ّ ًِّّّ ََٖم ٩ََّانصَ ََوّإاّهَ ََٔيُّيِنقَ ََق٤ََّعـَٓ ّنعَ

ّ

 ِٖ ّٔٔ ّإـََََٖؤ ّوالـَٖفََََ ُُْؾََََ ًَّٔبوْل َّنٔعِؿََََ

ّ ماء، فشفاعتو ستجلب لو ا٠تصب كالنماء ُب بداللة ا٠تصب كالنٌ بن جهور فالشاعر يقرف طلبو للشفاعة من أيب اٟتـز 
كالثركة تسبغ عليو، لذلك ٮتاطب أبا اٟتـز بأف يتمٌتع بظبلؿ الٌنعيم  ،د باإلقامة ُب كطنوكطنو دكف اغًتاب، فيسع

و سينعم ّتنة األخضر الذم يقيو من لفحات اٟتٌر كلذعات الربد، فهو يتمٌٌت لو النعيم ُب الدنيا حىت إذا رحل عنها فجنٌ 
 ا٠تلد ا٠تالدة . 

حقدىا عليو ا١تنذر بن ٤تمد بعد أف كاف ىو اٟتاجب ا١تقٌدـ ُب زماف  شياءكأما الوزير ىاشم بن عبد العزيز فقد حيًبس أل
 :(ّ)األمَت ٤تمد، ٍب أخرج من سجنو كضرب كىدمت داره كقتل، كمن شعره الذم كتبو إىل جاريتو عاج. قولو

ََوّّّ ًََّبغٓؿًفََ ََقو ّأبقََ ََـػّ٘أ ََ ّو ّالََ

ّ

ََُىّّّ  ََوّأتؼّؾََ ََّٖالغضََ ََ ّ٨ََ ََلن٩ّ ؾََ ّكََ

ّ فاٞتمر فيو التوٌىج  ،"الجمر"مستخدمان الداللة الٌلونية لػ ،آؿ إليها كىو ُب السجن فالشاعر يصور حالو ا١تزرية اليت
و يتقٌلب ككأنٌ  ،كاالشتعاؿ، كالشاعر كٌظف ىذه الداللة اللونية لتعرٌب عما ُب نفسو من أشياء يسيطر عليها الغم كا٢تمٌ 

 ونية . اٞتمر اللٌ  على ٚتر من الٌنار ٯتنة كيسرة، لذلك قرف الٌشاعر الغٌم كا٢تم بداللة
الًبٍيضى تندبو  حياة اٟتزف كمل يعد لو سلواف حىت أفٌ ك جُت حياة السٌ  فى لً كأما الٌشاعر ا١تلك ا١تعتمد بن عباد فجنٌو أى 

 : (ْ)كالدمع يذرفو بغزارة. يقوؿ
                                                 

 . ٕٗٗ. صٕديواف ابف دّراج القسطمي: حققو وعمؽ عميو محمود عمي مكي, المكتب اإلسصمي, ط: - ٔ
 . ٕٔٙ، ٕٓٙديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٕ
 . ٜٜـ. صٕٜٜٔ، ٖبيروت، ط: –تاريخ األدب األندلسي، عار سيادة قرطبة: د. إحساف عباس  - ٖ
 -ديػػواف المعتمػػد بػػف عبػػاد: جمعػػو وحققػػو د. حامػػد عبػػد المجيػػد, د. أحمػػد بػػدوي, راجعػػو د. طػػو حسػػيف, دار الكتػػب الماػػرية  - ٗ

 . ٜٛـ. صٜٜٚٔ, ٕالقاىرة, ط:
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ََرُّ ََٖبّّأاَََ ََل  ّا٘غَََ ََْىّبَََ ّغٖوَََ

ّ

 ُّٖ َّاَََََقيؽ٩ّ ؾق٦ََََََّمـََََََْ ّواََََََٖو

ّ ُّٛالٖص٧ََََا ُ ّوالَؼـََََوّّّ ُٔب٦ََََّاليََََق ّوَتـ

ّ

ُّٖو  ََ ََـف٥َّٓغٗوََََ ّْٞبقََََ ََ ٣ََّٗيمََََ ّوـفََََ

ّ ََو ََيًّّّ قَ ََقٖ ّلقؾَ ٣ََّأبَ ََعٖلّهَ َ ًََّ ّلقَ

ّ

 ُّّٖ ََٔو ٌََيّوغَََ ٩ََّ وضَََ ََوم٩ّوَؾػَََ ّأمَََ

ّ ليشعر القارئ ألبياتو ٔتسحة شعوريٌة حزينة على  ؛"ض والدمعالبيِ "وٌظف ا١تعتمد ُب شعره الٌلوف األبيض من خبلؿ ي
غزير الذم ينهٌل من عينيو، فبل ٬تد الٌشاعر سبيبلن ا١تعتمد بن عباد، فالبيض بلمعاّنا كبريقها تندبو، ككذلك الٌدمع ال

 مًتقرؽ. اء كغدير صاؼ و سول الٌتمٌٍت بأف يكوف ُب ركضة غنٌ  ةللتخلص من حالو ا١تأساكي
فَتبط بينها كبُت  ،ككاف الٌشاعر ابن شيهيد األندلسي ينتقل أحيانان إىل اٟتديث عن دكاخلو ٔتا فيها من ٫تـو كآالـ

 : (ُ)امس الطويل. يقوؿكالٌدجى بظبلمو الدٌ بعض مشاىد الطبيعة  
ُّّ٦ََ ٩ََُّن٧ٍُمَ ٩ََّويمعَ َٔٗع٨َّهٓؿَ ََ ََلٖاّالَ ّكَ

ّ

ِّٖاّ أذِ ّّ  ََٔه ََػوقًوّلَََََ َٖٔ ّإ َََََ ََ َّتََََََ

ّ ٧ََ ّأ ََوِّّنهَََ ُّْأقِؾَفَََ ََؤ ّإ ٤ََُّالعؾقَََ ٍَََُّ

ّ

 ّّّّّ٣ََِ ٣ََّٗ وقَ ٦ََُّكَ ٨ََّبَ ََِظَ ََوَّو ََِي٥َّممَ ّؤغَ

ّ ٧ََاه٣َّعٖؿًََََيّّّّ ٧َََ ّالٖصََ ًََٖاّ ََ َّأ  ُّ ُؿََ

ّ

 َّ٢ََ ٩ََُّذٖ ّتؾََ ـََٔ ََلبؽ٩ّبَعِق ٧ََاه٣ِّّ ََ ّالٖصََ

ّ ، كما بكاؤه ذاؾ الدجى بظبلمو الدامس بأنٌو ٫تٌو الذم تكابده نفسو، ك الشاعر  يشٌبو عندما بكى تؤلأل دمعو كالٌنجـو
 ،و ُب دىر قد ٖتٌكم بو أراذؿ الٌناس كملكوه، كقد هتاكل بو النبهاء كالعاقلوف كما تتهاكل الٌنجـو من العلياءإال أنٌ 

لذلك أصبح الشاعر يبكي على ذٌؿ تلك ا٠تيوؿ اليت تقودىا  ،ان على صهوات ا٠تيلاٟتمَت قد أصبحت فرسانف
 اٟتمَت. 

 عن معاف و إٌف أشعار األندلسيُت ٘تتاز بتلك النغمة الشعورية اليت نستشفها بُت سطور كلماهتم الٌشاعرية اليت تعرٌب 
كقد استمٌدىا الشاعر من بيئة  ،ٟتزف كالغمٌ ة اٌتشحت معها نفس الشاعر باألسى كاداميٌ  كقواؼ كاعية كمشاعر ضارعة

األندلس من خبلؿ مواقف كحاالت إنسانٌية ٥تتلفة، جعلتو يستخدـ ما يراه كما ٭تيط بو من ألواف، فالشاعر ابن عبد 
 :(ِ)ربو يضفي على أبياتو الشعرية مسحة اٟتزف كاألمل من خبلؿ قولو ُب رثاء ابنو

َْ ِّٖ َََََََماي ّوؼ٧ل٧ََََََََاّل٩َََََََّ َََََََٓي

ّ

 ََ ًُّهلَ ََ ََُ ّ  ؼْؾَ ََماْيّوّْ َ ََول٩ّ َ ٤ّ ّمَ

ّ ََوّاك٨ًََِّّ ُٖؿََّٖا٧ٖا ٣ََِّم ّْٓم٥ََّا َٖو ََ  ُّ

ّ

 ُّّّ ََ ٧ََُ ّوالؼ ََٖؿ٦ُّا٘ ٨ََّض ً ِّٙ ََٖو ٥ََّال ّم

ّ ليدٌؿ على صغر كلده  "فريخ من الحمر الحواصل"اعر فقد صربه كقلبو من فراؽ كلده، كقد كٌظف الشاعر قولو فالشٌ 
أعطى ىاتُت  قدَتان عن الٌنعومة كالضعف لدل ابن الشاعر، ك كنعومة أظفاره، فاللوف األٛتر جاء ُب ىذا الٌسياؽ تعب

كجداف الشاعر فا٢تمـو ال تفارؽ  ،"ما اكتسى من الريش حتى ضّمو الموت والقبر"الداللتُت بعدان ٚتاليان ىو قولو 
 . ر كتفكَت بابنو السٌيما عندما ينظر ُب أرجاء األرض فبل ٬تد فيها سول قرب ابنوألنٌو يعيش ُب حاؿ تذكٌ 

 : (ّ)يقوؿ ،٧تد ُب ىذا البكاء برمان باٟتياة كنظرة خاشعة إىل اهللفيبكي ذنوبو، ك كأما الٌشاعر ابن ٛتديس 

                                                 
ـ. ٜٜٙٔالقػػاىرة,  -ي: جمعػػو وحققػػو وقدمػػو د. يعقػػوب زكػػي, دار الكاتػػب العربػػي لمطباعػػة والنشػػرديػػواف ابػػف شػػييد األندلسػػ - ٔ

 . ٗٗٔ، ٖٗٔص
 . ٚٙديواف ابف عبد ربو: ص - ٕ
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ّّ ٖٓ ََ ٧ََِيلَّتَػَََ ٧َََت٩ّوَ َََ ََْطَََ ًِّ ََ َّ ُؼَؾَََ

ّ

 ِّّٖ ََ ٍَ ّ ِ٧ََ ٥ََّنَ َ ّ٦ََ ٣ََِّ قَ ََُىّالّؾقَ َّغِقَفَ

ّ ََوت٩ ََؽ٧ِاّ ّ ٖكََََ ََََِٓ ٧ََُِ ّال ّيٓتَّمََََ

ّ

ََٖلّّ  َََ ُّٖ ََ ََوئ ُّ ِؿَََ ََوّ ّ مَََ ّوَيَََ

ّ عنو،  أف يعرٌب للقارئ ا١تعٌت الذم أراد ابن ٛتديس  افٞتمر ا١تتوٌىج ُب ىذه األبيات الشعرية يلٌخصإٌف توظيف الرماد كا
أضعف قواه كجعل  يب بدت ُب فوديو، كما ىذا إال نذير ٣تيء ا١توت البطيء الذمفقد أصبح ضعيفان كعبلئم الشٌ 

 . "رماد الموت"الذم انطفئ بػ "احمرار الجمر"نية فالٌشاعر رٌٔتا أراد التعبَت عن شبابو بالداللة اللو شبابو خامدان، 
كما أنٌو اتصل هبا اتصاؿ   ،كابن خفاجة خاطب الطٌبيعة اليت يعيش بُت أحضاّنا، كامتزج ُب بعض قصائده هبا

، (الجبلقصيدتو ) شعره الذم ٯتٌثل ىذه الناحية،الصديق بالصديق، كٞتأ إليها كاستمع إىل عظاهتا ُب رحاهبا، كخَت 
 : (ُ)اٞتبل أثار ُب نفسو عاطفة إنسانية فمرأل

ََّّّ ِّٖالَػََ ََ ٨َََّوِفََ ٧ََْ ّ ؾََ ٦ََُّكوقََ َّّٔكلٓنََ

ّ

ََىّّٔ  ِْٖ ّ ّالع٧اقََ ََ ََول٩ُّمْطََ ٧َََاَ ّالؾقََ ََ ّٔ

ّ ََوئ٤ٍّّ ٧َََيّ ؿََ ََِق٤ُُّاََ ٦ََّٔالَغََ ٧ََُأَّ َؾِقََ َّوُؾََ

ّ

َّْٖذَوائََىّّّّٔ  ََ ِِٖ ُّ ِؿ ََ ِّٛالَي ََق ٥ََّوم ََوّم ّهل

ّ ًّّّّْ ََؤم َ َّ َُٖ ََ ََِ ٧ََّأ ٦ََّوهَ ًُّإلقَ ُِ ََ ّأ َ

ّ

َٖ ّبّو  ََ ََِٗ ٣َََّال ٔٓ ينَّلِقََ ََ ََٔى َََ ّلعٍوئََ

ّ اعر اٌٗتذ من اٞتبل معرضان ٟتياتو، كما يعتلج ُب نفسو من مشاعر تطالعنا ىذه األبيات ٔتفردات لونٌية عديدة، فالشٌ 
٬تعل لو من الٌسحاب الداكن  ،بان شجٌية كأفكار مضطربة، فقد بدا ىذا اٞتبل بالنسبة إليو شيخان كقوران حكيمان ٣ترٌ 

لَتسم شخصية ذلك الرجل اٟتكيم الذم يفٌكر طواؿ  ،ربؽ ا٠تاطف ذكائب ٛترعمامة سوداء تلف  ىامتو، كمن ال
 الليايل ُب عواقب األمور.

اعر األندلسي إىل عا١تو الداخلي ٤تٌدثان عن نفسو، معجبان هبا، مادحان ٢تا, راٝتان لوحة شعرية كأحيانان كاف يٌتجو الشٌ 
يت تنم  عن انفعاالت جٌسدىا لنا الشاعر للتعبَت عما يدكر ُب ال ،تتمازج فيها ألواف )األبيض ك األصفر, األٛتر .. (

 خلده من أفكار. 
 : (ِ)يقوؿ ابن كىبوف

ّٖٗمـََََوقّ  ّأخْتَػ٨ََََّ ؾ٨ََََّاّوََََو ُّغََََ

ّ

ّٕٖ ََََلولّ َََلَوُّك٣َََََِّنَؼََََوتّّٔ  ّوقَََّٔبََََ

ّ  ََّٔ ََّٔغَ ٧ََِ ّوقَ ٤ََُّاٗؿَ ََٖكيينّ اَ ّووَ

ّ

ََوب٩ّّ  ٧َََِ ّ كَ َ َّٔٔ ََ ََكّواَِ ََوُ ّالعَ َّٔصَ

ّ ََّٖا ََو  ّمََ ََوت٩ُّقصََ ََل ق٨ّبفٖؿََ ّت اََ

ّ

 ٩ََّ ٣ََُّٔ كبَََ ََوُّوطقَََ ََواّأينوهَََ ّوإاّكَََ

ّ َّٛ َََو  ٍّّّّ ّولَََقّ٘نَََٔمي٩ّغََََرّأبَََق

ّ

ِّٚكًَََوب٩ّ  ُِ ََ ّولَََقّ٘ َََرلّغََََرّ َ

ّ ََٓؿ ََومؾ٩مضَََََ ََوٗؾ٧ِ ّأنَََََ ٌُّيّّْبَََََ

ّ

 ٩ََّ ََولعيرّ ٖابَََََ ٌَّّْبَََََ َٖ ََ َِٗ َػَََََ ُّم

ّ ََٖاًّّ ََٖوَ ّ اهَ ٣ََُّالَ ٍَٔ ُِ ٍُّْو ََـػ ٥ََّبَ ّولؽَ

ّ

ََوتّّٔ  ٨ََّو قَََ ٍّ٘ ُّكؾَََ  َٔ ََ ٥ََّٔبَََ ّولؽَََ

ّ
                                                 

 . ٕٙٔ. صٜٜٚٔ, ٕاإلسكندرية , ط: -ديواف ابف خفاجة: تحقيؽ د. سيد رازي, دار المعارؼ  - ٔ
ىػػػ, ٜٜٖٔبيػػروت, لبنػػاف,  -سػػف أىػػؿ الجزيػػرة: ابػػف بسػػاـ الشػػنتريني, تحقيػػؽ د. إحسػػاف عبػػاس, دار الإلقافػػةالػػذخيرة فػػي محا - ٕ

 .ٜٛٗ/ٔـ. ٜٜٚٔ
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قيب البيضاء على ىذه األياـ كقد عبل شأكم على اآلخرين؟ كىل يا ترل سأصبح يتساءؿ الشاعر ىل يا ترل ٗتفى منا
فجين سأمضي ُب طريق اجملد كالعلياء، كإف كنت  ،خامبلن كباقي الناس، كأنا أرل خصاؿ الٌتفوؽ كالنباىة تسَت ُب ركايب

َتم ىو كتايب الذم ٭تلو ها سيطيل من طليب ٢تا، كإف سألتى عن ندٯتي فجنٌو سيفي الصمصاـ، كٝتأدرؾ أٌف أقلٌ 
اٞتلوس معو، كإٌف رماحي مضٌمخة با١تكرمات كمبلولة بدـ األعداء، كىي تنضج أزىار النصر عندما تغرز ُب كلى 

 األعداء كتقد  رقاهبم. 
يغدو ذلك عملية نفسّية ذات قيمة "فػ ،كلمات ُب سياؽ خاصبعض ال وف يستخدموفاألندلسي اءعر لقد كاف الشٌ 

ربط مشاعرىم ٔتا تزخره الطبيعة من  وافاستطاع ،(ُ)"من دالالت عميقة وإيحاءات دقيقة تحملو خاصة وذلك بما
 ألواف هبيجة كفقان للحاؿ االنفعالية عندىم. 

 

                                                 
 . ٚالتفسير النفسي لؤلدب : ص - ٔ



 -ٙ٘- 

 الّشٌو ورحٌل الشراو: -3
 

ريب، إٌف الٌشيب صورة من صور الٌلوف األبيض اٟتٌسٌية، كقد احتلت ىذه الٌصورة مساحة كبَتة ُب دكاكين الشعر الع
كفيها ٖتوؿ الٌلوف األبيض إىل كجهو ا١تٌيت الذم يذٌكر بالقرب، كينعي الٌشخص إىل نفسو، فيصبح نذير شـؤ كقلق 
ُب كٌل شيء، فبل ٯتكن لئلنساف أف يعود إىل الوراء، كما أٌف ا٢تول كالنساء  كخوؼ، كيصيب اإلنساف ٓتيبة أمل و

ىادئان، كيقف موقفان سلبيان من ىذا الزٌائر الذم زاره كٛتل معو ا١توت، ينصرفن عنو، كقواه تتبلشى، فيغدك كئيبان حزينان 
انهزامًا نفسّياً، يعني الّذبوؿ والوىن واإلحساس بالضعف "فيغدك اللوف األبيض عند اإلنساف ُب ىذه اٟتاؿ 

 .(1)"والتحّسر والتأزّـ النفسي واإلحساس باليأس
كالتعتيم كالغركب كالنهاية جاءت من خبلؿ ارتباطو بالٌشيب، كالعرب  كلعٌل داللة اللوف األبيض على اٟتزف كالكآبة 

"أرض بيضاء إذا كانت ملساء ال نبات فيها، وموت أبيض إذا أتى فجأة لم يسبقو مرض يغّير كانت تقوؿ: 
ـّ األبيض ومدح األسود إالّ في حالين: و"لم، (ِ)اللوف"  يأِت ذ

 واد فيو، أو يكوف الّسواد أجمل في ىذا الشيء.أف يكوف البياض متعّلقاً بشيء يحسن السّ  -ٔ
 .(ّ)"أو في مجاؿ المنافرة بين شخصين أبيض وأسود، وعلى لساف شخص أسود -ٕ

ـّ البياض في الّشعر، فالّشيب رمز لوني أبيض، وىو رمز نفسي يشير إلى تأّخر الزماف،  فمثاؿ الحاؿ األولى ىي ذ
 . (ٓ)"نزؿ المشيب ذىبت الّلذات، ودنت أوقات الممات"، فجذا (ْ)"تعصتواالقتراب من الّنهاية التي آنت لكّنها اس

الزماف يستنػزؼ قوى اإلنساف، ويسير بخطاه إلى المستقبل المشوب بالضعف، "إٌف الشيب يقًتف بالٌزمن، ك
الفناء، وعدـ القدرة على ممارسة نشاطاتو في الحياة كما كاف في الماضي، فيتألّمو شعور بأّف الزماف يقوده إلى 

زمن "، كىو (ٕ)"غامضًا ومخيفاً  اغترابًا لكونو"، فالزمن يشٌكل لدل اإلنساف (ٔ)"وما الشيب إاّل نذير ذلك
"ومن ىنا يكمن القلق المحفز إلحساس الّشاعر بالزمن، ولذا فإنّنا نجد معاناة يتٌلوف بألواف الذات،  (ٖ)"نفسي

، فيأٌب شعوره بأٌف ىذا الزماف سيقوده إىل الفناء، كما (ٗ)"ةالّشاعر تجاىو شديدة لما يمتلكو من حساسّية عالي
الٌشيب إاٌل نذير ذلك، فالعبلقة بُت الٌشيب كالٌزمن عبلقة كاضحة، فالدىر ال يبقى على ما ىو عليو، كالزمن البٌد أف 

 يؤثٌر ُب الكائن اٟتي حىت يصل بو إىل الفناء.
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، فهو يدٌؿ على ّناية اإلنساف، لذلك ىو (ُ)"واشتعل الرأس شيباً " كالٌشيب ُب القرآف الكرمي يدٌؿ عليو االشتعاؿ،
غَت مريح، كقد تعٌددت مواقف الٌشعراء األندلسيُت ٕتاه اللوف األبيض، كالسيما اٟتسٌي منو )الشيب(، كقد كظٌفت 

أك غَت  "بياض الشعر" تلك ا١تواقف لتبٌُت انفعا٢تم ٕتاه تلك ا١تفردة اللونية، سواء أكانت مباشرة بذكر لفظها الٌصريح
 ."الّشيب"الٌصريح 

إٌف بياض الشعر كفيله بتحويل ىذه اٟتياة إىل قطعة من العذاب النفسي كاٞتسدم، كلذلك ٧تد دائمان نربة اللهفة إىل 
الشباب الذم أدبر كالٌزمن الذم كىٌل، ألٌف بياض الٌشعر يرافقو أحيانان الٌتحٌسر على أياـ الشباب، كاقًتاف الشيب 

 للوف األبيض يكوف ىذا ٔتثابة اّنزاـ نفسي، معناه الٌضعف كالذبوؿ كاليأس ك التأزـٌ النفسي.با
 كقد تعٌددت مواقف الشعراء ٕتاه ىذه ا١تفردة اللونية الصر٭تة كا١تباشرة، لتغٌَت سواد الٌشعر كتبديلو من لوف إىل آخر.

ـٌ  عمر عن حالو، كىي تعرؼ علم اليقُت ما أحدثو فقد عرٌب الشاعر ٭تِت بن حكم الغزاؿ عن نفسو حُت سألتو أ
الٌدىر ُب الشاعر بفعل أحوالو كحدثانو ا١تتغٌَتة، فيكفيها الكشف عن اٟتاؿ، كالشاعر يتساءؿ ما اٟتاؿ اليت تكوف 

 :(ِ)عليها نفسو مع بلوغو سن الكرب، كتغٌَت كجهو، كابيضاض شعره، فيقوؿ
ِّّٖ َََ ََول ّأٖ ُّ َؿََََ ََ ّ٥ََ ََللينّ ََ َّتََِ

ََّ ََٖ ّم ٩ََّت ِّّٖوه َََ ٥ََّالٔغَق ٩ََّم ٣ََّٓب ّوّ 

ِٖ َََيَََ ّومَََوّاّلَََٕلَّتَََِلُ ّ ـ٦َََُّم٥َََََّ

ِّّّّٖ ّوقَََّٔكَػوهََوّالؽش٠ََُّ ٥ََّذاّْالـٖظََ

ِّّّٖ ّومَََوّتؽ٧ََََاّ ََََول ّمَََََّٞالٔؽَيََََ

ِٖ ّّٖٛالٖشَََع ّٖٔمَََينّال٧ع٦َََُّوابَََق ّا بَََ

ِّّّٖ َََف ٥ََّالٗشَ ًَّمَ ََفٖ َ ُّ٩ََ ََو ّ أاَ ّو َ
ّ

ن شبابو إاٌل كما أبقى الليايل الثبلث األخَتة كقد نفد شباب ابن عبد ربو كتبٌدؿ الٌسواد بالبياض، فلم يػيٍبقً الدىر م
 :(ْ( )ّ)من الشهر للقمر عندما يكوف ٤تاقان 

َِٖ ّإ ّنػَََََؤذ ّ َََََيوب٩ّكق٠ََََََّٔ َََََ

ّْ ّومَََََوّأِبؼ٨َََََّا٧َََََٖأيُأّمـ٢ََََََّإ
ّ

٧ََأي ّّّ ََََِٓ ََوَ ّ ّال ًَّاليقََََ ِْٔل ََ ّوُبََََ

ٔٓايّل ََ ََّٖالََ ٥ََّالؼؿََ ًِّمََ ََ ََوّأبؼََ ّكؿََ
ّ

                                                 
 . ٗ/ٜٔسورة مريـ:  - ٔ
بيروت، لبناف، دار الفكر  –، دار الفكر المعاار ديواف يحيى بف حكـ الغزاؿ: جمعو وحققو وشرحو د. محمد رضواف الداية - ٕ
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 . ٜٕٔالمحاؽ: يرمز رالبًا إلى المرض. ينظر: الميؿ في القايدة األندلسية: ص - ٖ
 . ٘٘ديواف ابف عبد ربو: ص  - ٗ



 -ٙٚ- 

أسو، فاللهو طٌلق فؤاده ثبلث طلقات ال رجعة فيها، ألٌف البياض كالشاعر يرسم حالو الكئيبة عندما أملٌى الٌشيب ُب ر 
 :(ُ)حٌل ُب سواد عذاره، كاستبدؿ الصبابة بالرثاء لنفسو، فيقوؿ

َّ ّؾ١َََََََّالّؾف٧َََََََُّ ََََََمايلّ َََََََك ًو

 وبقَََََََوْ ّ ّا٧ََََََََأئّ ََََََََٕا ّل
 

ٌََٖكأّّٔ  َّٔالَََ ََ ٩ََّبعَََ ََوَ ّلَََ ّّْا َََٔ

ََوٖ٘ا ٩ّ ٩ََّبَََ ََيقَىّلَََ ٖٔ ّالًشَََ ََ  بَََ
 

الح ُب ١تٌتوكيشعر ابن ٛتديس أنٌو لع  :(ِ)بة بُت يدم حبيبتو، كىذا كٌلو بسبب بياض شيب و
ََٔهّو ٌََيّ َّوَََََََ ََلن٩ّلعيَََََََ ّوكَََََََ

ََيّّٕ ٥ََّّٔلٓؿَََََ ٦ََّمَََََ ََٕاّكّؾَََََ ّأَوهَََََ
ّ

ََو٘ٗانِّّّ ٔٓلّبَََ ََ ٠ََُّٔعَََ ََوُّتًؾَََ ّموهلَََ

ََقٔىّْنِّّ ََوَ ّالٓشَ ََوّبقَ َِٖ ّّ قفَ ََ َّأِبَصَ
ّ

 :(ّ)خضابان زائبلن  كيشَت ُب موضع آخر إىل أنٌو عندما فقد الٌصبا ابيٌض سواد ١تتو، ككأٌف الشباب للشيب كاف
ّّ ََ َّ٘ ٧َََٓيّ َِِ ُّٖٛم ََوبق ََيوّ َ ُِٔ ّالٓصَ ََ  َ َؼَ

 

 
ََوبوّّ َٔضَ ََوَاّ ََقىّكَ َََيوّلؾٓشَ ََلٓاّالٓصَ ّكَ

ّ

 :(ْ)كأٌما الشاعر ابن خفاجة فَتل أف فوديو قد ابيٌضا، بعد أف كانا أسودين
٧َََيّْ ٧ََِٔيلّأِاََََ ََََ َّ٥ََِ ّٖٛٔمََََ َََق َّؤاِبََََ

ّ

ََوّّّ ٦َََّٔأِبَقَضَََ ٣َََّبَََ ًُّأ  ّالّؾِقَََ ََ ـَََِ ُّك
ّ

ه ا١تشيب كسيطر على شعر رأسو، إذ كاف يرل سواد الليل ُب عٌز شبابو أبيٌض اللوف، كرٔتا يوٌضح الشاعر كيف عبل
 أصبح بعد ا١تشيب يرل بياض الٌنهار أسود.

 :(ٓ)غَت أٌف ابن عبدكف يطلع علينا بصورة جديدة فيها إبداع فٍت، فيقوؿ
ًِّ َََٖٓ ََِٓـ٧اّو  ًِّ ؾ٨ََّ أا٩ََّال ّوبوَضََ

ّ

ُّّّٔ ََ ٧ََ ّوّْ ؼََ ٣ََّٗ ّاّمََ ََول٩َّ ََ ّومََ
ّ

فهو يعترب السنُت طائران يبيض على رأسو، فيشيب رأسو ٤تاكيان لوف البيض، كمل يكتًف ٔتثل ىذه الصورة، فهو يعتربىا 
 قد فٌرخت أيضان، ٔتا يظهر من زغب الٌسنُت كآثار األيٌاـ.

لٌشعرية، كىذا عائد إىل نوعان من التقسيم الفٍت ُب ىذين البيتُت معتمدان على بناء اٞتملة ا (ٔ)ك٭تٌقق أبو جعفر ا١تبٌلحي
 : (ٕ)إىل فنٌية العملية اإلبداعية، فيقوؿ

ُّٖٔم٥ََََِّأعؾ٩َََّوُ ِؿََََٖلّّّ ّٔٗالَََِٔه َّوُؿَََ

٧ََََِٓأيّ ؾ٨َََََّّبقَََََو ٍّّّ ًَََََُىّبول ّ لْك
ّ

َٔائّّّ َََ َََٔ٘ ٥َََّا ّٔٗٔمَََ ََ ٩َََّأُمَََ ََوّأنَََ ّكؿَََ

ّووْؽًََََُُىّبوليقَََََو ّ ؾ٨ََََََّا٧ََََََائّ
ّ

وف بينهما كثَته، فالدىر يكتب على شعره األسود فالٌدىر ٯتٌده بالعمر كاألجل كما ٯتٌد ىو من ا١تداد األسود، كلكٌن الب
 ٔتداد أبيض، أٌما ىو فيكتب با١تداد األسود على الورؽ األبيض.

                                                 
 . ٖٗديواف ابف عبد ربو: ص - ٔ
 . ٜٙديواف ابف حمديس: ص - ٕ
 .ٓٗ٘المادر السابؽ: ص - ٖ
 . ٘ٛديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 .ٕٙٔـ. ص ٜٛٛٔىػ، ٛٓٗٔدمشؽ،  –ديواف ابف عبدوف: إعداد وتحقيؽ وتأليؼ سميـ التنير، دار الكتاب العربي  - ٘
توفي سنة ىو أحمد بف محمد بف مفّرج األموي نزؿ مرسية، وأامو مف سرقسطة، أقرأ بمرسية القرآف وسمع منو وعمـ العربية،  - ٙ

 .ٔٛ٘سنة 
 ٘ٗٔزاد المسافر وررة محيا األدب السافر: ص  - ٚ



 -ٙٛ- 

كيشعر لساف الدين بن ا٠تطيب أٌف البياض فاض كتغٌلب على السواد، على الرغم من سواد شعره، فالدمع يسيل ُب 
 : (ُ)العمش من ٖتت الكحل مرٌات عديدة

ََوَ ّاليقََوُ َّ  ٧َََأيّبفََّوَ  ِٓ ٤ََِّال ٨َََّ ْغ َّؾ
ّ

ِّّٙ ََ ٣ََِّ ّالَعَؿ َِ ًَّالُؽ ََُّٓٞ ِٔٓم ََ ُّْال ََ  َِٖ َّوَو
ّ

كرٔتا يقرف الٌشاعر ابيضاض شعره بكثرة ذنوبو ك آثامو، فأٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي ابيضَّ مفرقو كشاب 
 :(ِ)عندما رأل أف بياض قلبو ا١تطمئن قد اسوٌد من كثرة الذنوب، فأصبح كئيبان حزينان 

ََََّ٘وّ أ ّّّ ّٖٛأا٧ََََُيّمػٖق٩ََََّ ّوابََََق
ّ

٧ََٓياّّّ ََٕن٧ٔتّتََِ ََ ّبولََ ّٖٛقؾََ ََق ّميََ
ّ

نجد أّف من وخط  "فالشيب عبلمة ظاىرة ٢تذا التغيَت ُب حياة اإلنساف، كىو ٤تنة إنسانٌية ٯتٌر هبا الناس، كلذلك 
ب فهو ال يفتأ المشيب رأسو ال يفتأ يتحّسر على الشباب، ويذكر أيامو ويتمّنى عودتو، وكما أنّو يكره الشي

، فكاف الشيب رمزان لونيان اكتسب أبعادان فوؽ لونية، انطبلقان من الرؤية النفسٌية للشاعر ٕتاه ذلك (ّ)"يذكره بسوء
 ا١تدرؾ اٟتسٌي اللوين.

ٌّة ) –4 ٌّة للمفرعة اللو   (: اللٌلالّعالالت ال ف 

التعبَت عنها، كتشكيلها ُب صورة شعرية تبعان ( لدالالت نفسٌية تفٌنن الشعراء ُب المفردة فوؽ لونيةخضع الليل )
 .(ْ)"بل تشاىده النفس"للحاؿ النفسية اليت ٯتٌركف هبا، فأصبح الليل من منظور الشاعر األندلسي زمانان ال يقاس، 

لقد ٨تى الليل منحى إ٬تابيان ُب سياؽ التعبَت عن جوانب مشرقة مضيئة تعيشها نفس الشاعر، فغدا رمزان لتلك 
الت اليت تشعر فيها الٌنفس بالفرح كالسعادة كاألمل كالذكرل السعيدة، كأٌما ُب سياؽ التعبَت عن صور مليئة االنفعا

باألمل كا١تعاناة كالعذاب فقد ٨تى منحىن سلبٌيان، فكاف صورة قا٘تة معتمة تكرىها النفس، كامتدادان انفعاليان لشعورين 
 بية كإ٬تابية. متناقضُت، ترل فيهما النفس أبعادان نفسٌية سل

 ة اإليجابية لليل: الالت النفسيّ الدّ  – ٔ
  رمٌز للوصاؿ: – أ 

أصبح الليل رمزان للوصاؿ الذم يصفو الٌشاعر بأنٌو ليل سركر كسعادة، حىت أٌف الشعراء تعٌمدكا ذكر تلك الداللة 
، فبات من (ٓ)"الوصل بالقصر مع"كاقتصركا هبا على السركر بالوصاؿ مع من ٭تٌبوف، كأصبح ىذا الليل يعرؼ 

للبعد النفسي عند الشاعر، "ا١تستحيل أف يذكر الشاعر ليل الوصل إال كيشكو معو القصر، فقصر الليل سيخضع 
الذي سيتحّكم بزمنية الليل، على حسب ما يكوف ىذا البعد سلبيًا أو إيجابياً، وسترتبط سلبّية البعد النفسي 

 . (ٔ)"النفسي بقصر الليل بطوؿ الليل، بينما ترتبط إيجابية البعد
                                                 

الدار البيضاء،  –ديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني: انعو وحققو وقّدـ لو د. محمد مفتاح، دار الإلقافة لمنشر والتوزيع  - ٔ
 . ٔٗٚ/ٕـ. ٜٜٛٔىػ، ٜٓٗٔ

 . ٔٚـ. صٖٚٛٔبيروت،  – ديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: السميمية - ٕ
 . ٛالزمف في شعر البحتري، الشيب والشباب نموذجًا: فاطمة محجوب، مكتبة الدراسات األدبية، دار المعارؼ ػ مار . ص  - ٖ
دائرة المعارؼ اإلسصمية: أادرت باأللمانية واإلنجميزية والفرنسية واعتمد في الترجمة العربية عمى األاميف اإلنجميزي  - ٗ

نسي، يادرىا بالمغة العربية أحمد الشنتناوي، إبراىيـ زكي خورشيد، عبد الحميد يونس، راجعيا د. محمد ميدي عصـ، دار والفر 
 . ٖٙٛ/ٓٔبيروت، لبناف.  -المعارؼ

 . "ىناؾ زماف حسي يقاس بحركة األجساـ المتحركة، وزماف معنوي ال يقاس بؿ تشاىده النفس"يرى الفصسفة العرب أفَّ 
مار لمطبع  –ر القموب في المضاؼ والمنسوب: عبد الممؾ بف محمد الإلعالبي، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار نيضة إلما - ٘

 . ٖٗٙ. صٜ٘ٙٔىػ،  ٖٗٛٔلمطبع والنشر، 
 . ٕٚٔالميؿ في القايدة األندلسية: ص - ٙ
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إٌف الشاعر ابن ىذيل القرطيب يتعٌجب من أٌف ليل الوصل كالسركر مع اٟتبيب ٯتٌر بسرعة، كلكٌن ليل ا٢تجر يكوف 
 : (ُ)بطيئان ثقيبلن 

ُّ ُٖ ََِق َٖ َّاَ ًُّلَؾِق٣َََّال٧َِ ٣َََّأِاَََ َّ ٍِيَََ
ّ

ََٗاّّّّ ٍَ ََوّوأِ  َِّٖأِبَط ََ ٍِ ٣ََُّاهَل ََوَاَّلِق ََّٔك ّوق
ّ

 : (ِ)عن قصر ليلو مع اٟتبيبكيعرٌب الشاعر ابن زيدكف 
٧ََِوكّّ ٩ََّالُطَََ ٢َََّٔلِقؾَََ ُِٖبَََ ُُّٖق ََ ّوَؼِصَََ

ّ

َّوَوِشََََػ٩ِّوَ ََََوُل٢َّٔقْؾٔي٩ََََّالَعٔؾََََقكّّّّ
ّ

 إٌف لقاء الشاعر مع اٟتبيبة ٬تعل ليلو الطويل قصَتان، ككصا٢تا يشفي قلبو ا١تريض. 
، كمن ٍبٌ ٬تب أف يعيش ليل كيطلب الشاعر ابن خفاجة أف يتشٌفع للشباب تعٌلقان بو كي ال يصل إىل الشيخوخة

 :(ّ)الٌسركر كا٢تناء كالوصاؿ مع احملبوب، كإف كاف ذلك الليل قصَتان لشٌدة السعادة اليت يلقاىا بو
ََرِّ ََطَََ َََيؤتّ ١ٍََّلؾٓشَََ ِّٞٔبٔعْؾَََ ََّػ َّتَشَََ

ّ

ََرِّّّّ ََوِ َّقصَ ٣ٍََّٔلْؾ٧َِ َ ًَََّلِقَ ََِ ًَِّت ََ َّؤبَ
ّ

 : (ْ)كلكٌنها ٘تؤل القلوب نوران كضياء، فيقوؿكأما الشاعر ابن سهل فجٌف ليلة الوصاؿ أرخت أستارىا ظبلمان، 
ََوّّ ََوِ ّ ؾقـَََ ََُيّال٧ َََ ًِّلقؾَََ َٔل ََ َّاَََ

ّ

َُّٖن٧َََََ اّّّّ ُّوؾؿًَََََيّدَََََ ّا٧َََََٗأ 
ّ

 : (ٓ)كيصٌور الشاعر لساف الدين ليلة أنس قضاىا
ٍّّ٣ََ ِّٖبؾقََ ََ ََوّوأْقٔصََ ٍَّ٘يَعََ ََ ٣ََُُّأِنََ َّلِقََ

ّ

َََيوِنّ ّ َََ َُّّ َِٖيُ ّميَََََ ََ ًُِّبَََ َّعوَذَبَََََ
ّ

ع أحٌبتو كانت قصَتة، فالشاعر رسم صورة لليل الوصل القصَت، فكأنو بػيٍرده إٌف ليلة األنس اليت قضاىا الشاعر م
 جذبى أطرافو الٌصباح، من أجل أف يتبلشى شيئان فشيئان. 

 :(ٔ)كلكٌن الٌشاعر عبد الكرمي القيسي األندلسي يؤٌكد أف ليل الوصاؿ ما يزاؿ قصَتان 
ََؤلفوّّ ََٔىِّو ََ َِٖ ّبطقََ ََ ََٕيَّقُصََ ّ ّلقؾََ

ّ

ُّٖ ّلق٣َََِّّ َٗ ِّّوالٔؼِصَََ ّال٧ًاُ ٣ََََّّٕوَََ
ّ

 إف ليلة الشاعر كانت قصَتة، ففيها رأل سعادتو كفرحو، ككأنٌو يواسي نفسو بقولو: إٌف ليل التواصل معركؼ أنو قصَت. 
 : (ٕ)كما أٌف الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي يتغٌزؿ بسٌت جبُت اٟتبيب

ّّّّّٕ٣ََ ََول٩ّو ََ ٦ََّٔلقََ ََوّبََ ٤ََّقطعـََ ّكََ
ّ

َّٕواّ ٕٓ ّ ًـََََََََوِ  ّااًََََََََكٍ ّولََََََََ
ّ

 إٌف ليايل الوصل عند الشاعر كانت لقاءن كلٌذة كسركران كمعانقة. 
( كمفردة لونية نفٌسية إىل كل الليللقد صور الٌشاعر األندلسي الليل بداللة إ٬تابية، كالسيما حينما أخضع الشاعر )

 ما ٬توؿ ُب نفسو كما يتعٌلق بو. 
 : الليل المشرؽ بالذكرى –ب 

الذكريات اليت عرٌب عنها الشاعر رمزان لونيان ألحداث كقصص كحكايا عاشها الشاعر، فليس من  أصبح الليل ُب سياؽ
الضركرة أف تكوف ا١تفردة اللونية رمزان لزمن حقيقٌي عاشو الشاعر ُب الٌليل، كقضى فيو أٚتل ٟتظات السعادة، بل قد 

                                                 
 . ٖٜشعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلسي: ص - ٔ
، ٕٔٔوقد أشار الشاعر في أكإلر مف بيت شعري إلى ليالي وامو القاير. ينظر: ص ،ٕٔ٘ديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٕ

ٕٖٔ ،ٕٗ٘ ،ٕ٘ٓ . 
 . ٔٛٔديواف ابف خفاجة: ص - ٖ
 . ٛ٘ٔـ. صٜٓٛٔىػ، ٓٓٗٔبيروت،  –ديواف ابف سيؿ: قدـ لو د. إحساف عباس، دار اادر  - ٗ
 . ٕٔ٘/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٘
عبد الكريـ القيسي األندلسي: تحقيؽ د. جمعة شيخة، د. محمد اليادي الطرابمسي، مؤسسة الوطنية لمترجمة والتحقيؽ ديواف  - ٙ

 . ٖٛٓـ. صٜٛٛٔقرطاج،  –والدراسات، بيت الحكمة 
 . ٕٙٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٚ



 -ٚٓ- 

 شاعر على تلك ا١تفردة. يصبح الليل ىنا رمزان للشعور كلئل٭تاءات النفسٌية اليت أضفاىا ال
 : (ُ)فالشاعر ابن عبد ربو يتذٌكر ليايل الصبا اليت قضاىا، فقد كانت لياليان ٚتيلة، لذلك يتمٌٌت أف تعود تلك الليايل ا١تاضية

ًَ ًِّلقَََََََول٩ّالٓصََََََََيوِّؿ٧َََََََي ّوّلَََََََ
ّ

ََوِ  ّّّ ٢ََّالّؾقَََ ًِّتؾَََ ََ ََوّ ععَََ ٧ََّأٓنفَََ ّلَََ
ّ

 : (ِ)و كا١تتعة اليت قضاىا، ككاف الزماف مشرقان مضيئان كيتذٌكر الشاعر ابن شهيد األندلسي مع اٟتبيب ليلة الله
ََوّّ ََٕيَّلَف٧ِنَََََ ٤ََِّلقؾَََََ َُّٖكَََََ ََُٕك ّتَََََ

ّ

ّ ُّٔ ََ ََوُاّ قََََََ ََوّوالٗمََََََ ّ ّٔوؾ فََََََ
ّ

كيتساءؿ الشاعر ابن زيدكف عن لياليو الٌسعيدة اليت قضاىا ُب قرطبة، فيتساءؿ ىل تعود تلك الليايل ببهجتها 
 : (ّ)كركنقها؟

ٖٖاُ ّ  ُِٖ َيََََََََََََََُيّالَغََََََََََََََ ّأُق

٣ََِ ٖٓ َّوَهََََََََ ََ ََََََََ َّْٔ ََ َّكٔيََََََََ

ّٔ٢ََ ٣ََّلؾقولقََََََََََََََ ّوهََََََََََََََ
ّ

ّ ُٞ َّه٣ََََََََََِّ ق٢َََََََََََّٔمْطَؿََََََََََ

ّّ ُٞ ََ ـَِؼَََََََََََََ ٢َََُّٔت ّٔلَيِقـََََََََََََََٔ

 ُٞ ََ ِٖٔعََََََََََََ ََّٔم ََٔ ّاٖؿقََََََََََََ
ّ

يستخدـ الشاعر ُب أبياتو ىذه االستفهاـ اإلنكارم، فهو يتساءؿ ٥تاطبان قرطبة اٞتميلة، ىل ىناؾ من مطمع ُب 
تنقع كهتدأ بعد فراقك؟ فالشاعر ال يرل لليايل سكناًؾ بعدما تغٌَت األىل كالٌزماف؟ كىل ىناؾ كبد حٌرل ٯتكن أف 

 األنس كالسعادة عودة ُب ظبل٢تا. 
كيشعر الٌشاعر األعمى التطيلي بالٌسعادة كالسركر، عندما يتذٌكر الليايل اليت قضاىا مع اٟتبيبة، كاليت كانت ال تبخل 

 : (ْ)بشيء عٌما ٘تنحو تلك اٟتبيبة لو
ََّو ََوّبفََ ـَََ ًِ ًََؤّب ََٕكٖو٥َّلقولقََ ٣ََّتََ ّهََ

ّ

ُّّٞ ََ ََوّأِمـََََ ٌََيّوّْأنَََ ًّٔبوَؾَََ ََ ّّْأنَََ
ّ

 : (ٓ)كيصٌور أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي ليايل الوصاؿ اليت قضاىا مع اٟتبيب، كالسيما حينما يرخي الليل ظبلمو
ََٔول٦ُّ ََوّالؾق٣َََّأ ٨ََََّاَ ّوإن٩َََّإذاّمَ

ّّ٨ََ ََٕلّمضَ ََوَاّالَ َّْالٗمَ ََٕا ُّٖهَ ََ ّوأذكَ
ّ

ُّّّّٔ ََف ِٓ ٦ََُّال ٧ََ ٕيّ ّؾ ٥ََّم  ّ ََٖ ّأ وُيّالؽ

ََ ٥ََُّ ّاّ َ ََٖيُّوحنَ ََٓؿـوّبَ ََّٔضَ ٧ّاِ ّقَ
ّ

إٌف الشاعر عندما حلَّ الليل بظبلمو منع الكرل عن أف ٭تٌل على عيونو، كتذٌكر الزماف السعيد الذم كاف مع اٟتبيب يضٌمهما 
 برد من األشواؽ. 

 : (ٔ)كٮتاطب الشاعر أبو بكر ٤تمد بن عبد الرٛتن الكيتػىٍندم اٟتبيبة ىند
ُّٔأّْ ْطَػًَََََي ُّٔوَََََوّهـَََََ ّوَََََوّهـَََََ

ََٕكٖ ٨َََّّأتَََ ـََََ ُ٘ ٣َََّا ٣َََّلِقَََ ّو٥ّال٧ِ َََ

ُِٕكٖلّّ ِٖٔ ّ َََََََكَّتَََََََ َّٕك ّوإاَّتَََََََ
ّ

َٖا ِّّّّ ََ ُّّاِنٔصَ ََ َ ّ ِٖ َََ ََٕاّالٖصَ ََوّهلَ ّأمَ

ََو ِّّ ِٗ ّاٌكََ ََ ٠ََّٔؤعََ ََٔىّالَعْطََ َِٖقََ َّو

ََو ِّ َٖؿََََ ََو ٔيّوايلّا ٨ََّاََََ ّإّْ ؾََََ
ّ

صل كا١تٌت، يطلب الٌشاعر الرأفة كالرٛتة من اٟتبيبة ىند، كيسأ٢تا أف تقٌطع ذلك ا٢تجراف كالبعاد، كأف تتذٌكر ليايل الو 
 كإف تذٌكرت فبل تتذٌكر إال ساعة الوصل اليت قضاىا ُب كادم اٟتماـ. 

إٌف ىذا الليل الذم ٭تٌبو الشاعر كاف رمزان للذكرل الٌسعيدة، فكأف الشاعر ال يعيش تلك الذكرل إال من خبلؿ الليل، 
 ة كالسركر.فألقى الشاعر بذلك على الليل إضاءات لونٌية مشٌعة متأٌلقة بانفعاؿ الٌسعاد

                                                 
 . ٓٗٔديواف ابف عبد ربو: ص - ٔ
 . ٜٜلسي: صديواف ابف شييد األند - ٕ
 . ٖٖٔديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٖ
 . ٛٚبيروت، لبناف. ص –ديواف األعمى التطيمي: تحقيؽ د. إحساف عباس، نشر وتوزيع دار الإلقافة  - ٗ
 . ٚٙديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٘
 . ٕ٘ٙ/ٕالمغرب في حمى المغرب:  - ٙ
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ٌّة للٌل:  -2 ٌّة ال لر  الّعالالت ال ف 

ظهر الليل لدل الٌشعراء األندلسيُت مليئان باألمل كا١تعاناة، حيث استحضره الشاعر األندلسي بأشكاؿ ٥تتلفة، كصٌب 
 فيو انفعاالتو كأفكاره، فكاف إحساسو بالليل مرٌان قاتبلن، فغدا مشبعان باألمل كاٟترقة.

ا داللة لونية معتمة، دٌلت على إحساس نفسٌي مشبع باالستسبلـ كاليأس كا٢تزٯتة، لذلك كاف اختيار إٌف الليل أصبح ذ
 الشاعر لليل رمزان مبلئمان لشحنات شعوره الٌسليب اٟتزين.

 ليل األلم:أ ػ 
ذم يعًتم نفس الشاعر أحاط الٌشاعر األندلسي ليلو األسود ٔتشاعر األمل كاٟترقة كاٟتزف، فجاء رمزان لونٌيان ألمل اٟتزف ال

اٟتزينة، لقد عكس الٌشاعر من خبلؿ ليلو معاناتو كأحاسيسو، كرٔتٌا يلجأ الٌشاعر إىل الصياح ُب ليلو من شدة أ١تو 
 :(ُ)كحزنو، كحاؿ الٌشاعر اٟتزين ابن ىذيل القرطيب

ََٔلّّّّ ََٔلّبق ََ َّو ٨ََّقؾ ًُّ ؾ َََع ََوّوَض ُّ٘

ًِّك٧اكَََُىَّلِقؾ٩َََّ ّمطؤلٔعفَََوّّّ ٍٓ َّضَََ
ّ

ّّ ًُّ َِ ََ ََؤ ّواَكٔئَََلَؤ َ ََٔيّالّظْؾؿَ ّالُؾقؾَ

ََٔلّّّ ٥َََّكَؿ ََؿوُ ّم َُّالٓص ََُٖ ًّٔالص ََ ّوذاب
ّ

يرسم الشاعر صورة حزينة لنفسو، فعندما كضع يديو على قلبو كصاح متأ١تٌان ُب ليلتو الظٌلماء كاكبدم، فجٌف كواكب 
 ليلو صاحت من شٌدة حزنو ك٫تومو، كأذابت أحزانو الٌصخرة الٌصماء القاسية.

بن رشيق القَتكاين أف يظهر اٟترقة كاألمل ُب نفسو، حيث بات معانيان منهما ُب كثَت من الليايل، كيشكو كأراد الشاعر ا
 :(ِ)آالمو إىل ٧تـو ليلو، حىت أٌف النجم مل يستطع احتماؿ شكواه، لذلك كجده الٌشاعر يشكو منو

ٍّّ َٖ ََ َ َّ٨ََ ًََوَّ ؾَ ًَّٗمْط٧ٓوَ ََ ََٕيّبَ ٤َََّلِقَؾَ ّكَ
ّ

ََوَيّّّّ ٨ََّك ََـ٤ٍِّٓ ًٖ ََُؽ٧ّإ ّال ََُؽ٧ن٩أ  ّوِش
ّ

 لقد شٌكل طوؿ الليل رمزان لونٌيان التساع رقعة الٌسواد الذم اتسمت بو حياة الشاعر.
كرٔتا رأل الٌشاعر ابن خفاجة أٌف ليلو طويل، كلكن سرعاف ما يربٌر كيعٌلل طوؿ ليلو اٟتزين، فهو إنساف عاشق، ككل 

 : (ّ)ليايل العشق على العاشق ليل ٘تاـ
٩ََّٓالؾق٣ََََُ ٢َََّٕوُط٧ََََُ َّ َؾََ ََوُّأٖ ّمولََ ّوََ

ّ

ََو ِّّّ ٣َََُّتؿََ ََِىَّلِقََ ََول٩ّالٖصََ ٣َََّٗلَقََ ّوكََ
ّ

كجعل الٌشاعر ابن سهل من لياليو ليايل حزف، بعدما قضى مع صديقو أياـ لٌذات كمتعة ، كانت فيها الليايل كنهار 
شديد، ككأّنا ألبست ثوبان قا٘تان معتمان من أثواب الد ، ٍب آلت بعد ذلك إىل ليايل حزف و  :(ْ)جىصباح مشرؽو

ََّو ََوّبفََََ ََٔموّكـََََٓ ََول٩َّبِعََََ ّوالؾقََََ
ّ

ًِّياع٩ََََّالََََٔع٧ِاّ َََََِ ّ ّنفََََوٍ ُّألٔي
ّ

كأٌما الشاعر ابن خا٘تة األنصارم فقد كاف شاعران حزينان مرىقان متعبان، كقد طلب من أحٌبتو أف يدٯتوا الٌنظر إليو، لَتكا 
، فكاف صٌبان مٌيتان قد أتى عليو الدىر، كقٌسم نفسو مابُت حزف كحرقة، إنٌو يقضي ي ومو ُب حَتة كليلو ُب تعبو كحزفو

 :(ٓ)يتأرجح قلقان بُت تلك اٟتالُت
ّ َََو مؼ٧ن٩ّتَََٖواَّ َََٓيًوّبَََكَّ َم١َََِّّّّ

٣ََُّ ّأ  ٍّ ٦ََّٕوالؾقََََ ََولق٧ ّ َّوَلََََ ََََ ّ
ّ

ّٔٔواَََِٖٖ ّ َّّال٧َِعَََ ِّٖبَََ ٖٔه ٤ََََِّٖالَََ ُّمَؼ

ًُّأبََََُٖنّ ّاََََٖوَلِق٥ِّذاَّقَؾ١ََََِ ّولََََِ
ّ
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األندلسي كئيبان حزينان، ألنٌو انعكاس نفسي صبغ ّناره مع ليلو بشدة ككذلك كاف ليل الشاعر عبد الكرمي القيسي 
 :(ُ)األسى كاٟتزف كيومو كاف شديد ا٢تول

َِٔلِف٤ّ  ََ ََيُّمَََََََ ٩ََّلؾؽكبَََََََ ّولقؾَََََََ
ّ

ََقىُّّ ََُؽ٧َّ ٔصَََ ََٕلّأ َََ ٧ََم٩ّلؾَََ ّووَََ
ّ

 :(ِ)كيشكو الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي من ليلو الذم طاؿ، فجعل نفسو حزينة
٩ََّوّٕ ََو ّلقؾَ ََي٩َّ َ َ ّ٦ََ ََّْوعَ ّوؾَ

ّ

٧ََا  ّّّ ََك ّوَ ٣ََّأ  ّالّظَ ََٖ ّهَ ََوّتَ ّوَ
ّ

مل يرى الشاعر أمبلن أك فرجا بعد أف طاؿ الليل كمل ينجًل، فلذلك يسأؿ الشاعر ىل من يـو يرل فيو الظبلـ قد 
 اختفى؟.

تداد إٌف الليل ُب ىذا الٌسياؽ ارتبط ببعد نفسي، ينبع من إحساس الٌشاعر، فساىم ُب خلق زمنو نفسي سليب، ٯتتد ام
الشعراء من الليل أفزع، وإلى النهار "الليل ظبلمان كسوادان، ٦تا جعل الشعراء األندلسيوف يشكونو، كيشكوف طولو، فػ

، فكانت صورة الليل (ّ)"أنزع، ألف الليل أجمع ألشتات الهمـو والفكر، وأجلب لشوارد األحزاف والذكر
 خاضعة لؤلثر النفسي عند الٌشاعر ُب ىذا اإلطار.

 :ألم الّسهرػ ب 
ارتبط الليل بآالـ الٌسهر كالعذاب، فكاف الشاعر يقضي ليلو حزينان متأٌلمان، كلقد عرٌب الشاعر ابن ىاين األندلسي عن 

 :(ْ) تأ١تٌو ُب ليلو، فهو يطلب من الربؽ أف يعينو على ليل الٌتماـ الذم سهره
ََو ِّ ٣ََِّالًٓؿََ ٣ََِّلقََ ٨ََّالؾقََ ٩ََّ ؾََ ـََٓ ّأٔ 

ّّّٔ٦ََ ٨ََّ ًٔؽََ ٧ََلّ ؾََ ًُّأْ ََ ََ ٧ََّكـََ ّ ؾََ
ّ

ّويِ ََََينّلشََََون٩ّإذاّمََََوّانؼَض٨ََََّّّّ

ـَِػٖ ّّ ََ ٥ََّالٓشََ ََي٩َّ ََ ََ ّ٠َََ ّتؽٓشََ
ّ

إف ىذين البيتُت يصوراف اٟتاؿ النفسية اليت تسيطر على الشاعر، فالسواد الذم ىو جلباب الليل مسدؿ على نفسو، 
ألمل فيو ال يرل فيو إال ظبلمان، كقد انعدـ كٌل ضياء فيو، فهو ُب حزف أليم. ال ٯتكن أف يًتٌقب النور أك بياض ا

مطلقان، فلو طلع الصبح لكاف ٤تاكيان حاؿ الشنفرل ُب اسوداده كصعلكتو كفراره من الناس، ككذلك حاؿ ىذا 
 الصبح. 

 . كأحزاف و  إّنا صورة بعيدة ا١تعٌت، ٚتيلة الصياغة، تدٌؿ على ما يعانيو الشاعر من آالـ و
نفسو، فجذا اشتٌد الليل بظبلمو كاف الٌسهر رفيق جفنو، كأراد الشاعر ابن فركوف أف يعرٌب عن حاؿ من األمل تطغى على 

 :(ٓ)كالشوؽ ا١تضطـر مؤنسو
ََََِٗفوُيُّمََََكِ  ّّّْ ٥ََّٓلِقٔؾ٩ََََّ ول ّإذاَّعََ

ّ

ُّّ٘ ٧ََأن ٌُُّمَ َََق ٧ََُِ ّأٌَٖ ٩ََّوالشَ ـَٔ ٍَْػ ّٔل
ّ

اره كيشكو الٌشاعر عبد الكرمي القيسي األندلسي من ليلو الذم يقضيو راعيان لنجومو، كمن صبحو الذم يشكو فيو لنه
 :(ٔ)أشواقو كحٌبو

ّ يولؾق٣ََََّأ ََََؽ٧ّلؾـ٧ٍََََ ّتََََِٓفّٔل
ّ

ّوأ َََؽ٧ّٔلُصَََِي٩َّبولـٓفَََوِ ّغٖام٩َََّّّّ
ّ
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كيعرٌب الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي عن ا٢تبلؾ كالويل لنفسو من طوؿ ليل، عندما يتذٌكر فيو ذكرل 
 :(ُ)حٌبو، فيشاركو أحاديث الذكرل كا٢تول

ََوو ّإذّغََّّّّ ٣ٍََّتط ٥ََّلق ٣ََُّم ََوّال٧و ّٔاوم
ّ

َّٖاهل٧ََََ ّوأعوُذب٦ََََِّ ّ ََََوذُبينّٔذكََََ
ّ

لقد خلق اهلل الليل كسٌخره للنفس من أجل الرٌاحة كالسكوف، كلكٌن نفس الشاعر عندما تسهر ليلها متعبة حزينة 
 قلقة، فجنو يصبح رمزان لونٌيان ألمل الٌسهر كاألرؽ، فكاف ليل الشاعر ليبلن نفسٌيان أليمان.

 :ألم الهمػ  جػ
 أشعار األندلسيُت تعبَتان لونٌيان عن ىمٍّ كابدتو نفوسهم، كجعلها تتخٌبط ُب ظبلمو كحلكتو. جاء الليل ُب 

لقد رأل الشاعر ابن شيهيد األندلسي ا٢تٌم ُب ليلو الذم الحت ظلمتو، حىت أٌف ظلمتو ٤تت أحجار الٌصول اليت 
 :(ِ)توٌضح الطريق كتدٌؿ عليو، فأصبح يتخٌبط ُب ظلمة ذلك الليل البهيم

ًِّّ ََ ََُفُؿ٧ِ َّتَفّؾَؾَََ ٣ٍََّلؾَََ ُٖٖتّلقَََ ََ ّوَلَََ
ّ

ّّٔ  ِ٧ًُ ََ ََُِ ٧َََ ّٔب ََوّالٗصََ ًََوُ ُ ّ ؿَََ ّأاََ
ّ

كأٌما الشاعر األعمى التطيلي فيعرٌب عن ٫ٌتو كحزنو على أكالده الصغار الذين شٌبههم كزغب القطا، ذلك ا٢تٌم الذم 
 :(ّ)جعلو يقضي ليلو ساىران حزنان كمهمومان عليهم

ََوّّ ََٔىّالؼطَََ ُْٗغَََ ََٖاْ َّك ٧ََل٩َّأ َََ َََ ّ
ّ

ُّّٔ ََؤه ٤ََِّاَََ ٤ََاّبفَََ ٥ََِّهَََ ٩ََّمَََ ّلقؾَََ
ّ

 فقد رأل الٌشاعر األندلسي ُب الليل مفردة لونية نفٌسية سكب فيها زفرات ٫تومو كآالمو.
 :العذاب وعدـ اإلحساس بالزمنػ د 

العذاب كالتأمٌل اللذين يعيشهما، كىذا ما جعلو ينسى أكقات ليلو كّناره،  "الليل"صور الشاعر األندلسي من خبلؿ 
ش حاالن من انعداـ اإلحساس بالزمن، لذلك جاء ليلو كنهاره، ال فرؽ بينهما ماداـ العذاب كاألمل ٮتٌيماف فهو يعي

 على قلب الشاعر.
 :(ْ)لقد ألف الشاعر أٛتد بن أيب عىزىفة الٌسهاد، فكاف ليلو كنهاره ألنٌو إنساف مريض بعذاب نار ىول اٟتبيب

ََوِ  ّٔ ٦ََُّكـََفَََ َََفوَيَّ َؾِقُؾَََ َََِٗ ٠َََّال َّأٔلَََ
ّ

َّْبـََََََو  ّّّّٔ ُٕٓب٦ََََََُّه٧ََََََا َّئن٠َََََُّْوَع
ّ

كقد قاؿ الشاعر أبو األصبغ عيسى بن اٟتسن ُب التعبَت عن حنينو إىل ببلده كشكواه من ابتعاده عنها، ٦تٌا كاف سببان 
 :(ٓ)ُب أف يكوف الليل كالٌنهار ُب مقلتيو

َََّ ّلقًََّ ََعٖلّكق٠ََّالََيكُيّوكق٠ََّال

ّّ٩ََ ٣ََّذاّْوَلِقؾَ ٥ََّكَ ََٔلّ َ ََو ّ فَ َ ّ
ّ

ّ٧ََّ ُّ٘والََ َََ ََو ُّإنََ َََؿوّواََ٘ ََِٖ ُّٙوال  ّ

ّونفَََََََو لّ ّمؼؾَََََََ ّا٧َََََََا ُّّ
ّ

 :(ٔ)كيرل الٌشاعر ابن سعيد األنصارم أنٌو ال فرؽ بُت ليلو إذا أرخى سدكلو كّناره،مهما لقي فيو عند فراقو األحبة
َٔٓع٨ّ ََ ٩ََّٓإذاَّتَََََ ٩َََّ َؾَََََ ّأ  ّلِقؾَََََ

ّ

ّا٧ََََََاّ ّوالـَٓفََََََوَ َّوََََََوُّأْٔق٩ََََََّ
ّ

 أعطت داللة اٟتزف كاألسى اللذين تعاين نفسو منهما. "الليل "ردة اللونية إٌف انعداـ إحساس الٌشاعر بالزمن ُب ا١تف
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 :اال سكاس االجتماعً لأللوان  - ج

 األزٌاء والّتقالٌع اللو ٌة األ عل ٌة:  – 1

رياحُت، الفاكهة ك السهوؿ ك الباؿ ك كاٞتّنار األبساتُت ك كالاء ا١تضرة ك فيها ا٠تمن ا١تعركؼ أٌف األندلس ببلد ٚتيلة, 
ىم ا١تدف كاّنماكهم ُب اٟتياة االجتماعية  ارىم كسكنعلى الرغم من شغف األندلسيُت بطبيعة ببلدىم، فجٌف ٖتضٌ ك 

نلمح ُب أشعارىم تلك االستجابة التلقائية لدكاعي العصر كمؤثرات كىذا ما ٬تعلنا ُب نفوسهم صدل كاف لو 
تصويرًا لجوانبها العديدة و ذي يكوف صدى للبيئة ال"فاألدب الناضج ىو  ،ركؼ االجتماعية كالبيئة ا١تستحدثةالظٌ 

لقي بعض الٌنظر على تلك البيئة األندلسية أأف  ، لذلك كاف عليٌ (ُ)"من ثقافية واجتماعية وسلوكية وجغرافية
جانبان من البحث للحديث عن ا١تظاىر  تي فأفردٍ  ،اليت كاف ٢تا أثر كبَت ُب تلوين األدب بلوف خاص ،االجتماعية

اّنا كتقاليدىم كأزياء لباسهم، كعن مصنوعاهتم كمظاىر ترفهم ُب ببلد األندلس، كطباع شعبها كعادات سكٌ  العامة ُب
للمدف، كبناء عمراف للجوامع كللمنتزىات، فكاف أللواف ا١تدف كألواف الٌزخارؼ ُب اٞتوامع كالتنسيق اللوين ُو  ُو
بيئة األندلسية قد ساعد على انتشار حياة اجتماعية، ىات الصدل الكبَت ُب نفوس األندلسيُت, ألٌف ٚتاؿ الزٌ ػللمتن

تنعكس فيها ألواف ىذه البيئة ُب ٥تتلف نواحيها، لذلك ٭تٌق لنا أف نتساءؿ عن زٌم أىل األندلس، ككيف كانوا 
 كماذا كانوا يلبسوف؟.  ؟،يتزيٌنوف

ذي يحمل أسماء عديدة، لكّل "لقد كاف عدد من مدف األندلس يمّثل مركزًا لصناعة الّنسيج الفاخر المطّرز ال
اسم مواصفاتو ومواده ورسومو وزخارفو، كاف في مقدمة المدف التي تصنع الّنسيج المرية ومالقة ومرسية، ثم 
انتقلت منها بعد ذلك إلى غرناطة وفنيانة ودالية، وكانت المرية عاصمة صناعة المنسوجات الفخمة الثمينة من 

ني, وستور مكّللة, وثياب معينة, وُخمر, وعتابي ومعاجر، وغير ذلك من ديباج, وسقالطوف, وأصبهاني, وجرجا
فاألندلسيوف كانوا يصنعوف مالبسهم من تلك األنسجة ذات األثماف المتفاوتة " ،(ٕ)أنواع المنسوجات"

ا الرداء ة تعني قطعتين من الثّياب ىمة والحلّ وكانوا يطلقوف أحيانًا على الّثوب اسم حلّ " ،(ٖ)"واأللواف المختلفة
كانت تصنع على األغلب من الحرير الموّشى بخيوط ذىبية، وأّما المالبس فقد "ة ، كىذه اٟتلٌ (ْ)"واإلزار معاً 

تصنع من الّديباج المصنوع من الحرير الّسميك، واللحمة وسدى أو من الكّتاف أو من القطن المزخرؼ 
ف يلبسو الّناس يسمى الطيلساف، وىذا الطيلساف على أّف اللباس العاـ الذي كا" ،(ٓ)"بأشكاؿ ىندسية مختلفة

فتحٌرركا من لباس الرأس، كعدـ  ،(ٔ)"أّما غطاء الرأس فكاف العمامة لمن أراد ،ىو ثوب موصوؿ بو غطاء الرأس
 لبس العمائم ك٨توىا ٦تا كاف يستعمل ُب األقاليم اإلسبلمٌية حينئذ. 

ما في شرؽ األندلس، فإّف أىل لب عليهم ترؾ العمائم والسيّ فالغا ،أىل األندلس وأّما زيّ "جاء ُب نفح الطيب: 
غربها ال تكاد ترى فيهم قاضيًا وال فقيهًا مشارًا إليو إاّل وىو بعمامة، وقد تسامحوا بشرقها في ذلك، ولقد 
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حضرة السلطاف في ذلك األواف وإليو اإلشارة، وقد خطب لو في رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم بُمْرسية 
فقليل  ،في تلك الجهة، وىو حاِسُر الرأس وَشْيُبُو قد غلب على سواد شعره، وأّما األجناد وسائر الناس بالملك

منهم من تراه بعمة في شرؽ منها أو في غرب،  وابن ىود الذي ملك األندلس في عصرنا رأيتو في جميع 
وكثيرًا ما يتزيّا  ،لس اآلف في يدهأحوالو ببالد األندلس وىو دوف عمامة، وكذلك ابن األحمر الذي معظم األند

وغيره   (ُ)سالطينهم وأجنادىم بزّي النصارى المجاورين لهم، فسالحهم كسالحهم، وأقبيتهم من اإلشكرالط
اىية اليت كاف يتزيٌا هبا أىل األندلس، ٍب يشَت ا١تؤلف إىل األلواف الزٌ  ،(ِ)"كأقبيتهم وكذلك أعالمهم وسروجهم

َلساف،  إال أنّ  وال تجد في خواص"فيقوؿ:  و ال يضعو على رأسو األندلس وأكثر عوامهم من يمشي دوف طَيػْ
منهم إال األشياخ المعظموف، وغفائر الّصوؼ كثيرًا ما يلبسونها ُحْمرًا وخضراً، والّصفر مخصوصة باليهود، وال 

كتاؼ، وإنّما يسدلونها من م البتة، والذؤابة ال يرخيها إال العالم، وال يصرفونها بين األسبيل ليهودي أف يتعمّ 
تحت األذف اليسرى، وىذه األوضاع التي بالمشرؽ في العمائم ال يعرفها أىل األندلس، وإف رأوا في رأس 
مشرقي داخٍل إلى بالدىم شكاًل منها أظهروا التعّجب واالستظراؼ، وال يأخذوف أنفسهم بتعليمها ألنّهم لم 

 ،رافة لباسويصف من باب الطٌ  (ْ)فابن قلـز ،(ّ)"في تفصيل الثياب يعتادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم، وكذلك
 : (ٓ)فيقوؿ ،لباسو

ًِ ّومؾي٩ََََََُِّعٓيََََََيّ ٧ََََََٕيّ ػََََََ

ّ

 ُّ١ََ ََٖوّْأوّتػًََََُ ََوّالََََ ١ََّٓ قفََََ ّتشََََ

ّ ًِّّّّ ًِّيهًََََٖاّوقََََّٔ ق عََََ ّقََََُّٔ  َقََََ

ّ

ّوال٠ًََََََّٖ قفََََََوّالََََََٗم٥ُّاُ٘ؾ١ََََََُ 

ّ ََّو ٧ََاُاّأَقو فََََََ ًِّألََََََ ََ ّواًَؾػََََََ

ّ

 ُّ١ََ ١ََّإذُّتؾػََََََ ٖٖ ٧ِّوالًؾػقََََََ ََول ّبََََََ

ّ ّْٛمّّ ٣ٌََََّّ ََََقٕىّبََََٔاّّّا٧ََََْيّوبََََق

ّ

 ُّّ ََٖ ََٓؿفوّا٘ػََََََ ََعٖإ ّضََََََ ََََََ ّ ّ

كأما أزياء الٌناس فقد كاف طابعها األناقة كالٌنفاسة كاإلسراؼ، كعندما قدـ زرياب إىل األندلس استطاع بفنو كذكائو ّ
فأصبح بمظهره ولباسو وأعمالو في نظر الناس عنواف " ،كفطنتو أف يًتؾ أثران كاضحان على جوانب اٟتياة األندلسية

 . (ٔ)"نساف المتحّضػر والرجل العصرياإل
مالبس للربيع  ،ناحية المالبس وضع لها نظاماً، وخّصص مالبس لكل فصل من فصوؿ الّسنة األربعةفمن "

وىي ملونة من الخّز والدراريع التي ال بطائن لها، وأخرى للخريف قريبة الّشبو بمالبس الربيع إال أنها مبطّنة، 
خفيفة، وأما مالبس الشتاء فثخينة داكنة، وإذا اشتّد البرد ألبسهم الفراء، وجعل أّما مالبس الصيف فبيضاء 
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قد  وكما أنٌ   .(ُ)"روف فيها مالبسهم الفصليةنة أو باألحرى تواريخ مرتبطة بحياة الّناس يغيّ زرياب مواعيد معيّ 
فقد علمهم  ،(ِ)"فيفو وتنميقوأنماطًا عديدة لترتيب الشعر وتص"كابتكر  ،تدخل أيضان ُب ٖتوير األزياء كتطويرىا

وىو أوؿ من  نوع من البودرة"زرياب الوافد من ببلط الرشيد ضربان من تقصَت الشعر كتسويتو كاستعماؿ ا١ترتك 
سفر األدـ  واختياره آنية الزجاج الرفيع على آنية الفضة والذىب"كما أنٌو فٌضل   (ّ)"اجتنى بقلة الهليوف

 . (ْ)"على الموائد الخشبية إذ الوبر يزوؿ عن األديم بأقّل مسحة)المشمعات( بتقديم الطعاـ فيها 
لذلك كاف من الطّبيعي أف تنبت في البيئة األندلسية تعبيرات ومصطلحات تختلف في مدلوالتها عّما تعارؼ "

من  وأدوات الزينة كإطالقهم كلمة الغفارة على البرنس أو نوع عليو أىل المشرؽ، والسيما فيما يتصل في الّزيّ 
بشقاؽ الحرير التي تغطي بها  "الخمار"الطيلسانات، وتخصيصهم كلمة األرجواف بالّصوؼ األحمر، وكلمة 

فهذا التأٌنق اللوين ُب مبلبس األندلسيُت يدٌؿ على شغفهم بالتنوٌع اللوين للمبلبس، كٖتديد أنواعها  ،(ٓ)"المرأة رأسها
 "إطالقهم"اتهم الحضارية كػاألندلسيوف في مسميّ األلفاظ التي استعملها "أنواعها حىت أٌف ىناؾ كثَتان من 

على ما يوضع حوؿ عنق  "الَبَبطير"وكإطالقهم  ،على ما يجفف بو من قطع قماش قطني أو صوفي "الَجّفافة"
 . (ٔ)"الّصبي من قماش تصوف ثيابو من اللعاب

وف األسود عند معظم ىذه الشعوب عوب ُب لباس اٟتزف، فجذا كاف اللكما أٌف األندلسيُت اختلفوا عن غَتىم من الشٌ 
كانت "فػىو شعار للحزف كاٟتداد، فجٌف شعار اٟتزف كاٟتداد عندىم كاف مغايران لذلك، فقد اٌٗتذكا البياض لونان للحداد 

مالبس األندلسيين تتخذ تفاصيل وىيئات خاصة بهم ال يكاد يعرفها إخوانهم في المشرؽ، وكاف من أىم 
، كقد قاؿ الشاعر (ٕ)"اتخاذىم البياض لونًا للحداد للمشارقة في تقاليد الّزيّ ظواىر مغايرة األندلسيين 

 : (ٗ)ُب ذلك (ٖ)اٟتصرمٌ 
ٍََٗاّّّ ََوَ ّ َََ ََوُ ّليَََ ََواّاليقَََ ّإذاّكَََ

ّ

ّبلنََََََٔلّ٘ ََََََٕاّْم٥ََََََّالص٧ََََََأت 

ّ ًُّبقَََََوَ ّ َََََق  ّإّٔتٖن٩َََََّليَََََِ

ّ

ََيوب٩ّّّ  ََ ّ٨ََ ًُّ ؾََ ََ ََّٔ ِٗنََ ٩ََّقََ ّّنََ

ّ  : (َُ)يُت للبياض ُب اٟتزف معاكسة لشعار العباسيُت فيوكقد قاؿ بعض الشعراء ُب إشارة منو إىل لباس األندلس
ّّ٤ًََ ََٔلّ٘ طـََََ ٣ََّأنََََ ََوّأهََََ ّأّْوََََ

ّ

 ٍٖ ّ ٍقَََََََََٔىّبؾطػؽ٤َََََََََّإ ّأمَََََََََ

ّ
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ّلي٤ًَََََََََِّ ّمَََََََََكدؽ٤ّبقوضًَََََََََو

ّ

ّغٖؤََََََََىّ ٍى٤ًََََََََّمـ٦ََََََََّ ّ لٍٓ 

ّ ََٗاٍّّ ََوُ ّ َََ ََوُ ّليَََ ََٔق٤ًّ وليقَََ َََ ّ

ّ

ََقىّٔ  ٥ََّا٘شََََ ُّٔمََََ ََ ََْٗاّأ ََََ ّوّْ ََََ

ّ كيقرناف ىذا الٌلوف  ،لبياض كاف لوف اٟتداد كاٟتزف ُب األندلسإٌف الشاعرين ُب األبيات السابقة يؤٌكداف على أٌف ا
األجل، فبل غرابة أف يكوف البياض ىو  وٌ عبلمة اٟتزف على فقد الشباب كدن ألٌف ا١تشيب فيو ؛للحداد بلوف ا١تشيب

لعادة عند ىؤالء ة اجتماعية توٌضح ما درجت عليو افكأٌف األبيات الٌسابقة كثيقة تارٮتيٌ  ،لباس حزف عند أىل األندلس
 األندلسيُت عندما تلم  هبم مصيبة أك فاجعة. 

األندلسيين كانوا على جانب من األناقة والترتيب في مالبسهم؛ األمر الذي دفع بكثير من ٌف إ"ك٣تمل القوؿ 
ياب ومن عظماء المسيحيين من كاف يؤثر ارتداد الثّ  ،المسيحيين األوربيين أف يتشّبهوا في أزيائهم بالمسلمين

 .(ُ)"اإلسالمية مثل روي دياث دي روخاس
  

 الت وع اللّو ً ال  ائً األ عل ً: – 2
 

١تولدين، إٌف اجملتمع األندلسي قد ضٌم أجناسان من البشر ذات عقائد عديدة كعادات ٥تتلفة، فمنهم العرب كالرببر كا
 ن العناصر المختلفة في األندلس،ّف التزاوج قد وقع على نطاؽ واسع بيأمن البدىي "كمنهم أىل ذمة كعلوج فػ

 . (ِ)"وكانت البوادر األولى لهذا التقارب قد حدثت في المغرب وبين الوافدين إليو من العرب الفاتحين
د ا١تسافة عٍ الزكاج كاف أمران البٌد منو ُب تلك الببلد، كالسٌيما بالنسبة إىل جيش مل يغامر باصطحاب نسائو بسبب بػي ف

التسامح اليت يعمل هبا الدين اإلسبلمي ُب زكاج ا١تسلم من نساء أىل الكتاب، كطبيعة الزمن  ركحك كصعوبة ا١تغامرة 
زاكج أمران طبيعيان، كالسٌيما بالنسبة إىل اٞتيش الفاتح الذم رأل اليت تبيح االسًتقاؽ كالتسٌرم قد جعلت من ىذا التٌ 

الولو بنعومتو، كيدفعو إىل طلب االستمتاع، ككاف من لونان جديدان من اٟتيٍسن كاٞتماؿ الذم يغريو، كجعلو مفتونان ب
 . (ّ)بعدىا ُب الغزكات ا١تتبلحقة اليت قاـ هبا معُت ال ينضب من اٞتوارم كالسبايا

ىو أمر ضركرم ١تا للمرأة من تأثَت مادم كمعنوم ُب  ومان كعن ا١ترأة األندلسية ٓتاصةلذلك فجٌف اٟتديث عن ا١ترأة عم
لذلك فجف إقدامو كتساميو ىو من  ؛ف الرجل كمهما كاف شأنو فجٌف عواطفو تظٌل مع ا١ترأة دائمان حياة الرجل، فمهما كا

بحكم الوراثة مدين إلى دماء أّمهاتو بقدر ماىو مدين إلى "كما أٌف ىذا الرجل   ،أجل أف يفوز هبا، كيفوز بجعجاهبا
بربر الذين اختلطوا بمن أسلم من طارؽ وطريف وسواىم من غمار العرب وال"، فػ(ْ)"مآثر آبائو وأجداده

وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة، وكانت  ،األسباف، فقد دخلها كذلك من أعالـ الّنساء عابدة المدنية
ى قاؿ بعض الحفاظ أنّها تروي حالكة الّلوف غير أنّها تروي عن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة حتّ 

نية، وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصاؿ، ومنهّن قلم البشكنسية عشرة آالؼ حديث، وبينهن فضل المد

                                                 
 . ٗٛاألدب األندلسي, موضوعاتو وفنونو: ص - ٔ
 . ٓٚالحياة االجتماعية في األندلس وأإلرىا في األدب العربي وفي األدب األندلسي: ص - ٕ
 . ٙٔينظر: المرجع السابؽ: ص - ٖ
 . ٕٗالمرجع السابؽ: ص - ٗ
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إضافة إىل ذلك ك  (ُ)"اج اللخمي صاحب إشبيلية وجلبت إليو من بغداداألصل، وقمر جارية إبراىيم بن حجّ 
قد جاءت إلى األندلس الكثير من الجواري الالئي أخذت عن إبراىيم الموصلي، واتخذت إمامهن زرياباً "فػ

 . (ِ)"إلى األندلس قهنّ الذي سب
إٌف ىذا التنوٌع اللوين النسائي على مٌر األياـ، كدخوؿ اإلسبانيُت كاإلسبانيات ُب اإلسبلـ شٌكل لنا ٣تتمعان ٭تمل 

 خصائص كعادات ٥تتلفة عٌما ألفو الفاٖتوف ا١تسلموف، كعٌما اعتادكا عليها. 
ٯتؤلف القصور نتيجة  ىرة انتشار اٞتوارم كالقياف البلئي كنٌ بظا ُتُب األندلس مرتبط اشاع افذلالًتؼ كالثراء الككاف 

مصدر  كتثقيفهنٌ  ثراء لبعض التجار، كما كانت تربية ىؤالء اٞتوارم كتدرهبنٌ  ممصدر  اكان  ينذلللفتح كاالسًتقاؽ ال
 يُت. قرة كالبياض كزرقة العيوف بُت ا٠تلفاء األمو نضارهتن ما يغرم الرجاؿ باإلكثار منهٌن حىت شاعت الشٌ 

 : (ّ)كيرسم الٌشاعر الرمادم صورة كاضحة للشخصية األندلسية ُب صفاهتا
ََّّّٔ ََٕلّقََََ ٦ََّاّ   ّالََََ ََوّ ٧بََََ ّوََََ

ّ

َََََََََِٓـؤ   ّ َََََََََو ّالعٖاق٩َََََََََّٓ ّال

ّ ََٖاُ ّّّ ََٕلّوَََََ ٦ََُّالَََََ ََويَّوِعَََََ ّوؽَََََ

ّ

ََقو ّّّٔ  ٥ََّالضََََ ًََوّمََََ ٨ََّبقوضََََ ُّوؽََََِ

ّ ٤ََاّّّ ََُٔ ّٔتََََََ ٢ََّبََََََ ٦ََّ قََََََ ّكلٓنََََََ

ّ

ََؿو ّّٔ  َََََََِٓ ََٔيّال ََّٞ ّ ِ َقَََََََ ّوؼطَََََََ

ّ كالشاعر يضفي على  ،كحسنو واألزرؽ، فقد فاؽ رفعةن الثوب العراقي ا١تعركؼ ّتمال إٌف الشاعر فينًتى بثوب اٟتبيب
الثوب األزرؽ ٝتات سحرية، فكأٌف الثوب ٯتلك سحران عجيبان، فكل من ينظر إليو ييكسى كجهو بياضان نٌَتان، فكأنٌو 

 طلع ُب قٌبة السماء الزرقاء.  بدر ًبٌ 
التي أخذت تتجّلى بوضوح  ،ندلسية في صفاتها الجسدية المستحدثةللشخصية األ"صورة بارزة الشعراء يرسم ك 

ى لقد أخذت مقاييس الجماؿ في التبّدؿ، وأصبح للشقرة حتّ  ،نتيجة للتمازج الجنسي بين العرب واإلسباف
 .(ْ)"والبياض أنصاره وىواه

 : (ٓ)كمثاؿ ذلك قوؿ ابن حـز
ََعٖهوّّّ ََ َََّٖ ََْؼ ََٔلّبُشََ ََوّ ـََ ّوعقي٧نفََ

ّ

ََٕاّّا  ًُّهل٤ََّ ّه ََ ََّٔل ؼؾ ََوّ ـ ََٕلّ اَنف ّل

ّ ِّٖٔضََََؾًيّ ّوعقي٧ََََاّل٧َََََاّالـ٧ََََِٓ ّوالًِِيََََ

ّ

 ّٔٔ ّلَََََْٖألّعف٧ٍَََََ ّ ّالغ٧اوَََََيّممًَََََ

ّ ِّٛ وئََْى ّوه٣ََّ ََوَتّل٧َََاّالـََٖعّ٘الغََ

ّ

 ٔٔ ٗٓاهَََٖأ ّ ؾ٨َََّالُيِعَََ ّول٧ََََاّالـ٧ٍَََِ ّال

ّ نٌو لوف النٌػٍور ابن حـز أيضان يبدم إعجابو كتفضيلو للوف الشعر األشقر، كيستغرب من الذين يعيبوف ىذا اللوف ألف
 ىر كإف كانت بعيدة؟ كلوف النجـو الز   كالذىب، ٍب يتساءؿ ىل ىناؾ أٌم عيب للوف النرجس الغضٌ 

 : (ُ)كلوال العيوف الزرؽ ُب األندلس ما تسٌٌت لشاعر كابن خفاجة أف يقوؿ ُب التشبيو كالوصف قولو
                                                 

 . ٕٗالمرجع السابؽ: ص - ٔ
 . ٓٔة في األندلس وأإلرىا في األدب العربي وفي األدب األندلسي: صالحياة االجتماعي - ٕ
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, ٕطوؽ الحمامة في اإلْلفة واألاّلؼ: ابف حػـز األندلسػي، ضػبط ناػو وحػّرر ىوامشػو د. الطػاىر أحمػد مكػي, دار المعػارؼ, ط: - ٘
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ََوّ  َََََََََ ََوَ ّ َّبْط َّْٖاَََََََ ََ َّّّٓٔنِفَََََََ

ّ

 ّّٖ ٨ََّا ٥َََّلَؿََ َََف٨ّو ويًاّمََ ََـؤ أِ ََ ََِّ

ّ ٧َََََََِِاِ ّكلٖن٦ََََََُ ٣ٌَََََََِّال ُّمًََعط ٠ََََََّّْٔم

ّ

َََؿؤ ّّ  َّٖٗاََََ ََ ٍَََََ َُّٖوْؽـَُػ٦َََََََُّم ََ ِٗٓهََََ ّوال

ّ ََوّّّّ ٧ََُاّكلٖنفَ ٦ََّٔالغصَ ٠ََّٗبَ ََُ َِٔ َّت ََ ّوَغَ

ّ

ََو ّٔ  ََٕيَّ ِ َقََََ ٠ََّٗٔبُؿْؼَؾََََ َََََُ ِْٔتَّت ََ ُّهََََ

ّ يباجات من بات كا١تصبغات كالدينة من حيث عنايتهن با١تذىٌ نساء األندلس ُب االعتناء بالٌزم كالزٌ لقد أسرفت 
 ،(ِ)"والتي تنّم على ميل األندلسيين إلى التجميل والزخرفة"كُب أشكاؿ اٟتلي من لؤلؤ كدٌر كعقيق,  ،ا١تبلبس

عنهّن  نسأؿ اهلل أف يغضّ "فهذا اإلسراؼ ُب التزيُت كالتجميل دفعت با١تؤرخ لساف الدين بن ا٠تطيب إىل القوؿ: 
 : (ْ)القبيل قوؿ ابن عبد ربو كمن ىذا ،(ّ)"فيها عين الدىر ويكفف الَخْطب

ََوًّّّ ٧َََ ّأنقؼََ ََ ّالعؼََ ََِِ ََمًاَّو ََوّلملََ ّوََ

ّ

ََوّّّ  ٧ََٔتَّ  قؼَََ ِّٞالؼؾَََ ََ ًََوّبًؼطقَََ ّوَ  َََ

ّ ًُّؤٌؾ٦َََََٔ ًُّوّْ عَََََ ّمَََََوّإِاّ أوَََََ

ّ

ََو ّّ  ََؤ َّ ؼقؼَََ ٥َََّاٖقَََ ٧ََُيّمَََ ّيٓ ًاّوعَََ

ناقتو كٚتالو، كىو ييظهر البيتاف شغف األندلسيُت بأنواع الزينة، ٦تا ٬تعلهم يتغٌنوف بالوصف، فاللؤلؤ يسيب العقوؿ بأّ
يزىو على عنق ىذه الفتاة اليت تقطع نياط القلب رقةن كدالالن، حيث إٌف الشاعر يعجب كيف يعود بياض اللؤلؤ كىو 

 : (ٓ)كمن ىذا القبيل كصف الرمادم للحبيب بقولو على كجنيت اٟتبيبة عقيقان من شدة اٟتياء.
ِّّّٖ ََ ٥ََّنظََََ ََوق٧ٔ ّمََََ ََّالقََََ َٖ ََ ٨ََُّ ِؿََََ ُِّٔوؽََََِ ََ ََلٓاُّيٖ ّاََََٗ ٦ََّّٔوكََََ ٧ََِاّإلقََََ ّالعقََََ

ًّّّّ ََ ََوّ و قَََ ٦ََُّإذاّمَََ ًََََ ٍَِؾ ََ ََلٓاّ ّوكَََ

ّ

٦َََّّٔو  ٖٔوََََََ ََ ََويِ ّإ ّ ََََََ ّ٦ََٔ َّعـؤتََََََ

ّ كسى ٛترة كحمرة الياقوت، كىذه اٟتمرة إذا ما فارقت فخٌد اٟتبيب أبيض ناصع، كعندما تنظر إليو العيوف فجنٌو يي 
 يو. كجنتيو سرعاف ما تعود إىل خدٌ 

ها ا١ترأة األندلسية عن جدارة كاستحقاؽ إاٌل أٌف تلك ا١تكانة مل تشمل عمـو كبالرغم من تلك ا١تكانة اليت كصلت إلي
كٌن أميات ال يتدارسوف الكتب، كال يناقشوف النظريات إال أٌف أغلب علومهم    النسوة األندلسيات بالطبع، فمنهنٌ 

فوذ، وتتمّتع بقسط ظل ىذا المجتمع كانت المرأة األندلسية واسعة الن في" (ٔ)كانت عن طريق الٌسماع كالنقل
 . (ٕ)"كبير من الحرية والرأي حتى في مجاؿ الحكم والنفوذ السياسي

 الت وع اللّو ً السمرا ً األ عل ً: – 3

لذلك ٧تد أٌف الشعر  ؛كا من خبل٢تا عن شغفهم بالتناسق اللوين ٢تاوا بعمراّنا، كعربٌ لقد اعتٌت األندلسيوف ٔتدّنم كاىتمٌ 
لقصور كا١تباين كالتماثيل، فطبيعة األندلس كخَتاهتا الكثَتة كنشاط ٕتارهتا ساعدهتا على األندلسي كاف ٭تفل بوصف ا

امتداد يد اٟتضارة، كىذا التواصل مع الشرؽ ُب شؤكف اٟتياة كافة من فن كثقافة كغناء كأدب ساعدىا على نقل مواد 
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 اٟتضارة ا١تشرقية إليها دكف انقطاع . 
ر تلك اٟتضارة اليت التقت مع الثٌراء كالًتؼ كرخص األسعار كالشغف بالعمراف، لقد دخل إىل األندلس كثَت من صو 

فقرطبة أصبحت تنافس ا١تشرؽ ُب ركعة عمراّنا كٚتا٢تا كطمأنينة اٟتياة فيها، كبلغت أكج ٖتٌضرىا كاتساعها ُب أياـ 
ىي أعظم مدينة "ىػ ّٕٕسنة  حُت زارىا ُب خبلفة الناصر (ُ)عبد الرٛتن الناصر كابنو اٟتكم، حيث قاؿ ابن حوقل

مدينة باألندلس, وليس بجميع المغرب لها عندي شبو وال بالجزيرة والشاـ ومصر, ما يدانيها من ُكثِر أىٍل 
 . (ِ)"وسعة رقعة وفسحة أسواؽ ونظافة محاؿ وعمارة مساجد وكثر حمامات وفنادؽ

دف األندلسية كاف موجودًا قبل ومع أّف أكثر الم ،وقد امتدت الموجة الحضارية إلى كّل نواحي األندلس"
وبنى  ،دخوؿ العرب، فإّف أكثر المدف قد اتسعت بقدـو المهاجرين, وأخذت بحظ من االنتعاش االقتصادي

كانت المدف على ما يناسبها من "ك ،(ّ)"المهاجروف بعض المدف الجديدة كالمرية وغرناطة وكثيرًا من القالع
المتقاربة، بحيث ال يحّس المسافر بوحشة الطريق، أو يرى أنّو ترؾ  مسافات متصلة الحلقات بالمباني البيضاء

متى سافرت من مدينة إلى أخرى ال تكاد تنقطع "فابن سعيد يصف ىذه الظٌاىرة بقولو:  ،(ْ)"مدينة ليلحق بأخرى
 تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع، والصحاري فيها معدومة، ومما اختصت بو أّف قراىا في نهاية من

 : الجماؿ لتصّنع أىلها في أوضاعها، وتبييضها لئال تنبو العيوف عنها، فهي كما قاؿ الوزير ابن الحّمارة فيها
َّٔأِؤؽفَََوّّّّّ َُِضَََٖ ّْ ًَََّقٖاهَََوّبَََّّ

ّ

٧ََاِّّ  ّٕٔمؽـََ ََ َِٖعََ ََّّ َب ََ ِٔٗ ّبََ ََ ّ(5ّ)"كولََ

 برجد. فقرل األندلس البيضاء بُت شجر أيكها األخضر كأٌّنا دٌر ناصع البياض بُت أحجار الز ّ
فهذا اٞتماؿ ُب الركعة كالتشييد الذم ٕتٌلى ُب اٟتضارة العمرانية اليت كانت قبل ٙتانية قركف ال ٧تد فيو أيٌة غرابة ُب 
مواقف الشعراء إذا أكثركا ُب اٟتديث عن تلك اٟتضارة العمرانية اليت اشتملت مدّنم كقراىم ككدياّنم كأقاليمهم، 

قطر  هها بالكواكب النٌَتة ا١تتؤللئة، كشٌبو بقاعها بالٌسماء، ففي كلٌ كقد شبٌ  ،اءفالٌشاعر يصف دكر األندلس البيض
 : (ٔ)فيها اٞتداكؿ كاٞتنات كالظبلؿ كاألمطار

ًِّبفََََََوّ ّّٓأنََََََٔلّ٘ومََََََوَّعَؿَعََََََ

ّ

ّم٥َََّك٣َََِّمَََوّضَََٓؿًّهلَََوّاّه٧َََاُ ّّّّّّ 

ّ ّ ؽلٓنؿََََََوّتؾ٢ََََََّالََََََٔوو ّك٧اكََََََْىّ

ّ

ّوكلََََََِوّتؾ٢ََََََّاليؼََََََوُ ّ ََََََو ُّّّ 

ّ ِٔ ََ ٍَّٖعََََ ََ ٣ََُِّقطََََ ََٕيوبؽََََ َّوْ ّ ّعـََََٓ

ّ

ّولعًَََََّبفَََََوّاّ قَََََو ّواّنَََََٔا ُّّّ 

إف مرٌد ىذا التنوع الوصفي الٌلوين يعود إىل التقٌدـ اٟتضارم النسيب الذم خطت ٨توه األندلس ُب فًتة التأسيس ّ
                                                 

ىػػو أبػػو القاسػػـ محمػػد بػػف عمػػي المواػػمي الحػػوقمي البغػػدادي, عػػاش فػػي القػػرف العاشػػر، وىػػو واحػػد مػػف أولئػػؾ التجػػار الرحالػػة  - ٔ
مة لػػتفّيـ خاػػائص اإلقمػػيـ وطبػػائع الشػػعوب، وتػػدويف مػػا يتعرفػػوف إليػػو مػػف ميػػزات النػػاس المإلقفػػيف الػػذيف اتخػػذوا التجػػارة وسػػي

 ونوادرىـ وررائبيـ . 
 . ٚٓٔـ. صٜٜٚٔبيروت,  -اورة األرض: أبو القاسـ بف حوقؿ النايبي, منشورات دار مكتبة الحياة  - ٕ
 بتارؼ .  ٙٚاألدب األندلسي مف الفتح إلى سقوط الخصفة: ص - ٖ
 . ٕٗدب األندلسي, موضوعاتو وفنونو: صاأل - ٗ
 . ٖٜٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٘
 . ٕٗٔ/ٔالمادر السابؽ:  - ٙ
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اصر أركع ُب عهد النٌ  كاإلمارة األموية، فمثبلن ُب أعماؿ التعمَت كالتجميل اليت قاـ هبا الٌداخل كأبناؤه من بعده، فقد ًبٌ 
كثرت فيها القصور كاٟتدائق ك ما عرفتو األندلس من قصور كمساجد، فوصلت قرطبة إىل أكج عمراّنا كٚتا٢تا كأناقتها، 

 ،كاف بقرطبة في الزمن السالف ثالثة آالؼ مسجد"و، ا١تتعٌددة كالنافورات الكثَتة إضافة إىل اٟتمامات الوفَتة
ثمانية عشر مسجداً، وتسعمائة حماـ وأحد عشر حماماً،  شقْنَدةعة وسبعوف مسجدًا، منها بوثمانمائة وسب

النظافة رجس من  ىذا ُب كقت كانت فيو أكربا تعترب أفٌ  (ُ)"ومائة ألف دار وثالثة عشر ألف دار للرعية خصوصاً 
 أعماؿ الشيطاف.

ّف الناصر لػو ُسّرية، وتركت إ"ىػ، فالشيخ ٤تي الدين بن العريب يقوؿ: ِّٓمدينة الزىراء سنة بدأ ببناء إٌف الناصر 
مااًل كثيراً، فأمر أف يفّك بذلك الماؿ أسرى المسلمين، وطلب في بالد اإلفرنج أسيرًا فلم يوجد، فشكر اهلل 

ًا شديداً: اشتهيت لو بنيت لي بو مدينة تسمّيها ها حبّ تعالى على ذلك, فقالت لو جاريتو الزىراء وكاف يحبّ 
ا تحت جبل العروس من قبلة الجبل وشماؿ قرطبة، وبينها وبين قرطبة اليـو باسمي، وتكوف خاصة لي, فبناى

ىًا ومسكنًا للزىراء وحاشية أرباب زّ ػوجعلها متن ،ىا وأحكم الصنعة فيهاتقن بناءثالثة أمياؿ أو نحو ذلك، وأ
ا في ا قعدت الزىراء في مجلسها نظرت إلى بياض المدينة وحسنهدولتو، ونقش صورتها على الباب، فلمّ 

ْجر ذلك الجبل األسود، فقالت: يا سيدي أال ترى إلى حسن ىذه الجارية الحسناء في حجر ذلك الزنجي, ػِ ح
فأمر بزواؿ ذلك الجبل, فقاؿ بعض جلسائو: أعيذ أمير المؤمنين أف يخطر لو ما يشين العقل سماعو, فأمر 

ما في زماف األزىار وتفّتح األشجار وىي بين والسي ،ولم يكن منظراً أحسن منها ،بقطع شجره وغرسو تيناً ولوزاً 
، (ّ)"في الجالؿ والجماؿ والفن لقد كاف قصر الخالفة في ىذه الناحية القرطبية غايةً "، ك(ِ)"الجبل والسهل

من سائر البالد النائية والّنحل  أطبق الناس على أنّو لم يُػْبَن مثلو في اإلسالـ البّتة، وما دخل إليو قّط أحدٌ "فقد 
ختلفة من ملك وارد ورسوؿ وافد وتاجر وجهبذ وفي ىذه الطبقات من الناس تكوف المعرفة والفطنة إالّ الم

، كقد جلب الناصر أعمدة بنائو كرخامو ك٘تاثيل زينتو كمواد زخرفتو من (ْ)"وكّلهم قطع أنّو لم يَر لػو شبهاً 
ع من رية والوردي واألخضر من ية، والمجزّ الرخاـ األبيض من المر "القسطنطينية كقرطاجة كمشاؿ إفريقية، فكاف 

كاف للخليفة في قصره بالزىراء   لى ما أنتجتو مدف األندلسعالوة ع"ك ،(ٓ)"إفريقيا من إسفاقس وقرطاجنة
بنى في قصرىا "ك ،(ٔ)"مجلس يسمى بمجلس الذىب لكوف قّبة حيطانو قد صفحت بهذا المعدف النفيس

( لصافي لونو، المتلونة من الذىب والرخاـ الغليط )في جرموكو المجلس المسّمى بقصر الخالفة، وكاف سم
الناصر جعل سطح القّبة الصغيرة التي كانت تعلو قصر "فػ (ٕ)"أجناسو، وكانت حيطاف ىذا المجلس مثل ذلك

)الممرد( المشهور بالزىراء قراميد من ذىب وفضة، أنفق عليها مااًل طائاًل، وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى 
                                                 

 .ٓٛ/ٕنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٔ
 . ٙٙ/ٕالمادر السابؽ :  - ٕ
 . ٖٛٔاألدب األندلسي مف الفتح إلى سقوط الخصفة : ص- ٖ
 . ٕٓٔ/ٕدلس الرطيب : نفخ الطيب مف راف األن - ٗ
 . ٛٙ/ٕالمادر السابؽ :  - ٘
 . ٖٛٔاألدب األندلسي مف الفتح إلى سقوط الخصفة : ص- ٙ
 . ٛٙ/ٕنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب :  - ٚ
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 . (ُ)"ناصعة تستلب األبصار بأشعة نورىا بيضاء
واألخبار عن ىذا تتسع جدًا واألدلة عليو تكثر، ولو لم "يقوؿ ا١تقرم كاصفان سطح ا١تمٌرد ا١تشرؼ على الركضة: 
والقّبة وعجيب ما تضمنو من  ،المباىي بمجلس الذىب ،يكن فيو إال السطح الممّرد المشرؼ على الروضة

ة مابين مرمر َمسنوف وذىب َمصوف وبراعة الملبس، والحلّ  ،لهمة، وحسن المستشرؼإتقاف الصنعة، وفخامة ا
 . (ِ)"َرؾ عظيمة محكمة الصنعةػِ د كأنّما أفرغت في القوالب، ونقوش كالرياض، وبوعم

آبائو ت على قصور فأنشأ فيها ا١تباين كاٟتدائق كالقصور اليت تفوقٌ  بل توسع فيها، الزىراءعلى بناء الناصر كمل يقتصر 
من حيث اٞتبللة كالفخامة، فالزىراء بفتنتها كترفها فتنت الشعراء هبا، كأيقظت فيهم ملكة اإلبداع كالوصف 

ذلك البذخ "ر الزىراء، حيث تلمس الٌنفس فيو كالتصوير، فجادت قرائحهم الشعرية بأٚتل األشعار اليت تصوٌ 
ربّما شفع لو فيو كثرة األمواؿ  ،اع شخصيواإلسراؼ الذي أقبل عليو عبد الرحمن الناصر عن رضى واقتن

 . (ّ)"وذيوع المعرفة وندرة الفقر بين الرعية
 : (ٓ)ف فيها فخامة الزىراء كترفهاصقصيدة يمن  (ْ)يقوؿ ابن شخيص

ّّّ ََٔ ََممـّّغَ ََرّاَ٘ ََون٩ّأمَ ََٕلّميَ ّهَ

ّ

 ّّ ٨ََّا ََٔنقوّ ؾَ ََّٖالَ ََوّاََ ََٗ لّبفَ ّوِ ُوَ

ّ ََوّّّ َّ٘أ ظؿف ََؿ ََٔنوّالش ََٔ ا لّوع ََٕاّال ّك

ّ

ّ ّالعؾ٧ََّ ٥ََُّ  ٣ََّّّّقََٔ ًاّوإاّقُصََّٖ  

ّ ًِِّواََََـُفوّاُف٧َََََيّوأ ََََػفو ّ لتََََ

ّ

 ِّ٣ََ ََو ّكوٗطَ ًّٔواٌ َ ََؽ َِٖ ََولؼ٧ُ ّكول َ ّ

ّ ٩ََََِّٗٔاٖـووََََوّأاُّتضََََوِ َ فو ّكََََوي ّٔق

ّ

 ََ ٣ََِّأهّؾََ ََؿُيّاّ ََ ٧ََّْو ََ ّٔٔلََ ََع ََِٓ ُّيّال

ّ ّقفَََووهوّ ؾ٨َََّأ ؾ٨َََّمػو ِّـَأو ٨ََََّاَََّ

ّ

 ِّّّّ٣ََ ١ََّبولَعطَ ََؤ ّاٗؾَ ٍََمّ ولقَ ٥ََّلملَ ّمَ

ّ راء يعجز فيو عن كصفها، فمباين األمَت تعيب هبا الدنيا على ما أتى بعدىا كقبلها من يرسم الشاعر صورة لقصر الزى
مع أٌف الشمس ىي أعظم قدران منها كإف كاف كوكب زحل أعلى  ،مس الساطعةرارم ال تقارف بالشٌ ، فالنجـو الدٌ  مباف

كت، كأٌف ُب ٤تاسنها كالسٌ القوؿ  كمع ذلك فقد كجد أفٌ  ،منها مسافة، كالشاعر أجهد نفسو ُب كصف ٤تاسنها
عد ُب ضيائها لوال كصمة الغركب اليت تتسم هبا اٟتنايا كادت أف تفوؽ أىٌلة السٌ  فقسيٌ  ،اإل٬تاز كا٠تطل ُب الكبلـ

 فنبلحظ بوضوح انعكاس اللوف ُب ىذه األبيات.  ،ات لؤلؤ أبيضفأتت مكتملة السٌت، ككأٌّنا حبٌ  ،ةاألىلٌ 
لة  بريشة مداده صورة فنية للزىراء سرعاف ما ترتسم خطوطها كأشكا٢تا الٌلونية ُب ٥تيٌ كيرسم الشاعر ابن ىذيل القرطيب

 : (ٔ)ا١تتلقي

                                                 
 . ٖٓٔ، ٕٓٔ/ٕالمادر السابؽ:  - ٔ
 . ٖٓٔ، ٕٓٔ/ٕنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٕ
 . ٕٖ، ٖٔوفنونو, ص األدب األندلسي, موضوعاتو - ٖ
 ىو محمد بف ُمطرِّؼ بف ُشخيص، شاعر مف شعراء القرف الرابع اليجري في األندلس. - ٗ
دمشػػؽ،  –شػعر ابػػف شػػخيص األندلسػػي: حققػػو وقػػدـ لػػو أحمػػد عبػػد القػػادر اػػصحية، دار ابػػف القػػيـ لمطباعػػة والتوزيػػع والنشػػر  - ٘

 .ٜٚـ. صٕٜٜٔ
 . ٗٛي: صشعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلس - ٙ

 ًً 
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ّكَََََلٖاّ ـوووهَََََوَّعـَوَ َََََوُّمَصَََََػ ١ٍّّّ

ّ

َٖاّّّّْلإذاّأ  ََ ََوَّنِشَ ُّ٘أ َوُهِؿَ ََِؿ ٦ََُّالٓشَ ًَِ َّفَي

ّ َََـ٨ّّ ََّالٖضَ  ََ َ ًِّ َََؽ ٧ََا وفوّ َ ََلٓاّاَ ّكَ

ّ

ًَََٓكُّ ََْػٖاّّّّ  ََٖشََوُّن ًِّهضََقؿؤ ّا ّ يوتََ

ّ ََلٓا ََوّّّكََ ٧ََُ هََ ََوَ ُّن ََٕلّ اَاّاليقََ ّالََ

ّ

َّٖا  ََ ََوّكِيَََََََ ِٕبفوّووْؼَطُعَفَََََََ ََ ُّوَعَََََََ

ّ ََكَّّ ََؼؤ ّإ ّالُعََ ٣َََّاليواََ ََلٓاّالـُقََ ّكََ

ّ

ََوًّّ  ًِّٔلَؿَؿَ ََ ََوِ َّ ٖعَؾَ ٍََ ََٕا  ّٔ  َٖاّّ َ ََْؼ َ ُّ

ّ ََوّّّ ُّْبقـفََ ََٖو ٧َََاّاا ّوالََ ََلٓاّغصََ ّكََ

ّ

٧ًَََُُاّنشَََوو ّكّؾؿَََوّاضَََطٖبًُّاَََْؽٖا  َّم

ّ ََو ّووِ َيُ ّ ّكََََََََلٓاّعـ٩ََََََََّٖٔإّؾـََََََ

ّ

ََْػََٖآَّّؿلَََّ ٔشََقؼوِا  ّوّااًٍََؿعوّأْوَفََٖاّ

كغدت  ،بدت الزىراء لوحة فنٌية ُب بنائها فكأ٪تا حناياىا جناحا طائر قد أثقلتو الٌشمس عياء، فأرخى جناحيوّ
سواريها ضعيفة ٨تيلة كأٌّنا غادة مهضومة اٟتشا، غَت أٌف الذم زٌين بياضها ىو أعناقها، فبدا النخيل باسقان مرتفعان  

عذارل اللواٌب بعثرف شعورىن، كبدت الغصوف عندما هتزىا الريح كأّنا أجساـ سكارل تتمايل من شدة كأنو قدكد ال
 ا، كقد بدا ا٠تفر عليهما. يا٠تمر كتأثَتىا، فغدا زىر الرماف كالورد كالعاشقُت عندما التق

اىرة اليت أمر ببنائها ا١تنصور الزٌ كثَت من الشعراء كصفوا ٌست مدنان أندلسية غَت قرطبة، فإٌف يد التجميل كالتعمَت قد م
كّل اقتدار معجز ونظم "١تا اتصفت بو من ٚتاؿ كبساتُت كجداكؿ حيث نٌسق فيها ا١تنصور  (ُ)٤تمد بن أيب عامر

ع في اختطاطها, وتولع بانتشارىا في .... وجلب إليها اآلالت الجليلة، وَسْربَلها بهاء يرد األعين كليلة، وتوسّ 
أّف "لذلك يصٌح القوؿ بػ  ،(ِ)"، وبالغ في رفع أسوارىا, وثابر على َتْسوية أنجادىا وأغوارىاالبسيطة وانبساطها

 : (ْ)يقوؿ عبد اهلل ُب ا١تباين الزاىرة .(ّ)"الزىراء والزاىرة قرطا قرطبة
ِٖ فو َََ ََّ٘ ِّو وَََُىّل٧َََّوئَََوّليؾؼَََق

ّ

ٖٖئّّّّ  ٍِٖنَّمؿََََ ََ ًِّاََََوقًوّلَصََ َََػ ََوَّكَشََ ََّ٘

ّ ّّٔٔ ََ ٨ََّالغق ٩ََُّ ؾ ّّٕٔؽ ََ ٨ََُّ ؿ ََـفوّ ؾ ِ ُّ

ّ

 ّّّّٔٔ ََُع ََُيّأاََََ ََوّأهُؾََََ ََلٖاّ ـوووهََََ ّكََََ

ّ ٧َُنفوّّ ََ َّٖبَََّّ َ ََ ََط٧َنّاِٖؿَ ََلٓاّالَِ ّكَ

ّ

ََّٔل  ََٖ ّالـَ ََوٍاّغَََٕاهوّالٌَ ََؼوئ١ُّنعؿَ َ ّ

١تا    يصف الٌشاعر ٤تاريب قصر الزاىرة بأٌّنا آية ُب اٞتماؿ كاإلبداع، كلو رأهتا بلقيس زكجة سيدنا سليمافّ
كحناياىا تشبو أىٌلة السعد  ،يضاء تشبو أعناؽ الفتيات اٟتسناكاتكشفت عن صرحها ا١تعركؼ، فأعمدة الزاىرة الب

 ُب قٌبة الٌسماء، ككأٌف سطوحها اٟتمر بُت صحوّنا الواسعة ىي شقائق النعماف اليت أنعشها قطر الندل. 
ليت كثَت من القصائد الشعرية اليت تصف قصور ا١تعتمد كغَته من أمراء األندلس، فالقصور اكالشعر األندلسي فيو  

ش أحد أبهائها رِ كيف فُ "بناىا بنو ذم النوف ُب طليطلة كانت آية ُب اٞتماؿ كالركعة، فقد كصف ابن حياف 
قـو بالذىب، وسدلت فوؽ حناياه ستور من جنسو، تكاد تلتمع األبصار بنصاعة ألوانها ر بالّديباج التستري الم

                                                 
 . ٖٔٔ/ٕنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب :  - ٔ
 . ٗٔٔ/ٕالمادر السابؽ :  - ٕ
 . ٖٛاألدب األندلسي موضوعاتو وفنونو: ص - ٖ
 . ٓٚ، ٜٙكتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس : ص - ٗ
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( قدوإشراؽ عقيانها، وأّف مجلس أحد القصور المسمّ  ن بصور البهائم وأطيار وأشجار ذات ثمار، زيّ  ى )المكـر
 وعابثًٍ  رة بما يليها من أفناف األشجار وأشكاؿ الثمر مابين جافوقد تعّلق كثير من تلك التماثيل المصوّ 

ـ عريض التقدير مخرّ  ،وعّلق بعضها بعضًا بين مالعب ومثاقف, وقد فصل ىذا اإلزار عّما فوقو كتاب نقشٍ ًٍ 
الجليل من داخلو، وفوؽ ىذا الكتاب الفاصل بحور منتظمة من الزجاج الملوف دائر بالمجلس  ،محفور

فيو أشكاؿ حيواف وأطيار وصور أنعاـ وأشجار، وأرض ىذه األبحار  الملّبس بالذىب اإلبريز، وقد أجريت
 . (ُ)"مدحّوة من أوراؽ الذىب اإلبريز

ى عظيم قدر بانيها، ولم يزؿ البلغاء يصفوف المباني واعلم أّف المباني دالة عل"يقوؿ ا١تقرم ُب كتابو نفح الطيب: 
 : (ّ)، فمن ذلك قوؿ ابن ٛتديس الصقلي يصف داران بناىا ا١تنصور بن أعلى الناس ببجاية(ِ)"بأحسن األلفاظ والمعاني

ّّّّٔ  ٧ََ ًَّبـَ ََ َْٓؾَ َََّٔك ٢ََّقَ ٧ََّأٓنَ ّْٖلَ ََ ّقٓصَ

ّ

ّأ ؿ٨َََََّلعَََََويّإ ّا٘ؼَََََو َّبصََََََراّّّ 

ّ ٤َِّٖالَََََِو ؤ َََََُِّٓىّأٓن٦َََََ ّٔبُؿَََََٖ

ّ

 ََ ََو ٧ اُّّ َََ َّْالؽَََ ََ ََوّوَت٧َٓ َََ َِّٖشّا٘فَََ

ّ َِٖب٦َََََُ ّوُمَٖصَََََٕىّبولَََََِٔ َََََُِّٓىُّت

ّ

ّمََََََِؽًوَّتَض٧َََََََٓ ّنشََََََٖ ّو ََََََيراّ 

يظٌنها  ة، كقدفالشاعر يصف القصر بأنو نٌَت، حىت أٌف نوره لو تكٌحل بو أعمى لعاد إليو البصر، كما أٌف ساحاتو مرٜتٌ ّ
ٌصبة بالدٌر قد تضوٌع ترابو برائحة ا١تسك كالعبَت. إٌف القارئ حت بالكافور، فأرضو ٤تكتوشٌ  الناظر أّنا فرشت با١تها

٢تذه األبيات يبلحظ تركيز الشاعر على أف يرسم للقصر صورة إشراقٌية، استمدىا من النور كمن مفردات لونية أخرل  
 . : إٌف الشعر ىو رسم بالكلمات أيضان كا١تها كالكافور كالٌدٌر كا١تسك، كلعٌل ىذا ما ٬تعلنا نقوؿ

هذا التفٌنن بوصف ا١تدف كالقصور ك٣تالسها كألواّنا عند األندلسيُت منح كصفهم شيئان من االستقبلؿ، فهنالك شعر ف
كعاشوا ُب أجوائها، فمن ا١تلوؾ األندلسيُت  ،مة اليت كانت ٖتيط هبمٞتميع مظاىر اٟتياة اٟتضرية ا١تًتفة ا١تنعٌ  كصفيٌ 

منها البهو كالكامل كا١تنيف، فيقوؿ  ،ٛتن األكسط الذم بٌت عددان من القصورالذين أسرفوا ُب بناء القصور ىو عبد الر 
 : (ْ)و ا١تنيفأحد الشعراء الذين كصفوا ىذه القصور لعلٌ 

ٍّ٥ََ ََؤ ِّواََ ٨ََّوََ ِٗهََ ُّٕٔت ََ ٥ََُّ ُؿََ ّومََ

ّ

 ّّٔٔ ََٖع ََٖٕيُّمَصََ ََ ّ٣ََٗ ٦ََّكََ ٧ََُٓتّ ـََ ّوصََ

ّ ََفوّّّ ٖٔٗ ّٔبقُض ََ ََوق٧َ ّوال ََوّالق ُٖه ًُِّ ِؿ ََ َّ َؽ

ّ

ََوم٥َََّضََٖهؤّا   ِّ١ًُٖٔٔ ََ ٖٗبَٖع ّاَضََٖا ّال

ّ ـّ ََ ِٓ ٧ََُ ّال ََعوِ ّ ٨ّّّّ  ََوَ ّالٓش ََوّا ّ قف

ّ

ََََؼَََََقَ ََََػقَٔيّاََََق٠ّٔالٖص  ٣َِّٔٔاً٘ؼََ ُّؾ

ّ ًِّّّ َََِٓؿو ّوأ َََٖق ًِّ ّال ّاَََولّ٘ ولَََ

ّ

 ّّّّٔٔ ُِٖتّوَتِيُعَََ ُّٔل بصَََوِ َّتْؼَََ ّم٨ًََََّتِيَََ

ّ ََوّّ ََوْ ّكلََِ ََوّنفََ ٔٓع٨ّ قفََ ََ ّوََََكُ ّالََ

ّ

ٔٔلّّّّ  ََ ًَ ََوّوَتِغ ُّ٘ قف ََؿ ٩ََّالش ََٖوُنّوُتِؿِ ّت

ّ كأعمدهتا اٟتمراء  ،قصر غدت كأٌّنا القدكد اليت سقاىا ماء اٟتسن، فأصبحت مطمحان ألعُت الناظرينفأعمدة ال
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كما أٌف األخضر منها اشتٌق منو لوف الزبرجد األخضر، فالضياء ٬توؿ   ،كالبيضاء تشبو ٛترة الياقوت كلوف الٌدر الناصع
س القصر قد طالت ُب الٌسيف األبيض، فمجال ُب ذلك القصر كما ٬توؿ الٌشعاع األبيض الذم يلمع على صفحات

، ككأٌف الٌشمس ان مشرق ان نَتٌ  ان كأشرقت فيها، كىي تبدك للناظر قريبة بعيدة، فظبلـ الٌدجى ٮتالو ا١ترء فيها ّنار  قٌبة الٌسماء
 تطلع كتشرؽ كتغتدم ك٘تسي من خبلؿ أفق تلك اجملالس. 

كىذا ا١تنزؿ كاف  ،ثناء مدحو للوزير أيب اٟتسن خالد بن حسوفزالن أزرؽ ُب أػكيصف أبو الوليد يونس القسطلي من
 : (ُ)رياضان ُب تلك اٞتزيرة ا٠تضراء

َِٖو٥ِّيا اّّ َّٔالَؼَؿَََََََ َٔاَ  ًَّٔبَََََََ ـَِقَََََََ َّب

ّ

٧ََاَاّيا ّا  ََٔاَاّأوّإوََََََ َِٔ ُّغِؿََََََ ََ ََََََ َّ

ّ ََو ٍّّ ََؤ ّ َََ ـَيَََ َٕ ِٖٔيّا ََ ٧ََِٕيُّمِشَََ ّٔبَطَََ

ّ

َٔا ّاّكََََلٓاّ ؾ٨ََََّالـ٧ٍََََ ِّّ  ّل٦ََََََُّمََََ

ّ ََّو ََٔيّالغـََََٖ ِٖٔوَ ََََ ٧ََ ّال ّّْٖو ََََ ََٔو َّغََََ

ّ

َٖا اّّ  ََ ََػوَّقََََ ًََيّو ََََ ََْػ ََََ َّّ ََْ ّتََََ

ّ ّإذاّمَََََََوّاِنَصَََََََٖىّأِ  َ ّمًَََََََِؼقؿًو

ّ

ّ

ًََٔا اّّ  ََيَرَّٔوااَََََ ََٖٔوَ ّ ّالَََََ َّتَََََ

ّ ََْؾًًوّّّ ٧ََٔتَّ ََََ ٤ََُّاّنيََََ ُِٖيُ َّ ََََ ََ ٍَََََ ُّو

ّ

ًُٔؾ٦َََََََُّٔا٧َََََََا ا  ُّ َََََََِومًوّ ٤ََََََََّٖوْػ

ّ م كلٌي لدار ا١تمدكح، فدار الشاعر ُب ىذه األبيات يصف كٌل جزء من أجزاء ديار ا١تمدكح، فيمٌهد لوصفو برس إفٌ 
٦تدكحو ال تقارف بقصور سيف بن ذم يزف كال بجيواف كسرل، فهي أٚتل منها، فبل ٣تاؿ للمقارنة هبا، ٍب ينتقل 

، فكأنٌ  الشاعر ُب رٝتو الشعرم الٌلوين إىل تفاصيل تلك الدار، فاٞتبل فيها عاؿ و مدار للنجـو تدكر حولو، كفوؽ ُو
ٍب ٬تٌرد األنبوب من مياىو سيفان مضاء  ،حيث يتدٌكر ُب البحَتة كيستدير ،يتؤلأل كيلمعدكحتو الغٌناء غدير عذبه 

 بعد ذلك ٬تعل منو سواران. ك قويان، 
 : (ِ)كقد بٌت عبد الرٛتن بن اٟتكم مسجدان، فقاؿ أحد الشعراء فيو

ّبـ٨َََََّمٍَََََِّٔإّّٓو٢َََََّمٌؾ٦َََََّّّّ

ّ

 ُّٔ ٍََ ّٓٔ ّاّ ِ ّمَََََََِ ّ٦ََ ّوّْمٌؾَََََََ

ّ ٥ّّواٍََِّ٘ٔالََٕلّا٧ََ ّمََوّابًـ٨ََّالََٖ 

ّ

 ُّّّٔ ََ ََؾؿِّّٓؿََََ ََٓ ّاََََِ٘ ََو ّنََََ ّبـََََ

ّ ّْٖكلَََََِوّ ّْٖوَضَََََ ُّْٔ ِؿَََََ ّل٦َََََُّ ؿَََََ

ّ

 ُّّّّٔ ًّْبفَََََوّوَ ِبٖعَََََ ّتؾ٧َََََُنّو٧اققَََََ

فهذا ا١تسجد الذم بناه عبد الرٛتن بن اٟتكم ال يشاهبو أٌم مسجد بيٍتى ُب األرض سول ا١تسجد الذم بناه سيدنا ّ
 كأٌّنا تلوح للٌناظر أحجار الياقوت كالزبرجد الكرٯتة. ك  ،ففي ىذا ا١تسجد أعمدة ٛتراء كخضراء ،٤تمد

كىذه الطٌبيعة الصناعٌية اليت صنعها األندلسيوف جعلت األنظار تتجو ٨توىا، تصفها بأجود القرائح الشعرية، فًتسم 
ور بن أعلى ة مزدانة بأهبى األلواف كأٚتلها، فلنستمع إىل ابن ٛتديس الذم يصف بركة ُب قصر ابتناه ا١تنصصورة شعريٌ 

كقد طليت بالنضار، كا١تاء  ،الناس ببجاية، كعلى ىذه الربكة ضراغم سكنت ُب عرين الرئاسة، كخرير ا١تاء ىو زئَتىا
لها ا١ترء أٌّنا متحركة، فيشعر با٠توؼ كالرىبة لو ا١تنساب من أفواىها كأنٌو البلور الصاُب، كاألسد الٌساكنة فيها يتخيٌ 

ككأٌّنا أقعت على أدبارىا من أجل أف تثور، كعندما  ،عاف ما يتذٌكر فتكها بفرائسهاكها، كسر كجدت ما يثَت ٖتٌر 
                                                 

 . ٓٙ، ٜ٘زاد المسافر وعّزة محيا األدب السافر : ص - ٔ
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 : (ُ)حس نوران. فيقوؿاتسٌلط الشمس أشعتها عليها ٮتا٢تا ا١ترء ناران، كتبدك ألسنتها اللو 
ًِّ َََََٖو٥َّ ئوإَََََي ّوضَََََٖاغ٤َّْاََََََؽـَ

ّ

ََراّّ  ٦ََّ ئََ ََو ّ قََ َّٖاََ٘ ََ ًَِّٖوََ ََ ّتٖكََ

ّ ٧َََََََِمفَّ ّوّ ؽلََََِوَّغٓش٨َََََّالـٓضَََََوُ ُّع

ّ

٧ََ ّا  ََوّاليّؾَََََََََ ّوأذاَتّ ّأ ٧أهفَََََََََ

ّ ٌّْ ٖٓ ّْٔكََََََلٓاّاََََََؽ٧َنفوّمًَََََََ ُّأِاََََََ

ّ

ٌََراّّّ  ََوّْمَ ََٔ ّهـَ ٧ََّوعَ ََـػّ٘لَ ّ ّالَ

ّ ََوّّ ََوّ ؽلٓنؿََََََ َِٖ ّ ًؽوتفََََََ ََّٕك ّوتََََََ

ّ

ًِّ ؾ٨ََََََّأيبو هََََََوّل٧ًٌََََََ اّ  ّأقعََََََ

ّ ََوّّّّ ٧ََّل٧َنفََ ُّ٘ٔؾََ ََؿ ََوّوالشََ ّوختوهلََ

ّ

٧ََ اّّ  َّ٘نَََ ٧ََا  ََـَفوّالؾَََ َََُِ ََو ًاّوأل ّنَََ

ّ ق على زمن الزاىرة األندلسي الذم تألٌ  "ارياتالدّ " يو فنٌ ذاتو نسمٌ  ائمان ْتدٌ كقد أكجد األندلسيوف ُب األندلس فٌنان ق
اىرة اليت كانت ٖتفل بالقصور الفاخرة ذات كالزىراء كا١تٌت كمنية العامرية اليت أقامها ا١تنصور بن أيب عامر ٣تاكرة للزٌ 

م صاحب زبَت نسبة إىل الزبَت بن عمر ا١تلثٌ كمنية ال ،كمنية السركر ،كمنية الناعورة ،البساتُت كاٞتداكؿ كالرياحُت
 . (ِ)قرطبة

 : (ّ)كمنها كصف ابن درٌاج القسطلي ١تنية السركر اليت كانت مٌتصلة بالزاىرة، فيقوؿ
ََّٔوَ ِوَ فَََََوّ ّوكَََََلاّ َََََّوَاّاٖقَََََو

ّ

َََََََؤ ّه٧أئفَََََوّ  ـَِش١َََََّْم٥َََََّنؤ  ًَ ِِ ُّم

ّ َََََِٖٓوُ ّمؽوَنفَََََوّ ّوكلٓنؿَََََوّاًََََََوَ ّال

ّ

َُِق  ّؿََََََؤّبٔػـوئفََََََوّو ـًََََََوّ ٣ََََََََّٖم

ّ فالسعادة كالسركر كالطيب  ،ة لتعرب عن ا٠تلود الدائم ُب ا١تنيةكاخضراره كداللة لونيٌ  "الريحاف"يوظف الٌشاعر 
 ركر اختار موطنان لو كاستقٌر كخلد فيو. يستنشقو ا١ترء من نافحات ىوائها، فكأٌف السٌ 
طبقات أخرل من الناس،  فيشمبل اُب األندلس كان ُتشائع اكان  نذيلإٌف ىذا الثٌراء كالًتؼ ُب القصور كالداريات ال

بوف من اٟتكاـ كاألغنياء من غَت الطبقة اٟتاكمة، كطبقات الفقهاء حيث  كمن أبرزىم الٌتجار كخاصة الرقيق ا١تقرٌ 
فرأل ُب  ،و دخل إحدل تلك الدكر ببلنسيةكانت قصورىم تزداف بعجائب من غايل األثاث، كقد حٌدث أحدىم أنٌ 

بمطارح مطرزة، وأنّو كاف "ها ما مل يره ُب قصور األمويُت أياـ عٌزىم، كأخرب أنٌو شاىد ىنالك ٣تلسان مفركشان أثاث
ها ماء جدوؿ يخترؽ يقابل ذلك المجلس شكل ناعورة مصوغة من خالص اللجين من أغرب صنعة، يحركّ 

المائدة وجماؿ الخدـ ورقة األشمعة إلى أشياء تطابق ىذا السرو من جودة اآللة واآلنية و  ،الدار أبدع حركة
 . (ْ)"وفخامة الهيئة

دفع كثَت من كتاهبا كأدبائها إىل  ،ىذا االىتماـ بفن العمراف كالعشق الذم حملناه لدل األندلسيُت العرب ُب ىذا اجملاؿ
 مقارنتها مع اآلخرين من حيث عدد القصور فيها كا١تساجد ككثرة اٟتمامات فيها. 

فوف وال وبلد الجلِّيقيين سهل, وأىلها أىل غدر ودناءة أخالؽ, ال يتنظّ "صف اٞتبللقة: لقد قاؿ اٟتمَتم ي
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كىنا البٌد من أف نتذكر قوؿ ا١تقرم ُب شعب األندلس الذم كاف شعبان  (ُ)"يغتسلوف في العاـ إال مرة أو مرتين
على الٌنظافة اليت ىي فرض من  نفسو ٭تض  اإلسبلـ ك بت إليو النظافة شديد العناية بالنظافة، فجماؿ البيئة الطبيعية حبٌ 

ق بهم، وفيهم خلق اهلل اعتناء بنظافة ما يلبسوف وما يفرشوف، وغير ذلك مما يتعلّ  وأىل األندلس أشدّ " ،فركضو
تنبو  بو ثيابو، وال يظهر فيها على حاؿمن ال يكوف عنده إال ما يقوتو يوَمُو، فيطويو صائماً ويبتاع صابوناً يغتسل 

 . (ِ)"عنهاالعين 
كما أٌف االفتناف ٔتصنوعات األندلس فتح ٢تا الدرب كاسعان إىل إضفاء ألواف هبيجة كزخارؼ ملٌونة كصناعات ٤تكمة 

بين وإلى مصنوعات األندلس ينتهي التفضيل، وللمتعصّ "دقيقة على حياهتا ٔتختلف نواحيها، فابن سعيد يقوؿ: 
ب من حسن صنعتو أىُل يتعجّ  ،ى المذىبالقة وُمْرسية بالموشّ لها في ذلك كالـ كثير, فقد اختصت المريّة وم

ية تعمل الُبُسط التي يُغالى في ثمنها بالمشرؽ, ويصنع في ػِ المشرؽ إذا رأوا منو شيئاً, وفي نَػْنَتاَلَة من عمل ُمْرس
ة, ويصنع في نُف الذي يعرؼ بالملبد المختم ذو األلواف العجيبغرناطة وَبْسطة من ثياب اللباس المحررة الصّ 

عة والحصر الفّتانة الصنعة وآالت الصُّػْفر والحديد من السكاكين واألمقاص المذّىبة يو من األِسرَّة المرصّ ػِ ُمْرس
ز ىذه األصناؼ إلى بالد إفريقية وغيرىا, وغير ذلك من آالت العروس والجندي ما يَػْبهر العقل, ومنها تجهّ 

ض ىب، ويصنع باألندلس نوع من المفضّ ج مذّ غريب العجيب وفخار مزجّ ويصنع بها وبالمريّة ومالقة الزجاُج ال
ض, وىو ذو َساء، ونوع يبسط بو قاعات ديارىم يعرؼ بالزُّلَْيجي يشبو المفضّ المعروؼ في المشرؽ بالُفَسْيفػِ 

ا يجري ألواف عجيبة يقيمونو مقاـ الرخاـ الملّوف الذي يصرفو أىل المشرؽ في زخرفة بيوتهم كالشاَذْرواِف وم
 . (ّ)"مجراه
طارقًا بن زياد أصاب باألندلس مغانم كثيرة من الذىب والفضة: إف كانت الطِّْنِفسة " الليث بن سىٍعد أفٌ  كذكر

لتوجد منسوجة بقضباف الذىب, وتنظم السلسلة من الذىب باللؤلؤ والياقوت والزبرجد, وكاف البربر ربما 
فيأخذ أحدىم نصفها واآلخر النصف  ،أس فيضربوف بو وسطهاوجدوىا فال يستطيعوف حملها حتى يأتوا بالف

 . (ْ)"اآلخر لنفسو, ويسير معهم جماعة والناس مشتغلوف بغير ذلك
هم كعاداهتم كتقاليدىم كُب ئران ُب أزياشعراء باأللواف انعكست انعكاسان مباشه ا١تظاىر االجتماعية اليت رٝتها الذفه

 رم كالعمراين.  شتنوٌع ٣تتمعهم الب

                                                 
لػػروض المعطػػار فػػي خَبػػِر األقطػػار: محمػػد الِحْميػػري, عنػػي بنشػػرىا وتاػػحيحيا الفػػي اػػفة جزيػػرة األنػػدلس, منتخبػػة مػػف كتػػاب ا - ٔ

 . ٙٙىػ. صٛٓٗٔ, ٕبيروت, لبناف, ط: -بروفنساؿ, دار الجيؿ 
 . ٕٔٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٕ
 . ٜٔٔ، ٜٓٔ/ٔالمادر السابؽ:  - ٖ
 . ٕ٘ٚ/ ٔالمادر السابؽ:  - ٗ
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 اال سكاس ال ٌا ً لأللوان:  -ع 
 

)عبد الرٛتن الداخل( حىت خركج آخر عريب من تلك  شُب ببلد األندلس منذ قدـك صقر قري العربإٌف اٟتياة اليت عاشها 
٥تتلف جوانب اٟتياة، كالسٌيما السياسية اليت أرٌخت بأشعار ىؤالء األندلسيُت ككتاباهتم ما مٌر على  اىاصدانعكس الببلد 

األندلس من فًتات استقرار كّنوض، كمن فًتات قلق كاضطراب، فالشخصية األندلسية كانت شخصٌية متمٌيزة، كقد  على
مختلف الطّبيعة، مقّسم الجهات، متباين "ساىم ُب تكوين ىذه الشخصية طبيعة األندلس كأقاليمها كموقعها، فاألقليم ىو 

وتقّسمًا في نزعاتهم، وتباينًا في ميولهم منذ أقدـ العصور، فهم  األصقاع، وقد سّبب ىذا اختالفًا في طبيعة السكاف،
كنس في الشماؿ، وقشتاليين في الوسط، شبين جاللقة في الشماؿ الغربي، وقطالنيين في الشماؿ الشرقي، وب

انقساـ وجنوبيين فيما وراء الجباؿ السمراء، ولّما دخل المسلموف ىذه البالد كاف لذلك االنقساـ الجغرافي أثر في 
األندلسيين في كثير من األحايين، وقد ساعد على ىذا اختالؼ العناصر التي ينتمي إليها ىؤالء األندلسيوف من عرب 

 . (ُ)"إلى بربر إلى إسباف
إٌف ىذا االنقساـ الذم سبٌبتو الطبيعة، كغٌذاه الدـ نبلحظو ُب أغلب العصور األندلسية الٌسابقة بدليل أنٌو مل ٮتل أٌم عصر 

د يبديها ثورة يقـو بها ىذا اإلقليم أو ذاؾ، أو من حركة انفصاؿ تحاولها ىذه المنطقة أو تلك، أو من روح تمرّ " من
لذلك كاف من نتائج ىذا الوضع أٌف األندلسيُت قد أكثركا من اٞتيوش ُب ببلدىم، كأكثركا من إرسا٢تا إىل  ،(ِ)"ىؤالء وأولئك

 اٟتياة السياسية كعناصرىا ا١تتعددة كمنها: تلك البقاع، ككاف للوف انعكاس كاضح ُب
 

 ألوان الالت واأل لحة األ عل ٌة: – 1

اليت كانوا يستخدموّنا ُب أثناء غزكاهتم كحركهبم، يكشف لنا كأسلحتهم إٌف إلقاء نظرة سريعة على آالت ىؤالء األندلسيُت 
رية، فا١تقرم يعٌدد تلك اآلالت كاألسلحة عند األندلسيُت عن الٌدالالت ا١تعنوية ٢تا، عندما كظٌفها الشعراء ُب قصائدىم الشع

 اليت ذكرىا ابن سعيد، فيقوؿ: 
فيما حكى ابن  –آالت الحرب من الّتراس والّرماح والسُّروج واأللجم والدروع والمغافر، فأكثر ىمم أىل األندلس "فػ

العقوؿ, قاؿ: والسيوؼ البرذليات  كانت مصروفة إلى ىذا الشأف، ويصنع فيها في بالد الكفر ما يبهر  –سعيد 
مشهورة بالجودة وبرذيل: آخر بالد األندلس من جهة الشماؿ والمشرؽ, والفوالذ الذي بإشبيلية إليو النهاية, وفي 

 . (ّ)"إشبيلية من دقائق الصنائع ما يطوؿ ذكره
 : (ْ)كمن ىذا القبيل قوؿ اٟتكم بن ىشاـ ُب ٘تجيده للبيض كالقنا

ََّ ََؾق٣ِّاليَ ََوُ ّ َ ََف٨ّإ ّاّذاغـَ ّقّٛأ َ

ّ

ٖٖياِّّّّّ ٥ََّالؾ٥َََِّ ّاّوتََوِ ّوالؾََف٧ّوالََ ّم

ّ ََـئّ ًََّ  ُ ّاّاَََ ََوّإذاّاًَؾػَََ ّوالؼـَََ

ّ

ّم٥ََََّالطع٧ْ٥َّ٥ََََِمًََََوّوُطٔؾِع٢َََََّأ ِتََََّ

يرسم الٌشاعر من خبلؿ أبياتو صورة لؤلسلحة اليت تستخدـ ُب ساحات ا١تعارؾ، فتأٌب ىذه الصورة اٟتربية متمازجة ّ
تطرب إليو األذف أكثر من طرهبا بأنغاـ األٟتاف  ضو على بعضل البيض ككقع السبلح بعصلي األلواف، فَتل أفٌ 

ٌف تشابك زرؽ األسنة البلمعة كالقنا كحركتها ُب ساحة ا١تعركة يتخٌيلها ا١ترء ٧تومان أكاألكتار أك استمتاع ا١ترء باللهو، ك 
                                                 

 . ٓ٘، ٜٗفتح إلى سقوط الخصفة : صاألدب األندلسي مف ال - ٔ
 . ٓ٘، ٜٗالمرجع السابؽ: ص  - ٕ
 . ٜٔٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب :  - ٖ
 . ٖٛاألدب األندلسي مف الفتح إلى سقوط الخصفة : ص - ٗ
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 عن. نٌَتة طلعت ليس ُب أفق قبة السماء إ٪تا من خبلؿ أفق الطٌ 
 : (ُ)قوؿ الشاعر ابن ىذيل القرطيب ُب الدركع البيضكي

َُّٛ ٧َِقفَََوّ َّٛوالٔيَََق ّكَََلاّالَََٔ وَ ّاليَََق

ّ

٧ََاِ  ِّّّ ٥َََّبََ ََ ًِّ ََ ََٖعََ ٖاَّأْ  ََ ََؤئ٤ُُّغََ َّغؿََ

ّ  ض فوقها كأٌّنا غمائم بيضاء تلمع فيها البوارؽ الناصعة. إٌف الٌشاعر يشٌبو الدركع البيضاء كالبيً 
 : (ِ)الٌسمر كقوؿ ا١تهٌند كقد كصف الشعراء األندلسيوف الرماح

ًٔ ـٓ ُّٖ ّأاَََََََََ َََََََََِٗؿ ّفوّكلَََََََََِوّال

ّ

ََوّّّ ََوُ ّبفََََ َُّْوًِضََََ ََوبق ََوُ ّمصََََ ّنََََ

ّ  كتنَت الطريق.  ها الشاعر بأّنا نار مصابيح تضيءالتماع أسنة الٌسمر ُب ٝتاء النقع يشٌبهف
مر بأٌّنا طَت ظمأل، كال كقد يرسم الٌشاعر علي بن أيب اٟتسُت صورة دموية ١تا ٭تدث ُب ا١تعركة، فيصٌور الٌرماح السٌ 

يطفىء ظمأىا سول ّنلها من عركؽ أعناؽ أعدائها، كأٌما القتلى فكأٌّنم سكرل مداـ ُب بساط أٛتر من الديباج. 
 : (ّ)يقوؿ

٧ََِِ يَّّ ََٖ ّالََ ََْرّتََ ََونّ ََ ََلٖاّالٖمََ ّوكََ

ّ

ُِّّ ٣ََِّاّيوا ََوّ ّ ّمـفَََََََََََ ّٔوؿَََََََََََ

ّ ََلٖاّالصَََََٖ ٨ّنشَََََوو ُّمَََََٔا ٍّّّ ّوكَََ

ّ

ُِّّ ٍّٖم٥ََََََّالََََََٔويو ََ ّ ّ ََََََُوٍ ُّ ؿََََ

ّ  : (ْ)قد عرٌب أحد الشعراء عن الٌصورة الدموية الٌسابقة من خبلؿ كصفو للرماح، فيقوؿك 
ّوؿََََََََكُاّإّْأاّو٧ا ١َََََََََّمََََََََـفًكّ

ّ

ِّْم٥َََََّيٍ ُّمًَََََٔ  ١ِّّّّّ ّبَََََّّا٧َََََٕان

ّ  كال يطفئ عطشها إال أف تػىٍنهل من دماء قتبلىا ا١تتدٌفقة.  فالرماح تبقى ُب حاؿ تعٌطش دائم،
 : (ٓ)ٟتسُت الرماح، فيقوؿكيصف الٌشاعر علي بن أيب ا

ُّْم٥ََََّاٗط٩ََََِّ قفََََوّك٧اكََََْى ّبََََٖو

ّ

ََو ُ ّّّّّّ ََٖمّّمـَ ٧ََٔتّاَِ ٥ََّقؾَ ََوّمَ ّهلَ

ّ ََٔاُيهوّّ ََويلّمََ ًََوّ ّاّ ََ َِّٜط٧ ََ ََ ّختََ

ّ

ََوئ٣ُّّّ ٖٓاََ ََوِ ّال ٖٔؿََ ٩ََّٗا ّْٞو شََ ََ ّْقََ

م. إٌّنا لقد غدت تلك الرماح عالية كاألبراج ا١ترتفعة، كغدت رؤكسها مضيئة من دـ األعداء ألٌف مناز٢تا ُب قلوهبّ
 تكتب ا٠تطوط من مداد دـ األعداء، كا١توت ىو الرسائل اليت يتلقاىا األعادم. 

عار األندلسيُت شعر األندلسي، حملنا معاين دالالتو ُب أشا ٧تد أٌف أللواف األسلحة األندلسية صدل كبَتان ُب الذككى
 من خبلؿ تناك٢تم ألحداث ٣تريات حياهتم السياسية. 

 ال ٌا ٌة:  اللون والحٌاة – 2

إٌف العرب الذين أتوا إىل األندلس كانوا مشرقي ا١تولد كالنشأة، كلكن ٔتا أٌّنم عاشوا ُب األندلس طيلة حياهتم لذلك  
ركا تأثَتان ٔتا كاف ُب األندلس من حياة عريضة مزدٛتة باألحداث كالتجارب، كىذا ما كاف من الطٌبيعي أف يتأثٌ 

الطبيعة، فاللوف حاضر ُب اجملاالت كافة، كلكٌل لوف داللتو ُب اجملتمع، فالشاعر جٌسدكه حىت ُب جلساهتم ُب أحضاف 
                                                 

 . ٚٓٔشعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلسي:  - ٔ
 . ٜٜٔالتشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص - ٕ
 . ٕٔٓمادر السابؽ: صال - ٖ
 . ٕٔٓالمادر السابؽ: ص - ٗ

 
 . ٕٓٓالمادر السابؽ: ص -٘
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 : (ُ)ف يرل الٌنهر الناصع حىت يتخٌيلو سيفان ناصع البياض، كعندما يستدار فجنٌو يشٌبهو بالسوار. يقوؿإاألندلسي ما 
ََ ًََؼو ّ أِوََ ٣ًٍَََّوإذاّااََ ََػََيُّمـصََ ََ ّّ

ّ

ًَّّ ََ ًََٔا ّ أوََ ٠َََّوإذاّااََ ٧ََا ّٔ طََ ّٔاََ

ّ يقرف الشاعر صورة  ف تسويغان كيلذلك كا ؛سيف ذك لوف أبيض ناصع، كاللوف األبيض من داللتو اٞتماؿ كالقوةفال
 يف األبيض. الٌنهر بصورة السٌ 

يف األبيض، فجٌف كمض الغماـ ا١تتأٌلق استدعى صورة بركؽ السيوؼ ك١تعاّنا ككما استدعى التماع مياه النهر صورة السٌ 
 ُب ٝتاء الٌنقع.  

 : (ِ)ؿ عمر بن يوسف اٟتنطييقو 
ُٛ ََق ٍََٖ ّأومَََ ََ ُ ّبَََ ََق٧يّتَََ ّأ ّاَََ

ّ

١ُّّتًَََََََََلّلّأكـو ٦َََََََََّٔ ّ َََََََََو ِ ّ

كلذلك غدا مألوفان أف شعراء األندلس حىت ُب أثناء جلوسهم ُب أحضاف طبيعتهم ال يًتددكف عن إشاعة معاين اٟترب ّ
ُب أبياتو اللوف األٛتر القاين من  يعشي ضل بن موسى بن عياضاعر أبو الفشكذكر األسلحة كالقنا ُب أشعارىم. فال

 :(ّ)ق النعماف. يقوؿئقاشخبلؿ توظيفو ل
ّٔ٦ََ ََومؤتََََََ ََٗ  ّو ََّٖإ ّالََََََ ّانظََََََ

ّ

ِٖوََََوِنّّ ًِّأمََََو ّال ِّٔموَاََََ ّّْؽ٩ََََّوقََََ

ّ ََيًّئكًو ٣ََّمفٗومَََََََ ٍُِػَََََََ ًََوَّت ّيَََََََ

ّ

١ُّّالـٗعؿَََََوِاّ قفَََََوّعَََََٖاِنّّّئؼو َََََّ

ّ ق ئقاشفة من ىوؿ ا١تعركة، ك ئب مهزكمة تسرع خائتاس أماـ الرياح كأنٌو كيم ٯتذر الضر النضٌبو الزرع األخشاعر يشٌ فال
 ر كأٌّنا جراح الفرساف اليت تنزؼ من أجسادىم.ضبُت الزرع األخ ةر شالٌنعماف ا١تنت

 : (ْ)كيصف أبو القاسم بن العطار اإلشبيلي منظران، فيقوؿ فيو 
َٗ ّضََََََٖبًّب٦ََََََّ ّّٓبفٍََََََيَّمـََََََ

ّ

ّ َ٧ََ َََ ِّٖ ََٔو ََوُ ّّّالغَََ ََوّاّنَََِ ّ واَقفَََ

ّ ْٟالّ ؿَََََّٞاّ َََََق٣ِ ُّٖي ْ ّاَََََوب ّـفَََََ

ّ

ّومََََّٞالٓض٨َََََّوؾًََََوُنّمـ٦ََََّ ََََِوُ ّّّ

 غدا النهر عند األصيل حىٌت  ،ما أٚتل هبجة ىذا ا١تنتزه الذم ٚتٌلو منظر الغدير الذم ٘تاكج ماؤه مع النسيم العليلّ
 يشبو الدرع السابغة، كعند الٌضحى يلمع كأنٌو سيف مضيء. 

يوسف بن تاشفُت الذم أطاح ٔتلوؾ الطوائف بقصيدة يظهر فيها  كٯتدح الٌشاعر أبو اٟتسن بن اٞتد أمَت ا١تؤمنُت
 : (ٓ)انعكاس اللوف على الواقع السياسي

ِّْاََقػًوّ ّؤََلّمؾ٢َََّّّّٕ ّوانظََّٖإ ّالصََي

ّ

ُّّّّٖ ََ ُّٔوالظػََ ََ ََٔ ّالًلوقََ ٥ََّعـََ ّ ّآّمََ

ّ ّّّٕٝ ََ ٍّٖوؼَ ََوه ََٖٕيّاَ ََوّبطَ ٨ََّالٖ ووَ ّوٖ َ

ّ

ََٖيّّٕ ََوّبطََ ََوّ  وهََ ٍّٖكؿََ ََوه ُّٖاََ ََ ّ ؿََ

ّ ملك عريب قادر على حفظ الببلد كٛتايتها من الغزاة ا١تًتٌبصُت ألنو  واءؿ با٠تَت ُب ظلٌ الٌشاعر يتفاءؿ با١تلك، كيتفف
                                                 

 . ٕٕٓمصمح الشعر األندلسي : ص - ٔ
 .  ٕٕٓالمرجع السابؽ: ص - ٕ
ور، الدار التونسية شيخ محمد الطاىر بف عاشاإلماـ ال ذد العقياف: الفتح بف خاقاف، اححو وعمؽ عميو سماحة األستائقص  - ٖ

 . ٖٗ٘ـ. صٜٜٓٔر، شلمن
 . ٕٕٔمصمح الشعر األندلسي : ص - ٗ
 . ٕٛٛالمرجع السابؽ: ص - ٘

 ًَ 
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(, بياض الصبح كانتشاره ُب أفق السماء لو داللة على انتشار الٌسبلـ كاألمن، كالٌشاعر فالصبح سيفهبا، فقولو )
 على الٌرعية كأحوا٢تا.بح ُب صورة سيف يلمع ُب يد ملك ساىر و جٌسد الصٌ 

كوف "كصوؿ الشاعر إىل ا١تشاركة ُب اٟتياة السياسية كتوجيهو ٢تا أصبح أمران مألوفان، كالذم ساعد على ذلك  إفٌ 
لدرجة نستطيع أٍف نقوؿ: إٌف الشعر  (ُ)"بعض األمراء شعراء يحّبوف الشعر ويقّدرونو، ويؤمنوف بأنو مقياس للكفاءة

ل ُب ا١تناصب العليا ُب الدكلة حىت ُب دكلة ا١تعتمد بن عباد الذم ىو األداة األكىل اليت كانت ٘تنح صاحبها حق التوغٌ 
أديبًا شاعراً، حسن األدوات، فاجتمع لو من الوزراء  كاف ال يستوزر وزيرًا إال أْف يكوفَ "يقوؿ فيو ا١تراكشي: 

 . (ِ)"لم يجتمع ألحد قبلو والشعراء ما
ال يكاد ينفك  عنها ُب صراع خارجي ُب  ،تلفة، فغدا ظبلن ٢تااٟتياة السياسية بألواف ٥ت عرٌب عنكمن ىنا فجٌف الشعر 

صورة غزكات مستمرة كمرابطة كجهاد ُب الثغور، إضافة إىل كوّنا صراع داخلي يتمٌثل ُب الثورات كالفنت اليت كانت ُب 
ليت كانت ٖتيط داخل األندلس، كما أٌف القارئ ألشعار الشعراء ا١ترافقُت لؤلمراء تعطيو صورة لؤلحداث كالظركؼ ا

ٔتلوؾ األندلس كأىلها، حىت ُب تلك الغزكات اليت كاف يقـو هبا اٟتكاـ األمويوف كقادهتم ٧تد الشعراء ٯتزجوف 
بتعابَتىم بُت ا١تدح ككصف الغزكات كاإلشادة هبا، كبُت االعتذار عن تلك االنكسارات، ففي غزكة كادم سليط كىي 

 : (ّ)يقوؿ العتيب فيها من أٌمهات الوقائع ُب أياـ األمَت ٤تمد
ِّٖ ََ ٥ََّالٌِٓغََ ََوئ٣ّ ََ ٧ََا ِ ّاََ ُِٔ ّالصََ ََ َّتِصََ

ِّّ١ََ ـُِطَََ ٧ََال٩َّت َّٖالعَََ ََؿ َََِٗ ًََـط١ِّال ّوااَََ

َّٞ ّالٌغ٧ََََِ ّوقََََّٔغََََِٔ  ًِّوقََََوئ ّتٖكََََ

ّّ ِِٖ ََ ِٖٕتّوُمَشَََََ ََ ٣ََِّمغَََََ ًٌََكّبؽَََََ ّمَََََ

ُِٖب٦َََََََّبص٧ََََََا ١ٍ ّعََََََوي ّ ؾََََََقف٤َّ 

ََؤيّاّ   ِّ ٖٓمََََََ ٣َََّال ٌََََََِ ََٖكًف٤ُّٔم ّتََََََ

ّ

ّ

يضرب هبا ا١تثل  ان كأدلة على بطوالت األمَت ُب غزكتو، فقد أصبحت كقائعفالشاعر ٬تعل من البيض كالٌسمر شواىد 
ُب ا١تشرؽ كا١تغرب، كالشاعر شٌبو السيوؼ بصواعق تلمع كتربؽ كتنهاؿ على أعداء األمَت فتحرقهم، كٕتعل جثثهم 

 رمادان أزرؽ.
يطنب ُب كصف الًتتيب الرٝتي الذم   الٌشعراء ا١تواسم كاألعياد اليت ٖتدث ُب األندلس، فا١تؤرخ ابن حٌيافلقد كاكب 

كاف ٬ترم ُب مثل ىذه ا١تناسبة، كُب تصوير اإلذف ١تختلف الناس ْتسب مناز٢تم للتسليم على ا٠تليفة، ٍب يقوؿ: 
أحسن ما أنشد بو  وقامت خاللو الخطباء والشعراء مرتجلين منشدين، فأكثروا وأطالوا وأجادوا، فكاف من"

                                                 
 . ٓٛتاريخ األدب األندلسي, عار الطوائؼ والمرابطيف: ص - ٔ

 . ٘ٙمار. ص -المعجب في تمخيص أخبار المغرب: محي الديف بف عمي التميمي المراكشي, مطبعة السعادة  - ٕ

 . ٜٙٔ/ٕـ. ٜٓ٘ٔبيروت,  -مغرب: ابف عذارى المراكشي, مكتبة اادر البياف الُمْغِرب في أخبار ال - ٖ
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الذم مدح اٟتكم ا١تستنصر ُب  (ِ)"(ُ)اىر بن محمد البغدادي المعروؼ بالمهّندالشعراء يومئذ قوؿ مقدمهم ط
 :  (ّ)كأشاد بو كبعهد خبلفتو كحكمو ّّٔعيد الفطر سنة 

ََٖهوّّ َََيّ َّ ِصََََََ ٗٔك ََََََ ٧ََ ّا ّتََََََ

ّ

ََوّّّّ ٧ََا ّإكؿوهلَََََََ ٥َََّتْؼَََََََ ّ ل َََََََِ

ّ َّ ّ٦ََُ ًََّيوونًَََََََ ََوّـَِووكونَََََََ ّفَََََََ

ّ

٦ََُوأٓوّ ّٗٗومَََََََ ُٖال ََ ََؽوهلوّّهَََََََ ّأ َََََََ

ّ  أيٌاـ الرخاء كالٌسعادة اليت شاعت ُب عهد اٟتكم ا١تستنصر. لتدٌؿ على  (ىرالزُّ )ونية ا١تفردة اللاعر شالوٌظف ف
ٍلك بل يهنئ أف كما إف كاد ا١تستعُت 

ي
يدخل قرطبة حىت سارع ابن درٌاج القسطلي ُب الذىاب إليو لكي يهٌنئو با١ت

ٍلك بو، فيقوؿ
ي
 : (ْ)ا١ت

ََوُاّّ َِّٖ ِوْنّو ََّ ٖٔه ََ ََٕاّالََ ًََوّهلََ ّهـقىََ

ّ

ٔٓو٥ِّ ََ ََواّّْولؾَََ ٔٗنقوّأمَََ ََ ََوُاّّوالَََ ّوإميَََ

ّ   اف الٌسبلـ كاألمن كاإلٯتاف، كفيو استبشار ْتيوية ا١تلك كاستمرار كجوده.فالر٭تاف رمز ا٠تضرة الدائمة لذلك ىو عنو 
ركف قوة اٞتيش فيصوٌ  ،بوصف ا١تلوؾ كخبلفتهم بل كانوا يتطرٌقوف إىل جيوشهم وفاألندلسي اءكمل يكتًف الٌشعر 

 واف تنعكس بوضوح ُب تصويرىم. فكانت األل ،كعسكره
 : (ٓ)يقوؿ مركاف بن عبد الرٛتن

َََّّٔ ِٗبَ ُِّٛم ََوليق ََوليَّٖبَ ّْٖكَ َََؽ َِِ  َّ٦ََ ّّْٔلَ

ّ

ََٖ اّّّّّ ََّٔا  ََق٧يّق ِِٖ ّالِ ََ ٥َََّب ََولغق٤ِّ  ّوك

ّ ٍٍّّّّ َٖٔع ٣ََُّٗمََََ ٔٓ ّ ق٦ََََّكََ ََ ََوّتيََ ّإذاّمََ

ّ

ٖٓاّّّّ ََ َُِضَ َُّٛم ََق ِّٖأبَ ََ ََؤتّاليََ ََٔاّكُعيَ ّبَ

ّ ُّْال٧َََغ٨ّٔبُؽَؿؤت٦َََّّّّٔ ًِّ وَََ ّ َََنِاَّ َصََََػ

ّ

ًَّّ ََ ٖٖاّّّّّ أو ََوِ ّقََّٔاِ ََََػ ٖٔؿ ّبفََوَّوِع٦َََّا

ّ (، ٍب البيض, الزبد, الغيم, البرؽ, السيف، بدأىا باللوف األبيض )شيرسم الشاعر صورة لونٌية ٥تتلفة الدالالت للجي
بٍيضو كأنٌو أمواج ْتر زاخر ٞتيش ا١تدٌجج بكماتو كبأسلحتو كبانتقل إىل اللوف األخضر، كانتهى باللوف األصفر، فهذا ا

، كىو كالغيم الذم يأتلق منو ضياء الربكؽ الٌساطعة، فهو إذا ما تبٌدل للعياف ٗتالو عباب ْتر أبيض  يعلوه زبده كثيفه
شًتؾ ُب اٟترب فجٌف ا١توت قد تو، فعباب البحر األخضر يدؿ على شٌدة عمق البحر، كإٍف اأخضر لشٌدة كثافتو كقوٌ 

  كجهو، كيفزع من قوة ىذا اٞتيش كضخامتو. رٌ يصف
 : (ٔ)يب جاعبلن أشعاره سجبلن النتصاراتو كأ٣تاده، يقوؿػكيصف الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي جيش ا١تنذر بن ٭تِت التجي

ّّّ٦َََ ٖٓاٍ ّلَََ ََ ٣ََّعَََ ٣ٍََّكولؾقَََ ّ ّعَػَََ

ّ

ٖٓاُ ّّّّّ ََ ٣َََّْعََ ََّْٖعَػََ ِّٗنصََ ََ ََ ّ٥ََ ّمََ

ّ َُّ٘بََََٖيَّ ٍوَعَََيّٕوَك ٧ََََِِّ ّ ق٦َََّالشَََؿ

ّ

َََػوُ ّّّ ََوّإِِٔاَََ ًَّإوكٔمفَََ ََ َََّٓ ٔ٧ََ ّلؾؿَََ

ّ                                                  
عراء الدولة العامرية، وفد عمى المناور أبي عامر شاعرًا متقّدمًا مف شطاىر بف محمد المعروؼ بالميند البغدادي كاف أديبًا  - ٔ

 محمد بف أبي عامر وحظي باألدب عنده. 
 . ٖٓٔبة: صتاريخ األدب األندلسي, عار سيادة قرط - ٕ
بيروت، لبناف.  –المقتبس في أخبار بمد األندلس: ابف حياف، تحقيؽ عبد الرحمف عمي الحجي، نشر وتوزيع دار الإلقافة  - ٖ

 .ٚ٘ٔص
 . ٚٗديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٗ
 . ٕٗٔعار أىؿ األندلس: صشبييات مف أشالت - ٘
 . ٕٙٔديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٙ

 ًَ  ًَ 
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ِٔموُ ّا٧َََََأكْىّوا٧ََََََّٕٗوَؿ٨َََََّ ّوالَََََ

ّ

ََوُ ّّّّ ََؿوُ ُّغيَََََ َََََِٓ ََوّوال ّواِّ ُ َّ ٖوَََََ

حىت أٌف الشمس ارتدت فيو بػيٍردان من عجاجتو،  ،فجحفل ا١تمدكح كثيف ضخم ككثافة الٌسواد ُب الليل كشدة ظبلمّو
ة كالٌسماء ، كالدماء اٟتمراء تسفك، كاألرض عطر بلؾ كبا١توت لؤلعداء، فاٞتو حاـ و كُب حناياىا ا١تظلمة إسفار با٢ت

 مغربٌة. 
ا١تمدكح  مايلقيه نذيلالٌشاعر ىذا ا١تشهد الشعرم ٞتيش ا١تمدكح ليوحي للقارئ بدالالت ا٢تبلؾ كالٌركع اللقد رسم 

ة الشعرية اللونية ٞتيش ا١تمدكح عندما كصف اٞتو العاـ يُب نفوس أعدائو، موٌضحان دالالت ا٢تبلؾ كا١توت بتلك ا٠تلف
 كاألرض كالسماء. للجيش كللدماء اٟتمراء 

 : (ُ)كيقوؿ الٌشاعر عبادة ُب تصويره للجيش بأنٌو ركض ٥تتلف األلواف، ٗتفق ُب أعبله سحائب من البنود كالرايات
ٖٓوِ ّ ّأل٧ان٦ََََََّّٔ ّ ّعَػ٣ٍََََََّكََََََول

ّ

٧ََئّّ ََل ك ّاَََََََوُتّبـََََ ّوفػ٧ََََََّبََََ

ّ لنصر كالبطولة، كقد استلهىمٍت ملونة كأّنا أزىار الركض ا١تتنوعة، كقد غطاىا سحب من البنود ا٠تافقة باالرايات ف
 . ذلك من صفات ا١تمدكح

 : (ِ)يقوؿ الشاعر أٛتد بن عبد ا١تلك الكاتب
ّّْ١ََ ََولػ٧ًِن٧َّا َََ ٍّٖبَََ ََ ََكُ ّقصَََ ّوأ َََ

ّ

ََٖ ّ ٧َلّ ََوّّتََ ََٔيُّ ٧ٖمََ َََرّا٘ـقََ ََوّ ََ ّفََ

ّ ٧ََِ ّوعف٦ََّّٔ ٥ََّن ِّٛم ََق ََلٓاّابقضََوَ ّالي ّّك

ّ

ََىُّّ ََوّإذاّاٗطََ ٦ََُّ قـََ ََوّّوذاّ أُوََ ّأوؾؿََ

ّ ٖٗ ِّٖهََََ ُِٖؿََََ َُّّاََََقػ٦ّٔكََََلٖاّا ََََٖا ّا

ّ

ٖٗ ّ ّا٘شَََََََٖ ٓقٔيّ َََََََٖؿؿوّّّّ ّإذاَّهَََََََ

ّ ََٔاّّّ ٥ََِّغ ٧ََِاَّم ٥ََّل ِّٖم ََْػ ََلٖاّا ََػٖاَ ّالٗص ّك

ّ

ََوّّّّّ ُِٔط٦ُّٔمًََظؾ ؿَََ ََ ٥ََُِّاَََ ٧ََٔ ّٔمَََ ّإ َّ ْػَََ

ّ ٧ََٔي ّّٔ ُُّٞعَ ََ َِّٖم٧ِٔقَ ََ ُِٗضَ ََٖاَ ّا ََلٖاّاَضَ ّكَ

ّ

ََوّّّ َََيّالظؿ ََٖ ّٔ ُؾ ٥ََُّالٌٖ ًََؽ٨ّبط ََوّا  ّإذاّم

ّ حىت أٌف طيور ا١تنية ٗتا٢تا ٖتـو  ،فق فوؽ القصر، فهي عبلئم نصر كقوةلؤلعبلـ اليت ٗتبوصفو اعر أبياتو بدأ الشٌ 
لشاعر ه كبياضو من نور كجو ا١تمدكح. كما أٌف رأيو سديد مصيب، فهو يكشف لءحو٢تا، فالبيض منها استمٌد ضيا

كجعل  ،م على الٌنصر، كأٌما األعبلـ اٟتمراء فكأٌّنا سيفو عندما ٬تٌرده من غمده، كقد صمٌ ا٠تطوب ا١تظلمة عندما تلمٌ 
 دماء أعدائو تسيل عليو. 

كقد أتاه آمبلن بالعفو كالسماح، كا٠تضراء  ،كأٌما الٌصفراء منها فيقرّنا الٌشاعر بلوف اإلنساف ا٠تائف من غضب ا١تمدكح
 كيشتكي لو الثرل احملل كالظمأ.  ،منها فهي ٖتاكي عطاءه كجوده كسخاءه عندما يدٌب احمٍللي ُب بطن الثرل

 : (ّ)غدا التوريد زينة ٠تدكدىا ،رل الٌشاعر ابن ىذيل القرطيب ُب البنود اٟتمراء خدكد فتاة حسناءكي
ََََّٖ َُٖ٘ؿَََ ََلٓاّا َََّّوكَََ َََ ُّْ ٧ََِاّ ّا ّالّؾَََ

ّ

ُّّّٔ ََ ََوّال٧ًٖ وََََ ِٗوـُفََََ َََََََُٔوْيَّو ّ١َََََََِّ

 :(ْ)كيصف ابن حـز األندلسي الرٌايات السود عندما رآىا ترفرؼ ُب ٝتاء األندلسّ
                                                 

 . ٕٓٔف أشعار أىؿ األندلس , صالتشبييات م - ٔ
 . ٕٕٔالمادر السابؽ : ص - ٕ
 . ٛٚشعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلسي , ص - ٖ
 . ٓٗطوؽ الحمامة في اإللفة واألاّلؼ : ص - ٗ
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ًّٔالٖا ََ َ ََّْٕ ََّوُمَ ـََ ٧ََيًاّتقُؼ ََو ُّاَ ًِّّوَ

ّ

ّٔٔ ََ َ ٖٗ ّنػ٧َََُ ّال٧َََََ  ّأاّّْاَََيق٣َّإ ّال

ّ ٢تذا عمد إىل  ؛ود( تكشف لنا عن موقف ابن حـز السياسي الذم كاف ىواه مع بٍت أميةإٌف داللة )الرايات السٌ 
 التعريض بالعباسيُت الذين اٗتذكا الرٌايات الٌسود شعاران لدكلتهم.

 

 :ألوان األ اطٌل الرحرٌة – 3

صف األساطيل البحرية يبل نرل الشعر ، مل يقتصر الشعر األندلسي على كصف اٞتيوش كراياهتا كسيوفها كرماحها
ككظٌفها ُب اٟتديث عن أجواء تلك  ،رصدىا بكل دقائقها كأحداثها كأنواعها كألواّناف ،كما رافقها من معارؾ ْترية

سمح ألعداء العرب أف يشٌنوا ىجمات ْترية ضارية على ا١تعارؾ البحرية, فالشواطئ ا١تًتامية األطراؼ كانت ت
إنشاء أسطوؿ بحري على جانب من الدرجة والمناعة والكفاءة أمرًا ال مفّر عنو وال "األندلس؛ لذلك كاف 

في عهد الحكم "كقد بدأت البحرية األندلسية تظهر على صفحات مياه البحر األبيض ا١تتوسط  ،(ُ)"محيص عنو
قاـ بإنشاء دار  ،وىو األمير الّشجاع المثقف الفناف الحصين ،ف عبد الرحمن األوسطا كاالربضي, فلمّ 

واحل األندلسية, الصناعة بإشبيلية, وبنى المراكب الكبيرة بأعداد وفيرة, وجّند رجاؿ البحر من أبناء السّ 
 . (ِ)"ووّسع عليهم وأجزؿ رواتبهم ،وأمّدىم بآالت الحرب البحرية والنفط

، فكاف لكل قطعة ف من ٣تموعات من القطع البحريةالبحرم الذم كانت ٘تلكو ببلد األندلس يتكوٌ  فهذا األسطوؿ
كلوف معُت, فمن قطع األسطوؿ البحرم األندلسي الشواين كالغرباف, فالشواين مفردىا شونة  نةككظيفة معيٌ  اسم معُت

, ككانت ٢تا ٣تدافان  عددىا مئة كأربعة كأربعُتأك شينية ككانت كبَتة اٟتجم, ٢تا قلوع ذات لوف أبيض, ك٣تاديف يبلغ 
, كرجا٢تا ينقسموف إىل ٣تٌدفُت كمقاتلُت, ككانت ىذه الشواين تطلى ٔتادة القار  أبراج كقبلع تستخدـ للدفاع كللهجـو

 لذلك عيرًفت باألغربة أك الغرباف أك الشواين. 
يت بذلك ألٌّنا تقذؼ ٢تبان أٛتر فتحرؽ األعداء , كمن سفن األسطوؿ البحرم األندلسي اٟتراريق كمفردىا حرٌاقة, كٝت

فت فهي ٥تٌصصة إلحراؽ سفن العدك, كعدد ٣تاديفها يقارب ا١تئة ٣تداؼ إضافة إىل الطرائد كالشلنديات كخفٌ 
كالبطس كمفردىا بطسة اليت كانت تتكوف من  ،, كىناؾ ا١تراكب اٟتٌمالة لنقل األسلحة"صندؿ"فأصبحت تعرؼ بػ 

 .(ّ)ك٢تا أربعوف قلعان, كتتسع إىل سبعمائة مقاتلعٌدة طوابق, 
و البٌد من التطٌرؽ إىل ذلك الٌشعر الذم رافق األساطيل البحرية من أجل أف يعرؼ ا١تعٌت كاٞتو كقد كجد البحث أنٌ 

 َت عنها. عراء األندلسيوف التعبالذم رٝتو الشعر األندلسي لتلك األساطيل, كانعكاس ألواّنا على ا١تعاين اليت أراد الشٌ 
فالقاضي أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٭تِت بن غالب, كىو من شعراء ا١تائة الثامنة مدح السلطاف أبا فارس عبد العزيز. 

 : (ْ)يقوؿ

                                                 
 . ٖٚٗاألدب األندلسي, موضوعاتو, وفنونو: ص - ٔ

 . ٗٚٗ, ٖٚٗالمرجع السابؽ: ص - ٕ

 بتارؼ.  ٜٓٗالمرجع السابؽ: ص  -ٖ

 
الكتيبة الكامنة في مف لقيناه باألندلس مف شعراء المائة الإلامنة: تأليؼ لساف الديف بف الخطيب, تحقيؽ إحساف عباس, دار  -ٗ

 . ٗٓٔبيروت, لبناف. ص –الإلقافة 
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٧ََِ ّعـ٧َيهََََوّّّّ ِّّالُيَََ ََلم ًَّلًََ ََ َّبعٌََِ

ّ

ًِّكَََولٓ ّمـفَََوّ ٧ُ هَََوّّّّّّ ّبفَََوُّأِمـََََ

ّ ّ ٧ََََان٩َّٓؽقفََََوّانؼضوضًََََوّ ٧ََََاه٥ْ

ّ

ّ

ّ

ََّوّ ًََوّ ؽوهَ َٖ ّو٧مَ ََ َ َِٖ ُٖهوّّوإاَّ  ِٖو ََ َ َّ

ّ ِٖبََََوْاّ ؿ٥ََََِّأِع٣ََََِّأٓنفََََوّ ّوإاّقق٣َََََّٔغ

ّ

َٔاّإذُّتٔغُرهََََََوّّ ّن٧ا ََََََُىّأ واِنّالٔعََََََ

ّ فن كالقوارب اليت أرسلها مثل ا١تمدكح أرسل البٌحارة كي ٖتمي البحر كما ٛتى الرٌب, ككانت السٌ  فالشاعر رأل أفٌ 
فجذا كصفها  ،ة ألصوات السفن عند إْتارىاالنسور كالشواىُت اليت تنقض  على فرائسها, ككانت أصواهتا مشاهب

 و كصف صحيح ألٌّنا تنعق على أركاح األعداء اليت تزىق عند اللقاء. بالغرباف فجنٌ 
كأما الٌشاعر أٛتد بن ٤تمد ابن األبار, كىو أحد شعراء ا١تعتضد بن عباد, كىو غَت الشاعر ٤تمد بن عبد اهلل بن 

 : (ُ)فيقوؿ األبار فجنٌو يصف الشواين أك الغرباف,
ٌََيّّّّ ََؤب ََؤ ّاَ ََؤ ّاَ٘ ٥ََِّبـَ ََٕأّمَ ََوّ ٓيَ ّوَ

ّ

ُّّّ٦ََ ََوِ ُّتْطٔػُىَ ٣ََُّالـَ ََٓىّأهَ ََوَّ َ ٧ََّٔلَؿَ َّتْطُػَ

ّ َََّ ـََََٔٔيّالَ ًََوّبلِع ِٖبونَ ُّْٔغ ٖٓو ََ ََوّالَ ُّتطُرهَ

ّ

ُِٖ ض ُّّّ ََ ٧ََاَّْتََ ِّٛل  ََ ََق َََؿوئ٤ِّاليََ َََّ

ّ َٖتّّّْ ََ ٦َََّٔعَ ٨ََّبَ ٤َََُّّْوؾػَ ٣ََّٓأِيَهَ ٥ََّكَ ّمَ

ّ

ََُم ُّّّ ََوِ َّوِفـَََََ ٦ََّٔبولؼََََ ََوّلٖاكٔيََََ ّ ؿََََ

ّ رب كالٌسفن اليت تطفو على سطح ا١تاء ساْتة ٦تا يوقد من ٤تركاهتا اليت تدفعها ُب ا١تاء, ككأ٪ٌتا الريح تطٌَتىا  ذا القواحبٌ ف
راكبها يطليها بالقار  غَت أفٌ  ،كالغرباف ألٌّنا سوداء, بينما شراعها أبيض, فهي تشبو ا٠تيوؿ ا١تد٫تة الربيئة من اٞترب

 ليمنع تسٌرب ا١تياه إىل داخلها . 
 : (ِ)فيقوؿ ،يغـر الٌشاعر ابن ٛتديس بتصوير نوع من الٌسفن البحرية تسمى اٟترٌاقات قاذفات الٌلهبكقد 

ّّٕٜ ََـػ ٩ََّبََََََ ًََيّتٖمََََََ ّ أواّ ٖبقََََََ

ّ

ًََعو ُّّّ ٦َََّااَََ ٧ََِ ّلَََ ََؤيّالـػَََ ٌّمخَََ

ّ ُِ٘ف٣َََََََّ ّاّني٧ََََََتّمـ٦ََََََ ّكََََََلٖاّا

ّ

ّإ ّ ٩ََََََِّال٧ع٧ََََََ ّل٦َََََََّابًََََََٔاُ ّ

ّ ََّو ََواّ قفََََ َّ٘ال كََََ ََو  ََلٖاّمـََََ ّكََََ

ّّ

ّ

ََق٤ِّّ َََََٕ ٧ََاِ ّا ََو ُّّّهَََ ََوّا ًيَََ ّبفَََ

ّ ٧ََاوٌّ ََََ ُّ٦ََ ََ لّمـََََ ََوْ ّوـََََ ّحنََََ

ّ

ُِّب٦ََََََََََّب٧ََََََََََاُ ّّ ّّ وانّالعؾ٧َََََََََ

إٌف ابن ٛتديس يغوص ُب تصوير عملها ا١تفزع, كيتأٌّن ُب صياغة عبارات تبعث الرعب ُب قلوب األعداء, فيستخدـ ّ
 ،الوجوه تستخدمو لشيٌ  فط األسود الذم ترمي بو تلك السفن األعداء لتخمد نفوسها، كا١تهل األٛتر احملرؽداللة النٌ 

ضي على تقفز منو الٌشواظ ا١تلتهبة لكي تق حاس األصفر الذمكأٌما منافس الربكاف فيشٌبهها بأىواؿ نار اٞتحيم, كالنٌ 
 أركاح العداة, كٌل ىذه ا١تفردات اللونية توحي بالٌنار كاالحًتاؽ كا٢تبلؾ. 

من كطنو صقلية اليت سقطت ٖتت سنابك خيل ففيها تعويض نفسي استخدمو الشاعر بعدما أجرب على ا٠تركج 
زلوف ا٢تزائم بأعدائو الذين ػين األكربيُت حىٌت أنٌو كاف ٭تٌس بشيء من التعويض النفسي, كىو يرل أىلو ُب األندلس

استولوا على أرضو, فهو يطرب لنصر قومو, كيسٌر ٢تزٯتة أعدائو العلوج, كلذلك ٣ٌتد الشاعر كٌل نصر أحرزه 
 لمات فيها مزاج ركحو كعطاء شاعريتو ا١تتدفقة. األندلسيوف بك

                                                 

  
 . ٕٔٓ/٘نفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  -ٔ
 . ٜٖٕديواف ابف حمديس: ص  - ٕ
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 : (ُ)كيصف ابن ىاين األندلسي أسطوؿ ا١تعٌز الفاطمي الذم انتصر على أسطوؿ الرـك ُب موقعة اجملاز
ََوّّّ ّّْاّ كُ فََ ََٖو ّإ ٢َََّالََ ََوّ اَ َّمْؾََ ّومََ

ّ

ُّٖأِ َََََََكْ ّهلَََََََوّوُبـ٧َََََََُيّ ـَٖشَََََََ ُّت

ّ ٖ َّ َََََيُر ّّّّ ّ ؾقفَََََوَّغؿَََََوْ ُّمْؽَػِفَََََ

ّ

َّعٓؿٌََََََيّوُ  ٧ََََََيُّّل٦َََََََُّبو قََََََو ّّْ

ّ ٍُّّّ ًِّوََََو  ّإذاّ  ََََِٖ ّغقظًََََوّتٖاَمََََ

ّ

٧ََُيّّّّّ ََق٤ِّوقَ ََوِ ّإََ ٥َََّنَ ََٓىّمَ ََوّ َ ّكؿَ

ّ ىو اٌطبلعها على ىذه األعبلـ كالبيارؽ اليت نصبت ٢تا حيث يعلوىا  ،الذم أخاؼ الرـك كجعلهم جزعُت مضطربُتف
ت حنقان كغيظان ظهر الٌلهب الشديد منها, سالٌسحاب ا١تشتبك ا١تتطابق, ككأٌف الربكؽ كالرعود تنهل  منو, فجذا تنفٌ 

 ككأٌّنا نار جهنم ذات الوقود. 
 : (ِ)كيقوؿ ابن اٟتداد األندلسي ُب أسطوؿ ا١تعتصم

ِّٛنََََو ُّّّّْ َؿ٤ََََّْ ٧َق ّفََََوّم٥ََََّالٔيََََِق

ّ

ًِّ ؾق٦ََََََّ َمَََََوُيّّ ُّك٣َََََّٗم٥َََََُّأِ ٔاََََََؾ

 ،لذم ترميو سفنو ٭تٌوؿي أعداءه إىل رمادفسيوؼ جند ا١تعتصم عندما هتتٌز فجٌّنا تسل أركاح أعدائو, كالنفط اٟتارؽ اّ
 فاٟتمم كالٌنار توحي بالقوة كا٢تبلؾ بينما الٌرماد يوحي با٢تبلؾ كالنهاية. 

ركح  كٮتٌلد الشاعر القرشي القرطيب ا١تعركؼ بالطليق أسطوؿ ا١توحدين ٕتاه أسطوؿ الرـك كإيقاع ا٢تزٯتة هبم, كبثٌ 
 : (ّ)الفزع, فيقوؿ

ََٖوِ ّ ّّ ٥ََِّالَ ِٔٓأّ َ ََ َ ٍّ٘ َُٔل ََ ََوِ ّأِنَ ّأقطَ

ّ

ََولَعٖتّّّّٔ َِٖو٥ِّبَ ََ ََ ّالَعِيَ ِّٔمَ ََ ُّٖقَ ََ ّواليََ

ّ ََوَ ّ ّ ؾ٢ََّّّّٕ ٍَ ُّْاهلق  ََ ٥ََِّو ٣َََّٓم ٥ََُِّك ّٔم

ّ

ََىّّٔ ََ اُ ّبولُعُشَ ٖٓٔ ّالَغَ ََ ٍّٖإذاّاَضَ ََ َّعِؿَ

ّ َٕ َّٕوهََََََوعٖ ّمؼّؾََََََىَّبََََََِق٥َّمشًََََََو

ّ

َََِِٓق٠َّٔبَََِق٥َّاَََ٘ؤ ّوالّؾَفَََىّّّّّٔ ّتؼِؾََََىّال

ّ ََو يّّّٕ ٥َََّا ََٖٕيّبط  َّٖ ََ ٤ََّوف ٩ََّبف ّوٖم

ّ

ّ ّٖٓ ََولَي َُىّٔ ََ ََ ََ َّ ُّٖ ََ َََِ ََُغ٣ِّوالَي ََ ُّّ

يعرٌب الشاعر عما حٌل بالرـك ُب أرض أندلس, فيقوؿ: تستطيع أف ٖتٌدثى عن مصَت الرـك ُب األندلس, كقد امتؤل ّ
كيفركف كٌلما احتدمت ا١تعركة, فهم مقٌلبوف ُب الشتاء كالصيف كما  ،حيث غدا الرـك يًتكوف ا١تعركة ،البحر بالعرب

كالبحر  ،منشغبلن ْترهبم فأصبح الربٌ  ،وابح عليهم ا٢تبلؾكترمي السٌ  ،هبصنعو بُت ا١تاء كاللٌ يتقٌلب السيف عند 
 مضطربان هبزٯتتهم.
ما الٌلوف األٛتر كاشتقاقاتو ٗتتلف ُب كالسيٌ  ،ألساطيل البحرية ُب أكقات اٟتربعلى اعراء الشٌ  أسبغهاإٌف األلواف اليت 

األساطيل ُب أكقات الٌسلم, ناىلُت ا١تعاين كالدالالت الشعرية من ظركؼ تدرجاهتا اللونية عند حديث الشعراء عن 
لم كاف قٌواد األساطيل ينٌظموف مهرجانات كبَتة من أجل أف يستعرضوا فيها حياهتم السياسية, ففي أكقات السٌ 

اـ ا١تهرجانات سفنهم, كا١تبلحوف يقوموف ْتركات خفيفة سريعة ُب أعايل تلك السفن كأسافلها, فكانت السفن ُب أي
تبدك ُب أكمل زينة, ككاف البحار يتزيٌنوف بأهبى اٟتلى, كيلبسوف أٚتل الثياب ا١تزركشة ا١تلٌونة. يقوؿ علي بن ٤تمد 

                                                 

 
 . ٜٜ, ٜٛديواف ابف ىاني : ص -ٔ
 . ٜٛٔيواف ابف الحداد األندلسي: ص د - ٕ
المف باإلمامة, تاريخ بصد المغرب واألندلس في عيد الموحديف: عبد الممؾ بف ااحب الاصة, تحقيؽ عبد اليادي التازي, دار  - ٖ

 .ٕٓٔبيروت, لبناف. ص -العرب اإلسصمي 



 -ٜٚ- 

 : (ُ)اإليادم ُب ىذه ا١تناسبة
ََيّّ ٧ََُيَّك َََ ََوّأاَََ ٨ََّع٧انيفَََ ّو ؾَََ

ّ

ََََِّّّّٓ َٔٔيّال َِٕهىّٔختًََََوُ ّ ُّ ََََ ََََُ٘ ّكنّا

ّ ََٗٓوف٤ّ ًََعو ّبَََ ُّٖااَََ ََ ََوّاليََََ ّوكلَََِ

ّ

ََّّ ٧َََتّإؿَ ََىّٔ َ ُِ٘عٍَ ِّٞا ََ ٥ََّالٖبقَ ّو ّٔمَ

كقد تفٌرد الٌشعراء األندلسيوف ُب كصف أساطيلهم األندلسية عندما كانوا يسافركف, كٯتخركف عباب البحار, ك٬تعلوف ّ
لخدمة غرضهم، حيث صّوروا ما يواجههم من "من تلك األساطيل كسيلة انتقاؿ إىل ا١تمدكح, فقد كظٌفوا رحلتهم 

, كمن ىؤالء الشعراء ابن (ِ)"ترّبص بهم حتى يحّققوا مبتغاىم في التأثير في الممدوحأخطار تحيق بهم, وأىواؿ ت
 : (ّ)درٌاج القسطلي الذم كصف ُب إحدل قصائده رحلتو ْتران إىل ٦تدكحو, فجاءت لوحة فنية ٚتيلة. يقوؿ

َٖ ِ٘وقََُّٔذٔ ََ ِٖبََوُاِّ ّ ٥َََّمِغََٖٔتّالشََؿ ّٔغ

ّ

ّ ـٓوّالُػؾ٢َََََّتِف٧َََلّكلٖنفَََوّّّّ ََ ّإلق٢ََََّ َََ

ََكاُّتّٖ ََيْرّوَ ِفََ ََوَّ ََ ََوّ قفََ ٨ََّبـََ ّامََ

ّ

ّ ََّّّ ًّٔالٓصَ ََ ٍّٖإذاَّهٓيَ ََ َُضَ ٍٍّ ََ َّٕ٨ََ ّيوَ ؾَ

فأثقلها الركاب  ،فالسفن توجهت إىل ا١تمدكح الذم ىو ا١تنجد كا١تنقذ, كقد غٌصت بالناس, كىي هتوم كغرباف سودّ
 ،ما يعود إىل نفسو ك٫تومهم كأحزاّنم السوداء, كبعد ىذا التشاـؤ الذم سيطر على الشاعر, ٧تد أٌف التفاؤؿ سرعاف

 مأنينة كاألمل كالراحة. وف األخضر يوحي بالطٌ اللٌ  حُت جعل أمواج البحر خضراء ألفٌ 
إٌف ىذه الصور ترسم ُب أذىاف القارئ ما كاف ُب األندلس من فًتات قٌوة كازدىار, فشوكة األسطوؿ البحرم أخذت 

 هبا كل دكلة.  ضعف ٘ترٌ ٘تتد كتتسع عصران بعد عصر على أنٌو البد من فًتات ا٨تسار ك 
لقد مٌر األسطوؿ األندلسي ُب فًتات ضعف كتدىور, فأكثر الوافدين كالداخلُت إىل ببلد األندلس كانوا من أىل 

وا يطبعوف بطابع الغرباء ٦تا اف الببلد األصليُت, فقد ظلٌ م, كعلى الرغم من اختبلط ىؤالء الوافدين بسكٌ كٍ حرب كحي 
القوؿ. كما أٌف ا١تنازعات كا١تناكشات اليت كانت ٖتدث بُت فًتة  إف صحٌ  مًتابط فيما بينو غَت متٌوحد أك جعل اجملتمع

كان, فيو كثَت من العناصر الغريبة من بربر كإسباف كعرب كمسلمُت كغَت مسلمُت؛ لذلك  كأخرل جعلت اجملتمع مفكٌ 
ًتة فيو الصور اٟتزينة اليت تعرٌب عن كارثة , فنشأ أدب ُب تلك الفان كاف من الطبيعي أال نشهد فيو استقراران كال ىدكء

 ت باألندلس أك نكبة حدثت فيها. حلٌ 
 اللون وال كرات الكررى:  - 4

هب ُب ٝتاء األندلس, إف حياة أجدادنا العرب ا١تضطربة ُب األندلس كحاؿ دكيبلهتم على أرضهم, كانت كحاؿ الشٌ 
عوا بعضهم يغَت على بعضهم اآلخر من أجل أف يوسٌ فبل تكاد تلمع ُب أعاليها حىت تتهاكل كتسقط, ككم كاف 

نفوذىم, كيبسطوا ملكهم, كيزيدكا سطوهتم, ٍب ال يكوف من جرٌاء نتيجة ذلك إال تساقطهم كاحدان بعد كاحد، فكاف 
الناس ىناؾ ال ٭تصدكف سول احملن كاآلالـ اليت صبغت القصائد األندلسية باللوف األسود القاًب, كٗتٌللت ُب قوافيها 
الدموع كاآلىات, كمع أٌف أكلئك اٟتكاـ كاف البأس فيما بينهم شديدان, كأٌف بعضهم مل يكونوا يًتٌددكف ُب االستنجاد 

 هإاٌل أٌف ىذ ،فجٌف زماـ السيطرة ظٌل ُب أغلب األحياف ُب أيديهم ،باألعاجم من أجل أف ينصركىم على بٍت قومهم
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دلس, كمل يعصمو من الفناء كالزكاؿ, فهذه اللعبة ا٠تطرة اليت قاموا هبا  اٟتاؿ مل يضمن استمرار الوجود العريب ُب األن
كاليت كانوا يتداكلوف خبل٢تا ا١تمالك مل تلبث أف تغٌلبت عليهم, فلم تعد ا١تدف  ،كما أسفلنا لعبة الغزك كالكٌر كالفرٌ 

ب لتعود إىل حوزة ىؤالء كالدكيبلت كا١تمالك تذىب من يد عربية إىل عربية أخرل بل أخذت ٗترج من أيدم العر 
ت مشلهم, ؽ العرب, كتشتٌ األسباف, أكلئك الذين مافتئوا يدأبوف باستمرار إىل انتزاع أرضهم بعد الذم رأكه من تفرٌ 

سقوط حواضر األندلس ومناطقها في أيدي الفرنجة بدءًا من القرف الخامس "لذلك كاف  ،كضعف قوهتم
حسر ملك العرب والمسلمين, وأف ينحصر سلطانهم في أواخر القرف ة بّد من أف ينلم يكن ثمػّ "ك ،(ُ)"الهجري

ة, حتى غدت السابع الهجري في رقعة ضيقة من األرض فوؽ الجزء الجنوبي الشرقي من شبو الجزيرة اإليبريّ 
. كقد كٌظف الشعراء (ِ)"غرناطة وبعض البلداف القليلة ىي البقية الباقية من حواضر العرب في األندلس

فالشاعر مصعب بن ٤تمد بن أيب  ،ف مفردات لونية عٌدة لتعرب عن اٟتاؿ اليت آلت إليها الببلد األندلسيةاألندلسيو 
 دعوة ا١تعتمد بن عباد إىل ببلطو ُب األندلس, فلم ٬ترؤ على اإلْتار خشية أف الفرات القرشي الصقلي أراد أف يليٌب 

 : (ّ)ككتب للمعتمد قائبلن  ،يتعٌرض ألذل أسطوؿ الرـك
ٍََََّىّّا٧ََََٔيَّ ََََِقينَّّٕوشََََىّّّٔوا 

ّ

ّ ٍَََََي٥ّٖٔلْٖأا٩َََّكق٠َََّ َََوَتّأا٨َََ ّّْتع

ٍَٖ ّوالَََََٗ ّلؾعََََََٖتّّّّٔ ّإّْ ؾ٨ََََََّغَََََ

ّ

ّ ٦ََّ ُّّبَ ََػ ُّٖلؾَََٖوِ ّّْ َََٖلّالَِ ََ ّاليََ

فالشاعر يوٌظف التناقض اللوين بُت الٌشيب كالٌسواد ليعرٌب عن شٌدة ا٠توؼ كا٢توؿ اللذين يسيطراف على خلجات ّ
ٌب فيو الشيب لكثرة األىواؿ اليت صادفها, كمع ذلك نراه يتعٌجب ١تاذا ال يصبح سواد نفسو, فشعره األسود قد د

عينيو أبيض كالٌشيب, كسواد العُت ٯتٌثل الرؤية كالبصر بالٌنسبة للشاعر, فالبحر يسيطر عليو الرـك فبل ٬ترؤ أحٌد على 
 ألنو ألبناء قومو العرب . ا٠توض ُب غماره, ألٌف ا٢تبلؾ سيدب  ُب أكصالو, كأٌما الرٌب فهو آمن 

كأما الٌشاعر ابن ٛتديس فقد رسم صورة دموية ٛتراء لببلده, فهو ٭تٌز ُب نفسو األسى كاٟتزف لتصارع كاحًتاب أبناء 
 : (ْ)قومو ُب صقلية, كما آلت إليو ببلده عندما كقعت بيد النورمانديُت, فيتساءؿ عن حاؿ أىلها ٔترارة. يقوؿ

ِّ٧ََ ََفوّ ََ ََون٨ّأهؾََ َّّتػََ ََ ََٕيّأ ََ َّ ّ ًـََ

ّ

ََىّّّّٔ ٣ََّٗ و ََ ََوَ  ّكََ ََوّنََ ٖٓ ّ قفََ ََ ّوضََ

ّ ََو ْتّّ ََـف٤ّأقََ ََوَ ّمََ ََٖ ٤ِّاّ  ََ ّوّٕوََ

ّ

ّتََََٖٓولّاََََق٧ ًوّم٥ََََّْقََََّٞأقََََو ٔتّ

ّ أراد اضطراـ من ر, فالفتنة اليت حٌلت بأىلو أصبح ييٍشًعل نارىا كل ( رمزان للشٌ الناراستخدـ الشاعر ا١تفردة الٌلونية )
نجيع "أٌدت إىل جعل  "داللة الشر"توم من ٧تيع األقارب, فكأٌف النار تلك النار كاشتعا٢تا, فالسيوؼ أصبحت تر 

 .  "داللة الموت والهالؾ"يرٌكم الٌسيوؼ  "األقارب
فقد حزَّ ُب نفس الشاعر ضياع مدنو األندلسية, كا١ترء يلمح ُب أشعاره مسحة من اٟتزف كاألسى على ما حٌل بببلده. 

ىػ بيد الفر٧تة الذين عاثوا فيها الفساد, كشٌوىوا ْٖٖدينة بلنسية سنة يقوؿ الشاعر ابن خفاجة ُب أثناء سقوط م
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 : (ُ)نضرهتا
َٔ ّوَََََوّياُ ّ ٢ًّٔٔاْلٔعَََََ ًِّبَََََِوَ  َّ و َََََ

ّ

ََوُ ّّّّ ٨ََّوالـَََٖ ـ٢َّٔاْلٔيَؾَََ ََ ََوِّؤاَََ َََََ َّوَم

ّ ََؤتفوّّّ ََ ََٖ ََٔ وِاّ َّ  ََ َََٖ ُّٔا ََ ًَِّوََ ََ ًََيََ َّك

ّ

ََو ُّّّ ِٔووُ ّٔيوَََ ََ ًّٔوّْالَََ ََ ًّٔأِنَََ ََ ّّْأِنَََ

ّ على ما حٌل ُب ديار الشاعر من خراب كدمار, فالٌنار كظٌفها الشاعر رمزان للهبلؾ  "النار"لٌلونية فقد دٌلت ا١تفردة ا
كانا   -كقد أراد هبما الٌليل كالنهار -"الحدثاف"كالدمار الذم قضى على مدينتو, كالتقابل الٌلوين ُب استخدامو لكلمة 

ال أنِت "كتبت يد اٟتدثاف على ساحات الديار:   عند الشاعر سواء, فهما نذير شـؤ كمصائب على مدينتو, لذلك
 . "أنِت وال الدياُر ديارُ 

كتيٍستىشف  مشاعر اليأس كاالستسبلـ إىل ا١تصَت احملتـو ُب حزف الٌشاعر ابن شيهيد األندلسي على مدينتو اٞتميلة 
 : (ِ)قرطبة عندما سقطت, فيقوؿ

ََؤتِف٤ّّّ ٧ََُهّ ّ ٖ ََ ََوَاّوصََ ٗٓمََ ََِٔ ّال ََ َّ

ّ

ََّّّ ََوُيّلََ ٧ََ ًاّتؽََ ٧ََِ ُُّنََ ـَََ ٧ََُتُّت ٦َّّالؼؾََ

ّ ُِٖ يََََٕيّوؼ٣ََََُّٗبؽََََوُ َّم٥َََََّّّّ  ّٔؾؿ٣ٌََََُِِّق

ّ

ُّّٖ ٍََََََِ ًََػ َّوِيؽ٩َََََّبَعََََََِق٥ٍَّيِمُعفََََََوَّم

ّ

ّ

يطلب الشاعر أف ينَت الزماف ساحات قرطبة, فيجعل القلوب فرحة مسركرة هبا، فالعُت حزينة على ما حٌل بقرطبة, 
 ث اٞتلل. فالتفٌجع بالبكاء ىو أقٌل ما يفعلو ا١ترء ٕتاه ذلك اٟتد

كيتحٌسر ابن األبار على األياـ اليت قضاىا ُب بلنسية، عندما ٝتع نبأ سقوطها الثاين ُب فًتة االّنيار الطاغي ُب 
 : (ّ)ىػ, فيقوؿ ىذه األبيات اٟتزينةّٓٔالنصف األكؿ من القرف السابع ا٢تجرم سنة 

ََوّّّّ ِّٞهلَ ََ ٨ََّالٖبقَ ًُِّوِؿـََ ََ ًََوِّـؿَ ّوأ بعَ

ّ

ََقّّٖ ٍَّٞم٧ِٔ َ ََ ََٔؾَ ّٕيّوُك٨َََِمَََوّ َََىًّم٥َََّ

ّ ََٔضًََََٖا ـَََََوُ ّبفََََوّ ٍَّٙعـَِق ّ ََََلو٥َّ ََََِق

ّ

ََّّّ ََوَّأؾََِ ََوُ ّبفََ ٥ٍََّعـقـَََ ٥َََُّغصََ ّووأِوََ

فالربيع كا٠تلع ا١توشية دٌلت على مباىج اٟتياة الٌسعيدة اليت قضاىا الٌشاعر ُب ببلده, فالنعيم الذم كاف ٭تيا ُب ظبللو  ّ
 كاف نعيمان أخضر, فيو الراحة كا٢تدكء كاألمن. 

ؿ ٧تم ا١تعتمد ٯتٌثل ُب نفوس الشعراء مأساة أ١تٌت باألندلس, فا١تعتمد كاف رمزان للبطولة كالفركسية كالقوة, كقد كاف أفو 
ككاف اّنياره اّنيار الرمز الكبَت ُب تاريخ األندلس, فبل غرك أف ٧تد كثَتان من الشعراء ٬تعلوف من أسره كنكبتو مأساة 

 . حزينة، فكتبوا أشعاران تذٌكر باجملد الزائل
فقد كاف يأمل الٌشاعر أبو بكر بن عبد الصمد شاعر ا١تعتمد أف تطفئ دموعو البيض اليت يذرفها حزنان كحرقة على 

 :(ْ)ملكو ا١تعتمد النَتاف اٟتمراء ا١تتوقدة ُب فؤاده، كلكن ىيهات .يقوؿ
ََُىّأاِّّ ًُّأ َِ ََ ََّٔكـَ ََٖٔيّقَ ٩ََّتيَ ّأيمعَ

ّ

ََرااّ ََمايّلّنَََ ًِّبػَََ ِٖم ََ ٍََٗاّأضَََ َََ ّ

ّ ( يرل ُب تقٌلب الدىر ألواف اٟترباء اليت ال تثبت على لوف معٌُت, ككذلك ابن اللبانةالداين )ككاف الشاعر أبو بكر 
حاؿ الدنيا ىي متغٌَتة كمتقٌلبة كتقٌلب ألواف اٟترباء، فهي تتحٌوؿ من حاؿ إىل حاؿ, كال تستقٌر على حاؿ كاحدة. 

                                                 
 . ٖٗ٘ديواف ابف خفاجة , ص  - ٔ
 . ٜٓٔديواف ابف شييد األندلسي :ص - ٕ
 .ٜٖٚار: قراءة وتعميؽ د. عبد السصـ اليراس , الدار التونسية لمنشر . صديواف ابف األب - ٖ
 .ٖٓقصئد العقياف: ص - ٗ



 -ٔٓٓ- 

 : (ُ)يقوؿ
ّّْ٘ ََـغؿ ََو ّمَ ََيغٔيّاٖٖبَ َ ّ ُّٖ ََٔه ّوالَ

ّ

ّااًََََََكُ ّأل٧َََََااّ وْت٦َََََّٔ قفَََََوّ

كعندما يصَت ا١تعتمد بن عباد إىل األسر ينطوم على نفسو ُب أغمات، كيقوؿ أشعاره الٌشاكية، كيندب فيها حظو ّ
 :  (ِ)العاثر كآالمو، كيبكي مصَته كمصَت ملكو

ََّو ََوّكونََ ََوّْمََ ٢ََّ ُّيَنقََ ِّٞ ّظََ ََ ّاقـََ

ّ

ََّوّ ًَّأوَ وَنَََ ََ ٢َََّإِاّ و ْقَََ ََََِ َِّٗنْػ ََ ّوَ َََ

ّ ًَّبََََِؾطوٍاَّ ََََيقف٢ّقََََ ّٔأمََََوِّ عََََ

ّ

ََؾطونوّّّ ََٔهُّٖاَ ٧ََٔتّالَ ٧ََُيَّطَ ٦ََُّاَ ِٗٓتَ ّب

 فا٠تطوب السود نالت من ا١تعتمد بن عباد كمن ملكو, فقد غلبتو كأصبحت السلطاف. ّ
كقد كانت زكجة ا١تعتمد بن عباد قد ماتت قبلو, فلٌما مات دفن معها ُب قرب كاحد, األمر الذم أكحى إىل الشاعر 

 : (ّ)كيقوؿ ابن عبد الصمد أف يتوٌجو إليها ُب قربىا،
ٍّٖ ََ ًّٔبٗائََََ ََ ََؤّ ؾِؿََََ ّْٔأَمََََ ٧ََ ُّأٓ ّا٘ؾََََ

ّ

ٍّٚوِوَيائّّ ََ ُِٔؾَََََ ََوٕ ُّم ٢ََّٔذلّوَ َََََ ّلَََََ

ّ

ّ

ّ

ّ

ََٕلّّّ ََُٔكؿوّالَ ََّٔ ْؼَ ََ َِْ ََكّوا ٨ََّالُعَ ّأبؽَ

ّ

َٔائّّّ ََ ََوَتّٔ ََ ََٔنقوّ قََ ٦َََّالََ ًِّلََ ََ َََِ َّلٔي

ّ ََوّّ ٍََوووّإنفََ ٢ََّالََِ ٨ََّٔتْؾََ ٩ََّ ؾََ ّهلػََ

ّ

َٖٓب٨ََََََّم٧ِٔ َََََٓقيّاّبَََََٖائّّّّ ُّٖال َّ ِهَََََ

ّ ؿ عباد زكجة ا١تعتمد بن عباد ُب قربىا, فأخربىا بأٌف العبل كاجملد بكيا لفقد٫تا, كقد لقد زار الشاعر ا١تخلص الوُب آل
لبست الدنيا ثياب اٟتزف البيضاء. ٍب يشٌبو الٌشاعر سجايا زكجة ا١تعتمد بأزىار الٌرىب العطرة الشذيٌة كالربكد ا١توٌشاة 

 ليت كانت تسٌر نفس الٌشاعر كتنعشها. ٔتختلف األلواف الزاٌىية؛ لذلك ييبدم ٢تفتو على تلك الٌسجايا ا
إٌف سقوط مدف األندلس على ىذه الشاكلة ا١تدينة تلو األخرل جعلت الٌشاعر ابن عبدكف يقٌدـ لونان من غدر األياـ 

 :(ْ)كخيانتها ضاربان األمثاؿ ٢توؿ الكارثة
ًِ َََطَََ ًَِّ َََِقَىّ ٌؿَََوٍاَّيمًَََوَّو ّوَٓضََََي

ّ

ِّْ ًَ َََََِِ ِّٖإ ّالَََََٗبرّوَّٕت ّٔم٥َََََّ ؿَََََ

كيورد ابن عبدكف أيضان صيغ التفٌجع الواحدة تلو الواحدة مٌتهمان الٌدىر بالقتل، كالناس بالشركر، فأبيضهم اللوف ىو  ّ
 : (ٓ)كالٌسيف ُب اإلقباؿ على إراقة الٌدـ, كأٝترىم ىو كالرمح ُب إرىاؽ النفوس

ََوَلؿيًّ َََِ ّ ولََََٔهّٖ ََََْٖتّوإِاّأبََََٔ ُّم

ّ

ََؿُّّّّ ِٗ ِّٛوال ََق ٣ََّالي ٧ََُيّمٌ ُّٛوالِ ََق ِّٖوالي

ّ فَتسم ُب قصيدتو اليت قد تعٌد أٚتل قصيدة أندلسية عرٌبت عن صورة األندلس بعد  (ٔ)أٌما الٌشاعر أبو البقاء الرندمك 
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 : (ُ)سقوطها, كاٟتاؿ اليت آؿ األندلسيوف إليها 
ٍّ ٧ََ ََٔيّقََ ّٕٔلََ ٥ََّل ََوّمََ ٗٓه٤ُّّوََ ََ ََ َّٔٔ ََ َّبِعََ

ّ

ََواُّّ ّْٖو غقََََ ََوُلف٤ّكػََََََ ّأ ََََََو ّ ََََ

ّ ََو ٔلف٤ّ ًََوّ ّمـََ ََون٧اّمؾ٧كََ ََوّمّ٘كََ ّبََ

ّ

ِّٖ ّبَََكٔيّوالق٧َََ ّه٤َََِّّ ُّ ئَََاُاّالؽػَََ

ّ ّ ؾ٧َََّتَََٖاه٤ّ قَََو  ّّْيلق٣َََّهل٤َََّّّّ

ّ

ََوتّّّٔ ٥ََّ قََ ََقف٤ُّمََ ٧ََااُّّ ؾََ ِٕٓ ّألََ ََ ّالََ

ّ , كُب عبودية من بعد سيادة, كُب ضياع من بعد منعة, إٌّنم حيارل بعد  إٌف األندلسيُت أصبحوا ُب ذؿٌ  من بعد عزٍّ
ب الذٌؿ ألواف ٥تتلفة, فاختبلؼ األلواف كظٌفت لتدٌؿ على استقرار, فبل رشد لديهم كال دليل ٢تم, كعليهم من ثيا

فها الشعراء بأىل األندلس. ك٣تمل القوؿ: إٌف ٚتيع ا١تفردات الٌلونية اليت كظٌ  كالتفكك كالقهر كاألمل الذم أملىٌ  الذؿٌ 
ت ا١تشاعر,  فكانت مفعمة بأصدؽ العواطف, كحافلة بأحرٌ  ،على مشاعر ا١ترارة كمعاين االعتبار األندلسيوف ٪تى

 كأنغامهم الشجية.  رةعزؼ عليو شعراؤنا حينان من الزمن أٟتاّنم ا١تؤثٌ  ،لت كتران من أكتار قيثارة الشعر العريبفشكٌ 
 ،ألندلسيُتاألسلحة كعتاد ا١تفردات اللونية اليت ذكرىا الٌشعراء ُب كصف إىل اكىكذا ٧تد أٌف البحث كاف قد تطٌرؽ 

ياسية األندلسية كاٞتيش كا١تعارؾ البحرية نية تعطي صورة عن كاقع اٟتياة السٌ من خبلؿ استخدامهم ١تفردات لو 
 الكربل اليت ميٍت هبا العرب كأدت إىل خركج العرب من فردكسهم.  اتكأساطيلها، كاختتم البحث بالٌنكب

                                                 
 . ٜٖٔبيروت. ص -أبو البقاء الرندي شاعر رإلاء األندلس: د. محمد رضواف الداية, مؤسسة الرسالة  - ٔ
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 اال سكاس الطرٌسً لأللوان:  -هـ 
 

من تراهبا, ىاـ اإلنساف هبا, كتطٌلع ْتب كشغف إىل ٚتا٢تا كصفاء منذ أف أبدع اهلل تعاىل الطٌبيعة على مثالو كجبل اإلنساف 
ٝتائها, كعاش ُب أحضاّنا كنعم بفتنتها, فكانت الطبيعة ىي ا١تلهم األكؿ لكٌل شاعر كلكٌل كاتب, ككانت الدافع األكرب 

ا٢تدكء, إنٌو يناجيها فتدغدغ كلنفسو  ،فتمنح اٞتماؿ ألحاسيسو ،لئلبداع, فهي صديقة اإلنساف الوفٌية, يستلقي ُب أحضاّنا
لذلك  (ُ)مشاعره, كيهرب إليها ناشدان الراحة كا٢تناء, كيبوح ٢تا بأسراره كآالمو كعواطفو, فكانت مبلذ الٌنفوس ا١تتعبة القلقة

ه ألواّنا ُب ف ألواّنا الزٌاىٌية كا١تبهجة للنفس, كيعربكف عن أحاسيسهم كما تثَت لأقبل الشعراء منذ القدمي يصٌوركف الطبيعة ٔتخت
طبيعة فاتنة, فهامت بها النفوس، " ،فاهلل سبحانو كتعاىل كىب لؤلندلس طبيعة خبلٌبة، نفوسهم من أفكار كعواطف كرؤل

وشغفت بها القلوب, وتعّلق بها األندلسيوف جميعًا , وأقبلوا يستمتعوف بمفاتنها, ويسرحوف النظر في خمائلها, فهي 
رىا جمااًل , ترتفع فيها الجباؿ الخضراء, وتمتد في بطاحها الّسهوؿ الواسعة, وتجري أغنى بقاع المسلمين منظرًا وأوف

فيها الجداوؿ واألنهار, وتغّرد على أفناف أشجارىا األطيار, ويعمل الفالحوف في حقولها ليل نهار, ويعطر الّنسيم 
 . (ِ)"أو مّر بهاجوىا المعتدؿ, وتزّين بساتينها األزىار, وقد تحّدث عن جمالها كل من حّلها 

بالد األندلس أو إيبيريا, ىي شبو جزيرة في أقصى الجنوب الغربي من القارة األوربية، تتصل بّرًا بالقارة األوربية من "فػ
جهة الّشماؿ الشرقي حيث تحجزىا عن فرنسا جباؿ البيرينو )البرانس( الوعرة. أما سائر الجهات فتحدؽ بها مياه 

لّرـو أي األبيض المتوسط, ومن الغرب بحر الظّلمات أي المحيط األطلسي, ومن الجنوب البحار، فمن الشرؽ بحر ا
مزيج من مياه البحر األبيض واألطلسي, أو ما كاف العرب يطلقوف عليو اسم بحر الزقاؽ, والذي عرؼ باسم مضيق 

األندلس تالصق ىذا البّر وتكاد جزيرة  ،جبل طارؽ منذ الفتح العربي حتى يومنا ىذا, ومن ورائو البر اإلفريقي
اإلفريقي لوال ذاؾ المضيق الذي يفصل بين القارتين، والذي ال يتجاوز في بعض شواطئو المتقابلة نحو خمسة عشر  

 .  (ّ)"كيلو متراً 
كقد استقٌر العرب ُب جنويب الببلد كُب السهوؿ الشرقية كالغربية منها, لذلك كانت ىذه الربوع من أكثر ربوع األندلس 

لونية تبدك ُب قصائدىم ٚتا كصور و الن كخصبان كعطاءن, كمن ىنا كانت الطٌبيعة اليت صٌورىا شعراء األندلس بكلمات و
زاىية فاتنة ناضرة, فاٟتياة اليت كاف يعيشها األندلسي ُب أحضاف طبيعتو حياة مفتوحة ال يفصلها عن سهو٢تا كجبا٢تا 

ما جعل ا١تقرم يفيض ُب كصف طبيعة األندلس الفٌتانة إىل أف  ككدياّنا أم فاصل، فهو ابن الطبيعة البكر, كىذا
. فكأٌف األندلس جنة (ْ)"محاسن األندلس ال تستوفى بعبارة ومجاري فضلها ال يشّق غُباره"ينتهي بو القوؿ بأٌف 

سة العيوف كريمة البقعة، بطبع الخلقة، طيبة التربة، مخصبة القاعة، منبج"خضراء، كموارد ا١تياه فيها كثَتة، فهي 
 .(ٓ)"الثِّرار، منفجرة األنهاِر الِغرار

                                                 
الخمرة في الشعر األندلسي حتى نياية عار الطوائؼ: فيروز الموسى, رسالة ماجستير بإشراؼ د. عمر الدقاؽ, جامعة حمب  - ٔ

 بتارؼ. ٗ٘ٔـ. صٜٚٛٔـ, ٜٙٛٔاإلنسانية، قسـ المغة العربية وآدابيا،  كمية اآلداب والعمـو –

 . ٗ٘ٔالمرجع السابؽ: ص  - ٕ

 . ٚمصمح الشعر األندلسي : ص - ٖ

 . ٕٚٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب :  - ٗ

 .ٓٗٔ/ٔالمادر السابؽ:  - ٘



 -ٖٔٓ- 

فقد ذكر ابن  ،نلمح آثار ألوانو ُب ثركات كخَتات األندلس ،كقد رافق التنوٌع اللوين للطبيعة األندلسية تنوعان لونيان آخر
رض, مالية المغربية منها المعادف السبعة, وأنها في األندلس التي ىي بعض تلك األاألرض الشّ "سعيد أٌف 

وأعظم معدف للذىب باألندلس في جهة َشْنت ياقور قاعدة الجاللقة على البحر المحيط, وفي جهة قرطبة 
حاس في شماؿ األندلس كثير, والّصفر الذي يكاد ُيْشبو الذىب, وغير ذلك من المعادف الفضة والزئبق , والنّ 
َلة م ،المتفرقة في أماكنها ل في البالد منسوب شهورة, وىو كثير مفضّ والعين التي يخرج منها الزاج في لَبػْ

ل على كل طَْفل بالمشرؽ والمغرب, وباألندلس عّدة لجبل طليطلة جبل الطّْفل الذي يجهز إلى البالد, ويفضّ 
اصع اللوف والخمري, وفي ناِشَرَة مقطع بجبل قُػْرطَُبة مقاطع الرخاـ األبيض النّ  مقاطع للرخاـ، وذكر الرازي أفّ 

اة في حمرة وصفرة, وغير ذلك من وبباَغة من مملكة غرناطة مقاطع للرخاـ كثيرة غريبة ُمَوشّ عجيب للُعُمد, 
في َرْونَقِو,  طع التي باألندلس من الرخاـ الحالك والمجّزع, وَحَصى المريّة يحمل إلى البالد فإنّو كالدرّ االمق

زؿ من السّماء ػمن األمناف التي تن ولو ألواف عجيبة, ومن عادتهم أف يضعوه في كيزاف الماء. وفي األندلس
عرى, ويصبغوف بو فيخرج منو اللوف األحمر زمَن الشّ  على شجرة البَػّلوط, فيجمعو الناسالقرمز الذي ينزؿ 

 . (ُ)"الذي ال تفوقو حمرة
ليت كانت  الٌلوين للمصادر الطبيعية اإٌف كبلـ ابن سعيد عن ثركات األندلس كخَتاهتا يرصد للمتلقي أك القارئ الغًٌت 

كذىب أصفر, كالرخاـ األبيض الناصع,  ،تزخر هبا األندلس, كتكتنػزىا ُب طبيعتها من فضة بيضاء, كزئبق شفاؼ
كالرخاـ ا٠تمرم, كمقاطع الرخاـ األخرل ا١توٌشاة بألواف اٟتمرة كالصفرة كغَتىا من ألواف أخرل, ككذلك اٟتصى الذم 

ر, كالقرمز الذم يستخرجوف منو الصباغ األٛتر الذم ال مثيل ٟتمرتو, الدٌ يوضع ُب كيزاف ا١تاء, الذم ٭تاكي لونو لوف 
ككاف  ،بلت شعراء األندلس, كىم يستلقوف ُب رحاب طبيعتهم الغٌناءبيعي أف تنعكس تلك األلواف على ٥تيٌ فمن الطٌ 

شامية في "األندلس أٌّنا البعض يرل ُب األندلس إقليمان تنتهي إليو ٚتيع فضائل األقاليم, فأبو عبيد البكرم رأل ُب 
ة في طيبها وىوائها, يمانية في اعتدالها واستوائها, ىندية في ِعْطرِىا وذكائها, أىوازية في عظِم جبايتها, صينيّ 

ككأٌف األندلس ُب ٚتا٢تا كطيب ىوائها جامعة لكٌل ٚتاؿ, فغدت ، (ِ)"جواىر معادنها, َعَدنية في منافع سواحلها
ببلد الشاـ, كأٌما اعتداؿ مناخها فمن ببلد اليمن, كالعطر الذم ٘تتاز بو كأٌّنا استمدتو من  تقتبس طيبها كىواءىا من

ببلد ا٢تند, كمن األىواز عظم جبايتها, كمن ببلد الصُت ركائع معادّنا, كقد شاهبت عدف ُب ا١تنافع اليت ٖتملها 
ككركدىا ا١تزركشة كٔتعادّنا ا١تختلفة األلواف ٘تتلك فطبيعة األندلس ا٠تبلبة ٓتضرهتا كبزرقة ٝتائها كبأزىارىا  ،سواحلها

ة كرىافة ُب أحاسيسهم, فأخرجت انعكس على أىلها خصوبة ُب خيا٢تم, كٚتاالن ُب أخبلقهم, كرقٌ  ،ٚتاالن شٌفافا
قليم بلن, ٍب بعد ذلك ٤تاكاةن كتصويران لطبيعة اإلأناسان شعراء غلب عليهم طابع احملٌبُت لذلك اٞتماؿ مشاىدةن ك٘تثٌ 

اعر, كىي ا١تصدر األندلسي, فهذه الطبيعة العربية بألواّنا الدقيقة ا١ترئية كانت تشٌكل ا١تادة ا٠تاـ لقصيدة الشٌ 
لذلك أطنب شعراء األندلس ُب كصف ٚتاؿ تلك الطبيعة  ،األساسي إلمداد الشاعر ٔتكونات الصورة الشعرية

 كتصويرىا. 
                                                 

 . ٜٓٔ، ٜٛٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٔ
 . ٕٛٔ/ٔالسابؽ:  المادر - ٕ
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 : (ُ)ريٍتفمن أحسن ما جاء ُب النظم قوؿ ابن سفر ا١ت
ََوّّ ََوَ ّ ضوًُفََ ََيفٍّاّبصََ ّوكق٠ََََّّْوََ

ّ

ََـعوُ ّّّ ّوك٣ََََّٗ وٍ ّبفََََوّ ّال٧َِ ٩ََََّ ََ

ّ َِٖبًُفَََََوّ ّأنفوُ هَََََوّ ضٌَََََيَّوا٢َََََُُِّ٘ت

ّ

ٔٓٓ َّ ِصََََََيوُ ّّ ّٗٗ وضًَََََُفوّوالَََََ ّواَََََٗ

أّنارىا  إٌف رؤية األندلس تبهج األبصار, كتسعد القلوب, فرياضها ا٠تضراء كالثياب ا١تنقوشة ا١تصنوعة ُب صنعاء، كأٌماّ
ر الناصعة فهي فضة بيضاء, كتربتها عطرة كا١تسك, كأٌما ركضتها فهي نضرة ناعمة كاٟترير, كحصاىا فهو كالدٌ 

 ،هتا أفضل غذاءت قرائحهم الشعرية, كغذٌ الناصع. فمعاين اٞتماؿ استحوذت على نفوس شعراء األندلس, كاستحثٌ 
سن, كفاضت قرائحهم ببديع القوؿ ٕتاه تلك الربوع لذلك انفعلت نفوسهم ٔتا استشعرت حو٢تا من مظاىر اٟت

 : (ِ)ابن خفاجة حُت يقوؿ كالبقاع اليت شغفوا هبا, فللو درٌ 
ٍَّّ٘ٓيٗ ُك٤َََََََُ ّوَََََََوّأه٣َََََََّأنَََََََٔل

ّ

ٍََوُ ّّّ ََوْ ّوأ ََََ ٣ََ ّوأنفََََ ََوْ ّووََََ ّمََََ

ّ ََوِ ُك٤ُّّّ ّٔٔإّْ ّيوَََ ََ ُْٗؾَََ ََُيّا ََوّعـَََٓ ّمَََ

ّ

ََوُ ّّّّ ًَََ َِ ُِٖ ّأ ََ َُِقََ ّ٧ََِ ًَُّلََ ََ ـََِ ََٕ ُّك ّوهََ

ّ

ّ

٧ََاَّب ًُٖؼََ َََؼًٖاَّّّْت َُُؾ٧اَّاََ ِٔ ََ َٔهوّأاَّتََ ََ ِّعََ

ّ

ـََََٖٔيّالـََََٖوُ ّّّ َٕ َّٔا ٣َََُّبِعََََ ِٔ َُّ٘تََََ َّ َؾََََِق

ة ا٠تلد( أكحت با٠تلود الدائم األزيل ٢تا, فالٌشاعر ابن خفاجة ٯتنح ديار األندلس كأىلها صفة ا٠تلود, فقولو )جنٌ ّ
اؼ أىلها من أف يدخلوا نار اٞتحيم ألّنم لذلك ال ٬تد الٌشاعر غرابة أف ال ٮت ،ففيها ا١تاء كالظل كاألّنار كاألشجار

 يعيشوف ُب جنة ا٠تلد, فليس من ا١تعقوؿ أف يدخلوا النار, كىم يعيشوف ُب أحضاف جنتهم ا٠تضراء. 
 : (ّ)كقد قاؿ بعضهم فيها

ّك٧اكََََََْىّ ؽلََََََِوّتؾ٢ََََََّالََََََٔووُ 

ّ

ّ ََََََوُ ّوكلٓنؿََََََوّتؾ٢ََََََّاليؼََََََو ُّّّ

ّ ٝتاء زرقاء, إٌّنا فهي  ا حيث اٞتداكؿ كالينابيع كالبحارىأرجاؤ  مضاءة نٌَتة, كأما فديار األندلس البيضاء كواكبه 
 ة السماء الزرقاء بنجومها ا١تتؤللئة ا١تشرقة . قبٌ  تضيء

فسيح األرجاء, ثرم الدالالت, ٧تد فيو االنسجاـ كالتناغم  ، ساحران لقد كانت الطٌبيعة األندلسية عا١تان غنٌيان باأللواف
هذه الطبيعة انعكست ّتميع ألواّنا ُب أشعار األندلسيُت ٓتضرة أرضها كرياضها, كْتمرة ك٧تد فيو التنافر كالتباين, ف

يستحضر معو كٌل ما يستلزمو  ،فالشاعر حُت يصور تلك الطبيعة فجنٌو يعمد إىل تصويرىا بريشة فٌناف مبدع ،كركدىا
ٗتطف األبصار, كٕتذب األنظار, كفيها ْتيث يستطيع أف ٬تعل من أبياتو الشعريٌة لوحة فنية نضرة,  ،من ألواف هبيجة

 اىية, كفيها حفيف األشجار كتغاريد الطيور.ضرة, كاألغصاف الغٌضة ا١تٌياسة, كفيها النور كاألزاىَت الزٌ األكراؽ النٌ 
 :  (ْ)يصف ابن ٛتديس مظاىر طبيعة ببلده ا٠تضراء ا٠تبلبة

َٖيِّّّ َّٖا٧َََََّٕٗ ؾ٨َََََّاّ ِ َّبَََََ ٌََََََ َّن

ّ

ََّّ ٧َََّعَؿَََََََ ٧ٍََ ّلَََََََ ِّٔأٗلّي اّلـََََََََ

ّ َُِىّالََََََ  ََََََِٓ ّلملََََََْمّأ ََََََٔاُ ٦ُّال

ّ

ِّٔ َّٗاليَََََو ُ ّمـفَََََوّمَََََوَّوَ َََََ ٍََََََ ّأِن

ّ                                                  
ٔ
 . ٜٚٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:   -  
 . ٖٗٙديواف ابف خفاجة : ص - ٕ
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 -ٔٓ٘- 

ّ قفََََََوّ ََََََوذ ّّْوكََََََلٓاّالََََََ  َّ

ّ

ََٖاٍ ّ ِّّٔبضَََََ ََ َََؿَََََ ََٓىّ ََوَّ َََََ ّكّؾؿَََََ

ّ ََو ًَّّّ ٨ََّتََََ ٧ََّوطػََََ ًَّطػََََ ََو  ّتََََ

ّ

ِّّّٔ ََ ٣ََُّٖغٔؿَََََ ََوُّاَََََ ََوٍ ّكّؾؿَََََ ّكََََََِ

ّ ُّٖاّبصََََََوَ ِّٓؿًَََََٖاّكّؾؿََََََوّّ  َِٕ َّوَََََ

ّ

ََّ َِّٔقّؾَََ ََ ٣ََِّاَّاَََ ََكَ ّ ّالّؾِقَََ َّىّاٖؿَََ

ّ ُب لونو  د أبيض ناصع، كىو ٯتاثل الٌدرٌ رى ظهر اللوف بدالالتو ا١تختلفة متناكبان بُت األبيض كاألٛتر، فالبػى األبيات ففي ىذه 
الالت اللونية للجواىر، فالدٌر أبيض كاللؤلؤ أبيض، كقد د الشاعر على مفهـو البياض مستخدمان الدٌ كشكلو، كقد أكٌ 

( ألفَّ الصدؼ متداخل األلواف ُب األصفر كالبٍت كاألسود أصدافوولو )أبدع الشاعر ُب عملية التدبيج اللوين ُب ق
على أفَّ العملية اإلبداعية اليت  حب اليت ينهمر ذلك الربد منها، كىذا التداخل اللوين يدؿٌ كاألبيض، كىو مثاؿ السٌ 

ب ذلك بدالالت اللوف تعتمل ُب صدر الشاعر تدٌؿ داللة أكيدة على نضوجها ُب استهبلؾ األلواف ا١تثَتة، ٍب أعق
ة اٛتراران لونيان ٍب ٗتمد، كىي ُب ٟتظة شبوهبا ٤تمرٌ  ار اليت تشبٌ ر اللوف األٛتر الذم ٭تاكي لوف النٌ هً ظٍ األٛتر، فالبارؽ يي 

من غمده، ٍب يعود إليو،  يكاد أف يأخذ األبصار ٔتنظره، كأما تناكبو ُب اللمعاف كا٠تمود فهو ٦تاثل للسيف الذم يسلٌ 
 ،و اٛترار عيٍت األسد كىو ُب غيلو يقلبهما استعدادان للدفاع عن غيلوككأنٌ  ،عرت منو األبصار كجزعت القلوبكلذلك ذ

كال ٯتكن أف ٗتفى على ا١تتلقي ٚتالية اٟتركة الفنية  ،كا٢تجـو على من يريد بو سوءان، كىذا يكوف ُب أشد أنواع االٛترار
 ب عيٍت األسد. ه كتقلٌ السيف كإغماد كحركة سلٌ  ،ُب اللمعاف كا٠تفوت

 :(ُ)كيصف أبو اٟتسن علي بن حفص اٞتزيرم رياض األندلس كرياحها ككردىا كأقاحيها كهبارىا
ُِٖ ّإ ّالٖوَََو ّوُقِضََََُيفو ّك٤َََّقَََّٔبَؽَََ

 

ّٖتينّم٧ق٠َََََََّالعٓشََََََوِ قََََََّٔذّكََََََ 

ّ ََفّو ٠ََُّبعضَ ََٔ ََٖوُّْتْؾ ََـفوّوالَ ََوّ َِ ّوَ

ّ

ّإ ّأ ـَََََََََوِ ٍّ َبِعضًَََََََََوّكل ـَََََََََو 

ّ ََو ٩ّّّ ٔ ّواّقَََ ََ َََََ ٧ََ ُيّ ٤ََْوالَََ ّميَََِ

ّ

ّوغََََٔاّالَيَفََََوُ ّوـ٧ََََُتّ ٥ََََّأ ََََٔا ِّ 

ّ فوردىا  ى،تبلقتا أعناؽ ل قضبها كالرياح تلحف بعضها كأّنٌ فتخيٌ  ،لقد باكر الشاعر بالذىاب إىل رياض األندلس 
 كغدا البهار ينوب عن سهاـ األحداؽ. ،كأقاحيها البيضاء مبسمها ،فتاة حسناء األٛتر كخدٌ 

 :(ِ)ده ُب أياـ الربيعار ُب طبيعة ببلكيقوؿ ابن األبٌ 
ّّّٔ٦ََ ََٖ ّبٌٖائَ ََوّالٌَ ٧ََ ّ يَ ٢ََّالػصَ ّمؾَ

 

ََوب٦ّٔمًٓ   ََوي ّوهضََََََ ًََوّل٧هََََََ ّعََََََ

ّ ََوّن٧ا ِّ ََل اّْبَََ َََ ّ٩َََ ََٖوئ ّو َََ ّبَََ

ّ

ٍََوِ   َّٖوأ اّْبوّ ََََ ََ ٦َََّٔضََََ ّقيوبََََ

ّ ََٕٓهُي ٨ََّوَََ ِ٘أمَََِ ََؿ ََقؾ٦ّٔفوّبشَََ ّأ َََ

ّ

 ََّ ََٔاّوػٓضُضَََ ِٞوغَََ ََٔم ٦ََّٔفوّبَََ ّ يوبَََ

ّ فها الشاعر ابن األبار لَتسم مشاىد الربيع ُب فالتربٌج كاألنوار كالوشي كخضر القباب كالتذىيب كالتفضيض كظٌ  
كلبست فيو الربكد ا١توشاة  ،ببلده، فالربيع منح التربٌج ا١تزركش األلواف لوىاد األندلس كىضاهبا، فأشرقت األنوار

ٔتختلف األلواف، كاخضٌرت األشجار، فغدت كقباب خضر، فأمسى يوٌشيها بلوف األصيل الذىيب، كغدا ٯتنحها لونان 
                                                 

 . ٕٖ٘/ٔالمغرب في حمى المغرب:  - ٔ
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 ان بدمع حبابو الندم.فضي
ينتثر ُب  لٌ كالطٌ  ،كيصف الشاعر ابن سهل األندلسي طبيعة ببلده بأبيات مفعمة باٟتركة، فاألرض ترتدم ثوهبا األخضر

كأصبحت األرض كأّنا مسك أسود، كأزىار السوسن البيضاء  ،و كافور أبيضرباىا كاٞتوىر الٌنقي الٌشفاؼ، فبدا الزٌىر كأنٌ 
 :(ُ)اٟتمر كأٌّنا ثغر ناصع البياض يقٌبل خٌد فتاة أٛتر تتمايل على الوركد

ًِِّ ياّ ّأََضََََََٖااّ ُ ّقَََََََّٔل ّٔيََََََِ

ّ

 

٧ََهٖاّّ  ََوَّعَََ ُّٖ ُّ بوهَََ ََ ٣ََّٗوـٌَََُ ّوالُطَََ

ّ  ًَِّ ََ ََوّّهوَعَ ََو ٧ ًاّبفَ َّٖكَ ََ ٖٗهَ ًُّال ََ ُّْٔؾَ

ّ

ََّٖاوَ   ََؽًوّأذ َ ََوّالًََََٖٗتّٔمَِ ًُّ قفَ ََِي َِّٔ

ّ ََّو َُّْو َيهَََ ََؤ  ََـَفوُّوصَََ ََلٖاَّا٧َِاَََ ّوكَََ

ّ

ّْٖوؼِي٣َََََُّٔم  ًٔٓاّأ َََََٖاَ غَََََ َََََََ ّـ٦َََََّ

ّ من اٟتواس، فوصف ىذه األلواف ا١ترئية كالركائح  ان فابن سهل صٌور ىذا ا١تشهد من ٚتيع جوانبو عن طريق إشراكو عدد 
فكأٌف شغف األندلسيُت  ،ُب إطار التشخيص ا١تفعم باٟتياة ،بيت يرسم صورة ٢تا لوّنا ا٠تاص العطرة كاٟتركة، فكلٌ 
 ككلٌ  ،ل ٔتناظرىا ألوانان ضوئية أدركتها حاستهم البصرية، لذلك نراىم يرٝتوف عٌدة لوحات فنية شعريةبالطبيعة رٌٔتا ألٌّنا ٘تث
 ة مناظر لونية شعرية.لوحة ٖتتوم على عدٌ 

 وصف الروض: - ٔ
كالقاعدة أو العامل الكيمائي المساعد في القصيدة األندلسية، فهو فاتحة "إٌف ا١تنظر الطبيعي لؤلندلس كاف 

اعر، كىذا السبب جعل اللوف يأخذ منزلة تعبَتية الشٌ  في ىذا ا١تنظر ٧تد األلواف ٔتصادرىا اٟتقيقية أماـ عيٍتٌ ف (ِ)"القصيدة
كزاىية  ،إف صٌح القوؿ ُب قصائد الشاعر األندلسي، فكانت قصائده لوحات بارعة الرسم, أنيقة األلواف, ٤تكمة الظبلؿ

 قف نظرنا، كتثَت انتباىنا، كتستقطب إعجابنا.انتباىنا ٢تا ُب قوة، كتستو  األصباغ تشدٌ 
مو والخصب لوف مملكة النبات ويعني النّ " ألنٌو اللوف األخضر كاف اللوف األساسي ُب الطبيعة األندلسية،ك 

دىم، فكثر عراء األندلسيُت، فقد سيطر على أغلب قصائلذلك نرل ىذا اللوف يتداخل ُب ٥تٌيبلت الشٌ  ،(ّ)"واالنتعاش
 كعن رياضها كحدائقها.  ربيع ببلدىمحديثهم عن 

يب ا١ترسي ترتاح ػاللوف األخضر الذم أنتجتو الطٌبيعة جعلت عُت الشاعر األندلسي أيب ْتر صفواف بن إدريس التجيإٌف 
األلواف، ٗتفق بة عندما يلتقي بركضة موٌشاالشاعر فالسركر يغمر إليو، كيرل فيو الٌسعادة كالسركر كالتجٌدد كاألمل، 

 ،اطعة اليت تلوح ُب قٌبة السماء ا٠تضراءجـو الزىر السٌ ىب ا٠تضراء بالنٌ الرٌ تلك و أزىارىا البيضاء ُب صاف كاألفياء، فيشبٌ باألغ
 :(ْ)خضراء موشاة ان ا األغصاف ا٠تضر فجٌّنا ترقص مزدانة بأكراقها كأٌّنا حور يلبسن ثيابكأمٌ 

ََٖقيّّّٕ ََٕيَّم٧ِٔ َََ ٩ََّ َّ ِوَضَََ ًَٔؼَََ ٣َََّنْؾ ّهَََ

 

ََٔيّاّغ  ََو َّّٔػوقََََََ َّْ قََََََ ََوِاّوا ّصََََََ

ّ ّّ٨ََ َٖٗبَ ِّٖال ََ َُِضَ ّ ِّٖ ََ َِٗهَ ّٖٛال ََ ََلٖاّغَ ّوكَ

ّ

ََٖا ّٔ  ٧ََُنّبوِٗضَََ ٧ََِ َّتؾَََ ُّٖالـٍَََ ََ ُّ ِهَََ

ّ                                                  
 .   ٖٙٔديواف ابف سيؿ: ص  - ٔ
 . ٙٓٔتاريخ األدب األندلسي, عار سيادة قرطبة: ص  - ٕ
, دار اآلفاؽ الجديدة موسوعة عمـ النفس: آلف بيز, تعريب سمير شيخاني, الدار العربي - ٖ  .  ٜٚٔ/ٔٔبيروت.  –ة لمعمـو
 . ٕٔ, ٕٓزاد المسافر وررة محيا األدب السافر: ص  - ٗ



 -ٔٓٚ- 

ّّٔ٦ََ ٨ََّأو اقََ ُّٚ ُّ ؾََ ُِٖق ََ ٥َََُّوََ ّوالُغِصََ

ّ

ََِضَََََََٖا ّّٔ  ََٓقٕيّ ََو٧ِٗٔيّ َّم٧ِٔ َََََ ّكَََََ

ّ  اللوف األخضر يقًتف دائمان بربيع الببلد لذلك كاف الربيع يوحي للشاعر باألمل كالتجدد. ف
 :(ِ) "(ُ)ابن القوطية" يقوؿ

ََٖو ُّ ََوّالَ ١ََُّوكلٓنؿَ ََّٔ ّاّنقَ ََّٔبَ ّوقَ

 

٧ََاُ  ُّّ  ًََيّأنَََََََ ََوٕ َّغٖضَََََََ ّمًؾ٧نَََََََ

ّ ِّّّٟ ّبقضًَََََوّوُ َََََػًٖاّ وقعَََََوٕ ّ َََََوئ

ّ

ّّٕوـَََََََلّٔيِ َّهُؿ٦َََََََُّوّْيوـَََََََوُ  ُّّ 

ّ َّاَََََي٢َّاٗؿقؾَََََيَّ ًٍََََِٔاّووذوؾََََيًّّّ

ّ

َََل  َِٔ ّمَٓؿ ََ َََوَّغ َََُّ٘الّظفََرَّٔنََ ّوُ ُ َََ

ّ ينار، كقد سبك أرضو ذىبان رىم كالدٌ ألزىار فيو ألوانان منٌوعة، فهي بيضاء كصفراء تلتمع كالدٌ إٌف ىذا الركض األنيق تفٌتحت ا
 ألّنا منٌورة عندما أشرقت عليو مشس الظهَتة.

 :(ّ)يقوؿ الوزير عبد اهلل بن ٝتاؾك 
ٖٗب٨َََََّوًٍٓؿ٣َََََُ ّٖٗال ّالَََََٖوُ ّ ضَََََ

ّ

 

٧ََااِّ  ٣ََّاّلََََََ ََووٖو٥ّبل ََََََ ّلؾـََََََٓ

ّ  اظرين إليو.فهو ٥تضٌر نضر، كقد تزيٌن بأٚتل األلواف ليسلب قلوب النٌ فالٌركض يبدك ُب أٚتل صورة لو، 
اىية اليت تشع منها، كتنسجم فيما ان عن تلك األلواف الزٌ معربٌ  ،كيقوؿ اٟتكيم بشاعريتو ا١ترىفة عن حديقة أحد القصور

 :(ْ)بينها
ََٔاوهلّو ََفوّ  ْ ّعََََ ّْٖمخوئؾََََ ََ َّضََََ

 

 ُّ٠ََ ًَٔؾََ ُِ ََوّوُم ٠ََّْ قفََ ٥ََُّممتؾََ ََِِ ُٖ ّ و

ّ ُّٞهلَََوّم٥َََّٔ ٧َََِب٦ّ َََ ًا َََوّْال ّٖبقَََ

ّ

 ُّ٠َُ ََ ٧ََاُيّوالٗصََ ٣ََُّاّ ََ ََوّاٖؾََ ّكلنفََ

ّ ََّو ََْػًٖاَّغكٔئُؾفَََ ََوئؾفوُّ َََ ّتـَََََٔ ّأ َََ

ّ

ّكََََلٖاّمََََوَ ُّنَضََََوٍ ّ ٧َقفََََوَّؤؽ٠ََََُّّّّ 

ّ رقاء تؤلٌفاف حسنان مؤتلفان فيما بينهما، كإف اختلفت ألواّنا، كالربيع قد حاؾ ٢تا من مائو حربان فا٠تمائل ا٠تضراء كاٞتداكؿ الزٌ 
حف، كأما أصائلها فجّنا تتنٌدل بالغبلئل الصفر على ٜتائلها، ككأنٌو ماء ذىب قد ككف فة أك الصٌ خضر فكأنو اٟتلل ا١تفوٌ أ

 عليها.
 :(ٓ)يرسم ابن عبد ربو بريشتو الشعرية صورة لركضتو، فيقوؿك 

ّّّ ََٔ ََوّالـ ََوّْهل ِٗاّ  َٖ ََو ََيّب ََوّ وض ّوم

 

َّٖالٓشَََؼوئ١ِّّّّ  َََ ّ٧َ٘ ٩َََِٔٔ ُّبَََٖويًاّم٥َََّا

ّ ٔٗع٨ّأ ـوَقفَََََوّوُوؿقؾَََََفووؼَََََق٤ُّا ّلَََََ

ّ

ََو  ِّ  َ ّ٣ََٓ ََٗ ّ ّكَ ٨َََّاَِ٘ ََعوُ ّالٖضَ َ ّ

ّ ٍّّّ ََل  ٩ََّبَ َُّ٘تيؽَ ََؿ ََو َؽًِفوّالشَ ّإذاّضَ

ّ

ََول١ِّ  َٖؿَََ ََػّٖا ََوِاُّ َََ ََٔيّاّعػَََ ّمؽّؾؾَََ

ّ ََّو َََِٓؿؤ َّو انفَ ًِّأ ُضَََفوّل٧ََََاّال ّ ؽَََ

ّ

٧ََِ ّا٧ٗا ١ََََِّّّ  ََوِ ّالـٍََٓ ٧ََْ ّكلمٌََ ََّْ

ّ اء كاٟتمر ُب ربوعها، كقد حاؾ ٢تا الٌندل بركدان بيضاء ترعى الشٌ إفَّ الشاعر يصف ركضتو البعيدة عن موارد ا١تياه، فبل 
                                                 

 ىو أبو بكر بف القوطية ااحب الشرطة, مف أىؿ إشبيمية, أديب شاعر متأخر, ولو سمؼ في األدب. - ٔ
 . ٖٕٙ/ٕجذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس:  - ٕ
 .ٗٓ٘ص  قصئد العقياف: - ٖ
ـ. ٖٜٛٔىػ, ٖٓٗٔ, ٕبيروت, ط: –المقتضب مف كتاب تحفة القادـ: ابف األبار, تحقيؽ: إبراىيـ األبياري, دار الكتاب المبناني  - ٗ

 .  األبيات لـ ترد في ديواف الحكيـ.ٜ٘, ٛ٘ص 
 .ٙٔٔ, ٘ٔٔديواف ابف عبد ربو: ص - ٘
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إذا ما أشرقت عليها الشمس جاؿ الندل فيها، ك جى، اة بالشقائق اٟتمر، كإٌف أغصاّنا تقف منتصبة ُب ظبلـ الدٌ موشٌ 
الرياض ّتما٢تا  ككأنٌو دمع أعُت تسيل، كىي ٖتملق ُب نور الشمس ألّنا ال تقول على النظر إليها، ككأٌف أرض ىذه

 حة مضيئة كأٌّنا ٧تـو السماء ا١تتؤللئة.ماء، كغدت األزىار فيها متفتٌ كأناقتها ٖتاكي قٌبة السٌ 
 :(ُ)كرٔتا يرسم ابن ىذيل القرطيب صورة أٚتل لركضتو، فيقوؿ

ِٖٓوُ ّقََََّٔأٔل٠َََََّالـََََٖٔ ّ ؽلٓن٦ََََُ ّوالََََ

 

َٖققََََََٔى  َّ ََََََِق٥َّْت٧َُق٠َََََََّيمُعفََََََؤّل

ّ ٍِ َُّٞ َََََِؿَؾ٦ُمًَََََُول٠ُّاّل٧َََََاِاَّو َّؿَََََ

ّ

٧ََتّّّٔ  ُّْعـَ ََ َََيوّو وَ َ َُّْ ََ ََوِا ّ وَ َّ ِّ

ّ ٧ََم٩ّإ ّاِ ّّّ ََػٖاُ ّإذّتَََ ََوّالصَََ ّ ؽلٖنؿَََ

ّّ

ََيقََََََٔى  ّْْٔل َّبِقضََََََؤ َّ ََََََى َّعََََََؤن

ّ ب الرقيب، ا عُت توٌقف الدمع فيها كىي تًتقٌ دل اليت تتناثر فوؽ أغصانو كأّنٌ الٌشاعر الركض األخضر كقطرات الن يشبو  
با كريح اٞتنوب، ككأٌف الٌشاعر استخدـ داللة الر٭تاف واف، ك٬تمع مشلها الر٭تاف األخضر، كىو ريح الصٌ إٌّنا ركضة ٥تتلفة األل

و أزىار الركض الصفراء عندما ٘تيل إىل ُت على الركض، كيشبٌ تاألخضر ىنا ليدٌؿ على ىبوب رياح الٌصبا كاٞتنوب الدائم
 بيب.أزىاره البيضاء كأٌّنا عاشق قد ماؿ دالالن إىل حضن اٟت

 :(ِ)كقد يصف الٌشاعر ذك الرياستُت التأثَت النفسي للركض األخضر
ٔٓياّّ ََ ٍَََ ََقًوُّم ٣ََّٗوِ ََ ََو ّالُطََ ّو وٍ ّكََِ

 

ََٔاّّّ  ٧ََ ّوُمْؼٔعََ ًََوّلؾـػََ ٨َََّمؼقؿََ ّ لضََ

ّ َٔ ُّْ ًَُّغُص٧َََََن٦ُإذاّ ََََو ٦ًَِّالََََٖو ّْؾََََ

ّ

ََٔاّّ  ََٔىُّمٓقَ ٥ََّالُؼِضَ ٍّٖمَ ََ َُضَ ّ َّٚ ََ ّ وأقَ

ّ ، فأهبج النفوس كسٌر القلوب، كعندما تصافح الريح أغصانو فجٌف أغصانو من الٌطل األبيض ىوشٌ مإٌف الٌركض اكتسى بثوب 
 تًتاقص كهتتز كأٌّنا ركاقص ناعمات ُب ثياب خضراء نضرة.

أكحت إىل القارئ بألواف ٥تتلفة ٚتيلة منمنمة، كىذا ما يضفي على تلك  "الوشي"توظٌيف الٌشاعر للمفردة اللونية ك 
 ة أعطتها الطبيعة لشعرائها.ة ٚتيلاألبيات الشعرية مسحة لونيٌ 

ركف ما يوجد ُب بيئتهم يصوٌ فلقد كاف الشعراء األندلسيوف ٯتيلوف كىم ُب أحضاف بيئتهم إىل ٖتريك ا٠تياؿ باأللفاظ، 
اشة صادقة. إٌّنم يعتمدكف بشكل كبَت تصويران ٧تد فيو البهجة ٘توج بُت حُت كآخر, خفقة من حياة كدفقة من عاطفة جيٌ 

فكانوا يرٝتوف  ،(ّ)"ىو ما يروؽ العين"نعتها باٞتماؿ، فديكارت عٌرؼ اٞتماؿ بقولو  البصرية اليت يصحٌ  على إحساساهتم
 امع، كٕتذب القارئ.اف مبدع ركضةن من رياضهم، فتأٌب لوحتهم الشعرية فٌياضة باأللواف، فتأسر السٌ بريشة فنٌ 

 : وصف األزىار والورود -ٕ
للزىر كثرتو في مجتمعات األندلس ومنتزىاتو، في "كالوركد ُب طبيعة رياض ببلدىم، فػ تغٌٌت الشعراء األندلسيوف باألزىار

حين كانت األقحوانة الواحدة تلوح للعذري في الصحراء فيقصد إليها من مكاف بعيد، ومن ىنا كاف للّزىر وجوده في 
، فاألزىار كالوركد (ْ)"ت الحياةأقواؿ الشعراء األندلسيين، وكاف لو إلهامو في تشبيهاتهم، فهو عندىم من ضرورا

األندلسية مل تكن ٣تٌرد ىدية رشقتها الطبيعة، كأنبتتها الرياض، إ٪ٌتا كاف األندلسيوف يعتنوف بجنشاء اٟتدائق كتنسيق ا١تتنزىات 
                                                 

 . ٗٚشعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلسي: ص  - ٔ
 .ٕٛٗ/ٕمغرب في حمى المغرب: ال - ٕ
 . ٚٓٔمسائؿ فمسفة الفف المعاارة: ص  - ٖ
 .  ٖٛالحياة االجتماعية في األندلس وأإلرىا في األدب العربي وفي األدب األندلسي: ص  - ٗ
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م ُب تلك كالعناية الكبَتة هبا، كرٌٔتا كاف للورد كاألزىار عندىم لغة خاصة كدالالت ٘تٌيزىا، فكانت مصدر كحيهم كإ٢تامه
 اٟتقبة.

قاؿ المسعودي في "كينتشر فيها الطيب  ،بن سعيد يقوؿ متحٌدثان عن طبيعة ببلد األندلس اليت تنتشر فيها الوركداف
في األندلس من أنواع األفاويو خمسة وعشروف صنفاً: منها السنبل, والقرنفل, والصندؿ, والقرفة,  "مروج الذىب"

أصوؿ الطيب خمسة أصناؼ: المسك "ر ابن سعيد أٌف ابن غالب قد ذكر أٌف كقد ذك (ُ)"وقصب الذريرة وغير ذلك
 .(ِ)"والكافور والعود, والعنبر والزعفراف, فإنّها موجوداف في أرض األندلس, ويوجد العنبر في أرض الشِّْحر
اعلوا معها فتف ،كلقد كثر ُب أشعار األندلسيُت حديثهم عن الوركد، فكانوا ينجذبوف بقرائحهم إىل تلك الوركد

فاتنة تتصّدى "اهتم كبواعث إبداعهم لدل رؤيتهم للوركد اٟتمراء، فالطبيعة األندلسية كانت ك كاستجابوا لدكاعي ذ
لعيوف الشعراء، فتشحذ قرائحهم، وتغري شاعريتهم، وتلهمهم لوحات شعرية ىي من خير ما خّطت أقالـ األندلسيين، 

لخالفة بالطبيعة أف بدأوا يخلِّطوف بعض أشعارىم فيها مما كاف يخالطها من وقد بلغ من امتناف األندلسيين منذ فترة ا
حديث عن الخمر أو اللهو، وصاروا يجعلوف موضوع الطبيعة في كثير من األحياف موضوعًا مستقاًل يُػْقصد لذاتو، 

 :(ٓ)يقوؿ ُب الورد (ْ)، فعبد اهلل بن ٭تِت(ّ)"ويتحّدث عن الطبيعة فيو حديثاً خالصاً 
ّ٨ََ ٌََيّّّّ ؾ ََوب٩ّٓٓق ٠ََّالًٖص ٥ََِّإْل ٧َََ يّم ّال

 

ًِِّإْل٠ََََّالًٖصَََوب٩َّ كٔئُؼ٦َََِّّّ  ٖٓم ّوإاَّ َََ

ّ  با.للورد اٞتميل، كإف فارؽ ذلك اإللف عبلئق اٟتب كالصٌ  ىذه التحٌية مرسلة من شقيق الٌصبا كاٟتبٌ 
 :(ٔ)كيقوؿ الوزير أبو اٟتـز بن جهور ُب تفضيلو الورد عن كل األزىار األخرل

٧ََ ُي ٥ََُّالََ َََِ ََقينّوأِذّّّأ  ََوّ أِ ّ ََ ّمََ

 

 ُٔ ََََِٖوتّإوئَََ ّك٨َََّمَََوّاَََؼ٨ّمَََو ّال

ّ ـ٦ّٔٔ ََ ََُِٖ ََوِ ّ ُّٖالٖوََ ٧ََاوو َّضََََعًّنََ

ّ

ّوَه٩َََََِّ ٧ََََََاِ يُّّ ًَََََُٕلَؾًّتـؼََََََويُّ 

ّ ٔٓ ّال٧َََََََ ُيّ ّأغصَََََََؤن٦ٔ ّوإذاّتيَََََََ

ّ

 ُّّّّٔ ََ ََٕاّ واََ ًّْوهََ ََ ََٕاَّمِقََ ََ ّ٧ََ ُِٗهََ َّو

ّ ّّٔ٦ََ ٥َََّأِوَ أقَََ ٧ََ ُيّمَََ ٖٓ ّالَََ ََ ّوإذاّتعَََ

ّ

 ُٔ ًِّ ٧اِ  ٦َََََََُّ ُف٧َّ٥ََََََٖألََََََ َّبٔؼَقََََََ

ّّّ ل الورد األٛتر الذم سقاه الٌسحاب الغزير، فَتل فيو العظمة ألٌف األزىار البيضاء خضعت لو، كيرل فالٌشاعر يفضٌ   
كإف تعٌرل من  ،عوارفو تبقى دالٌة عليو فيو اٞتماؿ عندما يتبٌدل متفٌتحان على أغصانو ا٠تضراء، كيرل فيو ا٠تلود ألفٌ 

 :( ٕ)فيقوؿ ،لى سائر األنوار كاألزىار األخرلل الرمادم الورد األٛتر عكيفضٌ أكراقو. 
ِّّّٔ ََٔو ََََََ ّ٣ََْ ََرِلّ ضََََََ ِّٛواََََََٗ ََ ََو ّّالغََََََ ٥ََِّوالقََََََ ََ٪ِ ّوال٧ِاََََََ ّلََََََ

ّ

ّ

 

ََّو ٥ََّبقـفََ ََٖوُ ّومََ ٦ََّٔالََ ََويِ ّبََ ّاََ

ّ

 ِّّّّٔ ٧ََِْاّبعقََََ ٣ََِّال٧ََََ ٔيَّبََ َََّّ ِضََ ّوبََ

ّ ّوال٧ََََََ ُيّإاّوََََََٕب٣ِّ ػ٩ََََََّمؤئ٦ََََََٔ

ّ

ََٔويِّّ  َّٔالصََ ََ ٠َََّٔبِعََ ٤ََِّاٌلََ ََق٤َُّضََ ّنََِ

ّ                                                  
 . ٛٛٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٔ
 .ٛٛٔ/ٔالمادر السابؽ:  - ٕ
 .ٕٕٔط الخصفة: صاألدب األندلسي مف الفتح إلى سقو  - ٖ
 ىو عبيد ا  بف يحيى بف كإلير الميإلي مات باألندلس سنة سبع وتسعيف ومائتيف، وىو آخر مف حدث عف يحيى بف يحيى.   - ٗ
 .ٕ٘ٗ/ٕجذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس:  - ٘
مد عمي شوابكة، دار عمار، مؤسسة مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أىؿ األندلس: الفتح بف خاقاف، دراسة وتحقيؽ مح - ٙ

 .ٙٛٔ، ٘ٛٔـ. صٖٜٛٔىػ، ٖٓٗٔبيروت،  –مؤسسة الرسالة 
 .  ٕٙشعر الرمادي: ص  - ٚ
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٦ََّ ّ ََََََول٧ ُيّم٧ََََََ ّالََََََٖوِ ّلؽـََََٖ

ّ

ّْٔل٧ََََََ ٔيّاََََََٗٔوِي  ّ ّقََََََٔ  َّ ِيََََََ

فرائحتو عطرة  ،الرغم من ذبولوعلى فالشاعر فٌضل الورد على اآلس كالياٝتُت كا٠تٌَتم، فقد رأل ُب الورد انتعاش للنفس ّّ
 أٌف اهلل خلقو ليكوف عبدان للخدكد اٟتمراء. د الركض، كلكٌن قىدىرىهشذية كنسيم تبلقي اٟتبيبُت بعد الصدكد، فهو سيٌ 

فجنٌو ٬ترم ٤تاكرة شعرية لطيفة بُت كرده األٛتر كاآلس األخضر، فالورد األٛتر يرل فيو الشوؽ  خيصكأما ابن شي 
 :(ُ)ب للقاء كما تًتقب العُت القمر ليكوف ىبلالن ُب قبة السماءكالًتقٌ 

ّال٧َََََََ ُيّبَََََََوا ّانًؼو َََََََوًّّّأ اَي

ّ

ّ

َََََََ٘ك  ُّ  ؼََََََو ّل٦َََََََ َّنٔؼقَص٢ًََََََََُّا

ّ

ّ

ََ َََََِِ ٧َََِ ُي َّل ََو ّالَََََ ًّّأ وُ ّإْ ؼَََََ

ّ

َٗقََََََوُ   ّ ؾ٨َََََََّ ٧ٍََََََِ ّكؿََََََوّ اَ ّا

ّ ٧ََوكًّّ ََقًكّ ََََ ََٔو٤ّتٌؼََََ ًَُّتََََ ََ ّوأنََََ

ّ

ًّّٔإيََََوُ َاَََََتََََٔوُ ّب٦ََََّٔٔكؿََََوّ َّّ 

ّ ََوًّّّ ََٕاُّْبغضَََ ٧ََُاّلَََ ََلُم٢َّالعقَََ ًَََِ ّ

ّ

ـ٩َََََّٔكؿَََََوُّ ٔقََََََىّاهلََََََك ُّّّ  ُِٖقُي ّوَت

ّ إال أٌف الوركد  زىارلؤلصنوؼ البدائع من شهر نيساف ١تا نسجو  (ِ)كيشكر الشاعر عبد الرٛتن بن عثماف األصم
 : (ّ)لتو تقوؿاٟتمراء أعجبت الشاعر فانطلقت ٥تيٌ 

ََـع٤ٍّّ ََـقعَيُّمَََ ََوٍاّ َََ ََؽُٖ ّلـقَََِ َََ ّ

ّ

ّ

 ِّّّّّٞ َّْ ـََٔلّٔم٥ََِّ ََـ٧ٔيّالئََائ ََّ٘وّ ََو

ّ

ّ

َّ٘ ّ ون١ََِّالٗض٨َََّّّ ّو وْيّتيََوه٩ّالشََؿ

ّ

 ِّّٞ ََ ََولـ٧ٍِٓ ّالّط٧الَََََ ََوٕ ّكَََََ ّوُطٔؾعَََََ

ّ  :(ْ)يقوؿ ابن خفاجة كُب ذلك على الورد بعض الصفات اإلنسانيةالشعراء رٌٔتا خلع بعض ك 
ـَّو ََِي ََ َََّٔاََََََََ ٍِٗ ّقََََََََ ََ ـََََََََِ ّ َّم

ّ

ّ

َِٖيا  ُّٖٗبََََََََََََ ّٔبٔظؾ ٦ََََََََََََّٔاْلٔعََََََََََََ

ّ

ّ

ُِٕك٧ّب٦َََََََّٔالٗشَََََََِفُىَّعِؿًَََََََٖا َّتَََََََ

ّ

ٔٓاّّ  ََ ٣َََّنَََََََََ ١ََُّاّلؾِقَََََََََ َّوَوِعَيَََََََََ

ّ ّّْ ٧ََِ ََُّنََََََََََ َََلٖ  َََّٔتََََََََََ ّوقََََََََََ

ّ

َُّٜوِ َيّا  ََول َََََََََََََََُ ٛ ُّو ََ َّغََََََََََََََ

ّ ْٖ ََ ََّ٘ ِغََََََََََ ـَُػ ََ ََوَّتََََََََََ ّكؿََََََََََ

ّ

ٔٓاّّ  َََََََََََََ ّ َََََََََََْٕتُّوَؼٓي٣َََََََََََُّ

ّ زؿ الذم جلس فيو ػفا١تن ،ة اختلجت ُب نفسومنها إ٭تاءات نفسيٌ  تشعٌ  ،تو السابقة عٌدة مفردات لونيةرسم الشاعر ُب أبيا
هب البيضاء فهي ة ١تا ٖتتويو من ألواف مزركشة ٥تتلفة، كأما الشٌ هبا الشاعر إىل الفخار كالعزٌ  لبس فيو بركد العٌز، كالبػيٍركد رمزى 

دم، كالنوار البيضاء الفضية ٗتتلط مع الوركد اٟتمر كأٌّنا ثغر عذب يقٌبل خٌدان أٛتر، نٌ قدي ٚتران أٛتر، كيعبق الليل بعطره التتٌ 
 فأتت أبيات ابن خفاجة لوحة فنية لطبيعة رائعة جذابة.

 :(ٓ)فاقعة اٟتمرة، فيتخيٌلها خٌد حبيب يقطر شبابان كترفان فيقوؿكردة إىل الرصاُب البلنسي رٌٔتا ينظر ك 
ََق٤ِّ َُّالـَََِ ََؤ ٖ ََٖاُ ّ َََ ََوّْ َََ ّكلٖنفَََ

ّ

ّ

ّ

ُِّٔمْؼ  َٖٔيًم٥َََََََََِّ ًََََِ ّي٣ََََِّالشََََيقئيُّم

ّ

ّ

ّ

عدة، فجذبتهم  كمن األزىار اليت شغف هبا األندلسيوف الياٝتُت كالنرجس كالنيلوفر، فرأكا ُب لوّنا األبيض معاف
يما ُب ساعات مس الساحق على ألواف ا١تدركات ا١توجودة ُب الطبيعة األندلسية، كالسألواّنا، كإنٍت أرل أٌف تأثَت الشٌ 

                                                 
 .٘ٙشعر ابف شخيص: ص - ٔ
 ىو شاعر مف شعراء بني أمية في أياـ عبد الرحمف الناار.  - ٕ
 .ٓ٘التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص  - ٖ
 . ٔٛ، ٓٛديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 .  ٜٓٔـ. صٖٜٛٔىػ, ٖٓٗٔ, ٕالقاىرة, ط:بيروت,  – جمعو وقدـ لو د. إحساف عباس, دار الشروؽديواف الراافي البمنسي:  - ٘

 ًً 
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 إىل اختيار ألواف ساطعة ناصعة شفافة، فشٌكلت لوحات شعرية فنية ُتالسبب الذم دفع األندلسيىو الٌصباح الباكر 
وا ما خٌلدىا الزمن، فاللوف األبيض كاف عندىم شعار البساطة كلوف الًتؼ كالرفاىية كالسبلـ ك....... لذلك أحبٌ 

كا ُب زىر الياٝتُت األبيض الٌسعادة كالسركر كاٞتماؿ. يقوؿ أبو القاسم فوجد ،حو٢تم من أزىار طبيعتهم شاىدكه
 :(ُ)٤تمد بن اٝتاعيل بن عباد اللخمي

ِّٖ ََ ٥ََِّا٘ـظَََََََ ََو ّّ َََََََِ ّووَََََََ

ّ

ّ

ّ

ّوػ٧ََََََََ ّ ّاََََََََٖ٘أ ّو ّاََََََََُِ٘  

ّ

ّ

ََون٦ّّٔ ٧ََِ ّأغصَََََ َََََ ّ٥ََ ٦ََّمَََََ ّكلٓنَََََ

ّ

 ّّٖ ََ ََٖٕيّأَضََََََ ٤ََّْ ّٔمْطََََََ ّي اهََََََ

ّ شع   ًُ  :(ِ)ظبلؿ حياة الًتؼ كالرفاىية منهماكىو يرل فيو اإلشراؽ كالتؤللؤ اللذين ًت
ِّّّٖ ُّّإذّوٗهَََََ ّوَََََوّ ٓيَََََٕاّالقَََََو 

ّ

ّ

 ِّّّٖ ٧ََ ّغص٧ٍََََََاّ  قيََََََٕيُّنِضََََََ ََََ ّ

ّ

ّ

ّقََََََّٔامًط٨ََََََّلؾٍؿََََََو ّذ وَتفََََََو

ّ

 ِّّٖ ََ ََـٔ ّأَضََََ ََوِّاََََ ٧َََ ّبََََِ ََََ ّ

ّ ّكلٓن٦ََََََََََّوالعق٧ََََََََََُاّتٖمؼ٦ََََََََََ

ّ

 ِّٖ ٧ََه ٦ََّعَََََََ َٔكلَََََََ ْٖٓيّ ّ ََ ّ مَََََََ

ّ رؤية دينية حيث يدعو صاحبو إذا أراد صورتو من مشهد اٟتج، فيخلع عليها ٤تمد بن مسركر اٞتٌياين كينتزع الشاعر 
 : (ّ) اٟتج فليطف بعرش الياٝتُت ألنٌو كعبة العطر كالطهارة كاألريج

ٍَََََٓوًّ ّ َََََو  ّإاّكـًَََََّتٖغَََََُىّ 

ّ

ّ

ُّ ٠َََََِّبعَََََِٖشّالقو قـَََََوَّمٔؾٓقَََََوّّّ 

ّ

ّ

 ع.فٌ عادة كالعفة كالًت ا النيلوفر فكاف يثَت ُب نفس الشاعر ما يثَته الياٝتُت من دالالت اٞتماؿ كالسٌ كأمٌ 
 :(ْ)يقوؿ أيضان أبو القاسم ٤تمد بن اٝتاعيل بن عباد اللخمي

ُِ ِّٖذاّالـقؾ٧ََََ ّٖاِّ  ّوََََوُّ ٥َََََِّمـظََََ

ّ

ّ

 ُِّّ  َّ َََََُِِ ٔ ّ ّالػ٧َََََِنّوا ّوُ ٥َََََََِّم

ّ

ّ

ّ

ّٔ٦ََ ََوُ ّي اّ ّتلِلٔؼَََََََ ٦ََّعَََََََ ّكلٓنَََََََ

ّ

 ٍِ ََََِٖي ّقَََّٔأ ؽؿ٧َََاّوِاَََط٦ّ ٓصًَََوّم٥َََّال

ّّ قد جعلوا ك  ،شران كشذلن، ككأنٌو جاـ من الٌدٌر عندما بدا منٌوران متألقان إٌف منظر النيلوفر ُب غاية اٟتسن كطيب الرائحة ن
 اُب. ُب كسطو فٌصان من اٞتوىر الصٌ 

 :(ٓ)كالصورة نفسها عند الشاعر أٛتد بن ٤تمد اإلشبيلي، كىو من شعراء الدكلة ا١تعتضدية
ٖٓاّّ ََ ٣ََّالَََ ٍَََُِ ََٔاُّم ٍّٖغَََ  َ٧ََ ّ ٖتَّنِقُؾَََ

ّ

ّ

َٖاَب٦َََََََِ  ّن٩َََََََّإلق٦ََََََََّنَػوَاًَََََََيّوَغ

ّ

ّ

َََّّّك ََٕيّبقََََ ٍِّ ّقٓيََََ ِٖٗن ََ ٢ََّٕلؾََََ ّؿؾقََََ

ّ

 ِّ٦ََ ١َََُّبوَبََ َٔٗع٨َّ ُقِغٔؾََ ََ ََٔوّالََ ََوَ ّويََ ّضََ

ّ  :(ٕ)دة من خبلؿ تعاقب الليل كالصباح، فيقوؿُب النيلوفر اٟتياة اٞتديدة ا١تتجدٌ  (ٔ)كيرل ابن ًحصن
                                                 

 .ٖٛ/ٕـ. ٜ٘ٛٔ, ٕالقاىرة, ط: –الحمة السيراء: ابف األبار, حققو وعمؽ حواشيو د. حسيف مؤنس, دار المعارؼ  - ٔ
 .ٜٖ/ ٕالمادر السابؽ:  - ٕ
 .ٜٗٔ/ٔي تاريخ عمماء األندلس: جذوة المقتبس ف - ٖ
 .ٜٖ/ٕالحمة السيراء:  - ٗ
 .ٕ٘ٙ/ٔالمغرب في حمى المغرب:  - ٘
 ىو أبو الحسف بف أبي رالب وىو المعروؼ بابف حِػاف, أديب شاعر, مف أىؿ إشبيمية.   - ٙ
 .ٕٙٙ/ٕجذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس:  - ٚ
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ّٔ٦ََ ٣َََّالظَََََََكُ ّ ؾقَََََ ََوّأقيَََََ ّكّؾؿَََََ

ّ

ّ

 ّّٔ٦ََ ََؿؤ ّ قـقَََ ٤ََُّالَََِ ًِّأَََْ ََ ّغٓؿَصَََ

ّ

ّ

ََقو ّْ ََيونّضَََََ ََوَيّلؾَصَََََ ََنذاّ َََََ َََََ ّ

ّ

ََوَيّ  ََََ ٦ََ ٦ََّإلقََََ َّٔٔمـََََ ََو ُّ وُنّاٖقََََ

فالشاعر يقرف داللة اٟتياة ا١تتجددة بأزىار النيلوفر، فعندما يقبل الليل بظبلمو، فجٌف أزىار النيلوفر تغٌمصها أ٧تم قبة السماء ّ
أٌف النيلوفر عند ألٌف النيلوفر ال يفتح زىره إال ّناران، فجذا عاكد الصباح ضياءه فجفَّ آية ا٠تياؿ كالٌسحر ألزىاره تعود إليو، فك

 الشاعر رمز للتجٌدد كاٞتماؿ الٌساحر. 
فوه ُب سياؽ دالالت متعددة، فالقاضي أبو ٤تمد عبد اٟتق بن كما أٌف الشعراء األندلسيُت قد افتتنوا باصفرار الٌنرجس فوظٌ 

 :(ُ)عطية يرل ُب صفرة النرجس اٞتماؿ كالعظمة
ُِٖ ّمـ٦ََََََّ ِوضَََََيّّّ ّْ٘بَََََوَك ِٖٔع َّنَََََ

ّ

ّ

ٔٓهِّّّ  ّٕٓقطََََّٞالََََ ُٕتِّّلََََ ّّٖ قفََََوّوَ ََََ

ّ

ّ

َّٞ ََ ًَََُّ٘ ََ ِٖٔق٦َّّٔٔؾَََ ََ ِّ٘ َّمِشَََ ََؿ ّالشَََ

ّ

ََىِّّ  ٦ََّ َّلَفََََ ُّٔمـََََ ََ ًََوّْطُؿََََ َّلَفيََََ

ّ ّوَبقََََََََوَ ّالط٣ََََََََِّ ُّ ََََََََػٖٔت٦ّّٔ

ّ

َََٕهىِّ  ٜ ّالََََ ََ ََََََ ََٔيّ ّ َّٜالػضََََ ََ ُّنَؼََََ

ّ خٌيلها الشاعر فسقوط أشعة الشمس عليو يت ،الشمس عليو، كيقرّنما بداللة اللهب يوٌظف الشاعر النرجس كانعكاس
 مذٌىب. فر ىي كنقاط فٌضة بيضاء ُب خطٍّ أٌف بياض الندل ا١تنثور على أزىاره الصٌ ك كٮتمد تارة  وٌىج تارة،٢تبان يت

 :(ِ)كيقوؿ ابن النظاـ ُب البىهار
َِٔ ّلؾَيفَََََََوِ ّأل٧َوٌَََََََي ّوقََََََََّٔبَََََََ

ّّ

ٍََََََىُّّّ  َََََِِؽًوُّ ُؾ٧ُ فَََََوَّ  َّتِعي١َََََُّٔم

ّ

ّ

ّ

ّ ضوُاَََََََََفؤّ ٓضٌَََََََََيُّم٧َٖ قَََََََََيٌّّ

ّ

ُِٖ ّن٧ََََََ ًاَّ ق٧ُنفََََََوَّذَهََََََُى  ُّتِشََََََ

ّ  كعيوّنا مذٌىبة صفراء. ،كتسطع كالنور قة، كىي تتؤلألرٌ ا١تو فالبىهار يعبق برائحة ا١تسك كأزىاره بيضاء كالفضة 
م من فرط معايشاهتم لؤلزاىَت كالوركد اليت لقد كجدنا عند األندلسيُت رىافة ُب اٟتس كرقة ُب اٟتواشي لدرجة أّنٌ 

 األزاىَت كالوركد. ذكرنا بعضان منها باتوا يركف نفوسهم ُب تلك
 : وصف الثمار -ّ

 كمل يكن طبيعيان أف يفتنت الٌشاعر األندلسي بطبيعة ببلده, برياحها كبأزىارىا كبوركدىا، كال يفتنت بالٌثمار اٟتلوة البٌضة اليت ٘تؤل
جلة ٕتذب العُت إليها الٌنفس هبجة، كالعُت سحران، فالٌتفاحة ٘تتاز بنعومتها كأرجها، كالٌنار٧تة ٚتيلة على غصنها، كالسفر 

مصدر وحي لشعراء األندلس،  كاف"لطفولتها كإغرائها، كالٌرمانة ٟتسنها كلتمٌنعها، كاللوز بنواره، كاٞتوز بثمرتو كٌل ذلك 
وأّما الثمار "، فا١تقرم ينقل ما قالو ابن سعيد ُب ٙتار األندلس (ّ)"وإف لم يكن بالقدر الذي أوحت بو الرياض واألزىار

فواكو، فاألندلس أسعد بالد اهلل بكثرتها، ويوجد في سواحلها قصب السكر والموز، يوجداف في األقاليم وأصناؼ ال
الباردة، وال يعدـ منها إاّل التمر، ولها من أنواع الفواكو ما يعدـ في غيرىا أو يقل كالتين القوطي والتين الّسفري 

أذؽ لهما منذ خرجت من األندلس ما يفضلهما، وكذلك بإشبيلية. قاؿ ابن سعيد: وىذاف صنفاف لم تَر عيني ولم 
التين المالقي، والزبيب الُمَنكَّبّي، والزبيب العسلي، والرماف السفري، والخوخ، والجوز، واللوز وغير ذلك مما يطوؿ 

                                                 
 .ٜٛٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٔ
 .ٕ٘ٗ/ٕجذوة المقتَبس في تاريخ عمماء األندلس:  - ٕ
 . ٜٕٚاألدب األندلسي, موضوعاتو وفنونو: ص - ٖ
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شاعر ىي ٙترة كمن ىنا كثر كصف الفواكو كالٌثمار ُب أشعار األندلسيُت، كلعٌل أكثر الثمرات سحران لناظرٌم ال ،(ُ)"ذكره
النارنج، كٓتاصة كىي عالقة على أغصاّنا، لذلك كانت الٌثمار جريان على ألسنة الشعراء األندلسيُت، فكاف كل كاحد منهم 

 ٭تاكؿ أف يرسم ٢تا كىي ٤تمولة على أغصاّنا لوحة فنية رائعة تسر  ٢تا العُت.
 :(ِ)نار٧تةيب ا١ترسي صورة ٚتيلة للػكيرسم أبو ْتر صفواف بن إدريس التجي

ًُّمـفََََََََو ُّ ٖتّنوَ ِنٍََََََََٕيّتلٓمْؾََََََََ

ّ

ََوّّ  ًََلّغٖويََََ ًََوّوَنِشََََ ًََٖاّ أئعََََ ـَِظََََ َّم

ّ ََويّْ ٩َََّ َمَََ ََقٔىّوهَََ َََلِ ّ ّالؼضَََ َّنَشَََ

ّ

ََوّّّ  ََوَيِ ّهلقيَََ ََوَّ َعَََ ََٖقَََ َٕاهوّا ََ َّ َغَََ

ر٧تة عندما فلوف الرماد كاللهيب يربزاف ٚتالية النار٧تة، فالرماد رمز ا١توت كالٌسكوف، كاللهيب رمز القوة كاٟتيوية. فهذه الناّ
ظهرت على األغصاف غدت رمادان ال حياة فيو، فالٌسكوف كا٠تمود دبٌا فيها، كعندما غٌذاىا ماء ا١تطر أصبحت متوٌقدة 

 متوٌىجة كاللهيب.
 :(ّ)كيرل الشاعر ابن صارة الشنًتيٍت ُب النارنج صورة هبيجة
ّٕٔ ّكََََٖاُ ّ ؼق١ٍَََََّ ّغص٧َََََِاّ بٖعَََََ

ّ

ِّْمـفَََوّ ٧َََامُّّّّ  ّبؽ٠َََِّنَََِق٤ِّالَََٖو

ّ  النارنج كرات عقيق أٛتر، علقت على غصن من الزبرجد األخضر، كىي بكٌف النسيم صواِب.ف
 :(ْ)كيصف الٌشاعر ابن خفاجة جٍت التُت كما يثَته ىذا ا١تنظر ُب نفسو

ًََؾ٨َََََ ٍِ ُ٘ ّلؼََََََّٔ َََََوَ ّٔم٥َََََِّ ائ١َََََِّا

ّ

 ِ٘ ـَٖػ ًََطؤتّالَََََ َََََِِ ـ٨ََََََُّم ٍَ َّ َََََِف٩ِّاْل

ّ ًُّل٦َََََََُّٔبَيقََََََوِ ّالٌُٗغ٧ََََََِ  َّ ِفِؿََََََ

ّ

 ِ٘ ًُّ ق٦ََََََّٔا٧ََََََاَيّالُؾَعََََََ َّوَأِ َيِيََََََ

ّ طريفة رقيقة عذبة، كرٌٔتا كانت كىي على غصنها جلناران ككاف الٌرماف ُب ٚتاؿ منظره كحلو ٥تربه من الثمار اليت أكحت ٔتعاف و 
ر أٛتد بن فرج تشٌكل منعطفان آخر ُب خياؿ الشعراء األندلسيُت، ال يقٌل عطاء عن كحيها ٢تم كىي ٙترة زاىية األلواف، فالشاع

 :(ٓ)انان قد أىداه لو بعض أصحابوكصف رمٌ 
َّٖ َََػ َٔ ًوّأِ ََََََََ ََ ََٕيَّ ََََََََ ّوْبََََََََِ

ّ

ًَِّع٧َََََََِهٖاّّّ  ٢ًَََََََِّوقََََََُّٔمٔؾَىََََََ ّأَت

ّ ََىّّّٔ ََؤ ّاٖيقَََ ٌَََٓ ٣َََِّل ًََوّكؿٌَََ ُّ ي٧بَََ

ّ

ًَّأوّمـظََََََََٖا  ُّ ضََََََََوبًوّإذاّ ََََََََى

ّ  لثٌة اٟتبيب اٟتمراء لعابان كمنظرا. لقد رأل الشاعر ُب الرماف أنو صدؼه أصفر، كقد ميًلئ با١ترجاف األٛتر، كأٌف حٌباتو تشبو  
لذلك ٧تد أنفسنا أماـ  ،رل على كٍرمتو، ك٥تتاؿ ا١تكانة على داليتوكأما العنب فقد كاف ينظر إليو على أنٌو رفيع الذٌ 

قاؽ ُب بيتُت لعنب أسود كقع عليو نظره. ككاف مغٌطىن بورؽ أخضر، لوحة فنية ٚتيلة رٝتها الشاعر أٛتد بن الشٌ 
 :(ٔ)ماء ا٠تضراءت كقد الحت ُب السٌ سفً ا١تنظر بكواكب كي  فأكحى لو

                                                 
 .ٜٛٔ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٔ
 . ٖٛزاد المسافر ورّرة محيا األدب السافر: ص - ٕ
 .٘ٗٙقصئد العقياف: ص - ٖ
 . ٜٔٔديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 .  ٘ٛمف أشعار أىؿ األندلس: ص التشبييات - ٘
 .ٕٓ٘/ٗنفح الطيب في راف األندلس الرطيب:  - ٙ
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ََّو َّٞم٥َََََّ َش٨ََََّو ٍ ّلـََ ََ ّ ـََََْىَّتَطّؾََ

ّ

 ّّٔٔ ََ ََٔٔ ّبوٌِ َؿَََ ٣ََُّعؾَََ ًِّغكٔئَََ ََٔيَغ َََ ُّ

ّ ََىُّّ ََـف٥ّٖك٧اكََََ ٥ََّبقََََ ٦ََّمََََ ّ ؽلٓنََََ

ّ

 ّّٔٔ ََ َِٖعََ ََؤ َّ َب ََ ّ ًََّ ًِّ ك ََ َََػ ََِٔ ُّك

ّ  :(ِ)ٌدـ لولعنب األبيض قي عنقودان من ا (ُ)كيصف الٌشاعر الكاتب أبو الربيع سليماف بن أٛتد الداين
ّبعـؼ٧َََََََٕيّكَََََََلٖاّاَََََََٖٖىّمـ٦َََََََ

ّ

ّ

ّاٍ ّك٥َََََََََّٖلؾََََََََََِـؤ ِّ ٖوَََََََََوّّ 

ّ ِّّٗ ََ ََْػ٦ُّوأوعََََ ََََ ّٔ٦ََُ ََو ّ وُلََََ ّ ؼََََ

ّ

َٖٓوََََوّّّّ  ٣ََّالٌٗ ََ ََّٔ ُِٔ ّقََ ََ ًُّالَيََ ََ ّ ؼْؾََ

اءن فعنقود العنب األبيض قرنو الشاعر ْتبات لؤلؤ أبيض تتزيٌن هبا اٟتسناء، كقد شٌبهو بأنٌو بدر نٌَت ٛتل الثػ رىيٌا ضيّ
 كنوران.

فالشاعر ابن بقي األندلسي الذم كاف آخذان ُب حياتو من أسباب  ،وار اللوزثوف ُب أشعارىم عن نٌ ككاف الشعراء يتحدٌ 
 :(ّ)يقوؿ أبياتان رقيقة عندما جلس ٖتت سطر لوز قد نٌورى  ،اجملوف كا٠تبلعة الكثَت

ََوَبَؾينّّ ًَوِاّقَ ََ َِِ ٧ََ ّ ّالُي ٥ََّالؾَ ّْٖمَ ََْط َّاَ

ّ

 ََّّ َ ّ٨ََ ٩ََ ّ ؾَ ََوّ اَيّ َ ََوّمَ ٩ّ ّوَّْنَؼَصَ

ّ ّكلٓنؿَََََوّك٣َََََُّٗغِص٥ٍَََََُّك٤َََََّٗعو وَََََيّٕ

ّ

ََّو  ـ٨ََََََّأ طوَ ٦ََََََُّ َقَصَََ ّإذاّالـَََََِق٤َُّ 

ّ ّّٔ٦ََ َِّٖيِنَ ََ ٨ََّمخَ ٨ََّ ؾَ ٥ََّأبؼَ ًَُّ٘ ََ ّ ٍِيَ

ّ

٧َََٓ ّا  ََٔيَّنَََ ٧َََِ ّأٖوؼَََ ََّ أ َّلَََ َٔا ََ َّغَََ

ّ  و كمٌ سطر اللوز ُب ىذا البستاف ُب غاية التناسق كاٞتماؿ، حىت غدا كٌل غصن من أغصاف تلك األشجار كأنٌ  إفٌ 
ى ُب دنٌو من ٜتر، كمل يرشفو كيسكر عند سيم، كقد تعٌجب الٌشاعر ١تن أبقى على ما تبقٌ جارية يهتٌز عندما يهب النٌ 

 رؤيتو ىذا اللوز، كقد زٌىر كغدا ٚتيبلن.
 (ٔ):(ٓ)ُب التوث (ْ)كيقوؿ الٌشاعر علي بن أيب اٟتسُت

ّّّٙ َََي َٖ ٥ََّا ََـو ًوّم ٧ََُأّأ  ََوّالً ََٔ ّلـ ّأب

ّ

َّٔالٓشَََع٧ِ   ََ َِٖشُّعِعَ ََ ّم٥َََّاّ يَََو ّ ُّ َ

ّ ٧َََٔيهوّّ ِّّأِاََ ََ ٥ََِّبََ ََؤّمََ َٖهََ ََلٖاّأِ َؿ ّكََ

ّ

ِٙبؼٓقََََيّالٓشََََ  ّػ١ِّاليََََويلّمََََّٞالغََََي

فالشاعر شٌبو التوث بألواف ٥تتلفة من األحباش جعد الشعور، فكأٌف أٛترىا من بُت أسودىا كشفقو أٛتر بدا ُب ّ
 الغبش.

                                                 
 .ٖٔٙىو مف بيت مشيور بدانية، نبيؿ المراتب، وكاف أبوه جعفر قاضيًا بمالقة، ولو شيرة بالفقو واألدب, توفي سنة - ٔ
 .ٙٓٗ/ٕالمغرب في حمى المغرب:  - ٕ
ه األبيات في ديواف ابف بقي األندلسي سوى البيت الإلالث. ينظر: ديواف ابف بقي . لـ ترد ىذٜٔٔ, ٛٔٔ/ٕالمادر السابؽ:  - ٖ

 .   ٗ٘. ص ٜٜٚٔدمشؽ,  –األندلسي: جمع وتحقيؽ ودراسة د. محمد مجيد السعيد, دار كوإلا 
ده مػف ىو عمي بف محمد بف عمي بف الحسيف بف أبي الحسيف متوكؿ بف حساف بف حسيف بف ربيع بف بم  األابحي, أاؿ ج - ٗ

مف جنػد الشػاـ مػف قنسػريف،  درس بقرطبػة عمػى عػدد مػف عممائيػا أبػرزىـ ابػف السػمح واػاعد بػف الحسػف وابػف أبػي الجيػاب 
وريرىـ، روى عنو ابنو جعفر وأبو بكر الماحفي, وكاف أديبًا بميغًا، مشاركًا في النحو، حافظًا لمغات، ذاكرًا لآلداب, وتوفي قريبًا 

 مف الإلصإليف وأربعمائة.   
 التوث بالإلاء: لغة في التوت.  - ٘
 .٘ٛالتشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص  - ٙ



 -ٔٔ٘- 

 :وصف األنهار والغدراف والجداوؿ -ٗ
اليت ترفد أراضيها با٠تصب كالعطاء،  ،ربان مشاالن كجنوبان من مظاىر بذخ الطبيعة ُب األندلسغكم كانت األّنار مشرقان 

حر، كقد أكثر األندلسيوف من القوؿ فيها، ككٌلدكا من خبل٢تا صوران فنٌية رائعة، فالطبيعة عند رياضها بالٌنماء كالسٌ  ك٘تدٌ 
إلظهار براعتو ُب التصوير، فهو يرسم صورة ّنر متؤللئ  ابن مرج الكحل كانت اجملاؿ اٟتقيقي الذم جعلو معرضان 

لم يصف أحّد النهر بأرؽ "موٌشى بالٌزىر، حىت أٌف لساف الدين بن ا٠تطيب أبدل إعجابو هبذه الصورة فقاؿ: 
 :(ِ)يقوؿ (ُ)"وال أظرؼ من ىذا اإلماـ ،ديباجة

ٖٗب٨ََََّّّ ُّٖمٖق٧ََََُ ّاّبََََو ّْوال ّوالـفََََ

ّ

 ِّّٖ ََػ ََٖ ّومعصَََ ٥ََّ هَََ ََـٔ ّمَََ ّوصَََ

ّ ََّط٦ّّوك ََََ ََّ ََٖ ََلٖاَّضََََ ٦ََّوكََََ ّلٓنََََ

ّ

 ِّّٖ ََ ِّٕأَضََ ََو ٨ََّبََِ ٣ََّٗ ؾََ َََِ ََق٠ُّْو ّاََ

ّ ُّ ُٔ ََ ِِٖنَََََ ََوُتّٔ  َٖيَََََ ََوّذاّْا ّوكلَََََِ

ّ

 ِٖ ّمفؿَََََوّ ػَََََوّ ّ َََََػ٦َّٔكَََََو٧َٕه

ّ ـ٦ّٔٔم٥َََََّّٕوِف٤ََََِّ ّْٖوفََََق٤ُّ ََََِ ّنفََََ

ّ

 ِّّّّٖ َّٖم٥ََََّّٕوِشَََُع ُّٔ ق٦َََّالِشَََع ّوُوٍقَََ

ّ ََوّّّ ََّٔغٖؤبف ِّ٘ ـ ََؿ ٦ََُّالش َّٖٖوِع ََػ ََوّا  ّم

ّ

ـّ  َّْا٘ ٥ََِّذا َََََِِ ََٔيُّ  ِٖإّْلػٖقَََََ ََ ّظَََََ

ّ ندؿ، كىو يسَت تفوح منو رائحة الصٌ  ،ىركأفَّ ىذا النهر ُب جريانو خطوط ترقم البيد كالرياض، فأضحى موٌشى بالزٌ   
ييسل  على بساط أخضر،  ياض ا٠تضراء، فكانا كسيفاصع مع لوف تلك الرٌ بُت الرياض ا٠تضراء، فتآلف لونو النٌ  ُو

 فافة.و فرندان أبيض مرٌصعان باٞتواىر الشٌ كاٟتباب األبيض ا١تتناثر فوؽ صفحات مياىو تشب
و على نفسو، فَتل فيو ا١تثَت الذم ٬تعل ا١ترء ىائمان ْتسنو كٚتالو، كلو فضل كبَت ُب ئاعر بتأثَت النهر كتؤللٍب يبوح الشٌ 

 رٌ تصف إشراقو، بل يرل أٌف الشمس الاعر بوصف ٚتاؿ النهر ك عر، كال يكتفي الشٌ أف ٬تعلو شاعران ٣تيدان ُب فن الشٌ 
 هر كلذلك ا١تنظر البهيج.ا حزينة على فراقها للنٌ عند الغركب إال ألّنٌ 

 :(ّ)كيرسم ٤تمد بن اٟتسُت صورة للنهر ٤تبوكة ُب حاالت رتابتو كسرعتو كاستقامتو كاعوجاجو
ُّّٖمؽ٧ََََََِ ّٔغكَلَََََََئّ ٖضََََََٕي ّوالـفََََََ

ّ

ََو ِّّ  ٧ََُتّنضََ ََِق٣ّْ ٌََ ََٖ َّاََ ََنذاّعََ ََ ّ

ّ  قية ناصعة، فَتاه مكسٌوان بغبلئل فٌضية، فجذا جرل فكأنٌو ثوب من نضار خالص. فالشاعر يضفي على النهر صفات إشرا
 :(ْ)كيرل الشاعر ابن ٛتديس ُب النهر صورة مريض ٣تركح يقوؿ

ّّّّ َٖ ََٖص٨ََُّكّؾؿََوَّعََ ّْْٕبََل ٖايّا ّعََٖو

ّ

ّ

 ّّٔ ََٖ ٦ََُّ ٖوَََ ََؽوّأوعوَ َََ ََوّ َََ ّ ؾقفَََ

ّ وف األٛتر )اٞتريح(، فجرحي النهر كاف بسبب كثرة لة اللٌ هر، كٌظف فيها دالإّنا صورة شعرية ٚتيلة رٝتها ابن ٛتديس للنٌ  
 كآالمو. ينوكأكجاع، فكاف خريره أن كىذا اٞترح البدَّ أف يرافقو أنُته  جريانو على حصاه،

 :(ٓ)كٯتزج الٌشاعر ابن سهل بُت اللونُت األبيض كاألصفر لصورة الٌنهر ليمنحها تؤللؤان كسطوعان 

                                                 
 .ٜٖابف مرج الكحؿ, حياتو وشعره : ص  - ٔ
 .ٖٛالمادر السابؽ: ص - ٕ
 .ٗٙالتشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص - ٖ
 .ٙٛٔديواف ابف حمديس: ص  - ٗ
 .ٖٙٔديواف ابف سيؿ: ص  - ٘



 -ٔٔٙ- 

ُّٞٔ ٓضََََََََٕي ّوكلٓن٦ََََََََّإذاّْنّنؤ ََََََََ

ّ

َََػٖاّّّ  ََ ًاّأِ َ ِّ٘ٔتَ ََؿ ٠ََّٗالشَ ٦ََُّكَ ًَِ ّععَؾ

ّ مس كأنٌو ناصع فضة, فجذا أشرقت هر عندما يبدك قبل شركؽ الشٌ ٭تاكؿ الشاعر أف ٯتنح النهر لونُت يزيدانو إشراقان، فالنٌ 
 ة مشرقة.و يبدك سبيكة ذىبيٌ الشمس كسطعت فجنٌ 

 :(ُ)لونُت ٫تا األٛتر كاألبيضة للنهر، من خبلؿ كيتأنٌق الشاعر ابن العطار ُب رسم صورة زاىيٌ 
ْٟ ُّٖي ْ َّاَََََوب َّٞاّ َََََق٣ِّالـفَََََ ّ ؿَََََ

ّ

َََََِو ُّ  ّومََََّٞالض٨َََََّوؾًََََوُنّمـ٦ََََُّ 

ّ حى فجنو يلوح كأنو حساـ ت بدماء ٛتراء، كعند الضٌ غً هر، فيبدك كأنٌو درع صيبفاألصيل يعكس لونو األٛتر على مياه النٌ 
 ناصع.

ز النهر كاختار كقت األصيل ليطرٌ  ،ة متحركةين رسم من خبل٢تما صورة زاىيٌ عنا ابن صاره الشنًتيٍت هبذين البيتُت اللذكٯتتٌ 
ثقلت أعجازىا، فهي ُو  ا خصور جوارفتبدك كأّنٌ  ،قرؽ أمواجو كتتكسر على صفحات ا١تاءًت األبيض بلوف األصيل، فت

 :(ِ)لطفان كٚتاالن. يقوؿ هتتزٌ 
ََصََََّٖ  ًِّٔغكَلََََُيّ ّوالـفََََّٖقَََََّٔ ُقََََ

ّ

ََّق  ِّٟاّ ََ ََِي ََ ّٔ٥ََ ٦ََّمََ ََٖاُ و ؾقََ ََ ّٔ٣ِّ

ّ ُُّ ق٦َََََّكلٓنفَََََوّّّ َّتًَٖقَََََُٖ ّاّم٧َََََا

ّ

ٗٗهََََوّاّ ٍََََو ُّّّ  ُّ َؽ٥ََََُّاٗص٧ََََِ ّتف

 :(ّ)كيقوؿ الشاعر أبو جعفر أٛتد بن قادـ القرطيب ُب النهر عندما رمى أحدىم فيو بطبق كرد نثره عليوّ
٦ََّ ١ََّٖوكَمََََ ََََ ّ١ِ ُّْ ََو ََٓيِف٦ًُُّبََََ ََََ ّ

ّ

ُّٞالٓشََََػ١ِّّّّ  ُّٖالٖصَََيونّو ٧َق٦َََّٔقَطَََ ّنفَََ

ّ كيتخٌلل  ،يل الدامس فيبٌددهباح األكؿ، عندما يشٌق ظبلـ اللٌ اعر النهر كالورد األٛتر ا١تنثور فوقو بجشراؽ الصٌ ٗتٌيل الشٌ 
 فق األٛتر.إشراقو لوف الشٌ 

ت إف أّنار األندلس كانت تًتؾ ُب نفوس شعرائها انطباعات تغلب عليها  صورو بغلب عليها الرٌقة، ك أكحت إليهم ٔتعاف و
ا٠تياؿ الصاُب، فا٠تلجاف كاٞتداكؿ كالغدراف ا١تنتشرة ُب األندلس، كما حو٢تا من خضرة كرياض كحدائق الصناعة البارعة ك 

 كضفاؼ كأطيار كأنساـ كانت مددان للنفس الكليلة، كمراحان للخاطر ا١تتعب، كمصدر كحي كمتعة للشاعر.
 :(ْ)فيقوؿ ،فها فيها الغدراف ا١تثاعبفاء لفظان كمعٌت ُب أبياتو اليت يصلقد نشد الشاعر ابن ىذيل القرطيب الصٌ 

ََّٖالـ٧ََََََٓا ٩َّغٓضٌََََََي ّواّ ُ ّ ََََََؤ 

ّ

 ّّّٔٔ ّٖٖعٔوَََََ َّضَََََٖاُ ّ ّ ٧َََََٕتّأغَََََ

ّ ََىّْ ٢َََّمٌؤ ََََ ٦ََُّإلقََََ َِٔ ُعََََ ََوُ َّت ّواََََ٘

ّ

٧ََئّ  ُْٕؾُؿََََ ََؤ ّوا ٥ََّا٘قٌََََ ٨ًّٓمََََ ََ ََََ ّ

ّ ُّّ٦ََ ََوّومٕاُقََ ََ٘فََ ََػٔيّا ََ ّٔ٨ََ ََوٕيّ ؾََ ََ ّ

ّ

ُٖوئّّّّ  ِّٕم٥َََََّ ِقََََٕىّوَبََََ ََََُُ  َّْٔ َّ ََََِف

ّ ل سعادة غامرة ُب أحضاف األرض ا٠تضراء ا١تعطٌرة، كيرفق شعوره بالٌسعادة بوصفو للماء الذم يعيش الٌشاعر ابن ىذي
 فنعمت نفسو بُت نعيم أخضر كطيب عيش لذيذ. ،الشهد اللذيذك يب عم الطٌ قاء، ككأنٌو البلور كالطٌ رأل فيو الٌصفاء كالنٌ 

 :(ِ)فيقوؿ ،ياضلونُت ألدمي ا١تياه كالر  (ُ)كيرل الٌشاعر عبادة ابن ماء السماء

                                                 
 .٘ٚٔ/ٕندلس الرطيب نفح الطيب في راف األ  - ٔ
 .ٗٗ، ٖٗالمادر السابؽ: ص - ٕ
 . ٔٗٔ/ٔالمغرب في حمى المغرب:  - ٖ
 . ٖٛشعر يحيى بف ىذيؿ القرطبي األندلسي: ص  - ٗ



 -ٔٔٚ- 

َٕاُب٦ََََََُّّّ ّكََََََلٖاّأيو٤َََََََّاََََََ٘ؤ ُّي  ُّم

ّ

ٖٗياّّّ  ََ ََوِ ُّ ُمَ ِّٖالٖوَ ََ َُِضَ ّ٥ََِ ُّْٔمَ ََؤ  ُّوَصَ

ّ  ناصع نقي، كالذائب منها تصافح الرياض ا٠تضراء، ككأٌّنا أحجار زمرد خضراء. فصفحات ا١تاء ىي درٌ 
فجاءت ملكتو  ،قاؿ أبياتو وؿ بارع صادؽيات شعرية لشاعر ٣تهان شعريان مل ينسبو إىل قائلو، فهي أبكيورد ا١تقرم نصٌ 

 ،ي يركم اٟتدائق ا٠تضرة ا١تعنوية ُب كصفو ٞتدكؿ فضٌ غنية باأللواف الزاىية, ٦ترعة ٓتضرهتا, مًتفة بزينتها الٌلونية اللفظيٌ 
 :   (ّ)كح كاٟتياة للرياضكٯتنح الرٌ 

٢ََُّمَََََوُضُ  ّوإَََََٔوُ ّالٔػِض٩َََََّٗوضَََََ

 

 ّّّٔٔ ُّْمفـَََََٓ َِّّ َََََْػ ّ ؽلٓن٦َََََُّ ّالعَََََ

ّ ٌّٜ ؾ٨ََََََّ و ؤت٦ََََََٔ َِٖ ّنَؼََََََ ّوتـََََََوَ 

ّ

ٖٔئّ  ََ ٍّٞوُمَيََََ ََ َّّاٖؿََََ ََ ََّٔبََََ ّكولعؼََََ

ّ ّوتَََََََٔ ٖعًّلؾـَََََََٓووٖو٥ّكلٓنفَََََََو

ّ

 ّٔٔ ََ َِٖعََََََ ََوَِّ َب ٌََْرّ ّبََََََِ ُّي  ّنََََََ

ّ
 

  :وصف قبة السماء -٘
 ،ة معطاءة، ومعانيهم زاخرة وافرةخصيبة ممرعة، وقرائحهم سخيّ "كانت   أخيلة األندلسيُتمن ا١تعركؼ أٌف 

ة أنيقة فاألندلسيوف قالوا قصائد شعرية ٚتيلة، ليست ُب حقيقتها إال لوحات فنيٌ  ،(ْ)"متقنة في روية وأناةوأساليبهم 
كٕتعلو يقف فيها موقفان  ،ة، كتثَت انتباىو، كتستقطب اىتماموانتباه القارئ ٢تا ُب قوٌ  األلواف، زاىية األصباغ تشدٌ 

 متخٌيبلن رٝتها.
 :(ٓ)النجـو يقوؿ سعيد بن عمركف ُب حديثو عن

ََٖاتّّٔ ٧ََِاّالغَََ ٣ََُّ ّلَََ ٦ََّوالؾقَََ ّكلٓنَََ

 

ََو ِّ  ٥ََِّقَََََ ََٔ اٍ ّمَََََ ََِٔ ْ ّوَََََ ُّمًََََََ

ّ ِّ ٧َََ َََّٔهََ ََؤتّوقََ ََوّذاُ ّاٗضََ ّوكلََِ

ّّ

َِٔ ّم٥ََََََّالـ٧ََََََٓاِ   ّ امشََََََـٌيُّ ٔ ََََََ

ّ ََّ ََوّالٓشََ ََّووكلٓنؿََ ٧ََُ ّو اَ هََ ّعٖ ّالعيََ

ّ

ََٔوـو ِّّ  ٧ََّكولَََ َُّ فَََ ٖ ََٔ ََْىّتَََ َّذَهَََ

ّ ًِّ ََ َِٖغَََ ََُّٔأْ  ََفوّقَََ ََوّأ ُو َََ ّوكلَََِ

ّ

ُّبََََََُكِ  ّاََََََ٘ؤ ّووق٧تًََََََوّ ؾ٨ََََََّّّ 

ّ ار حُت آذف اللوف األٛتر كأنٌو نوٌ  من القار األسود، كأصبح ا١تريخ ذكالليل هبيم اللوف كالغراب الذم تدرٌع ٔتدرعة ف 
بالغياب، كغدت الشعرل ُب ضياء ٧تومها كأٌّنا تأٌلق الدينار استدارةن ك١تعانان، ككأٌف أشخاص النجـو عندما سطعت 

 ككأ٪ٌتا انعكست على زجاج. ،ةرٌ على صفحة ا١تاء غدت المعة ٤تم
 :(ٔ)كأما الشاعر ابن دراج القسطلي فيصف النجـو الزىر

                                                                                                                                                             
ىو عبادة بف عبد ا  بف محمد بف عبادة األناػاري الخزرجػي، ويعػرؼ بػابف مػاء السػماء، وكنيتػو أبػو بكػر, درس عمػى العػالـ  - ٔ

الزبيدي وريره مف عمماء عاره, فنشأ عالمًا شػاعرًا, عػاش فػي الفتػرة العامريػة، وأدرؾ دولػة بنػي حمػود ومػدح  المغوي أبي بكر
أمراءىا، وفي مدائحو الحمودية بعض التشّيع، وألؼ كتابًا في أخبار شعراء األندلس، ينقؿ عنو ابف سعيد في المغرب. أّما تاريخ 

 .   ٕٔٗ، وذكر ابف حـز أنو كاف حيًا عاـ ٜٔٗف حياف أّنو توفي سنة وفاتو فقد اختمؼ فيو إذ ذكر ابف شييد واب
 .ٙٙالتشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص  - ٕ
 .  ٗٚ, ٖٚ/ٕنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٖ
 .ٕٖ٘األدب األندلسي, موضوعاتو وفنونو: ص  - ٗ
 .ٕ٘التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص - ٘
 .       ٕٕ٘اج القسطمي: صديواف ابف درّ  - ٙ
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ُّٖالـ٧ٍَََِٗ ّكلٓنفَََوّّّّ ًُِّ ِهَََ ّوقََََّٔ ٧ٓمَََ

 

 ُّّ ٧ََ ََٔأئ١ُِّ ََ ِّٖاََٖ ََ َُِضََ ََُىّ ّ ّك٧أ ََ

ّ ّوَيا ِ ٧ََََُّْ ّالُؼْطََََٔىّ ٨ًََََّٖكلٖنفََََو

ّ

 ُّّّٖ ٔٔو ّكَََََموُ َّمفًَََََوّوا ّٔبُف٥َََََُّٖمَََََ

ّ ا مدار ٧تـو كأمٌ  ،عة للخضراء، فنجومها الٌزىر كأٌّنا كواعب حور ُب اٟتدائق ا٠تضرة رائيرسم الشاعر لوحة كونيٌ 
 ور يقٌدمها مدير تلك الكؤكس.هو بكؤكس بلٌ القطب فشبٌ 
قٌبة السماء، فَتل فيو الزرقة الصافية، ك٧تومو ذىب متؤللئ، كقد تسربل بلوف  اعر ٤تمد بن اٟتسُت جوٌ كيصف الشٌ 

 :(ُ)زرؽماء البلزكردم األقبة السٌ 
ّوا٧َََََََّٕٗأ  ْ ّوالـ٧ٍَََََََُٓ ّكلٓنفَََََََوّ

 

ّذهَََََََْىّتَََََََِٖب٣َّْ و يًاّأ  قَََََََو 

ّ ىيب ا١توٌشى بالبلزكرد الذم لتتخذ لونان كاحدان, إنٌو اللوف الذٌ  ،كتتآلف فيما بينها ففي ىذه الصورة تتجانس األلواف 
 جاء ضمن لوحة بديعة شارؾ الٌشعر كالتصوير ُب إبداع ألواّنا.

انعكاسان لبيئة األندلس، كالسٌيما الطبيعة فهذه الطبيعة جعلت من الشاعر األندلسي رٌسامان عر األندلسي الشيعد  كلذا 
ة من أبياتو لوحة فٌنيما ٭تتاج إليو من إ٢تاـ البيئة ١توىبتو الشعرية، ككظَّفى ألوانان جٌذابة هبيجة ٕتعل  استحضر معو كلٌ 

 .نضرة
 :ةوصف جّو ارتشاؼ الخمر  -ٙ

كارتشفوىا ُب رحاب  ،كبفتنتها، فتحدثوا عن ٜترهتم ُب ظبلؿ ألواف طبيعتهم عراء الطبيعة الغنية بسحرىار الشٌ صوٌ 
فكانت عندىم مهد الٌسعادة كالسركر، ففي أحضاّنا ينعم اإلنساف بالراحة كالطمأنينة، كمن ىنا كانت ىناؾ  ،جناهتا

اء بشعورىم ا١ترىف ىذه الصلة، فنراىم يستسيغوف شرب كالطبيعة ا١تزركشة، لذلك كثٌق الشعر  ةصلة كثيقة بُت ا٠تمر 
كُب  اليت كانوا يشربوّنا ُب كٌل حُت بيعة األندلسية صفات ٜترهتمُب رحاب الطبيعة، كاستمٌدكا من مدركات الطٌ  ةا٠تمر 

 فة.كل مكاف، ُب الرياض كالبساتُت كاٟتدائق ا٠تضراء، كعلى ضفاؼ األّنار الزرقاء، كٖتت ظبلؿ األشجار الوار 
من عناصر الطبيعة، كنعت ٜترتو بصفاهتا، فهي نور ساطع مضيء ُب ظبلـ ليل  ريف الطليق عددان لقد اٗتذ الشٌ 

 : (ِ)دامس، كتشرؽ كالشمس ُب كٌف الساقي، فجاءت لوحة فنٌية رٝتتها يد فناف شاعر
ُٔع٨ّّّ ََ َّْالَ ََـ ًُِّعَ ََ ََِ َََّٔك ََلٍ ّقَ ُّ ٖتّكَ

 

َٖقّو  ََ ََـوهوَّأِ ََََ ٧ٍََ ّ ّاََََ ّ ٧َََََََتّنََََ

ّ ََؼقفوّ  ََو ّوََََِ ٦ََٔقََََ ََََ ِٖٔ ًََوّ َّ  ََََ ّ

ّ

ـٌٖيّت٧َََََََ ُأّ َََََََقينَّأَ َقَََََََو  ّٔاَََََََ

ّ ّّٔ٦ََ ٥ََّكػ ََََ ٍّٞمََََ ََ ََٖقًّ ّنو ََََ ّأ ََََ

ّ

ِّْ٘ق٨َََََّالَػَؾَؼَََََوّّّّ  ّكشَََََعوِ ّالشَََََؿ

ّ ِٖبَََََوًّّّ ََيًَّمًَََََِوّوُ ٧َََََُ َّمِغ ّأ َََ

ّ

َِٖقو  ََٖق٨َََََََّمشََََََ ُ٘ ُّٔالََََََِوق٩ّا ّووََََََ

ّ  :(ّ) ةابة، كبُت شربو للخمر ار بُت فتنة الطبيعة كألواّنا اٞتذٌ كٯتزج الشاعر ابن عمٌ 
                                                 

 .ٕٔالتشبييات مف أشعار أىؿ األندلس: ص - ٔ
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 سيـ قد انبرىالزجاجة فالنّ  أدرْ 
 والنجـ قد ارؼ العناف عف السرى

 بح قد أىدى لنا كافورهوالاّ 
 لما استرد الميؿ منا العنبرا

 والروض كالحسف كساه زىره
 وشيًا وقمده نداه جوىرا 

نا بنوره، سرل كالغياب ليؤنسأزمع ٧تمو عن الُب ىذا الليل الذم  كأس ا٠تمرة  لقد راؽ الٌنسيم كطاب ىبوبو، فلتدرٍ ف
 ر، كغدا الركض مزدىيان باٟتسن كاٞتماؿ ٦تا يدفعنا إىل األنس كالشراب.كقد أىدانا الٌصباح ذلك الليل ا١تعطٌ 

ة ملك يطرب ك٭تتسي ا١تعتمد ٜترتو بُت مظاىر طبيعة ببلده، فيصٌور طبيعة األندلس ُب ليلة من ليايل سركره بنفسيٌ 
 : (ُ)كيلهو

ُّٞن٧ ُّّ ََط ٖٓاَنّوَِ ََ ًُّالَ ََٖب َ ََّٔ ََوولؼَ ّهَ

 

ََكَ ِّ يا َّ  ّٖٔالّظََََ ََ ََّٔمََََ ٣ََُّقََََ ّوالؾقََََ

ّ ّٔ٦ََ ََُٔ ّ ّع٧ا ٔئَََ ٖٔ ّاليَََ ََ ّ ٨ًََََََّتيَََ

ّ

ََو َّ  ًََيّوَبفََََ ََوه٨ّبفٍََََ ـَََََ ًََوَّت َّمٔؾؽََََ

ّ اح كنورىا يسطع ُب الليل عندما مدَّ ظبلمو ُب قٌبة السماء، كتبٌدل البدر النٌَت ُب برج اٞتوزاء ملكان فالشاعر شرب الرٌ  
 ازداد هبجة كضياء.
عة األندلسية ُب أشعار الشعراء األندلسيُت لوحات فنٌية مبدعة زاىية بألواّنا ا١تختلفة اليت تريح كىكذا تبٌدت الطٌبي

 العُت، كٕتعل ا١تخٌيلة اإلنسانية ترسم أبعاد ىذه اللوحات ُب خلجات شعورىا.
 

 
 

 

                                                 
 .  ٕٛديواف المعتمد بف عباد: ص - ٔ
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 الفصل الثانً

 "زهصيتو"دالالخ اللٌى يف الشعس األًدلعي 

  
الٌشعر ديواف العرب، ك٣تمع علومهم، كمنتهى حكمتهم، كىذا يوٌضح غٌت الشعر األندلسي كٕتدده كتطٌوره، حيث 

ة رٌسخت موقعها ا١تتقٌدـ بُت اٟتضارات؛ لذلك فجٌف الشعر ينطوم على أبعاد تكوين حضارة فنٌية أدبٌية، كحضارة أمٌ 
الٌشخصية األندلسية، ٔتا ٖتملو من ملكات كقول ة للمجتمع األندلسي، كجٌسد مبلمح العريب رسم صورة حيٌ 

دت مظاىر تقٌدـ الٌشعر األندلسي كنضجو بغٌت قضاياه، كتعٌدد موضوعاتو اليت كأحاسيس كعواطف كأخيلة، فتعدٌ 
جٌسدت مواقف إنسانٌية ٚتيلة ُب ٥تتلف ا١تيادين، فكانت ناضجة ُب الوجود ف ،ٖتيط ّتوانب حياة اإلنساف كاملة

 ياة العامة. كاجملتمع كاٟت
كرٌٔتا كاف للوف ُب نفوس ىؤالء الٌشعراء األندلسيُت كأحاسيسهم أصداء خبايا كحداهتم كشعورىم كٕتٌليات كعيهم 

لذلك انطبعت بشخصياهتم،  ،اٞتمايل، ١تا تراه عيوّنم من أشياء مٌلونة كمظاىر طبيعية كحضارية متأنٌقة كزاىٌية
 ا تلك القيم اٞتمالية اليت عرٌبكا عنها من خبلؿ دكاكينهم الٌشعرية. كامتزجت ذاهتم با١توضوعي، عندما جٌسدك 

من خبلؿ عرض ٚتلة من األلواف الرئيسة اليت  ،لذلك كاف ىذا الفصل الذم يبحث ُب طبيعة اللوف كدالالتو النفسٌية
 زرؽ. استخدمت ُب الٌشعر األندلسي، مثل اللوف األبيض، كاألسود، كاألخضر، كاألٛتر، كاألصفر، كاأل

من تلك  اً ّما كاف األدب جزءغدا الّتأثير النفسي للوف أمرًا مألوفاً، أقّره العلم، وأثبتتو التجربة اإلنسانية، ولَ "لقد 
لأللواف قيمة فنية ونفسّية  ماتها وال عن نتائجها، وأصبح مما الشّك فيو أفّ التجربة، فإنّو لم ينفصم عن مقدّ 

ندرؾ أف األشكاؿ كألواّنا ا١تستخدمة  فجننااخلية، بقٌوة عن حياتنا الدٌ  يعرٌب ندما فالفن ع ،(ُ)"في مجاؿ األدب جليلة
من اإلنساف ٗتيٍربنا بالكثَت عن طبيعة ٕتارب اإلنساف كحياتو متجاكزةن شكلها التخٌيلي الذم ٖتٌس بو العُت، كيصبح 

أكرب من أف تعرٌب الكلم أف يعرٌب عن معافُو  خبلؿ اللوف قادران بشكل كبَت ات ا١تباشرة عنها، عند ذلك نستطيع ُو
وىي رمزيّة لكل جماعة حسب معاناتها، وتجاربها  ،فالّلوف رمزّي الداللة" (ِ)"اللوف لو قّوة رمزيّة"إٌف  :القوؿ

ومواقفها، وىي بخصوصيتها تطلعنا على آفاؽ ذوقّية تستعمل الرمز وتستخدمو في حياتها، وىكذا ينتهي بنا 
لهذا تبدو عملية استحضار الطّاقات الوجدانية والعاطفّية التي "ك ،(ّ)"ف بإطاره المعنويالمطاؼ إلى إحاطة الّلو 

تعتمل في كوامن الّنفس من خالؿ دراسة األلواف في الشعر، تبدو أمرًا مّلحًا بصرؼ الّنظر عن الفكرة التي 

                                                 
 . ٘ٓٔالموف في شعر ابف زيدوف: ص - ٔ
 . ٕٓ٘الفف والشعور اإلبداعي : ص - ٕ
ـ. ٕٕٓٓىػ, ٕٕٗٔبيروت,  -الموني: نذير حمداف, دار ابف كإلير, دمشؽ –وئي الضوء والموف في القرآف الكريـ، اإلعجاز الض - ٖ
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ىو "، ك(ِ)"ؤية دقائق األشياءاللوف يّسهل علينا ر "فػ ،(ُ)"يحملها الّشاعر عن ظالؿ تلك العملّية وتداعياتها
يؤدي بَك إلى دّقة في التقدير ورّقة في التعبير، ومتانة في الّذوؽ الّسليم والطّبع القويم، ىو حاسة في نفسو  

على أّف الّشعور والغبطة اللتين يشعر بهما اإلنساف عند رؤية اللوف ال يمكن تفريقهما عن  ،كالحواس الخمسة
 . (ّ)"طربو بالموسيقى

شٌكل الٌلوف لدل الٌشعراء األندلسيُت ىاجسان ذاتٌيان عميقان لذلك كظٌفوه ُب أشعارىم كاشفُت عن دالالتو ا١تعرفٌية  كقد
مظهرًا من مظاىر الواقعّية في الّصورة الشعرية، كانت حاملة إرثًا ثقافياً، "كاٞتمالٌية، فاأللواف إضافة إىل كوّنا: 

سة لثقافات الّشعوب، فكانت ذا داللة سطوريّة، والحضاريّة المؤسّ تتوّضع في األلواف جملة من البنى األ
 . (ْ)"جمالّية

كلعٌلو من الصعب أف ندرس الٌلوف منعزالن عن سياقو، كارتباطو با١توقف الذم استدعى حضوره ُب البيت الشعرم، 
عبَت آخر كيف يؤثٌر الٌلوف ُب كبت ,لذلك يتبٌٌت ىذا البحث ٤تاكلة استنطاؽ دالالت الٌلوف من خبلؿ ارتباطو ٔتا حولو

ذلك اإلشعاع على األشياء من حولو؛ لذلك سوؼ ٭تاكؿ البحث ُب  ُب الوقت نفسو يشعٌ  كىوالٌسياؽ احمليط بو، 
كسيحاكؿ أف يفرد داللة   ،ىذا الفصل الوقوؼ عليها مبٌينان مظاىر اٞتماؿ الٌلونية الٌشعرية األٌخاذة ُب شعر األندلسيُت

 و اإلبداعية لنستدؿ على طبيعة رمزيٌة األلواف ُب الٌشعر األندلسي.اتخداملوف كصور است كلٌ 
 

 
 

                                                 
 . ٙٓٔ، ٘ٓٔالموف في شعر ابف زيدوف: ص - ٔ
 . ٖٓالضوء والموف في القرآف الكريـ: ص - ٕ
 . ٖٓالمرجع السابؽ: ص - ٖ
لبنػاف,  -رية, دمشػؽ, دار الفكػر المعااػرسػو  -في النقػد الجمػالي, رؤيػة فػي الشػعر الجػاىمي: أحمػد محمػود خميػؿ، دار الفكػر - ٗ

 . ٖٜٔـ. صٜٜٙٔبيروت, 
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 اللون األرٌض –أ 

 .الداللح املثاشسج للٌى األتيط –أًالً 
 .المعح 

 األتيط . –أ  
 القوة. – ٔ
 العزة. – ٕ

 اليد الثيضاء. –ب 
 تيط الٌجٌه. –ج 
 تياض الليايل.  –د 
 تياض األهكنح. –ـ ى

 .الغزل 

 .الداللح غري املثاشسج للٌى األتيط –ثاًياً 
 .ًالمعح  موذجا 

 الموس  –أ 
 المثاؿ األعلى للرجولة. – ٔ
 الرمز األعلى للضياء الشفاؼ. -ٕ
 المظهر األعلى للجالؿ وسمّو الجوىر اإلنساني. -ٖ
 االستعداد الدائم للحرب. -ٗ
 العلّو والعّزة. -٘
.الهداية  -ٙ  والحماية والكـر

 الغوام.  -ب 

 الدميح . -ج 
 العحة. -د 

ٗ. .  الكـر
 تكثيف القّوة. .٘

 الموت والهالؾ .ٙ

 العّن. -ىـ 
 الدّزّ. –ً 
 املاء.  –ش 
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 اللّـون األرٌـض –أ 

 
 

"الضوء الذي ما كانت رؤية األلواف ممكنة من دونو، فكّل األلواف متضّمنة في الّضوء ٯتٌثل اللوف األبيض 

جماع "، فاألبيض ىو (ٔ)"فهو مكّوف من حزمة من األّشعة، يمكن أف تحّلل بواسطة منشوراألبيض، 

 اليت تثَت الٌشعور با٢تدكء كالطمأنينة كاالسًتخاء.  (ّ)"من األلواف الموسومة بالفئة الباردة" كىو ،(ِ)"األلواف

ي المرتبة الثانية من مراتب تمييز تزيد من الحجم الظّاىري لألشياء، وقد جاء األبيض ف"إنٌو من األلواف اليت 
األلواف عند الّشعوب المختلفة، بعد األسود في القائمة األنثروبولوجية، وُعّد ىو واألسود والّرمادي من األلواف 

بضوء القمر، وباألماكن "، كمن ا١تعركؼ أٌف اللوف األبيض اقًتف ذكره (ْ)"المحايدة، أو السلسلة غير المّلونة
، ففيو صفاء القلوب، كلوف الثٌلج برمزيتو، رمزية الفرح، كرمزية التخٌلي (ٓ)"، إنّو صورة الّنور والطهارةالبعيدة الباىرة

كا١توت، كفيو الٌنقاء ا١تطلق للركح، كفيو الرباءة كا٠تلود كالٌنهار، كفيو اآلفاؽ البلمتناىية اليت يضيع فيها اإلنساف، 
بين البعيد والقريب، وال األعلى واألسفل، وال حتى المكاف الذي الفراغ األبيض في رؤيانا ىو ليس المسافة "فػ

ىناؾ أو ىنا، بل ىو نّفاذ موجود في كّل مكاف في تجربتنا الشعوريّة للرؤية، إننا لسنا مهتمين بالجوىر المادي، 
نو ال يمكن وال بأشكالو ككياف معّمم يشمل الكوف, الفراغ واقع دائم الحضور في التجربة البصرية لعالمنا، بدو 

لصورة كاملة ألّي شيء أف تُْدرؾ بالحواس، وىو يحمل تجربة محسوسة، تعادؿ أية تجربة تتّم عن طريق حاسة 
ألّف أّحد مؤثّرات الفراغ ىو إعطاء "، فهذا الفراغ األبيض رٔتا مٌثل الفراغ الكويٌن الذم ٭تيط باألشياء، (ٔ)"اللمس

ا المتلقي تشّكل عددًا غير متناهٍ من االتجاىات المتعدّدة الوىم بأف الّصورة التي يمكن أف يتصّورى
 . (ٕ)األشياء"

                                                 
 . ٕٔٔ، ٔٔٔالمغة والموف: ص - ٔ
 . ٕٓالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٕ
 . ٕ٘ٔـ. صٜ٘ٛٔالقاىرة,  -اإلضاءة المسرحية: شكري عبد الوىاب, الييئة المارية العامة لمكتاب - ٖ
 . ٜٕٔإلسصـ : صالموف في الشعر العربي قبؿ ا - ٗ
ـ. ٜ٘ٛٔسػػورية،  –تفسػػير األحػػصـ، بحػػث فػػي سػػيكولوجية األعمػػاؽ: بييػػر داكػػو، ترجمػػة وجيػػو أسػػعد، منشػػورات وزارة الإلقافػػة  - ٘

 . ٖٕ٘ص
 . ٕٕٙالفف والشعور اإلبداعي : ص - ٙ
 .ٕٕٚالمرجع السابؽ: ص - ٚ
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اء التي ػود، إنّو الصفحة البيضػل ال الموجودة في األسػقاء والّصدؽ، وىو يمّثل نَػَعْم في مقابػّ الن"ز ػإنٌو رم

ل ػالّنهاية، واأللف في مقاب لػمقابُب ة ػّد الطرفين المتقابلين، إنّو يمّثل البدايػتكتب عليها القصة، إّنو أحػس

طهارة "، فهو لوف (ِ)"بالّراحة والمشروبات والمرطبات البيضاء اللبنية واألماف"، إنٌو الٌلوف الذم يوحي (ُ)"الياء

لوف اللين والمحّبة والحكمة والعلم "، كالٌلوف األبيض ( ْ)"الجماؿ والّنقاء والسالـ"، كىو (ّ)"وصديق ونور إلهيّ 

الوضوح والوفاء والملك والّنقاء والسرور والعّفة "، كما أنٌو لوف (ٓ)"اقترف ذكره بالّشيبوالعلم والمعرفة متى 

التجّرد من الزيف والتخّلص من دنيا األلواف، فهو لوف المالئكة والقديسين، ولوف "، كىو يدؿ على(ٔ)"والبكارة

ما تجّردوا من المادة وكل ما ثياب المؤمنين ووجوىهم في الجّنة، حيث يبدوف في صفاء نورانّي كامل، وكأنّ 

، كذلك عندما تصبح الٌنفس البشرية (ٖ)""وقد يكوف رمزًا للكآبة والحزف باعتباره من األلواف الباردة (ٕ)"يذكر بها

 البشرية ُب ميداف القلق كاألمل كاٟتزف كالضعف كالعجز. 

حضور جميع الّصفات " فهو، (ٗ)"اقترف باإلشراؽ والحياة والسمّو، اقترنت بو قيم معنوية إيجابية"كىو لوف 
كالظهور كالتأٌلق  (ُُ)"الّلوف الرئيس للحكمة، فهو يدّؿ على الوضوح والتجّلي"، كىو عند ا١تتصٌوفة (َُ)"المحمودة

الرمز األعلى لقوة الّسماء، وربّما كاف ذلك مشتّقًا من "، ك(ُِ)"روح المؤمن وطمأنينتو"كالٌسطوع، ففي البياض 
، كلذلك ىو من أٚتل األلواف، كمن أحٌبها عند الٌناس (ُّ)"تأثيره في الّلوف األسود بياض ضوء الّشمس، ومن شّدة

                                                 
 . ٙٛٔ، ٘ٛٔالمغة والموف : ص - ٔ
 . ٖٜٔ/ٔٔموسوعة عمـ النفس :  - ٕ
. وينظر: معجـ اإليماف المسيحي: األب ابحي حمػوي اليسػوعي, أعػاد النظػر فيػو مػف ٕٕالاورة الشعرية والرمز الموني : ص - ٖ

ـ. ٜٜٛٔ, ٕبيػروت, بالتعػاوف مػع مجمػس كنػائس الشػرؽ األوسػط, ط: -الناحية المسػكونية األب جػاف كوربػوف, دار المشػرؽ
 . ٗٔص

 . ٕٗة : صجماليات الموف في القايدة العربي - ٗ
 . ٕٗ٘. صٜٜ٘ٔ, ٖٙاأللواف في المغة واألدب : الاادؽ الميساوي، حوليات الجامعة التونسية, ع:  - ٘
 .ٕ٘٘المرجع السابؽ : ص - ٙ
 . ٖٓٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٚ
 .ٕ٘ٔاإلضاءة المسرحية: ص - ٛ
 .ٕ٘٘األلواف في المغة واألدب : ص - ٜ

 . ٜٖقموب ومفاتح أسرار الغيوب: صمشارؽ أنوار ال - ٓٔ
 . ٔ٘معجـ ماطمحات األلواف ورموزىا: ص - ٔٔ
 . ٔٙالضوء والموف في القرآف الكريـ: ص - ٕٔ
 . ٖٗالمرجع السابؽ: ص - ٖٔ
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حسب ما أظن، فهو الٌلوف الذم تتطٌلع إليو الٌنفس البشرية ٗتٌلصان ٦تا ىي فيو، كتلوينان ٟتياهتا، كتغيَتان لٌشدهتا، فكأنٌو 
 . (ِ)"الحّب والحياة"، فهو (ُ)"مشرٌؽ دافئ"

يملك معنى مزدوجاً، فهو لوف عدـ سفك الدماء، ولوف البرد "، فهو (ّ)"كروماتّية الالّلونيةالسلسلة األ"إنو من 
التّنور والبراءة بكميات كبيرةٍ , ىو لوف الّترؼ والرفاىّية, في الشرؽ "، كعيًرؼى بأنٌو لوف (ْ)"الذي يلّطف الموت

االىتمامات الدنيوية التي تحدث عقب إنّو لوف الحداد، وفي الصين القديمة كاف يشير إلى تفّوؽ أو سمو 
مصر القديمة كاف األبيض  وفي، الوفاة، وكانت المآتم والجنازات تعرؼ باسم القضية البيضاء لهذا السبب

كاف فرعوف يرتدي تاجًا أبيض يرمز إلى "، ك(ٓ)"لوف الفرح والبهجة، والشخص األبيض يكوف ذا مزاج مبتهج
، وكاف Jupiterكاف مقّدسًا في العصور القديمة إللو الروماف  ذا اللوفكما أّف ى، سيطرتو على مصر العليا

 . (ٔ)ى لو بحيوانات بيضاء"يضحّ 

وبعد "كما كرد ُب إ٧تيل لوقا:   (ٕ)يْمثل في ثوب أبيض ليدّؿ على الّصفاء والّنقاوة"  "سيدنا المسيح ككاف

لجبل ليصلي, وبينما ىو يصلي, تبّدؿ ىذا الكالـ بنحو ثمانية أياـ, مضى ببطرس ويوحنا ويعقوب، وصعد ا

وبعد ستة أياـ مضى يسوع ببطرس ". كُب إ٧تيل مرقس كرد أنٌو (ٖ)"منظر وجهو، وصارت ثيابو بيضًا تتألأل كالبرؽ

البياض, حتى  ويعقوب ويوحّنا، فانفرد بهم وحدىم على جبٍل عاٍؿ، وتجّلى بمرأى منهم, فتألألت ثيابو ناصعة

لعّل معنى الّصفاء والّنقاوة ىو المقصود في اختيار ". ك(ٗ)"رض أف يأتي بمثل بياضهاليعجز أي قّصار في األ

و"كاف ، (ُُ)"لوف الكفن"، فهو (َُ)"الّلوف األبيض عند المسلمين لباسًا أثناء الحّج والعمرة، وكفنًا للمّيت

                                                 
 . ٖٔالمغة والموف: ص - ٔ
اه فػي اآلداب، بإشػراؼ الموف وداللتو فػي الشػعر العربػي السػوري الحػديث نموذجػًا: ىػدى الاػحناوي، رسػالة لنيػؿ درجػة الػدكتور  - ٕ

 . ٕٜٕكمية اآلداب، قسـ المغة العربية وآدابيا. ص –األستاذ الدكتور أسعد عمي، جامعة دمشؽ 
 . ٖٗجماليات الموف في القايدة العربية: ص - ٖ
 . ٗٗالمرجع السابؽ : ص - ٗ
 . ٖٜٔ/ ٔٔموسوعة عمـ النفس:  - ٘
 . ٗٙٔالمغة والموف, ص - ٙ
 . ٖٙٔالمرجع السابؽ : ص - ٚ
 . ٕٛ/ٜـ. انجيؿ لوقا : ٜٜٜٔ، ٘بيروت، لبناف، ط: –الكتاب المقدس، العيد الجديد، دار المشرؽ  - ٛ
 . ٖٗ/ٛإنجيؿ مرقس :  - ٜ

 . ٗٙٔالمغة والموف, ص - ٓٔ
 .ٕ٘معجـ ماطمحات األلواف ورموزىا: ص  - ٔٔ



 -ٕٔٙ- 

 . (ُ)شعاراً لبني أمية"

 كما أفّ ، ئس، ومن أجل ممارسة األنشطة الرياضّيةيرتدي األبيض األطفاؿ المولدوف حديثًا والعرا"كُب الغرب 

كّل مالبس الّزفاؼ النسائّية ىي تقليد موّطد من تقاليد القرف العشرين، إّف كل األثواب البيضاء كّليًا عندما ال 

ترتديها العروس، تجعل األنثى التي ترتديها تبدو سريعة العطب ومحتشمة، والنساء الراشدوف اللواتي يرتدين 

 . (ِ)"كمّيات كبيرة من األبيض، ىّن كمالّيات )من كماؿ( في بحثهّن عن عالم مثالّي غير ملطخ  عادة

. كقد عٍت (ّ)"لوف الّناس الشماليين عبر المتوسط، وفي أقساـ من آسية الصغرى"كعيًرؼ اللوف األبيض بأنٌو 

أبيض "فاتو كتشٌعب دالالتو، فقالوا: العرب القدماء بتمييز اللوف األبيض بألفاظ خاٌصة من أجل ٖتديد درجاتو كص

يقق، وأبيض َلهق، وأبيض لياٌح، وأبيض وابٌص، ووبّاص، وأبيض ُدَلِمص، وأبيض بّراؽ، وأبيض ناصٌع، وأبيض 

 ، ، وأبيض غضٌّ ىِبِرزيٌّ، وأبيض َصَرٌح، وأبيض ُحرٌّ، وأبيض ىِجاٌف، وأبيض أبلج، وأبيض واضح، وأبيض بضٌّ

رجل أزىر، وامرأة "كقالوا فيما كصفوه بالبياض:  (ْ)"وأبيض مغَرٌب، وأبيض أمقو وأبيض أزىر، وأبيض مشرؽ،

رُْعبوبًة، وشعر أشمط, وفرس أشهب, وبعير أعيس, وثور لهق، وبقرة لياح، وحمار أْقَمر، وكبش أملح, وظبي 

 . (ٓ)"آدـ، وثوب أبيض، وفضة يقق، وخبز حوارى، وعنب ُمالِحّي، وعسل ماِذيٌّ وماء صاؼ

 البياض على الماء، والّشحم، واللبن، وغلبوه في مثل قولهم : األبيضاف : الماء والحنطة,"ك أطلق العرب كذل

فاألبيضاف ، جمعوا بين عماد الحياة المتكّوف من مادتين أساسيتين"، فهم (ٔ)"الّشحم والّشباب, الخبز والماء

١تعركؼ أٌف اللوف األبيض الذم نقصده ُب ، كمن ا(ٕ)"ىو جمع لونين بلوف واحد، ىما الخبز األبيض والماء

الّلوف كما تراه في الّلبن بعد التجّبن، والضوء األبيض كذلك, والشفافية، واللمعاف، والبريق، "اٟتديث، ىو 

                                                 
 .ٕٕٓ/ٕـ. ٜٜٗٔبيروت، لبناف،  –رابي موسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا: د. محمد عجينة، دار الفا - ٔ
 .ٜٗٔ، ٖٜٔ/ٔٔموسوعة عمـ النفس:  - ٕ
 . ٓٛفضاءات الموف في الشعر، الشعر السوري نموذجًا : ص - ٖ
 . ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜكتاب المممع: ص - ٗ
عالبي، حققو ورتبو ووضع فيارسو ماطفى السقا، إبراىيـ األبياري، عبد الحفيظ شػمبي، فقو المغة وسر العربية: أبو مناور الإل - ٘

 . ٜٚـ. صٕٜٚٔىػ، ٕٜٖٔمار،  –مكتبة ومطبعة البابي الحمبي 
 . ٔٗ, وينظر: دالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي: صٔٗالمغة والموف: ص - ٙ
 . ٕٓصفضاءات الموف في الشعر، الشعر السوري نموذجًا:  - ٚ
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و"في قوائم األلواف عند اللغويين . (ُ)"والّصفاء، ولذلك توصف الكؤوس الزجاجّية بالبياض، ويقصد صفاءىا

 . (ِ)ض، جاء في المرتبة األولى"نجد أّف الّلوف األبي

"في إحدى عشرة آية، خمس منهّن عن لوف يد موسى عندما ناظر الّسحرة كقد ذيكر ُب القرآف الكرمي 

(، وواحدة عن ٗٛ( وواحدة كناية عن العمى )يوسفٕٖو ٕٔ، والقصصٖٖ، والشعراءٕٕ، وطوٛٓٔ)األعراؼ

(، وآية واحدة في وصف ّٚٛٔيز بو الفجر )البقرة (، وواحدة عن لوف الخيط الذي يمٕٚلوف الجباؿ )فاطر

(، وأخرى في وصف الكأس الذي يدار على أىل الجّنة ٙٓٔوجو من أنعم اهلل عليو بالجّنة )آؿ عمراف

  .(ٖ)("ٙٗٔ)الّصافات

د فق حيُث ورد ما يقرب مائة مرة إذ"أما اٟتديث النبوٌم الٌشريف، فقد كاف ىذا اللوف من أكثر األلواف كركدان، 

حمل إشارات ودالالت اجتماعّية، فمنها أّف الرسوؿ اختار األبيض لونًا للوائو حين فتح مكة، وبعضها جاء 

مرتبطًا بالّطهر، والبراءة، والّنقاء، وببعض العقائد، والمأثورات الدينية، وكما كاف مرتبطًا في ميل الرسوؿ)ص( 

 . ارتبط ُب الًتاث الشعيب با١تأثور كدالالت كثَتةكما أنٌو ، (ٗ)إلى اللوف األبيض في الثّياب والمالبس"

                                                 
 . ٖٕٕالقاىرة. ص –الجماىر في معرفة الجواىر: محمد أحمد البيروني، مكتبة المتنبي  - ٔ
 . ٖٓٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ : ص - ٕ
 . ٖ٘جماليات الموف في القايدة العربية : ص - ٖ
 . ٕٕٕ، ٕٕٔالمغة والموف : ص - ٗ
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 العاللة المراشرة للون األرٌض:  -أوالً 
 

 :المــعح 
 

الٌشعر العريب األندلسي أصداء كاسعة، كٕتلٌيات عديدة لٌلوف األبيض، كىو من أكثر األلواف كركدان ُب قد ٬تد ا١ترء ُب 
يدٌؿ على ٤تٌبة العريب ٢تذا الٌلوف، لذلك نراىم قد كٝتوا بو كثَتان من الٌدكاكين الشعرية، كىذا إف دٌؿ على شيء، فجنٌو 

احملسوسات اليت كانت تقع أماـ أعينهم، فوصفوا الٌسيوؼ كنصاعتها ك١تعاّنا مع اٞتدير ذيكرهي أٌف مدح الٌشعراء 
كوف توظيف ىذا اللوف، فكأٌّنم كانوا يبار  ،األندلسيُت للسيوؼ، كاف مدحان ُب الوقت ذاتو لشجاعة ا١تمدكح كقٌوتو

ألٌّنم كجدكا فيو بركة تضفي على ا١تنعوت خصيصةن ٤تمودة، كقٌوة تفتقر إليها األلواف األخرل، فا١تدح يربز كثَتان ُب 
الٌدكاكين الشعرية، كذلك بسبب كفرة إنتاجو، كارتباطو مٌدة طويلة با٠تلفاء كا١تلوؾ كاألمراء األندلسيُت، فكانوا يسبغوف 

لذلك ارتبط الٌلوف األبيض كفق تصٌور  جاعة؛ُت شخصٌيات مثالية، تتجٌسد فيها معاين القٌوة كاٟتـز كالشٌ على ا١تمدكح
 األندلسيُت بالقٌوة الدالة على شجاعة اإلنساف. 

 ،كانطبلقان من ذلك كانت ىناؾ عبلقة كثيقة بُت احملارب /ا١تمدكح/، كأداة اٟترب /السيف/، كىناؾ تبلـز بُت الطرفُت
يوؼ ىي السبيل الوحيد لفوز ا١تمدكح بالٌنصر كتبديد الٌظبلـ كالقضاء على األعداء، كىذه الٌسيوؼ اليت ٭تارب فالسٌ 

 هبا ا١تمدكح ىي سيوؼ مرىفة المعة برٌاقة. 
إٌف عبلقة ا١تمدكح بالٌسيف من صور القٌوة كالٌشهامة كالرجولة، فالٌسيف حياة ا١تمدكح، كقد أكثر الٌشعراء األندلسيوف 

(، كأصبحت صوران مكٌررة ُب أشعارىم، يؤدم فيها الٌلوف األبيض السيفذكر الٌلوف األبيض ُب كصف أسلحتهم ) من
 .(ُ)دكران مهٌمان ُب تشكيل كرسم صورة الٌسيف الذم يوصف دائمان بأنٌو أبيض، حىت أصبحت ىذه الٌصفة اٝتان للسيف

القمر قد عيبد بوصفو  عية من تلك األسطورة، اليت تقوؿ: إفٌ ىذه الصور تعيد إىل األذىاف ما ارتسم ُب ذاكرتنا اٞتمك 
الذم كاف ٮتوض معركة ضد ك إ٢تان ذكوريان، ككاف البديل األرضي ا١تقٌدس عن القمر الرجل األبيض الذم ٯتٌثل القمر، 

الرجل األبيض  ، ٘تثيل ١تعركة القمر )األبيض( ضد الٌظبلـ كالٌسواد، كانتصارنفسو ىي ُب الوقت ،قول الٌظبلـ كالٌشر
على الٌشر ىو إعادة طقسية لذكرل انتصار القمر، فبلبٌد إذف أف ٯتنح القمر بركتو البيضاء لسيف ا١تمدكح )الرجل 

 . (ِ)انتصار للقمر /اإللو واألبيض(، من أجل أف ٭تقٌق االنتصار، الذم ىو ُب الوقت نفس
المنابع الالشعورية التي يمتاح منها الفّناف،  بارىا أحدّ باعت"كالبٌد من أٍف نشَت ىنا إىل أٌف أ٫تية األسطورة تظهر 

ففي أعمق مناطق الالشعور تكمن صور يشترُؾ فيها الجنس البشري، وىي في أصلها ترجع إلى أقدـ عهود 
على المستوى األنثروبولوجي: ثّمة فرضّية شائعة حوؿ عمومّية مدلوالت األلواف في ثقافات "فػ ،(ّ)"اإلنسانية

 "البناء الاّلشعوري"، أو ما أطلق عليها ميشيل ليربس "البناء الالزمني"و ما يسميها جريماس الشعوب، أ
 . (ْ)"لمفردات اللوف

                                                 
  .ٕ٘ٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ : ص - ٔ
 . ٕ٘ٔينظر: المرجع السابؽ : ص - ٕ
 . ٕٛٛـ. صٜٛٚٔ، ٕالقاىرة، ط: –الرمز والرمزية في الشعر المعاار: د. محمد أحمد فتوح، دار المعارؼ  - ٖ
 . ٙٗجماليات الموف في القايدة العربية: ص - ٗ
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الموروث واللوف يخضع للقاعدة أيضاً, ارتبط بذىن "كا١توركث ال يتغَت اعتباطان كالسٌيما ُب قضية الٌلوف، ألٌف 
األسطورة ٢تا كظيفة بنائٌية، فهي تعمل من جهة على توحيد ف .(ُ)"المجموع، وأصبح حقيقة مشتركة بين الجميع

العصور كالثٌقافات كاألماكن ا١تختلفة، ٍب أٌّنا تؤدم كظيفتها العضوية ُب القصيدة الشعرية باعتبارىا صورة شعرية، فجذا 
 إذا استشّف على خبرتين مزدوجتين في آف واحد، وتلك غاية ال تتحّقق إالّ "تعٌمقنا هبا كدرسناىا، فجنٌنا ٨تصل 

 .(ِ)"الشاعر روح األسطورة، ولم يقف عند داللتها الجزئية
 ض: ـاألرٌ –أ 

 ٢تا:متعٌددة كاف أكٌ  تبدالال "األبيض"جاء ارتباط 
 : القــــّوةـــ 1

للتعبَت عن قوة ا١تمدكح كشجاعتو، فابن دراج القسطلي مدح قوة ٦تدكحو  "أبيض"كظف الٌشاعر ا١تفردة الٌلونية 
 : (ّ)هاجينا١تستعُت باهلل، من خبلؿ أبيضو الصٌ سليماف 

َّٛٔ َََََـَِفوُّكَََََلٖأّاَََََـوَن٦ُّّّّ ّوأبَََََق

 

ََقطواُّّ  ٍِٖاّوَ ََ ََ ٧ََ ّٔلٔؼََ ََفوْتّإذاّأهََ ََ ّٔ

م سناف سيف ٦تدكحو كىو يضرب طلى أعدائو بأنٌو شهاب نٌَت، يهوم على ىؤالء األعداء بأبطا٢تالشاعر يشٌبو  
 . (ْ)رمي ُب تشكيل ىذه الصورة، كرٌٔتا كاف ىناؾ تأثَت للقرآف الكميهقفكمنا

 : (ٓ)كيفتخر الٌشاعر أبو منصور بن أيب عامر بنفسو، كيرل القٌوة من مصاحبتو لثبلث
ّّّْٞ ََٓق ََوُاُّمشَََ ََو  ّإَّْعـََََ ََوّ َََ ّومَََ

 

 ُّٖ ُّٛبََََََوت ََط ٩ََََََ ّوأِبَََََََق ُّٖ ّوأِاَََََََؿ

ُِٔ ّبـػ٩ََََِّأه٣ََََّك٣ََََِّاََََقويَّٕ  ََََُِ  ّ

ّ

 ُّّّٖ ََوَ ٥ََّأ َ ِّٔمَ ََ ٨ََّّٕأٔعَ ًَ ّ ُِٖ ََوَ ّو َ

ّ ر ٔتصاحبتو لثبلثة أشياء، فقلبو اٞترمء الٌشجاع مصاحب لػو، ككذلك األٝتر كالبيض، لذلك كاف من فالٌشاعر يفتخ
ككاف ىذا ذركة ما يفخر بو، فلم ٬تد من يفاخره  (ٔ)أىل سيادة، ككأٌف ىذا التثليث، ىو قانوف الٌشجاعة عند العرب

 بعد ذلك. 
ا بقٌوة الٌسيف، فىالٌسيوؼ ما إف ترل ٦تدكحو سرعاف ما كيصف الشاعر ابن شرؼ القَتكاين ٌشجاعة ٦تدكحو، كيقرّن

 : (ٕ)تتقٌطع كٕتفل كججفاؿ الظٌليم عندما ينتابو خطر

                                                 
 . ٘ٙٔفضاءات الموف في الشعر، الشعر السوري نموذجًا: ص - ٔ
 . ٜٕٚلشعر المعاار: صالرمز والرمزية في ا - ٕ
 . ٜٗديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٖ
 ، )وأّنا كنا نعقد منيا مقاعد لمسمع فمف يستمع اآلف يجد لو شيابا رادا(. ٜ/ٕٚينظر: سورة الجف  - ٗ
 . ٖٗٛ/ٔنفح الطيب مف راف األندلس الرطيب:  - ٘
 .ٓٙـ. صٜٜٔٔىػ، ٔٔٗٔ، دار الكتاب العربي، ينظر: ديواف الشنفرى، جمعو وحققو وشرحو د. إميؿ بديع يعقوب - ٙ

 وقد استلهم الشاعر في بيته األول قول الشنفرى: 
 ثالثُة أصحاٍب: ُفؤاٌد ُمَشّيٌع         وأبيُض إصليُت وصفراء عيطلُ 

 . ٜٗديواف ابف شرؼ القيرواني: تحقيؽ د. حسف ذكرى حسف, نشر مكتبة الكميات األزىرية. ص - ٚ
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٦ََُ ُّٞيوُنَََ ََ ََََّتَؼُطَََ ٩ََالئََََ ُّٛا٧٘اضَََ ِّق

 

ٍَِػ٣ََََََُّ ـ٦ََََََُّإعػََََََوَ ّالُظؾََََََق٤ِّ  َّوَت

 : (ُ)كٯتدح الٌشاعر ابن عبدكف قٌوة ا١تتوكل كشجاعتو من خبلؿ بيضو كصوارمو 
ّّ ََ ََقينّوبََ ٦ََُّّّّبََ ٧ََْ ّمٌُؾََ ََٔهّٖوََ ّالََ

 

 ُّ٤ََ ٧ََا  ّٓؽََ ُّٔوالٓصََ ََف ُّٛتشََ ََق ّواليََ

إف الٌشاعر ابن عبدكف يريد أف ٯتنح ا٠تلود لقٌوة ٦تدكحو كشجاعتو، كذلك من خبلؿ البيض اليت تشهد على قوتو،  
 كالٌصواـر اليت ٖتكم ُب تلك الٌشهادة، كتقر  بشجاعة ا١تمدكح كقٌوتو. 

 : (ِ)على ا١تعٌت ذاتو ُب مدحو للممدكحؤكد الٌشاعر ابن حربوف الٌشليب كي
ٍّٞ ََ ٥َََِّيأ َََ ٦ََُّٔمَََ ٢ََََّمولَََ ّا١ََََََّٖٗ ِؼَََ

 

ٔٔؤا  َّٛالٖص٧ََََا  َّتِشَََََف ّٔٔاليََََق ِّاًَِشََََف

فالشاعر ٮتاطب ا١تمدكح قائبلن: إنٌو حقك الذم تسعى إليو، كال ٯتكن أف يدافعك بو أحد، فجذا أردت شهودان، فجٌف  
 الٌسيوؼ ا١ترىفة تشهد لك بو. 

 : (ّ)الٌشاعر ابن ٛتديس أف يرسم صورة لطيفة ١تمدكحوك٭تاكؿ 
ََوّّّ َّٔوإٓنفََََ ََو ُٖؿََََ ٍََو َيّ ّا ّإٓاّالشََََ

 

 ِّّّٖ ََوب ٩ََِّالٓصَََ ََوّ ّاّبَََ ّٔٓمـفَََ ََ َََ ّّ

ّ ًَََََُوُيّأذمَََََوُ ّالؽٖوفَََََٔيّ ًَؽ٦َََََُّ 

ّ

 ِّٖ ََ ََؤتّالؽواَ ٥ََّالُعؼَ ََؤأّمَ ٧َََِيّالُيغَ ََّ

ّ َّٖلؾَقَََََو  ّنَََََوو٤ٍّّّ ّبَََََِـوِاّأِاََََََؿ

ّ

 ِّّّٖ ََو  ََوع٤ِّنَََ َّٛلؾٍؿَََ ََق ََٖاِ ّأبَََ ّوغَََ

ّ لة تكمن ُب األبطاؿ اٟتماة، غَت أٌّنا تتجٌلى أكثر ُب الرجاؿ األباة الذين يصربكف على ا١تعركة، حىت لتخاؼ فالبطو 
كما   قتلو الٌدكاىي العظيمة، كما ٗتاؼ الطٌيور الضعيفة من الٌنسور الكاسرة، ألنٌو يطعن بالٌرمح الذم ينتظم الصدكر

كال ٮتفى الطٌباؽ اٞتميل بُت ناظم كناثر، كفيو تورية ، لرؤكس نثران لئ، كيضرب بسيف ينثر اٞتماجم كاينظم العقد الآل
 : (ْ)كتتجٌلى القٌوة عند ٦تدكح الٌشاعر ابن خفاجة .لطيفة

ّّ ّ٩ََِ َٗط َََ َََؿّٖا ٣ََُّاِّاَََ َّٔٗ ِيَََ ََ َّوِؿًََََ

 

ََوِ ّّّّ  ِّٛاليًََََٖ ََق ََوُ ّاّبََََ ََٔٔ ّوَبََََ َّوََََ

فكأٌف الٌشاعر أراد التعبَت  ،دادان عندما ٘تسكو أنامل ٦تدكحوكيزداد امت الٌرمح األٝتر ْتبل، كىذا اٟتبل ٯتتدٌ الشاعر يشٌبو  
 ك٬تعل الٌسيف يبلغ غايتو.  ،عن أٌف ا١تمدكح ىو الذم يزيد القٌوة قٌوتُت، فهو ٯتنح قوة مضاعفة للرمح

 : (ٓ)كيرل الٌشاعر اٟتكيم الٌصورة الٌسامية ُب اٞتانب اإلنساين ١تمدكحو
٧ََئّّ ََٕو٥ّجبَ ٥ََّالَ ََوّابَ ََؤ وَ ّف٤ه٤ّو َ

 

ِّّ٘عَََََ   ََ ّٔٓ ؼََََّٖا٘ػؾََ ََ ّالؽََََِرّواََ

 ٍّٛ ََق ٣ََّٓأبَََ ََو بّّبؽَََ ٍََٕ ّالٓضَََ َََ ّّ

ّ

 َّ ِّ٘بؽ٣َََََّٓوالطَََََو ـ ّأ َََََّٖمَََََٔ 

ّ رفوا بنبلهم اإلنساين، فيسندكف الضعيف، كيسٌدكف حاجة ا١تعتفي، كىو من قوـو عيرفوا أيضان فا١تمدكح ىو من قـو عي 
 هتم ُب أكقات الوغى. بشجاعتهم كقوٌ 

                                                 
 . ٜٚٔوف: صديواف ابف عبد - ٔ
جامعػة  -شعر أبي عمر ابف حربوف الشمبي، جمع وتوإليػؽ ودراسػة: إعػداد د. عمػي الغريػب محمػد الشػناوي, مجمػة كميػة اآلداب - ٕ

 . ٚٗ. صٜٜٚٔ، يناير، ٕٓالمناورة, ع: 
 . ٕٔٔ، ٕٓٔديواف ابف حمديس: ص - ٖ
 . ٖٚديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 –د العزيز الداني: جمع وتحقيؽ وتقديـ محمد المرزوقي, دار بو سصمة لمطباعة والنشر ديواف الحكيـ, أبي الامت أمية بف عب - ٘

 . ٕٓٔتونس. ص –
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 : (ُ)اعر األعمى التطيليعند الشٌ  ُب الوغى١تمدكح كتتجٌلى أيضان شجاعة كعـز ا
ََوّّّ ـََ ُّٖالَؼ ٍٔ ًَ ََ َََّّوِشَ َ ّ٨ََ ٢َََّأِمَضَ ُِٗمَ ّو 

 

ََٔلّّّ  ِّٛاهلـ ََق ٩ََِّواّب ِّٖاّٗط ٥ََّاّ ََ ّم

 : (ِ)كٯتدح الٌشاعر ابن سهل ا١تمدكح، كيقرف جوده كسخاءه ببأسو ا١تشهور بُت الناس شهرة ا١تثل 
ّٖٗوَّ ّْؽ٤ًََََُُّم٥ََََُّع٧ََََٕيّ ٧ا َ ٦ََََُّّّّّأغََََ

 

٣ََِّّّّوو  ََّاٌََ٘ ََفٖ ًََوّ َ َّٛبلاَ ََق ُّٖالٔيَ ََف ّشَ

 يافٮتفي إحسانو بُت الناس، بينما حزمو كبأسو يتجلٌ  ،فا١تمدكح سيد متهٌلل الوجو مضيء، كىو صاحب جود ككـر 
 ضو ا١تسلولة كا١تشهورة شهرة ا١تثل الشائع. من خبلؿ بيً 

 : (ّ)ٞتهاد ُب سبيل اهللكيرل الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب ُب ٦تدكحو أنٌو من أقول الناس ُب ا
ََكٔ ٖاًّّّّ ّْٔمَ ٧ََ ٨ََّا٘ؾَ ََوّأِبَؼَ ًَّوَ ََ ََكِّ ْلَ َ ّ

 

ـََََََِٔٓووّّّ  َّٛٔه ّٓٔأِبََََََق ّوأِمَضََََََوُه٤ُّ ّا

ُب جهاده  خالدة متوارثة أبٌان عن جٌد، كىو شجاعه كقومه  ،ألٌف ا١تكاـر باقية عنده ،ا١تمدكح من أفضل ا١تلوؾ كأخَتىمف 
 ف ا٢تندٌم الذم عرؼ ٔتتانتو كقوتو. ا الٌسيمُب سبيل اهلل، كقٌوتو كشجاعتو كأّنٌ 

 : (ْ)كيفتخر الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي بقٌوة ا١تمدكح
ََقػ٦ّٔ ََوو٤ُّاََ ََٖٔتّقََ ََّاََٖ ََؾ٧ ََو ّ ََ ّأقََ

 

ّ وبَََٔ ّا٧ٍَََيّا٧َََٗٔيّتؾ٢َََّا٘عؤق٣َََُّ 

ََََُِػ٥ِّاٗق٣َََِ  ٍّٞوََََو ّب َّٖمعَََوم َََ ّ

ّ

٧ََا ٣ُّّّ  ََوُنّاَ ُّْوالٖمَ ٧ََ ُّٛمَ ََق ََوّاليَ ّهلَ

ّ فجٌف معاقل الكفر  ،البٌتار رائعة ١تمدكحو الٌشجاع، فهو عندما أقاـ اٟترب كدارىا بسيفو القومٌ صورة الشاعر يرسم 
كالٌضبلؿ سرعاف ما أظهرت عبلئم ا٠توؼ كالطٌاعة فسجدت لو، كقد ساؽ إليها سفنان من ا٠تيل ُب ْتر الفنت 

 كسواحلو ىي رماحو القٌوية.  ،كاٟتركب، ككانت أمواج ذلك البحر البيض
ا نرل القٌوة اليت صٌورىا الٌشاعر األندلسي، كتغٌٌت هبا ُب أشعاره، فكانت البيض رمزان لتلك القٌوة الفائقة، اليت كىكذ

 جٌسدهتا حركب ا١تمدكح ضد أعدائو. 
 فكأف ىناؾ عبلقة كثيقة حتمية، بُت:

 موت األعداء كىبلكهم     ا١تتلقي     قوة ا١تمدكح           الًبيض
 (5)"على اللوف، بل يقع أثره على الجسم العضوي أو االستجابة الجسمانية، أو العضوية لو"يقع فاالنتباه ال 

، فالبيض ٛتلت ُب ثناياىا صوران سوداكية (ٔ)"اللوف يكتسب شخصية خاصة، تثير استجابات عاطفية"فكأٌف 
 ا١توت ا١تفزع كا١تصَت احملتـو الذم مأساكيٌة للمصَت الذم يبلقيو أعداء ا١تمدكح، أراد الشاعر أف يرمز من خبل٢تا إىل

 يبلقيو أعداء ٦تدكحو. 

                                                 
 . ٕٛديواف األعمى التطيمي: ص - ٔ
 . ٓٛٔديواف ابف سيؿ : ص - ٕ
 . ٛٚٚ/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٖ
 . ٔٗٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٗ
 . ٘ٛمقدمة في عمـ الجماؿ: ص - ٘
 . ٜٔٔ/ٔٔموسوعة عمـ النفس:  - ٙ



 -ٖٕٔ- 

 : السّزة ـــ2
كالٌشاعر ابن ىاين كجد أٌف كاالعتزاز،  افتخر الٌشاعر األندلسي بالعزٌة اليت رآىا ُب بًيض ٦تدكحو، ففيها تكمن الٌرفعة كالعلوٌ 

 : (ُ)ا١ترىفات البيض مل ٗتلق كمل تصنع إالٌ ١تمدكحو
ًُّإاّٖ ََ ٧ََّقْؾََ َّّّّٕٛلََ ََق ََؤ ّالٔيََ ُٖ٘هػََ ّا

 

ًَُّ ٧ََََََابو  َُِؾ١ََََََِّلَغرُك٤ََََََُّلُؼؾََََََ ُّت

 : (ِ)كٯتنح الٌشاعر سيوؼ ٦تدكحو ليس الرفعة كالعزٌة فحسب، إ٪ٌتا ٯتنحها القداسة عندما يقسم هبا 
ِّٛوالَقَؾَََىّّّٔ َََِٓوبغؤ ّاليَََق ًُّبول َّ ؾْػَََ

 

ََىّٔ  ََٔيّالُؼُضَََََ ـٓٔيّواهٔلـِٔٓوَََََ ََ ّوبؤّاَََََ

ُّّٙن  ُّٙ ٤َََّإَََق ًَّذاّإَََق ٌََيِّّنَََ ّو َؾَ

ّ

ًََََََِِىّٔ  ََُرُّم ٧ََّْغََ ََّْ َؾِغََ ٧ََا ّومََََؤّاََ

إٌف الٌشاعر يقسم بالٌدركع الٌطويلة كالبيض كاليلب كاألسٌنة ا٢تنديٌة بأٌف ٦تدكحو ىو اٞتيش، فهو يعطيو صورة تفوؽ اٞتيش، ّ
 كماعدا ذلك فكبلـ زائد ال فائدة لو كال معٌت. 

 : (ّ)افتخاره كاعتزازه ْتركبو كفتوحاتوكٯتدح الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي ا١تمدكح من خبلؿ 
ََوّّّ ُّٛوالؼـَ ََق ُٔهوّاليَ ََ ٍِٗوَّنْؼَ ََ ََُّغَ ََوَ  َّٔ

 

ََو ِّّ  ََوّ ّاعَََ ًٔضَََ ٧ٍََ ّواق ََوَ ّ ؼَََ ّقضَََ

ََؾ٤ٍّّّ  ََِِ ٥َََّيِ ُّم ًَّمََ ََ ٤ََّأَغؾِقََ ٦ََّٔكََ ّ ٔؾّؾََ

ّ

ََو ِّ  ٥َََّيٍ ّغََ ٦ََّٔمََ ًَّ ّأ ٔأئََ ََ ََِصََ ّوأ 

ركب، نقدىا ىي البيض كالٌرماح من أجل يرل الٌشاعر ُب فتوحات ٦تدكحو ٕتارة، كلكٌن تلك التجارة ىي ٕتارة فتوحات كحّ
على األعداء، لذلك كاف ٭تافظ كيصوف دـ كٌل مسلم من أف يراؽ، بينما يريق دماء األعداء، كيهدرىا رٌد اٟتقوؽ كالقضاء ً 

 مهما كاف شأّنا. 
حٌبات دٌر سكنى ُب ض ا١تمدكح اٟتاجب عبد ا١تلك ا١تتؤللئة النٌَتة من ضياء كإشراؽ ٦تدكحو، كأٌّنا كيشٌبو الشاعر بيً 

 : (ْ)الٌصدؼ
ٍّّّّ َٖ ََ ََـوُّغ ََـف٤َّا ًِّم َََق َََّٔغٔش ُّٛق ََق ّوالي

 

َٔ ّو  ََ ََُؽ٥ُّالٖصَََ ٍّٖوَََِ ََ ََوُّيٗ ّ َََ ّكلٓنفَََ

 : (ٓ)كيعتٌز ا١تعتمد بن عباد بنفسو عندما استوىل على قرطبة  
ًِّّّ ًُّقٖ َيَََيّاَََِٖـوَ ّإذَّمـَعَََ َّطِيَََ

 

 ِّ٣ََ ََّاَ ََوليقّٛوا ََوّبَ ََوَ ّطُطُيفَ ٥ََّعَ ّمَ

 َّّّ ّ٨ََ ََو ًكّ ً  ّ ََٔ ٤ََّغ ََوّّوك ًُّهل ََ َِّٖض

ّ

َُٖؾ٣َََِّّّ  َْٖؾ٨َََّوا ِِٖلّا ًِّ َّاَََ ّ ل َََيَ

يشٌبو الشاعر قرطبة با١ترأة اٟتسناء اليت خطبها، كقد أٌدل مهرىا ٦تا أراقو من دـ األعداء، حيث كانت ٘تتنع عن خطوبة كٌل ّ
دىا من الذىب، ككساىا من جاء إليها، كلذلك كم كانت تبدك خالية اٞتيد من اٟتلي كالزٌينة، حىت جاء ا١تعتمد فمؤل جي

 أفخر الثياب، كحٌقق االنتصار فيها على األعداء. 
 : (ٕ)، فيطلب كأسان من ٜترة دـ البطل الشجاع، كال يتغٌٌت إالٌ بالسيوؼ كالٌرماح(ٔ)كأما الٌشاعر عبد العزيز الطَّراكة

                                                 
 . ٕ٘ديواف ابف ىاني : ص - ٔ
 . ٗ٘المادر السابؽ: ص – ٕ
 . ٖٕ٘ديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٖ
 . ٕٖٛالمادر السابؽ: ص - ٗ
 . ٙٙ، ٘ٙديواف المعتمد بف عباد : ص  - ٘
 . ٕٚ٘، توفي سنة ٙٔ٘اطة مف قبؿ أخيو يوسؼ بف عبد المؤمف، سنة ىو سعيد بف عإلماف بف عبد المؤمف، تولى ررن - ٙ
 . ٕٗٗ/ٔالمغرب في حمى المغرب :  - ٚ



 -ٖٖٔ- 

ّّّّ٣ََِ ٥ََّي ّالَيَطَََ ََلَ ّإّْمَََ ََٔؼينّالؽَََ َََِِ َّّْت

 

ِّٛواّا٣َََََََِ  ّوُّْتَغ٥َََََََِّبغَََََََِرّاليَََََََق

لقد رأل الٌشاعر األندلسي مثاالن للعزٌة كالرفعة ُب البيض اليت كاف ٭تارب هبا ا١تمدكح، فاٌٗتذت تلك ا١تفردة الٌلونية دالالت  
 معنويٌة نفسٌية، ارتبطت ٔتشاعر الٌشاعر كتدفٌقها ٕتاه شخصية ٦تدكحو. 

تدٌؿ على ما ٬تٌسدكنو من قيمو تغٌنوا  وه صفاتٛتٌلك (، األبيض، الِبيضلذلك أكثر الٌشعراء األندلسيوف من ذكر الٌسبلح ) ُو
هبا بسيوفهم، فكاف الٌتغٍت ببياض الٌسيوؼ كما جٌسدتو الٌسبيل ا١تعنوم ١تا أراده ىؤالء الٌشعراء األندلسيوف من ٦تدكحيهم ُب 

 تلك األصقاع من اٟتكم العريب الذم داـ طيلة أربعة قركف.
حقائق  الٌسيوؼ كانت ٖتمل من خبلؿ األبيات الشعرية اليت تناكلناىا ُب البحثكآخر ما نرـك اإلشارة إليو، ىو أٌف بياض 

كرموزان فكريٌة كعاطفية، كُب الوقت نفسو كانت ألوانان حقيقية ك٣تازية ظاىرة، مفردة مرٌة، ك٣تموعة مرٌة أخرل، فكانت  صبغية
 د الٌشاعر أف يعرٌب عنها. أرا وؼ ٖتكي لنا صوران شعرية ٚتالٌيةىذه األلواف الٌناصعة لبياض الٌسي

 الٌع الرٌضاء:   -و

متعددة فهو كٌظف العرب اللوف األبيض للداللة على معاف ، كارتبط عندىم بتعبَتات تدؿ على الطهر (ُ)"لوف النّػّيرين"ُو
، فقالوا كالنقاء، كلذلك ٧تد أٌف رمزية ىذا اللوف استمرت عند العرب، كاستخدمو العرب القدماء ُب تعبَتات تدٌؿ على ذلك

، ونقاء العرض"يد بيضاء، كاستخدموا ىذا الٌتعبَت ُب  ىي "، فاليد البيضاء ىي اليد الكرٯتة الفعاؿ، ك(ِ)"مقاـ المدح بالكـر
 . (ّ)"النعمة، واإلحساف، والنعمة العظيمة التي ال يشوبها منٌّ وأذى

ندما يقًتف البياض بأجزاء اٞتسم، نراه يعطي إٌف صفة البياض ٢تذه اليد ىي صفة معنويٌة عند العرب، كليست حسٌية، فع
 . (ْ)"فجزء من أجزاء الجسم )اليد( + األبيض = اإلشراؽ والّندى والكـر"ا١تتلقي داللة ٦تزكجة حقيقٌية إ٭تائية، 

لة بيضاء، فكأنٌو أصبح عندىم معياران أخبلقيان ينطوم على دالالكقد كصف الٌشعراء األندلسيوف ا١تمدكح، كافتخركا بيده 
 أخبلقية، كىي عمل ا٠تَت كاإلحساف كالنعمة. 

 : (ٓ)إف الٌشاعر ابن ىاين األندلسي يصف ٦تدكحو بأنو من أىٌل األكٌف البيض، كيفتخر بتلك الصفة
ّّّ ََٖ ََٔن٩ّالٔؼَ ُِّٛتَ ََق ٠ََِّاليَ ٣ََِّاّكَ ّأهَ

 

 ِّ١َِ ََ ََََِٗ ِٖٔتّو ّال ََ ٧َََِ ّ ّالُؼََََ ّوالٖشََََ

فجٌّنا ٘تنح الطٌعاـ للعافُت، كتنحر اإلبل جودان كسخاءن سواء أكاف العافوف  لقد كانت أكٌف ىؤالء القـو كثَتة الٌسخاء كاٞتود، 
 قريبُت أـ بعيدين. 

 : (ٔ)بجحسانو كنعموكإشراقو كيقرف الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي نور ا١تمدكح 
ََول٩ّّ ٧ََُ ّا٘عََََ ََََّْ٦ََ ََوَ ِ ّبََََ ّوَأنََََ

 

ََويلّّّ  ِّٛاّوَََ ََق ََٔنقوّبيَََ ََوَ ّالَََ ّوأنَََ

يرسم صورتُت نٌَتتُت ١تمدكحو، فهو حاز على الٌرفعة كالعبل، فكأٌف ٧تـو العبل استمٌدت منو الٌضياء كاإلشراؽ، ككاف فالٌشاعر  

                                                 
 . ٕٓٓ/ٕ. وينظر: موسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا: ٙٗ، ٘ٗمعجـ ماطمحات األلواف ورموزىا : ص - ٔ
 . ٔٗالمغة والموف : ص - ٕ
ة في النص الشعري عند نزار قباني, المجمداف الإلالث والسادس نموذجًا: ىايؿ الطالب، بحث أعّد المتف المغوي وتشكيصتو الداللي - ٖ

كميػة اآلداب والعمػـو اإلنسػانية، قسػـ المغػة  –أعّد لنيؿ درجة الدكتوراه في اآلداب، بإشػراؼ د. رضػواف قضػماني، جامعػة البعػث 
 . ٔٗٔالعربية. ص

 .ٔٗٔالمرجع السابؽ: ص  - ٗ
 . ٖٕٓني: صديواف ابف ىا - ٘
 . ٕٓٔديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٙ

 . ٕٔٛ، ٖٕٗ، ٕٕٗفي أماكف أخرى مف الديواف، ينظر : ص "اليد البيضاء"وقد ورد تعبير       



 -ٖٔٗ- 

 الدنيا بالبهجة كاإلشراؽ. اإحسانو ككرمو نوران، زيٌن
 : (ُ)كيعرب الشاعر عن فخره با١ترثية

ّليَََََََقّٛأوويو٢َََََََّٔ ّالٖصَََََََوٖؤ ّ

 

 ٦ََُ ٢َََّوعَََ َََِٖ ََقؤ ّّد ٨َََّبولضَََ ّالٗضَََ

فسخاء أيادم ا١ترثية ككثرة فعلها األمور الصاٟتة ىي اليت جعلت كجو الٌضحى يتمٌسك بالضياء، فلوال أفعا٢تا اٟتميدة  
 اٟتسنة لكاف كجو الضياء أسود.

كفيو الكرامة كبياض الفعاؿ، ككثَتان ما  ،(ِ)"اإلشراؽ واإلضاءة"ةن، ألٌف فيو إٌف اللوف األبيض ىو من أكثر األلواف سعً 
  الٌشاعر عن بياض فعاؿ ا١تمدكح كإحسانو بأنٌو سعيد بذلك اإلحساف كالعطاء. عرٌب 

 : (ّ)كالشاعر ابن زيدكف عرٌب عن فضل ٦تدكحو، حىت أٌف فعاؿ ا١تمدكح غمرت الشاعر بالٌسعادة كالغٌت كاٞتاه الرفيع
ُّّّٛ ََق ََؤيلّالٔيَََ ٢َََّاَّوَََ ٩ََّلَََ ـَََٔ َِٖت َّغَؿ

 

 ُّّّٛ ِٖو ََ ََوْ َّ ََََ َّْٖوَعََََ ََ ََْىّوا ََََ َََََِ َّن

 :  (ْ)أراد الٌشاعر الٌتعبَت عن أنٌو أىله لذاؾ اإلحساف كالعطاء ا١تتدٌفق من أيادم ٦تدكحو البيضاء كرٌٔتا 
ََنٖنينّّّّ ََ ّ٩ََٖ ٩َََّؤ ََ ًََوّلََ ِِٔ ُّوـ٧ُنََ ََ َّ َصََ

 

 ّّّّ  ُٖ ََ ُِ ٢َََّوَّْ  ـِ ََؤ ّٔم ّٔٔاليقض ََ ٣ََُّالَق ِّّه

إخبلص، فهو أىل إلحسانو نوف، من كفاء ك فهو يطلب من أيب الوليد بن جهور أف يصٌدؽ ما أكحت إليو بو الظٌ  
 كجدير ٔتعركفو، كال يقوؿ ىذا الكبلـ فخران، إ٪ٌتا ىو اٟتٌق الٌصراح. 

 : (ٓ)كيفتخر الٌشاعر ابن عٌمار األندلسي ببيض أيادم ٦تدكحو 
ّمؾَق٢ّاَـ٨ّاَٖولًّّمًَٓق٤ّ

ِّٛاّوويلّأوُّ ؿّٖا٘ك ٤ّ ّبيق

 ٌشجاعة اليت يسطٌرىا ُب ساحات الوغى حيث الٌدماء اٟتمر تسيل.فا١تمدكح مغـر ٓتصلتُت نٌَتتُت، ك٫تا اإلحساف كال
 : (ٔ)كيعرٌب الٌشاعر ابن ٛتديس عن الٌصورة نفسها عند ٦تدكحو ا١تعتمد بن عباد 

ّٕٔ ََََََٖاَ ّم٥ََََََّقًؾََََََف٤ُّّّّ ّذوّوََََََ

 

 ََّّّٔ ََوُ ّالقََََ ََّٔآّبقضََََ ٩ََّ ـََََ ّوهََََ

 طاىرة نقٌية لًبيض فعالو كإحسانو. هي هلل فٌضبت من دماء أعدائو، أٌما عند اإف يدى ا١تعتمد ٛتراء اللوف، ألّنا خي  
 : (ٕ)كيقرف الٌشاعر ابن خفاجة بُت فعاؿ ٦تدكحو كنصره 
ََويلّّ َّوَََ ِّٛا ََق ٌَّ ّٔبَََ ََ ََنٖاّاْلَغِقَََ َََ ّ

 

َٗضَََََقىّّّٔ  ّوإٓاّالَغ٧ََََََِأّ ّالـِٓص٣َََََِّا

 بالٌدماء اٟتمر. صوؿ سيوفو ا١تخٌضبة نفالعطاء كالسخاء الكرٯتاف يكمناف ُب أياديو البيض، كإفَّ النصر يكمن ُب  
 : (ٖ)كيرسم الشاعر ابن سهل صورة لطيفة أليادم ٦تدكحو البيض

                                                 
 .ٓٓٔديواف ابف دراج القسطمي: ص - 1
 . ٔٗدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي : ص - ٕ
 . ٜٖٕديواف ابف زيدوف ورسائمو : ص - ٖ
 . ٜٕ٘المادر السابؽ : ص - ٗ
 . ٕ٘ٔمحمد بف عمار األندلسي، دراسة أدبية تأريخية أللمع شخاية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيمية: ص - ٘
 . ٓٗٔديواف ابف حمديس : ص - ٙ
 . ٕٜديواف ابف خفاجة: ص - ٚ
 . ٖٙديواف ابف سيؿ: ص - ٛ
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ّوالََََََََق٤ّٗ ه٧ََََََََّْإذّ اّْكلٓن٦ََََََََّّ

 

ّقََََََّٔقٓقِٔت٦ََََََُّيهَشٌََََََيّو قََََََوُ ّّّّ 

ّلؼ٥َََََّال٧قََََو ّإذاّا تؼ٨ََََّٔم٥ََََِّ ٧ٔق٦ََََٔ 

ّ

ّنََََََْٔتّأ ٤ََََََّٗوهضََََََيُيّّمََََََوُ ّّّّ 

ّ ًََٔاّّّّ ََٖ ّوََ ًَََ ََو َّ  ََٔاُ ّنيًَفََ ٨ََّنََ ّْقََ

ّ

ََٖاُ ّّ  ٌََيَّضَََ ٌََّ ٔوؼَََ ََوَ ّ قَََ ّبقضَََ

فالشاعر ابن سهل ٮتاطب ا١تمدكح فيقوؿ لو: إٌف البحر أصبح ساكنان من دىشتو كحيائو منك، ألنك قٌيدتو، فكنتى ّ
أكثر سخاءن منو، كلذلك مل يعد يضطرب كي يعطي ا١تعتفُت من خَته, فقد لٌقنتو كيف يكوف الوقار كالٌسكينة، إذا ما 

ء كمثل ا٢تضبة ا١ترتفعة اليت القى ا١تطر نباهتا، فأينعها خصبان كجودان ارتقى من فوقو مثلك ندب ذك ٫ٌتة مشٌاء كعزٌة قعسا
 من يديك البيضاء، فأصبحت حديقة ٦ترعة بأنواع الٌثمار كا٠تصب. 

كأٌما الٌشاعر الرصاُب البلنسي فجنو يقرف بُت ما تفيضو يد ٦تدكحو من خَتو كفَتو، كبُت تلٌهب ا٠تاطر عند ا١تمدكح 
 : (ُ)كتوٌقده كأنٌو نار

ََٔاًّّّ ٧ًََق ََََ ََو ًٖاّمَُ ُّٛوَََََ ََق ًََٔاّتٔػََََ ّأَوََََ

 

 ّّّّّ ََٔ ٤ََِّالـَٖ ٨َََّ َؾَ ًََوّ ؾَ ًَِّقَيَِ ََ ََوَّتٔيَ َّيِ فَ

ََو ْ ّّ  َََ َّ٘ ََ ََوُ ّاَنَََ ُّٔاليقضَََ ََ ٤َََّالقَََ ّٔنِعَََ

ّ

 ّّّّ َٔ ََ ََوُّهََ ٨ََّمؽوِ ٔمفََ ٕٖكؤ ّ ؾََ ََ ََوُ ّالََ ّنََ

على جبل  إٌف يد ا١تمدكح تفيض با٠تَت كالٌنعيم، كخاطره نار ملتهبة، لذلك يطلب الٌشاعر أف يدع تلك اليد البيضاءّ
 . ان من طارؽ قرل أك طالب ىدل كرشد االٌندل، يهتدم إليها طبٌلهب

 : (ِ)كيفتخر لساف الدين بن ا٠تطيب بفعاؿ ٦تدكحو كعطاءاتو، كيصفو بأنٌو رٌب األيادم البيض
ّّٔ٦ََ ـَوئَََ ٌَ ٥ََِّٔب َِّٛمَََ ََق ََويلّالٔيَََ َّ ٗتّاّوَََ

 

َٔاَ و  َّٖاِّمََََََََ َّٛوَ ُطََََََََ ِٖو َّ اَاّالَؼََََََََ

ِٖلذؤّهٓؿَََََََٕيَّ ْؾَقَََََََوَ َّمَََََََ  ًَ ُِ٘شَََََََ ّّٖٔا

ّ

ِٖ ًَََََََََوّإ َّغوَوؤتفَََََََََوَّ ٖؿوَ َََََََََوّّ   َّ

ّ كقد بلغ  ،د الفعاؿ ا٠تٌَتة، كىو سٌيد العطاء كاإلحساف، لذلك قيلت القصائد ا١تدحية لشكرهفممدكح الٌشاعر ىو سيٌ 
 ة كالعلٌو. قد تطٌلع إىل بلوغ تلك الرٌفع -كىو أبعد الكواكب-حىت أٌف ا١تشًتم  ،شأكان عاليان من الرٌفعة كالعلوٌ 

كيرل الٌشاعر أبو اسحق بن عثماف أٌف يد ٦تدكحو بيضاء مشرقة مضيئة، حىت أٌف قلوب اٟتٌساد أصبح فيها جركحان 
 : (ّ)كعطائو من كثرة حسدىا لفعالو

ّٕٔبقضََََوَ َّتْط٧ََََل ّوك٤ََََِّل٢َََََّٔم٥ََََِّوََََ

 

ُٔوتّٔ  ََ ٨ََُّنَََ ٔٔو٥َّ ؾَََ ََ ٧َََتّاٖواَََ ُّقُؾَََ

 : (ْ)كر كالعرفاف على ما بدر من ٦تدكحو من عطاء ككـر كسخاءيقٌدـ الٌشاعر أبو جعفر بن كٌضاح آيات الشٌ ك  
ّ ؾ٨ََََّالََََٕلّّوا ٢ًََََّاََََوبؼيّالٌـََََؤ 

 

ّٔٔاليقضََََؤ ّّّّّ  ََ ٥ََّتؾ٢ََََّالقََ ٦ََّمََ ُّت٧لقََ

 : (ٓ)كرٔتا يعًتؼ الٌشاعر أبو ٤تمد بن حامد ٓتصالو اليت يهواىا كيفتخر هبا من خبلؿ مدحو للممدكح 

                                                 
 . ٗ٘ديواف الراافي البمنسي: ص - ٔ
 . ٖٕٕ/ٔساف الديف بف الخطيب السمماني: ديواف ل - ٕ
 . ٜٔزاد المسافر وررة محّيا األدب السافر : ص - ٖ
 .٘ٛالمادر السابؽ: ص - ٗ
 . ٖٓٗمطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أىؿ األندلس: ص - ٘
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ّّ٨ََ ٧ََ ّأََِّوالعؾ ًُّاهل٧ََ ّإ ّه ََ َّ ٔؽْؾ

 

 ِٛ ّاّوَََويلّوال٧َََ وّٖأب٩ََََّ ِؿَََٖوّوبَََق

 فالٌشاعر ترؾ اٟتب إال حٌب بلوغ اجملد كالرٌفعة كالعطاء كاإلحساف كحٌبو للوزير أيب عمرك.  
 : (ُ)كٯتدح الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي ا١تمدكح لفعالو كعطائو

ًِّّّّ ّٕٔبقضَََوَ ّك٤َََّ ًََؼَََ َّ َ ٨ََّال٧َََ  ّبقََ

 

ًٖٓاّغََّّّ  ََ ُِّٖ ِّٛوالصََػ َّرّمـؽش٠ََٔبََوليق

حيث أصبح الٌناس ينالوف الفضل من يده البيضاء  ،ككجوده ا١تمدكح لقد أصبحت اٟتياة ٦ترعة خصبة بفضل جود 
بذلك،  ان من دكف أف يػيٍعلم أحد ،الٌسخية، اليت كانت ٖتٌرر األسرل ٔتا تبذلو ُب سبيل افتدائهم من الٌذىب كالفضة

 كىذا ىو الكـر اٟتٌق، كاٞتود الٌسخي. 
ة رأل الشاعر األندلسي فيها ذا نرل أٌف داللة اليد البيضاء اكتسبت أبعادان فوؽ لونية، اقًتنت ٓتصاؿ إ٬تابيٌ كىك

 العطاء كالكـر كاإلحساف، كىي دالالت مازالت ٥تتزنة ُب جذكر لغتنا العربية كذاكرتنا. 
 : رٌض الوجوه  -ج 

كالٌنفس البشريٌة  ،(ِ)"العمل اإلنساني أو من ظالمولوف عقلي معنوّي، اكتسب موجاتو من نور "إٌف بيض الوجوه 
نفس بيضاء، أك كجو أبيض. كقد استخدـ القرآف  :ثابت، إ٪ٌتا ٣تازان نقوؿ كالٌركح اإلنسانية ال توصفاف بلوف حقيقيٌ 

 يـو تبيضّ " الكرمي بياض الوجو يـو القيامة رمزان للفوز ُب اآلخرة نتيجة العمل الصاّب ُب الٌدنيا، كذلك ُب قولو تعاىل
فاستخدـ بياض الوجو  (ْ)"وأما الذين ابيّضت وجوىهم ففي رحمة اهلل"كقولو تعاىل:  ،(ّ)"وجوه وتسوّد وجوه

أبيض، وفالنة بيضاء، فبلف ". كقد جاء ُب لساف العرب، أٌف العرب تقوؿ: (ٓ)"لإلشارة إلى نقائو وصفائو وإشراقو"
ة قوّ "كذلك الرتباطو بالٌضوء، كبياض النهار، كُب اللوف األبيض  ،(ٔ)"فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب

كيبلحظ أٌف االستخداـ الٌلوين اٟتقيقي ٢تذا اللوف ُب الًتاث نادر جدان، ألنٌو غلب عليو  ،(ٕ)"تفتقر إليها بقّية األلواف
القدسي األصلي, لوف الضياء  الّلوف"القرآف الكرمي، لذلك فجٌف اللوف األبيض ىو ك االستخداـ اجملازم، ُب لغة الشعر 

 . (ٖ)"الدنيوي، والّنور اإللهي
واستند إلى  ،ألوانو األولى: أبصرىا، ثّم مّيزىا، ثّم إنّو فاضل بينها"كقد استمٌد العريب من اختبلؼ الليل، كالنهار 

والسناء،  بل جعل منو لوف الّشرؼ، ،بياض جلدتو، فجعل منو لوف األلواف ُحْسناً، وبهاًء، ورقًة، وجماالً 
كاف الجسم، وبخاصة في عضو الوجو،   اً أمارة على صلة العمل، أيّ "كىو  ،فهو لوف ٣تازم ،(ٗ)"والعرض، والّنقاء

ئين. يّ ػالحين والسّ لها، وربّما وقع في الّدنيا شيء منو عند الصّ  فالّصالحات تشرؽ لها الوجوه، والسيئات تسودّ 

                                                 
 . ٜٔٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي : ص - ٔ
 . ٕٙالضوء والموف في القرآف الكريـ: ص- ٕ
 . ٙٓٔ/  ٖسورة آؿ عمراف:  - ٖ
 . ٙٓٔ/  ٖسورة آؿ عمراف:  - ٗ
 . ٖٙٔالمغة والموف : ص - ٘
 لساف العرب : مادة ب ي ض.  - ٙ
حساس الجاىمي بيا: ص - ٚ  . ٚٚاأللواف وا 
 . ٔٗدالالت الموف في الفف العربي اإلسصمي : ص - ٛ
 . ٜٕٚاأللواف في المغة واألدب : ص - ٜ
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فلكل إنساف وجوه  ،غضب والّسعادة والّشقاء والمسرات واألتراحوإذا كاف الوجو مرآة اإلنساف في الرضا وال
 . (ُ)"ألواف في وجهو أو

كُب الٌشعر األندلسي يبدك اال٨تياز كاضحان ٨تو البياض، كذلك ألٌف اٞتانب الفكرم كا١تعتقد العاـ للٌناس حوؿ أيٌة 
ن األلواف، كاليت جعلت الٌشعر األندلسي مسألة يشٌكل القاعدة األساسية للجوانب األدبية كا١تفهومات األساسٌية ع

 ٮتضع ٢تا. 
تُت، ٫تا الٌشرؼ كالٌنقاء، كىذا يتطابق مع االسم، لذلك نرل أٌف ىذه إٌف بيض الوجوه أصبح الزمة لصفتُت مهمٌ 

 اللوف قد يّتخذ ىيئة العامل"ألٌف  ،تعتمد على الٌلوف كاالسمفلوّنا،  -كما أشرنا سابقان -الٌلفظة تعطي الٌصورة 
، كلذلك فجٌف (ِ)"المساعد إلدراؾ الرمز ومعرفة سّره، وفي بعض الحاالت يشّكل المرتكز األساس للفكرة ذاتها

فجٌف قراءة الٌلوف ُب تلك التعابَت تستدعي قراءة متعٌمقة من خبلؿ التعٌمق ُب اللوف، كالٌداللة اليت يعكسها لنا، 
 كا١تستمٌدة من خبلؿ حياة ىؤالء الٌشعراء األندلسيُت. 

، كىذا العمق ىو الوحيد الذم افد من كرائو سٌر كعمقه قدٯتصى قٍ كالبٌد من اإلشارة إىل أٌف كصف العرب بالبياض، يػي 
يقٌدـ للمتلقي التفسَت ا١تقبوؿ ١توقف العرب من بياض ا١تمدكح، كيعٍت بذلك الٌنظر إىل الٌرجل القيادم، الذم ىو 

لعرب قد عبدت الّشمس والّزىرة، فإف للقمر كذلك تاريخو فإذا كانت ا"٦تدكح، على أنٌو بديل أرضي للقمر. 
وكما ربط البابليوف في ذقورات بابل البياض بالّزىرة )البياض المؤنث(، فقد ربطوا   ،يني بينهم وبين غيرىمالدّ 

قمر، كذلك اللوف الفضّي األبيض بالقمر، وكاف لونو فضّياً، كما ُخّص اليـو الثاني من األسبوع البابلي بعبادة ال
ويبدو أّف يـو االثنين كاف ىو اليـو الثاني من األسبوع عند العرب أيضاً، فهذا ما يفهم اسمو العربي، وُعرؼ 

وما زاؿ ىذا اسمو في لغات كثيرة، والقمر ىو شمس الّليل بلغة األسطورة، فقد  Mondayعند البابليين بيـو 
وءه ظالـ الليل، ويبعث في الّصحراء المظلمة خيوطاً الحظ اإلنساف العالقة بين القمر والّظالـ، حيث يشّق ض

 .(ّ)" ...من الّضوء الّشّفاؼ
كإذا ْتثنا ُب أشعار األندلسيُت عن صورة ا١تمدكح الذم كصفوه ببياض الوجو، فجنٌنا لن ٧تدىا خارجة عن الوصف 

يستدعيها البناء البلشعورم بكل  الٌشرؼ كالٌنقاء، كىذه صفات ٯتكن أفك بالٌصفات القمرية اليت ىي القٌوة كالٌشجاعة 
أك أيٌة كلمة ٖتمل مدلو٢تا، كبذلك أصبحت  "أبيض"أك  "بيض الوجوه"ظبل٢تا كتارٮتها األسطورم عند ذكر كلمة 

الفضائل اٟتميدة، ككٌل ما يأٌب بعد ىذه الكلمة ما ىو إاٌل شرح كتفسَت لبعض  صفة بياض ا١تمدكح جامعة لكلٌ 
 ذكرىا ُب عمق الوجداف كالبلشعور اٞتمعي، فكأٌف ىناؾ توٌحدان بُت ا١تمدكح كالقمر ُب صفةدكا٢تا الكثَتة الٌضاربة ّت

البياض، فأصبح الرجل ا١تمدكح ىنا بديبلن مقٌدسان عن القمر كما أسلفنا سابقان. كىذا ما أشار إليو أكسنت دارين  ًُ
كّنها إذا استخدمت عن وعي بمستوييها الصورة قد تكوف مجرد وسيلة مجازيّة، ولأٌف "كرينيو كيلك حُت قٌررا: 

بل وقد تغدو جزءًا من نظاـ رمزي أو  ،الحقيقي وغير الحقيقي أو الّداللي والّرمزي، فإنّها تصبح رمزاً 
                                                 

 . ٘٘، ٗ٘ف في القرآف الكريـ : صالضوء والمو - ٔ
 . ٕ٘ٓفضاءات الموف في الشعر، الشعر السوري نموذجًا : ص - ٕ
 . ٜٖٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ : ص - ٖ
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التي يخلقها العقل الجمعي، يضفي على تلك الّصورة نمطًا من "وجود الٌلوف مع الٌصورة ف ،(ُ)"أسطوري
ىذه الصورة تغٌذم ف ،(ِ)"ن لتطور الزمن الحضاري أف يلغيو من ذاكرة الناساالستمرارية، فتصبح طابعًا ال يمك

 ر هبا كتستجيب ٢تا. تتأثٌ اليت النفس اإلنسانية البشرية 
فصفة ىذا ا١تمدكح  لفظان، ذكر اسم ا١تمدكحبدكف أف يصرحوا  من كنرل أٌف الٌشعراء األندلسيُت يذكركف الٌصفة الٌلونية

إنّما ىو لوف تتشّربو طبيعة الممدوح أكثر مما تعكس صورتو.  ،لونًا آنيًا لحظياً "ىنا: كالبياض ليس  ،البياض يى
 ،يوحي بأّف اللوف ال يتوّقف عند حدود داللتو الخاّصة ،إّف الجانب الجمالي الذي يحّققو اللوف األبيض ىنا

 . (ّ)"حتى يمنحها من وىجو وألقو ،وإنّما يمتزج مع األشياء التي تجاوره
 : (ْ)لٌشاعر ابن ىاين األندلسي ُب مدحو للقائد جوىريقوؿ ا

ّّّّْ ٗٔكَ َََٔيّوأضَََ ّٖٓا َّٛم٥َََّٔاَََ ّّٕوأبَََق

 

 ّّ٨َََ ١ََِّالٓض َّ٘ ّ ون ََؿ ََواّالش ٨ََّ ؽ ّّٔؾ

ككأنٌو الٌشمس الٌساطعة  ،كىو قائد مشهور ُب ٝتاء ا٠تبلفة ،كخبلفتو كاضحة ،إف ا١تمدكح ىو رجل نقٌي من العيوب 
 ُب ركنق الٌضحى. 

 كنيبٍّ   ،كالسٌيما أٌف ٦تدكحو بدا ُب عيد الفطر ،فتطمئن نفسو كتسكن ،األبيض بظبللو على نفس الٌشاعركيلقي الٌلوف 
 : (ٓ)طاىرو نقٌي منَت

ُّٖمـ٦َََََّ ٥ََََََّنَي٧َََََِلا ّوَعَََََكّالٔػْطَََََ

 

ََك ِّ  ِّٛاََََّ ََق ٦ََّٔأبَََ ِّٛال٧عَََ ََق ّأبَََ

 : (ٔ)كيشيد الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي بانتصارات ٦تدكحو منذر بن ٭تِت 
ُّٕ ََٔو ٢ََََّّمعََََ ًُّمـََََ ََ ََوَّتعّؾِؿََََ ّمـفََََ

 

ََوئّ  ََؤل٢َُّاََََََِي٣ِّإفََََ ّإلق٢َََََََّمََََِ

ََؤ ّّ  َّٔالٌٓـََََ ََ ـََََِ ََّْب ٧َََ َََََِ ًَُّن ََ َّ لِ َؾِقََََ

ّ

٧ََِيائّ  ٧َََ ّالََََ ٢ََََّقََََ ُِٔ ّإلقََََ ََ ّوُقََََ

ّ َّٕا٘ـََََََو ِّّّ ٖٖيَّعْػََََََينّلٕوََََََ َّوَ ََََََ

ّ

ََوئّّ  ٘ٔفََََ َََرّا ََـِ َّو ََََ ٣ََََّعََََ َّوَ ُطََََ

ّ ٦ًَََََََُُّمـ٢ََََََََّ ق٢ََََََََ ٌْٓؾ ًَّْتَؿ ّمٌَََََََو

ّ

ََوئّ  ََوٍ ّ غََََ ِِٗوّاََََ ََ ًَّإ ّالَغََََ ََ ّوأنََََ

ّ  ّّٔ ٧ََ ِّٛال٧عََ ََٔق ٦ََُّبٔيََ ًَّمـََ ََ ٤ََُّأِبََ ّؽََ

ّ

ََويّل  ِّٛاّوََ ََق ٢َََّبٔيََ ًُّمـََ ََ ََوُّأِبََ ّكؿََ

كأنت تسلك سبيل اٞتهاد اإلنساين  ،متها منكفابن درٌاج القسطلي ٮتاطب ا١تمدكح قائبلن: إٌف ىذه ا١تعامل كاآلثار تعلٌ ّ
كقيٍدتي إليك خيل اٟتٌب  ،ضل٨توؾ رايات ا١تديح كالثناء كالف فأعليت ،إعبلءن لكلمة اإلنساف كإحياءن ١تأثور الفضل

كما ذلك إال ٘تٌثبلن ْتياتك اليت  ،كابتعدى جنيب عن الفراش الوثَت ،كثَت الٌسهر مفارقان لٌذة النـو  كالوداد, حيث كنتي 

                                                 
 . ٖٖٓالرمز والرمزية في الشعر المعاار : ص - ٔ
 . ٕٛٔفضاءات الموف في الشعر، الشعر السوري نموذجًا : ص - ٕ
 . ٖٔٙ/ٕقطوؼ دانية:  - ٖ
 . ٙٚديواف ابف ىاني: ص - ٗ
 . ٕٕٓالمادر السابؽ : ص - ٘
 . ٕٗٗديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٙ
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كقد ابيٌضت كجوه جيشك كشعبك فرحان بالٌنصر كما كنت أعود  ،عليهم الغزك لؤلعداء منتصر ك دائمي ألنٌ  ،ٖتياىا
 زيلي كا٠تَت الوفَت. منك بالعطاء اٞت

األعُت  كاء الذم يشفيحىت كأنٌو الدٌ  ،كيرل الٌشاعر ابن زيدكف ُب ٦تدكحو أيب الوليد بن جهور األصالة كالٌشرؼ
 : (ُ)فيجعلها صافٌية نقٌية ،الرمد

٧ََُهُف٤ِّّ ََٕو٥ّوعَ ُّٛالَ ََق ُّٖاليَ ََ ٤ََُّالـَٖػَ ُّهَ

 

 ُٔ ِٖٗمَََ ًَِِشَََِِٔػ٩ّبفَََوّاِّ َََُق٥ُّال ًَ ُٖوُ َّ  َّتَََ

 : (ِ)عٌمار األندلسي األصالة كالٌشرؼ ُب مدحو للمعتضدكيرل ابن  
٧ََقف٤ّ ََويّا٧٘اكََََََََىّكولؽ٧اكََََََََىّ ََََََ ّقََََََ

ّم٥ََََََّْمف٤ََََََّم٣ٌََََََّالَََََََِوتّكـف٧ََََََ ا 

ّبقضًََََََوأّٔم٥ََََََّك٣ََََََّأبََََََقّٛقََََََّٔتؼّؾََََََ 

ََٖاّّّ  ََّٔأ َََََ ََّٔتؼّؾَََََ ََّٖقَََََ ََيًوّأ َََََ ّ ضَََََ

م أقنعة اٟترب اليت ا١تمدكح مواكب احملاربُت، كىم يتألٌقوف قٌوة كبسالة كالكواكب ا١تلتمعة، حيث تعلو كجوىهيقود  
كفيهم الٌسمر الذين ٭تملوف  اء،٘تاثل اكتظاظ الٌسحاب لونان, كقد غدا أفراد جيشو بًٍيضى الوجوه، يتقٌلدكف سيوفان بيض

 .السمر الٌرماح
 : (ّ)كيفتخر الٌشاعر ابن خفاجة بأصالة ٦تدكحو

٨ََّ ََٔيّّالُعَؾََََ ََوُنَّعََََ ُّٛوٖضََََ َََق ّأِبََََ

 

ََؿَّّ  َََِٖ ِّّال ََ َُِّوؿَََ ٧ََ َََُِ َُْاَّمِي ِٕ ََ ّوِنَعَََ

ََّؾيًّّ  ََوَعَؾ٦ُّٔضَََََ ٥َََِّاَََََ ٣ََِّٔلَؿَََََ َّ ُؼَََََ

ّ

ََيونِّّ  ٧َََِ ّالٖصََ ٣ََِّوضََ َِٔ يّالّؾقََ ََ ََوُّاََ ّمََ

ّ لذلك يطلب  ،كٯتناه مبسوطة للكـر كالعطاء ،كصاحب سعادة كسركر ،فممدكحو أصيل شريف ذك مكانة عالٌية
بُت ظبلـ الٌليل كضوء  بأفَّ ىناؾ فرقان كبَتان  ،دكف معرفة بو هالٌشاعر من كل امرئ أراد أف يبارم ٦تدكحو ُب مفاخر 

 الصباح. 
 : (ْ)فرأل فيهم األصالة كالٌنقاء كالعزٌة كاإلباء ،كيصف الٌشاعر أبو الصلت )اٟتكيم( كجوه القـو الذين نزؿ عندىم

ٍّّّّٖ ََ ٥ََّنػَ ََفٔىّمَ ََو ٦ًّبولٓشَ ًُّاَ ََ ّمٓيِؿَ

 

 ّّ ََٖان ٤ََّٓالعَََ ٧ََهف٤ُّ َََ ََقّٛوعَََ ّبَََ

 : (ٓ)لة قضاىا مع فتية كالنجـو ذكم سيادة كأصالة ككـركيعرٌب الٌشاعر ابن الزٌقٌاؽ البلنسي عن سركره كسعادتو للي 
ََوّّّ ًٍََٔ ّبفَََ ََ ّااَََ ََوّالَََ ّّٓلقؾًـَََ

 

َّ ؾ١َََََُّالٓصَََََيوِنّلَََََِٔ ٔيّاٌوَََََك ِّّّ 

ّ ََََٖأِ ّ ؾ٩ََََّٖمََََّٞالـ٧ٍََََِ ّبََََل٤ٍّْ 

ّ

ََٖا ِّّّ  ٧ََٔ ّٔكََ ِّٛال٧عََ ََق ََٕيّبََ ٥ََّ ًقََ ّمََ

ّ
                                                 

 . ٖٚ٘ديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٔ
 . ٜٔٔمحمد بف عمار األندلسي، دراسة أدبية تأريخية أللمع شخاية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيمية: ص - ٕ
 . ٙٙٔة: صديواف ابف خفاج - ٖ
 .ٜٗٔديواف الحكيـ: ص - ٗ
ـ. ٜٜٛٔىػػػ، ٜٓٗٔبيػػروت، لبنػػاف،  –ديػػواف ابػػف الزقػػاؽ البمنسػػي: تحقيػػؽ عفيفػػة محمػػود ديرانػػي، نشػػر وتوزيػػع دار الإلقافػػة  - ٘

 . ٜٕٛص
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ككجهو  ،خَته متدٌفق على اٞتميعف ،ليب صورة مثالٌية ١تمدكحو ا١تنزٌه عن العيب كالدنسكيرسم الٌشاعر ابن حربوف الشٌ 
 : (ُ)لذلك أعطاه ىالة قدسٌية غَت مألوفة ،ففيو القداسة كالشفافٌية ،ره نوره من اهلل سبحانو كتعاىلوٌ قد ن

ٌّّْ ََو  ََٔو٥ُِّمَيَََ ََوُ ّالقَََ َُّٛ ٓقَََ َََق ّوأِبَََ

 

 ُّّٔ ََ ِِٖشَّوأق ََ ٧ََِ ّذلّالَع ّ ؾ٨َََّوِعف٦ََّٔم٥ََُّن

 : (ِ)ة حوؿ ٦تدكحوكقد استطاع الشاعر أيضان أف يرسم ىالة إشراقي 
َِٗمَََٕيّّّّّ ًَِّوِع٦ََََّالَََٔو٥ّمـ٢ََََّٔبَع ّبٓقَضَََ

 

ََٖاّّّ  َِٖياَ ّاّ َ ََ ََوّالَ ََوُ ّهلَ ََِ ُٖ َّ٘ا ََٔي َّلَ

فممدكح الشاعر صٌحح ّنج الدين، كزاده إشراقان كضياءن بفضل عزٯتتو، كقرف الشاعر إشراؽ الدين كضياءه ْتساـ  
 ، فعزٯتة ا١تمدكح كسيفو بٌيضا ّنج الدين اإلسبلمي.ا١تمدكح، الذم جعل من الدـ األٛتر رداء يلبسو كيتزيٌن بو

ك٭تاكؿ الٌشاعر ابن سهل أف يضفي على قصيدتو اليت قا٢تا ُب مدح أيب القاسم ٤تمد بن أيب علي ابن خبلص 
 : (ّ)فكأفَّ القصيدة اليت قا٢تا ُب مدح ذلك ا١تمدكح استمٌدت نقاءىا كأصالتها من ا١تمدكح ،األصالة كالٌنقاء

ّ٢َََ ََّٔاوُيونَََ ٧ََا ّوإاّبَََ ََوَ ّالؼَََ ّأبؽَََ

 

ِٕ ا  َّ َؾِقفَََوّ قَََوْ ّ ف٧ََََّم٥َََّٔ ََََق٤ِّالَعَََ

ََّو  ٧ََٔ ّختوُلفَََ َّٛال٧عَََ ََق ًَّٔبَََ ََٖ ُّمـَٖضَََ

ّ

ٖٔٗ اّّّ  ََ ََٔ ا ٖلّوال ََِٖ ّال ََػَٔيّالط  ّ٨ََ ّ ؾ

ّ  ،كيقرّنا بشعور اٟتياء كا٠تجل الذم تشعر بو الفتاة العذراء ،إٌف قصيدتو ا١تدحية لذلك ا١تمدكح فيها األصالة كاإلبداع
أك  ،حىت أٌف ا١ترء ٮتا٢تا على صفحات الٌطرس درارم الكواكب ،صافية ٔتعانيها كأفكارىا ،قصيدة نديٌة أصيلةفال

 حٌبات لؤلؤ شٌفاؼ ناصع البياض. 
 :(ْ)ك٬تد الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب اإلجبلؿ عند قـو ٦تدكحو

ُّٖٔقيَََََؤبف٤ِّ َّْٛوُ ِؿَََََ ّمؼومَََََوُتُف٤ِّٔبَََََق

 

ِْٔل  ِٖٗيّهلََََوَّهََََ َُّٖوََََ ُّ ِّإ  ََََوُيَّووِشََََ

فقـو ا١تمدكح ذكك سيادة كرفعة، كقباهبم ٛتراء اللوف، حىٌت أفَّ الناظر ٢تا يرل أٌف ا٢تدل يرؼ  فيها، كالرشد كالسبيل  
 الناجع يشرقاف كيسطعاف من خبل٢تا. 

دة ففيهم األصالة كالٌشرؼ كالٌسيا ،كيفتخر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي ٔتكاـر كخصاؿ ا١تمدكحُت
 : (ٓ)كالٌشجاعة كالعزٌة كاإلباء 

ُّْاََٗو ؼّّغَََٔواّّّ ُّٛال٧ع٧ََ ّمؾ٧َََ ّبََق

 

ّ َََقّٔال٧َََ  ّ ّال٧َََغ٨ّ ٤َََّٓالعَََٖانّ 

كبذلك يصبح الٌلوف عبلقة راسخة كمتجٌذرة ُب  ،إٌف بياض الوجو ىو الٌلوف األساسي ُب الٌصورة ا١تثالٌية للممدكح 
لتشٌكل على ىذا النحو دالالت  ،لٌلوف تتغٌلب على اسم ا١تمدكحكبالتايل فجٌف صفة ا ،شخصية ا١تمدكح بدالن من اٝتو

ألٌف اللوف األبيض  ،رٌٔتا ظٌلت ىذه الدالالت مدفونة ُب أعماؽ الوظيفة اليت تتجاكز الوظيفة الشعريٌة للكلمة ،إ٭تائٌية
                                                 

 . ٔ٘شعر أبي عمر ابف حربوف الشمبي: ص - ٔ
 .ٕٙالمادر السابؽ: ص - ٕ

 . ٕٗٔديواف ابف سيؿ: ص - ٖ
 .ٖٕٚ/ٔالديف بف الخطيب السمماني: ديواف لساف  - ٗ
 . ٜٙٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٘



 -ٔٗٔ- 

ه ا١تمدكح عن العيوب زِ ػنى تػي  ان ضمن ىذا الٌسياؽ ٭تمل أبعاد فهو ،ارتبط بدالالت ميثولوجية -كما أسلفنا سابقان -
ألٌّنا ال تتوٌقف عند حدكد ما يدٌؿ  ،فالٌصفة الٌلونية غَت عادية ،كتسبغ عليو طابع القداسة ُب نظر الشاعر ،كالٌدنس

 ٢تا ارتباطات غَت عادية ُب كعي الٌشاعر األندلسي. ، و بل رٌٔتا ٭تمل اللوف ىنا أبعادان كدالالت ،عليو اللوف اٟتقيقي
  

 لٌّالً: رٌاض ال  -ع 
 

تعرٌب ُب الوقت ذاتو عن ذكقٌية دقيقة كرقيقة، ألفَّ رؤية  ،إٌف التشكيل اٞتمايل ٢تذا ا١تصطلح يدؿ  على أضواء متوٌىجة
 ،كىو تصريح منو أٌف ذلك اللوف ا١تشرؽ قد أدركتو نفسو ،الٌشاعر للوف كالتعبَت عنو قد تكوف نفسٌية كليست بصريٌة

بل ٕتاكزت آلة إدراؾ الٌلوف إىل بواطن  ،و العُت كتدركو كتستمتع بوٟتٌسي الذم ٖتسٌ فلم يعد الٌلوف ذلك ا١تدرؾ ا
كبكلمة أخرل ٧تد أٌف رؤية الٌلوف استحالت من رؤية بصريٌة حٌسية مدركة إىل رؤية نفٌسية شعوريٌة  ،الٌنفس اإلنسانية

 فية. كيبٍت من خبللو تفاصيل خواطره العاط ،فالشاعر قد يبتدع الٌلوف ،داخلٌية
يلمح فيها اإلشراؽ كالسمٌو كالوضوح  ،كٕتٌليات كاسعة متعٌددة ،الليايل ٖتيل ذىن ا١تتلٌقي إىل آفاؽ ال متناىية إٌف بيضى 

كنتيجة  ،كقد تتصل عواطفنا بأشياء ماديٌة ٤تسوسة أك ٔتناظر خارجٌية مدركةدة ٢تا، كالتجٌلي كالتأكيبلت ا١تتعدٌ 
لنا معها لموقف" تذّكرنا بمضموف  ،حينذاؾ تتحّوؿ ىذه األشياء والمناظر إلى مثيرات ،طت بهاأو واقعة ارتب ،ًٍ

التي يطلع فيها القمر من أوّلها إلى "كقد أطلق اسم الليلة البيضاء على الليلة  ،(ُ) "تلك المواقف والوقائع
 . (ِ) "والخامسة عشرة ،والرابعة عشرة ،ةالثالثة عشر  ،وىي ثالث لياؿٍ  ،آخرىا
 ،ألٌف األبيض لوف كاسع االنتشار ،...،كاألٛتر ،كاألخضر ،األصفر :عبارة مأىولة بكل األلواف "ض اللياليبي"فعبارة 

كمشاعر نفسٌية متعٌددة، من خبلؿ ارتباطو با١تعٌت العاـ للكلمات ا١تًتبطة  فهو لوف نفسي عاطفي، يوحي ٔتعاف ُو

 معو. 
 ال واع            

 ا ح ا ات والمشاعر واال فساالت           اللٌل          األرٌض                  
  الرٌاض                                                  

 

 

أٌف بيض الٌليايل ُب إطار مدح الٌشعراء األندلسيُت للممدكح مل ٮترج عٌما توارثو العقل البشرٌم  إىل كالبٌد من اإلشارة
كلقد جٌسد الٌشعراء  ،وف كصفاتو ا١توركثة من الٌنواحي اإل٭تائٌية كالٌداللية ٢تذا اللوفالعريٌب من التعامل الظٌاىر مع اللٌ 

األندلسيوف من خبلؿ أشعارىم معاين اإلشراؽ كالبهجة كالٌسركر كالراحة. فالٌشاعر ابن درٌاج القسطلي يفتخر ّتيش 
 : (ّ)٦تدكحو

ّوك٤ََََّمؾََََمواّاّ َ ّالػضَََوَ َّ ٧َََََأ ٖاًّّ

 

َََََِٓؿو ّٔ  ـ٧َََََُيّاّوَع٧َََََّٖال ََََََِِطًكّوُب َّق

 

                                                 
 . ٖٙٔالرمز والرمزية في الشعر المعاار : ص - ٔ
 . ٕٕمعجـ األلواف في المغة واألدب والعمـ : ص - ٕ
 . ٛٓٗديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٖ



 -ٕٔٗ- 

ِٖقوًّ ََ َُّٛمِشََ ًََوَّ َيِيَاّالؾق٣ََََّأبََََق ّؤبقضََ

ّ

٧ََياّّّ  ُّٔٔاََََ ََ ََوَ ّا٘عؤنََََ ََوّوأٖوََََ ّ ؾقـََََ

ّ  ،ُو  كجو الٌسماء اغرٌب كميًلئ رايات ،الٌشاعر يشيد بضخامة جيش ا١تمدكح ككثرة خيلو اليت مؤلت األرض حوافران ف
 . ُو  كىبلؾُو  مصائبأياـ كأصبحت أياـ العدٌك  ،زٌةكجعلت الليايل ليايل نصرو كع ،فالبيض ىي اليت بٌددت الٌظبلـ

كما ٘تتاز الليايل ا١تقمرة من أك٢تا إىل   ،كيعًتؼ بامتياز بٍت جهور على ا١تلوؾ ،كٯتدح ابن زيدكف أبا الوليد بن جهور
 : (ُ)آخرىا على ليايل الٌسرار اليت ال يظهر القمر إال ُب أخرياهتا

ََّّّ ُّْاِّ ِ ُّيوَنُفََ ٧ََ ُّْمؾََ ٧ََ ُُ٘ؾََ ٤ََُّا ٤ُِّهََ

 

 ّّّّ ُ َٗٔ ََ ََوّالَ ََول٩ُّيوَنفَ ِّٛالّؾقَ ََق ٣ََِّٔبَ ٌَِ َّكٔؿ

 : (ِ)ك٬تعل الٌشاعر اٟتكيم من ٤تاسن ا١تمدكح كخصالو قدكةن لٌليايل 
ًََّّ ََول٩ّ ؾقَََ ٧ََّأٓاّالؾقَََ ٥ََّْلَََ ِّواَََ

 

 َْ ََٖهوّ ٧ََٖياّّّبلوَِ ََوّااَ ََـف٥ّٓمَ ّٖٛمَ ََق ّبَ

مشرقة  ان و ٖتٌلت ببعضو منها لغدت لياليحىت أٌف الليايل ا١تعركفة ٓتطوهبا كصركفها ل ،إفٌ الشاعر يفتخر ٓتصاؿ ا١تمدكح 
 ناصعة ال سواد فيها.

 : (ّ)ٌما كرد بسطةكٮتاطب الٌشاعر عبد الكرمي القيسي األندلسي القاضي ا٠تطيب أبا عمرك بن منظور لى 
ّوأ َََويَّلِقَؾفؿََََوّم٥َََّالٓشََََٖيّالََََٕلّّّ

 

ـٔرًاّأِبَقَضَََََوّّّ  ََوُّ َََََِيًَوُّمَََََ ّأوْهؿَََ

 م اآلش ببسطة صباحان نٌَتان ساطعان من الفخار كالٌشرؼ. إٌف ٦تدكح الٌشاعر جعل من ليايل كاد 
 : (ْ)كأٌما الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب فجنٌو يصف أيٌاـ الٌناس ُب عهد ا١تمدكح

ََّو ٧ََََ  َّبَٖكوُتفََ ًِّ ّالََ َٖ ََ ٦َََّٔاََ ّأَوويوََ

 

 ُّْ ٧َََأل ََول٩َّ َََ ُّٛالّؾقَََ ََق ََوُمُف٤ِّٔبَََ ّ لٓوَََ

 صاٟتة ىانئة. فغدت لياليهم  ،ناسفربكات ا١تمدكح كخَتاتو تتابعت كتدٌفقت بُت ال 
ك٬تعلو ساطعان  ،كيرل الٌشاعر ابن فركوف أٌف ٤تٌيا ٦تدكحو يوسف الثالث مهما بدا سرعاف ما يبٌدد الٌظبلـ كٯتحوه

 : (ٓ)نٌَتان 
َٔا ََٓقََََََََََوِ ّمفؿََََََََََوَّبََََََََََ ّوإٖاُّم

 

َٔٗع٨َّأِبَقَضََََََوّّّ  ََ ََوَيّوََََََك ّالََََ َّأَ ََََ

يشَت  ،دة اللونية ٖتديدان كي ٬تمعوا البياض كالٌسواد ُب توظيفو معنومو كاحدكلعٌل اختيار الٌشعراء األندلسيُت ٢تذه ا١تفر  
 ٕتٌسدت ُب ظٌل ظركؼ حياهتم كمعايشتهم للحياة ٔتختلف نواحيها.  ،إىل أحداث مهٌمة

كقيمة خاصة  ،هبا خاصه  لواف اليت يكوف ٢تا شكله كىي تلك األ ،و باأللواف الصحيحةتكىذا ما نصطلح على ما تسمي
ليست  "بيض الّليالي"فاستخداـ الٌشاعر لداللة اللوف من خبلؿ  ،من أجل الغرض ا٠تاص الذم عرٌبت عنو ،هبا

إ٪ٌتا ىي عملٌية تٌتخذ طابع القىٍصدية اليت يهدؼ الٌشاعر من كرائها  ،عملٌية ىامشٌية تبتعد عن ساحة اإلدراؾ كالوعي
 مو تقدٯتان فنٌيان ٚتالٌيان. فيقدٌ  ،نوإىل التعبَت عن رؤيتو كموقفو من ا١تمدكح الذم يتحٌدث ع

كيستطيع الباحث أٍف يدرؾ ُب الوقت نفسو أٌف دالالت تلك ا١تفردة تعكس أبعادان اجتماعٌية أك نفسٌية ُب بعض 

                                                 
 . ٜٕٛديواف ابف زيدوف ورسائمو : ص - ٔ
 . ٕٛيواف الحكيـ : صد - ٕ
 . ٘٘ٔديواف عبد الكريـ القيسي األندلسي: ص - ٖ
 . ٕٕٛ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٗ
 . ٜٔٔديواف ابف فركوف : ص - ٘



 -ٖٔٗ- 

كيوٌحد بينهما ليخرجى منهما  ،"الّليالي"عتيم كالتٌ  "بيض"فاستطاع الشاعر بذلك أف ٬تمع بُت اإلضاءة  ،األحياف
أما البياض "ألٌف ابن عريب ُب كتابو التدبَتات اإل٢تية يقوؿ:  ،متفائلو مشرؽو كاسًع الٌنفس كا٠تياؿُو  بصورة إنساف

 ،فيفسد سريعاً قبل حصوؿ الكماؿ ،فاستفراغو للّنظر في عالم الّنور بحيث ال يبقى فيو ما يدبر بو عالم طبيعتو
 ،عن عالم النور ،يث يمنعو الّنظر في طبيعتووىو الّسواد المفرط بح ،وكذلك في الجانب اآلخر ،فكاف مذموماً 

كالسٌيما حديثهم  ،, كمن ىنا كيِفقى الٌشعراء األندلسيوف ُب تعابَتىم اليت تناكلوىا ُب أشعارىم(ُ)"فذلك أيضًا مذمـو
 قها ا١تمدكح.اليت حقٌ  "بيض الٌليايل"عن 

  

 رٌاض األمك ة :    -  هـ
 

كذلك  ،إاٌل أنٌو كاف من الضركرم أف يٍدرس البحث كركد اللوف مقًتنان با١تكاف ،ريبان قد يبدك ىذا الٌتعبَت للوىلة األكىل غ
أراد الٌشاعر أف يعرٌب عنها.  ١تا ٭تملو بُت طٌياتو من معاف  ُو

إىل أٌف عواطفنا عندما تتعٌلق بشيء ما أك ٔتناظر أك بأشياء ماديٌة ٤تسوسة تتحٌوؿ  (ِ)ككما أشرنا ُب البحث سابقان 
رمز معٌُت  -إٍف صٌح التعبَت-تدفعنا إىل ابتداع  ٦تٌا ،ظر كاألشياء إىل مثَتات تذٌكرنا ٔتضموف ىذه الوقائعتلك ا١تنا

 يتوافق كينسجم مع تلك ا١تثَتات. 
كأضفوا عليها من خلجات  ،أف نشَتى إىل أٌف الشعراء األندلسيُت عرٌبكا ُب أشعارىم عن تلك األمكنةمن كىنا البٌد 

كرٌٔتا تشَت  ،اطعة مشرقة متؤللئة، رٌٔتا يعود ذلك الرتباطات نفسٌية أك اجتماعٌية متعٌلقة ُب كجداّنمنفوسهم ألوانان س
 ُب الوقت ذاتو إىل ما ٮتتلج ُب ساحة ال شعورىم من رؤل كأفكار أرادكا أف يعرٌبكا عنها أصدؽ تعبَت.

 ،حٌيةلت إىل معاف و إ٪ٌتا ٖتوٌ  ،ال حراؾ فيهافلم تعد أمكنة جامدة  ،لقد أكثر الٌشعراء من اٟتديث عن تلك األمكنة 
كالسٌيما أثناء مدحهم للممدكح من أجل الٌتعبَت عن ألواف ا١تعاين كاألفكار كالعواطف اليت كجدكا ٢تا إشراقان ُب الٌنفس 

 بل كالرٌفعة. فأسبغت على ا١تمدكح معاين اٞتبلؿ كاٞتماؿ كالنٌ  ،كهبجة كنوران 
 : (ّ)سي ٯتتدح دكلة جعفر بن علي األندلسيإٌف الٌشاعر ابن ىاين األندل

ٖٓض٨ََّّّّ ّه٩ََّالٔولََُيّاليقضََوُ ّ ََولعػ٧ُّوال

 

 ُّّٞ ّ٘ؼًي٣ٍََََّ ػ٧ًَََََاّأوّالََََِِق٠ُّوالـِطَََََ

فدكلتو البيضاء تقـو على مبدأين ٫تا: الٌسماح كالعفو كالرضى  ،يوضح الشاعر ُب ىذا البيت أساس حكم ٦تدكحو 
.  معتد لٌنطع لكلٌ أك القتل بالسيف كا١توت على ا ،لكل من طلبو  ُو

  ،كيرل الٌشاعر ابن زيدكف ُب بيت ا١تعتضد بن عٌباد بيتان كرٯتان، تتمٌٌت الٌنجـو أف تكوف أكتادان ُب أساس أصلهم العريق

                                                 
التػػدبيرات اإللييػػة فػػي إاػػصح المممكػػة اإلنسػػانية: محمػػد بػػف عمػػي العربػػي الحػػاتمي, تحقيػػؽ وتقػػديـ د. حسػػف عااػػي, مؤسسػػة  - ٔ

 . ٗ٘ٔ. صٖٜٜٔبيروت,  -وفبحس
 .  ٔٗٔينظر: بياض الميالي: ص - ٕ
 . ٜٔٔديواف ابف ىاني, ص - ٖ



 -ٔٗٗ- 

فهو بيت كـر كسخاء كعٌز  ،كارتفعت على قوائم الٌسيف ،كما أٌف أركاف ىذا البيت قامت على الٌسخاء كالعطايا
 : (ُ)كقٌوة

٧َََ ًَّْتَََ ََ ََوَّبِقَََ ََِفُىّ ّأْ كٔكَفَََ ّٗيّالٗشَََ

 

َّل٧َََََََِّأٖنفَََََََوّليـؤئ٦َََََََّٔأِوَتَََََََويُّّّ 

 ُّّ٦ََ ََٔ ّأْ ـَوُبَََ ٨ََّالـَََٖ ٌَّٔبُؾَفَََ ُٔوي ََ َّمِؿَََ

ّ

ِّٛمـ٦َََََُّٔ َؿَََََوُيّّّّ  ُِٖ ٧ ٌَََََيّبَََََولٔيق َّم

من أجل أف يضفي ىالة نورانٌية  ،كيردد الٌشاعر األندلسي ابن حربوف الشليب ذكر أماكن مقٌدسة ُب الًٌتاث اإلسبلميّ
 : (ِ)ت مبايعتوػٌ فيجد فيو الرٛتة كالٌسبلـ كالطمأنينة عندما ٘ت ،على ٦تدكحو

٧ََََََََِٓا ََّْتَؿ ّوكَََََََلٖنف٤ِّإِذَّبَََََََوَوُع٧

 

ّبولٔؼِيَؾََََََٔيّالَيِقَضََََََؤ ّذأ ّاِّا٧َََََََئّّ 

كالٌلوف  ،(ّ)"رمز الّنقاء والّسالـ والخير عند المسلمين"فالًقٍبلة ىي  ،"الحجر األسود"فا١تراد بالًقبلة البيضاء  
 .كىذا أعطى بدكره تلك ا٢تالة كالقداسة على شخصية ا١تمدكح ،ىو حامل لكل الٌدالالت األبيض

 : (ْ)كيصف مضاربو البيض ،كٯتدح الٌشاعر لساف الدين ٦تدكحو
ّْٛٔقيوُبفََََوّ ََََََؤ ّٔبََََق َّمَضََََو ُتّ ّالَيْط

 

ًِّٔلْؾَعَََِق٥ِّأ هَََوُ ُّا٧َاَََواِّّّّ  َّكَؿَََوُّقٔؾَيَََ

َِّٖق  ِٔٓه ََ ٖٓاضوَاّ ّالَ ََ ََوّإِاّ أ ّالَ ََوّومَ ِّيَؾفَ

ّ

ََواِّّ  ًََََٖ ََٔيَّك ٗاّ ّمٔوـََََ ََ ََََ ََّٔ َٖاَ  ََ َّقََََ

ّ كانت تعٍت ٢تم ف ،إىل أٌف الشعراء أضفوا لوف البياض ا١تشرؽ على أماكن ارتبطت با١تمدكح ،كآخر ما أرـك اإلشارة إليو
 ة تبهج الٌنفس كتسر  القلب. فيها دالالت إ٬تابيٌ  ،معافو 

 

  :الغـزل 
 

كىذا  ،فالبيئة األندلسية متٌوجة باٞتماؿ ُب كل شيء ،(ٓ)"د إليهنالنساء والتودّ الشغف بمحادثة "الغزؿ ُب اللغة ىو 
ت بّ فأح ،ومن ثّم لم يكن أماـ القلوب الشاعرة إال أف تنقاد لعواطفها ،ويدعوا إلى الغزؿ ،يُغري بالحبّ "بدكره 

دانّي، يعّبر عن األحاسيس غرض وج"كالغزؿ  ،(ٔ)"وتغّزلت ثم خّلفت وراءىا فيضًا من شعر الغزؿ الرائع الجميل
 ،ويتحّدث عن نزعات الفؤاد وخلجات القلب ،فهو يكشف عن كوامن الّنفس ،والمشاعر في مجاالت الحبّ 

وافتنانهم بالجماؿ ترويحًا عن  ،ينشدونو تعبّيرًا عن عواطفهم"، لذلك كانوا (ٕ)"وينبع من عاطفة المحبّ 

                                                 
 . ٛ٘ٗديواف ابف زيدوف ورسائمو : ص - ٔ
 . ٛٗشعر أبي عمر ابف حربوف الشمبي : ص - ٕ
 . ٕٗٔجًا : صالمتف المغوي وتشكيصتو الداللية في النص الشعري عند نزار قباني, المجمداف الإلالث والسادس نموذ - ٖ
 . ٜٓ٘/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني :  - ٗ
المعجـ الوسيط: قاـ بإخراج ىذه الطبعة د. إبراىيـ أنيس, د. عبد الحميـ منتار, عطية الّاوالي, محمد خمؼ ا  أحمد وأشرؼ  - ٘

 عمى الطبع حسف عمي عطية, محمد شوقي أميف. مادة غ ز ؿ.  
 . ٜٙٔ. صٜٙٚٔبيروت,  -األندلس: عبد العزيز عتيؽ, دار النيضة العربية األدب العربي في  - ٙ
ـ. ٜٜ٘ٔالغػػزؿ فػػي الشػػعر األندلسػػي فػػي ظػػؿ بنػػي األحمػػر: د. سػػراب يػػازجي، دار شػػراع لمدراسػػات والنشػػر والتوزيػػع، دمشػػؽ،  - ٚ

 . ٚ٘ص
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كشخصية الغزؿ  ،(ُ)"في المرأة الّسكينة والراحة واالستقرار إذ وجدوا ،وتنفيسًا عن ىمومهم وآالمهم ،أنفسهم
التي ال تتصل بعناصر الحضارة  ،إلى األندلس بجميع خصائصها وعناصرىا حتى البدوية منها"العربية انتقلت 

. فاألندلسيوف أوائلهم وأواخرىم كانوا يرّددوف في غزلياتهم ما كاف يرّدده البدوي في شعره الغزلي. ،األندلسية
كقد  ،(ِ)"وتمّسكهم بالموروث الشعري ،فهو يدّؿ على اعتزازىم بالبيئة المشرقية ،وىذا إْف دّؿ على شيء

 ،كاقتصر استخدامو على قوالب موركثة مٌتصلة ٔتا كاف يعشقو العريب من بياض ٤تبوبتو ،ف الٌلوف األبيض ُب الغزؿكيظِ 
 ،كلقد ىاـ الٌشعراء األندلسيوف ببياض ا١ترأة ،الوجود كالتٌكوين ك٭تمل دالالت ،فاللوف األبيض ىو من األلواف البسيطة

 .كىذا ا٢تياـ باللوف األبيض ىو ىياـ موركث
بل سمة الّشعراء في كل  ،اتباع القدامى وتقليدىم ليس سمة األندلسيين وحدىم"إف التزاـ األندلسيُت بػ 

أسطورية سا٫تت ىذه الٌصبلت ُب أف ٖتافظ على  ككاف ذلك التقليد مبنٌيان كفق مفهومات ذات صبلت ،(ّ)"العصور
على آثارىا، لذلك فجٌف مظاىرىا ٧تدىا باقية كحاضرة ُب خياؿ األندلسيُت، تتسٌرب ُب رؤية الٌشعراء األندلسيُت إىل 

 ىا ُب مظاىرىا. د أصداءاٟتياة، فًتدٌ 
 ،ث سماوي: ىو الشمس )األـ(التي عبدوىا على شكل ثالو "كالٌلوف األبيض ارتبط عند العرب القدماء باآل٢تة، 

كقد بقيت مكوناهتا حاضرة ُب أذىاّنم بصفتها ا١تثل العليا للقيم  ،(ْ)"والّزىرة )االبن أو البنت( ،والقمر )األب(
 اٞتاىلية. 

مثل المرأة والدرّة والبيضة  ،والشمس قد ُعِبَدت في ممّثالت أرضية لها ،كانت الاّلت صنم الّشمس"و
وقد ُعِبَدت لدى الشعوب  ،ة ىي كوكب أو نجم الّصباح الذي يسبق شروؽ الشمسوالّزىر  ،والنخلة...

ككاف ىناؾ  ،(ٓ)"لهة أنثى في شمالهاإو  ،وقد عبدىا العرب على أنّها إلو ذكر في جنوب الجزيرة العربية ،القديمة
 . كىو الزىرة أك فينوس عند الٌنبط ،ىناؾ ارتباط بُت الٌزىرة كالصنم ا١تعركؼ عند العرب بالعزل

فكانوا يقٌدموف إليها  ،كعٌدكىا من الغرانيق العبل ،كتعٌبدكا إليها ،كالعزل ىي من معبودات العرب ،ككذلك أفركديت
كىي  ،(الزىرةككاف من عادة بعض القبائل العربية القدٯتة تقدمي أٚتل أسَت يقع بُت يديها إىل العزل ) ،القرابُت البشريٌة
كالبابليوف ربطوا بينها كبُت الطبقة الثانية  ،لٌسماء قبل شركؽ الشمس مباشرةألّنا ارتبطت ببياض ا ،بشَت الشمس

 ،فهي إ٢تة أنثى داخل اٞتزيرة العربية ،كارتبطت أيضان باألنوثة ،البيضاء ُب ذقورات بابل ا١تخصصة لعبادة كوكب الزىرة

                                                 
 . ٖٙالغزؿ في الشعر األندلسي في ظؿ بني األحمر: ص - ٔ
 ٔٙالمرجع السابؽ : ص - ٕ
 ٚٙالمرجع السابؽ: ص  - ٖ
 . ٕٖٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ : ص - ٗ
الزىػرة ربػة الحسػف، ومػف معبػودات عػرب جنػوب الجزيػرة ". بأف ٕٕٔ/ٔينظر: موسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا:  - ٘

ا بعشػتار البابميػة نجػػـ الاػباح فػي عاػػر وكانػت عنػدىـ عإلتػر، ومػػف معبػودات عػرب الشػماؿ أيضػػًا، وأّف ليػا عصقػة الشػػؾ فييػ
مػع  "راس شػمرا"أو  "أوراريػت"، وىي التي أابحت عشتارت أو عشتروف في "مردوخ /بعؿ"حمورابي ابنة القمر )سيف(، وحبيبة 

شػرؽ ، ومعناىػا أ"زىػر"الكنعانييف، وكانت عند جميع مف ذكرنا رمزًا لمحػب والُحْسػف واإلشػراؽ، أفمػـ تشػتؽ فػي العربيػة مػف مػادة 
 وتؤلأل، وكاف أبيضًا، وىي مف عصمات الجماؿ والحب والسرور". 
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عبلقة اشتقاقٌية بُت الٌزىرة اسم ىذا  ككما أٌف ىناؾ ،ـ إليها معظمها من اإلناث اٞتميبلتكالقرابُت اليت كانت تقدٌ 
فهي من  ،لذلك كانت الز ىرة تعٍت البياض النٌَت  ،(زىركبُت كلمات أزىر كزىراء ا١تنتمية للجذر اللغوم ) ،الكوكب

كلمة الزىراء تأٌب صفة للمرأة؛ لذلك كاف ىناؾ عبلقة ك  ،كقد ٝتيت نساء العرب بزىرة ،لربيقها كنورىا ،أحسن األلواف
كترٌسخت دالالتو األنثوية  ،رة كوكب الٌصباح األبيض الذم عيبد على أنٌو إ٢تة أنثىىى كالز   ،رة كلوف كصفة أنثويةىٍ لز  بُت ا

 كإىل تلك اٞتذكر ا١تيثولوجيا تعود صورة ا١ترأة البيضاء ُب الٌشعر العريب. ،(ُ)ُب العقلية العربية
 ،فتجٌلى عرب تصويرىم ٢تا كعيهم ،صٌوركىا ككضعوا مقٌومات ٚتا٢تاف ،كلقد كقف الشعراء األندلسيوف عند ٚتالٌية ا١ترأة

تنبع من اكتشافهم ٞتمالية ا١ترأة  ،لذلك كٌنا نلمح ُب أشعارىم معرضان لصور حسٌية ،كٖتٌددت رؤيتهم ١تفهـو اٞتماؿ
ٔتا ينسجم  ،ىامستعرضُت تفاصيل أجزاء جسد ،فشٌكلوا من تلك الٌصور اٟتسٌية صوران شعرية فنية ،كٚتالية جسدىا

ذاهتا؛ لذلك غدا الٌلوف  كأظهركا متعتهم ببياض بشرهتا الذم عٌت عندىم قيمة ٚتالٌية ْتدٌ  ،مع أذكاقهم الٌسائدة
كىو يعكس لنا ُب أشعار األندلسيُت حساسٌيتهم كأحاسيسهم  ،األبيض ُب العصر األندلسي معياران ٚتالٌيان رئيسان 

 صبحت ٪توذجان للجماؿ األنثوم.  ا٠تاٌصة ٕتاه ا١ترأة البيضاء اليت أ
كقالوا فيو قصائد شعرية  ،فتغزٌلوا بو ،البياض ُب ا١ترأة ٔتثابة ٪توذج أعلى ٞتما٢تا األنثوم وفاألندلسي اءعٌد الشعر فقد 

 فنٌية رائعة. 
ي صفحيت شٌ كيقرّنا بصورة الٌذىب الذم يو  ،إٌف الٌشاعر ابن عبد ربو تغٌزؿ ببياض حبيبتو كٛترة خدكدىا عندما ٗتجل

 : (ِ)فٌضة ناصعتُت
ًِّ ََ ٔٓاهوّإذاٍَّؾََ ََ ََََ ّٖٗ ََ ََوَ ّّؿََ َّبقضََ

 

٩ًَِّوَ ِ   ََ َََػ ّكؿََََوّعََََٖ ّذهََََْىّ ّ ََ

 : (ّ)تها الصفراء كىي ُب كلٌ  ،كرٌٔتا يتغٌزؿ الٌشاعر باٟتبيبة البيضاء 
ُّّٛ ََق ٤ََّْأبَََ ََػٖأ ّ وَََ ََٔيّالٖصَََ ّ ّالٔؽّؾَََ

 

 ُّّ ِٖ ََ ٦ََّٔوُوؿََ ٧َََتّوؼؾًَِقََ ََ ّالُؼؾََ َّوََِ

 كعيناىا تسحر القلوب ك٘ترضها.  ،ٌتها الصفراء رمي أبيضفاٟتبيبة كىي ُب كل 
 : (ْ)شعاع لو صفرة بصورة مشسو من غَتً كيقرف الٌشاعر بياض حبيبتو الذم يتخلٌ 

ََػَّّٖٕ ََق٤ُّبصَََ ََوّالـٓٔعَََ ََوُ ّأِنؿوهَََ ّبقضَََ

 

ََِرُّ ََََََعو ِّ  ّْ٘بَغََََ ََِؿ ََوَّ ََََ ّ ؽلٓنفََََ

 : (ٓ)وؽ بياضها بياض الصباحاليت يف ،كأما الٌرمادم فجنٌو يتنٌعم ٓتدكد اٟتبيبة البيضاء ا١تشرقة 
ََيونِّ ََٔوٕئّ ََََََ َََََََّ ًُّ ََ ـَٓعِؿََََََ ّوَت

 

ََيونِّّّ  ََوِ ّالٖصَََ ٨َََّبقَََ ََٔإ ّ ؾَََ ّ ائَََ

 : (ٔ)فكانا لونان أشبو ،ان تآلفاكيرل ُب بياض اٟتبيب ا١تائل إىل الشقرة ٚتاالن كسحر  
ََّو َّٕ ًؼو نََََََ َٖ ََْؼ ََََََ ُّ ّ٦ََُ ّوبقوُضََََََ

 

ِّٔ ؽونََََوّأِ َََََيفوّّّّ  ََََِِـًوّبََََكّضََََ  ُّ

ككأٌّنا ظبية خائفة من افًتاس  ،كىي خائفة من أعُت الرٌقباء ديس باٟتبيبة اليت جاءت تزكرهكيتغٌزؿ الٌشاعر ابن ٛت ّ

                                                 
 .ٖٗٔ، ٖٖٔ، ٕٖٔينظر: الموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٔ
 . ٚٔٔديواف ابف عبد ربو: ص - ٕ
 . ٓٓٔالمادر السابؽ: ص - ٖ
 . ٛٓٔالمادر السابؽ: ص - ٗ
 . ٔٙشعر الرمادي: ص - ٘
 . ٖٖٔالمادر السابؽ: ص - ٙ
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، فاٟتبيبة بيضاء اللوف كشعرىا كا١تسكة اليت تفوح منها أٚتل ركائح  ،ككأٌّنا كافورة تفوح منها رائحة عطرة ،ذئبو
 : (ُ)الطٌيب

ّ ا ِ ّ ؾ٨ََََّا٧ََََٗٔيّم٥ََََّ ققَََََىّّّٕ

 

ًِّبََََََََََٕؤى  ّكظيقََََََََََٕيُّ ٓو ََََََََََ

ٌَّ َّبقَََََََََوِ ّل٧َََََََََاٍّكَََََََََ  ّو ٧ 

ّ

٩ََِّ قَََََََََىّّٔ  ََؽٌيّ ّذكَََََََ ّومَََََََِ

ّ  : (ِ)كيقرّنا بالبيض كاألسل ،كعيوّنن اٟتوراء النجبلء ،كما أٌف الٌشاعر يتغٌزؿ بالفتيات البيض
ِّٛواَّا٣َََِّ ِّٛبَََّّاليَََق ُّمكٔ َََىّاليَََق

 

 ِّّّ٣ََ ٍَُ ََّّالـٗ ٧ََُ ّاّ َ َ ُّ٢ََ ًِّبَ ََ ّتك يَ

ََوًّّّ  ََؤّ ٧َض ِٖٔتّا٘ف ََ  َّ ِّْ ِٖٓم ََ ٥ََّال ِّٕم ََ ُُ  ّ

ّ

 ِّّ٣ََ ٥ََِّبو٘ؼَ ََُرّالّطِعَ ِّٖغَ ََِؿ َِٗ ََولطع٥ُّبول َ ّ

ّ فكانت ىنا  ،ٌف مبلعب اٟتسناكات البيض، يكمن بُت الوجوه البيضاء كاللحظ الفاتكة اليت تشبو الٌرماحيرل الشاعر أ
فلًتتقب  ،فجذا أرٍدتى خوض معركة من اٞتماؿ الٌساحر ،مبلعب األعُت اٞتميلة الواسعة اليت تصرع قلوب العاشقُت

 ألٌف الطعن بأسهًم العيوف غَت الطٌعن بالٌرماح.  ،تا١تو 
 : (ّ)كيصف الٌشاعر ابن خفاجة حبيبتو البيضاء اليت تلبس ثوبان معصفران 

ََيًّّّ ََََ ٣َََُّنْػ َِٔؿََ َٖاَ َّت ََْػ ََوَ ّ َّ ََ ّوَبِقَضََ

 

 ُٖ َِٕؿَََ ْٖٓ َََُىّوا َُٔ ّال ـَََِ َ٘ ـَِفَََوّا  ََّ٘ ـَّػ َّتَََ

 ا نفحة ا١تندؿ الرطب الذم يوضع على اٞتمر ا١تتوٌقد. كأّنٌ   ،تفوح منها نفحة عطرة شذيٌة ،اٟتبيبة بيضاءف 
 : (ْ)"بيضة الخدر"كقد ٮتوض الٌشاعر الليل من أجل أف يصل إىل حبيبتو 

ََوّّّّ ََوّوإٓنؿَ ٣ََِّ ـفَ َََىّالّؾِقَ ًَُّعِقَ ََ ْٖٗقَ ّوم

 

 ّّ ِِٔ ََ ٔٗ ََٔيّا ٥َََِّبِقَض  َِّٖ ًِ ََ ِِ ََوَنّال ًَُّعـَ ََ ّ  ِع

فاٞتذكر األسطورية  ،يعكس أبعادان ٮتتزّنا الوجداف اإلنساين ،(الخدر بيضةكمن اٞتدير ذكره أٌف تشبيو ا١ترأة بالبيضة ) 
الذم يرتبط  ،بل تبحث عن سٌر ىذا التشبيو ،(المالسةو النقاء ال تقف عند حدكد البياض الظٌاىرم ُب البيضة )

ف عند يتوقّ  ال ،عنصر اللوف الماثل في تشبيو المرأة بالبيضة"فػ  ،ٔتعتقدات كرؤل راسخة ُب الوجداف اإلنساين
فالبيضة  ،ذات دالالت أسطوريّة أو رمزيّةًٍ  وإنما يمكن أف يتعّمق حتى يكشف عن أبعاد ،حدود خارجية فقط

وىذا يرجع إلى جمعها بين  ،س من بدائل الشمسبديل أنثوي مقدّ "، كىي (ٓ)"رمز صريٌح من رموز الخصب
 . (ٔ)"ء واإلنجابإلى جانب صفاتها األخرى وىي العطا ،الّلونين األبيض واألصفر

 : (ٕ)كاليت باتت مشسي الٌنهار الٌساطعة ٖتسدىا ،فجنو يتغٌزؿ ٔتحبوتو البيضاء الكرٯتة ،كأما الٌشاعر اٟتكيم
ََفوّّ ٥ََّ ؼوئؾََََََ ََو ّمََََََ ّو ٓتّبقضََََََ

 

ًُّمَََََّ٘الـٓفَََََوِ َََََِّٓٔهوّ  ّتيقَََََ

أصبحت ىي اليت تتحٌكم  لذلك ،ىذه اٟتبيبة البيضاء فٌضلها البارم عن اآلخرين ْتسنها كٚتا٢تا كيرل الٌشاعر أفٌ  

                                                 
 . ٙديواف ابف حمديس : ص - ٔ
 . ٜٖٔالمادر السابؽ : ص - ٕ
 . ٖٕٕديواف ابف خفاجة : ص - ٖ
 . ٖٕالمادر السابؽ : ص - ٗ
 . ٖٛ٘ٔ/ ٕقطوؼ دانية : - ٘
 . ٜٓٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ : ص - ٙ
 . ٓٛديواف الحكيـ : ص - ٚ



 -ٔٗٛ- 

 : (ُ)بأركاح ا٢تائمُت هبا
ََوّّ ٥َََّولؼـََ ََؾفوّ ّاََِٖ ََو ّ ٓضََ ّبقضََ

 

ًََؽ٤ُّّ  ٩ََّ ّاّ وانََّٓ ََيًَّوهََ ّ ل ََ

ىذه العالقة القديمة المختزنة في الالشعور وفي "بتصويرىم اٟتبيبة البيضاء كتغٌز٢تم هبا يسًتجعوف ٌف الشعراء كأ 
ابقة يستدعي حامل الّلوف األبيض األنثوي األوؿ: أي رة السّ ومعنى ذلك أّف الّشاعر في الصو  ،جذور اللغة

 . (ِ)"الزىرة / العّزى/ أفردويت
 : (ّ)ح الٌشاعر ابن بقي األندلسي بعشقو فيقوؿكيصرٌ 

ّّّّ٦ََُ ًُّأْليَِ ََ َََؼوٍ ّكـَ ٥َََّاَ ََػؼًوّمَ ََوّمشَ ّوَ

 

ًُّ ؾ٨َََّنػ٩َََِّوأو ّل٩َََّّّّ  ّأنَََوّعـقَََ

 ّّّّ ََْٖ ََوّمَََ ََيوبيّإّْأنفَََ ٩ََّالصَََ ّهَََ

ّ

٧ََ ّإبكّّ  ٦ََّوَََ ٖٓتّآّمـَََ ََ ٩ََّْقَََ ّلَََ

ّ ّّّ٩ََ ُّٛالؼ٧اضََىّب ََق ََىّّْب ُّٛالؽ٧ا  ََق ّب

ّ

ََو ِّّ  ٥ََََّبْؾيََ ٧ََِ َّ هََ ََىاَّمشََ ٥ََّٔلَصََ ّ ؿََ

ٮتاطب الٌشاعري العاشقى الذم شٌفو العشق: بأٌنك تشفق من ىذا ا١ترض الذم ىو العشق، ككاف لباسان يل ألنو صبابة ّ
ئي منو ألنٌو ا١ترض الٌلذيذ الذم جلبو اٟتٌب كالولو، غَت أٌّنا مرض القلوب كاألركاح، كأدعو اهلل أف ال يقٌرب يـو شفا

من كثرة  ات البياض اٟتسن، كمل ٬تلبو يل جرح السيوؼ، فهل ىناؾ من يشفي احملبٌ ك يل اٟتسناكات اٞتميبلت ذ
 انشغالو كقلقو؟!. 

تا كزينة لو كجنتاف شديدكيعجب الٌشاعر ابن اٟتداد األندلسي ّتماؿ اٟتبيبة، فوجهها شديد البياض، تتخٌللو حسنان 
 : (ْ)االٛترار

ْٞ ُّٛنؤ ََََ َِٔغِق٥ّأبََََق ّو َّمْؾعََََىّالٗصََََ

 

ُّٖقََََََؤنُه  ٥ََََََِِِّأ ََََََ َُ ّختُؾَؾ٦ََََََُّلؾ

 : (ٓ)ك٭تٌن الٌشاعر ابن الزٌقٌاؽ البلنسي لزماف قضاه مع بيض الكواعب 
ََُف٤ِّّّّ ََوُتّنػ٧ُاََ ٧ٍََ ّتفََ ٥ََّقََ ََوََّ٘ ّوإٖنََ

 

ََىّٔ  ََوّوالؼ٧اضََ ََوّيواّالَؼـََ ٧َََاّا٘فََ ّ قََ

 ّّّّ٣ََُ ٩ََّه٧ا ََ ٧ََاُ ّوهََ ََوّاّنََ ّٖٗبـََ ََ ّدََ

ّ

٧ََاكىّٔ  ََِٓ ٔٓم٧ِ ّال ََ ََوّبولََ ََُىّ ـفََ ّ ـٖغََ

ّ ًَََوّّّ َََواّمًََِشَػَعَ ٍّٖكَ َََ َََوّ ّلََٔهَ و َََ

َََوّ ّلَََـَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ّ

ِّٛالؽ٧ا َََىّٔ  ََق ََّٔبَ ََول٩ّ ـَ ٧ََٔيّالؾقَ ّبَِ

ّ  مالشاعر بأنٌو من قـو شجعاف، ال ٗتاؼ نفوسهم سول عيوف ا١تها، كال تعبأ بالسيوؼ كالٌرماح، فجذا مٌرت هبيفخر 
 هم٢تذا الٌدىر الذم جعل سواد شعر رؤكس كفاءن عنها إىل الٌدموع ا١تنسكبة  واعدل الرعود كالربكؽ بسحبها ا٢تاطلة،

ٍُ  مشافعان ٢ت . عند اٟتسناكات اٞتميبلت، ألّنٌن ينفًر  فى من كٌل ذم شيبو
 : (ٔ)الٌصادؽ اإلحساسب كيعرٌب ابن ٣ترب ا١توحدم عن شوقو للحساف البيض بأبيات جٌياشة

ََّو ِٖوَ ََوّال ِٖٗتفَ ََُىَّه ََّٕكٖواوإذاّالُؼِضَ ُّنّتَ

 

َََيّو  ـَُؼ٧اّالُؼِض ََوِ ًَ  ِّٛ ََق ََِٖٔوِاّالي ََٔوَيّا ُّق

                                                  
 . ٜٖٔديواف الحكيـ: ص - ٔ
 . ٖٙٔقبؿ اإلسصـ : ص الموف في الشعر العربي - ٕ
 . ٖٛديواف ابف بقي األندلسي: ص - ٖ
 . ٗٗٔديواف ابف الحداد األندلسي : ص - ٗ
 . ٗٚديواف ابف الزقاؽ البمنسي : ص - ٘
 . ٚٙديواف بحتري األندلس : ص - ٙ



 -ٜٔٗ- 

كألجل تلك  ،كيقرّنا مع قدكد الفتيات اٟتسناكات ،فالٌشاعر يرسم صورة رائعة لشجر القضب عندما هتٌزىا الرياح
 القدكد عشقوا أغصاف القضب اليت تتمايل كتمايل تلك القدكد.

 ،الذم ٮتتفي عندما يرل إشراقها كبياضها ،كيقارّنا بالبدر كالٌنجـو ،ضاءالٌشاعر ابن سهل باٟتبيبة البييتغٌزؿ ك 
 :(ُ)فيقوؿ

ََٖأقفوّّّ ٥ََّإ َ ََُٔ ّمَ ٨ََّاليَ ُِػَ ََوُ َّو َّبِقَضَ

 

ََوّّّ  ٨َََّأاّتغٖب ََّٞالٗض ٧ََِ ّم َٖ ّالـٍٓ ََ ُّقِص

 : (ِ)فيقوؿ متغٌزالن فيها ،كيرل الشاعر ابن خا٘تة األنصارم اٟتبيبة البيضاء كىي ُب قٌبتها البيضاء اللوفّ
ّّ ََٔ ٧ََّبَ ََوُ ّلَ ََو ّبقضَ ََيّاليقضَ ّو ّالُؼٓيَ

 

 ّّّّٔٔ ََ ٥ََّالَؼِص ََو ِ ّ  ًََوّٖ ٨َََّو٧م ِّ٘الٗض ََؿ ّلش

ّ فكأفَّ ىناؾ مشسان أخرل  ،حىت أٌف مشس الٌضحى عندما تراىا تصبح حائرة ،فالشاعر يرل أٌف اٟتبيبة ناصعة البياض
 تنافسها ُب إشراقها. 

 :(ّ)ناعمةكتستحوذ على نفس لساف الدين بيض الوجوه ذكات األبداف ال
ََوّّّ ََُؾ٧ ُّمَؽًٖؿََ ِٖلّ ّالٗضََ ََ ًُّٔاََ ََ ََِػِقََ َّأ

 

ََوّّ  ٦َََّوَتَؽُؾؿََ ٩ََّبََ ٨َََّيِمٔعََ ٨َََّوَ ََ ًََٓ َّ

ّ ٨ََّ ََ ّإذَّ َمَ ّٝٔقؾَ ََ ََِ ََِف٤ُّالّؾ ََوَتَّاَ َّوَأَ َ

ّ

ٔٗم٨  ٩ََََََِّٔ َََََكْأّكولَََََ ًَِّنْػ ّوَتَؿّؾَؽَََََ

ُّٛال٧ع٧َٔ َّن٧ََأ ٤ُّاّبَٔاِاّ  بقَ

كقد ٘تٌلكت على نفسو  ،فسهاـ اللحاظ أصابت قلبو كرمتو ،كتمو  إاٌل أف دمعو أباح ٔتا ،كالٌشاعر ٮتفي سرٌه ُب قلبو
 كىٌن من ذكات الوجوه البيضاء كذكات األبداف الناعمة. ،ثبلث فتيات كالٌدمى

 :(ْ)كيتغٌزؿ الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي باحملبوبة البيضاء
ّبقضَََََوّكََََََكّميفٖعَََََواّتٖو٢َََََّالعَََََوُاّبولٌـووَََََوّا٘ػؾٍَََََوّّّّّّ

ّ

ّ

 

 فجذا ابتسمت رأيت العاج مفرٌقان ُب ثغرىا اٞتميل. ،مكتحلة العيوف ذات هبرجة ٤تٌببة إىل الٌنفوس ،بتو بيضاءفحبي
 :(ٓ)ؿ ٢تاو فيق ،كيفدم الٌشاعر عبد الكرمي القيسي األندلسي تلك الفتاة اليت أبدت ٤تاسنها

ََؤاََـَفوّّّّ ّأ ََٔلّالََ ّّٕتََِٗ ُّتئََلَّم

 

ََوّّ  ًََٖاّ ٍيَََ ََوّمـظَََ ََووٖو٥ّإلقفَََ ّلؾـَََ

ّ ٔٔ ّّّْع ََ ََو ُّمِعًََ ََيّاليقضَ ٥ََّالػٓضَ ٤ََّْمَ َِّ

ّ

ََّو  ـ٦َّٔذَهَيََ َٖبًوّم٥ََََّ ََََِ ّختوُل٦َََََّمِشََََ

ّّ  ،ن أهبى ا١تناظرسٍ فجّنا تيرم الٌناظرين إليها من اٟتي  ،يفدم الشاعر ىذه اٟتبيبة اٟتسناء اليت أبدت مفاتنها ك٤تاسنها
ر ا١ترء إىل جسمها ظٌن أنٌو مشٌربه فجذا نظ ،ذات قٌد معتدؿو يربؽ ٚتاالن كهباءن  ،ةجسمها أبيض كأنو صيغ من فضٌ ف

 ذىبان برٌاقان.

                                                 
 . ٚٙديواف ابف سيؿ: ص - ٔ
 .ٙٗديواف ابف خاتمة األنااري األندلسي: ص - ٕ
 . ٗٛ٘/ٕالخطيب السمماني:  ديواف لساف الديف بف - ٖ
 .ٗٗديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٗ
 .ٜٖٙديواف عبد الكريـ القيسي األندلسي: ص - ٘



 -ٔ٘ٓ- 

 :(ُ)كيعرٌب عن إعجابو هبا ،كأما الٌشاعر ابن حـز األندلسي فجنو يتغٌزؿ باحملبوبة
 ََّٔ ََؿّ٘إاّبََ ََو ّكولٓشََ ََيّبقضََ ٕٓبََ ّمف

 

 ُّّ ٧ََ ََو َََّْ ََو ّاٍَََٖ ََوئّٖ ٓبَََ ّواَََ

ّ .  فهي مهٌذبة بيضاء تبدك كالٌشمس كبقية نظَتاهتا ٧تـو
بل ىو تأكيد لرغبة الّشاعر العميقة  ،ليس تأكيداً للوف صاحبتو فحسب"فة ا١ترأة بأّنا بيضاء إٌف تكرار الٌشعراء لص

باإلضافة إلى أّف الّشاعر أعطى ىذه الفتاة صفات أخرى تصّور  ،التي تفّضل ىذا اللوف في المرأة التي يحب
، كأيضان إلضفاء مظاىر قدسٌية (ِ)"جمااًل إذا لم ترافقو أشياء أخرى فالبياض بحّد ذاتو ال يشكلّ  ،مدى جمالها

  ،فوصف المرأة بالبياض ،ويتيح لنا التنّقل بينها ،يعيد العالقة بين ىذه البدائل"فاللوف األبيض للمرأة  ،على ا١ترأة
بل إننا  ،وتشبيهها بالبيضة والدرّة والمهاة ليس المراد بو مجّرد الّلوف ،كاف يعيدىا مباشرة إلى الّشمس والّزىرة

 (.ّ)"أىّمها التقديس والخصوبة والخلود ،صفات أىّم تنتقل عبر الّتعبير اللونيلنلمح 
كىذا كٌلو من أجل  ،رٌكزكا ُب أشعارىم على تصوير جسد ا١ترأة ،كالٌشعراء األندلسيوف لشغفهم باللوف األبيض للمرأة

(  واالبنة االبن(, كالٌزىرة )األب)(, كالقمر األـٔتعانيو الشمس ) ،الذم كاف يتمٌثل عندىم ،األعلىا١تثاؿ ٗتليدىم 
كانعكس  ،٦تا يعٍت أٌف البياض أصبح ذاتو قيمة ٚتالٌية ُب أعرافهم ،كما أسلفنا، لذلك قرنوا بياض اٞتسد باٞتماؿ

فكشفوا عن كعي ٚتايل  ،فبٌينوا من خبل٢تا دكر تلك األعضاء اٞتزئٌية ُب بناء الكٌل اٞتمايل لديهم ،ذلك ُب أشعارىم
كىذا التفصيل ألعضاء جسد ا١ترأة ىو من الظواىر الواقعٌية الذم ٮتضع  ،ة من خبلؿ تفاصيل أجزاء اٞتسدٞتسد ا١ترأ

فإّف الخلق الفني ىو انعكاٌس " ،كما داـ الٌشعر ىو فن ْتٌد ذاتو ،إىل شركط الٌزماف كا١تكاف ُب الوسائل اليت يعرٌب هبا
أي أفَّ الخلق أو اإلبداع الفني يقّدـ لنا معلومات  ،قة تقييمووطري ،للواقع كما يجّسد أيضًا نتائج إدراكو للواقع

وكيف يجب أف تكوف  ،كما يحّدثنا عن الواقع في الحياة  ،عن العالم والفّناف نفسو وعن الموضوع والذات
ف ، كما داـ الشعراء األندلسيو (ْ)"فينعكس في الخلق الفني المبدأ الجمالي والمبدأ األخالقي ،الحياة اإلنسانية

فيها ٝتات  ،سوؼ نرل أٌف اللوف األبيض سيكوف حاضران مشِكبلن لنا لوحات ٚتيلةف ،فٌصلوا ُب ٤تاسن جسد ا١ترأة
وما دامت الحواس " ،تتجٌلى منها رائحة الغريزة ّتماؿ ا١ترأة البيضاء بشكل صريح، فأبدعوا ُب رٝتها ،حسٌية

ليؤدي  ،ينا أف نتوّقع حضور الّلوف في عملية األداء الفنيفإّف عل ،ومدركاتها ىي الّرافد األساس للصورة الفنّية
، كمن ىنا يغدك الٌلوف األبيض لو أثر ُب ٘تثيل (ٓ)"مهمة المفردة الحسّية حينما يكوف لها مدلولها التأثيري

 الٌدالالت اليت ٮتتزّنا الٌشاعر ُب نفسو.

                                                 
 .ٜٓطوؽ الحمامة في اإللفة واألالؼ: ص  - ٔ
 .  ٕٚـ. صٕٓٓٓبيروت,  –اورة المرأة في الشعر األموي: أمؿ ناير, المؤسسة العربية لمنشر  - ٕ
 .ٖٚٔوف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص الم - ٖ
, ٔٓٔالريػػاض, السػػعودية, ع: –مفيػػـو الجمػػاؿ فػػي الفػػف واألدب: عػػدناف الرشػػيد, كتػػاب الريػػاض, مؤسسػػة اليمامػػة الاػػحفية  - ٗ

 . ٘ٚـ . ص ٕٕٓٓإبريؿ, 
 .ٜٓاألداء بالموف في شعر سحيـ عبد بني الحسحاس: ص  - ٘



 -ٔ٘ٔ- 

 :(ُ)كيصف الٌشاعر ابن خفاجة بياض ثغر اٟتبيبة كٝترة ١تاىا
ََ ٨َََّّأَمَ َّٔالّؾَؿَ َٖ ََِؿ ََّٖ ُّاَ ََوِ ّالٌِٓغَ ّوّوَبَقَ

 

ِٖئّّ  ََ َّٔالّط َٖ ََ ًِ  َّ َِّٖ ََ ِِ ٥ََِّاََوِ ّال ِِ ّوُ 

ّ َََِِـًوّوِ ْ عَََيًّ  ُّ٤ًِٖ َِٔ ّالَََ ًََّبَََ ـَََِ َّلَََٔى٥ُِّك

ّ

ِٕئّّّّ  ٤ٍََُِّالَؼَََ ّ ََنٓاّيم٧َََ ّالٖصَََِىّم٥ََّأِن

ف السىحر ُب تفتَت العينُت فالٌشاعر يقسم ببياض الثٌغر الذم تزيٌنو ٝتر الٌلمى الظاىرة ُب شفتيها, كحسن جوالّ
 الٌساحرتُت اللتُت تنظراف باشتهاءو إىل عاشقو.

 :(ِ)كيشٌبو الٌشاعر ابن الزٌقٌاؽ البلنسي ٟتظات الٌنساء بالٌسيوؼ كالٌرماح
ٖٖٔيهَََََو َُ ِّٛ ّكلَََََِوّٖظَََََوُ ّاليَََََق

 

 ِّ٣ََ ّٔٔواّاَ ََ ُّٛاهلـَ ََق ٧ََانّْبَ ََّّإَ ّبَ

ّ  تفتك ُب فؤاده، مثلما تفتك الٌسيوؼ كالٌرماح ُب ا١تعارؾ. فجذا نظرٍت تلك اٟتسناكات إىل العاشق، فجف عيوّننٌ 
لقوا ككم ىم كيػثير الذين تلوا من بٍت عيٍذرة كانوا ضحية اٟتٌب الٌصادؽ، كأما الٌشاعر ابن خا٘تة األنصارم فجنٌو يرل أفَّ من قي 

 :(ّ)حتفهم من بياض األعناؽ كٝتر العيوف
ِّّ ََ َّٕوَ عَََ  َِٕ ََ ّك٤َََََّقًق٣ٍَََََّٔم٥َََََُِّ َََ

 

َّّبََََ  ِّٖالعق٧ََََِاّبََََ ِّٛالّطؾ٨ََََّوُاََََِؿ ِّق

ّ ِّ ِٔ ََ َٔٗ ََوُ ّا َُّٔويَ ََو ََوّالؽؿَ ّ ّ َََٖوتّبفَ

ّ

ََٖو٥ِّ  ُّٔالَعَََََََ ََ ََفٔاُ ُّأِاَََََََ ّوالٓشَََََََ

ّ  :(ْ)كيعرٌب الٌشاعر ابن فركوف عن ا١تعٌت ذاتو ُب تغزٌلو باٟتبيبة
ـ٦ََََََُُ َِٗ َّعْػ َِّٕوََََََ ًُّبَظِي٩ٍََََََّ َّهِؿََََََ

 

ََونِّ  ََ ََوّالٓصَََ ـَََٖ ُِٖ ّٔم ََ ٍَٖ ُّوِؿَََ ّذاَّمَََََ

ّ ِٕ ْٖٔظ٦َََََََّٔ ٔٓٔ ّو َِٗ ّم٥َََََََّقَََََََ َّوَََََََ

ّ

ََػونِّ  ِّٛالِصَََ ََق َِّٖوبَََ ََِؿ َََِٗ ٢ََُّبول ًَََُ َّوْػ

ّ ِّٛالِظَيَََََوّّّّ ِٗ لّبيَََََق َُِظ٦َََََُُّوَََََ ّ ؾ

ّ

ََونِّ  ٖٓمََََ ِّٖال ََِؿ ََََُِ ِٗ لّٔب ََ ٔٗ ُّوََََ ََ َّوَقََََ

ّ كإٌف امتشاؽ قٌده يزرم بالٌرماح اللٌينة، كٟتظو يفتك بالٌسيوؼ  ،فالشاعر عشق غزاالن ٯتتلك ٟتاظان ٘تيرض الٌلحاظ الصحيحة
 كيزرم هبا. 

 :(ٓ)ٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي باٟتبيبكيتغٌزؿ ال
ََو  ّّ ٦ََّأ ََََََ ََقّٛعػـقََََََ ّبََََََ

 

 ٦ََ ٧ََؤاّالؼؾََََََََىّ ًـََََََ ّ ّاََََََ

ّ
 .فتنة كٚتاالن  قلب الٌشاعرىو الذم استوىل على ياض جفٍت اٟتبيب فب

كأما  ،لٌيةأصبح مكٌونان من مكونات الثٌغر اٞتماك  ،، فوصفوه بالبياضثغر األنثىإىل الٌشعراء األندلسيُت كما تسلل كصف 
ٚتاؿ العنق عند الٌشعراء األندلسيُت فجنٌو  يتأٌتى من خبلؿ طولو كبياضو. كإٌف ىذا التفصيل ُب كصف جسد ا١ترأة كالتغٌزؿ 

شٌكل ذلك اال٧تذاب إىل مفاتن جسد ا١ترأة في ،ببياضو يوٌضح لنا ا٧تذاب الٌشعراء األندلسيُت إىل ٚتاؿ األنثى بشكل عاـ
ىو العنصر  ،تنتج عن عنصر ثابت ،التي تعني واقعة معّقدة"علم النفس ظاىرة اال٧تذاب، كاستلطاؼ بياضها كفق 

ىو الّلذة في مظاىرىا غير المتناىية العدد التي توّلدىا أنواع القيم  ،وآخر متحّوؿ ،الجمالي في الّصورة أو العبارة
 . (ٔ)"المختلفة

                                                 
 . ٖٕٗديواف ابف خفاجة:  - ٔ
 . ٖٖٕواف ابف الزقاؽ البمنسي: ص دي - ٕ
 .ٜٚديواف ابف خاتمة األنااري األندلسي: ص  - ٖ
 .ٕٗٙديواف ابف فركوف: ص  - ٗ
 . ٕٗٓديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص  - ٘
واآلداب والعمػػـو عمػػـ الجمػػاؿ: بنػػدتيو كروتشػػو: عّربػػو، نزيػػو الحكػػيـ, راجعػػو، بػػديع الكسػػـ, المجمػػس األعمػػى لرعايػػة الفنػػوف  - ٙ

 .    ٓٔٔـ. ص ٖٜٙٔىػ, ٖٖٛٔالمطبعة الياشمية, -االجتماعية



 -ٕٔ٘- 

 :الداللح غري املثاشسج للٌى األتيط -ثاًياً
 وذجاً:المـعح  م 

 

 القمر:   - أ

 ،فليس لو ٝتاء زرقاء صافية كسمائنا ،فاأللواف ٘تتنع عنو ،كىو جسم كركم ،القمر ىو الكوكب األقرب إلينا
حىت تغمر  ،منها الٌضياء ألنٌو يستمدٌ  ،كىو مقًتف دائمان بالٌشمس ،كال أطياؼ لونٌية كأطياؼ مشسنا كألواف أرضنا

كمع ىذا فهو يعٌد قمر  ،كقد تغٌٌت بو األدباء كالٌشعراء ،نوران ٚتيبلن على األرضكىو يفيض  ،كديانو كسهولو كجبالو
 ،كأكملو نوران كىو بدر ،(كمََّْ)كيبلغ قطره  ،(كمِّٖٓٗٔ)حىت أنٌو يبعد عنها حوايل  ،فهو تابع ٢تا  ،األرض

 كىو ىبلؿ. ،كأضعفو نوران 
( َِٓ ك ٍ ُِٓ) كٗتتلف درجة حرارتو بُت ،بيُتإنٌو نظَت الشمس ُب التقومي الفلكي القمرم كالشمسي الغر   ،فهرنيت ٍُ

(، ٘)يونسوالكتماؿ الضوء فيو جعلو اهلل نورًا " ،(ُ)تو فجٌف ا١تواسم الدينية كاألعياد ٖتسب من خبللوكأل٫تيٌ 
 .(ِ)"(ٔٙالفرقاف:)( وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) ومصدراً لإلنارة ،اسماً كما جعلو صفةً  (ٙٔو)نوح

المصدر األنور لألرض في الّليل "فهو  ،كيضفي عليها البهجة كالضياء كاٞتماؿ ،مر ينَت أصقاع األرضفالق
كمن ىنا يفًتؽ عن ضوء الٌشمس اليت جعلها اهلل  ،كما أٌف ضوءه يٌتصف باللطافة كالربيق كبالنور الٌشفاؼ  ،(ّ)"البهيم

 ديدة ىادئة.فيو حرارة ش ،سبحانو كتعاىل سراجان كٌىاجان كنوران مٌشعان 
جذكره ا١تيثولوجٌية الذم ما يزاؿ ٮتيٍ  لوف ككما أسلفنا سابقان البٌد من أف يكوف لكلٌ  كالذم  ،تزف ُب البلشعور اٞتمعيُو

من الظواىر الٌلونية ُب تراثنا العريب اليت ال ٯتكن ٖتليلها بعيدان عن  ان كثَت   كما أفَّ   ،يوضح لنا تلك ا٠تربة القبلية ٕتاه الٌلوف
 ،لذلك أرل أنو البٌد من االستئناس بتلك األكابد كاألساطَت القدٯتة اليت تستقصي الظٌاىرة الٌلونية ،ا١تيثولوجيمنهجها 

كألنٌو إذا كانت صلة الٌشاعر قد شيحنت  ،كتنبش أغوارىا من أجل أف نربط جذرىا األكؿ الذم نبعت منو كعرٌبت عنو
مكمن "ىو  ،فجٌف البلالشعور اٞتمعي كفقان لنظرية يونغ ،لكوف كاٟتياةباألساطَت كاألكابد القدٯتة كالٌنظرة البدائية ل
بكّل ما يمثّلو ىذا الموروث من أساطير البداية والخلق والموت  ،الموروث من تاريخ البنية العقلية البشرية

٥تتزف ُب داخلنا  فالبلشعور اٞتمعي ،(ْ)"واالنبعاث مضافًا إلى ذلك كّلو المكونات الدينّية والعقيديّة والخرافّية
جماع تجارب إنسانية ترجع إلى آالؼ السنين، يطلق "٨تن البشر على اختبلؼ األزمنة كاألمكنة كاللغات، كىو 

، كلذلك فجٌف خربتنا باأللواف كاالنطباعات كالٌدالالت (ٓ)"عليها اسم )الّنماذج الرئيسية( التي تنعكس في األساطير
قي البٌد أف تكوف على صلة كثيقة هبذه الٌنماذج الرئيسة، أك با١توركث كالٌدالالت النفسٌية اليت تًتكها ُب نفس ا١تتل

 .القدمي ا١تختزف ُب خبايا البلشعور

                                                 
 . ٖٜينظر: الضوء والموف في القرآف الكريـ: ص - ٔ
 .ٖٜالمرجع السابؽ: ص - ٕ
 .ٖٜالمرجع السابؽ: ص - ٖ
ـ. ٜٚٛٔبيػروت,  –لتوزيػع المني  األسطوري في تفسير الشعر الجػاىمي: عبػد الفتػاح محمػد, دار المناىػؿ لمطباعػة والنشػر وا - ٗ

 .  ٗٛص
 .ٜ٘ٔـ. صٜٜٚٔ, ٖالقاىرة, ط:  –المعجـ الفمسفي: مراد وىبة, دار الإلقافة الجديدة  - ٘



 -ٖٔ٘- 

 ،القمر ورّب العلمإلو "كقد كاف توت ىو  ،(ُ)كلعٌلو كاف أقدـ ما عيًبدى من اآل٢تة ُب ببلد مصر ،القمر كاف إ٢تان ف
أف يطمئن  "ناناس"اإللو أراد إذا ك  ،(ّ)"ناناس إلو القمر"اد ىو ككاف رٌب مدينة أكر ُب ببلد سومر كآك ،(ِ)"والذكاء

كالعرب القدماء عبدكا القمر كاعتربكه بأنو أبه للثالوث  ،على رفاىية أمبلكو رحل بزكرؽ مشحوف با٢تدايا إىل نبور
 ،(ٓ)"سّمي بأسمائهم"ك ،(ْ)كصار كبَت اآل٢تة كاإللو ا١تقدـ ُب جنويب شبو اٞتزيرة ،السماكم القمر كالشمس كالٌزىرة

 .(ٔ)"واّتخذتو كلب بدومة الجندؿ وبنو عبد وّد بنو عامر ،فقد عبدْتُو حمير ،كاف عند عرب الّشماؿ"ككذلك 
وقيل ألنو  ،وىو بياض تعلوه كدرة ،قوالف: أّحدىما أنو اشتّق لو ذلك من القمرة"كقد قيل ُب تسمية القمر قمران 

ومن ذلك أخذ العرب  ،في ظهوره وإنارتو كما ترى في مغيبو ونقصانو ها ال ترىألنّ  ،يقمر الّنجـو ضياءىا
 (ٕ)"ألف العبو يتغّير فمّرة لو ومرة عليو ،القمار

، كمعرفة (ٖ)"ثم تسميتو قمرًا إذا ما استدار ،ما لم يستدر فهو ىالؿ"كما أف للقمر أٝتاء تتغٌَت مع تغٌَت منازلو 
القمر كوكب، مكانو الطّبيعي الفلك األسفل، من شأنو أف يقبل "ة، فػ العرب بالقمر مل تبتعد عن العلمية كالٌدق

برج ليلتين وثلث ليلو، ويقطع  النور من الشمس على أشكاؿ مختلفة، ولونو الدامي إلى الّسواد، يبقى في كلّ 
 .(ٗ)"وأسرعها سيراً  في شهر، وىو أصغر الكواكب فلكاً  جميع الفلك

فجنٌنا سنجد  ،فبلبٌد من اإلشارة إىل أسطورة قدٯتة تتعلق بالقمر كرموزه ،عيد الرمزمكإذا ما نظرنا إىل القمر على الصٌ 
السّيما إذا اعتبرنا أّف "، ك(ُُ)"ور السماءىو ث القمرأٌف "، كليس ىذا بالغريب باعتبار (َُ)أف الٌثور كاف رمزان لو

فقد كاف رمزًا لإللو  ،ند حيوانًا مقّدساً مثلما كاف في مصر القديمة وفي اله ،كاف في جنوب الجزيرة العربية
بل وعند غير العرب من الّشعوب  ،وىو كذلك في النصوص اللحيانّية والّثمودية ،في سبأ وفي مأرب "مقو"

بل إّف بني كنانة على ما يذكر األلوسي  ،"إيل ثور"إلو الكنعانيين والعبرانيين أنّو  "إيل"فمن ألقاب  ،السامية
فليس غريبًا أف يُلقِّب  ،ىذه المكانة لدى البدائيين - كبديل للقمر اإللو  –ولّما كاف الّثور "، (ُِ)"عبدوا الثور

                                                 
قاة الحضػارة, الشػرؽ األدنػى: وؿ ديورانػت, ترجمػة د. زكػي نجيػب محمػود, اختارتػو وأنفقػت عمػى ترجمتػو اإلدارة الإلقافيػة فػي  - ٔ

 .ٙ٘ٔ، صٔ/ٔـ. ٜ٘ٙٔ، ٖالقاىرة , ط: –التأليؼ والترجمة والنشر  جامعة الدوؿ العربية, مطبعة لجنة
 . ٛ٘ـ. ص ٜٛٛٔالرمز واألسطورة في مار القديمة: رندؿ كصرؾ, ترجمة أحمد اميحة, الييئة المارية العامة لمكتاب,  -  ٕ
 .  ٛٚـ. ص ٜٗٚٔة العامة لمكتاب, أساطير العالـ القديـ: نوح اموئيؿ كريمر, ترجمة أحمد عبد الحميد يوسؼ, الييئة الماري - ٖ
 . ٓٗٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص  - ٗ
 .ٜ٘ٔ/ٔموسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا:  - ٘
 .ٜ٘ٔ/ٔالمرجع السابؽ:  - ٙ
 .ٓٙبيروت. ص –نإلار األزىار في الميؿ والنيار: ابف منظور، دار مكتبة الحياة  - ٚ
 .   ٛٛمحمد عبد ا  بف مسمـ بف قتيبة, تحقيؽ محمد الدالي, مؤسسة الرسالة. ص أدب الكاتب: أبو  - ٛ
, ٕبيػػروت, ط: –عجائػػب المخموقػػات وررائػػب الموجػػودات: زكريػػا القزوينػػي, قػػدـ لػػو وحققػػو فػػاروؽ سػػعد, دار اآلفػػاؽ الجديػػدة  - ٜ

 .   ٛٗـ. ص ٜٚٚٔ
 .ٜٜٔ/ٔموسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا:  - ٓٔ
 .   ٘ٗٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ:  ص  - ٔٔ
 .ٜٜ/ٔموسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا:  - ٕٔ
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وبخاصة أفَّ الّرجل القيادي في المجتمع  ،أو ذوي القروف ،العظماء لدى معظم الّشعوب القديمة بالثّيراف
صريوف القدماء كانوا يعٌدكف أنفسهم فا١تلوؾ ا١ت ،(ُ)"البدائي كاف يأخذ صورة الّرمز أو البديل لمعبود المجتمع

تذّكرىم "، كلعٌل ىذا التوٌحد بالقمر راجع إىل أٌف قركف الثور (ِ)على ىيئة عجل "يهوه"كالعربانيوف قد صوركا  ،ثَتانان 
أما من حيث الّداللة فلعّل مّرد ذلك أّف الّثور في تصّور  ،بالهالؿ إحدى الصور التي يتجّلى من خاللها القمر

كما   ،فهو في أساطير الخلق يحمل الكوف على قرنو أو على ظهره ،ب القديمة كاف رمزًا من رموز القّوةالّشعو 
ب بالٌثور فسٌيدنا يوسف الصديق عليو السبلـ ليقِ  ،(ّ)"أنّو رمز من رموز الفحولة والخصوبة لصلتو بالحرث واألرض

كاستخداـ لقب  ،"ثور يعقوب "استبعاد لقب  كما أنٌو توجد إشارة ُب سفر التكوين إىل  ،بالٌثور الصغَت كىو ُب مصر
ن ُب كنيسة سانت كقد ٨تت لو ٘تثاؿ قائم على ىذا الظٌ  ،كما أٌف موسى عليو السبلـ قد شٌبو بالٌثور  ،"عزيز يعقوب"

 .(ْ)بيًتك ُب ركما
يعرؼ بذي فكاف المنذر األكبر بن ماء الّسماء )جّد النعماف(  ،وكاف الّثور ذو القرنين اسمًا لعظماء العرب"

وبنو ثور: حّي  ،وثور: حّي من بني تميم ،وكاف الّثور لقبًا لعديد من الفرساف مثل عمرو بن معد يكرب ،القرنين
 .(ٓ)"من الرباب

من خبلؿ ضخ الٍنسغ األسطورم فيها إىل مستول  ،إف الٌشعراء األندلسيُت ارتقوا بأشعارىم ا١تدحية كصورىم الٌشعرية
كٙتٌة  ،(ٔ)"التي ينبع منها العمل الفني ،في إجمالو ىو المشاعر العميقة"كوف الٌرمز   ،الصورة الٌصياغة الرمزية حملتول

حٌرضوا ف ،كظٌفها الٌشعراء األندلسيوف ُب أشعارىم ،حاالت جلٌية ٧تد فيها أٌف ا١توصوفات ٖتٌولت فيها إىل رموز
 .ركاسبها األسطورية على اإلشراؽ كالٌضياء اٞتمايل

 ر )اللوف األبيض( اليت عرٌب عنها الشعراء األندلسيوف:فمن دالالت القم
 

 المثال األعلى للرجولة:  -  1 

 ١تا كجد ُب ىذه ا١تفردة الٌلونية من رموز الٌرجولة القويٌة. ،"بالقمر"شٌبو الٌشاعر األندلسي ٦تدكحو 
 :(ٕ)لنَتالٌشاعر ابن ىاين األندلسي شٌبو ا١تمدكح جعفر بن علي األندلسي بالقمر ا١تضيء اف

ََو موًّ ُٔو ّ َََ ََ َِّٔقّؾَََ ََ ٤ََّقَََ ّْٖهلَََ ََ َّقَؿَََ

 

ّل٧َََََََّأِنَصَََََََػ٧ُ ّقّؾَََََََٔو ّك٧كيَََََََو 

 فا١تمدكح رجل قوم، تقٌلد سيفان قويان بٌتاران، كلو أنصفو قومو لكاف عليهم أف يقٌلدكه كوكبان تعظيمان لو.ّ
ٍيو أعلى درجات البطولة كالرجولة   : (ُ)كيرل الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي ُب ٦تدكحى

                                                 
 .ٚٗٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٔ
 .ٚٗٔالمرجع السابؽ: ص - ٕ
 .  ٜٜٔ/ٔموسوعة أساطير العرب عف الجاىمية ودالالتيا:  - ٖ
 . ٛٗٔ, ٚٗٔبؿ اإلسصـ: صالموف في الشعر العربي ق - ٗ
 .ٛٗٔالمرجع السابؽ: ص - ٘
 –بحث في عمـ الجماؿ: جاف برتميمي, ترجمة د. أنور عبد العزيػز, مراجعػة د. نظمػي لوقػا, دار نيضػة ماػر لمطباعػة والنشػر  - ٙ

 .   ٚٙ٘ـ. صٜٓٚٔالفجالة, القاىرة, 
 . ٗٗديواف ابف ىاني: ص - ٚ
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ََّو ََوّأوفََ ََـوُكؿوّّّوََ ٥َََّاََ ََٖاِاّأوََ ّالؼؿََ

 

ّ ٥َََََُّمطي١ٍَََََّ ّلق٣ََََََِّه٤َََََِّأِا٧ََََََٔي 

ّ  من طريقو كٌل ا٠تطوب كا١تصائب اٟتالكة.  ففيتساءؿ عن ضوئهما اللذين يز٭تا ،فهما قمراف ،يستنجد الشاعر ٔتمدكحىٍيو
 : (ِ)كالٌصورة نفسها ٧تدىا عند الشاعر ابن شهيد األندلسي ُب مدحو لعبد العزيز ا١تؤ٘تن

ْٖ ََ ٧َََّّقَؿَََََ ٦َََّاُٗطَََََ ٩ََ ّلَََََ ُّتٔضَََََ

 

٧ََأ ٤ِّّ  ََوّالػََََََ ٨َََّيأيوفََََََ ُّتّ ؾََََََ

ككأٌف الٌشاعر أراد الٌتعبَت  ،فا١تمدكح قمره نٌَت حىت أٌف ا٠تطوب الٌشديدة الظلمة عندما تراه سرعاف ما تضيء كتبدك نٌَتةّ
 عن أٌف عهد ا١تمدكح ال كجود فيو للخطوب كال للٌصركؼ ا١تظلمة. 

 : (ّ)كآراؤه ٧تـو ىداية كرشد ،يئة ١تمدكحو فهو قمره نٌَت بلغ العبلكيرسم الشاعر ابن خفاجة صورة مض
ٍَّؾ٨َََََّلِق٣َََََُّك٣ََََُِّمٔؾٖؿََََيّّّّٕ  َّ َٖ َّوَاََََ

 

٤ََُّاا ا ّٔ  ََكٔ ّوأََََََْ ُّٖالَعََََََ ََ َّقَؿََََََ

 : (ْ)كتطمئن نفس الٌشاعر ابن بقي األندلسي ألنو حٌط رحالو ُب ضياء قمر ٬تلو الٌظبلـ الذم خٌيم على أنفاسوّ
ًُّم٥َََّّ ٍّٖالق٧َََ ّأهؾؾََََ ّاََََؾؿ٨ّإ ّقؿََََ

 

٧ََّالظََكَ ّالََٕلّاا٧ًََ ّ ؾ٨ََّ ََول٩ّ  ّ ؾ

ٍلك بو ،كتتجٌلى القٌوة كالرجولة بأعظم معانيها عند الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيبّ
ي
 ،فممدكحو قمر قٌرت عُتي ا١ت

 : (ٓ)لذلك ٯتٌثل أعظم مظاىر الٌرجولة ،كخضعت لو ٚتيع األقمار النٌَتة
ََولؼؿّّ ٢ََّٔبََ ُْ٘ؾََ ََِق٥َّا ََ َّٖٗ ََ ََٕلَّوُؤؼََ ِّّٖاُلََ

 

ََوّّ  ََوُ ّ ّهؤْتفََ ٦َََّاّقؿََ ًِّلََ َََع َََّضََ

فهو قمر زاؿ كٌل ا٠تطوب كدآديها  ،ككذلك تسعد نفس الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي با١تمدكحّ
 : (ٔ)كما أنٌو بدر ترل العُت فيو اٞتبللة  ،بضيائو

ََقوُض ُّ ّْٖعََََكّوؾ٤ََََّاٗط٧ََََتّضََ ّقؿََََ

 

ََكِ ّّّ  ٣ََُّاٌعََََ ََْٔ ّكومََََ ََوّوبََََ ـََََٓ  َّ

ّ لذلك كجد  ،فكاف ضوء القمر ا١تبٌدد لتلك ا٠تطوب ،قد قرف الٌشاعر األندلسي صورة ا١تمدكح )القمر( با٠تطوبل
 الٌشاعر األندلسي فيو رمزان ألعلى مظاىر الٌرجولة. 

 
 الرمز األعلى للّضٌاء الّشفاف:    -2

خرجت من خبل٢تا إىل ك  ،نسانٌية انفعاليةميًنحت صفات إ ،( ُب أشعار األندلسيُت بتجليات فنٌيةالقمرٕتٌلى ا١تمدكح )
وىذا الّسحاب  ،ألف أّشعة القمر تجعل كّل األشياء كأنّها تسبح في سحاب شّفاؼ ناعم"صور كثَتة ُب ٕتٌلياهتا 

 ،اإليحاء باألفكار عن طريق الّصور"كما أٌف قوة الٌشعر تقـو أساسان على   ،(ٕ)"يمأل عين الشاعر ،ىو الشِّعر بعينو
ومن ىنا كاف على الّشاعر أال يقتصر في شعره  ،وال في المبالغة في وصفها ،يح باألفكار المجّردةال التصر 

دوف ربط التّشابو بالّشعور المسيطر على الشاعر لدى نقل  ،على الوقوؼ عند التّشابو الحّسي بين األشياء

                                                                                                                                                             
 . ٕٙديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٔ
 . ٓٙٔديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٕ
 . ٓٗديواف ابف خفاجة: ص - ٖ
 . ٗٛديواف ابف بقي األندلسي : ص - ٗ
 . ٕٚٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٘
 . ٔ٘ٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٙ
 . ٖٕٔمسائؿ فمسفة الفف المعاارة: ص - ٚ
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 لو الٌنفس البشرية.  فالقمر ٚتيل بضوئو األبيض الناصع الشفاؼ الٌلطيف الذم ترتاح ،(ُ)"تجربتو
أحد مستلزمات "ألٌف ا١تمدكح كاف عند الٌشاعر  ،كقد عرٌب الٌشعراء األندلسيوف عٌما كجدكه ُب نفوسهم ٕتاه ا١تمدكح

 فاعتربكه قمران نٌَتان ُب ٝتائهم.  ،(ِ)"الّليل الضوئية
هو قمر مضيء كيشرؽ ُب ٝتاء ف ،لقد كجد الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي ُب ٦تدكحو ذلك الٌضياء الشٌفاؼ الٌلطيف

 :  (ّ)حىت أٌف الٌدىر الذم عيًرؼ بصركفو ٕتده مضاءان سعيدان  ،العزة
َّْٖأِ ََََََََٖ ّ ُّأ ١َََََََِّالُعَََََََك ّقؿَََََََ

 

 ِّّّٔ ُّٖمـ٦ََََََّوَأََََََع ََوَ ّالََََََٔه ّ لضََََ

 :  (ْ)كرٌٔتا يرسم الٌشاعر ابن شرؼ القَتكاين صورة قمريٌة ضوئٌية شٌفافة ١تمدكحو ّ
ّّّّّْٖ ّٖٖب٩َََََُّغِص٥َََََّْ ؾق٦َََََّقؿَََََ ّمَََََ

 

 ٩ََّ ٍَٔؾَََََََ ـِ ٧ََُ ُ َّّْو ٣ََاُّنَََََََ ٍََََََََ ُّمًَ

ّ ّٖٗٔ ْطَػق٦ََََََََّٔ ُؼْؾـَََََََوّ ّإن٦َََََََّ َّهَََََََ

ّ

 ّّ٩ََ ٠َََِّ ٔؾَََ ّٖٗ ّكَََ ََ ََو ّاِهًََََ ّذوّالػؼَََ

ّ عندما ىٌز عطفيو ٗتٌيلو الٌشاعر  ،فيشٌبهو بقمر نٌَت ال يعرؼ ا٠تسوؼ ،إٌف الٌشاعر ٯتدح ا١تنصور حفيد بن أيب عامر
 سيف سيدنا علي بن أيب طالب كـر اهلل كجهو. 

 : (ٓ)هيد األندلسي ٦تدكحو بصورٌب القمر كالشمسرف الشاعر ابن شي كيق
ََّٔا ٦ََُّإِاَّبََََ ََوِاّمـََََ ُّٖالَعِقـََََ ََ ُّتِئصََََ

 

َّ٘ا٧ِ٘كَََََىّّّّٔ  ُِّوَ َََََِؿ ِٖ َََََِٖ َّٖال َّقَؿَََََ

ّ  ساطعة ُب ا١تواكب.  ان كمشس ،قمران مضيئان على سركج ا٠تيليرل ٦تدكحو الٌشاعر ف
 : (ٔ)د قمران مضاءكيرل الٌشاعر ابن زيدكف ُب ا١تمدكح ا١تعتضد بن عبا

ًََيّ ّٔوؾ فَََََوّّّّ ٧ََاَ َّغَؿومَََ ًَّالؾ َََ ََ َّْٔؾَََ

 

ََويُّّّ  ـَوّال٧َّقََََ ََ ََََِٖ ٦ََّٔال ٖٖٔتََََ ّْٖٔبُغ ََ ّقؿََََ

 كعندما يبصر الشاعر األمَت ُب طليعة جيشو ٭تسب اللواء ا١تنشور فوقو يظٌل قمران، يتؤلأل جبينو ضياءن كنوران. ّ
البياض، كمن كثافة بياضو كناصعتو التستطيع العيوف أف كقد أمسى ٦تدكح الٌشاعر ابن الزٌقٌاؽ البلنسي قمران ناصع 

 : (ٕ)تنظر إليو
ََٖاًّ ًََٖاّ اهََََ ََقف٤ّقؿََََ ََََ ًَّ ََِق ّأمََََِ

 

َّّالـَََََووٖو٥ّّّّ  ََ ٩ََّاَََََـوُ ّأ َََ ُّوعشَََ

 : (ٖ)كأما الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب فيقوؿ ُب ا٠تليفة أيب عناف ا١تريٍّت
ّّٔٔ ََ ُ٘مٖوَََََ ّٓٔا ََٔيّا ََو ٍ "َ ؾقػَََََ َََََ "ّ

 

َِّ َهَََََّّ  ِّٖا٘عَََََول٩ّا ِّّٖال٧ٓضَََََوِنَقَؿَََََ

ّ  شجاع، كىو قمر مضيء نٌَت ُب ٝتاء ا١تعايل.  "فارس"إٌف خليفة اهلل 
كيصف الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي قـو ا١تمدكح بأٌّنم أقمار مضيئة ُب ليل كٌل مصيبة داجية 

                                                 
 . ٖٕٔة األندلسية: صالميؿ في القايد - ٔ
 . ٚ٘. صٖٜٛٔالاورة في شعر بشار بف برد: عبد الفتاح االح نافع, دار الفكر لمنشر والتوزيع, عماف,  - ٕ
 . ٖٖٔديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٖ
 . ٚٛديواف ابف شرؼ القيرواني: ص - ٗ
 . ٖٜديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٘
  .ٓٙٗديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٙ
 . ٕٕٚديواف ابف الزقاؽ البمنسي: ص - ٚ
 . ٖٖٕ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٛ



 -ٔ٘ٚ- 

 :(ُ)أك فرساف شجعاف أقوياء ،مظلمة
ّكََََََََلنف٤ّو ق٧ََََََََاّآّتؽؾََََََََمه٤ّ

 

ََٕيّأوّع  ََو ّياعقَََ ََو ّٔأقؿَََ ََّٔهقٍَََ ّقَََ

ألٌف دالالت اإلضاءة كاإلشراؽ تثَت ُب الٌذىن  ،كالبٌد من اإلشارة إىل أٌف داللة القمر ٖتمل ُب إ٭تاءاهتا اٞتماؿ األعلّى
لهي أروع من المشهد  ،فال جداؿ في أّف لوحة المصّور لمشهد طبيعي" ،انفعاالت شعوريٌة ٕتعلنا نشعر باٞتماؿ

زلة وظالؿ وانعكاسات فضاًل عن مشاركة المبدع موضوعو ػاعية وخطوط منألّف ما فيها من أضواء و  ،نفسو
تزوؿ وإف  وال ،وبظل عميق يتفاعل وبأعماؽ شاعريّة يحيل الّلوحة حّية تتحرؾ في األذىاف ،بأحاسيس تترجم

ذم الٌرغم من التكرار العلى ك  ،(ّ)"الجماؿ يوقظ كوامن الّنفس في أعماؽ الالوعي"فػ ،(ِ)"زاؿ ذلك المشهد
كلكن مع ذلك يبقى الٌتكرار ُب الشعر، كما يراه  ،كالذم سوؼ يتكٌرر أثناء البحث ،سنلمحو عند أغلب الٌشعراء

وعلى  ،ويكوف على مستوى األصوات ،ىو جوىر الخطاب الّشعري" ،٤تمد مفتاح ُب كتابو سيمياء الشعر القدمي
وإذا كاف الّتكرار في الخطاب العلمي  ،معنىوفي ال ،وعلى مستوى التركيب الّنحوي ،مستوى الوزف والقافية
 ،ألّف الّشعر عبارة عن إطناب معنوّي ناتج عنو ،فإنّو في الخطاب الّشعري ليس كذلك ،يعتبر حشوًا ال قيمَة لو

 كلذلك كٌظف الٌشاعر األندلسي )القمر( ضمن ىذه الداللة الفنٌية اٞتمالٌية.  ،(ْ)"ويقصد الّشاعر إلى ذلك قصداً 
 

 رهر األعلى للجالل و مّو الجوهر ا   ا ً : الم -3
 

ليجٌسدكا ا١تثاؿ األعلى للجبلؿ ُب  ،لذلك استمد الٌشعراء األندلسيوف ىذه الداللة ،ارتبط اللوف األبيض بالقمر
 تصويرىم لقيم البطولة كاٞتبلؿ عند ا١تمدكح.

ىي  ،ؼ الّصور التي تعرض فيها المادةولكن اختال"كالٌشعراء على اختبلفهم قد يتناكلوف مادة أك مواد متشاهبة 
 كقد عرٌب الٌشعراء األندلسيوف عن ا١تظهر األعلى للجبلؿ عند ا١تمدكح ٔتعاف ،(ٓ)"التي تعطيها قيمة جمالّية مختلفة

كفقان لتوظيف  ،الٌرغم من أٌف داللة اللوف ٗتتلف من شاعر آلخرعلى  ،فأعطوا ا١تمدكح قيمة سياديٌة ُب ذاهتا ،ُو عٌدة
 . (ٔ)تعبَت رجاء عيد اعر لو من خبلؿ الوسط ا٠تيايل الذم صنعتو األحاسيس على حدٌ الشٌ 

 : (ٕ)لقد رأل الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي ُب ٦تدكحو اٞتبلؿ كاٞتوىر اإلنسايٌن الرفيع
ّْٖوَََََـرّ ؾ٨ََََََّبـَََََوِاَّوؿقـ٦َََََٔ َّقَؿَََََ

 

ََك ِّّ  ََُىّاّقَََ ََوّوك٧أكَََ ََِفُىّالؼـَََ َََ ُّ

ّ شجاع كأديب فهو رجل حرب ،كتضيء األقبلـ كواكبان  ،تضيء شهب القنا كُب ٯتينو ،إف ا١تمدكح قمره نٌَت  ُو  ُو
 عظيم. 

                                                 
 . ٖٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٔ
 . ٖ٘ـ. صٜٔٛٔلبناف,  -فاوؿ في عمـ الجماؿ: عبد الرؤوؼ برجاوي, دار اآلفاؽ الجديدة, بيروت - ٕ
 . ٕٜالفف والجماؿ: ص - ٖ
ىػػػ, ٜٓٗٔالػػدار البيضػػاء,  -فػػي سػػيمياء الشػػعر القػػديـ, دراسػػة نظريػػة تطبيقيػػة: محمػػد مفتػػاح, دار الإلقافػػة لمنشػػر والتوزيػػع - ٗ

 . ٕٓٚـ. صٜٜٛٔ
 . ٕٗٔـ. صٜ٘٘ٔاألسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة: عز الديف إسماعيؿ، دار الفكر العربي،  - ٘
 .ٕٕٔـ. صٜٜ٘ٔعاارة: رجاء عيد, منشأة المعارؼ, االسكندرية, القوؿ الشعري, منظورات م - ٙ
 . ٓٛٔديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٚ



 -ٔ٘ٛ- 

بلؿ  اٞت ككلٌ  ،فهو ملك عادؿ كإماـ ىدل ،كيرل الٌشاعر ابن شهيد األندلسي ُب ٦تدكحو أنٌو يقطر جبللة كمهابة
 :(ُ)كىو يبدك كالرمح ُب يدًه كأنٌو قمر ٭تمل منو فرقدا  ،كامنه فيو

ََََََََُِىَّ َََََََ َِ ًَّْمَؾؽًَََََََوَمٔؾ٢ٌَََََََُّو ِّٔ

 

  ََّٔ ََوَّ َفََََََََ ََو ّأٓ ّ قـََََََََ ّوإمََََََََ

ّ ُّْ ّ ا ٦ًََََََََّّٔ ِٖٗم ٦ََُّوالََََََََ ًََََََُ َّْٔؾ

ّ

ِٖقَََََََٔا  ّقؿًَََََََٖاّّؿ٣َََََََّمـ٦ََََََََّ 

ّ  : (ِ)فدانت لرفعتو كٞتبللو الكواكب السبع ،كيصور الٌشاعر ابن زيدكف ٦تدكحو بصورة قمرو بزغ ُب اآلفاؽ
ُّٖالََََٕلّٔلََََِـؤئ٦ّّّّٔ ّوََََوّأٗوفََََوّالَؼَؿََََ

 

 ُٞ َََََِِٖي ـَوُ َّتِعـ٧َََََُّال ّْٔوَاَََََ ّ ّاّ َََََك

عمود فجرو ب افكيضفي الٌشاعر اٟتكيم اٞتبلؿ كا٢تيبة على ٦تدكحو الذم يلبس قرمزية، فيشٌبو جيده كغرٌتو عندما يبدك ّ
، كفوقو قمر نَته أحاطتو قطعة من الٌشفق األٛتر مضاء  : (ّ)ُو

ّّٔ٦ََ ٖٓتََََََََ ََٔ ّوغ ََوّعقََََََََ ّكلََََََََِ

 

ّم٥َََََّيونفَََََوّإذّبَََََٖ اّ ّن١َََََِِّّّّ 

ّ ّٖ ََ ٦ََُّقؿَََََ ََُّٖ ٧وؼَََََ ٧ََيّ ٍَََََ ّ ؿَََََ

ّ

ّ ّب٦ََََََّقطعٌََََََيّم٥ََََََّالشََََََػ١ِيا  

 : (ْ)كأما الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب فَتل أٌف ٦تدكحو قمر نٌَت متؤللئ، كقد جٌللتو ضوء إياة الٌسعد كنورىاّ
ّ٦ََُ ًَََََََِ ََّٔعُؾَؾ ِّٖال٧َََََََََ ا  ََ ّإ َّقَؿَََََََ

 

ََوقوّّ  َََََِ ٧ََ ًاّواِت ُّٔٔنََََ ََِع ََََِٓ َُّال ََو ِّإوََََ

ّ يزيٌنوىا بضيائهم  ان فهم ُب أيٌامهم اٞتميلة أقمار  ،كٯتدح الٌشاعر عبد الكرمي القيسي األندلسي الرسوؿ كأصحابو
 : (ٓ)كهبائهم

ََوّّّّّ ََون٧اّبفَ ًََّكَ ََوٍ ّمضَ ٥َََّأٓوَ َِِ ََوُّ  ّوَ

 

ََوَ ّا  ََوّأْقؿََََََ ََقؤئفوّوبفؤئفََََََ ّلضََََََ

ّ كاف ينشد في مناسبات االحتفاؿ بذكرى المولد "الذم  ،إٌف ىذا الٌنوع من ا١تديح ىو من نوع شعر ا١تولديات
حيث ظهرت في بداية القرف  ،لعهد بالنسبة لأللواف الشعريّة األخرىوىو حديث ا ،الّنبوّي الّشريف عادة

 . (ٔ) "والباعث األساسي على نظمو ىو مدح الرسوؿ الكريم ،الّسابع الهجري
فأعطت الٌداللة الٌلونية )القمر( ا١تمدكح ىذا البعد  ،متفٌردان ُب صفاتو السامٌية ،لقد كاف ا١تمدكح قمران شٌفافان ُب ضيائو

 اٞتمايل.  النفسيٌ 
 اال تسعاع العائ  للحرو :  - 4

مستعٌد كٌل االستعداد  بطولةرىمىزى الشىاعر األندلسي من خبلؿ توظيفو للمفردة الٌلونية )القمر( إىل أٌف ا١تمدكح رجل 
فجٌف كعندما ينتحيو  ،فَتاهي على حصانو األعوجي قمران نٌَتان  ،للحرب، فالشاعر ابن ىاين األندلسي ٯتدح جعفر بن علي

 : (ٕ)حصانو يٍشبو الٌشهاب السريع ا١تضيء 

                                                 
 . ٘ٓٔديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٔ
 . ٜٖٗديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٕ
 . ٜٕٔديواف الحكيـ: ص - ٖ
 . ٚٓٚ/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٗ
 . ٕٙيـ القيسي األندلسي: صديواف عبد الكر  - ٘
 . ٖٓٔالغزؿ في الشعر األندلسي في ظؿ بني األحمر: ص - ٙ
 . ٔ٘ديواف ابف ىاني : ص - ٚ
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ّ ؽلٖن٦ََََََُّواّ ٧َََََََع٩ّٓإذاّان٨ًَََََََّّ

 

ََفوَبّو  ََوِأّ َََ ُِٖيّ ّالعـَََ ََ ُّْٖوصَََ ََ ّقؿَََ

ّ  : (ُ)فهم أقمار حركب تشرؽ ُب ٝتاء الٌنقع كا١تعركة ،كيصرٌح الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي بقـو ٦تدكحو
ََوّّّ ََوْ ّكلٓنؿَََ ََٖٕتّ ؤلَعَََ ََوُ َّ َََ ّوأقؿَََ

 

ٖٓوِ ّتقٍََََوُاَ َؿََََؤئُؿُف٤ِّ   ّّم٧ق٠ََََّٔالََََ

ّ ككأٌف عمائم اٟترب اليت يرتدكّنا أصبحت ُب يـو الوغى  ،إٌف أكلئك الٌرجاؿ كأٌّنم أقمار طالعات ُب ٝتاء اٟترب
 كاٟترب تيجاف ملوؾ. 

 : (ِ)كيرسم الٌشاعر ابن زيدكف صورة رائعة ١تمدكحو ا١تعتمد بن عباد
َََّ ََِق٤َّالـَََََٖ ََوَتَّغَََََ ّْٖإِاَّعَََََ ََ ّقؿَََََ

 

ِّٞ وْلَفو  ََََََََََََِٖؼ َّلَََََََََََُئّمِغَػَََََََََََ

ّ كإذا صاؿ ُب غبار اٟترب فجٌف الٌضوء ا١تشٌع من كجهو يقـو مقاـ ا٠توذة لو ُب  ،فممدكح الٌشاعر قمر مضيء متؤللئ
 ساحة القتاؿ. 

 : (ّ)يصوؿ على الفرساف كاألسود القوية ،كيرل الٌشاعر ابن ٛتديس أٌف ٦تدكحو قمر مضيء ُب ٝتاء قتاـ اٟترب
ََؤ ّّق ََََ ّ ّ ٩ََ ََٔاّ ؾََََ ََوّوبََََ ًّومفََََ

 

٧َََ اّّ  َِِ ٧ََا  َّق ٨ََّالػَ ََوَ ّ ؾَ ًََٖاّو َ ّقؿَ

فيسألو ىل تقٌلد لدفع ا١توت الٌسيف  ،كما أٌف الٌشاعر ابن شرؼ القَتكاين يتساءؿ عن شجاعة ٦تدكحو ابن األفطسّ
ذك ىو أـ  ،أـ عامري بن مالك بن الريب ،كىل ىو زيد ا٠تيل ،أـ سيف سٌيدنا علي كـر اهلل كجهو ،الٌصاـر القوم

فبل يظهر ُب آخر ليلة من ليايل  ،ألٌف ٦تدكحو قمر يستسر ،فيجيب الٌشاعر نفسو بنفيو ٢تؤالء ٚتيعان  ،ا٠تمار
 : (ْ)هرالشٌ 

ََٖي ّّ ََْٔ ّٞالََََ ََٔ ّلََََ ٣َََّتؼّؾََََ ّوهََََ

 

ََوِ   ََو ّأ ّذلّالػؼََََ ٣ََّالصؿصََََ ّ وئََََ

ّ ُّّٖ ُّٔاٗق٣ََََََِّأ ّ ََََََوم ّوأنًََََََّ وََََََ

ّ

ََوِ ّ)  ٗٔؿَ ِٖٓؤَََىّأ ّذلّا ٥ََّال ّ(5ومول٢َََّبَ

ّ ََٕاّوّْذاّوّّْ ََو ّّْهَََََََََََ ّ ؼَََََََََََ

ّ

 ََ ََٖا ِّبََ ًََٖاّ ّاََ ََـف٤ّقؿََ ََ ًََّ ٣ّّكـََِ

ّ  كٕتٌلى ضياءه كإشراقو ُب حركبو.  ،ف ا١تمدكح كاف قمران مضاء ُب ساحات الوغىكىكذا ٧تد أ
 السلّو والسّزة:  - 5

كقد تعٌددت ٕتٌليات القمر ُب  ،إىل العلٌو كالرفعة كالعزٌةيرمز من ا١تعركؼ أٌف القمر بضيائو كتؤللئًو الشٌفاؼ الٌناصع 
لذلك ٧تد الشاعر معنيان بوصفو  ،د أماموالشعرم، كربطت بُت جانبُت أحٌد٫تا ماثله أماـ عُت الٌشاعر ك٣تسَّ الٌسياؽ 

 ٍبٌ كمن  ،أما اٞتانب اآلخر فجٌف القمر ارتبط بدالالت ميثولوجية ٥تزكنة ُب الذاكرة كالبلشعور ،للقمر كالٌتعبَت عنو
ك٨تن ال نبالغ إذا قلنا: إف ىذا اٞتانب يكوف األكثر  ،عر الٌتعبَت عنوىذا اٞتانب موافقان للجانب الذم أراد الٌشا يكوف

                                                 
 . ٜٗديواف ابف دراج القسطمي : ص - ٔ
 . ٗٔٙديواف ابف زيدوف ورسائمو : ص - ٕ
 . ٖٕٗديواف ابف حمديس : ص - ٖ
 . ٜ٘ديواف ابف شرؼ القيرواني : ص - ٗ
بف ميميؿ بف زيد الطائي مف فرساف العرب فػي الجاىميػة، أدرؾ اإلسػصـ وأسػمـ وحسػف إسػصمو، وسػماه الرسػوؿ زيػد  زيد الخيؿ - ٘

الخير، وعامر ىو: عامر بف مالؾ أبو البراء مصعب األسنة أو عامر بف الطفيؿ بف مالؾ أشير فرساف العرب شػدة وبأسػًا، وفػد 
ف الريػب التميمػي كػاف لّاػًا يقطػع الطريػؽ مػع شػظاظ الّضػبى الػذي يضػرب بػو عمى الرسوؿ في التاسع لكنو لـ يسمـ، ومالػؾ بػ

المإلػػؿ، استاػػحبو سػػعيد بػػف عإلمػػاف بػػف عفػػاف وىػػو فػػي طريقػػو إلػػى خراسػػاف حػػيف واله معاويػػة بعػػد أف اسػػتتابو، وأجػػرى عميػػو 
 يف. خمسمائة دينار كؿ شير، فكاف معو حتى مات بخراساف. ذو الخمار : لقب عوؼ بف الربيع ذي الرمح



 -ٔٙٓ- 

كيطلع ا١تتلقي على ا٠تلفية النفسٌية للمعٌت الذم أراد الٌتعبَت عنو كا١ترتبط  ،قدرة على أف يضيء دكاخل الشاعر
كىنا تربز أ٫تٌية  ،ير ا١تتدٌفقاٞتانب األكؿ ال يكوف إال ذلك اٞتزء الذم يطفو أك يعـو على ذاؾ الٌنبع الغز ف ،بالبلشعور

ألٌف اٟتكم على الٌصورة  ،(ُ)"على الرابط الذي يشّد العالم الداخلي إلى العالم الخارجي"الصورة ُب قبضها 
يرجع إلى مدى ما استطاعت الّصورة أف تحّققو من تناسب بين حاؿ الفناف الداخلية وما يصوره في "

 ،(ّ)"الستخراج المضامين الشعورية شكل معقد وغير مباشر"فهي  ،ٌفسيةذلك أّنا ترتبط باٟتاؿ النػٌ  ،(ِ)"الخارج
 ألٌف الشاعر رأل فيو مثاالن للعلٌو كالعزٌة.  ،(قمراً لذلك كاف ا١تمدكح ُب سياؽ الٌشعر األندلسي )

 : (ْ)لقد رأل الٌشاعر ابن ىاين األندلسي ُب ٦تدكحيو األمَت بن طاىر كأيب عبد اهلل اٟتسُت الرفعة كالعزٌة
ُّٞاْقؿََََََو ّم٥ََََََّتقٍََََََونف٤ َّتطَؾََََََ

 

ٔٓائّّ  ََ ََوبغوْ ّكولََََََ ََقِف٤ِّاََََََ ّو ؾََََََ

ّ ٍيو كىم يلبسوف على  ،فهو يرمز إىل علٌوىم كرفعتهم ،فاألقمار مطلعها من تيجاّنم ،إف الٌشاعر يعٌظم من مكانو ٦تدكحى
 أجسادىم دركعان سوادىا يشبو سواد الٌليايل ا١تظلمة.

فهو  ،حاز على مراتب الرٌفعة كالعٌز كشرؼ األنساب ،أٌف ٦تدكحو قمر مضيءكيعرٌب الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي عن 
 : (ٓ)من نسل يعرب

ُٖتّٕ ََ ََٔىَّوِعََ ٥ََّمـؤاََ َّٜمََ ََ ّْٖت٧ٓاََ ََ ّقَؿََ

 

ََوتّٔ  ََّاّنَََََِ ـَؤ ّؤذو  ََ َََََِٖ ٤َََّال ّٔقٔؿَََََ

ّ فالرٌفعة كالعلٌو  ،سواء أكاف مكتمبلن أـ ناقصان  ان مضيئان كيرل فيو قمر  ،كأما الٌشاعر الٌرصاُب البلنسي فجنٌو ٮتاطب ٦تدكحو
 . (ٔ)ان أـ ٤تاقان ا١تمدكح( ٘تِ  -لذلك فجٌف الٌشاعر ال يأبو لرؤيتو )القمر ،ت عند ذلك ا١تمدكحكيجدً 

ََكّّّ ١ََِّالُعَ ٥ََُّأُ َ ٦ََّٔمَ ََوّتٔ وَ ٢َََّمَ ّمؽوُنَ

 

 ٤ًِٔ ِّٚوالَََ ـْٖؼ َّٕاّقؿَََوِ ّ ّالَََ َََََ ِّٕمْل َََُُ  َّ

ّ ك٣تدو  حاز على كٌل ما ترغب بو الٌنفس من كرـو  ،مر ٚتيلفَتل أنٌو ق ،كٯتدح الٌشاعر ابن خا٘تة األنصارم لساف الدين
 : (ٕ)عظيمُت

ّْٖوَََََٖوُ ّو ّٔ طَََََوَ ٩ُِّبَََََٖٔي ّّّٔ ََ ّقؿَََ

 

ّٕٔبَََو  ِّّّّّ  ٍَََِ ٍَٖ ّوَم ًَّم٥ََََّكَََ ّمَََؤّ َََِى

ّ  : (ٖ)ىو مصدر الٌسعادة للملكك  ،فهو قمره متفٌرده بالعٌز كالعبلء ،كيقرف الٌشاعر لساف الدين العزٌة كالعبلء ٔتمدكحو
ََّ ًَّوََ ََ ِٖياًَّبٔؼِقََ ََ ـَِػََ ََؤ ُّم َّٖالَعْؾقََ ََ ّوَّقَؿََ

 

ٕٓأ   ُْ٘ؾ٢ََََّٔبولََََ ًَّا َُّٔبِقََََ ََََِِٔع ُِّٗت ّبََََولع

ّ                                                  
 . ٙٙ. صٜ٘ٛٔالاورة الشعرية, وجيات نظر رربية وعربية: ساسيف عساؼ، دار ماروف عبود,  - ٔ
 . ٔ٘الاورة في شعر بشار بف برد: ص - ٕ
 . ٜ٘الاورة الشعرية وجيات نظر رربية وعربية: ص - ٖ
 . ٘ٔٔديواف ابف ىاني: ص - ٗ
 . ٗٔديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٘
 . ٕٙٔبمنسي: صديواف الراافي ال - ٙ
 . ٜٛٔديواف ابف خاتمة األنااري األندلسي: ص - ٚ
 . ٘ٚٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٛ



 -ٔٙٔ- 

كالعلٌو  ،اقًتنت عند الٌشاعر األندلسي ُب سياؽ مدحو بدالالت العزٌة ،كىكذا ٧تد أٌف القمر كاف مفردة لونٌية شعورية
 كالرٌفعة.... 
 الهعاٌة والحماٌة والكر  :  - 6

لذلك   ،جد فيو ا٢تدل ُب الٌليايل ا١تظلمةتف ،كهتدأ لدل رؤية القمر نٌَتان متؤللئان ُب قٌبة الٌسماء إٌف النفس البشرية ترتاح
 . كالكـر كاف من ا١تنطقي أف يكتسب القمر داللة ا٢تداية كاٟتماية

 : (ُ)كقد عرٌب الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب عن أٌف ا١تمدكح قمر ىدل
ََّ ََوَّقَؿَ ََؤ َّوَوَ َََيّالَعْؾقَ ََوُّنْؽًََ ََٔ وَ ّّٖاهلَ

 

ََّال٧ََََِ َؼ٨ّالََََ ُّّْتْػَص٣ََََُّّّّ  َِٖو ّوالُعََََ

ّ  كعركة كثقى ال تفصل أبدان.  ،كىو قمر ىداية ،فا١تمدكح ىو عبلمة لطيفة ُب ٝتاء العبل
كانت "حيث يقوؿ األلوسي فيها  ،إٌف األكابد العربية القدٯتة توٌضح عبلقة القمر با١تاء كالسٌيما آبدة االستمطار

 ،عمدوا إلى الّسلع والعشر فحزموىا ،وأرادوا أْف يستمطروا ،وأمسكت الّسماء عنهم ،العرب إذا أجدبت
كاف  فهذا الطٌقس األسطورم ،(ِ)"وأصعدوىا في جبل وعر ،وأضرموا فيها الّنيراف ،وعقدوىا في أذناب البقر

 يوجو لرٌب ا٠تصوبة كا١تطر كا١تاء كىو القمر. 
ككأٌف ىناؾ خيطان ال شعوريان ٬تذب نفسو  ،ونية تعبَتان عن كـر ا١تمدكح كسخائوككثَتان ما كٌظف الٌشاعر ىذه ا١تفردة اللٌ 

 إىل تلك اٞتذكر ا١تيثولوجٌية. 
حىٌت أٌف يداه عندما تيٍستمطر منها العطاء كالٌسخاء سرعاف ما ٕتود  ،إٌف الٌشاعر ابن ٛتديس رأل ُب ٦تدكحو قمران نٌَتان 

 : (ّ)أناملو با١تزف الٌسخٌية ا٠تٌَتة
َّّّْٔق ََ ٦ََُّوَََََ ُّٖمـَََََ ًَِؿَط ََ َََََِِ ُّْٖت ََ َّؿَََََ

 

ََوّّ  ٦ََُُّمَٗنََََََََ ٧ََُيّأنومُؾََََََََ ًٍََََََََ ّ

ّ  : (ْ)كيرل الٌشاعر األعمى التطيلي ُب ٦تدكحو صفات كثَتة
ّّ ََّٖ ٧ََُيّ َ ََوٍاَُّأاَ ٥ٍََّوإ َِ َِِ ََوُ ُّ  ّأقؿَ

 

 ِّ ُِٗاّتلمق٣ٍََََََّوتََََََلم ّوغو ٌََََََيَُّمََََََ

معونة كنصرة كمزف كآماؿ  أصحابك فا١تمدكح كقومو أقمار مضيئة نٌَتة ُب ٚتا٢تا كعطائها، كىم أشٌداء شجعاف، ّ
 كأمن. 

 

 : و  تطٌع القول

فكاف ا١تعبود العريٌب األبوٌم قدٯتان كٝتَتى القوافل كمصدر  ،إٌف ىناؾ تعددان نفسٌيان شعوريان لدالالت ا١تفردة الٌلونية )القمر(
الذم ظٌل ا١تهيمن  ،اعر للممدكحفكانت إضاءاتو الٌلونية النفسٌية متعٌددة كمتنٌوعة انطبلقان من رؤية الشٌ ور كاٞتماؿ، النٌ 

 "القمر"ة لدالالت القمر، كالبٌد من اإلشارة إىل أٌف البحث أخذ ا١تفردة اللونية على تلك التعٌددات الٌلونية النفسيٌ 
                                                 

 . ٕٓ٘/ٕالمادر السابؽ:  - ٔ
 .ٖٔٓ/ٕبيروت، لبناف.  –بموغ األرب في معرفة أحواؿ العرب: محمد شكري األلوسي، نشر محمد بيجة األإلري، دار الشرؽ  - ٕ
 . ٕٔ٘ابف حمديس: ص ديواف - ٖ
 . ٕٚٓديواف األعمى التطيمي: ص - ٗ



 -ٕٔٙ- 

 "القمر، البدر، الهالؿ"٪توذجان كترؾ مراحل القمر األخرل كىي ا٢تبلؿ كالبدر توخٌيان لبلختصار كالدقة، فدالالت 
متشٌعبة، كتوحي بج٭تاءات كثَتة تبٌُت للمتلقي أك القارئ ا١تعاين اٞتليلة اليت ارتبطت هبا، فقٌدمت ظبلؿ اللوف متعددة ك 

 األبيض ضمن عامل خاص هبا، مؤكدة قدرة الشعراء األندلسيُت على ٖتويل اللوف من صورة بصرية إىل صورة ذىنية.



 -ٖٔٙ- 

 الغما :   - و 

للداللة على الكـر كالعطاء كالٌسخاء، لذلك ارتبط بشعور الفرح  "الغماـ"الٌشعراء األندلسيوف  َ  ٌظفَ  ك
 .  كالسعادة كاإلشراؽ الذم يػيٍبهج الٌنفس، كينعش القلب، فغدا اللوف األبيض لوف ا٠تَت كالرٛتة كالكـر

لقد كاف ا١تمدكح عند الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي غماـ كـر كمعركؼ، جاد بكرمو ُب زمن القحط كاٞتدب، ككاف 
 : (ُ)مصباحان مٌتقًدان ُب أكقات اٟترب

ِّ٣ََ َََٔ ُِ٘ؿ ََوِاّا ِٖٕيّ ّالٗمََ ََ ََوُ ُّ ََ ّوغؿََ
ّ

ُُّن٧ٍََََ ّ ّالؽٖوَفََََٔيُّمِشَََََع٣ِّ ّواََََٖا
ّ

، إنٌو كالغماـ الذم يهطل با١تطر، كيشيع البهجة ُب الٌنفوس  :(ِ)كأما الٌشاعر لساف الدين فا١تمدكح ىو غماـ كـر
ًِّ ََ َََي ََوَيّالَََٔيَكَيّ لِ َ ََوُ َّنَََّٔ َّعَ َّغَؿَ

ّ

ّّٔٔ ََ ْٖٖغ ََٔيّال ََٔىّوالٔعِقَش ِٗٔص ٣َََّا ُِٖ ّذِو ََ ٍَ ُّت
ّ

 فقد جاد ا١تمدكح بكرمو على الببلد، فأصبحت تعيش بنعيم كسعادة. 
كيقوؿ الٌشاعر ابن فركوف ُب ٦تدكحو يوسف الثالث بأنٌو كالغماـ الذم ٬تود با١تطر الغزير، فهو سخيٌّ كرمي معطاء، 

 : (ّ)ٌنقع ا١تظلمكأٌما سيفو فهو كميضه يلمع ُب ٝتاء ال
ٔٔٔ ّالُعْؾقََََوَّغَؿََََوْ ّوَاََََِقُػ٦ُ َٔ ّوََََ َّنََََ

ّ

ٍَوَعََََٔيُّمْظٔؾ٤ََََِّّّّ ّْٛبََََُلْ ١ٍّلؾَع َّومََََق

كعندما ٬تود الغىماـ )ا١تمدكح( بكرمو كعطائو فجٌف الٌشاعر ٬تد ا٠تَت كاألماف، لذلك ارتبط الغماـ عند الٌشعراء ّ
 األندلسيُت با٠تَت. 

ألنٌو لوف ىادئ، فعندما تنظر العُت إىل الغماـ ٕتد كل الٌسعادة كا٠تَت فيو، فاللوف األبيض للغماـ يريح الٌنفس، 
كالسٌيما حينما يقًتف بكٌل دالالت ا٠تَت، فابن درٌاج القسطلي رأل ا١تمدكح غمامان ٛتى األرض كجاد عليها با١تطر، 

 : (ْ)فكاف ٤تافظان على ا٠تَت كاألماف مهما كانت الظركؼ
٣ََّٖاّ  ّواّن ََوْ َّأَوَ ََّوغؿَ َٖقَ ٣ََّٖبو ّفَ

ّ

ِٔٔتّ َََٕ َّضََؿوْاّ ؾ٨ََّالـٗعؿ٨َََّأَمََوْاّم٥َََّا

ّ  : (ٓ)كما أف الٌشاعر ٬تد ا٠تَت كٌلو ُب عهد ا١تظفر ٭تِت بن منصور
ََوّّّّ ََوَنّبف  ّٔٔ ََ ََؤ ّالعف ٥ََّو  َّٕم ََٖ ّ ّ ه

ََوّّ ََْػؾ٨ّمٖأ َقفَ َِٗ َِٔم٥ُّال ََ ًّٔالَ ََ ـِٔيَ ُّّّٕت
ّ

ّّٔ ٔٔ ََ ًََََِ ٤ََِّ ّ وِ َّم ََوُ ّأنُعٔؿُؽَََ ّغؿَََ

ََوَّك ٔٔٔ وَّْ  ٨ََََّ ّٔ ؿوهََ ََ ََِٖ  َُّٔ ََ ِّقََ
ّ

لقد مزج الٌشاعر بُت مفردات الطبيعة كخيليق ا١تمدكح كجود كفو ككفائو، فجٌف زىر كفائو قد كَب بالعهد، كفاح شذاه من 
ىطوؿ غماـ الكـر كسحب اٞتود ُب ركض أصلو كنسبو، كأفَّ الِدمن السفلى مل تنبت مراعيها مطلقان، كال رعى ُب 

 سدى يقطع خصب الٌنفوس. ٛتاىا اٟتاسدكف لو، ألٌف اٟت
كأٌما الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب فَتل أٌف انتصارات ا١تمدكح بدأت بغىمامة خَتو، فنشرت الفتوحات كالًٌتاب 

 : (ٔ)بفضل رماحو كقناه
ًَِف٣َّٗغَؿوَمًَََََي َََََِِ َِّْٖو َّؤل٧ََََََاُ َّنِصَََََ

ّ

٧ًََََُنُّع٨ٌَََّّٔبُؼِضَََٔىِّ َمؤ ٦َََّٔ َُٕ ّالُػ َّتَََ

ّ                                                  
 .ٖٙ٘ديواف ابف دّراج القسطمي : ص - ٔ
 . ٖٚٓ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٕ
 . ٖٕٔديواف ابف فركوف: ص - ٖ
 . ٔٛديواف ابف دّراج القسطمي: ص - ٗ
 .ٕٗٓالمادر السابؽ: ص  - ٘
 .ٕٓ٘/ٔالسمماني:  ديواف لساف الديف بف الخطيب - ٙ



 -ٔٙٗ- 

حو، فهو مبلذ ١تن يقصده، ككٌفو كٌلما أغدقت غمائمها با٠تَت فجٌف القٌصاد يكتفوف ٔتا تغدقو كٯتتدح ابن فركوف ٦تدك 
 :(ُ)عليهم

ََوّّّّ ٢َََُّكُؾؿََ ََويَّكِػََ َََلّالُؼٖصََ ٍَََ ََوَّمْؾ ّوََ

ّ

ًُِّأٖموَلفََََوّّّّّ ًَِّغؿؤئُؿفََََوَّكَػََََ َّوَكَػََََ

ّ ١تمدكح، فأعطت معٌت تعبَتيٌان فنٌيان ُب دٌلت على كٌل معاين ا٠تَت اليت كجدىا الٌشاعر ُب ا "الغىماـ"إٌف ا١تفردة الٌلونية 
 الوقت نفسو.
 الّعٌـمة:  – ج

إٌف لوف الٌديػمة أبيض شٌفاؼ، ٯتٌثل ا٠تصب كا٠تَت، كالسٌيما إذا استمرت بسكبها للمطر مدةن طويلةن، لذلك 
ة لونٌية كفوؽ لونٌية، فجٌف دالالت ا٠تصب كا٠تَت تتمٌثبلف هبا، فهي من ا١تدركات اٟتسٌية ُب الطبيعة، كقد امتلكت دالل

فجاءت ميٍشبعة برموز ا٠تَت كالرغد كالرٛتة، ألفَّ الدٯٌتة ىي مصدر للخَت كالرٛتة، إٌّنا ٕتود باألمطار الغزار ليعٌم الٌنماء 
ٍحل. 

ى
 ُب كل مكاف، كلقد نظر الٌشاعر إىل ا١تمدكح بأنٌو دٯتة جعلتو ٭تيا ُب سعادة، ال يعرؼ الضيق كال ا١ت

بن سهل رأل أٌف ا١تمدكح دٯتة، أفاضت ا٠تَت كا٠تصب حىٌت ركت الثٌرل، فقد يقصد ا١ترء البحر كال إٌف الٌشاعر ا
 :(ِ)يركيو، فا١تمدكح دٯتة تفوؽ البحر عطاء كسخاء

ّّّّّ َٖ ّوَك٤ِّيميٕيّعَويِ ّ َل وِ ّ َٔ ّالٌَٖ
ّ

َٖاّّّّ ََ ُِٗض ٍَّا ََ ُّٔالِؾٍ ََ ََوٍ ّوؼص َِٖوّو ََ ّوَّٕو
ّ

 : (ّ)عٌز كجٌل أفاض على ميٍلًك ا١تمدكح دٯتةن فيها ا٠تَت كالرٛتة كيرل لساف الدين بن ا٠تطيب أٌف اهلل 
ُُّٓمْؾَؽ٢َََََّٔيمَيًََََيّّّّ َّأَ ََََوَ ّ ؾقفََََوّا

ّ

َٔاّّّّ ََ ََٔؽيًؤّ ِفَ ََِ ـِ ٢َََُّم ـَِ ََؤّم َٖاهَ ّوَ ٖو َّ 
ّ

ككذلك يرل ابن فركوف ُب ٦تدكحو الٌرٛتة كا٠تَت، فكما الٌدٯتة تسكب ماءىا على البسيطة فيعٌم ا٠تَت كطيب العيش، 
 : (ْ)كذلك ا١تمدكح ىو دٯتة خَت كرٛتةف

ََٕيّّ ََيَّ ِ َؿََ ََوِ ّيمَيََ ًَّ ّاا ََ ََْؾ َّأِ َاََ
ّ

ِٖٔا٣َََِّّّّ ًَ ِِ ُ٘ ٧ٍَِٔيهَََوّا َّنٔع٤ََََّال٧ُع٧َََُئّب
ّ

لقد أرسل ا١تمدكح ُب آفاؽ الببلد سحائب جوده، فعندما  اّنٌلت عليهم أصبحوا ينعموف بالكـر ا١تسًتسل إليهم 
 سخاءن كجودان. 

خَتان عندما رأل ٦تدكحو بأنٌو سيكوف دٯتة ٕتود ٓتَتىا كرٛتتها على حدائق اآلداب ا١تتنٌوعة، كقد توٌسم ابن فركوف 
 . (ٓ)بعدما أف شاع فيها اٞتفاؼ كالقحط

ًِّّ َََؾَََََََ ِّٕأِم َٔأئ١ُّااياتُّمََََََ ََََََ َّ

ََوّّ ٌّْبفَََ ََ ٧ََٔيَّغِقَََ ِّٔلْؾٍَََ ََ َََ ُِّٕ ّو

ّلٔؽ٥َََََََّٖم٧ِْنَََََََوّل٦َََََََّ اَ ٌَََََََيّ
ّ

َّْ٘ ٓقَََََُىّ ّمَََََوَّهَََََٖىّمـفَََََوَّنَػَََََ

ََوْتّّ  َََكَّعـَََ ََىُّ َََ ََٔهوّْ ٔصَََ ّـَََ

ََُؽُىّّّ َََََِِ ََوَّت ََوّاااّبفَََََ ّيمَيًُفَََََ
ّ

كٔتا أٌف الٌدٯتة ٕتود با١تطر كا١تطر يقًتف با٠تَت كالرٛتة غدا الٌلوف األبيض لونان مشرقان، فيو كٌل إ٭تاءات تفٌتًح اٟتياة 
                                                 

 . ٜٔٔديواف ابف فركوف: ص - ٔ
 . ٕٔٔديواف ابف سيؿ: ص - ٕ
 . ٖٚ٘/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٖ
 . ٜٙٔديواف ابف فركوف: ص - ٗ
 .ٛٓٔالمادر السابؽ: ص  - ٘



 -ٔٙ٘- 

 كإشراقها، كقد تٌنورت بالٌسعادة كطيب العيش. 
 الّ حو:   -ع  

ض دالالت متعٌددة، فيها الٌصفاء كالٌنقاء، فهي توحي بالتأٌمل لقد كٌثف الشعراء ُب لوف السحب األبي
لعُت اإلنساف، كالسٌيما عندما تراىا العُت متحرٌكة ُب أفق الٌسماء، فتثَت ُب النفس نوعان من ا١تشاعر ا١تختلفة، فتجد 

 فيها ٚتاالن شعريان أٌخاذان، فمن أىم الٌدالالت اليت ارتبطت هبا ىذه ا١تفردة اللونية: 
ٔ- :   الكػـر

اإلنساين كالٌسخاء ببل حدكد اللذين كجد٫تا الٌشاعر ُب  (ُ)"الكـر"اقًتنت الٌسحب ٔتا ٕتود بو من خَتو بصفة 
 شخصية ٦تدكحو. 

إٌف ٦تدكح الٌشاعر القسطلي من اًٟتٍمَتيٌُت الذين كانت أياديهم سحائبان ٕتود با٠تَت، كىي ليست سحائبان فقط، بل 
 : (ِ)ردة لونٌية أخرل، كىي البحوريعطف الٌشاعر عليها مف

ِٖٓوّّالََََٕو٥ّأُكِػُف٤ََََِّّّ ِٖٔؿَقََََ ّٔم٥َََََّا
ّ

ّ ُ٧َََََُ ّاَََََؤئُىَّتِفؿ٩ََََّبولـََََٖٔ ّوُب
ّ

معٌتن كبَتان ُب كـر ا١تمدكح، فبل حدكد لكرمو، فقد كاف كرمو  "سحائب"لقد أعطى اللوف األبيض من خبلؿ لفظة 
ن خبلؿ ا١تفردة الٌلونية إىل الرفعة كالطٌيبة ك٤تٌبة اآلخرين كاٟترص سحائبان ٕتود بالكـر كا٠تَت، كأصبح الٌشاعر يرمز م

على تقدمي ا٠تَت ٢تم، ففيها تكمن ا١تشاعر ا١ترىفة كالٌصفاء كالًتٌفع عن التعٌلق بأم شيء يكوف مصلحة شخصية 
 للٌنفس، كإالٌ ١تا كاف بالشاعر أف يقوؿ: إف أكٌفهم سحائبان هتمي بالٌندل. 

 : (ّ)لٌسحاب عن جودىا، فجف سىحاب كِف ٦تدكحو ٬تود، فبل يأبو بشأف تلك الٌسحبكإٍف كفَّت دمي ا
ِٔ ٍَََُ ََََِٓؤتّ ؾ٤ََََِّت ًِّٔيَو٤َََُّال ّإاَّأْقَؾَعَََ

ّ

٧ٍََََُُيّ ََََََِوُتَّكػ ٢َََََّمََََوّوََََٗاُ َّو  َّ
ّ

 : (ْ)كٗتتلج نفس الٌشاعر اٟتكيم بالشوؽ ١تمدكحو الكرمي، فيقوؿ
ّوطػ١ََََّقؾََََ ّع٧ََََّ ّكََََول و ّّّ

ّ

ّكولََََََِىّوتفؿ٩َََََّؤَََََا ّنَََََّٔ ّ
ّ

فالٌشاعر ٮتفق قلبو شوقان للممدكح كما يلمع الربؽ ُب قٌبة الٌسماء، كيصف يدٌم ا١تمدكح بأٌّنما هتمياف بالعطاء 
 كالٌسخاء كاّنمار ماء الٌسحب. 

 : (ٓ)كيصف الٌشاعر أبو البقاء الرندم جود ٦تدكحو قائبلن 
ّوّْهؿ٨َََّع٧َََيُ ّم٥َََّاََََىّأِؾ٦َََ

ّ

ََََِٓي٣ّّّّ ًِّأوويو٦ََََّ ٥ََََّال ّإّْوأغـََََ
ّ

، لذلك تغنيو عن التماس الط رؽ كالس بل ُب سبيل اٟتصوؿ  فأنامل ٦تدكح أيب البقاء الرٌندم سحبه ٕتود با٠تَت كالكـر
 على ما يريده.

                                                 
 . ٘ٔٔـ. صٜٔٛٔىػ، ٔٓٗٔ، ٕ، ط:قراءة إلانية لشعرنا القديـ: د. ماطفى نااؼ، دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع - ٔ

 . ٕٕ٘ديواف ابف دّراج القسطمي: ص - ٕ

 . ٖٕالمادر السابؽ: ص  - ٖ

 . ٔٙديواف الحكيـ: ص - ٗ
 . ٖٕٔأبو البقاء الرندي شاعر رإلاء األندلس: ص - ٘



 -ٔٙٙ- 

 : (ُ)كيقرف الٌشاعر لساف الدين ُب ٦تدكحو عٌدة صفات، فيقوؿ فيو
ََيًّّّ ََُىّٔهٖؿ ٧ََيًاّوالؽ٧أك َُِىُّع ََ ِٗ ٧َََّال ُّه

ّ

ٔٗع٨َّوِعفًَوّّّ ُِٔ ّال ٨َََّ ْأَوَوَّّّوَب ُّ٘الٗضَ ّوَ َِؿ
ّ

 ، كيرسم ابن فركوف صورة رائعة لنفسو ك١تمدكحو، فكف  ا١تلك يوسف الثالث ىي سىحاب ٬تود بالكـر لكل طالب معركؼ و
 : (ِ)كابن فركوف ىو ٧تم مضيء يهدم، كالٌنجم لدل سحب اٞتود ال يراه ا١تعتفي إال ُب كٌف ٦تدكحو

َْلَّاََََََوُتّاِ٘عًَػ٩َََََ ّك٠ََََََّٗم٧َََََِ

ََٖقَََوّْ َِٔىّا ٤ٍُِّلَََٔ ُّاَََ ـٓ ُّوَََٖ ّالَََ
ّ

٤ٍََََََُُِّهََََََّٔ ّلؾُؿِعًَٔػ٩ََََََّ ّ لنََََََوَّن

ٍُّٖو٧ُا٠َََّّّّّٔ َّٖ ّك٠َََِّاب٥ََََّنِصَََ َّغِقَََ
ّ

كيرل الٌشاعر ُب عطايا ا١تمدكح ا١تغدقة سحبان تفيض ٔتاء ا١تطر، كٮتاؿ الٌناس عند كركدىا إليها أسرابان من القطا، 
 : (ّ)فيقوؿ

ََّ ََِىّالَعَطَ ََ ََؤئ ُّاَ ٨ََّقٓصَ ُّٛ ؾَ ََق ّوُوػَ
ّ

ًُْؾٔػَََََقف٤ِّوِ يًاّكلِاََََََٖأتّالَؼَطََََََّوّ  َّ
ّ

كأما ا١تٌمدكحوف عند الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي فهم سحبه من الكـر كالعطاء، كعندما يشتٌد 
 : (ْ)الوغى ىم أبطاؿ كالٌشهباف ا١تضيئة ا١تتؤللئة

َََْىّوإاّّ ََٔاّاَ ََٖه٤ّ ّالـَٓ ٥ََّمعشَ ّمَ
ّ

ََفيونوًّّ َََ ّ٤ََ ٧ََغ٨ّ  اهَََ ٥ََّٖالَََ ّعَََ
ّ

 لٌسحب ُب سياؽ مدح ا١تمدكح أصبحت تدٌؿ على الكـر كالٌسخاء اللذين يطلبهما  الٌشاعر من ٦تدكحو. إف ا
 كمن دالالت الٌلوف األبيض ا١ترتبط بالٌسحب:

 : تكثيف القوة – ٕ
ة عند ُب سياؽ مدحو لقوة ا١تمدكح كقوة جيشو، لتدٌؿ على شٌدة القو  "سحائب"يوٌظف الٌشاعر األندلسي ا١تفردة الٌلونية 

من التأٌمل ُب تعبَت الٌشاعر عن قوة ا١تمدكح كضخامة جيشو،  ا١تمدكح، ككأٌف اللوف األبيض ىنا ٭تيل ا١تتلقي إىل ٟتظة و
ؼ ىذه ا١تفردة الٌلونية بانفعاالت شعوريٌة متعٌددة، منها الٌشعور باإلعجاب كا٠توؼ كالرىبة ٌُ  . فيكٌث

فهو ناصر للحٌق، كمرسل من غبار ا١تعركة سيحبان بُت الٌرماح  يفتخر الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب با١تمدكح،
 : (ٓ)الٌسمراء كالٌسيوؼ البيضاء

َِيًو ُِّٞاَََ ِٖٔا٣َََِّالـْٖؼَََ ١ََََِٖ ُّم ِّٖا َّنؤ َََ
ّ

َََػونِّّّّّ ِّٛالِصَ ََق ََوَّؤبَ ـََ ِّٖالَؼ ََِؿ ََِق٥َُّاَ َّبَ
ّ

الٌسحب يتطاير منها شرر كقد تبصر عينا الٌشاعر سحبان كثيفة من دركع أبطاؿ أيب اٟتٌجاج يوسف بن نصر، كتلك 
 : (ٔ)العـز كما تغدؽ الٌسحب با١تطر، فيقوؿ

ٍٟ ٧َََاب َِيًؤّم٥ََََُِّيُ وٍ َّاََ ُُّٖاََََ ّوُتِئصََََ
ّ

ُّّّّّٖ ُُٔمَفوَّنِصَََ ِْٗ َّوَوْؼَََ َّؤطَََُرّبفَََوَّ َََ
ّ

كىكذا بدت الٌسحب بدالالت القٌوة كإ٭تاءات الٌشعور باإلعجاب كالتأٌمل ُب قوة ا١تمدكح كجيشو، فغدا الٌلوف 
توسيعان جملاؿ ٤تدكد، كىو القٌوة ُب ا١تمدكح، فأراد الٌشاعر من ذلك اجملاؿ توسيعو كتكثيفو إىل حدكد ال األبيض 

                                                 
 . ٙٚٚ/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٔ
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 -ٔٙٚ- 

 متناىية، رابطان إياه با١تدركات اٟتسٌية لتلك الٌسحب. 
 : الموت والهالؾ – ٖ

أينا أىٌم الٌدالالت النفسٌية للوف تعٌددت دالالت الٌسحب بتعٌدد الزاكية النفسٌية اليت ينظر إليها الٌشاعر، ككٌنا سابقان ر 
، إاٌل أٌف ىناؾ دالالت أخرل ٢تا تؤٌكد أٌف اللوف قادر على أف يثَت ُب "الّسحب"األبيض من خبلؿ ا١تفردة الٌلونية 

 نفوسنا استجابة مناسبة ١تا يعتمل ُب نفوسنا من مشاعر كانفعاالت. 
ؾ عندما تنهمر بغزارة شديدة على األعداء فيلقوف حتفهم، فالٌسحائب عند ابن درٌاج القسطلي ترتبط با١توت كا٢تبل

 : (ُ)فبدا لوف الٌسحب ىنا لونان مشؤكمان باردان، فهو نذير ا١توت كالٌنهاية
ِّٖٔمـِفََوَّاَََؤئيًوّّّّّ ُّْالـِٖصََ ـِٔشََُهّ وََ ّوُت

ّ

َٔأ َّوِيَ ُّ ٧ًُٔ فَََوّّّّ ّْٗ ؾ٨َََّاِّ َََ َََُِ َّت
ّ

 : (ِ)ن كالٌسبلـ ُب ربوع ببلدهكيرل اٟتكيم أٌف ا١تمدكح أحيا العدؿ كنشر األم
ّوبًٌٌَََََّ ّك٣َََََّالَََََيكيّمفوبًَََََي

ّوهؿًََّؤَََاّْبفََوّاََََوئىّ  َََيّّ
ّ

ََٕويوّّّ ََما٩َّالَ ََوّوَ ََٗا ّبفَ ١ََّالغَ ّ ػَ

ّوـف٣ََََََّك٣ََََََّبـونََََََيّ ََََََمب٧بو
ّ

لقد حكم ا١تمدكح بالعدؿ بُت الٌناس، كأظهر مهابة ٮتشاىا اٞتميع، فأصبح الذئب أخان للغزاؿ، كقد أمطرت 
 اس ٚتيعان، فكٌل كاحد أصابو شيءه من ىذا الوابل ا١تمرع. سحائب جوده ككرمو على النٌ 

كيرل لساف الدين بن ا٠تطيب أٌف ٦تدكحو فيو الٌصفاء كالٌنقاء، لذلك يدعو لو بأف يدـك دكاـ الدىر ُب سيحبو من 
 : (ّ)الٌنعم كا٠تَتات

َُٕىّّ ََ َّٖ ُّاََََََ ِٖٔه ََ ًَّالََََََ ََ َّوُيِمََََََ
ّ

َٔىُّّ ََ َََََََََََََِ ـِ ٥َََّْاأْ َّت ّٔمََََََََََََ
ّ

 : (ْ)فركوف بُت رٛتة ا١تمدكح كرٛتة الٌسحب، فيقوؿ كيقرف الٌشاعر ابن
َََوُبفوّّ َِٔو٢ََّاَ ََ ََلِ ّلَ ََٕيَّنشَ ٤َََِّ ِ َؿَ َّكَ

ّ

ُٖمََََؤ ّٔ فوَيهََََوّ َْ٘ؽ ًََّ ٧َََََِ ّا ّأِ َاََََْؾ
ّ

 إٌف جودى ا١تمدكح رٛتة للٌناس، فجذا أرسل سحائب جوده كانت ا١تكرمات ىي اليت تتعٌهدىا ىطوالن كنزكالن.
فركوف ُب ٦تدكحو كاف يرل فيها قبل أف يصل إليو الٌظبلـ كالشـؤ كا٠تيبة، كقد عرٌب عنها من كىذه الٌرٛتة اليت رآىا ابن 

 : (ٓ)خبلؿ كصفو للٌدىر بأٌف لو سحبان جىهامان 
ََوّّ َُِي٦ُُّكّؾؿََََ ََ ََوْ ُّاََََ َّْٖعفََََ ََ َّيِهََََ

ّ

ََىُّّّ َُُؾَََ ّ٦ََُ ُِٖقَََ ََوّوَب َٖقَََ ٨ََّا ِٖعَََ ُّو
ّ

، كقد توٌسع كثَت لقد ٛتلت الٌسحب ُب سياقها الشعرم دالالت متنٌوعة منها ا١توت  كالٌصفاء كالٌنقاء كالرٛتة كالشـؤ
 من شعراء األندلس ٔتثل ىذه الرموز الشعرية كفق أخيلتهم كالرؤل اليت ينطلقوف منها.  

 
 الّ ّ :   -هـ  

                                                 
 . ٘ٚٔديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٔ
 . ٙ٘ديواف الحكيـ: ص - ٕ
 . ٕٗٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٖ
 . ٕٕ٘بف فركوف: صديواف ا - ٗ
 . ٛٓٔالمادر السابؽ : ص - ٘



 -ٔٙٛ- 

لفظة تثَت ُب الٌنفس ا٠توؼ كالٌذعر، إنٌو قاتل اٟتياة كمبٌدد أساريرىا كهبجتها، كإذا كاف ينتمي إىل أسرة اللوف 
فهو يشكل نقيضان ١تعاين الٌلوف األبيض اليت ٗتطر ُب ذىن اإلنساف للوىلة األكىل من ٝتٌو كخَت كفضيلةو،  (ُ)بيضاأل

فهو يقف على طرؼ نقيض من الٌداللة اإل٬تابية لٌلوف األبيض، كقد تعٌددت مواقف الٌشعراء كانفعاالهتم ٕتاه ىذه 
 الكلمة ُب سياؽ مدحهم إما للٌنفس أك للممدكح. 

الٌسم عند ٦تدكح ابن درٌاج القسطلي ىو خَت لو، ألنٌو ٭تسو الٌسٌم لؤلعداء كسط اٟترب، من أجل أف يطعم نفوسى ف
 : (ِ)٤تٌبيو شهدان لذيذان 

٤ََِِّٗ ّعََؤ ٤ِّال٧ََغ٨ ٧ََُُِّذ ََوَيّال َِ َّوَو
ّ

ََوّّّّ ََوَّأِ وَ ٧ََِ ّبفَ ََوَ ّالـُٗػَ ِٖوَلّامَ ََ ّلُقَ
ّ

 : (ّ)كتتكٌرر لو ىذه الصورة، فيقوؿ
ََّ َُٖ ّاهُلَ ََ ََيٌَّّ َ ََٔ ُّأمـِٓقَ ٤ََّٗالٔعَ ّٔ ُّاَ

ّ

ََََََََََُ٘وِ تّّٔ ـٖٔقٌَََََََََيّ ََََََََُِّ٘ؤل٤ٍَّوم
ّ

فجٌف ديار ا١تمدكح ىي حـر ا٢تدل ١تن سا١تو كعاش ُب كنفو، كلذا يتمٌت اإلقامة فيها كٌل مسامل، كىذا اٟتـر ُب الوقت 
 ذاتو موت ١تن ٬تيء غازيان ك٤تاربان. 

لٌذؿ كا١تهانة، كلذا يعٌد أف طعم الٌسٌم الٌنقيع ألذ من ا٠تضوع، ك٬تد ا١تعتمد بن عباد عزٌة نفسو كبَتة، غَت خاضعة ل
 : (ْ)فيقوؿ

ّقََََََََول٧اّاٗض٧ََََََََُ ّاقواٌََََََََيّّّ

ّٕٗم٥ََََََََّ ِع٤َََََََِّاٗض٧َََََََ ّوألَََََََ
ّ

ُّّّ ٧ََ ٤َََُّضََََ ٢َََّهُلََََ ُّٔمـََََ ََ ّ ْؾَقيََََ

ُٞ ٤ََََََِّٗٗالـٓؼقََََََ ّ ّ ؾ٨ََََََّ ؿ٩ََََََّال
ّ

 : (ٓ)كيقوؿ مادحان نفسو
ََفؾيٌّّ ١ََُّاََ ٩َََّكئََ ٖٖ ّمـََٓ ََ ٥ََّغََ ّمََ

ّ

ِّّّّّ٘ ًََّلَقَََواَّمَََ َََّٓ٤َََِٗٗ ّاِّ َق٤َََِ ول
ّ

ىي دعوة كي ال يستهُت أحد بو، فجٌف حزمو كعزمو كامًناف ُب نفسو غَت خفيُت، فمن رأل ُب نفسو الطٌباع السهلة 
 : (ٔ)فبل يعتربه ضعيفان، بل إ٪ٌتا تكمن كٌل القوة ُب نفسو، كقريب من قولو قوؿ أيب الصلت )اٟتكيم( مادحان 

ََوّّّ ََيوَّكلََِ ٩ََّالٓشََ ٤ََّموضََ ٦ََّقؾََ ّلََ
ّ

ّ ّّ ّ٦ََ ٍّٓبَ ََ ٤ََّّميَ َِٓ ٤ََّال ٦ََّاّ قَ ّٖاَ
ّ

 إٌف ىذا القلم مريع ٥تيف، فجذا ما ساؿ على الطٌرس كاف الٌسم الٌنقيع ُب لغتو. 
كأما ابن الزٌقٌاؽ البلنسي فيمدح ٦تدكحو بأنو ضيغم حرب، فعالو الكرٯتة تتجٌلى با١تهٌند كالفرس الٌسابح كالٌصعدة 

قاتبلن، من أجل أف ٕتٍت عسبلن لذلك ريقها ييرجى، كما أنٌو  السمراء كالَتاعة اليت تطعن عندما تكتب، فهي ٘تٌج ٝتٌان 
ييرىب

(ٕ) : 
ََقغؿوًّّ ََف٧ت٦ّٔضَََََ َََََ ّ ّ٣ََُ ّّؿَََََ

َٖٖب٦َََََََُّم٥َََََََّك٣َََََََُِّأكٖومَََََََٕي ّق

ََفّو ََٖاُ ّأوّمٌؾَََََ َََََ ٌَّ ََعٔ ّأوَّ َََََ

٦ََّ ؾَََىُّّّّّ ٧ََ ّالَََِق٠ّٔلَ ََقّ٘اَ ّلَ

ُّْْمْؼََََََََٖتُّّ ّْٔأوّاََََََََوب ُّمفـََََََََٖ

ََىُّ ٥ََُّإذَّتؽًََََََُ ٌََيّتطعََََََ ّوٖا ََََََ

                                                 
 الموف الغالب لمّسـ ىو الموف األبيض مع أّف ىناؾ ألوانًا أخرى لمسِـّ منيا األزرؽ واألحمر واألخضر...... - ٔ
 . ٚٗٔديواف ابف دّراج القسطمي: ص - ٕ
 . ٖٜالمادر السابؽ : ص - ٖ
 . ٛٛديواف المعتمد بف عباد : ص - ٗ
 . ٔٙالسابؽ: صالمادر  - ٘
 . ٖٚٔديواف الحكيـ: ص - ٙ
 . ٖٔٙديواف ابف الزقاؽ البمنسي: ص - ٚ



 -ٜٔٙ- 

ََيّّٕ ٨ََّحنؾََََ ًََوّوعـَََََ ََََ ٍّٓٗ ََ ّدََََ
ّ

٨ََّ ََوُّوٖعَََ ََىُّّ ٖوُؼفَََ َِٖهَََ ََوُّو ّكؿَََ
ّ

كٯتدح لساف الدين بن ا٠تطيب أبا اٟتجاج يوسف بن نصر الذم قضى على أىل الكفر، كُب الوقت نفسو عٌمر 
 :(ُ)جهنم، كأكقد نارىا من ربع أىًل الكفر، كسقاىم كأس ا١توت ا١تمزكجة بسِم األفاعي مع العلقم

ِّٖٔم٥َََُِّاَََُؽؤن٦ّّّّٔ َّٞالُؽْػَََ َِٖ ُّ ِبَََ َّأْقَػَََ
ّ

ّ٤ََِ ـ٤ِّّٖٔبَفكٔكفََ ََ ََّٞعَفََ ََ َِٖ ُّ ِبََ ََ َّوَ َؿََ
ّ

 كىذه صورة لطيفة، فعندما أقفر ربع الكافرين هببلكهم سيقوا إىل جهٌنم زمران جزاءن كنكاالن ٔتا كانوا ٬تحدكف. 
٣تازية، تصٌور شغف الٌشعراء بجبرازىا،  لقد رأينا كيف خرجت صورة الٌسٌم عن معناىا اٟتقيقي، لتدخل ُب معاف و

كسيلة ىامة لعكس الٌصورة النفسٌية للٌشاعر، من خبلؿ تصوير ٕتربتو الٌشعرية، كإعطاء القارئ  كلذلك أصبح الٌلوف
 فهمان أكضح للٌصورة الشعرية.

 

 الــّعّر:  -و   
أصل الجوىر ىو الُدّر، فيقاؿ حيواناً يصعد من البحر على ساحلو وقت المطر، ويفتح أذنو يلتقط إٌف "

البحر، فينػزؿ إلى قراره، وال يزاؿ طابقًا أذنو على ما فيها، خوفًا من أف يختلط بها المطر ويضّمها، ويرجع إلى 
بأجزاء البحر حتى ينضج ما فيها ويصير درًّا، فإذا كانت القطرة صغيرة كانت الّدرّة صغيرة، وإذا كانت كبيرة 

وإف لم يكْن كانت صافيًة، وقيل فكبيرة، فإف كاف في بطن ىذا الحيواف شيٌء من الماء المّر كانت الّدرّة َكِدرًة، 
غير ذلك، والّدّر نوعاف: كبيٌر وصغيٌر، قيل إنّو لتصل الواحدة إلى مثقاؿ، ومن خواصو أنّو يفرح القلب، 

، كما ٯتٌيز الٌدر (ِ)ويُػْبسط الّنفس، ويحسن الوجو، ويصّفي دـ القلب، وإذا خلط مع الكحل شّد عصب العين"
 و الٌنموذج األمثل لقٌوة الٌصفاء كالٌنقاء. صفاءه كنقاكتو لدرجة كبَتة، فه

كقد كيِظفى الد ر  ُب أشعار الٌشعراء األندلسيُت ُب مدحهم للممدكح، كأٌف ا١تمدكح ىو درٌّ ببياضو الٌناصع كإشراقو 
 الناصعُت اللذين تلتفتي إليهما األنظار. 

اء، بأنو فقيو ال ٯتاثلو فقيو، كإذا اجتهد أتى بأنصع يقوؿ الٌشاعر الٌرمادم ُب ٦تدكحو أيب حنيفة عندما ابتعد عن القض
 :(ّ)األحكاـ كالٌدٌر الٌناصع البياض

ّّّّْ ِٔ ّ ََََناّأبََََوّ ـقػَََََيَّوِه٧ََََََّ ََََ

ّْ٦ََ ٦َََّ ؼقَََََََ ٦ََُّّْْؤانقَََََََ َّ ؼقَََََََ

ّ

ّ
ِّٖ ََِف َََرَّ ََ ََِٔ ََؤ َّم ٥ََِّالؼضََ ََ َّٖٖ ََ ّو ََ

ِّّّ ُٔ ِّإذاّعَََََو ّالؼقَََََوُ ّأت٨َََََّٔبَََََ
ّ

الفعاؿ كأنقاىا، كأٌما الٌشاعر فهو جدير بأف يصوغ أنصع  كيرل ابن ىاين األندلسي أٌف ٦تدكحو جدير بأعظم كراـ
 :(ْ)ا١تعاين كأصفاىا شفافٌية إكرامان لفعاؿ ا١تمدكح العظاـ

ََو ِّّ ُِٔ ّالٔػعََََ ََ ٩ََ ّبََََ ًََّمٔؾََََ ََ ّوأِنََََ
ّ

ّ٤ََِ ُِٔ ّالَؽٔؾَََََ ََ ّوإٓن٩ََََََََّمٔؾ٩َََََََ ّبَََََ
ّ

الكرٯتة البيضاء كالٌدٌر األبيض  كأما الٌشاعر ابن درٌاج القسطلي، فَتل أٌف عطاء ٦تدكحو كما أغدؽ عليو من نعم كفعالو

                                                 
 . ٜٖ٘/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٔ
 . ٕٗٔمعجـ ماطمحات األلواف ورموزىا : ص - ٕ

 . ٖٚشعر الرمادي: ص - ٖ
 . ٖٖٖديواف ابف ىاني : ص - ٗ



 -ٔٚٓ- 

 : (ُ)الذم ٮتتزنو البحر ُب أعماقو
ّّّْ٢ََ ًِّٔنَعُؿ ََ ًَ ََوّأِنَي ََقي٢َّمّم ََِي٩ّٔا ٥َََّا ّم

ّ

ّّّّْ٢ََ ٦َََُّكُٖمَ ََوَّ ٖؿَ َّْمّمَ ِٖ ََ ََِ ٥ََُّيِ َّب ّمَ
ّ

 .  فلوال سيب ا١تمدكح مل تنبت الٌنعم، كلوال كرمو مل يكن ىناؾ كـر
 : (ِ)كيفتخر با١تمدكح قائبلن فيو

ََّ ًُُّاََ ََ ََول٩ّوأِوَ ِقََ ََٔ ّوا٘عََ ٧َّ ّالـََٖ
ّ

ََو ّّّٔ ِّٖالٌٖـََََ ََ ََوِ ّوُ ََََ ُِٔ ّا٘ؼََََ ََ ّٔبََََ
ّ

فالٌشاعر أكَب حٌق ا١تمدكح، الذم رأل فيو ٣تمعان للكـر كالعبل كالفخار بقوؿ األلفاظ كا١تعاين الٌناصعة كالٌدٌر األبيض، 
 كتقدمي آيات الٌشكر كالعرفاف لو. 

 : (ّ)ن ا١تعتمد كلمات كأٌّنا الٌدٌر نظمان كإشراقان كسينٌظم الٌشاعر ابن عٌمار األندلسي ُب مدح الرشيد ب
ََٔلّّّّ ٢ََّعفَ ََطػ٩ّلَ ٩ََّال َ ََرّأنَ ّغَ

ّّٔ ََ ََّٖ قََ ََٕىّوذكََ ََؤ ّ قََ ٥ََّ ـََ ّمََ

ّ ّقؾق٣ََََََّم٥ََََََّالؼ٧ََََََا ّكٌََََََر

ّوذل٧ََََََ ّم٥ََََََّا٘عََََََون٩ّ ََََََٖوي

ََوًّ ٔٓٗ ّنظؿََََ ََ ََوّالََََ ّكؾؿََََََو ّكلٓنفََََ

ّٔ ََ ٧ََ ّوعقَََ ٢ََّألّ َََ ّ ٧قًَََََّمـَََ
ّ

فجفَّ ا١تمدكح ىو ْتر ىذا الٌدٌر، الذم ألقى الٌدٌر على  كلكنَّ ابن ٛتديس عندما ينظم القصائد ا١تشرقة ا١تتؤللئة كالٌدٌر،
 :(ْ)سواحل ْتر ابن ٛتديس

ُّ ُٖ ََ ََٕلّأنًَََّ َ ٖٔٓ ّالَ ََ ََـظ٤ِّالَ ّوإاّنَ
ّ

ّ ػضََََُؾ٢َّألؼََََوُ ّلـََََوّ ّال٧ََََِا ٣ِّّّّ
ّ

كٯتدح الٌشاعر ابن خفاجة أبا بكر بن اٟتاج على كبلمو ا١تضيء النٌَت الذم يظهر من خبلؿ الطرس كأنٌو الٌدٌر 
 :(ٓ)ع، أككأنٌو ا١تسك الذم ينتشر عبقو، كالذم صىدىعى الظبلـ كأباف الٌضياءالٌناص

ّّّّ٨ََ ًََؾ ٍِ ٔٗٗ ُّو ََ ٧َََّال ٣ٍََُّه ١ٍَََّ ِص ـِٔط ٤َََِّم َّوَك

َِٔ ًي ًَّب٦ََََُّٔيوَاّاٖؼقؼََََٔيُّاََََ  َِٔ ََََ َّ
ّ

ُّّ١ََ ًَ ٢ََُُّوْػ ِِ ٔ٘ ٧َََّا ٍِٖ ّأوُّه ََ  ِّٖٔ ََ َِ ٨َََّن ّ ؾ

ّّ ُِٖ ِٖٖ ّ ٥َََّاٌ َََيوِنّوالّؾِق٣َََُُّمْطَََ َّتَؼَََ
ّ

لٌصورة الٌدرٌيٌة ُب تشبيو لساف الدين للفظو بالٌدٌر الٌناصع البياض، مستعَتان من بعض صفات البحر صورتو أك كتتكٌرر ا
 : (ٔ)أجزاء منها

ََؤئكًّّ ٩ََّقََ ََوَّأَ انََ ٔٗٗ ّإّْمََ ََ ََوّالََ ّومََ

ََيّّٕ َََٖئّ ْؾَق ٢ََََّأِ  ََٔا ٩ّٔ ق ًُّٔاِمً ََ َّعَعْؾ
ّ

ََٖلّّّ ٦ََُّٔ ْؽََ ًََُ ٍٖ ٩ََّوُل ََؤ ُؾ٦َُّنْظٔؿََ َََِ  َّ

ََّ ََوّاّق ََؤه٩ّٔبَف ُِّٖأَب ََ ُِ ٣ََِّالَػ َِٔػ ٧َّاَ ّ َّم
ّ

                                                 
 . ٜٖ٘ديواف ابف دّراج القسطمي: ص - ٔ
 . ٕٙٛالمادر السابؽ: ص  - ٕ
 . ٖٓٔمحمد بف عمار األندلسي، دراسة أدبية تأريخية أللمع شخاية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيمية: ص - ٖ
 . ٜٖٚديواف ابف حمديس: ص - ٗ
 . ٘ٛٔديواف ابف خفاجة: ص - ٘
 . ٖٚٚ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٙ



 -ٔٚٔ- 

فالٌشاعر يرل أٌف كل ما يقولو من قصائد ىي دٌر، كساحل ىذا الٌدٌر ىو نظمو، أما الٌلجة اليت يغوص فيها فهي 
 فكره، كقد جعل ىذا الٌدٌر أٚتل حلية ٯتدح هبا الٌسلطاف أبا اٟتٌجاج بن نصر الذم يتباىى بو ُب ٤تفل الفخر. 

 : (ُ)وف ٔتمدكحو، فيقوؿ فيوكيفتخر الٌشاعر ابن فرك
ٍّّ ََٖ ِٖٕتَّوَوِشََ ََ َّْٔوغََ ٧ََ ُ٘ؾََ ٧َََِل٨ّا َّمََ

ـُِظ٧ٔم٦ََََّّّٔ ّْٔٔم٥َََََِّم َٔ ّإ ّا٘ؾ٧ََََ َّأِهََََ
ّ

ّ٩ََّ ََّٗمـِطٔؼَ ََ ٍََ َُْ ّأِ  ََوّأو ِّٖمَ ََْؽ َ ُّ٥ََ َ َّ

١َََََََِِ ٌُِؾ٦َََََََُّل٤ََََََِّوـِ ُّيٓ ًاّولؽ٥ََََََّٔم
ّ

لساف شكره يعجز عن الوفاء  إٌف ىذا ا١تمدكح موىل كٌل ا١تلوؾ ُب الشرؽ كالغرب، كلرفعة مقامو كعلٌو مكانتو فجفٌ 
، كما  ٔتنػزلتو، كىو الذم أىدل إىل ا١تلوؾ شيئان من شعره ٭تاكي الٌدٌر منظومان منٌسقان، أٌما سواه فغَت منٌسقو كغَت منظـو

 ذلك إال لتفٌرده. 
ٍلًك كاجملد، كفيها تعبَت عن السٌ 

ي
يادة كالريادة ُب كتتكٌرر صورة الٌدٌر عند شعراء األندلس، حيث تشيع عبارة درٌة ا١ت

 : (ِ)ا١تلك، كقوؿ الٌشاعر لساف الدين
ُّٔٔكّؾؿَََََو ٍَََََِ َ٘ ََّا ُُّْيٓ  ًَّإ ـَََََِ َّ َؿَََََوُّك

ّ

َٖٔيّال٧َِ ٤ََُّ َٖٖيَيّ قفََوّال٧َِ ٠ََُُّّٕوِعََ ََ َّت
ّ

ٍلك، كمهما قيل من كصف ٢تا فجٌف ذلك الوصف ال يعرؼ عىٍيبان ٢تا أك عاران، فهي 
ي
فا١تمدكح درٌة الرفعة كالٌسيادة كا١ت

 نقٌية صافٌية طاىرة. 
كأما الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي فجنٌو يرل أٌف ٦تدكحو ا١تلك قلَّد الدىر اجملد كالرفعة، بينما ا١تمدكح 

 :(ّ)ىو درٌّ ناصع، كاألىٍكىل أف ييقلَّد ألنٌو ىو اجملد كالرفعة
ََٔاًّّّ َّٖاَ ٖٔه ََ َّٔالَ ََ ََّٔقّؾَ ًََوّقَ ََوّمؾقؽَ ّوَ

ّ

ِٔٗ ّ ََََو ُىّّّّ ّٔٔأنًََََّ ّالََََ ّالًؼؾقََََ
ّ

لقد جٌسدت ا١تفردة الٌلونية اٞتوىرية )الٌدٌر( الٌنفاسة كالتؤللؤ كاإلشراؽ ألنصع األفكار كا١تعاين اليت عرٌب عنها الٌشعراء 
ٍلك، فكاف الٌدٌر ٯتٌثل صفاء اللوف كنقاكتو، كمن ىنا كاف اللوف 

ي
ُب قصائدىم، كألعظم معاين الٌسيادة كالرٌفعة ُب ا١ت

لكلمة موحيان بج٭تاءاتو اإل٬تابٌية اليت سرعاف ما تتعٌرؼ عليها الٌنفس اإلنسانية، فكانت الكلمة ُب ىذا األبيض ١تدلوؿ ا
 السياؽ عصب التصوير ُب إضفاء تلك ا١تعاين الٌسابقة. 

 ـاء: ـالم –ز 
، كإٌف الٌنظر فيو يسرم ُب ا لٌنفس التأٌمل إٌف تكوين اٟتياة كاستمرارىا يرتبطاف با١تاء، فا١تاء لوف ال متناه و

 لصفائو كنقائو كطهارتو، ففيو أمل النفس كالراحة كاٟتياة. 
كلقد غدا ا١تاء مكتسبان داللة فوؽ لونٌية، متمٌثبلن لتلك ا١تعاين ُب أشعار الٌشعراء األندلسيُت، فابن ٛتديس يقوؿ ُب 

 : (ْ) ٦تدكحو
ّمََََََوُ ّنعؿََََََوُ ََََََِّْرَّّْ ََََََّٖ ّّ

ّ

ََق٤ِّّّ ََقْىّّْوََََََ ٔٓاُ َّصَََََ ََ َّوُمـََََََ
ّ

ال يعٌكره كىدىر، كا١تكاف الذم ينػزؿ نداه ككرمو عليو يصبح ٦ترعان خصيبان غَت كخيم. ف  ماء ىذا ا١تمدكح صاؼ و
                                                 

 . ٕٓٗف: صديواف ابف فركو - ٔ
 ٗٗ٘/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٕ
 . ٛ٘ديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٖ
 . ٓ٘ٗديواف ابف حمديس: ص - ٗ
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كيرل ابن بقي األندلسي أٌف ٦تدكحو ىو ا١تاء لكٌل ظمآف يريد أف يرتوم، ككأٌف الٌشاعر يقوؿ: إف ٦تدكحو ىو حياة 
 : (ُ)لآلخرين، فيقوؿ فيو

ََيونّّ ََّٔالص ََٖ ّ ـ ِٗ ََُٔ ّال  ّّّٕٔ ََ ّووع
ّ

ََوئ٤ِّّّّ َ ّ٣ََٓ ٦ََّكَ ٩ََّ ٓوَ ََوُ ُّوعطَ ٧ََّاَ٘ ّهَ
ّ

كقد ٬تٌسد الٌشاعر ابن حربوف الشليب الطهارة ا١تثلى ُب ٦تدكحو، فا١تمدكح طاىره نقيه من أٌم دنس، حىت أٌف ماء ا١تزف 
 : (ِ)الطٌاىر لو مسَّ طهارة ثوبو لغدا أكثر نقاء كصفاء

ّّّّ٦ََٔ َََّ ٧ِٔبََ ََو  ٨ََّ فََ ٧ََّأْلَػََ ََوُ ّلََ ّ وََ٘
ّ

ََٕيّ َِٗنَََ َٖاّّّّ ُّم ََ ََوُّمًَطِفَََ َٔاّبفَََ ََ ّلَغَََ
ّ

كىذه ا١تبالغة ٤تبٌبة إىل الٌنفوس، فمن ا١تعركؼ أف الٌتطٌهر يكوف با١تاء، فما بالك لو أٌف ا١تاء مسَّ طهارة الٌثوب الذم 
 يرتديو ا١تمدكح، فليتطٌهر ا١تاء من طهارة ثوبو. 

ينان، كغدا حسامو صنمان من أصنامهم كيضفي الٌشاعر ابن سهل على ٦تدكحو صفة التقديس، فقد اٗتذتو الرـك د
 : (ّ)يقٌدموف لو الوالء كالطاعة، فيقوؿ

ًِّب٢َََّالََٖوُ ّيو٥َََّالعوبََٔو٥َّ ف٣ََِّ ََ ّياَن

٧ٌََََُ ّ ؼََََول٧ا ّالـ٧ََََُ ّممَتٔؾؼًََََوّّّّ ّوَ ّؾ
ّ

ّغََََٔاّ ََََِوُم٢َّ ّأ ََََـومِف٤ِّ ََََـؿوّ

َََطٖمّو ُُّٖمضََ ََ ََٖيًاّوإؿََ ََوُ ّمُطََ ّواََ٘
ّ

ـ ألنٌو انتصر عليهم كذ٢تٌم، فخضعوا لو عابدين صاغرين، ٍب أٌف حسامو لقد أصبح ا١تمدكح ُب نظر الٌشاعر معبود الرك 
الذم قهرىم نٌصبوه صنمان بُت أصنامهم، كدانوا بتثليثو عابدين، حيث اعتربكه ُب بريقو ٭تاكي الٌنور ائتبلقان كضياء، 

ا تشعر ْترارة الٌذبح، فيغدك كاٞتمر كىو يسيل ُب رقاهبم كأنٌو ا١تاء ا١تضطرد ُب جريانو، كعندما ٭تز  تلك الرٌقاب فجّنٌ 
 اضطرامان كاشتعاالن. 

فمن خبلؿ ما تقٌدـ نتبٌُت دالالت مفردة ا١تاء اليت كظٌفها شعراء األندلس توظيفان فنيان، فأبدعوا صوران رائعة ٖتاكي 
 طبيعتهم الرٌائعة. 

 
 
 

                                                 
 . ٜٚديواف ابف بقي األندلسي: ص - ٔ
 . ٔٙشعر أبي عمر ابف حربوف الشمبي : ص - ٕ
 . ٛٛٔديواف ابف سيؿ: ص - ٖ
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 اللون األ وع -و 

 .الداللح املثاشسج للٌى األظٌد -أًالً 

  :المعح 
 الجليل. –  ٔ
 المنايا السود.  –  ٕ
 سواد العين وسوداء القلب.  –  ٖ
 دالالت أخرى للدالالت اللونية )السواد(. –  ٗ

 ا٠توؼ كا٢تلع. .ٓ
 ا١تصائب الشديدة. .ٔ
 ا٠تيبة. .ٕ
 البغض. .ٖ

 .الرثاء 
 األسود لوف الحزف الشديد. -ٔ
 لوف المصائب السوداء. – ٕ

 الهجاء. 
 الغزل. 

 سواد الشعر. - ٔ
 القلب. اءسودو  عينسواد ال  -ٕ

 .الداللح غري املثاشسج للٌى األظٌد –ثاًياً 

 .ًالرثاء  موذجا 
 الليل. -أ   

 الرمز األعلى للشر. -ٔ
 ديمومة الحزف. -ٕ
 المصائب األليمة.  -ٖ
 الموت. -ٗ

 الدّجَ. –ب 
 الظّالم. –ج 
 العوس. –د 
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 اللـون األ ـوع  -و 

 

اللوف الواضح "مقها، كىو نقيض اللوف األبيض ُب كل خصائصو ك٦تٌيزاتو، إنٌو إٌف اللوف األسود أشد األلواف عتمة كأع
رمز الحزف واأللم والموت كما أنّو رمز الخوؼ من المجهوؿ والميل " فهو ،(ُ)"وىو أبو األلواف وسّيدىا المبهم

والّتخلي عن كل االستسالـ الّنهائي، "، ك( ِ)"إلى التكّتم، ولكونو سلب اللوف يدّؿ على العدمية والفناء
وقد جاء ىذا اللوف في المرتبة األولى في قائمة  "إنّو يمّثل )ال( المضادة لػ )نعم( في اللوف األبيض،، (ّ)"شيء

األلواف عند علماء األنثروبولوجيا، ويرى كثير من  علماء األلواف أّف األسود مع األبيض ىما أّوؿ لونين وضعت 
ال لوف أو "، كىو (ٓ)"بالخطيئة والظالـ والقساوة والّصالدة"، كىو يوحي (ْ)"لهما ألفاظ في معظم لغات العالم

ىو امتصاص كّل ألواف الطيف، أو ىو غيبة كّل األلواف، فاأللواف القاتمة وعلى رأسها األسود تمتص الضوء 
لوف آخر عن مفهـو "طالما ُعبِّر بو على أنّو أفضل من أي  كالٌلوف األسود، (ٔ)"والحرارة، والضوء ما ىو إال ألواف

ىو لوف "، ك(ٕ)العدـ أو الالوجود لذلك بات ىذا اللوف لونًا معياريًا ألنصار الوجودية خالؿ الخمسينات"
 .(ٖ)"االنتظار والحداد والفشل والنػزاع

أنٌو كاللوف األسود مل يربط ُب الطٌبيعة بأٌم شيء ذم هبجة، فالداللة القوية اليت ٯتكن أف ينقلها اللوف األسود ىو 
 .(ٜ)"لوف كّل األشياء المفزعة واألفكار السوداء والّسنوات السوداء"

كابوس لونػي يرمز إلى "، فهو (َُ)"الّضيق النفسي والشّر والظلم والباطل"كيرل الكثَتكف فيو أنٌو رمز من رموز 
 .(ُُ)"عدـ وجود الّلوف، كما أّف الّظالـ يرمز إلى عدـ وجود النور

الليل والمآتم واالستعمار والظّلم، وىو لوف الالوعي، وربما كاف مثَّل الغريزة البدائية "لوف كارتبط اللوف األسود ب
                                                 

ألحمر في موسيقى القايدة الجديدة: عبد العزيز المقالح، مجمة المعرفة، مجمة إلقافية شيرية، السنة الرابعة إيقاع األزرؽ وا - ٔ
 .ٔٙـ. صٜ٘ٛٔ، أيموؿ، تشريف األوؿ، ٕٗٛ، ٖٕٛوالعشروف، ع: 

 .ٙٛٔالمغة والموف: ص  - ٕ

 .ٖٕٚالمرجع السابؽ: ص - ٖ

 .٘ٙٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص  - ٗ

 ا.ٖٖلاورة الشعرية والرمز الموني: صا - ٘

 ٘ٗالضوء والموف في القرآف الكريـ: ص  - ٙ

 .ٜٗٔ/ٔٔموسوعة عمـ النفس:  - ٚ

: ص - ٛ ًً  . ٕ٘ٔالمتف المغوي وتشكيصتو الداللية في النص الشعري عند نزار قباني، المجمداف الإلالث والسادس نموذجًا

 .ٗٗجماليات الموف في القايدة العربية:ص  - ٜ

األلواف في مخيمة المعري وتأإليرىا في عبقريتو: محمد قرانيا، مجمة التراث العربي، مجمة فامية محكمة تادر عف اتحاد  - ٓٔ
 .ٚ٘ٔـ. ص ٖٕٓٓىػ، ٕٗٗٔ، رجب، أيموؿ، ٜٔدمشؽ، ع: –الكتاب العرب 

ـ. ٕٜٛٔات والنشر والتوزيع،  الاورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواس: ساسيف عساؼ، المؤسسة الجامعية لمدراس - ٔٔ
 .ٖٓص
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التي يمكن إرجاعها إلى األعماؿ السامية، ألنّو يذّكرنا بالّظل اإلنساني الذي ليس ىو الموت أبداً، بل ىو 
 .(ُ)"األمل الذي يمكن أف يتحّقق في يـو من األياـ

لوف زحل، ولوف كسوة الكعبة قرين األرض والظلمة والنػزوؿ إلى طبقات األرض "ىو  كالسواد ُب األساطَت
السفلى وبعضها مساكن الجن واأَلْسود أي الحّية السوداء والكلب األسود والقّط األسود من الصور التي 

أة التي يتشكل فيها الجاف، أو ىي واسطة بين عالم اإلنس وعالم الجن كما في قصة ىاروت وماروت، والمر 
أرادت االتصاؿ  بزوجها في عالم األموات، فركبت كلبًا أسود، وحملها إليو ببابل، ولػّما كاف الّسواد قرين عالم 
الجن كاف صيد مطاياىم محظوراً، ألنو انتهاؾ لحرمة فضاء مقدس، ولذلك كاف العرب قديمًا إذا صادوا قنفذاً 

، كلقد شٌكلت (ِ)"بيلو، خوفًا على فحل إبلهم أف يصاب بأذىأو وراًل أو ما يعدونو من مطايا الجن أطلقوا س
في الطبقة الّسفلى من "ىذه الداللة ٥تزكنان ٚتعيان ٕتاه اللوف األسود لدل معظم الٌشعوب القدٯتة، فالبابليوف جعلوه 

لسبت( يـو طبقات الذقورات، وجعلوه لونًا رامزًا لكوكب زحل، وكاف يمّثل اليـو اآلخر من األسبوع البابلي )ا
مرتبط بالكوارث والّشدائد حيث تدّؿ رؤياه المنامّية على ، وزحل في العقلية العربية  (Saturn day)زحل 

لذلك ٧تد أٌف اللوف األسود عند العرب ارتبط بكٌل ما ىو ٥تيف، فارتبط  ،(ّ)"القهر والفقر والخسارات والشدائد
تختار األماكن الموحشة المقفرة في الّظالـ مثل "ئاب، فاٞتًٌنة بالشياطُت كاٟتٌيات كاٞتن كالغرباف كالضباع كالذ

 .(ْ)"رىباف الليل
كقد يكوف اللوف األسود لونان غَت سليب حُت يرمز إىل الٌنماء كا٠تصب كالتكاثر كاٞتماؿ ُب سواد الٌشعر كالٌلمة، كذلك 

السواد "فػاؿ الشعر كالكحل كالعيوف السود، عندما ٬تيء مدركان حسٌيان بصريان بصفتو صبغة لونية حقيقٌية داالن على ٚت
زينة الّشباب، وىو لوف حّبة القلب، لوف العين، وال يحسن اجتماع األحباب إاّل في الليل، وما ستر األحباب 
عن الواشين اللواـ مثل سواد الليل، وال فضحهم مثل بياض الّصبح ومن السواد المداد الذي يكتب بو كالـ 

، كاألسود ُب الدراسات العربية جاء ُب (ٓ)"العنبر ما كاف الطيب يحمل للملوؾ وال يذكراهلل ولوال المسك و 
 . (ٔ)الًتتيب الثاين بعد األبيض ُب قائمة الٌنمرم

الحّية والعقرب، أو التمر والماء، أو الماء "كعنوا  "فقالوا: األسوداف"مثٌت،  "األسود"كقد أطلق العرب لفظ 
 .(ٕ)"و الػَحّرة والليلواللبن، أو الماء والفث، أ

كقد دٌلت عليو اللغة العربية بألفاظ تدٌؿ على كٌل ما ىو ضد اٞتماؿ كاٟتياة، أك ما ىو مناؼو لبلطمئناف كالسبلـ،  
أسود حالك، وحانك، وأسود مسحنكك، وغربيب، وغيهم، وغيهب، "كما خٌصتو ٔتفردات تصفو كٖتٌدد درجاتو 
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دجوجي، وسحاب مدلهم،  ليل"فقيل: ( ُ)"اـ، ومدلهم، ويحمـووسحكوؾ، وفاحم، وغداؼ، وغرابي، ومدى
، كقد (ِ)"وشعر فاحم، وفرس أدىم، وعين دعجاء، وشفة لعساء، ونبت أحوى، ووجو أكلف، ودخاف يحمـو

مرات اسمًا وفعاًل، مفردًا وجمعاً، معرفًا ومنكراً، والذي يغلب  ٚ "كرد األسود ُب القرآف الكرمي ٔتشتٌقاتو اللغويٌة 
فجاء وصفًا لوجوه الكافرين الذين يسوّد يومهم، ويسألوف فيو ، ليو أنّو المقيت الذي يوصف بو شرار الناسع

(، وىو صفة المتداد الليل ٓٔ(، وربما عرفوا بوجوىهم الّسود )الزمرٙٓٔعن كفرىم بعد إيمانهم )آؿ عمراف 
ب للجاىلي الذي تلد لو زوجو بأنثى، (، ووصف كئيٚٛٔقبل بزوغ الفجر الذي شّبو بالخيط األسود )البقرة 

 .(ّ)"فوجهو أسود من العار الذي لحق بو على حد زعمو، ثم يصير أحمراً وبالعكس
قوة شيطانّية ظالمّية، صاحبة جنود ورموز وحوامل للعنة منها: الغراب والحّية والّضبع "كلذلك أمسى ىذا اللوف 

 .(ْ)"وف بدالالت الموت والضياع والعدميةوكّل قوى العماء والشّر األسود، مما حمل ىذا الل
كىكذا ارتبطت داللة األسود بالٌشيطاف، حىت أٌّنا تكاد تصبح داللة عا١تٌية مستقرة ُب البلشعور اٞتمعي، كالبشر 

 يتوارثوّنا على اختبلؼ الٌلغات كالثٌقافات. 
ة الٌشر، اليت ٖتاكؿ أف تعيد الكوف إىل  حاؿ ككانت داللة اللوف األسود ٕتٌسد حاؿ الصراع احملتدـ بُت آ٢تة النور كآ٢ت

ففي األسطورة الفارسية يحتدـ الصراع بين ) أىورا مازدا( إلو الّنور والخير، و)أىريماف( إلو "الٌظبلـ كالعمياء، 
الّظالـ والشّر حيث يخلق )أىورا مازدا( البشر لمعاونتو، في حين يخلق )أىريماف( الّشياطين والمردة لنصرتو 

ُب كل يـو (ٓ)"لو النورعلى إ مستمر و عنيف و ، كتتعٌرض الشمس لكوّنا آ٢تة الٌنور ُب معظم الثقافات القدٯتة إىل ىجـو و
يـو من جهة آ٢تة الٌظبلـ كالشر، كذلك ُب ٤تاكلة بدائٌية لتفسَت غركب الٌشمس ُب ظل غياب التفسَت العلمي 

 أفعواف الٌظبلـ كالشمس، حيث يغرؽ أفعواف الظبلـ الفلكي، كتصِور األسطورة ا١تصرية ىذا الصراع بأنو صراع بُت
تنػزؿ الشمس إلى مياه "كالشمس ُب مياه ا١توت. كأٌما األسطورة البابلية فتصف غركب الٌشمس كحلوؿ الظبلـ قائلة 

الموت عند جبل ماشو، الذي تمتد قواعده عميقًا نحو العالم السفلي، الذي يحرس بوابتو  البشر العقارب، 
. لذلك يرل البحث أٌف العودة إىل اٞتذكر الداللية للوف األسود (ٔ)"طوا جاللهم المرعب فوؽ الجبلالذين بس

ا١تستقرٌة ُب أعماؽ الثقافات البدائية شٌكلت ٥تزكنان ٚتعيان راسخان، ظهر صداه جليان ُب الشعر األندلسي، فاللوف 
تحٌدثوا عن صوره ُب كٌل ما عرفوه ُب ٤تيطهم،  األسود كاف ُب صلب حياة الٌشعراء األندلسيُت كصميم بيئتهم، ف

كاشفُت عن صبلهتم اٟتياتٌية بو، ٤تٌملُت ذلك اللوف دالالت تعرٌب عن حاالهتم النفٌسية، فعرٌبكا بصوره الكثَتة عن قيم 
 ٚتالية سلبية كإ٬تابية ُب اآلف ذاتو.
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 :الداللح املثاشسج للٌى األظٌد -أًالً 
  :المــعح 

د ُب مدح الٌشعراء األندلسيُت ذا ثنائية رمزيٌة دالة على داللتُت متناقضتُت: األكىل داللة اٞتليل كىو أمسى اللوف األسو 
اختيار ألواف قاتمة قد يثير "ا١تمدكح، كالثانية: داللة اإلىانة كا٠توؼ كا٠تيبة كا٢تبلؾ ٦تثٌلة بأعداء ا١تمدكح، لذلك فػ 

. فاإلحساس اٞتميل الذم ريًمز إليو باللوف األسود، ال (ُ)"زاىية شعورًا مختلفًا كّل االختالؼ عن اختيار ألواف
 يتحوؿ فيو اإلحساس إىل رىبة كخوؼ، بل إىل شعور إعجاب كقوة طبيعٌية ىائلة عند ا١تمدكح.

 لذلك كاف اللوف األسود موٌظفان ألىم ا١تعاين ُب سياؽ ا١تدح كمنها:
 الجلٌل: - 1

١تمدكح كاف جليبلن من خبلؿ عٌدة صور شعرية تؤٌكد ىذه الداللة، فالرمادم يفتخر إٌف الشعراء األندلسيُت أظهركا أٌف ا
 :(ِ)هبؤالء األبطاؿ

ِّّّ٤ََ ٥َََّّٖمُفََ ِٖ ًاّولؽََ ََ ًََ م٧أّ ََ ََوّااََ ّومََ

ََلٓنف٤ّ ََؤتّكَََ ٧َََيّالٌقَََ ََوّاَََ ََكب٧اّبفَََ َََ ّ
ّ

ّ
ًَََك ٤ِ َََََََُ٘ ّْٔا ََٖ َِ٘عَََََََ ُٖوُيُه٤ّ ّا ُّبَََََََََ

ََك ِّ ََٔاَ ُه٤ِّ َّمَََََ ٧ََاّأ َََََ ِّٔقًؾَََََ ََ َّوَقَََََ
ّ

هبا ىؤالء القـو ُب غاية البطولة كالفركسية، فجذا ٕتٌهزكا إىل اٟترب مل يرتدكا الٌدركع اليت تقيهم فالشجاعة اليت يتمٌيز 
ضربات األعداء، ألّنٌم يعرفوف مدل قٌوهتم كمدل ضعف أعدائهم، كلذا يذىبوف إىل الوغى كىم يرتدكف ثياهبم غَت 

م بدماء أعدائهم، حىت غدت سوداء لكثرة ما قتلوا اٟتربية، فجذا انكشفت ا١تعركة عادكا منتصرين، كقد اصطبغت ثياهب
 من فرساف األعداء، ككأّنم عادكا من مآًب أعدائهم مشفقُت عليهم.

 :(ّ)كيرسم الشاعر ابن عبد ربو صورة شعرية ١تمدكحو عبد الرٛتن الناصر بقولو
ّكًوئََََََىّتًيََََََو  ّ ٧َََََََ ّ او٦ًََََََّّّٔ

ّ

ٖٓا ُّّّّ ٧َََََََِأيّالّؾق٣ََََََِّعََََََ ٣َََّْك ّوعَػََََ
ّ

بق بطولة كشجاعة حوؿ راية ا١تمدكح، كيستميتوف حو٢تا، كقد غدا جيشو كثيفان كثَت العدد كأنو ىذه الكتائب تتسا
 سواد الليل الذم ٭تجب الرؤية أماـ الٌناظرين إليو.

 :(ْ)كٯتدح الٌشاعر ابن ىاين ا١تعٌز لدين اهلل، فيقوؿ ُب قادحات الٌنار اليت تشب للرـك
ََعُرَهّو ََو ؾق١َِّاََََََ ََٗىّا ّإََََََ ُّتَشََََََ

ََّ ََوُّ َََ ََوّّهلَََ ََوِ ّكلٓنفَََ ٧َََ ّالٔغؿَََ َّع٣ّْ َََ
ّ

ّ
ُّّّٔ ََ ّٔٔبعقَََ ََ ٥ََِّا ّالطٖوَََ ٩َََّمَََ ََوّهَََ ّومَََ

٧ََيُّ ٠ََُّاَََََ ََوّمك َََََ ًِفَََََ ََوْ َّتَؾّؼ ّٔيمَََََ
ّ

يعرٌب الشاعر ُب البيتُت عن نار اٟترب كيف يشٌب سعَتىا على آؿ اٞتاثليق، كذاؾ األكار غَت بعيد من بٍت أمية، فجذا 
 مشاكلة للدماء اليت تلٌقتها مبلحف سود.ما رأيت شبوهبا مشتعبلن رأيتها تعلو على الغمار، حىت تراىا 

إٌف الشاعر رأل أف سيوؼ ا١تمدكح أزالت كٌل ا١تصائب كا٠تطوب، فأعادت الٌسعادة كاإلشراؽ للحياة، ُب حُت 
. كخيبة و  جعلت تلك الٌسيوؼ من أياـ أعداء ا١تمدكح أياـ خوؼو كرىبة و
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 :(ُ)نة اليت حدثت ُب عهدهكقد قضى ا١تمدكح عند الٌشاعر ابن شيهيد األندلسي على الفت
ّّ َٔ ََ ََُي٣ُّاهُلََََََ ََوُّاََََََ َِٔ ّلـََََََ ََ َّ َيََََََ

ّضََََََََََََٖتّاّ َََََََََََؤع٤َُّا٧ََََََََََََيهو

ََّو ٍِػؾ٧اّ ؽلٖنؿََََََََََََََََ ًَ ََ ّ وِاََََََََََََََََ
ّ

ّ

٧ََأع٤ِ ِّٖاهَلَََََََََ ََ ٧َََأع٤ٍَّغِقَََََََََ ّبـََََََََََ

ِّٛاّ َََََََؤع٤ِّّّ ِّٔٔم٥َََََََِّبَََََََق َََََََِٖ ّبول

ََٖتّالٌٖعؤلَََََََََُىّبولٓضَََََََََٖأغ٤ِّّ َّضَََََََََ
ّ

سبل ا٢تدل من خبلؿ ضياء النجـو اليت حيث يؤكد الشاعر ُب األبيات بطولة ا١تمدكح كقومو، فيقوؿ: لقد ظهرت 
حيث ضرب الفرساف جحافلها الكثَتة بفرساّنم البيض، كفٌركا ىاربُت،  -كناية عن الفرساف-تلتمع ُب مواكبها 

 فكأنك ضربت الثعالب باألسود، ففٌرت جزعان كخوفان كما فرَّ األعاجم من جيش ا١تمدكح. 
ة ُب قـو ا١تمدكح ا١تعتمد بن عباد الذين بلغوا أٝتى مراتب العبل كالرفعة، كأٌما الشاعر ابن عبدكف فقد كجد أٌف اٞتبلل

 :(ِ)فيقوؿ
ََل ٖايّالعََََكّّّّ ََٕواّبََ ٍّٖأَََ ََ ٥ََّمعشََ ّمََ

ّ

٧ََيُّّ ََول٩ّاَََََ ٣ََّْوالؾقَََََ ١ََُُّغْػَََََ ّواّ َََََ
ّ

فا١تمدكح من أكلئك ا١تعشر الذين أخذكا بأطراؼ العبل سؤددان ك٣تدان، حيث كاف األفق غافبلن عنهم، ككانت الٌليايل 
 لى الناس، فأضاؤكىا هبٌمتهم كشجاعتهم.سوداء ع

 :(ّ)كيقوؿ الشاعر ابن خفاجة ُب ٦تدكحو الفقيو القاضي أيب أمية
ََُطٖاًّّ ٧َََٖيّأِاَََ ََوّاِاَََ ِْٖ ُّكّؾؿَََ ََ َََ ّٔ٦ََٔ َّ ٔؾّؾَََ

ّ

ُّٛأِا٧ََََََيُّّّّّ ّتَََََلُل١ََّلْػظًَََََوّ ف٧َََََّأِبََََََق
ّ

١تعاين كأنصعها، فجماؿ معانيو تتجلى اٞتبللة عند ٦تدكح الٌشاعر ُب سواد مداده، الذم تتوٌضح فيو أسطع األلفاظ كا
كألفاظو تتكامل من خبلؿ االنسجاـ بُت سواد ا١تداد كبياض ا١تعٌت. ك٬تعل الٌشاعر ابن الزقاؽ البلنسي من الليل 
ا١تعركؼ بسواده الكثيف ذلك اٞتبلؿ الذم يبدك على ٦تدكحو، فغدا ذلك الليل مقارنةن مع ا١تمدكح غَت مكتمل 

 :(ْ)كا١تكانة أماـ جبللة ٦تدكحوالٌسواد، فهو ضئيل القدر 
ُّّ٦ََ ََق٤َُّعكَلَََ ٣ََُّاليفَََ َّ٘الؾقَََ ََٔي ٧ََُّأْلَََ ّلَََ

ّ

٧ََََََََََِائّّّ َّّٕتِشًَََََََََؿ٣ّأ عَََََََََوُضُ ّٔب
ّ

 :(ٓ)كأٌما ٦تدكح الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب فهو جليل، كالقصيدة اليت قا٢تا ُب ٦تدكحو فيها اٞتبللة
٧ََُ َّبّٔو َُٗؾََ ََوَ ّا ََوّ ََ ِٕهوَّكَؿََ ََ ََََََُ َّعًئَََ

ََو ًَِّمَعؤنقفََََ ـَ َََؽ َٔأيهوَّاََََ ََ ٧َََاَئّمََََ َّاََََ
ّ

ّ
ّّ٨ََ ََوَ ٔتفوّ ؾََََ ٨ََّٔبَشََََ َِٗهََََ ََوِ "ُت ّ"َبٖشََََ

ٖٗهوّ ّاّلَؼَََََََََو ِّّ َٔامََََََََََئّاَََََََََ ُ٘ ّإٓاّا
ّ

يشيد الشاعر ٔتعاين قصيدتو كركعتها، فيخاطب ٦تدكحو أف يتناك٢تا بيد القبوؿ بديعة األلفاظ كا١تعاين، حيث ٗتتاؿ 
ظها اليت أظهرىا ا١تداد، ألٌف سٌر ا٠تمرة يكمن ُب بأحكامها على شعر بشار بن برد، كقد استقٌرت معانيها ُب ألفا

 دناّنا احملكمة اإلغبلؽ.
كيرل الٌشاعر اٞتبللة عند القاضي عياض بن مرزكؽ، فهو دائم العلو، كمن يعاديو فجنو يًتٌدل ُب مهاكم ا٠تيبة كالٌذٌؿ، 

 :(ٔ)كعلو مكانتو دائمة طا١تا أٌف ىناؾ صبحان يوٌشي سواد الٌدياجي ا١تظلمة
ََوَّّي ََََََََََ َّ٥ََِ ٧ٍَََّوَمََََََََََ َُٔػََََََََََََََََوِ ّّاَ ّ ُّ ْؾََََََََََ َّياُ َّوِف٧ََََََََََََََََلّ ّٔاِن

                                                 
 .ٜ٘ٔديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٔ
 .ٖٕٔديواف ابف عبدوف: ص - ٕ
 .ٜٙٔديواف ابف خفاجة: ص - ٖ
 .ٙٗٔيواف ابف الزقاؽ البمنسي: صد - ٗ
 .ٖٓٚ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٘
 .٘ٗٙ/ٕالمادر السابؽ:  - ٙ
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َٖٔووع٩ّّّّّ ُّْالَََََََ ّمَََََََوَّوَ ٨َََََََّالٗصَََََََِي
ّ

ّ َّا٧َََََََََََََََََََََإيّبيقََََََََََََََََََََوِ 
ّ

 :(ُ)كيرل الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي اٞتبللة ُب قوة ٦تدكحة
ٌَ ّّْٔمََََََََرّاََََََََ٘ممـّّو ََََََََٔ ّوََََََََ

ُّٔاّ َََََويلّ ّ َََََو ّ ٍوعََََََيّّّٕ ّويقَََََ
ّ

ّ
ََوّّ ٥ََّيوَ ََْىّمَ ٧ََٓيَّطَ ََوئٔىإذاّااَ ّع٩ّا٘صَ

ـ٦ًُّٓتئَََََََوّبفَََََََوّكولؽ٧اكَََََََٔى ّأاَََََََ
ّ

فقوة ٦تدكح الشاعر تتجٌلى بتلك القدرة ا٢تائلة على التغٌلب على ا١تصائب السوداء عندما تشتٌد كتتزاحم، فهو يبيد 
 األعادم، كيدب  اٟتتوؼ ُب صفوفهم، كأسنتو كواكب تلتمع ُب ٝتاء نقعو.

 :(ِ)عبد اهلل بن كاجب بقولوكتكمن اٞتبللة عند ٦تدكح الٌشاعر أيب ٤تمد 
ًِّا٧َََََُيّاٗط٧َََََٔتّ نٓنـَََََوّّّ ّإذاّاُ ؾعَََََ

ّ

ََىّّٔ ٧َََ ّك٧كَََ ٧ََائ٦ّٔنَََ ٥ََّأضَََ ُّْمَََ ََـْؾَؿ َّلَََ
ّ

شٌبو الشاعر ا١تمدكح بكوكب نٌَت، كنوره ىداية لآلخرين، يضيء ٢تم الٌسبل عندما تًتاءل كتطلع ا٠تطوب الٌسود ُب 
 أيامهم.

 :(ّ)لة قومو ُب مكانتهم العالية كإرادهتم ا١تدىشةكأٌما الشاعر أبو عبد اهلل ٤تمد بن حربكف فَتل جبل
ِٗمُيُف٤ِّ ََ ّوإن٩َََََّم٥َََََّالؼ٧َََََِ ّالَََََٕو٥َّ َََ

ّ

ََعّوّ َّٛنو َََ َََق ٣ََِّأِبَََ ٧ََاَيّالؾقَََ ُٖٗيّاَََ ََ َّوَََ
ّ

يفتخر الٌشاعر بنفسو كبقومو، فَتل أٌف قومو جليلو القدر كا١تكانة، فهم ٯتلكوف إرادة ال توصف، فبجرادهتم ٬تعلوف 
الشاعر أراد التعبَت عن أٌف إرادة قومو العتيدة تزيل ا٠تطوب كا١تصاعب اليت تعًتض  سواد الليل أبيض ناصعان، فكأفٌ 

 ا١ترء ُب حياتو، فتغدك اٟتياة بفضل إرادهتم سعيدة ىنيئة للنفس. كيقرف الٌشاعر ابن سهل جبللة ا١تمدكح براياتو السود

(ْ): 
ََِمُئي ّّٔ ََََُِ ََكْ ّٔب ٧ََُيّإ ََََ ََََِٗ ٦ََُّال ّأ كُمََََ

ّ

ُّّّ٘ ِّٔا ََ ََََّ َ٧ََ ََوّ َََ ََقكاُّكلٓنفَََ ََََٔ ّ٢ََٔ ّْؾَََ
ّ

إٌف رايات ابن ىود الٌسوداء تبٌشر بالعبل كالسؤدد ٣تدان كرفعة، فعندما أعبلىا غدت فوؽ خٌد اإلمارة كأٌّنا ا٠تاؿ الذم 
 يزيد ا١تلك ٚتاالن كما يزيد ا٠تاؿ ا٠تٌد ٚتاالن.

، كيقرنو بقٌوتو كبقوة جيوشو أك إٌف اٞتبللة عند الٌشاعر األندلسي متعٌددة الدالالت، فقد كاف يرل أٌف ٦تدكحو جليبلن 
تغٌلبو على ا١تصائب كا٠تطوب الٌسود، كبلوغو مراتب العبل كالفخار، لذلك كاف اللوف األسود موظٌفان ُب إظهار 

 دالالت اٞتليل اليت أضفاىا الشاعر على ٦تدكحو.
 الم اٌا ال وع:  -  2

األندلسيُت مشحونة ٔتشاعر متأٌججة، مرتبطة بدالالت ُب قصائد الٌشعراء  "المنايا السود"ظهرت الًتكيبة اللونٌية 
رمزيٌة، فهي تصور ا٠تارج ا١تدرؾ، كما يلقيو ا١تمدكح على أعدائو، كلكٌنها ترتبط بالداخل النفسي؛ أم بداخل نفس 

 الشاعر كشعوره كما يسقطو على الواقع ا٠تارجي الذم يراه من خبلؿ ذاتو.
وؼ ا١تنايا ٕتعل من ا١توت رىبةن كخوفان كفزعان، بل إٌّنا تعرٌب عن أشٌد دالالت ( للموصالّسودكىذه الصفة الٌلونٌية )

ا١توت، فهي تكِثف من حاالت الرىبة كا٠توؼ، لذلك جاءت معرٌبة عن أىم دالالت الٌلوف ا١تفزعة للنفس كىي رىبة 
 ا١توت.

                                                 
 .ٛٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص  - ٔ
 .ٖ٘ٔ/ٕالمغرب في حمى المغرب:  - ٕ
 .ٕ٘ٓ/ٕالمادر السابؽ:  - ٖ
 .ٕٔبف سيؿ: ص. وينظر: ديواف ا ٕٓٚ/ٔالمادر السابؽ:  - ٗ
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عن تلك الرىبة اليت تصدر من ا١توت،  فمن ا١تعركؼ أف للموت رىبة ترتعد منها الفرائص، كقد عرٌب الشاعر األندلسي
 كيلقيها على أعدائو، فتجعل من مناياىم سودان، بل إٌف الٌشاعر األندلسي يرل ا١تمدكح كقومو أعوانان للمنايا الغواشم.

 :(ُ)كىذا ما عرٌب عنو الرمادم
ًَّّ ٖٗ ََ ًََوّأٔ ََََ ََون٧اّمؾ٧كََََ ٧ََاّكََََ ّإذاّا ًٗلََََ

ّ

ِّّ٤ََ ََوّالغ٧ا َََ ٧ََاُاّا٘ـووَََ ّو ّأَََََٖٖتّأ َََ
ّ

ٯتدح ىؤالء األبطاؿ الفرساف، بأّنٌم إذا مل ٭تاربوا كانوا ملوكان أشاكسان، كعندما احًتبوا كانوا ا١تساعدين الذين  فالرمادم
 يساعدكف ا١تنايا ا١تهلكة لتطيح بأعدائهم، كهتلكهم ىبلكان ٥تيفان ال مفٌر منو.

 :(ِ)كيصف الشاعر ابن ٛتديس حجفل ٦تدكحو
ّّْ٣ََ ََّٞلِقَََ ٥ََّالـٓؼَََ ٦َُُّمَََ ََِي َََ ُّ٣ََْ ّعََػَََ

ََوّّت ٧َََيّا٘ـووَََ ٦ََّاَََ ُّٛمـَََ ََق ُّٞاليَََ ََ ّضَََ
ّ

ُّّ ٧ََ ٧ََّبَََِ ٦ََّوهَََ ٧ََُ ّ قَََ ٢ََُّاَََ٘ ََ َّوِضَََ

ّبـؽََََََوِنّاََََََٖٖؤتّوه٩ََََََّذك٧ََََََ ُّّّ
ّ

يرل الشاعر ىنا شجاعة ٦تدكحو الفائقة من خبلؿ كصفو ٞتحفلو، الذم ٬تعل من صباح النقع ليبلن، كفيو ا١توت 
للعياف كأنٌو إنساف يضحك، مع أٌف ذلك اٞتحفل تراه عابسان كىو مقتحم  الوغى، فبًيضو كأٌّنا تلد ا١توت كا٢تبلؾ باد و

 عندما تكوف ُب ساحات اٟتركب.
 :(ّ)ك٭تاكؿ الٌشاعر اٟتكيم أف يرسم صورة لطيفة كمعرٌبة عن شجاعة ٦تدكحو

ََّو ّوقََََََّٔغٓشََََََوّْم٥ََََََّا٧ََََََٔيّا٘ـووََََ

ََويّّّ ََقَّٛػَََ ٧ََ ّبَََ ََٖ ّاَََ ََكّبَََ َََ ّ
ّ

ّ
َََىُّّّ ٦ََّ يَقََََ ٥ََّلََََ َََوئْىّويقفََََ ّاََََ

ِّٜبفََََََوّإؿََََََوع٤ّوال وََََََىُّّّ ُّتؼََََََ
ّ

اف شجاع ال ٮتاؼ عندما تتزاحم عليو سود ا١تنايا ا١تهلكة، فكأٌّنا بالٌنسبة لديو سحائب تغدؽ فممدكح الشاعر إنس
ذلك الودؽ الغزير من ا١توت كا٢تبلؾ، كتغدك البيض برقان ُب سحائب ا١تنايا، فبل برؽ يوجد غَتىا، كىي تقطع الرؤكس 

 كالرقاب.
 :(ْ)ببلئوكيصف الٌشاعر ابن اٟتداد األندلسي شجاعة ا١تعتصم كحسن 

ََيٌّ ٍَٔؿَ َِ ٧ََُِ ُّم َُّالٗشَ ََو ٌُّالُؽؿَ ََ ًَّ قَ َِٔم ََ َّأْقَ
ّ

َِٗئ ٤ُّ ٧ََََُِِٗيَّتََََ ٌُّا٘ـووََََوّال َِٔ ّ قََََ َّوُعََََ
ّ

يسبغ الشاعر على ا١تعتصم ثوب البطولة، فهو يػيٍقدـ ُب ا١تواقف اليت تًتدد األبطاؿ الٌشجعاف عن ا٠توض ُب غمارىا، 
 ك٬تود فيها.

( داالن على رىبة ا١توت الذم يراه الٌشاعر األندلسي ُب بطولة المنايا السوداللونية )لقد غدا الٌلوف األسود ُب الًتكيبة 
 ا١تمدكح كشجاعتو اللتُت ال نظَت ٢تما.

  واع السٌن و وعاء القلو: - 3

استخدـ الٌشاعر األندلسي ُب سياؽ مدحو للخليفة أك األمَت عبارات فوؽ لونٌية، منها سواد العُت كسوداء القلب، 
لديو اىتماـ جذري باألبعاد الهندسّية للوجود والمعطيات الحسية ألشيائو "الشاعر األندلسي العريب كاف فكأف 

 .(ٓ)"ليس المادية فحسب بل المجّردة
على األبعاد والمظهر الحّسي الفيزيائي واأللواف والحجـو والمدركات "لذلك كاف الٌشاعر العريب يرٌكز غالبان 

                                                 
 .ٕٔٔشعر الرمادي: ص - ٔ
 .ٕٙٗديواف ابف حمديس: ص - ٕ
 .ٔ٘ديواف الحكيـ: ص - ٖ
 .ٕٓ٘ديواف ابف الحداد األندلسي: ص - ٗ
 .ٕٛـ.صٜٔٛٔ، ٕبيروت، ط: -جدلية الخفاء والتجمي، دارسات بنيوية في الشعر: كماؿ أبو ديب، دار العمـ لممصييف  - ٘
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كقد الءـ الٌشاعر األندلسي بُت سواد العُت كسوداء القلب، كطابق بُت  (ُ)"الشعريةالحسّية في عناصر الصورة 
 ألواّنما كبُت ا١تمدكح، كما يثَته من ٕتلٌيات ُب نفسو.

إٌف الشاعر أراد أف يفخر ٔتمدكحو لذلك ٞتأ إىل تضخيم ذات ا١تمدكح داخل إطار صورة شعريٌة يكوف ا١تمدكح ىو 
دكح ىو سواد عينو فهو الرؤية كالبصر، الذم يرل من خبللو الكوف، كىو سواد القلب، فهو مركزىا، كعرٌب عن أٌف ا١تم

سريرة اٟتٌب كالعواطف اليت توجد ُب ذلك ا١تختزف لكٌل األحاسيس كا١تشاعر كلنبض اٟتياة، كيقصد الشاعر من 
لوقت نفسو التعبَت عن ارتباط حياة خبلؿ تلك الداللتُت اللونٌيتُت إعطاء ا١تمدكح تضخيمان لذاتو ال ّناية لو، كُب ا

الشاعر ْتياة ا١تمدكح، فكأٌف حياتو رىينة حياة ٦تدكحو. لذلك عمد الشاعر من خبلؿ تلك ا١تفردة إىل تضخيم ذات 
ا١تمدكح، كقد عرٌب الشاعر األندلسي عن ا١تكانة اليت ٯتثٌلها ا١تمدكح بلوف الٌسواد ا١تتمٌثل ُب ٤تجر العينُت، فالشاعر ابن 

 :(ِ)ج القسطلي ٯتدح ابٍت ا١تنصور أيب عامر، فيقوؿ فيهمادرا 
ََََََََََّكُهؿَََََََوّلؾَََََََٔو٥ِّوالَََََََٔنقوّمَّّّ

ّ

ََِق٥ِّّ ًََََََََََََََ ُْ٘ؼَؾ َٔاَواُهؿوّ ّا ٧َََِو ُّاَََََََََََََ
ّ

فا١تمدكحاف يعٌداف بالنسبة للٌدين كالٌدنيا كالٌسواد الذم ٭تٌل ُب ا١تقلتُت، فهما الٌسواد الذم يبصر اآلخركف من خبللو 
 بلـ.طريق ا٢تدل كا٠تَت كالسٌ 

 :(ّ)كيعرٌب كذلك الشاعر ابن زيدكف عن مكانة ٦تدكحو، فيقوؿ
ٌَّ ٖٓ ََ ٦ََُّٔغََََ ًَّ قََََ ََ ٦ََّْأِنََََ ِٔو٥َُّوِعََََ ََ ّالََََ

ّ

ُْ٘ؾ٢َََََُّعػ٥َََََّْأنًَََََّ ق٦ََََََّا٧ََََََايُّّّّّ ّوا
ّ

ٍلك ّتفن العُت، كا١تمدكح ىو السواد 
ي
يشٌبو الشاعر ابن زيدكف الٌدين بالوجو، كا١تمدكح ىو غرة ذلك الوجو، كيشبو ا١ت

 من خبللو.الذم يبصر كيرل 
 :(ْ)كيقوؿ الٌشاعر ا١تعتمد بن عباد ُب ابنو ا١تأموف أيب الفتح
ََِقٔلّّ ََوّاَََََ ِّْوَََََ ًِ ََ ََوّالَػَََََ ّو ِيَ ّأبَََََ

َََََََّ٘وّأّ ٣َََََََََُّٖو ًَّبـَََََََوَّّٕت ِّ ًََؾْؾََََََََ

ّوُيوَن٢َََََََََّمـََََََََٓوّ ق٧ََََََََ ًاّغََََََََٔ 
ّ

ّ

ََََََِٗفوئّّّ ّوُ وَيّالَؽَََََٖ ّبعَََََُّٔ ٧َََََ ّال

٧ََائّ َََِٖ َّٖال ََ َِّّغِقَََ ََ ََٔىّوالعَََ ّم٥َََََّالؼؾَََ

٧ََِيائّّّ ِّٙالَََََ ِٖو ََ ٢ََّبَََََ ََُرّإلقَََََ ّتطَََََ
ّ

؛ فكاف ٣تيئو إىل عند  يصف الشاعر ا١تلك ا١تعتمد بن عباد ٣تيء ابنو ا١تأموف كشعوره بلٌذة النـو بعد طوؿ سفر متعبو
 أبيو كنبض سواد القلب باٟتياة، كسواد العُت الذم يبصر بو الدنيا؛ لذلك يزؼ  لو طيور الوداد كاحملٌبة.

 :(ٓ)كٯتدح ا١تعتصم بن صمادح ا١تعتمد بن عباد، فيقوؿ
ـَِؼيَََََيّّّّٕ ًََوّ ّك٣ََََََّم ََوّوا ًَََََٔاّ ؾؿَََ ّوَََ

ُّّ ُٖ ََؽ ٢ََّأ َََ ََوّ ّمـَََ ًُّلؼَََ ََ ََى٥ُّ ِٖمَََ ّلَََ
ّ

ّ
ِٖ ِّ٘والَؼَؿَََََ ّعُؾًَََََّووَََََوّ ولًٌَََََوّلؾٓشَََََؿ

ِّّّّٖ ًَّا٧ََََاَيّالؼؾََََٔىّواليصََََ ّلؼَََََّٔ َؾْؾََََ
ّ

فا١تعتصم بن صمادح ٮتاطب ا١تعتمد بن عباد بأنٌو حاز علمان كاسعان، كىو ذك مكانة عالية بعد الٌشمس كالقمر، كلئن 
 للقاء معو فقد حلَّ ُب سواد قلبو كُب بصره، فاٟتٌب لو كالبصر من خبللو.حيـر نعمة ا

 :(ُ)كلكٌن الشاعر ابن ٛتديس يكاد يبذؿ سواد عينو من أجل نظرة من ٦تدكحو ٕتاىو، ألنٌو رأل فيو مبِدد ا٢تٌم كالٌتعب
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٧ََََيهّو ََٖٔ ّأِاَََ ُّّاَََ٘ ََ َََ َّ ُُٕ ََ ََوُيّتيَََ ّتؽَََ
ّ

ََٔاّّّ ٤ََّٓوالَؽَؿََ ٩ََّاهلََ ٢َََّتـػََ َّٕمـََ َٖ ََ ّ ّنظََ
ّ

 :(ِ)كيبالغ الٌشاعر ابن الزقاؽ البلنسي أشٌد مبالغة ُب تضخيم ذات ٦تدكحو
ُّّّٞ ًُّول٧َََََََّأنَََََََينّأاًَََََََطق ّكًيَََََََ

ّّّ٩ََ ٥ََّأِؾَََََ َََيّمَََََ ََٔيُ ّالرا َََََ ّقَََََ
ّ

ِّّٖ ََ َّْيوَاّاليشَََََََ  ََِٔ ََكِ ّقَََََََ ٌّعَََََََ

ِٖ ََََََََ٘ٔٔاُيّا٧ََََََََاَيّاليصََََََََ ّوكََََََََواّا
ّ

شر ٚتيعان لصاغ من أ٪تلو لقد كتب الٌشاعر ١تمدكحو قصيدة مدحية كلو استطاع ٞتبللة قدر ا١تمدكح ا١تتفٌرد عن الب
 يراعة، ككاف مدادىا األسود سواد بصره.

 :(ّ)كٮتاطب الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب ٦تدكحو قائبلن 
٧َََائّ ََِىّ ٥َََََّاََ ٣ََِّإِاَّتٔغََ ََوّالَػِضََ ّوََََوّأَبََ

ّ

ََمائّّ ٧َََأيّالػََ ًَّ ٥َََََّاََ ََ ََؤّغِيََ ََِق٥ِّمََ ّالَعََ
ّ

ُب القلب، فهو ماثل اٟتضور حىت أٌف الشاعر يرل إف نظرت عينو إىل  فا١تمدكح عند الشاعر إف غاب عن عينيو فجٌف حٌبو باؽ و
 :(ْ)غَت ا١تمدكح فجنٌو سوؼ يرل ا٠تزم كالعار ُب سواد نظره، ك٬تعل جفنو رىُت الٌسهر كاألرؽ فقط

ّّ٩ََ ـََََٔ ُِٖ ّٔبَعِق ََ َُٖك٤َِّنَظََََ ََ ٥َََِّغِقََََ ّإاَّأُكََََ

ـَِفَََََََو َْٕػ٥ََََََََّٔم ّٓٔأِعَع٣َََََََُّا ّأَنَََََََوّوا
ّ

َََّّّّ ََََِٖ َّْال ٧َََاَيّذا ََوَّاََََ َُٔك٤ِّوََََ ََ ٧َّأيَبِعََََ

ََََََِٗفوئّّّ ََََََُِْؽـ٨َّال ُّ ُيًََََََِوّيائؿًََََََؤّل
ّ

لقد كانت داللتا سواد العُت كالقلب تكتسباف أبعادان فوؽ لونية، أ٫تها البصر كاٟتٌب، كبدكّنما ال معٌت ٟتياة 
اإلنساف، كمن ىنا ٕتٌلى ا١تمدكح من خبلؿ تلك الٌداللتُت رمزان لسعادة الشاعر، لذلك كاف البٌد للشاعر أف يبالغ ُب 

ىدؼ "تضخيم ذات ا١تمدكح من خبلؿ تلك الداللتُت، كٯتنحها ذاؾ البعد البصرم القليب، فالٌسواد ىنا 
 على البعدين النظرم كالنفسي. (ٓ)"للمالحظة

 

 (الّ واع )عالالت أخرى للمفرعة اللو ٌة   - 4

اإلىانة كا٠توؼ كا٢تبلؾ اليت   تعٌددت دالالت الٌسواد ُب ميداف مدح ا١تمدكح، كىذه الٌدالالت كانت تعرٌب عن معاين
 كاف ا١تمدكح يلحقها بأعدائو، كمنها:

 الخوؼ والهلع: ػ ٔ
عرٌب الٌشاعر األندلسي من خبلؿ دالالتو اللونٌية لسواد الوجوه عن مشاعر ا٠توؼ ا٢تلع اللذين يثَت٫تا ا١تمدكح لدل 

 أعدائو ُب ساحات ا١تعًتؾ.
 :(ٔ)ؾ ا١تمدكحلقد كصف الٌشاعر ابن دراج القسطلي ىوؿ معًت 

٧ََََََِِِيّأوعف٦َََََٔ ََٖ ّا٧َََََُ٘ ّ ٥َََََُّم ّوأِبَََََ
ّ

َِٗئل٠ََََََُّّ ُّٔواّقََََََٖاُاَّت َُّٖوِيُعََََََ ّ ولصَََََِي
ّ

تعرٌب عن تلك اٟتٌدة ُب الشعور االنفعايل ١تشاعر ا٠توؼ كا٢تلع، الذم يزيد من كطأهتا  "ِ ُمْسَودِّ أوجهو "فصورة ا١توت يربز عن 
كجوىان كثَتةن، كالٌشاعر ترؾ للمتلقي فسحة ال متناىٌية من التخٌيل لكل ا١تشاعر  ٣تيء الٌسواد على أكجو متعٌددة، فا١توت يربز

ا١تخيفة اليت تثار ُب ساحات معارؾ ا١تمدكح، لذلك قرف الٌشاعر ظهور ا١تمدكح ُب معاركو بظهور ا١توت، حيث بدأت األقراف 
 تتهاكل ُب ا١تعركة.

ٌف رؤية األعداء لبًيض سيوؼ ٦تدكحو، ٕتعل الرعب كا٢تلع يدبٌاف ُب كيرل الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي أ
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 :(ُ)تصفٌر كترتعد -كىي أشد اٟتشرات ٝتٌان -األكصاؿ، كٝتر القنا لكثافتها كضخامة عددًىا ٕتعل العقارب 
ًََو ََقّٛويََ ٧ََهف٤ّّوبََ ََـف٤ّوعََ ٧ََٓيّمََ ّتََِ

ّ

ّٖٓمـفََََوّالعؼََََو تُّّّّّ ّو ََََّٖقـًََََوّتصََََػ
ّ

عرٌب عن مشاعر ا٢تلع كا٠توؼ كالرعب، اليت ٯتثٌلها اللوف األسود من بُت دالالتو ت "سود الوجوه"كىكذا ٧تد أٌف داللة 
اللونٌية ا١تشؤكمة، كقد تراءت عند الٌشاعر األندلسي ُب أعداء ٦تدكحو كخصومو، كمن ىنا قرّنا بداللة ا٠تزم كالعار 

 الذم كصم كجوىهم هبا.
 المصائب الشديدة: ػ ٕ

ليت يعانيها اإلنساف، كالشاعر األندلسي استغٌل ىذه الداللة للتعبَت عن تلك يدؿ الٌسواد على كطأة ا١تصائب ا
 ا١تصائب، اليت ينهاؿ هبا الٌدىر ا١تعركؼ ٓتطوبو كصركفو ا١تظلمة على أعداء ا١تمدكح.

 : (ِ)يقوؿ الشاعر ابن ٣ترب ا١توحدم كاصفان أحداث الدىر الٌسوداء كما فعلتو بأعداء ٦تدكحو
٨ََّّا ََوُاّ ؾَ ٨ََّالٗمَ ََٔ أحنَ ََٔأ ّواعًفَ َ ّّ

ََف٤ِّّ َََُِ ّٔٔأِنُػ ََ ٧ََُ ّاهلـَََ ًُِف٤ِّنػَََ ََوَ َ  ّونَََ

َٔياّّ ََ َ َّ٦ََ ََٖ ٨ّمٌؾَ ََ تّ َ ٨ََّالَ ٤ََِّ ؾَ ّ ُفَ

ََو ي٦ّّّّٔ َ ِّ٘ ََ ٥َََّنْػَ ََو ْىّ َ ََكّ َ ٧ََاّ َ َّوِلَ
ّ

ّ

٧ََيُّ َََِٓ ٦ََُّال ََٖأئف٤ّأ ٔاُ َََ ََِضَََ ِّٞ ََ ّ َّقْطَََ

ُّّّٔ ََ ََؤ َّتِعٖوََ ٨ََّاهلقٍََ ِٔٔه٤ِّ ؾََ ََ ٤ََُّؤػََ ّ ؾََ

ُٔويُّّ ََ ََٖتَّمِعََ ََ ََلٖاّالًََُ ٨ََّبََ ََواُّوْؼَضََ ّإاّكََ

ّّْٔ ََ ََينّوّْوالََََ ٧ََيُُّوِغََََ ٧ََُ َّم٧ُِلََََ ُِٖعََََ َّو
ّ

يرسم الشاعر ْتًتم األندلس صورة شديدة ا٢توؿ ألعداء ا١تمدكح، فكأٌف الشاعر استعار ما ٬ترم ُب يـو القيامة 
يا أيها الّناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً ال يجزي والٌد عن ولده وال مولوٌد ىو جاز عن ": للكافرين، كىو قولو تعاىل
فوصف بو ىؤالء األعداء، فالزماف قصدىم ٔتصائبو . (ٖ)" حّق فال تغرّنكم الحياة الدنياوالده شيئًا إّف وعد اهلل

كخطوبو، كا٠تطوب كا١تصائب اجتمعت مع بعضها بعضان، كىبطت عليهم من خضرائهم، فقضت عليهم سيوؼ 
 ٖتصى، إّنٌم مثل ا٢تند، كمل يفدىم ا٢تركب من ساحات ا٢تيجاء، كلذلك كانوا قتلى على الًتاب، فأعدادىم كانت ال

الًتاب إذا استطاع ا١ترء عٌد الًتاب، ففٌر ما بقي منهم، فبل ٕتد صاحبان يفد صاحبو بشيءو، كال كالد يرجو ٔتولوده ما 
 ينفعو.

إٌف الدىر عرؼ ٓتطوبو كمصائبو السوداء، لذلك جاءت الداللة اللونية ُب ىذا الٌسياؽ معرٌبة عن كطأة ا١تعاناة 
 ها الٌشاعر ألعداء ٦تدكحو.كا١تصائب اليت رٝت

 الخيبػػة:ػ  ٖ
أصبح اللوف األسود رمزان من رموز ا٠تيبة ُب حياة الٌشاعر، إال أٌف ا١تمدكح كاف يقف على الطرؼ النقيض من ذلك 

ر ابن الرمز، فهو الرمز ا١تبٌددي لتلك ا٠تيبة، كرمز األمل كركح اٟتياة اليت تتغلغل إىل ركح الٌشاعر كحياتو. كقد عرٌب الشاع
 :(ْ)خفاجة عن ذلك

ّّّّ٨ََ ـَََ ُ٘ ٦ََّا ًَّبََ ََ َِّٔ َ ْػََ ََ ٧ٍََ َّقََ ُٖٖتّوََ ََ َّ َؾََ
ّ

ِّّّّّ٘ ٧َََََََِ ّ ق٦َََََّا٧َََََاَيَّو٥ََََِّاليََََوئ َّوَم
ّ

 يرل الٌشاعر بأٌف ا١تمدكح ىو الذم يزٌؼ ا١تٌت، كيزيل كٌل ما يعًتم نفسو من سواد بؤسو كظبلـ.
يكحل ضى كىو ال هبجة كال ركنق لو، ألنٌو مل كقد تصاب نفس الٌشاعر ابن الزقاؽ البلنسي با٠تيبة، حىت أف العيد م
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 :(ُ)ناظره برؤية ٦تدكحو، لذلك يتساءؿ ىل أخفى الواشوف ما كاف بينو كبُت ا١تمدكح؟ فيقوؿ عما آلت إليو نفسو
َََّّّٕٖ ٧ََن٩ّبـظَ ٣ََِّعػَ ُّّٕٔأكََ ََ ٨ََّالعقَ ّمضَ

ّوه٣ََََّ ؿََََّ٘ال٧ا ٧ََََاّبََََقينّوبقََََـؽ٤ّ
ّ

ّ
ّإلق٢ََََّ لض٨َََََّو٧ُم٦ََََُّوه٧ََََّم٧ََََِيّّّّٗ

ََواَّّ ٨ََّأ ّكَ ٖٓضَ ََيق٣َّال ّّّٗٔاَ ََ ََوّاَ ََوّبقــَ ّمَ
ّ

كقد رأل الٌشاعر ابن عمراف بن سامل القلعي، ُب ٦تدكحو عندما أ١تت بو ا١تصائب السوداء صباحان مضيئان نٌَتان مشرقان 
 :(ِ)بٌدد الظبلـ، بعد أف كاف يعيش ُب خيبة كٗتٌبط، لذلك يقٌدـ لو كٌل اإلخبلص كاحملٌبة كالسبلـ

ًَّ ؾ٩َََََََّٖواّ ٧َََََََاُ ُّا٧َََََََْي َّ َؾِعَََََََ

٩ّّكق٠َََََّّْأولق٢ََََََُّ َََََْؽٖل ؼ٣َََََِّلَََََ
ّ

ّ
ََك ِّّّ ٨ََّالّظَََ ََيوُنّ ؾَََ َّٞالٓصَََ ََ ََوَّ َؾَََ ّكؿَََ

ََك ِّّ ََٔيّوالَََََََِ ََك ّالًَقَََََََ ّوإََََََََ
ّ

كىكذا نرل أٌف طرائق التعبَت عن ا٠تيبة اليت كاف يعيشها الٌشاعر تتشابو عند معظم الٌشعراء األندلسيُت، فكاف 
 كٌل األلواف.ا١تمدكح ٔتثابة اللوف األبيض الذم ٯتحو كيشٌتت اللوف ا١تنقبض كاٞتامع ل

 البغػػض: ػ ٗ
اٍستخدـ اللوف األسود ُب ٣تاؿ الٌداللة على البغض الذم تكٌنو النفس لآلخر، كقد رسم الٌشاعر ابن ىاين صورة لتلك 

 :(ّ)الداللة من خبلؿ تعبَته الٌشعرم عما آؿ إليو الٌدين
ََُر ُّّ ٣َََّٖنصَََ ِٔو٥ََّقَََ ََ ًُّالَََ ََ ََول٩ّ أِوَََ ّمَََ

٧َََ هّّ ٧ََُ ّأمََ َٔمًوَّتََِ ََ ََََ ُٖواّ ََٓق ََ َّ٤ََ ٤ّهََ

٧َََََِٓيّالٓضََََؿِرّقََََّٔانط٧َََََ  ّم٥ََََّك٣ََََُِّم
ّ

ّ

٧ََُِ َََََََََو ِّّوذٖ ّ ٨ًَََََََََّ َِٖق َ٘شَََََََََ ّبو

َٖٓ ّو ََ ٧ََٔ ّكق٠َََََّتصَََ َََِٓ ََوِاّال ٗٓمَََ ََوّلؾ ّوَََ

َّّ ؾ٨ََََََّالٔؼؾ٨ََََََّوَتَؾّػػََََََوّّّ ّلؾؿََََََِؾؿ
ّ

يتحٌسر الشاعر حسرة عظيمة عٌما حٌل بالدين كبأمور اٟتكم، فقد أصبح ا٠تدـ كالعبيد فيها يسوسوف أمور الببلد، 
على ا١تسلمُت تضافر ضدىم.فكاف الٌزماف زما حاقد و ، كالسيما من كٌل بغيض و  ف سوء و

إف ميسىودَّ الضمَت عٌت بو الٌشاعر تلك الٌساحة الشعورية اليت يتكٌلم فيها ا١ترء بشعور البغضاء كاٟتقد كالكراىية 
 ت النفسٌية ا١تتناقضة.كالتكٌتم ٕتاه ما يضمره اإلنساف، لذلك تبقى ٥تيفة بظبلـ أسود ٣تهوؿ، فيو الغموض كا١تفارقا

  :الرثــاء 
، كلذلك ارتبط (ْ)"في المناسبات الحزينة، والمواقف غير المحبوبة"كٌظف الشعراء األندلسيوف اللوف األسود 

التشاـؤ هبذا اللوف، كالٌناس قد اعتادكا لبس الٌسواد عند اٟتزف، ألٌف الٌسواد ارتبط عندىم با١توت، فامتلك اللوف داللة 
 عداـ اٟتياة.العتمة كان

إٌف الشاعر األندلسي استخدـ الداللة الرمزية للوف األسود ُب سياؽ الرثاء، للتعبَت عن ا١توت كاٟتزف الشديدين لفقداف 
 الشاعر ذلك ا١ترثي العظيم.

 لقد كاف موت ا١ترثي حدثان جلبلن، يناسب ذلك اٟتدث قتامة اللوف األسود، كابتعاده عن البهجة كالسركر.
 لون الحزن الشعٌع:األ وع  -1

 عرٌب الشعراء عن دٯتومة حزّنم الشديد من خبلؿ توظيفهم للوف األسود ُب رثاء ا١ترثي.
 :(ٓ) لقد رثى الشاعر ابن عبد ربو ابنو رثاءن حزينان مرٌان 

٦ََّ ًََوّبَََ ًِّٔبقضَََ ََيَ ِّٖأ َََ ََؤب ٧ََُيّا٘ؼَََ ّاَََ
ّ

ُِّٖا٧ََََََيّاّ ُّٛالٓضَََََؿوئ ّوغََََِٔ ّل٦َََََّبَََََق
ّ

                                                 
 .ٕٚٛزقاؽ البمنسي: صديواف ابف ال - ٔ
 .ٖٓٔ/ٔالمغرب في حمى المغرب:  - ٕ
 .ٕٗٓ، ٖٕٓديواف ابف ىاني: ص - ٖ
 .ٕٓٓالمغة والموف: ص - ٗ
 .ٛ٘ديواف ابف عبد ربو: ص - ٘



 -ٔٛ٘- 

بطت با٠توؼ كاألمل أصبحت بيضان، فبل خوؼ كال أمل كال أسى فيها، ألّنٌا حوت إٌف الشاعر يرل أٌف ا١تقابر اليت ارت
 قرب ابنو، بينما أصبحت القلوب اليت كانت تكن  لو اٟتٌب كالوٌد كاإلخبلص حزينةن كئيبةن ال حياة فيها.

 :(ُ)كيبلغ اٟتزف مداه عند الٌشاعر ابن ٛتديس ُب رثاء ابن أختو
ََّّٔ ِّ٘ ـََََ ََولـٓػ ِّٞبََََ ََ ًَٔػََََ ََوّٕأِن ّ ٗأئفََََ

ّ

ّّْبغََََََََِرَّا٧ََََََََأيّ ّ ؽلٓنفََََََََوّ ََََََََ
ّ

مل ٬تد الشاعر سلوانان كعزاءن ُب نفسو لفداحة اٟتدث اٞتلل، فقد كانت نفسو كأٌّنا عُت كفيفة ال ترل كال تبصر 
 النور، ففقدت الٌسواد الذم ترل بو مباىج اٟتياة كنورىا، فخٌيم سواد الكآبة كاٟتزف على نفس الٌشاعر اٟتزينة.

 :(ِ)واد على قلب الشاعر ابن الزقاؽ البلنسيكيطبق السٌ 
ََّو ّ ٔؿ٥َََََََِّنَيََََََلّت٧ََََََِٗيّمـ٦ََََََّقؾ٧بـََََ

ّ

ََٕوائىُّّّّ ٦ََّالََ ّٛٗمـََ ََق َٕٔأّتيََ ََ ََ َّ٥ََِ َّؤمََ
ّ

استخدـ الٌشاعر لونُت متناقضُت، كلكٌنهما اجتمعا ُب داللة رمزيٌة كاحدة تصف ىوؿ اٟتدث كجللو. إٌف نبأ كفاة 
ئيبة قا٘تة حزينة، كذلك اٟتدث الفادح بفقداف ا١ترثي كاف عظيمان، ا١ترثي كاف خطبان قاسيان، جعل القلوب سوداء ك

فالذكائب ابيٌضت من شٌدة كطأة اٟتدث على نفس الشاعر، فالٌسواد رمز الكآبة كاٟتزف ا١ترير، كفقداف اٟتياة كا١تتعة 
اللونٌية للوف األسود عن كالنور، كالظبلـ ٥تٌيمه على القلب كالنفس، لذلك كاف الشاعر األندلسي ال ٮترج ُب توظيفاتو 

 معاين الكآبة كا١تعاناة.
  

 لون المصائو الّ وعاء:  -2

غدا اللوف األسود لونان مشؤكمان كريها ن بغيضان، فبقدر ما أحب العرب اللوف األبيض بقدر ما بغضوا اللوف األسود، 
ا ىو مستقّر في نفوس التي تتجنب نطقها تشاؤمًا من ذكرىا، لم "الالمساس" الكلمات المحظورة"فهو من 

 .(ّ)" العامة من اعتقاد وجود عالقة بين الّلفظ والمواقف المرتبطة بو أقوى من مجرد الداللة
كالشعراء األندلسيوف رمزكا إىل كقع ا١تصائب الٌسوداء على نفوسهم من خبلؿ تلك ا١تفردة الٌلونية، ١تا فيها من معاين 

 ى كل مناحي الٌنفس كاٟتياة.العمق ا١تخيف كاجملهوؿ كإسباؿ الٌظبلـ عل
 :(ْ)لقد كاف الشاعر ابن عبدكف متعٌجبان ُب رثائو لدكلة بٍت األفطس، فيقوؿ فيها

ََُف٤ُّ ٧ََٔيَّبِقَضََََ ََوّالََََِ ّو ٧ٓقًََََََّبو٘ـووََََ
ّ

ّّٖ ََٕك ََوّا٧َََ ّالَ ََوّمـفَ ّ و ٍَََىّلَََٕاّْومَ
ّ

ة كالسيما بػىٍيضهم، لذلك من ا١تبلحظ أٌف استخداـ الشاعر للفعل طٌوؽ يدٌؿ على ٘تٌكن ا١تنايا من النيل من تلك الدكل
 يتعٌجب الشاعر من ذلك فلم يبق من مآثرىم سول الذٌكر ا٠تالد.

 :(ٓ)كلقد آلت اٟتياة إىل حرباء ُب رثاء الٌشاعر ابن ٛتديس للشريف الفهرم علي بن أٛتد الصقلي
٧ََٓاٍّ ََؤ ّذاُ ّتؾََََََ َّْكوٖٖبََََََ ََو ّوينقََََََ

ّ

٧َََٓياّّّ َّْمَََِ َََي ََّّأِ َََ ََفوّ ّالعَََ ّوُمِيَقٓضَََ
ّ

ورة لونٌية ٥تتلفة األلواف ذات دالالت متعٌددة، فالدنيا أصبحت كحرباء متماىٌية تتٌلوف بألواف ٥تتلفة، فالشاعر يرسم ص
فبل تستقٌر على حاؿ كاحدة، كإذا كانت فيها سعادة كاستقرار كىناء، فقد أصبحت بوفاة ا١ترثي سوداء مظلمة، ال 

 ركح فيها كال سركر.
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غالب خلع الٌسواد على اآلفاؽ ٚتيعها، فبل نور فيها كال إشراؽ، فالظلمة  كلكنَّ الشاعر ابن سهل يرل أٌف موت ابن
مطبقة على اٟتياة كلها، كلكٌن الشاعر ٬تد العزاء لنفسو، بأٌف ذاؾ الٌسواد ا١تًتاكم ُب اآلفاؽ ١توت ابن غالب يقابلو 

 :(ُ)بياضه بفعالو الكرٯتة اليت جعلت من صحفو يـو اٟتساب بيضاء ناصعة
٧ََٖيَّ ََى٥َّاَََ ٦ََّّّٔلَََ ٧ََُ ّٔ ؿؤمَََ ََوَ ّوَََ ّاا َََ

ّ

ََوئُؾ٦ِّّّّ ََؤتّ ضَ ٠ََََّاَِٖ َ ًُِّ ََ ََّٔبٓقضَ ّلؼَ
ّ

 :(ِ)ك٭تزف الٌشاعر ابن ٛتديس على جارية لو اٝتها جوىرة، يقوؿ ُب رثائها
ََو َّٔبونقفََََََََ ََو ُٔٔ ّياَ ّاٖقََََََََ ََ َّوِفََََََََ

َٖٓيِ ّم٥ََََََََّقيؾـََََََََوُّأَم٤ََََََََْ ّوإاَّتََََََََ

َٖاهَََََََََوّكلٓنفَََََََََوّأَع٤َََََََََْ ّأمَََََََََوَّت
ّ

ّ

ّْٔ قفَََََََََو َُُؾَََََََََ ّ َََََََََلٗلّ ٩َََََََََاُّم

ِّ ّ ٧ا وفَََََََََو ف٩َََََََََّنػ٧َََََََََْ ُّ ٓي

ََوّّ ََوّيواهقفََََََََ ٧َََُيهوّبقــََََََََ ّأِاََََََََ
ّ

يظهر الشاعر ابن ٛتديس حزينان أشٌد اٟتزف على جاريتو، كيعرٌب عن فكرة ا٠تلود هلل، فهو ا٢تادـ الباين، فبل يوجد 
إنساف ٥تٌلد ُب ىذه اٟتياة، فالكثَت من األمم ذىبت، كأخذت اٟتياة منها ما كانت قد أعطتو ٢تا، فهي كأجمو كثيفةو 

 شجار ا١تتشابكة فيها الٌظبلؿ القا٘تة السوداء. من األ
( كظٌفها الشاعر للتعبَت عن أشٌد ا١تصائب كطأةن كمعاناةن كأنها أجم أْسَودىا بيننا دواىيهاإف ىذه العبارة اللونية )

وؼ كالريبة، على نفسو، رابطان بينها كبُت ما تثَته األجم الكثيفة ذات األشجار ا١تلتٌفة مع بعضها بعضان من مشاعر ا٠ت
كالسيما تلك األماكن اليت تظٌللها أشجار متوٌغلة فيما بينها، فتجد النفس فيها أماكن غموض ٥تيف ك٣تهوؿ مريب، 
فبل تتجرٌأ على التوٌغل فيها، كمن ىنا استغٌل الشاعر ىذه الداللة الرمزيٌة، ليعرب عن أٌف اٟتياة كٌلها مصائب 

فظيعة.  كدكاه و
 :(ّ)حاؽ اإللبَتم مدينتو إلبَتة بصورة لونية قا٘تة كئيبة فَتٝتها شعريان كيصور الٌشاعر أبو اس

َّلَعفَََٔلّبفَََوُّميَقٖضَََََيّالؾق٣َََِّ وغًَََٔ ّّّّ

ّومََََوّكََََواّ قفََََوّغََََرُّبِشََََٖ ّوأنُع٤ٍََََ
ّ

ّ
ََىُّّ ٧َََٖيِتفوّالـ٧ٓائََََ ََُّٔاََََ ََوّقََََ ّوأٓووُمفََََ

ّّْا٘صََََََوئُى ّ ؾ٤ََََََّوي١َََََََّ قفََََََوّاااّإ
ّ

شراؽ، فكانت زينةن كنوران مضيئان لليل، فأصبحت بعد ذلك الٌسركر لقد عهد الشاعر ُب إلبَتة ا١تباىج كالسركر كاإل
 كاإلشراؽ كئيبةن دامسةن بفعل ا١تصائب السوداء اليت توالت عليها، فمحت منها ما كاف فيها من هبجة كنعم كفَتة.

 :(ْ)كأٌما الٌشاعر عبد الكرمي القيسي فيقوؿ ُب مرثيو
َٖٔت٦ٔ ّو وُضَََََفوَّذأب٣َََََّْم٥َََََّبعَََََُّٔنِضَََََ

ّ

٣ََِّّون٧ّ َُ٘ؼََََ ٧ََياُ ّ ّا ٌََيّاََََ ََوّوؾؿََََ ُّ هََََ
ّ

ىذه الدنيا أصبحت كٌلها حزينة حىت أٌف ركضها ذابل ُب نضارتو، كنورىا أصبح ظلمةن دامسةن ُب العيوف، فبل معٌت 
 للحياة بسبب ما أصاب الٌشاعر من مصيبة فقده ذلك ا١ترثي.

، كبوطأة ا١تعاناة (ٓ)"لغموض والحزفإّف اللوف األسود في سياؽ الّرثاء كاف لو رمزية عامة طاغية ترتبط با"
 كا١تصائب القاسية لفقداف ا١ترثي.
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 الهجـــاء:  -
اقًتف اللوف األسود ُب ىجاء الٌشعراء األندلسيُت بدالالت الكره كاالمشئزاز كالبغض، فقد كره الٌشاعر األندلسي ىذا 

الٌشاعر األندلسي اللوف األسود بداللتو ا١تباشرة اللوف األسود، ١تا يرمز إليو من دالالت سلبٌية تنفر منها نفسو، كذكر 
 معرِبان فيو عن كرىو ١تن ىجاىم.

 : (ُ)فالشاعر ابن خفاجة ىجا قومان، ككصفهم بصفات سٌيئة كرىتها نفس الشاعر
ُُٖه٤ِّّ ََ ُُِيَ ًََّت ََ َِِ ٧ٍََِ ّل ٧ََِِ َّقَ ٥َََّلَ ٢َََّمَ ـَِ ّيِ َّ 

ُّْغَََََرّأٓنُف٤ََََُ ُِّٖه٧ََََ ِٔٓه ُّْ ؾ٨ََََّالََََ ٧ََََ ُّ
ّ

ّ
ُٖ ًِ ََ ٠َََّٔاََ ّّْتؽٖشََ ََىّّٔإ ٥َََّ ِقََ ََٔىّ ََ ّالَغِقََ

ََِقىّّّٔ ٥ََّالٖشَ ََوْاّمَ ٣ََِّبقضَ َِٕفَ ٥ََّا ٧ََْيّمَ ُّاَ
ّ

، مىا إٍف تعرفهم إالٌ تكٌشفت تلك ا١تعرفة عن عيبو فيهم، فهم ذكك  يطلب مٌنا الٌشاعر ُب ىذه األبيات أف ندع لـو قـو
، كىم متقٌدموف ُب العمر.  أخبلؽ سيئة، طائشوف جهبلء، يعيشوف ُب ظبلـ دامسو

 :(ِ)ٌجهو ُب حاجة فأبطأكيقوؿ ُب أسود ك 
ََ اّّّ ٧َََٕيّغََََََ ٥َََِّأِاََََََ ًَّٔمََََََ ََ َََََََِ ُّقِي

ََوك٨ّ َََََََََََ ََِعق٦َّٔ  ََلّ َّاَََََََََ ّأِبَطَََََََََ
ّ

ّ
ّّّ٧ََٔ ٩ َُّّنََََ ََ ََََ ّ٧َََِ ٩َ ٤ََُّالََََ َّّْوْػَفََََ

٧ََِن َٖاَتُّنَََََََََ ََ ٦ََُّغَََََََََ ّ ّ ولًقَََََََََ
ّ

فالشاعر يقٌبح كجو ذلك الغبلـ األسود الغيب، الذم ال يفهم حُت يشار إليو ما يريد منو الشاعر، فهو بطيء ُب 
 اب سيدنا نوح عليو السبلـ الذم بعثو ُب مهمة فلم يعد، كحٌلت عليو لعنة سيدنا نوح عليو السبلـ. سعيو، ككأنو غر 

 :(ّ)كأٌما الشاعر اٟتكيم فيهجو إنسانان عبدان، فيقوؿ فيو
ًََّغقظََََََََََوًّّ ٧ََ ّ قََََََََ ّو تّوََََََََ

ًََؽوّ  ٦ََّا ََََََ ٧ََت٩ّبََََََ ََََََ ََّٞ ّأ  ََََََ

٣ََّأ اّ  ََو تّهَََََََََ ٧ََ  ّوَََََََََ ّأقَََََََََ

ّّٞ ََ ٦ََّ قََََ ََٖتّبََََ ٣ََّكََََ ٤ََّمََََ ّكََََ
ّ

ّ

ًّّ ََ ٧ََِاّكوٖؿقَََََ ٧ََيّالؾَََََ ٥ََّأاَََََ ّمَََََ

ََٞ ََََ ٖٓ ًّّوال ََق ََََ ََّٞ ََََ  ّ ٧ََ ّ ّالٓصََََ

ّّ ٧ََ ََٔبوبقّ٘والؾًَََََََ ًََّالَََََََ َََََََّٓ

ًّّ ًََق ََََََ ّ٦ََ ََّ٘بََََََ ٣ََّأنََََََ ّومََََََ
ّ

يعرٌب الشاعر اٟتكيم عن شدة غيظو كغضبو من إنساف ذم لوف أسود كالٌزؽ فيو زيت أك ٝتن، فهو يرفع صوتو 
و، شاكيان، كرفع الٌصوت فيو الصيت الواضح، لذلك يتمٌٌت أف يراه ٖتت الدبابيس كالفؤكس، فكم من كربو كىمٍّ ٚتع

 ككم من أنيس جليسو شٌتتو كفرٌقو.
 :(ْ)كيصف ابن سهل غبلمان أصفر اللوف التحى، فذىبت نضارة كجهو، فهجاه

ََيٌّّ ٦َََُّبفٍََََََ ََّْلََََََ ََو ََوَاُّمَٓقََََََ ّكََََََ

ََوّّ ََيَََََ ََوّ َََََّ٘ ََؿعٔيّ ًَّكولٓشَََََ َِ ََي ّأ َََََ
ّ

ّ
ّ ٨ًََََََّإذاّعََََََو ّْمََََََؤ ٩ّإؿََََََو 

ََّ ََوّالٓضََ ٕٗبو ِّّّقوُ مـفََ ََوّالََََ ّاا٧ََََٖيّمـفََ
ّ

 دما ذىبت تلك النضارة أصبح كالٌشمعة اليت انطفأت، فاسوٌد منها الذ باؿ.فمحٌيا الغبلـ كاف نضران ٚتيبلن، كعن
لقد رسم الٌشعراء األندلسيوف صورة سوداكية قبيحة للمهجٌو، فجاء كصفهم لو كريهان، فيو ا٠تيبة كالنفور من ذلك 

. كظبلـ و  ا١تهجو، مستغلُت ُب أكصافهم ما يوحيو الٌلوف األسود من عتمة و
 :الغـزل 

                                                 
 .ٚٚديواف ابف خفاجة: ص - ٔ

 .ٖٗٚالمادر السابؽ: ص - ٕ

 .ٙديواف الحكيـ: ص - ٖ

 .ٜٚٔديواف ابف سيؿ: ص - ٗ
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اللوف األسود ُب سياؽ الغزؿ األندلسي أبعادان ٚتالية, ا٧تذب إليها الٌشعراء, كعرٌبكا عن عشقهم ٢تا ُب اكتسب 
للجماؿ كانت سائدةن كمعركفةن ُب أيامهم، كما زلنا إىل اليـو نتغٌٌت بتلك  أشعارىم, كحٌددكا من خبل٢تا مقٌومات و

 األعلى للجماؿ ا١تثايل.ا١تقومات, كنتقٌيد هبا ُب بعض األحياف, كنعٌدىا الرمز 
لقد تغٌزؿ الشاعر األندلسي ّتماؿ سواد شعر ٤تبوبتو, كبسواد غدائرىا كسواد عيوّنا, فأٌكد ُب أشعاره عن حٌبو 
للمحبوب, كانطبلقان ٦تا سبق كٌظف اللوف األسود لونان إ٬تابٌيان ٚتالٌيان ُب غزؿ الشعر األندلسي, كحٌددكا فيو مقومات 

رمزية الشَّْعر القوية تشُق طريقها عبر اآلالؼ من السنين في التاريخ, وربما "سية اليت توارثوىا, فػٚتاؿ ا١ترأة األندل
 (ُ)"لم يكن أّي جزء من جسمنا موضوع ىذه الكثرة من التغييرات والّزينات والبدائل والخرافات مثل الشَّْعر

أوصافًا ثابتة ومستقّرة على مّر العصور, "الية, فكانت ,فرددكىا ُب أبياهتم الشٍَّعرية كٝتٌوىا ُب لوحات فنية شعرية ٚت
فالمقاييس الجمالّية ظّلت واحدة لم تتبّدؿ بتبّدؿ األجياؿ والبيئات, ومن ىنا جرى ىؤالء الشعراء وراء 
النماذج الوصفّية المعروفة في الشعر العربي, وىذا  ما جعل صورىم نسخًة مكّررة عن صور الّشعراء القدامى, 

عد العصور بينهم, ورغم اختالفهم عنهم في البيئة, وقد نلمح بعض اإلضافات اليسيرة في أوصاؼ رغم تبا
 أىم ىذه الدالالت الجمالية:,كمن  (ِ)"بعضهم استمدوىا من واقع العصر والبيئة الجديدة المتحّضرة

 :  واع الــّشسر -ٔ

لسيُت بسواد  شعر اٟتبيب, فكاف الٌسواد رمزان أعلى للجماؿ اللوف األسود أكثر من داللة رمزية ُب تغٌزؿ الشعراء األنداٗتذ 
أّف الّشاعر قد ابتعد بالّسواد عن طبيعتو المأساوية في استخداماتو الشعرية، بل إنّو ربطو أحياناً "األنثوم, كبذلك ندرؾ 

 .(ّ)"بالجوانب المشرقة من حياتو
ٚتاليان، تغٌنت بو نفس الشاعر، ككثَتان ما قرف الشاعر سواد شعر كقد غدا سواد شعر اٟتبيب ُب شعر الٌشاعر األندلسي رمزان 

 .(ْ)"رونق الّشباب ونضارتو وبهجتو وطالوتو"اٟتبيبة بسواد الليل كظبلمو, فسواد الشٍَّعر كاف فيو 
 :(ٓ)كقد تغٌزؿ الشاعر الرمادم بسواد شعر اٟتبيب

٧ََاي ُّّّ ٨ََّاََ ٣َََُّوؽََِ ٧ََّأٓاّالؾقََ ٍّٖلََ ََِع ّوَ ََ
ّ

ِّّ٤ًََ ََُٔ ّالَ ََوٍ ّوبَ ََّٔ ّٔلَِ ََوّاهًَ ٣ََِّمَ ّ ّالؾقَ
ّ

فسواد شعر اٟتبيب يفوؽ سواد ظبلـ الليل، حىت أٌف البدر النٌَت ا١تضيء إذا كجدى ُب سواد ليل كسواد شعر اٟتبيب لرآه 
 الشاعر تائهان ضاالن، ال يهتدم إىل مكانو ُب قٌبة السماء.

 :(ٔ)باح كسواد الليلكيقرف الشاعر ابن شيهيد األندلسي بياض كجو اٟتبيب كسواد شعره ببياض الص
ٌَّّّ ٧ََ ٌََّمِؿُؽََََََ ََوي ٣ََِّغََََََ ََُلَّبََََََ ََََََ َ َّ

ّ

ٍّّ٣ََ ََِيًَوّبؾقَََََ َََََ ًُِّ ََ ٧ََََياُّ ِؿَؿَََََ ّأِاَََََ
ّ

بل حسناء مسرعة ُب مشيتها، كتلك اٟتسناء من بياض كجهها الناصع كسواد شعرىا كأٌّنا تعٌممت  ان اٟتبيب ظبيفلم يكن 
 بعمامة متداخلة ألواّنا من بياض كسواد.

 :(ٕ)قوؿ على لساف جارية أحٌبت فىتن قرشيان كأٌما الشاعر ابن زيدكف في

                                                 
 .ٜٛٔ/ٔٔموسوعة عمـ النفس:  - ٔ
 .ٕٔٔالغزؿ في الشعر األندلسي في ظؿ بني األحمر: ص - ٕ
 .ٜ٘ة األلواف عند امرئ القيس: صشاعري - ٖ
أسرار البصرة في عمـ البياف: عبد القاىر الجرجاني، اححيا عمى نسخة اإلماـ الشيخ محمد عبده وعمؽ حواشيو محمد رشيد  - ٗ

 .ٖٕٗـ. صٜٜٛٔـ، ٜٛٛٔرضا، منشورات جامعة البعث، كمية اآلداب والعمـو اإلنسانيةػ حمص، 
 . ٖٙشعر الرمػادي: ص - ٘
 .ٗٓٔيواف ابف شييد األندلسي: صد - ٙ
 .ٔٚٔديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٚ
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ّّٔ ِٖ ََلِ َؿ ٧َََيًاّبَََ َََِِ ُِٔهُّم ََ ََٔاّالٗصَََ ََوّبَََ َََّّ٘
ّ

ِّّٙ َََي ََََٖ ٖٗوِ ّوا ََ ََِق٥َّالَََ ََّٕبَََ ََو ََََِ ّأ  ّالًٓ
ّ

يتغٌٌت الشاعر كيتغٌزؿ بشعر اٟتبيب األسود، فيشٌبو انسداؿ الشعر األسود على ا٠تد األٛتر كأنو حبشيه أسود ٬تاكر 
 ركميان أصهبا.

 :(ُ)اعر ابن ٛتديس صورة ٚتالٌية أٌخاذة لذكائب اٟتسناكات ا١تغنٌياتكيرسم الشٌ 
ََِيـَفوّّ ََ َََََََِِ ََٕوائٔىَّو ٧ََٔيّالَََََََ َّوُاَََََََ

ّ

ََىّّّٔ ٧َََِ ّالؽٌقََََ ََوؤيّ ََََ ََِع٩ِّاّاََََ َََََِ َّك
ّ

 إٌف ذكائب ىؤالء اٟتسناكات ا١تغنيات سوداء، ككأّنا أفاع سوداء تسعى فوؽ الرماؿ.
 :(ِ)لواف متناسقة ليبٌُت ٚتالو الفاتن بقولوكيلٌوف الشاعر ابن خفاجة صورتو الغزلية للحبيب بأ

ََوت٦ٔ ٢َََََََِِّٔ َّ ََََََََػ َّ َقَََََََوَّ َ ًَََََََلّٔلْؾٔؿ
ّ

٧َُتُّّّ ِِٔ ّاََََََ٘ـِرُّ َََََََ َّا٧َََََََاْيّولؾَيَََََََ
ّ

إٌف حبيب الشاعر ابن خفاجة ظيبه، يفوح ا١تسك األسود من سواد شعره، حىت أٌف ا١تسك يستمٌد سواده من سواد 
 بالٌشحوب، ألٌف ضياء كجو اٟتبيب كبياضو يفوؽ نور البدر ا١تضيء.شعره، كأٌما بياض كجهو فجٌف البدر يصاب 

 :(ّ)كأٌما الشاعر ابن الزقاؽ البلنسي فقد نىًعمى ُب ليلة حٌبو بسوادين اثنُت
ًُّبفَََََوّوالؾق٣َََََُّأا٧َََََُيّ َََََو ٤ّْ ّنٔعِؿَََََ

ّ

ّوغَََو ُ ّمـفَََوّاّا٧ََََيّالػَََو ٤َّإعَََٔاّّّّّ
ّ

  ظلمة الليل، الذم كاف يقابل ليل شعرىا ُب سواد لونو.لقد بات الشاعر مغازالن تلك احملبوبة كمواصبلن ٢تا ُب
 :(ْ)كلكنَّ الشاعر ابن خا٘تة األنصارم يتغٌزؿ باٟتبيبة البيضاء 

ِّّ َٔ ََ ٧ََّبََ ََو ّلََ ََؤ ّبقضََ ََٔيّاليقضََ ّو ّالُؼٓيََ

ٍّّّٖ ََ ٦َََّٔنٓقََ ٥ََّال٧ِعََ ٍّْمََ ََي ََ ُّ٥ََ ََ ُّٞ ََ ّتطّؾََ
ّ

ّ
ِّ٘الٓض٨ََََّو٧مًَََوَََّٖو ِ  ّٔٔلشَََؿ ّ ٥َََّالَؼِصَََ

ِّّّٖ ََِع ٥ََّالٖشََ ٣ٍََّمََ ٥ََّلقََ ََُٖتّ ََ ٧َََِيوَتِغََ ََِِ ُّم
ّ

تتجٌلى اٟتبيبة بيضاء مشرقة ٕتلس ُب قٌبتها البيضاء، كلو رأت مشس الضحى بياضها كإشراقها ألصبحت الشمس 
٤تتارة ُب إشراقها، فاٟتبيبة تفوقها بياضان كإشراقان، ٍب يرسم الٌشاعر بعد ذلك صورة ضوئٌية ٟتبيبتو، فهي تشرؽ  

 ُب سواد شعرىا، فأصبحت رمزان من رموز االستبشار بالنسبة لو. كالشمس من كجوو نٌَتو أبيض ساطع، ٍبٌ تغرب
إٌف كلع الشعراء األندلسيوف بلوف الشٍَّعر األسود يكشف عن أحاسيسهم اٞتمالٌية اليت تقـو على الوضوح الذم يظًهري 

 التضاد، فكانوا يقرنوف شٌدة بياض البشرة بشٌدة سواد الشعر ُب كصفهم ٞتماؿ ا١ترأة.
شاعر ابن خا٘تة األنصارم أٌف اٟتبيبة تزيد كتكٌثف من الظبلـ من خبلؿ صورة شعرية تسحر األلباب، لقد رأل ال

فاٟتبيبة تزيد الٌدجى ظبلمان عندما تصل سواد شعرىا الفاحم بسواد الدجى، لذلك رأل الشاعر ُب الدجى استمرارية 
 :(ٓ)ى من سواد شعرىا، فيقوؿ ُب سواد ذلك الشعرللظبلـ، كزيادة ُب كثافتو، فهذه االستمرارية للظبلـ يأخذىا الدج

 :(ٓ)الشعر
ٍِٖ ّ َََََو ٤ٍ ٧ََََََِأيَّ َََََ ٔٓع٨ّٔب ّتص٣َََََُّالَََََ

ّ

َّٔوؾؿَََََََََََوّ ّإ ّوؾؿَََََََََََؤ ّ ّلًَٗوَََََََََََ
ّ

٣تموعة من الٌدكاؿ الٌسحرية األسطورية اليت تنسحب   على  -حسب ما أظنٌ -إٌف الشاعر ُب بيتو الشعرم يستدعي 
 .(ٔ)"من والحياة والخلودمصدراً لأل"الشعر  شعر ا١ترأة األسود، فيصبح ىذا

                                                 
 .ٖٔديواف ابف حمديس: ص - ٔ
 .ٜٜٕديواف ابف خفاجة: ص - ٕ
 .ٖٖٔديواف ابف الزقاؽ البمنسي: ص - ٖ
 .ٙٗديواف ابف خاتمة األنااري األندلسي: ص - ٗ
 .ٖٛٔالمادر السابؽ: ص - ٘
 .ٕٕٗسصـ: صالموف في الشعر العربي قبؿ اإل - ٙ
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ت كبديل من بدائل الشمس اآل٢تة، كىي تشًتؾي مع ا١ترأة اليت ىي بديل من بدائل  ُى إٌف الشجرة منذ القدمي عيبًد
إذا خرج أحدىم من بيتو يريد الحج، تقّلد قالدة "الشمس أيضان، فالعرب أثناء اٟتج كانوا ٯتارسوف طقسان تعب ديان، فػ

على ذىابهم إلى الحّج، فيأمن حتى يأتي أىلو، وإذا خرجوا منصرفين إلى منازلهم  من لحاء السمر، داللة
تاريخ الّشجرة ينتقل انتقااًل تاّمًا إلى الّشْعر، "، لذلك فجٌف (ُ)"تقّلدوا قالدة شعر، فال يتعّرض لهم أحد بسوء

 .(ِ)"من الموت والمخاطرفيصبح الّشْعر مالكاً ألسرار الخلود والحياة الشجرية، وكأنّو حصن يقي صاحبو 

إٌف كلمة فرع تستدعي عامل ا٠تضرة  "تصل الدجى بسواد فرع فاحم"ففي البيت السابق عندما قاؿ الشاعر 
كا٠تصوبة ا١تتفٌرعة عن الشجر، كتعيد تلك العبلقة ا١تقٌدسة بُت ا١ترأة كالٌشجرة باعتبارىا بديبلن من بدائل الشمس، 

( منسجماف ال تناقض بينهما، فكاف طوؿ فاحما، كيصبح الفرع )ا٠تضرة( كالٌسواد ُب )فتتوٌحد ا١ترأة البديل أيضان معه
 العمر كالتربٌؾ مستمٌدان من طوؿ الشعر ككثافتو عند احملبوب.

كيعرٌب الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب عن أٌف الشٍَّعر األسود أصبح ركنان من أركاف عمود اٞتماؿ العريب عند كصفو 
 : (ّ)للنساء

َِّّّّٖأْ  ٍَََََوِ ّالَيََََؤه ٖٔ َِٖ ّا َّؾِع٥َََََّٔم٥ََََُِّغََََ
ّ

ِّٖ َٔائ ًَُّا٧َََََٔيَّغَََََ ََََََِ ٥ٍََََََِِّت َّأْقَؿَََََوَ ُّ 
ّ

تبدك من ٖتت غدائر سوداء، كقد أطلعن كأشرقن من ىوادج اًٟتجاؿ  فالشاعر يصف ىؤالء النساء كأّنٌن أقمار ٚتاؿ و
 :(ْ)ة أخرلالباىرة، كرٔتا منح أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي شعر اٟتبيبة ٚتالي

ََوّّ ََعٖهوّأ طو فَََ ٧ََيّ َََ ًََّبلاَََ ّ ٖاَََ
ّ

ّوكََََََٕاّاّاََََََوويََََََّٖٓ ّالؽٌيونََََََوّ
ّ

فهو يرل أٌف شعر اٟتبيبة مصدر أمن كخلود، فهو الذم ٭تافظ على أعطافها، كيقرف ىذه الصورة بصورة األفاعي السود اليت 
ث اللوف، ككجهها أبيض مشرئٌب ٖترس الكثباف، فكأٌف الشاعر أراد التعبَت عن أٌف شعر اٟتبيب كاألفاعي الٌسود من حي

كالكثباف الرملية، فوٌحد بُت الصورتُت من خبلؿ اللوف. بصفرة  ُو
يراه  تضفي على اٟتبيب أٚتل ٕتلٍّ   استحسنوا سواد شعر اٟتبيب، ١تا رأكا فيو من ٚتالية كركنق كنضارةإٌف الشعراء األندلسيُت

 ثايل.الشاعر، فكاف سواد الشٍَّعر عنصران من عناصر ٚتالو ا١ت
 القلو : واع  واع السٌن و - 2

ُب الغزؿ األندلسي أبعادان فوؽ لونية، فاحملبوب كاف لعُت  (ٓ)"سواد العين وسواد القلب"تكتسب العبارتاف اللونيتاف 
الٌشاعر السواد الذم يرل من خبللو، كىو يستأثر ٔتجامع قلبو، إٌف حٌبو ُب قلبو لذلك كاف سواد قلب الشاعر رىينان 

 وب، فكانت تلك العبارتاف اللونيتاف الرمز األعلى للحب الصادؽ الذم يكٌنو الشاعر للحبيب. للمحب
إٌف اٟتبيب كاف مثواه قلب الشاعر، لذلك كاف الٌشاعر األندلسي يبٌث ُب تغزلو شعوره اٞتٌياش باٟتٌب كآالـ البعد 

 :(ٔ)كالفرقة، فكاف الشاعر ابن زيدكف يعرٌب عن حَتتو
ََََََََُِٗؾ٧ّٗ ّٕٔلّكق٠ََََََََّال َّ ٥ََََََََِّاُلََََََََ

ّ

َّّّّّّّّ ٧َََاُ  ٌََِ ََّّّّّّّّم  ََ ٥َََِّقْؾََ ٧َََاُي ّّٔمََ ََِٖ ّال
ّ

 يتساءؿ الشاعر ُب حَتة، ىل من سبيل للسلواف كاٟتبيب قد استأثر بسواد قلبو، فكاف حٌبو مستقٌر ُب قلب الشاعر.

                                                 
 .ٜٖٓ/ٙالمفاؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسصـ:  - ٔ
 .ٖٕٕالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص - ٕ
 .ٗٛ٘/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٖ
 .ٛٛٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٗ
 ُيعنى بسواد القمب اميمو.  - ٘
 .ٛٚٔئمو: صديواف ابف زيدوف ورسا - ٙ
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 :(ُ)كيطلب الشاعر ا١تعتمد بن عباد من اٟتبيب الرٌفق كالٌلُت

ّ  ّ ١َََََََّؤََََََََن٠ّٕأنًَََََََّمـ٦َََََََّّّ
ّ

َٔقؤ  ّا٧َََََََََأيّالّ ََََََََََٖ ُّؼؾ٧َََََََََٔتّوا
ّ

فهذا اٟتبيب مثواه ُب القلوب، إنٌو النبض الذم ٯتنح القلوب اٟتياة كالسعادة كاٟتب، كىو البصر الذم يرل الٌشاعر 
 من خبللو مباىج اٟتياة كحبلكهتا، لذلك يطلب منو الشاعر الرأفة.

 :(ِ)كيعرٌب الشاعر اٟتكيم عن ا١تنػزلة اليت ٭تتٌلها حبيبو
ّّ ّ٦ََ ََنٓاّلَََ َََ ًّْ ََٗ ََٔىّمـَََ ٧ََٔيّالؼؾَََ ّأاَََ

ّ

ُّٝ ّتؽـػ٦َََََََّ ق٦َََََََّالٖ ووَََََََُيّواٖػَََََََ
ّ

كأٌما اٟتبيب عند الشاعر ابن مرج الكحل، فهو مل يستأثر ٔتكانة عالية شأنو شأف الشاعر اٟتكيم، إ٪ٌتا قد استأثر على 
 :(ّ)أعظم من ذلك، فيقوؿ

٧ََؤّا َََََََِٓ ََٔىّ ّال ًَّ ّالؼؾَََََََ ََ ّوأنَََََََ
ّ

٧ََََََََََِٓائّّّ ِّّ ّال ًَّ ّالعَََََََََ ّوأنَََََََََ
ّ

 :(ْ)ابن خا٘تة األنصارم صورة ٚتالية لطيفة للحبيب كٗتتلف عما سبقها كيرسم الشاعر
٦ََّ ٧ََاُيّالعََََََّّمْطَؾُعَََ ٥ََِّاَََ ََْٔ ّولؽَََ ّبَََ

ّ

ِٖ ََََو ُّّّّّ ّوََََْ ّولؽ٥ََََُِّا٧َََََِؤاّالؼؾََََىَّم
ّ

فاحملبوب بدر مضيء مشرؽ، كلكٌن مكاف شركقو من سواد عُت الشاعر، كىو ظيب كلكن مرعاه ُب قلب الٌشاعر، 
 عر قد استحوذ على سواد عينو كقلبو.فاحملبوب عند ىذا الٌشا

كىكذا نرل أٌف توظيف الشاعر لسواد العُت كلسواد الفؤاد ُب سياؽ تغزلو باحملبوب جاء تعبَتان عن تعٌلق الشاعر 
 الشديد كشغفو باٟتبيب، فكاف ٔتثابة القلب ٞتسده كالنور لعينيو.

                                                 
 .ٗديواف المعتمد بف عباد: ص - ٔ
 .ٛٔٔديواف الحكيـ: ص - ٕ
 .ٔ٘ابف مرج الكحؿ، حياتو، شعره: ص - ٖ
 .ٛ٘ديواف ابف خاتمة األنااري األندلسي: ص - ٗ
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 الداللح غري املثاشسج للٌى األظٌد. –ثاًياً 
  ًالرثاء  موذجا: 
 

 :اللٌل   -أ   

من تلك األوقات التي تختص بالمكاره، ألنها توصف "، فهو (ُ)"بثقلو على النفس وشدة وطأتو"عيرؼى الليل 
، لقد أصبحت الليايل رمزان فوؽ لويٌن ُب سياؽ الرثاء، فهي ا١تسؤكلة عٌما أصاب (ِ)"قبالّسواد الرامز لتلك المكار

ها على أنّها زمن، بل أصبحت في نظره ذاتًا شريرة يعاتبها، ويغضب ولم يعد ينظر إلي"الشاعر من مصائب، 
الوجو الخفّي لكّل من يوّجو الطعنات للشاعر، تلك الطعنات التي إف لم تقتل، قصمت "، كقد كانت (ّ)"منها

 ، لذلك كانت رمزان أعلى من(ْ)"الظهر، واتبعت الطعنة الطعنة، حتى تترؾ ضحيتها مسلوبة من أعّز األمنيات
 رموز الٌشر، كرمزان للحزف الشديد ١تا فيها من عتمة كظبلـ ٕتعل النفس تتيو ُب ظبلمها.

 :(٘)الليل الرمز األعلى للشرّ ػ  ٔ
 ، فكاف بؤرة للشٌر كا٠تديعة."الليل"عرٌب الشاعر األندلسي عن فقدانو للممدكح ا١ترثي من خبلؿ 

 :(ٔ)يقوؿ الشاعر ابن عبدكف ُب رثاء أخيو عبد العزيز
ُّٖاَََََََٗمواُّّ  َّْأٗوفَََََََوّالََََََٔه ّوؤََََََ

ّؾـََََََََََوّاّمََََََََََون٩ّوه٩ََََََََََّ وْ تعّؾ
ّ

٧ََاُّّّ َّْا٘ـَََََََََ ََو ًََلُكؾـوّوإٓوَََََََََ ّاَََََََََ

٧ََاُّّّ َََََُ ّ٩ََ ََول٩ّوهََََ ََُٔ ـوّالؾقََََ ّوختََََ
ّ

يطلب الٌشاعر من دىره ا٠تائن التمٌهل كالبطء كالًتٌفق بو لكثرة حوادثو كصركفو اليت اّنالت عليها، ككأنٌو كحش 
ر يتشاءـ حىٌت من أمانيو اليت تعٌللو بالوعود الكاذبة، كالليايل ماكرة مفًتس ىجم عليو، كا١تنايا مرافقة لو، كالشاع

 خٌداعة خائنة.
كأما ليايل الشاعر األعمى التطيلي فقد كانت عابثة ْتوادثها كنوائبها كما تريد، لذلك يدعو ٢تا أف تقصر، فما من 

 :(ٕ)فائدة ٕتدل بطو٢تا، يقوؿ ٢تا
ََوَ  ِّّ ََََ ّ٠ََ ََول٩ّكقََََ ًّٔالؾقََََ  ٖٖ ََ ّتصََََ

ّ

ََّ َّْ َؼِصََََ ٧ََ ََٔلّأاّتطََََ ٍََََِ َُّ٘و ََق ًّٖاّلََََ
ّ

 :(ٖ)كلكٌن الشاعر ابن فركوف ٭تٌمل الليايل كزر فقداف األمَت أيب اٟتسن علي
ُّّ٦ََ ََٔ َّبْطَشَََََ ََوُتّالٔعَََََ ََوَاَّتَفَََََ ّوكَََََ

ّ

ُّّّ٦ََ ًَِّ َٖبََََََ ََ ََول٩ّأَتََََََ ََوّلُؾقََََََ َّ َؿََََََ
ّ

أعلنت حرهبا  كاف ا١ترثي شجاعان قويان، كاألعداء كانت ٗتاؼ من قٌوتو كجربكتو، لذلك يتساءؿ الشاعر ١تاذا الليايل
 ضٌده كشٌنت عليو حرب ا١تنوف؟.

كيرل الٌشاعر أف من صٌمم على ٖتقيق غاية من أمانيو فجٌف الليايل صاحبة الشر أصبحت لو با١ترصاد، فهي تيًصٍبو 
 :(ٗ)بنبلها دكف رٛتة، فيقوؿ ُب رثائو لولدو من أكالد ا٠تليفة يوسف الثالث

                                                 
 .ٖٔٔالميؿ في القايدة األندلسية: ص - ٔ
 .ٖٔٔالمرجع السابؽ: ص - ٕ
 .ٖٗٔالمرجع السابؽ: ص   - ٖ
 .ٖٗٔصالمرجع السابؽ:  - ٗ
 .٘ٗٔوردت ىذه الداللة في: الميؿ في القايدة األندلسية: ص - ٘
 .ٙٛٔديواف ابف عبدوف: ص - ٙ
 .ٜٜديواف األعمى التطيمي: ص - ٚ
 .ٖٔٙديواف ابف فركوف: ص - ٛ
 .ٕٖٔالمادر السابؽ: ص - ٜ
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ََيّّّٕ ًََٔاّبغوَوَ ٨ََّ ؿقَ ََ ٥ََّأضَ ُّٖمَ ََٔه ٧َََّالَ ُّهَ
ّ

ُّٔٔتّ ََ َّْ ؾ٨ََََََّ ِؿَََ ََول٩ّيوَاّذا ََِي٦ُّالُؾقَََ ّٔصَََ
ّ

كتتجٌلى الليايل فاقدة الرٛتة قاسية القلب عند الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي، فلقد رجا الشاعر تلك 
الليايل أف تبعد ا١ترثي عن ا١تنوف، كلكٌن رجاءه ذىب سدل، فالليايل اعتاد عليها الشٌر كالوزر، فلم تستجب لرجائو، 

 :(ُ)فيقوؿ مكتئبان 
ُّّّ٦ََ ََول٩ّأاّتغٓقيََََ ًُّالؾقََََ ََ ٤ََّ ؾيََََ ّوكََََ

ّ

ّّّّٔٔ ََ ٣ََِّوّٕتؽَََ ٤ََّتػعَََ ََوّ ؾَََ ٥ََّا٘ـَوَوَََ َََ ّ
ّ

كٔتا أٌف الليايل كانت رمزان أعلى للشٌر، فمن الطٌبيعي أف يرافق الشاعر األندلسي شعور اٟتزف الدائم ٕتاه ما أصاب 
 اٟتزف.ا١ترثي من شركر، فكانت الليايل أيضان مفردة لونية دٌلت على دٯتومة 

 ديػمومة الحزف:ػ  ٕ
أصبح الٌليل عند الشاعر األندلسي ُب ىذا السياؽ لونان سلبٌيان، فهو رمز للحزف الٌشديد ا١تستمٌر كتعاقب الليل ُب 
دكرتو الزمنية، فكاف ٭تٌمل شعور الشاعر كانفعالو، فيتأثٌر بو سلبيان ليبلئم ذلك اٟتدث الفظيع الذم أمٌل بالشاعر؛ 

ل عندما ٭تضر للتعبَت عن موت ا١ترثي، كاف يرد ُب حنايا سواده كظبلمو ىاجس اٟتزف كالرعب ُب لذلك كاف اللي
نفوس الشعراء من النهاية اٟتتمٌية للمرثي العظيم، اليت آؿ فيها إىل ظلمة القرب، فوٌلدكا من خبلؿ )الليل( قيمان ٚتالٌية 

 سلبية.
 :(ِ)ثي أيب جعفر بن الٌلمائي، فيقوؿ فيوفالشاعر ابن شهيد األندلسي يرسم صوران حزينة للمر 

٦ََّ ّوالّؾِق٣َََََُّقَََََّٔقَََََوَ ّ ّأِ ٧َََََأتّنؤيبَََ

ٔٓاَ ّتوب ََ ََُي٦ُّقََََ َََََِ َِ ٤ٍَُِّت ـٓ ََ ََََٔوالََََ ٦َّٔٔعََََ

ّّٔ٦ََ ِٖلّ َّمـؤ َََِ ََ ٍَََِ ١َََِّو َََ ُّْ َِٔوُ ّا ََ ّوَعَََ

ّٔٔل ََ َََِ ـِش٧ََََْ ّ ؾ٨َََََّع ََْؼ٤َُّم ََِٗ ًُّوال ّ ُؼْؾََََ

ّّّٔ٦ََ َٖٔتََ ََوِ ّٔ ْؽ ٥ََّأ هََ ََوئ٩ّٗمََ َٔ ّالُؾؿََ ََ ّأِهََ

ِّق٣ََََُّقََََو َتّذاّّ ٔؼق٣َََََ ّمََََو  ّ ؼََََو ّالّؾ
ّ

ّ

٧ََب٩ّّٗ ِّٖاّ  ُّنََََ ََ ٧ََ َّوِفََََ ََََ ّ٦ََُ ّكلٓنََََ

ََوِ لّّّٗ ٧ََِّبََََ َََََٕ ََوّ ّا ًََيّ اَمفََََ َّ ؿومََََ

ََّاٗضََََٖأ ّٔ ٔض٩ََََّّّّّٗ ّمََََوْ َّاََََؼ٨َّ ِهََََٖ

َِّٙمْط٧ََََِلّّّٗ َٖٖي ّوِ ياُ ّالَعََََِق ُٔوّالََََ ََََّّْ

ََؤئ٩ّّّّ ّٖٖالّؾَؿََ ََ ٔٗع٨ ّمََ ََ ََو ّالََ ًََٖاّ ؼََ َّنِشََ

ََٓؿؤك٩ّٗ ٧ََِْ ّٔاَََ ٩َََّنَََ ًَََٔ ٥ََُِّمْؼؾ ٣ََّٖٔمَََ ّ وِنَفَََ
ّ

ر ابن شيهيد األندلسي عن حزنو الشديد لفقده اللمائي، كىو يرسم مشهدان جليبلن للمرثي من خبلؿ إشراؾ يعرٌب الشاع
عناصر طبيعٌية ُب رسم صورة حزنو الٌشديد، فنادبي ا١تمدكح قد لبس اٟتداد األسود كالليل حىت غدا كأنو عبده نويبٌّ 

، فهي مضطربة خائفة مسرعة منو، من تسربلو بالسواد، كأصبح النجم مسرعان ُب سَته كأنٌو ٛت امة بيضاء يتبعها نسره
كأصبح الٌنهار كأنو اٞتدكؿ الذم ٬ترم ُب خبللو ا١تاء ليسقي النجـو الفضٌية ُب األفق، حىٌت قاؿ الشاعر كىو مهمـو 

د مٌر حزين بأٌف نضارة العيش ذىبت عنو، كعندما أىدل اللمائي شيئان من مشائل فكره العطر، ٝتع الدجى يقوؿ: ق
 طيف اللمائي، كعندما قيل: مات، قاؿ الليل: رٌٔتا كاف ىذا صحيحان، فاّنٌل الٌدمع من عيٍت الشاعر حزنان عليو.

 :(ّ)كيعرٌب الشاعر ابن ٛتديس عن حزنو الشديد ٞتارية قد غرقت ُب البحر
ََيًّّ ََوّ ٗاِاُّمِعَؼَيََََ ٢َََّبََََ ٩ََّأ وَلََََ ّلقؾََََ

ََٔإّّٔ ٧َََ ّ ّعََ ََوئ٤َّاٖ٘مََ ٣َََّالـََ ََوّأْغَػََ ّمََ
ّ

ّ
٥ِّّكََََوَاّبََََوّ ٖانّقََََّٔقصََََْٖ ؾ٩َََََّٓمََََ

ّّّْ ِٖ ََف ٥َََِّاَ ََ وَّْمَ ٥ََّالًَ ٩ََّمَ ََوُّوكقَ ّ ؿَ
ّ

إٌف الشاعر يعرٌب عن ليلو الذم طاؿ من كثرة أحزانو، فيتساءؿ من الذم قٌصر زمنو عندما كانت لياليو ليايل أفراح، 
                                                 

 .ٓٚديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٔ
 .ٕٚٔديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٕ
 .ٖٕٔديواف ابف حمديس: ص - ٖ

 ًً 



 -ٜٔٗ- 

األمل ُب سهره ُب كىو يوٌضح مفارقة كبَتة بُت ذلك الذم يرقد ُب رمس، كىو بغفلة عٌما يبلقي من لواعج اٟترقة ك 
تبعد نقطة نهايتو عن نقطة الحّد الطبيعي كّلما أوغل الشاعر بعدًا نحو "الليل، فالليل يطوؿ ُب مٌدتو الزمنية، ك

 ، كىذا ما أراد الشاعر أف يعرٌب عنو.(ُ)"السلبّية
 :(ِ)كيرل الشاعر ابن خفاجة اٟتزف ذاتو ُب رثائو حملمد ابن أختو الذم توُب ُب الصحراء

ََِؿَََََٕيوإنَََََ ٩ِّّإذاّمَََََوّالّؾِق٣َََََُّعَََََوَ ّٔبَػ

ٍّّٞ ََ َََيُّم٧َعَََ ِّٖأٓنَََ ْٕٓك ََ َََىّالَََ ُّٞٔ قَََ ََ ّوُأِتٔيَََ
ّ

ّ
َٔنُّ ََ ََوّ لْقََََ ٤ََِّ قفََََ ََوَيّاهلََََ ُّّوِ لِّ َنََََ

ُّْ ََ ٌَُّهؤتق٢َََََََّتْؾَػَََ ََ ُّٓهَََََٕاَّ ِقَََ ـَِػ َّ َقَََََ
ّ

ار من عيداف الزناد فابن خفاجة حزينه كئيب، كعرٌب عن حزنو بصورة شعرية لونٌية، رابطان فيها بُت ٣تيء الليل ككيفٌية إخراج الن
عندما يقدحها ا١ترء، فكٌلما جاء الليل كاشتٌد ظبلمو أشعل الشاعر نَتاف ٫تٌو كحزنو، فبعد قدحو كإشعالو للنَتاف ٯتضي ليلو ُب 

عندما  يعقبها أنُت موجعه ٮتيٍرًج من أنفاسو نَتانان متأٌججة، ينفخ فيها ٫تٌو كحزنو على ا١ترثي اليت تلفحوفذكرل ا١ترثي الطٌٌيبة، 
 يتذٌكر ذكرل ا١ترثي العطر.

كيعيش الشاعر ابن سهل حاالن مأساكية تسيطر على أحاسيسو كمشاعره، فهو يرل أٌف ّناره أصبح بعد فراقو للمرثي أيب 
 :(ّ)العباس بن بقي ليبلن دامسان، فالليل أصبح يراه ّناران، فهو يبقى ساىران ُب ظلماتو؛ لذلك كاف ليلو ليل اٟتزف الطويل

ٔٔ َّٔو ََ ِّٙ ؼَََ َّغَََََٔاَّنفَََََو لّم٥َََََّت٧َََََٗ 
ّ

ََو ُّّّ ََفؤيّنفَََََ َََََِٗ ٩ََّبول ََِقًكّولقؾَََََ َّلَََََ
ّ

كيرثي الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب السلماين اٟتاجب ابن أيب عمرك، كيرل أٌف حزنو عليو ال ٬تدم معو ليت، 
 :(ْ)لذلك يأمل كيرجو أف يعاِب أحزانو عندما يشتد الليل كيظلم

ًَّّ ََ َََػ٨ّٔبَؾِقََ ٌُّّْٗوِشََ ََ َٕاّالَيََ ََ ََينَّكََ َّوَ ّؾََ
ّ

ـ٩َََََّّّّٔ ٍُّأ ٍَََََون٩ّإذاّالّؾِق٣ََََََُّعـٖ ََؤل ُّأَ َََ
ّ

الشاعر األندلسي ٛتلت اٟتزف الدائم على ا١ترثي من خبلؿ )الليل( الذم جاء رمزان سلبٌيان للحدث أف نفس كىكذا نرل 
ينيط بو الطوؿ  ولكن اإلنساف ىو الذي"رأل فيو الشاعر طوالن ال يقصر، مع أٌف الليل ليس لو طوؿ كال قصر  لذلكاٞتلل، 

 ، تبعان ٟتالو النفسٌية كالشعوريٌة.(ٓ)"واالمتداد
 :المصائب األليمةػ  ٖ

وزر المصائب التي تصيب الّشاعر، لذلك جعل الشاعر من الليل الرمز األقرب والمالئم للخطوب، فإذا "ٛتلت الليايل 
 .(ٔ)"أراد الّشاعر الحديث عن خطب فإنو سرعاف ما ينسبو إلى الليالي

 :(ٕ)ؿ الشاعر ابن عبد ربو ُب ليايل مصائبويقو 
ََّو ٖٗهََََ ـ٩ََََََّٔالّؾقََََََول٩ّوَك ًِ ًُّوأِبَؽ ََ َّبَؾِقََََ

ّ

٧ََِ اِاّ ّوَ ََََََََََٖ وِاّل ٓوََََََََََوِ ُّمعًََََََََ
ّ

 فالشاعر بكى من قسوة مركر الليايل احملزنة، كىي تأٌب بصرفُت يتعاقباف عليو، فشعىرى باألسى كاٟتزف من مركر٫تا.
 :(ٖ)م ا١تصائب بتجٌلده كصربهاعر يرمي سهال تزاؿ ترميو بسهم ا١تصائب، كلكٌن الشٌ كيرل الشاعر ابن ىاين ُب لياليو أٌّنا 

ََوّّ ـَِئؾفََ ََول٩ّٔب ََٖمقينّالّؾقََ ًَُّتََ ََ ََوِّ ْلََ ّومََ
ّ

ِّّّّ ََ ّٔٔوالٖصَََ ََ ََول٩ّبولًٍِؾَََ ٩ََّالّؾقَََ ّوأ مَََ
ّ

 كلكنَّ الشاعر ابن زيدكف يرل أٌف الليايل سٌددت ٨توه سهاـ ا١تصائب، فما أخطأت ىدفها، كجعلت الٌشاعر يعاين
                                                 

 .ٕٛٔالميؿ في القايدة األندلسية: ص - ٔ
 .ٕٚٙديواف ابف خفاجة: ص - ٕ
 .٘ٗٔديواف ابف سيؿ: ص - ٖ
 .ٕٚٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٗ
 .ٕٙ. صٕفف الواؼ وتطوره في الشعر العربي: إيميا حاوي، دار الكتاب المبناني ػ بيروت، ط - ٘
 .ٛٗٔالميؿ في القايدة األندلسية: ص - ٙ
 .٘ٙٔديواف ابف عبد ربو: ص - ٚ
 .ٗ٘ٔديواف ابف ىاني: ص - ٛ



 -ٜٔ٘- 

 :(ُ)كجع تلك الٌنباؿ الصائبة 
ِّ٩ََ ََِٔ ٥ََِّٔق ََول٩َّ ََ ٩ََّالّؾقََ ـََٔ ًِ ََٔىَّ َم ّالـ٧ٓائََ

ََؤئىّّٔ ََكُ ّا٘صَََ َِٖاَََ َََلِتينُّم ََِطَََ ََوَّأ ّ ؿَََ
ّ

 :(ِ)كيعرٌب الشاعر ابن ٛتديس عن ا١تعٌت ذاتو
ّّْٖ ِٖٔ فؤّ َيََََََََََ ّولّؾقََََََََََول٩ّ َّ ََََََََََ

ّ

ََٖا ُّّ ٥ََّأْغَََََ ََفوْ ّوحنَََََ ٩َََّاَََََ َّ ِفَََََ
ّ

، ف يشٌبهها بأٌّنا سهاـ، كأىدافها ىي أف تصيب الٌناس بنوائبها كشدائدىا. فهو يرل ُب نوائب الليايل كخطوهبا ًعبػىره
 :(ّ)كرٔتٌا يطلب الٌشاعر ابن عبدكف من اهلل تعاىل أف يقيو التعثٌر هبا

ٌّ ََو ّآَّ  ََول٩ّأقَََََ ََوّلؾقَََََ ََومَََََ ّٖتـَََََ

ٍّّهلَََََوّ ّك٣َََََّٓعو  َََََٕي ّ ّك٣َََََّٓ َََََ
ّ

ّ
ِّٖ ََ ُّٔالٔغَقَََ ََ ّم٥َََََّالؾقَََََول٩ّوَونًِفَََََوّوَََ

ّٖـّّ ٥ََّال ََ ًِّ ََ ََٖاْنّوإِاّ اغََ ََوّعََ ِٖمـََٓ ََ َّظََ
ّ

 يتعٌجب الشاعر ٢تذه الليايل اليت تأٌب با١تصائب، حيث إّنٌا تودع ُب كٌل جارحة جراحان ال تندمل، كمآسيان ال تنصرؼ.
كيرسم الشاعر ابن خفاجة صورة مأساكية لنفسو، فعندما تًتاكم عليو ا١تصائب ال ٬تد سبيبلن ١تواجهتها غَت الٌنحيب 

 :(ْ)كالعويل
ّالّؾقَََََول٩ّٔبٔؿْؾٔىفَََََوَّوَهَََََوّأنَََََوَّتْؾَؼَََََون٩

ّ

َُُّط٧بًََََََوّوألؼ٨ََََََّٔبولَع٧و٣ََََََِّالّؾقولقََََََوّ
ّ

كيعرٌب الٌشاعر ابن الزٌقٌاؽ البلنسي عن تعاستو من صركؼ الليايل، ألٌّنا تسامل ا١ترء يومان كاحدان، كلكن ٖتاربو طيلة أياـ 
 :(ٓ)حياتو

ََّو ََول٩ّ نٓنفََََ َٔأأّالؾقََََ ََ ًََوِّّ ََََ ّوتِعََََِ
ّ

َّٖاَمََََََِؤلَؿٌيّو٧مًََََََوّوَ وِ َبٌََََََيَّيِهََََََّّّّ
ّ

كلو منح الٌشاعر األعمى التطيلي ما نالو من حٌظ ُب دنياه، ٞتاءت إليو الليايل اليت عرفت ٓتطوهبا كصركفها تعتذر لو 
 :(ٔ)عٌما قاساه من عذاب كأملو ُب دىره

ُّ٦ََََََُ ـَ ََوَلُّأِم ّل٧َََََّأِاّ ّظ٩ََََََّم٥َََََّينقَََ
ّ

ّعََََو ِ ّإل٩ََََّٖالّؾقََََول٩ّوه٩َََََّتعًََََٕ ُّّّّّ
ّ

رب نفسو ا١تصائب اليت تأٌب هبا الليايل، كلكٌن الغريب بالنسبة للشاعر ىو ُب كأما الٌشاعر لساف الدين فبل تستغ
 :(ٕ)الٌنجاة من تلك ا١تصائب

ََول٩ّّّ ٧َََُتّالّؾقَََََ ََٕيُّنَََََ ِٖويَََََ ََؤّبَغ َّوَمَََََ
ّ

ِّّّ٦ََ ِٖوَيَََََ ٩َََّالَغ ََّٔهَََََ ََو ٍََََََ ٥ََّٖالـٓ ّولؽَََََ
ّ

٬تلب ا١تصائب علينا  كيرل الٌشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي، بأٌف الليل ليس ىو إاٌل ىذا الدىر الذم
 :(ٖ)كالشركر

ّّْالََََٔهّٖأ قًََََّ ََََٖو ٦ُّ ّومََََوّالؾق٣ََََّإ
ّ

ّّْ َََََََٖ ٦ُّو ٍوئُي٦َََََََِّ ّومَََََََوّه٧َََََََّإ
ّ

إٌف ُب ثنائية الٌليل كا١تصائب دالالت نفسٌية، فيها إ٭تاءات األمل كالعذاب، فكانتا من الدكافع اليت زادت شٌدة كثقبلن 
 على نفس الشاعر.

                                                 
 .ٖٕٙ. وينظر أيضًا: ص ٕٖٔديواف ابف زيدوف ورسائمو:ص  - ٔ
 .ٜٕٔديواف ابف حمديس: ص - ٕ
 .ٓٗٔديواف ابف عبدوف: ص - ٖ
 .ٜٛٔديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 . وىذه األبيات لـ ترد في ديواف ابف الزقاؽ البمنسي.ٔ٘ي واألندلسي لـ يسبؽ نشرىا: صمختارات مف الشعر المغرب - ٘
 .ٖٙديواف األعمى التطيمي: ص - ٙ
 .ٔٗٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٚ
 .ٖٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٛ



 -ٜٔٙ- 

 :الموتػ  ٗ
ل قيرًفى بصركؼ الٌدىر كخطوبو، كما من مصَت مع صركؼ الدىر غَت ا١توت، كالٌشاعر األندلسي من ا١تعركؼ أٌف اللي

 تشاءـ من ظبلـ الليل كغياىبو، فرأل فيو ظبلـ ا١توت كرىبتو.
إٌف الشاعر ابن شيهيد األندلسي تشاءـ من لياليو، لذلك طلب من أصحابو أف ال يبكوف ١تا فعلتو الليايل هبم، من 

 -كما يراه الشاعر-م أف يتجرعوا جرعة شرب، فيجدكا لٌذة كسعادة ُب شربو، ألٌف أقٌل مصَت لليايل تأٌب بو حرماّنا ٢ت
 :(ُ)ىو أف ٕتٌرد سيف ا١توت من شعر الٌشيب

ََوّّ ََول٩ّأٓنفَََََ ٥ََّالؾقَََََ َََق٥ّٖمَََََ َّّْتِئؽَََََ

َٖٖي ّّّّ َٔهوَّاََََِق٠ُّالََََ ـََََِ ّ لق٣ََََّٗمول٢ََََّٔ 
ّ

ّ
َٖتّّٔ ََ ٥َََّمِشََ ََوِ ٕتّمََ َََيّ ََ ٢ََََّنِغَيََ ًََِ ََٖم  َّ

٣ًَََََِِٗ ِّٖالَؼََََٕاِ ّاِّ ََََقىُّّّّٔو ّم٥َََََّ ََََِع
ّ

كرٔتا كجد الٌشاعر األعمى التطيلي أٌف كثَتان من النفوس رأت طوالن لليل، كىي مريضة عن غَت علمو أٌف موهتا سيحُت 
 :(ِ)عندما يبدأ الٌسحر

ّّّّٕ٠ََ ٥َََّيَنَ ٣َََّمَ ًََطق٣ُّالؾقَ ٍّٖوَِ ََوه ٤ََّاَ ّكَ
ّ

ِّّّٖ َََ ََّٞالَََِ َٖٖي ّإ ّمَََ ََ ََِٔ ّأٖاّالَََ ّّٕوَََ
ّ

 :(ّ)ديس أٌف الليايل كخطوهبا ٕتعل ا١ترء يشيب منها، كالٌشيب نذير ا٢تبلؾ كا١توتكرأل الٌشاعر ابن ٛت
ِِٔ ُكفّو ََ ََوَ ُّوَََََََ ََول٩َّواّوَََََََ ّإٓاّالؾقَََََََ

ّ

ُّّ٢ََ ٔٔٔ ُّهُؾَََ ََ ٥ََّبِعَََ ََوّمَََ ََقْىّووعؼيفَََ َََ ّ
ّ

 كىكذا نرل أٌف الليل كٌظف ُب سياؽ التعبَت عن ا١توت الذم تكرىو نفس الٌشاعر، كتتأملٌ منو.
 الّعجى: -و 

ُب شعر الشعراء األندلسيُت رمزان لونيان غامضان ١تعاين اٟتزف كالتشاـؤ اللذين ٭تيطاف  "الٌدجى"اللونية  ظهرت ا١تفردة
 بنفس الشاعر عند فقدانو للمرثي، لذلك كاف الٌدجى بظبلمو كسواده رمزان لوطأة ا٢تٌم كالكرب عند الشاعر.

حزينو ا١ترثي، ككاف قل بو يعاين ظبلـ ا٢تٌم كالكرب، فهو دجى ال ترل فيو كقد رثى الشاعر األندلسي بقلب متفٌجع و
النفس سول الٌسواد كالظبلـ، فلقد عاّن الشاعر ابن درٌاج القسطلي كطأة ا٢تٌم ككابدىا عند رثائو للحاجب عبد 

 :(ْ)ا١تلك
ََكُ َّ ٧ََََتّاَََـوًّّّّّ ٌِوَ َّ٘ا ََولق٧َ ّقََََّٔلَََٔي َ ّ

ّ

َّ٘اٌ َََيوُنّ ٧ََََتُّيَع٨َََّ ّ ُّ ْؼَََٔىّمَََوَّلَََٔي
ّ

ن دراج القسطلي اٟتاجب عبد ا١تلك، كيهٌنئ أخاه ناصر الدكلة بتولٌيتو اٟتجابة، فهذا اليـو مل يعد فيو يرثي الشاعر اب
ظبلـ، ألٌف اإلظبلـ لبس ثوب الضياء كاإلشراؽ لػٌما توىٌل ناصر الدكلة اٟتجابة، بعد أف عاش الشاعر ظبلمان كسوادان، 

 جى ثوب ا٢تٌم كا١تعاناة عند كفاة اٟتاجب عبد ا١تلك.فكاف الٌصباح ا١تضيء ا١تشرؽ متسرببلن عنده بثوب الدٌ 
 :(ٓ)كيعرٌب الشاعر ابن شيهيد األندلسي عن شٌدة غٌمو ُب رثائو أليب جعفر بن اللمائي

ََٔمفوّّّ ٩ََََََِّٔ َلِ َََََ ّ اَيّالَََََيكُ ّ ؾ٨ََََََّنْػ

ََيّّّّٕ ٣ََّٗيأعَقَََ ٩ََُّكَََ ٤ََّٖبؼًؾَََ ٨َََّأٔهَََ ًَََ ّ
ّ

ّ
ِٖلَّ َؾِق٢ََََّالق٧َََ َّوِ ٔش٩َََّّّّ ِٖلّ َصَََِي َّ َََِي

٩ََََِٗٔ ّوََََوَّق٧ََََُِ ّه٣ََََ ّ اَ ّهََََٕاَّقِي٣ََََُِّإن
ّ

لقد ازداد الببلء على نفس الشاعر حىت فقد الصرب، فاستوحشو الٌصرب على ا١ترثي، كأصبح عرضة للقتل كاإليذاء، 
 فكٌل داجية من ا١تصائب كالنوائب هتٌم أف تقتلو، فهل أصاب اآلخركف ما أصابو؟ لذلك ىو ٬تـز أنٌو متفٌرد ْتزنو ك٫تٌو.

                                                 
 .ٜٔديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٔ
 .ٜٗعمى التطيمي: صديواف األ - ٕ
 .ٖٚٗديواف ابف حمديس: ص - ٖ
 .ٖٙٛديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٗ
 .ٖٚٔديواف ابف شييد األندلسي: ص - ٘



 -ٜٔٚ- 

 :(ُ)اعر ابن خفاجة عن ٫ٌتو كحزنو الشديدين ُب لوحة سوداء، جعل منها خلفٌية لشعورو انفعايل متأـزكرٔتا يبوح الشٌ 
ّّ٨ََ َٖشََ ُِٖ ّا َََط ٣ََُِّمِضََ ِّٖالّؾِقََ ًِ ََ ٧ََََ اَ ّٔاََ ََ َّ

َّّْو٧َََََِ َّم٧ِٔت٢ََََََّمََََوّاّا٨َََََّّّ ِِٔ ّإ َِّّٕوََََ

َٔٗع٨ّ ََ ٧َََ ّولؾََََ ًِٔاّأاّوُؼََََ ََ ََوُ ّوَعََََ ّوَكَػََََ

ُُٔتَّ ََََََو يًوَّوَ ََََََيقَييًّّّ َّ ًََََََٓوَ َّأِنََََََ
ّ

ّ

َّْٔمَفَََََََويُّّّّْ ََو ٦ََّهـَََََ ّٖٗبَََََ ًَٔؼ ََ َََََِِ َّو

َََقكيُّّ ٨ََّٔمَََََ ٢َََّٔلَ َاَََََ ََلٖاَّم٧َِتَََََ ّ ؽَََََ

َٔايُّّّ ََ ٦َََّٔأِمََََ ٥َََِّيِمٔعََََ ٦ََُّٔمََََ ّْٖلََََ ََ َََََِ َّب

ََمايُّ َََََ ُّ٥ََٖ ََََََٔ ََِق٥ّْأِوَّو َََََ َُّٛ ََق ًَٔػَََََ  َّ
ّ

فالشاعر يرثي الوزير أبا ٤تمد بن ربيعة كيعرٌب عن حزنو لوفاتو، فهو يٌتخذ من الليل ستاران ٮتتفي كراءه ليبوح بأحزانو 
ضطـر ُب قلبو اليت ٕتعلو ال يعرؼ أٌم مكاف تستقٌر فيو نفسو، مع أٌف نفس الشاعر مل تعرؼ األسى كاٟتزف طيلة اليت ت

حياهتا، كٔتوت أيب ٤تمد بن ربيعة تعرٌفت نفس الٌشاعر على األسى كعرفت ما ىو، فقد كاف موتو ميبلدان لوالدة 
، كالدجى بظبلمو كسواده كأنٌو ْتر متبلطم األمواج ٯتٌده الشاعر األسى الذم استقٌر ُب قلبو، فيكفي الشاعر حزنان كأ١تان 

من دموعو اٟتزينة، فرسم الٌشاعر صورة مائٌية سوداء مظلمة، يسيطر فيها ا٢تٌم كاٟتزف على قلبو، لذلك كاف الدجى 
 ْتران مياىو دموع الٌشاعر اٟتزينة.

 :(ِ)مـو كالكركبكقد ٮتاطب الٌشاعر األعمى التطيلي الٌدجى ألنو رأل فيو ا٢ت
ًَِّغَقؤهُيَفََََوّّّّ ٔٗع٨ّوقََََّٔالًُػََََ ّق٣ََََِّلؾََََ

ّّّ٦ََ ٧ََُتّبََ ََوََّْ ـََٓ ََٕلُّك ََفوَتّالََ ّإٓاّالٓشََ
ّ

ّ
ََٖياّّ ََوّاُ ََ ََوُ ّمََ ََوّاََ٘ ٧َََٓتّ قفََ ٧َََّتَصََ ّ ؾََ

ََّّ َََّٔيَ ََوّقَ ََّٔاّوأع٧اَ هَ ََؿَ ِٖٔتّأوّ ََ ّ ّالًَٗ
ّ

د اال٨تدار ّتريانو لتعذر لقد تشاءـ الشاعر من الٌدجى، فأصبح رمزان لونيان معٌينان، ألنو بؤرة الغياىب، حىت ا١تاء لو أرا
عليو لشدة الظبلـ ككثافتو، كقد خاطبو الشاعر بأٌف ا١ترثي الذم كاف شهابان مضيئان يضيء الٌدجى، كينَت غياىبو ا١تلتٌفة 
على بعضها بعضان ككأّنٌا أٚتة كثيفة األشجار، ككاف الشاعر ٬توب بضيائو أشٌد ا١تصائب حلكة، قد ٜتد كأصبح ُب 

 الًتاب.
لشاعر ابن فركوف ا١تمدكح، كيقرف موتو بكسوؼ الشمس من بعده، كالليل من بعده أصبح أشٌد حلكة كيرثي ا
 :(ّ)كظبلما

ُّ َٔ ََ َِّ٘بِعََ ّّْكؤا٠َََََّالشََََؿ ّ ؿََََوّالَق٧ََََُِ ّإ
ّ

َََقكّّّ ِّْأْلَََ ـِ ََ َََٕٔ ٩َََّا ّّْيأعَََ ٣ََُّإ ّوّْالّؾِقَََ
ّ

لمة حالكة السواد، رمز هبا إىل ٫ٌتو ككربو كٌلها صورة لونٌية مظ  "وال الليل إاّل داجي الجنح أليال"فالعبارة اللونية 
قد استعار سواد اٞتناح من  "داجي الجنح أليال"اللذين يضاىياف سواد الليل ظبلمان، كرٔتٌا يكوف الشاعر ُب قولو 

 الطَت إلعطاء  ا١تعٌت حاالن شعورية مأساكية من حزنو.
كالكرب كالغٌم ُب سياؽ رثاء الشاعر للممدكح، فسواد  كىكذا نرل أٌف الدجى اكتسب رموزان لونٌية متشائمة، فيها ا٢تمٌ 

 الدجى كجد فيو الشاعر سوادان أزليان ٟتزف مستدميو ُب ساحة شعوره كخلجات نفسو اٟتزينة.
 الّرال : -جـ 

إذ  اىتٌم الشعراء األندلسيوف فيما ٮتٌص الصورة اللونية ا١تعتمة بصورة )الظبلـ(، كما يرتبط هبا ُب سياؽ رثاء ا١تمدكح،
 تضفي على نفس الشاعر اليأس كالعذاب، ١تا ُب الظبلـ من رىبة كفزعو يستحوذاف على النفس اإلنسانية.

                                                 
 .ٕٖٕديواف ابف خفاجة: ص - ٔ

 .ٕٗديواف األعمى التطيمي: ص - ٕ

 .ٖ٘ٛديواف ابف فركوف: ص - ٖ



 -ٜٔٛ- 

 كانطبلقان من ىذه الداللة الرمزية الٌلونية أضحى الظبلـ رمزان أعلى للعذاب النفسي الذم تعيشو نفس الشاعر.
٭تبو كٯتتدحو، فالشاعر ابن عبدكف رثى دكلة بٍت لقد عاش الشاعر األندلسي عذابان نفسٌيان قاسيان برثائو ١تن 

 :(ُ)األفطس
٧َََتّّّّْ ًُِّن ََ ٤ََِّإاّأَوَؾَؿ ٥ََِ ّبف ٩ََ ّوَّْم ٥ََّل ّم

ّ

ِّّٖ ََ ََ ٩ََّإ َّاَََ ََوُّوػضَََ ٥ََّلقُؾفَََ ّوّٕوؽَََ
ّ

لقد عدـ الٌشاعر كٌل تساؤؿ ٯتكن أف ٮتطر على بالو إف اشتٌد عليو دىره ككثرت مصائبو، كمل يكن لليلها انقضاء، 
؟.فهل من مبلذ كمعُت   لو إىل ىؤالء القـو

كيرل الٌشاعر ابن ٛتديس أف الظبلـ خٌيم على الدنيا، فأخفى معا١تها كمباىجها عندما أصيبت ٔتصاب جلل، أخفى 
 :(ِ)إشراؽ ا١ترثي كضياءه

ًِّّّ ََ ََِ ٦ََُّ ٔؿ ََٔنقوّبَ ٥ََّالَ َ ّ٨ََ ٧َََِ ّوّلَ ََوَّوَ ّوَ
ّ

ُّّّّّ َٖ َّْالُغََََ ّبظؾؿََََٔيّالََََٖ ٔ ّم٥ََََّأن٧ََََاِ 
ّ

سي الذم يعانيو كتكابده النفس ُب رثائو أليب ٤تمد بن ربيعة، ٦تا جعل الشاعر كيصٌور الشاعر ابن خفاجة عذابو النف
يرل الكوف كٌلو ُب ظبلـ، فالشمس أصبحت ُب عينٌيو مظلمة عا٘تة مع أّنا منَتة، كأرجاء ببلد اهلل أصبحت ضيقة ال 

 :(ّ)٬تد فيها ا١ترء مكانان يرتاح فيو، مع أّنٌا بطبيعة اٟتاؿ كاسعة
َِّ٘وِه٩َََََُّمََََـرٌََّّ َََََلْوَؾ٤ََّقََََّ ُِّٖاّالٓشََََؿ

ّ

ََوتُّّ ََََ َ ِّ٩َََ َّٓٔوِهََََ ََكُيّا ًِّٔبََََ ََوق َّوَضََََ
ّ

 :(ْ)كأٌما الشاعر أبو اسحاؽ اإللبَتم، فيقوؿ ُب عذابو كضيقو اللذين يعيش فيهما
ََوّّّّّ ٩ََّيمََََََََ ََوت٩ّأِبؽََََََََ ّأٖلَّطقىََََََََ

ََٔلّّّ ََوّأهًَََ ٩ََّ ؿَََ ًِّ ؼؾَََ ََ ََََِ َََّٔ َؿ ّقَََ

٩ََّ ٣ََّٖبَََََََََ َََََََََ ََّٔ ّإٓاّإ ّآّلؼَََََََََ
ّ

َََؿوّّّ َََََِٖ ٧ََ ّال ٌََْرّكـٍَََََ ٩ََََّكَََََ َّوِهَََََ

ًَِّ ََََََِق٥َّ ََََََمايلّالَعؿ٨َََََََّّّوأ ِّو َ ََََََ

ََوّّّ ٦ََّمظؾؿَََ ََي٩َّبَََ ََٔاّ َََ ََْىّغَََ ََّْطَََ
ّ

إٌف اإللبَتم يلـو نفسو كيطلب من خطيئاتو أف تبكي ندمان كحسرة، كىي كثَتة كعدد النجـو ُب الٌسماء، إّنا أثٌرت 
 على نفسو، كجعلتو ٯتشي ُب طرؽ الٌضبلؿ، إّنا طمست عقلو عن سلوكو طرؽ ا٢تدل، كأعطت عينو العمى، لذلك

 حٌلت بالشاعر خطوب ًجساـ حٌولت الٌصباح إىل ظبلـ أسود ُب عينو.
هي النفسي بالظبلـ، فكاف الظبلـ يٌتخذ رمزان سلبيان ٕتاه ما ٭تيط بالشاعر من آالـ  لقد قرف الشاعر األندلسي بعدى

 كعذاب كضيق نفسي، فرأل العتمة ٥تٌيمة على ظبلؿ مشاعره النفسية.
 

 الّ مر: -ع 

ُب رثاء ا١تمدكح معرٌبة عن ىوؿ ا١تصيبة كجسامتها، فاستغٌل الشاعر األندلسي داللة  "السمر"ة الٌلونية كظِفت الدالل
 الٌسمر ألّنا رمز من رموز القوة، كقرّنا بانفعالو لتكوف معرٌبة عن ىوؿ ا١تصيبة الذم كقع صداىا على نفسو.

ثائو للمعتضد بن عباد، كمع ذلك مل ٕتًد نفعان ُب درء يورد الشاعر ابن زيدكف عددان من ا١تفردات الٌلونية ُب سياؽ ر 

                                                 
 .ٓ٘ٔديواف ابف عبدوف: ص - ٔ
 .ٕٕٔديواف ابف حمديس: ص - ٕ
 .ٕٕٓديواف ابف خفاجة: ص - ٖ
 .ٔٛديواف أبو اسحاؽ اإللبيري: ص - ٗ



 -ٜٜٔ- 

 :(ُ)خطر ا١تنوف على ا١ترثي، كمن ىنا جاء ا٠تطب جلبلن كمفجعان 
ّْْ َٖاَيَّا٧َََََأب َّٙالط ََََ ًَ  َّ َؾ٤َََََِّتِغََََ ُّغٔشَََِق

ّ

ُّّّٖ ََِؿ ًُِّاََ  َِٖ ََ ّْٛوُّْأِ ََ ََق َِٖيِ ّٔبََ ََ ّوُّْعََ
ّ

ف أف تكوف ىناؾ خيوؿ مسرجة كال سيوؼ مسلولة أك فالشاعر ٮتاطب ا١تعتضد فيقوؿ لو: كافت إليك ا١تنية من دك 
 رماح مشرعة، فلو كاف ذلك موجودان ١تا حٌلت عليك ا١تنية، ككنت بطلها، كلكٌن قضاء اهلل ىو الذم غشيك.

 :(ِ)رأل الشاعر ابن عبدكف أٌف ا١تنايا ثارت إىل ا١ترثي من مكامنها، ٥تتفية عن أعُت اٟترٌاس كأسٌنة السمر
ّـووَََََوّم٥َََََّمؽومـفَََََو َََََو ِ ّإلق٦َََََّا٘

ّ

ِّّّّٖ ََُؿ ََِٗ ٖٓاِ ّوال ََ ََُٖ ََٔيّا ٨ََّغػؾََ ًٖٓاّ ؾََ ََ ّاََ
ّ

مرتبطة أيضان بقوة ا١ترثي من خبلؿ إشراؾ الٌشاعر لتلك الداللة ُب حزنو األليم على  "السمر"كقد جاءت داللة 
ا١تكرمات زينة لو، ا١ترثي، كلقد كجد الٌشاعر اٟتكيم أٌف ا١ترثي كاف قويان نشأ ُب دكحيت الٌشرؼ كالعٌز، كاٗتذ من العبل ك 

 :(ّ)فالٌسمر القوية تسًته كترعاه، كتصونو اٞتياد الٌصافنات
ّٓٗ ََ ََٖيّو َََََ َََََ ّ ََ ََوّ ّيو َََََ َََََِّ

٧ََال٩ّّّ ََؿّٖالعََََ ََََِٓ ٦ََّال ٌََّتؽـََََٓ ّ قََََ
ّ

ّ
ََو ّّ ََكّوا٘ؽٖمََََََََ ٦ََّالعََََََََ ّتٗٓوـََََََََ

ََو ـو ّّ ََوُيّالٓصَََََََ ٦ََّإقَََََََ ّوتؽـػَََََََ
ّ

لعوايل كا٠تيوؿ العتاؽ كرثى الشاعر ابن الزقاؽ البلنسي ٦تدكحو الذم كاف شجاعان، حيث بكتو سيوؼ ا٢تند كٝتر ا
 :(ْ)الضامرة

ََّو ٣َََ ّعػ٧نفََ ّٔٔمََ ََ ََق٧ُيّاهلـََ ٦ََّاََ ّبؽًََِ
ّ

٧ََا تُّّ ََوُ ّالشَََ ٧ََال٩ّوالٔعًَََ ُّٖالعَََ ََِؿ َّوُاَََ
ّ

 كىكذا ٧تد أٌف الشاعر األندلسي كٌظف داللة )السمر( تعبَتان رمزيان عن فداحة ا١تصاب كقوة ا١ترثي كشجاعتو.
اللوف األسود بدالالتو كمعانيو كانفعل فيو، ٌٍب أنو أخرجو عن  كمن خبلؿ ما تقدـ تبٌُت لنا أٌف الشاعر األندلسي عاش

معناه ا١تادم الذم يدٌؿ عليو كأعطاه معاين أخرل، كانت ٢تا داللتها النفسية ا١تعنوية اليت تدٌؿ على إحساس الشاعر 
 الفٌياض ُب تشكيل اللوف نفسيان كٚتاليان. 

 

                                                 
 .ٗٙ٘ديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٔ
 .ٓٙٔديواف ابف عبدوف: ص - ٕ
 .ٖٙديواف الحكيـ: ص - ٖ
 .ٙٓٔديواف ابف الزقاؽ البمنسي: ص - ٗ
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 اللون األخضـر - ج
 ى األخضس.أًالً :الداللح املثاشسج للٌ

 .المعح 
 .وصف الخضراء -٘
 اللجج الخضراء. -ٙ

 اخضرار األسلحة. -ٚ

 دالالت اللوف األخضر المتعددة. -ٛ
 .النعيم ا١تستدمي -ُ

 .األمن الدائم -ِ

 .السعادة ا٠تالدة -ّ

 .اٟتب ا١تتجدد -ْ

  .الرثاء 
ٗ- .  الكـر
 العظمة. -٘

 النعم الطّيبة. -ٙ

  .الغزل 
 .دالالت متعددة  -ٖ
 اللوف األخضر والشوؽ والحنين. -ٗ
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 اللـون األخضـر - ج   
 

أكثر األلواف في التراث الشعبي استقرارًا في دالالتوِ ، وىو من األلواف المحبوبة ذات "يعٌد اللوف األخضر من 
يحاء والمبهجة كاللوف األبيض، ويبدو أنو استمّد معانيو من ارتباطو بأشياء مبهمة في الطبيعة كالنبات، اإل

، إنو لوف ٚتيل يعٍت اٟتياة بكل ما ٖتملو من مظاىر ا٠تضرة، كىو (ُ)"وبعض األحجار الكريمة كالزمرد والزبرجد
لك يعد من أكسع األلواف مساحة ُب الطبيعة، فهو ، لذ(ِ)"ألنو يذّكر ساكن المدف بالريف والمزارع"لوف مهدلء 

الحقوؿ الخصبة، ولوف األمل بمحاصيل "، كىو لوف (ّ)"يجسد دالالت الخصب والنماء"يريح العُت، كىو 
، فهو يبعث فينا البهجة كالدؼء كالتآلف، كاللوف األخضر فيو التجدد (ْ)"ثمينة، لذا يرمز األخضر إلى األمل

وف الطاغي على األشياء التي تنبت من األرض، وىو من جهة مماثل للحياة المادية التي الل"كالنهوض، كيعترب 
تحياىا الطبيعة، ومن جهة أخرى فإفَّ ىذه األلواف الخضراء في الوقت الذي تمّثل بصورة مباشرة النمو الفعلي 

ات، أو أية لحظة من ألشياء محّددة تلمح إلى الخصب كمبدأ بحّد ذاتو، كقوة مجّردة عن نمو أي شيء بالذ
، لوف الحب الطفولي والربيعي"، كىو كذلك (ٓ)"الزمن بالذات، والخصب ىو مجرد جانب واحد من األمومة

 . (ٔ)"ولوف الخلود والصبر واالنتظار واألمل المباشر
، (ٕ)ة األنغليكانيةفاللوف األخضر مقًتف باألمل ُب مصر القدٯتة، كىو لوف اإلٯتاف كا٠تلود كا١تعمودية كالتأمل ُب الكنيس

 ،(ٖ)"األشياء النامية الدنيوية الملموسة والتي يمكن إدراكها بصورة فورية"، كىو يرمز أيضان إىل تلك (ٕ)األنغليكانية

كرٔتا كاف لوف الشرؼ اإلنساين كاللطف كالفرح ُب العنفواف، كأصبح لوف اٟتب كالوفرة، فهو يشَت إىل لوف  ،(ٖ)"فورية
ألنو  " ت األرضية، كاالستقرار ُب الدنيا كاآلخرة، كا٠تضرة لوف  النيب البعث بعد الثناء، ألنو اللوف السائد ُب النباتا

العلم اإلسالمي أخضر، لذلك تحمُل عدد كبير من الدوؿ اإلسالمية "، ك(ٗ)"كاف أحب األلواف إليو الخضرة
مرات في  ٛالمفّضل في القرآف، حيث يهتّم بو حتى شغل "، كىو اللوف (َُ)"اللوف األخضر باعتباره راية الّسالـ

مسائل وجوانب خّيرة نافعة، يقبل عليها الناس ويرغبوف فيها خالؿ دنياىم وآخرتهم، وإف وروده أسماء 
ًً يوّجو النظر إلى موقف القرآف األثير تجاه ىذا الّلوف ، كيكفي (ُُ)"وصفات بالتذكير والتأنيث مفردًا وجمػػعًا

انتقاء لفظّي، يعبر عن حاالت الرضى وإسباغ ُب "نة أف نعلم أٌف ىناؾ مواضع ثبلثة كصف اهلل عز كجل أىل اٞت

                                                 
 . ٕٔٔالمغة والموف: ص - ٔ
 . ٗٛمقدمة في عمـ الجماؿ: ص  - ٕ
 .ٖٔٛٔ/ٕقطوؼ دانية:  - ٖ
ًً : إبراىيـ دممخي، مطبعة أوفست الكندي، حمب، - ٗ ًً وعمميًا  .ٔٛـ . صٖٜٛٔاأللواف نظريًا
 .ٜٕ٘الفف والشعور اإلبداعي: ص - ٘
 .ٜٕٗتفسير األحصـ: ص - ٙ
 .ٕٛٗالمرجع السابؽ : ص  - ٚ
 . ٓ٘ـ. صٖٜٙٔمعجـ الرموز: ج . إ . كيرلت، نيويورؾ،  - ٛ
 ٗٗربي اإلسصمي : ص دالالت الموف في الفف الع - ٜ

 . ٜٙمعجـ ماطمحات األلواف ورموزىا : ص  - ٓٔ
 .ٛٗالضوء والموف في القرآف الكريـ: ص  - ٔٔ



 -ٕٕٓ- 

الّنعيم المادي والمعنوي على ىذه األحواؿ، فقد لَِبَس أىل الجنة أنواع الحرير بلوف واحد ىو األخضر)الكهف 
(، أّما الموضع الثالث فهو أبهى الحاالت التي يكوف عليها أىل الجنة من جماؿ المنظر  ٕٔ( و)اإلنساف ٖٔ

َقريٍّ ِحَساف"لى واالتكاء ع  .(ُ)"رفرؼ ُخْضٍر وَعبػْ
القرآف الكريم اللوف األخضر بالذكر، ألنّو الموافق للبصر؛ ألّف البياض يبّدد النظر ويؤلم؛ والّسواد  "لقد خصَّ 

ـّ، والخضرة بين البياض والسواد لوين االنحطاط أيضًا، "، إاٌل أٌف اللوف األخضر من ناحية أخرل قد يكوف (ِ)"يذ
، كإٌف التشديد ا١تفرط على اللوف (ّ)"وف والتهديد، كما أنّو اللوف التقليدي لعيني الشّيطاف والمرأة المغريةوالجن

دلياًل على مستويات قلقة مرتفعة، وقد يكوف الّسبب في ذلك غالبًا قضاء وقتٍ طويٍل جداً "األخضر قد يكوف 
 .(ْ)"في المحيطات المدينّية

، كىو يأٌب ُب ا١ترتبة (ٓ)اللوف األخضر ىو لوف مرٌكب من األصفر كاألزرؽ كما ىو معلـو كال بدَّ من اإلشارة إىل أفٌ 
 .(ٔ)األخَتة مع األزرؽ ُب معظم القوائم العا١تٌية لتمييز األلواف

 إٌف لغتنا العربية القدٯتة ال ٧تد فيها ذلك التحديد الدقيق لدالالت األلواف، كاللوف األخضر ُب الًتاث العريب القدمي
حالو كحاؿ بقية األلواف، قد تداخلت دالالتو مع ألواف أخرل، فقد اقًتب مدلوؿ ىذا اللوف من اللوف األسود، 
فعّبروا باألسود عن األخضر في مثل قولهم )سواد العراؽ(؛ أي مجموعة الّشجر التي تحيط بها، وىي خضراء  

لكتائب التي يعلوىا صدأ الحديد، كما كثيفة وعّبروا باألخضر عن األسود، فالليل أخضر، والخضراء من ا
، كما أٌف اللغة العربية (ٖ)، والّنمري عّد الزرقة درجة من درجات الخضرة(ٚ)أطلقوا لفظ الخضراء على السماء

كضعت للوف األخضر ألفاظان أساسٌية، ٤تٌددة ٠تصائصو كتدٌرجاتو الٌلونية من حيث الٌنصاعة كالقتامة، فتحٌدد مدل 
فقالوا أخضر وأّكدوه بقولهم أخضر ناضر، ولألخضر المائل للّسواد "أك اختبلطو بألواف أخرل، نقاء ىذا اللوف 

 .(ٗ)"قالوا: أحوى وأدغم وأدىم ومدىاـ وأقهب وأخطب وأورؽ، وللخضرة تعلوىا صفرة قالوا: أخضر أطحل
ّدد والخصوبة والماء نحو الّنضارة والحيويّة والتج"لذلك فجٌف دالالت اللوف األخضر ٧تدىا مٌتسعة كتتجو 

الصافي، وتتسع لتشمل اأُلدمة والغُبرة والسمَرة والّزرقة والكدرة في ألواف اإلبل والطّيور والّدالء والسماء 
 .(َُ)"والماء والكتائب والليل

أك  إٌف اللوف األخضر يتمٌيز عن سائر األلواف ُب ا١تثيولوجيا، فاألدب يٌتكئ بطبيعتو على موركثات البلشعور اٞتمعي

                                                 
 .ٛٗالضوء والموف في القرآف الكريـ: ص  - ٔ
 . ٗٔٓٗ/ٙالقاىرة.  –تفسير القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف: أبو عبد ا  محمد بف أحمد األنااري القرطبي، دار الشعب  - ٕ
 . ٜٕٗالفف والشعور اإلبداعي: ص  - ٖ
 .ٜٚٔ/ٔٔموسوعة عمـ النفس:   - ٗ
 .ٕٛٗتفسير األحصـ: ص  - ٘
 .ٕٔٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ: ص  - ٙ
 .ٕٕٔالمرجع السابؽ: ص  - ٚ
 .ٛكتاب المممع: ص - ٛ
 .ٕٕٔالمادر السابؽ: ص - ٜ

 .ٕٕٔالمادر السابؽ: ص  - ٓٔ



 -ٕٖٓ- 

 الفردم كا٠تياؿ، كرٔتٌا يشَت ُب ثنايا صوره إىل ا١تخزكف اٞتمعي ا١تختزف ُب الٌذاكرة العربية .
لقد ارتبط اللوف األخضر بعٌدة أساطَت قدٯتة توٌضح عبلقة ا٠تضرة باٟتياة كا٠تصوبة كا٠تلود، فاألشجار ا٠تضراء رأل 

نت ٛتاية كأمنان لو، كرأل فيها اٟتياة نفسها، فهي ٘تٌده ك٘تٌد فيها البدائي مبلذه، كقد اٗتذ منها مسكنان كمأكبلن، فكا
الّشجرة رمز الحياة والتجّدد "غَته بأسباب اٟتياة، فنظر إليها نظرة تقديس، كرأل أنٌو لن ٯتوت ماداـ مرتبطان هبا، فػ 

شجرة العرب  "ذات نواط"نخلًة كانت أـ سدرة أـ ُسمرة، وكانت الّنخلة شجرة الّساميين المقّدسة، وكانت 
، فالعرب عبدت األشجار، كأقيمت أماكن مقٌدسة من معابد ككعبات (ُ)"شجرة ذي الخلصة "العبالء"المقّدسة، و

، كما يدلٌنا على عبادة العرب لؤلشجار أٌف ىناؾ آثاران ٢تا ُب أٝتائهم مثل (ِ)ككعبات ُب أماكن األشجار ا١تقٌدسة
رب والخضر، ىي أسماء من مرحلة طوطمية كانت طلحة وسمرة وسلمة وقتادة ونخلة وحنظلة وخضر محا"

، كما ربطت  األساطَت بُت ا٠تضرة (ّ)"الّشجرة فيها معبودًا مقّدسًا، وجّدًا أعلى ينتسب إليو كّل فرٍد في القبيلة
كا٠تلود، كربطت بُت ا١تاء الذم سٌبب تلك ا٠تضرة كا٠تلود من خبلؿ شخصيات حيكت حو٢تا أساطَت ا٠تلود 

ألنّو كاف يجلس "معٌلم سيدنا موسى، كاٌلذم قيل فيو أنٌو ٝتٌي با٠تضر،  "الخضر"شخصية سيدنا  الٌسامية، كىي
، كرحلة (ٓ)، أك أٌف كٌل مكاف مٌر بو يصبح أخضر(ْ)"على األرض الجرداء، فإذا ىي تهتّز من تحتو خضراء نضرة

بلغا "شاقة دامت اثنيت عشرة سنة كرحلة سيدنا ا٠تضر مع ذم القرنُت معركفة، فقد كاف كزيران لو، كأنٌو بعد رحلة 
طرؼ الظلمة وىناؾ أوحى اهلل تعالى للخضر أّف عين الحياة في جانب الوادي األيمن، فسار إليها الخضر، 

 .(ٔ)"واغتسل منها، وأصبح خالداً ال يموت
على ذلك،  كال ٯتكن أف يغفل أحٌد عن ٟتظ تسمية ا٠تضر اليت تدؿ على الٌدٯتومة كاالستمرار، ألٌف األخضر يدؿٌ 

 كلذا شاع عند بعض الشعوب العربية اإلسبلمٌية بأنٌو ا٠تضر اٟتٌي، كىو اعتقاد راسخ أنٌو مازاؿ حٌيان ال ٯتوت. 
ككما أٌف ىناؾ أساطَتان رصدت العبلقة بُت ا٠تضرة كا٠تلود، توجد أساطَت قدٯتة رصدت العبلقة بُت ا٠تضرة كالٌنماء 

ة تقوؿ إٌف إلو ا٠تصوبة أزكريس عٌلم الفبلحُت مواعيد الزراعة، كنٌظم الٌرٌم، أم ا٠تصب، فاألسطورة ا١تصرية القدٯت
 "ست"كاعتربكه ركح اٟتياة اليت تدٌب ُب األرض كالنبات، كعٌدكه ا٠تضرة اليت تنسب إىل ّنر الٌنيل، ُب مقابل أخيو 

ساطَت الكنعانية تتحٌدث عن بعل كربٍّ الٌشرير الذم ىو إلو اٟتقد كالنار، الذم رمز لو ا١تصريوف باللوف األصفر، كاأل
إلو العقم كا١توت كاٞتدب، كعبادة بعل كمعناه الديٍت قد كصبل  "موت"للخصوبة كا٠تضرة، كترصد لو معارؾ رىيبة مع 

إىل العرب من خبلؿ األقواـ الٌسامية اجملاكرة ٢تم، كٓتاٌصة سكاف طور سيناء، كأٌف معرفتو تزامنت مع زراعة الٌنخيل 
 .(ٕ)عربعند ال
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. كبعل ىذا  (ُ)"أتدعوف بعاًل وَتَذروف أحسن الخالقين"كالقرآف الكرمي كٌبخ العرب لعبادهتم لئللو بعل ُب قولو تعاىل 
كاف بديبلن مقٌدسان لئللو القمر، فعيًبدى على أنٌو رب  ا٠تضرة كا١تاء، ككاف طقس االستمطار الذم ٘تارسو العرب يؤدم 

ة اإللو القمر على مملكة الّسماء؛ أي أّف ىذا الطقس كاف يؤّدى للقمر عند الغروب؛ أي في وقت سيطر "
بوصفو رّب الماء والمطر والخصوبة، وىو مرموز لو بالّلوف األخضر في معظم الحضارات القديمة، وفي العربية 

كأنّهما   نجد الكلمة اللونية )أقمر( بمعنى أخضر أو أبيض يميل إلى االخضرار، وأّما الّسلع والعشر فيبدواف
الغاية العظمى من ىذا الطقس، صحيح أّف المطر ىو المطلوب لكّن البدائي يعلم أّف المطر سُينتُج خضرة 
الحياة في األرض، فاختيار أشجار الّسلع والعشر الخضراء تمّثل الغاية النهائّية في طقس االستمطار العربي، 

الصحراء، وىو القمر )ود( بشفاعة ممثّلِو األرضي،  الذي توّجو بو العرب لإللو الرحيم والودود، سميرىم في
 .(ِ)"وحامل سّره المقّدس وىو الثور )بعل(

كىكذا أصبحت ا٠تضرة برموزىا ا١تتعٌددة تدٌؿ على اٟتياة كا٠تلود، كتبارؾ ا١تكاف كتقٌدسو، كتضفي عليو دالالت 
ور كموركث تراث إنساين، كلعٌل ٔتجرد ذكر تلك الٌصحة كا٠تلود كاألمن كاٟتيويٌة، تلك الدالالت اليت ٮتتزّنا البلشع

ا١تفردة الٌلونية ٕتوؿ الٌذاكرة اإلنسانية ُب تلك الٌدالالت ا١تتعددة للوف األخضر، لذا أشار البحث إىل تلك الدالالت 
ند الشعراء ا١تيثولوجية للوف األخضر ١تا فيو من إغناء لدالالتو كتوضيحها كتبياف مسا٫تتها ُب إغناء الٌصورة الشعرية ع

 األندلسيُت .
إٌف اىتماـ األندلسيُت باللوف األخضر مرٌده إىل طبيعة البيئة األندلسية اليت عاشوا ُب أحضاّنا، لذلك كاف الشعراء 
األندلسيوف يصفوف كاقعهم بنواحيو ا١تختلفة، كيصفوف طبيعتهم ا٠تضراء، كرٌٔتا يعود الٌسبب ُب ذلك إىل عوامل الراحة 

 ديٌة كا١تتعة الناشئة عن الرخاء كالًتؼ، كالسٌيما ُب أكج قوة األندلس.النفسٌية كاٞتس
 

                                                 
 .ٕ٘ٔ/ٖٚسورة الاافات:  - ٔ
 .ٖٕٔالموف في الشعر العربي قبؿ اإلسصـ : ص - ٕ
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 اللح املثاشسج للٌى األخضسالدّ -أًالً 
  :المعح 

استخدـ الشعراء األندلسيوف اللوف األخضر رمزان للخصب كالدٯتومة، فظهر الٌلوف األخضر ُب سياؽ مػدح الشػعراء بتعبػَتو قػومو 
 ٌسلم، فمن أىم الدالالت اليت ظهر فيها اللوف األخضر ىي كصف ا٠تضراء.عن الواقع ُب حاؿ اٟترب كال

 وصف الخضراء : -1

كصفت الٌسماء بأّنػا خضػراء، كال بػٌد مػن اإلشػارة إىل أٌف ا٠تضػرة ىػي اللٌػوف اٟتقيقػي للٌسػماء، كذلػك للهالػة الػيت ٖتػيط 
، لقػد ٛتلػت (ُ)"ٌُ ؽ لهجػًة مػن أبػي ذرأظلّػت الخضػراء أصػد مػا"كصفها بأٌّنا خضراء، فقاؿ  غبلفها، فالرسوؿ 

 :(ِ)ا٠تضراء دالالت القوة، كذلك عندما يرسم الٌشاعر صوران لونٌية ١تعارؾ ٦تدكحو، فالشاعر ابن ىاين يقوؿ
ّّٔ ِٖ ََ ََؿؤ ّبـصََََ ََََِٓ ََُيّال ًِّمكئؽََََ ََ ََٗلََََ َّن

ُّّّ ُٔ ََََََُ٘ٔاُ ّواََََََع ّوالُػْؾ٢ََََََُّوالَػَؾ٢ََََََُّا

ُّٖوآّوََََََََوُ ّ ّتصََََََََٖؤػفوّّّ ّوالََََََََٔه
 

 

َََيوُنّّ ٦ََُّاٌِ َََََََ ََوُ وأ وَ َََََََ ّواٌمَََََََِ

ٔٓأمو ُّ ََ ٔٓأمؤ ّوالَََََََ ََ ُِٗوّ ّالَََََََ ََ ّوالَغَََََََ

ََ ا ُّّ ََٖاُ ّوالغََََََ ََوُ ّواٗضََََََ ّوالـََََََٓ
 

 ، لقػػد أحػػاط الشػػاعر ٦تدكحػػو ا١تعػػٌز لػػدين اهلل الفػػاطمي هبالػػة قدسػػٌية، فقػػد نزلػػت ا١تبلئكػػة كغػػدا الٌصػػباح كا١تسػػاء كالفيٍلػػكي
، كاٞتيػػوش الػػيت ُب البحػػار، كالػػٌدىر، كاأليػػاـ، كالنٌػػاس، كا٠تضػػرا ء، كاألرض مطيعػػُت لػػو، فتلػػك الظػػواىر الكونيػػة، كالفىلىػػكي

ا٠تضػػػراء ٔتػػػا فيهػػػا مػػػن كواكػػػب ك٧تػػػـو كشػػػهب كبػػػركج تثػػػَت ُب الػػػٌنفس الشػػػعور ّتبللتهػػػا كعظمتهػػػا كقوهتػػػا، كىػػػذا مػػػا أراد 
 الٌشاعر أف يٍضفيو على ٦تدكحو. 

 :(ّ)٦تدكحو الٌرشيد عبد ا١تلك بن ا١تعتمدأٌما ابن ٛتديس فَتبط بُت الليل كالٌصباح كاجملرٌة كا٠تضراء؛ ليشعر ا١تتلقي بعظمة 
ََوّّ َٔفَََََ ََٖ ّ ُّعـِ ََ ََٕيّأ َََََ ٤َََِّلِقَؾَََََ َّكَََََ

ّّّٔ٦ََ ََوُاّ اووتَََََ ََوّ ؼيَََََ ََٖلّبفَََََ ّتَََََِ

ّّٔ٦ََ ََُىّ ُّأْ ٔؼََََََََ ًََوََََََََِّٓ ّ ٧أئؿََََََََ
 

 

ََيون ِّٙإْ ّالٓصََََََ ََق َََََََٕ ّ ضََََََََِٖ ّا

ٖٓمََََََََََوِن ٧ٍََََََََََُِ ّال ّمفًَََََََََََٔووٕ ّبـ

ََٖاِنّّّ ََوّ ّقَََََ ََٖأ ّمَََََ َٗضَََََ ََّا ٖٓ ََ ٍََََََ َّم
 

ا صػػباحان، كراياتػػو ىػػي كالعقبػػاف الػػيت هتتػػدم بأسػػٌنة الرمػػاح الربٌاقػػة الػػيت إٌف جػػيش ٦تدكحػػو جعػػل مػػن الليلػػة الػػيت أسػػرل فيهػػ
، كىي ٖتـو ُب ٝتاء اٞتيش حػىت يظٌنهػا الشػاعر ٣تػرٌة الٌسػماء ا٠تضػراء الػيت تػربؽ كتػتؤلأل بكواكبهػا كشػهبها  تشبو الٌنجـو

 ك٧تومها، فعرٌب الشاعر بذلك عن جبللة جيش ا١تمدكح كضخامتو.
 :(ْ)بلنسي داللة جحفل ٦تدكحو بقولوكيصور ابن الزقاؽ ال

ًِّب٦َََََّ َِٖق ّ ّعَػ٣ٍَََََّم٣َََََ ّاَََََ٘كَّ َََََ

ََوّّ ٥ََّالؼـَََ ََوُتّمَََ ََُئؾ٦ّٔالؼضَََ ََو ّأِ َََ ّاعَََ

ٍٍّب٦ََََّّّّٔ ََٖا ّ َّ َهََََ ََوّإاّتََََينّاٗضََ ّمََ
 

 

ََواّّ ََُىّالٔغقطََََ ٨ََّوايواََََ ٤ََّٗالٖبََََ ََََ ُّ

ََواّّّ ٥ََّاٖٗ ََََ ٦ََّٔمََََ ُُّأْٔؿََََ ََٖو ّوبََََ

ََواّّ ََ اُ ّ ّ َعَػََََََ ََؿ٧ّوّْالغََََََ ّوََََََِ
 

غيطػاف، فيػو أشػباؿ مػن القنػا ك٧تػـو مػن أسػٌنة الرمػاح، فػبل تقػاس ا٠تضػراء فهو جحفل قومٌّ غٌصت بو الػٌرىب كصػحارل ال
بعظمتهػػػا بالغبػػػار الػػػذم يثػػػَته ُب ا٠تضػػػراء، كىػػػذا داللػػػة علػػػى قػػػٌوة ذلػػػك اٞتػػػيش، كال يقػػػاس اضػػػطراب األرض كرجفاّنػػػا 

 باضطراب كٖتٌرؾ ذلك اٞتيش القٌوم أثناء ا١تعركة.
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فجنٌػػو يرسػػم ٢تػػا صػػورة معٌينػػة، فػػاٞتو يػػراه البسػػان غبػػار ذلػػك اٞتحفػػل، فصػػار لػػو  كإذا نظػػر ابػػن الزٌقٌػػاؽ البلنسػػي إىل ا١تعركػػة،
ذلػػك الغبػػار األسػػود رداءن يرتديػػو، أٌمػػا الغػػرباء إذا نظػػرت إليهػػا تػػرل فيهػػا عجاجػػة سػػطعت كأشػػرقت، حػػىت أٌف ا٠تضػػراء 

بلؿ تطاير الغبػار كرىػج الفرسػاف، باتساعها البلمتناىي ٕتدىا مغرٌبة قد تغٌَت لوّنا، ككأٌف األرض اٌتصلت بالسماء من خ
 :(ُ)يقوؿ

ُّ٘قََََََِط٣ٍُّم اك٤ٍََََََّّّ ّوا٧ََََََّْٕٗبََََََ

ٌََيّّّّّ ٦َََّ ٍوعََ ََ أ ّ قََ ٥ََّالغََ ًِّمََ َََطَع َّاََ
 

٤ََّٓ يا ُّّ  ِّٞاّ َََََ ََ ٥ََّالـْٓؼَََََ ٦ََُّمَََََ ّ ؾَََََ

ٖٓٔ ّاٗضَََََََََٖاُ  ّمٖك٧مٌَََََََََيّ َََََََََوغَي
 

كواكب ا٠تضراء   أٌما لساف الدين بن ا٠تطيب فجٌف ٦تدكحو جليل عظيم، حىت أنٌو إذا ألػٌم بو مرض مل ير الشاعر غَت
 :(ِ)فداءن لو، فهو يرفع من شأف ٦تدكحو فلتكن الكواكب كالنجـو ..... فداءن لو، كليس فقط األعاجم كاألعراب

َِٗضَََََََََََٖا َِٔت٢ََّك٧َاكَََََََََََُىّا َََََََََََ َّ
 

َٖتُّ  ٤ٍََََََََََََََََََّْوَّْ َََََََََََََََََ  َّّْ ّٔ
 

ان معجمٌيان كمعنويان عن تلك لقد كظٌفت ا١تفردة الٌلونية )ا٠تضراء( لتعرٌب عن جبللة ا١تمدكح كعظمتو فكانت معرٌبة تعبَت 
ا١تعاين، فا٠تضراء كانت عا١تان يثَت الٌدىشة كاإلعجاب كاإلجبلؿ ُب نفس الشاعر، فكانت مفردة لونٌية عرٌب الشاعر 
األندلسي من خبل٢تا على عظمة ٦تدكحو البطل كجبللتو، كرٔتٌا استخدـ الشاعر ىذه ا١تفردة )ا٠تضراء( من خبلؿ أملو 

انو، كي يشفي ا١تمدكح من مرضو، فيكتسب الٌدٯتومة كاالستمرار ُب اٟتياة، فجعل كواكب ا٠تضراء خفيٍّ ٬تتاح كي
 فداء لو لتحقيق ذاؾ األمل .

 اللّجج الخضراء : -2
إٌف اٌٗتاذ مظاىر الطبيعة كاللجج ا٠تضراء رموزان للحياة النفسٌية للشاعر، يدٌؿ على أٌف إدراكو لتلك الدالالت ىو ُب 

 إدراؾ ألسرار نفسو كركحو . الوقت ذاتو
إٌف أمواج البحر ىي أمواج خضراء، تأٌتى ىذا اللوف من انعكاس الٌسماء بلوّنا األخضر على البحر، كما أٌف ألواف 
البحر ليست بذات الٌسويٌة من حيث الدرجة الٌلونية، بل تتفاكت تبعان لدرجة عمقها كبػيٍعد غورىا، كمن ىنا غدت 

، كُب الوقت نفسو تعرٌب عن قوة اإلنساف الذم (ّ)"مياه العميقة التي تهّدد في صمتها وتبتلعال لوف"اللجج ا٠تضراء 
 يقتحم ٞتج البحر ا٠تضراء.

كلقد عرٌب الشاعر عن طريق توظيفو لتلك الكلمة اللونية عن قٌوة النفس كشجاعتها عند ا١تمدكح، ككأٌف الشاعر يرل 
 الٌشجاعة كالقٌوة. ُب تكثيف اللوف معادالن موضوعيان ٘تٌثل ُب

 :(ْ)يقوؿ ابن دراج القسطلي مادحان نفسو
ٖٓي ّّّّ ََ ٍِّالَ ََ ٍََ ٥ََُِّل ََٖاَ ّمَ ََٕيَّضَ ٍَٓ ٤ََُّل ّوكَ

 

ًُّهلََََوّ ّالؾق٣ََََِّأْوَؾ٤َََََّأِيَهَؿََََوّّّّ  ّ كيََََ
 

، كىذه الٌلجة ا٠تضراء كانت "كم ُلّجٍة خضراء"فالشاعر خاض كثَتان من ا١تصاعب كا٠تطوب، معرٌبان عن ذلك بقولو 
 تغٌلب عليها بركوبو ألد٫تو األسود.من ٞتج ا١توت اليت 

( ٛتلت داللتُت أك٢تما: العمق الذم ىو لجة خضراءلذلك اقًتنت داللة الٌلجة ا٠تضراء با١توت، فهذه ا١تفردة الٌلونية )
 رمز لوين يوحي بالٌظبلـ، كالثاين: األخضر الكثيف، فجاءت مفردة لونية قا٘تة اقًتنت بتلك الدالالت السابقة.

ٛتديس فيعرٌب عن شدة قوة جيش ٦تدكحو كىولو، فغباره كبخار أخضرى يضطرب بالعواصف اليت هتٌب. كأٌما ابن 

                                                 
 .ٗٙص ديواف ابف الزقاؽ البمنسي: - ٔ
 . ٕٗٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني :  - ٕ
 .ٜٕٗتفسير األحصـ : ص - ٖ
 .ٗٗٗديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٗ



 -ٕٓٚ- 

 :(ُ)يقوؿ
ًَوُم٦َََََََُ ّ ّعَػ٣ٍََََََََّوِعُؾ٧َََََََّ ؾق٦ََََََََّق

 

 ّّّٔٔ ََ ِٗبَََ ٠ََُّٔم َّٖبولع٧أ َََ ََ ََِضَََ ََوِ ّأ ّكيَََُ
 

 :(ِ)كيقوؿ أيضا
ََّو ّومََََوُّض٧ََََِوُؼ٧أّم٥ََََِّقي٣ََََِّهََََٕاّوإٓنؿََ

ََقف٤ُّّ ٧ََِ ّإلَََ ََََُ ٧ٍََشّ ّالي ََرُّعُقَََ ّبَََِ

ََوًِّّإذاّانً ٍٓيَََ ًُّتع ََ ّٔٔقْؾَََ ََق ًِّبولصَََ ََ ّؼؾَََ

ََوًّّّ ٧ََٔي٧َّا ؼَََ َّٛاًَََٖ ََق ًَّبَََ َِٖي ََ ّاَََ
 

 

ِّّّ ََٔ ََُيّالؼََ ََوِ َّتِغٔؾَقََ ََؤتّالـََٓ ََِٔ ّالًفََ ّبَؼََ

ّّّّّ ِِٗ ََ ََٕ ّٔٓوا ََ ََ٘ ََّٞا ًََوّمَ ٤َََّ ِ ػَ ُّٜبفَ ََق ُّتََ

ِّٖ ََ ّٔٔاهُلِصََ ُُّاََََ ّم٨ًََََّانًؼ٣َََََّااعََََو ّبو

ِٖ َٕبوُ ّاٖؿَََّٖ ّالّؾٍٍَََّاٗضَََ ّبفَََوّالَعَََ
 

ُب النفس: الدماء ا١تمزكجة باللجج ا٠تضراء، كالسفن ُب غمار اٟترب رافعةن إٌف الشاعر قرف بُت لونُت يثَتاف ا٢تلع 
 بيض ا١توت ٗتفق فوقها، فربط بُت البًيض ا١تسٌببة للدماء اٟتمراء اليت تتمزج مع أمواج البحر ا٠تضراء.

 :(ّ)حوكيرل الشاعر اٟتكيم أٌف ٦تدكحو ٯتلك قوة ال يستهاف هبا، فلذلك عقد العـز على الذىاب إىل ٦تدك 
ّّ ََٖ ِٓ ٨ََّال ٦ََّ ؾ ََقّٙ ق ٍََٗ ّقصََٖ ّالع ّلع

ّّ ََ ََٗم ّوهؿَ ٩ََّبعَ ًََّتٖمَ ََوّبٖ َ ّ ؿَ
 

 
ُّّّّٖ ََرلّ ؿ٧ َََّْٔالؼصَََ ًََّهلَََوّاَ ّوقؾَ

ُّّٖ ََ ٍُّاٗضَ ََ ََُ ّوالؾٍَ ُُّالغَ ََو ٦ََّالػٍَ ّإلقَ
 

كُب ىذه الصورة مبالغة لطيفة ُب الفخر بنفسو، حيث أٌف مطٌيتو ضربت بو ُب عرض الٌصحراء ا١تًتامية األطراؼ، كُب 
 ة ليدٌؿ على ا١تشٌقة اليت القاىا ُب مسَته.ٞتج البحار العميق

أٌما ابن سهل فممدكحو قومٌّ جٌبار، حيث أٌف كٌل ما ُب البسيطة ال يرضيو، لذلك فٌضل أف ٮتوض غمار ا١تصاعب 
 :(ْ)بنفسو

ََو كًّّ ََقَطَيّاَََ َََٖ ّاليَََِ َّّْٕتَََ ّوأ ا
 

َٖا  ٗٔض٤ََََّٖاَّضََََ ًَّاََََؤ َؾ٢َّا ّ ٍعْؾََََ
 

: ىي الٌساحل الذم فيو امتداد كجودم ككثرة أمواؿ فالداللة األولىف للعياف، ففي الساحل األخضر داللتاف ظاىرتا
: ىي األخضر، ففيو تعبَت عن ا٠تصب الذم ال ينتهي، كىي صورة والداللة الثانيةكجود عميم يغرؽ اآلخركف فيو، 

ُن باللؤلؤ كا١ترجاف كالعطايا، كساحلو د ائم ا٠تضرة على مدل مدحية لطيفة حيث جعل ا١تمدكح ْتران ضخمان مليئان
 األياـ.

كٯتدح لساف الدين قـو بٍت مرين، فهم فرساف أقوياء أشٌداء، حىت أٌف الٌدرع ا١تفاضة اليت يضعوّنا حوؿ أجسادىم ٕتد 
 :(ٓ)ُب داخلها ٞتج ْتر أخضر ٥تيف، يقوؿ

ََيًّ ُٔقَػَََ ََوٍ ّم٥ََََََّمَََََٖو٥ٍُّم ُِّٔ َعَََ ََ َّوُأِاَََ

ََيّّّّٕ ٣ََُّٗمَػوَضَََ ََؤذٓلُّكَََ ٥َََّاَََ٘ ََؤّمَََ َّ َؾِقفَََ
 

 
َُّّٖغَؿو ََِؿ ََوُلفوُّاََََ ّْٛواَاََََ ََق ََؤّبََََ ّٔئُؿفََََ

ُّّٖ ََ ُِٗضَََ ٍُّا ََ ٍََََ ََوّالِؾ ُّٞ ّأِ َطؤ فَََ َٔاَ  ََ َّتَََ
 

فهو يصٌور شجاعة كتائب ا١تمدكح، رابطان إيٌاىا بُت صورة البحر بأمواجو العاتٌية القوية اليت تتدافع كراء بعضها بعضان، 
                                                 

 . ٕٚٔديواف ابف حمديس : ص  - ٔ
 .ٕٕٙ،  ٕٕ٘المادر السابؽ : ص - ٕ
 .  ٛٛديواف الحكيـ : ص  - ٖ
 .ٖٗٔديواف ابف سيؿ: ص  - ٗ
 .  ٚٔٗ/ٔلخطيب السمماني : ديواف لساف الديف بف ا - ٘



 -ٕٓٛ- 

 كتتبلطم مع ساحلها.
ر، فالرماح الٌلينة تتدافع كاللجج ا٠تضراء، عليها أبطاؿ شجعاف، كيصٌور أيضان تلك الكتيبة عندما يتكٌشف عنها الغبا

 :(ُ)كيتساكل عند ٦تدكحو ا٠تطر كاألمن، فيقوؿ
ًِ َٔاَ َع ًَََََوُ َّتََََ ـَِفََََوّالَؼ ٍََؾ٨َََََّ  ِّإَذاّمََََؤّاِن

ِٖتّٕ ٍََََََ َّ َؾِقفَََََوّم٥َََََّاّبطَََََوِ ُّك٣َََََُّٗم
 

 ُٖ َُِضَََََ ٍّْ ٍََََََ ّ ؾ٨َََََّاِّ ِ ّم٥َََََّمؤذِوَفَََََوُّل

َُٔ ّا ََ ـََََِ ٖٗٔنَؼََََََوٕتّتََََََِوو ّٔ  ََ ََََُ٘ ُّْٖؾ٧ََََََُّوا
 

لقد كصف الٌشاعر من خبلؿ ا١تفردة الٌلونية )ٞتج خضر، شجاعة ا١تمدكح كقٌوتو ُب التغٌلب على اللجج ا٠تضر(، اليت 
 أصبحت رمزان للخوؼ كالشٌر كالٌظبلـ العميق.

 اخضرار األ لحة : - 3

عرائنا األندلسػػػيُت ُب سػػياؽ مػػػدحهم، تكػػٌرر اقػػػًتاف اللػػوف األخضػػػر باألسػػلحة، كالسػػػٌيما الٌسػػيوؼ بشػػػكل كثػػَت عنػػػد شػػ
الػػذم أكحػػى بج٭تػػاءات كثػػَتة، كالسػػٌيما عنػػدما قػػرف الٌشػػاعر بػػُت الػػورؽ كا١تفػػردة اللونيػػة األخضػػر، ككػػأٌف الشػػاعر يتحػػٌدث 
عػػػن السػػػيوؼ ىنػػػا كحديثػػػو عػػػن أكراؽ الٌشػػػجر األخضػػػر، كمػػػن ىنػػػا يتػػػأٌتى االرتبػػػاط الوثيػػػق بػػػُت الشػػػجرة ا٠تضػػػراء الػػػيت 

، الػػيت "كرؽ اٟتديػػد األخضػػر"رمػػوز ا٠تصػػوبة كالتجػػٌدد كاٟتيويػػة، كبػػُت تشػػبيو الشػػاعر للسػػيوؼ بقولػػو أصػػبحت رمػػزان مػػن 
 .أصبحت تدٌؿ على دالالت الٌشجرة ا٠تضراء ا١تتمثٌلة با٠تصوبة كالتجٌدد كالشجاعة كالنضارة ا٠تالدة

 :(ِ)يقوؿ ابن ىاين ُب ا١تمدكح جعفر بن علي
ِّٞوؤن ََؤئ َّٖال٧قَََََ ََ ٤ًَُُّ َؿَََََ ََ ًََووَعـَِقَََََ ّعَََََ

 

 ِّٖ ََ ََِضَََ ّٔٔاّ ََ ّبولـٓصَََََّٖم٥ََََََّوَ ِ ّأٖوَََ
 

ورؽ الحديػد "لقد ٗتٌيل الشاعر الوقائع اليت ٮتوضػها ا١تمػدكح ٙتػاران، جناىػا مػن أكراؽ السػيوؼ ا٠تضػر، فػا١تفردة اللونيػة 
 ترمز إىل نضارة تلك السيوؼ كقٌوهتا ا٠تالدة. "األخضر

 :(ّ)اعة الفرساف، يقوؿأٌما ابن ٛتديس فجنٌو يرسم لنا صورة فنٌية رائعة لشج
ََكّّّّ ََٖتّالّطََ ٥ََِّضََ ّٖٗٔمََ ََ ََِؿََ ٧ََا ٍ َّو ّو ََ

 

 ُٖ ََ ّٔٔاَّضََََََ ََ ّبََََََََلكػ ف٤َّوَ ُ ّأٖوََََََ
 

ورؽ الحديػػػػد "إٌف ىػػػػؤالء الفػػػػوارس شػػػػجعاف، حػػػػىت أٌف السػػػػيوؼ بأيػػػػديهم يصػػػػبح لوّنػػػػا لونػػػػان أٛتػػػػر، فكػػػػأٌف السػػػػيوؼ 
يػػدٌؿ علػػى أٌف كرؽ اٟتديػػد األخضػػر  ، كىػػذا بػػدكره"احمػػرار دـ الفرسػػاف األعػػداء"أشػػجار خضػػراء، ٙتارىػػا   "األخضػػر

 رمز من رموز ا٠تصوبة كالٌنضارة األبدية، ككأفَّ ىذا االخضرار يبِشر بالنصر األكيد.
كعنػدما يفتخػػر ابػػن خفاجػػة بنفسػػو مصػٌوران شػػجاعتو، حيػػث رسػػم لنػػا اٟتػرب كػػالبحر ا٢تػػائج ا١تخيػػف ذم األمػػواج، كىػػو 

فكانػػت صػػورة البحػػر ا١تخيفػػة ٘تاثػػل مػػا قصػػده الٌشػػاعر مػػن  ،"سػػبحت فػػي بحػػر الحديػػد األخضػػر"سػػابحه ُب خضػػٌمو 
 : (ْ)(، يقوؿالبحر األخضرصورة السيوؼ ا١تًتاكمة، اليت عرٌب عنها با١تفردة الٌلونية )

ََٔيّقُّ ََلٍ ّ ّالؽٖوفَََََ ََوِ ّبَََََ ٦ََومؼَََََ ًَََََُ ِّؿ

 َٔ ِّٖ ق٦ََََّم٥ََََّالٔعََََ َّٖالـصََََ ّأضَََََؽًَّ ِغََََ
 

 ِٖ ّٔٔاَّضَََََ ِّٖأٖوَََََ َََََ ّ ًُّ َِ ََََََِي  َّ

ُٖٖبؿَََََوّ ًَُّ َََََّأول ََََََِٓؿفٖلبؽِقَََََ ِّق٥َّال
 

 :(ٓ)كيفتخر ابن خفاجة بنفسو أيضان 
٧َََََُُ ّالِظ ََوَأ ََفوَّيََ ِّٞٔبقُضََ ََ ّٖٗ ّالـْٓؼََ ََ َُِضََ َّت

 

 ّّّّٔٔ ِٖٗمَََ َُٖؾ٣َََِّال َّٖ ّا ُِٖؿَََ ـَوَوَََوّا َ٘ َّ ََََلْلَؼ٨ّا
 

                                                 
 . ٔٓٗ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٔ
 . ٔٙٔديواف ابف ىاني: ص  - ٕ
 . ٜٗٔديواف ابف حمديس: ص - ٖ
 . ٓ٘ديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 . ٖٚٗديواف ابف خفاجة: ص  - ٘



 -ٕٜٓ- 

غى، ( تػػدٌؿ علػػى أٌف البػػيض تكتسػػب نضػػارهتا كحيويتهػػا كخصػػوبتها ُب الػػو تخَضػػّر فػػي الّنقػػع بيضػػهاإٌف العبػػارة اللونيػػة )
 (، ككأٌّنا ٙتار موجودة ُب رؤكس القنا.الموتكىذه ا٠تصوبة الدائمة ٬تدىا الٌشاعر ُب ا١تنايا اٟتمر )

كُب مدح الٌشاعر ابن اٟتداد األندلسي للمعتصم الذم كاف يقاتل مع جنوده األعداء ُب مكػاف كثػَت ا١تػاء، يٌشػبو رؤكس 
( بالٌطٍحلػب الػذم يكػوف  خضر الصواـرأشبلءىم اليت مزٌقتهػا ) األعداء كقد ٕتٌمعت فوؽ صفحة ا١تاء كاٟتبًب، كيشٌبو

مفػػردة لونيػػة أراد هبػػا الشػػاعر نضػػارة صػػواـر ا١تمػػدكح كقوهتػػا ُب معاركػػو الػػيت  "خضػػر الصػػواـر"كأنػػو نسػػيج العنكبػػوت، فػػػ
 :(ُ)ٮتوضها ضٌد األعداء، لذلك اكتسبت صفة ا٠تلود كاألبدية، يقوؿ

ََُفٔىّّّ َ ُّ٥ََ ََؤ ّمَ َّْاَ٘ ١َََّذا ََووُ ٧َِوَ ـََ ّالَؼ
 

 ُّٛ َِٖم ََ ِّٖالٖص٧ََََا ِ َّ ََ ََ َُِضََ َّ َيََََْىّوم٥ََََّ
 

للتعبػػَت  "طمػػى بحػػر الحديػػد األخضػػر"كيرسػػم ابػػن الزٌقٌػػاؽ البلنسػػي ىػػوؿ ا١تعركػػة كشػػٌدهتا، عنػػدما كظػػف مفردتػػو الٌلونيػػة 
 :(ِ)عن ذلك بقولو

َّْْوضًََََّبفََََوّالََََُيِف٤ُّال٧ََََغ٨ّ ّوا٧ََََاب

ّ ّمَََََََل ٍ ّوؾًَََََََوُنّ ق٦َََََََّلؾِظيَََََََوّّّ
 

 ّّٔٔ ََ ُّٖأٖوََ ََ ََ ّ٨ََ ََوَّ ؿََ ََُّّٖ٘ ََ ّاَّضََ

ُّ ٧َََ ََوَُّكـَِفََََ ََلّلؾعٍََََ ِْٖ ّووـشََََ ََ َّبََََ
 

إٌف توظيػػػػف الشػػػػاعر لكلماتػػػػو اللونيػػػػة ْتػػػػر اٟتديػػػػد األخضػػػػر، أك كرؽ اٟتديػػػػد األخضػػػػر تعبػػػػَته عػػػػن الٌنضػػػػارة كالشػػػػجاعة 
 للسيوؼ كالرماح، فاكتسبت رمزيٌة ا٠تلود الدائم ا١تستمر.

 عالالت اللــون األخضــر المتسّععة: – 4

 :الّنعيم المستديمػ ٔ
غػػدا اللػػوف األخضػػر لونػػان مػػن ألػػواف اٟتيػػاة كالنعػػيم كاسػػتمرارية اٟتيػػاة الدائمػػة بالٌسػػعادة كالسػػركر، فأصػػبح بػػذلك رمػػزان مػػن 
رموز العطاء الدائم الذم ال يندثر، بل ٬تد الٌشػاعر فيػو رمػوز الٌتجػدد كاٟتيويػة الػدائمُت. يقػوؿ ابػن عبػد ربػو ُب ٦تدكحػو 

 :(ّ)عبد الرٛتن الناصر
ّوـََََِٔ ّاٗقََََٗ ااّبؽّػ٦ََََّّٔوم٥ََََّكََََويّّ

 

 ُّّٖ ََ ٧ََ ُ ّاٗضَََ ٦ََّٔالَََ ًُّ ّأ ٖأ َََ ََ ـُِيَََ ّوَو
 

يػدٌؿ علػى العطػاء كالنعػيم  "الػورؽ ا٠تضػر"فممدكحو من كثرة عطاياه يندل ا٠تيزراف بيديو، كأطرافو تنبت كرقان أخضر، فػػ
 ا٠تالدين عند ا١تمدكح، ففيو دٯتومة اٟتياة كاستمرارىا بكٌل مظاىرىا.

 :(ْ)ٌز لدين اهلل بقولوكٯتدح ابن ىاين ا١تع
ُُٖبفََََو َُّٖوِعَي١ََََُُّك ُِٗضََََ ََٖ ََََوُ ّا ّل٢ََََّالَع

 

 ُّّّ٢ََ ٧ََُ ّاهل٧الَََ ََوّالـػَََ َٖٓووهَََ ََوّب ّوَتَقَََ
 

 فا١تمدكح لو كٌل البقاع الواسعة ا٠تضراء بفضل نعيمو، حيث تفوح منها رائحة شذيٌة تنعش النفوس ا١تتعبة. 
دما طػػػاب لػػػو الػػػدىر بفضػػػل ا١تعتمػػػد ككالػػػده ا١تعتضػػػد، أٌمػػػا ابػػػن زيػػػدكف فيعػػػرٌب عػػػن أعظػػػم درجػػػات العطػػػاء كالتفػػػاؤؿ، عنػػػ

خالد من ا١تمدكحىٍُت، يقوؿ  :(ٓ)فجذب غصنو الٌنضَت، كلبس غبلئل عطاء و
ِّ٥ََ ََوَ َؽينّٔمََََََََََ ََوَّضََََََََََ ِٖ ّٔبُؽِؿََََََََََ ُّْٖمَمٖ َََََََََََََ َّ َمَََََََََََََينَّ ِغَََََََََََََ

                                                 
 . ٖٕٔديواف ابف الحداد األندلسي: ص  - ٔ
 .ٕٙٔص ديواف ابف الزقاؽ البمنسي:  - ٕ
 .  ٚٙديواف ابف عبد ربو: ص  - ٖ
 .  ٕٗٗديواف ابف ىاني: ص  - ٗ
 . ٘ٔٙديواف ابف زيدوف ورسائمو : ص - ٘



 -ٕٔٓ- 

ًَََو ِٔنَََََََََ ََّٖل ٔٓهََََََََََََ ُِٖ ّال َّ َفَصَََََََََََ
 

ِٖ ََِضَََََََََََ َّٙأ ًُّالعَََََََََََق َََََََََََِِ َّوَلٔي
 

 :(ُ)ٌنحوم ٦تدكحو قائبلن كٮتاطب أبو بكر مسلم بن أٛتد بن أفلح ال
ََوّّّ َٔ ّٔوكُلَفََ ََ ـََِ َٖاُ َّت ََ َِٗضََ ََُيّا ٢َََّالـِِعَؿََ َّلََ

 

 ُّّٜ ََ َٔٓلّوَّْغِؿََََ ََ َّْٔلََََ ََ َََََِ ٩ََّٖوَّْع ّ َؾََََ
 

لقد جعل ابن زيدكف ا١تمدكح صاحب الٌنعمة ا٠تضراء، فهػو الػذم ٯتنحػو الػٌنعم كالعطػاء كا٠تػَت، كالسػٌيما أٌف ىػذه الػنعم 
 أك ٓتسها حٌقها كعطاءىا. ترٌؼ ظبل٢تا عليو، فبل يستطيع إنكارىا

 :(ِ)كٯتدح ابن عٌمار ا١تعتضد بقولو
ّٖٓنوئ٣َََََََُّكّػ٦َََََََ ّ يَََََََويّاُ٘ضَََََََ

َّ٘الََََٖياَ ّاّغََََ ّا ّوا٧ََََّٕقََََّٔلََََي
ّ

توحي بأقصى درجػات العطػاء كالكػـر كا٠تصػب. فالشػاعر ُب عهػد ٦تدكحػو مل يعػرؼ مػا يعكػر  "عّباد المخضرّ "فعبارة 
، بل كاف غارقان ُب ْتار ، كيعرٌب عن ذلك ُب موضع آخر بقولو أيضان  عيشو من ضنكو كضيقو  :(ّ)العطاء كالكـر

ٗٓمَََواّاَّضَََّٖا٘فَََٔ ّلـَََوّّّّ ّ ؾ١َََّال

ََٖاّّّ ََقّ٘اَّطَ ١ََّالـػَ ٦ََّالعؾَ ٥ََّمولَ ّمَ
ّ

 

يرسػم ُب األذىػاف صػورة إىل زمػاف فيػو كػٌل أسػباب الٌنعػيم كا٠تػَت  "علق الزمػاف األخضػر المهػدى لنػا"إٌف تعبَت الٌشاعر 
 كالرزؽ.

٦تدكحو معطاء خٌَت، فكٌل دالالت ا٠تَت ٕتدىا عند ا١تمدكح، لذلك أصػبح العػيش عنػده خصػبان كيرل ابن ٛتديس أٌف  
 :(ْ)من كٌل نواحيو، يقوؿ

ََوّّ ََوُيّاٖقََََ ٧ََٔيّوّكََََ َََوُتّإََََ ََََِ ّ
 

٧ََانّّ  ّٖٗالـََََٓ ََ َُِضََََ ََقُّٙم ََٖاُيّالعََََ ّوَمََََ
 

   :(ٓ)كيقوؿ أيضان معرٌبان عن عطاء ا١تمدكح
ّّّّّْٞ ّٖٗمـفَََََوَّم٧َأقَََََ َُِضَََََ ّل٦َََََّٔنَع٤ََََََّْت

 

ََٓق  ٣ََُّؤْاََََ ١َََّاحملََََ َّٖاّ ََََ ََ َّؿوّإاَّغٓقََََ
 

 إٌف ا١تمدكح لو عطاءات متدفٌقة، حىت أٌف تلك العطاءات ٕتعل األماكن القفراء ٥تضرٌة خصبة.
 :(ٔ)كيرسم ابن خفاجة صورة ٦تدكحو ا١تعطاء بقولو

ًََّغَؿوَمًََََََي ـ٦ََََََُِّإِاَّؤؿِىََََََ ١ََََََِِِّٔم ّواِاًَ
 

 ِّّّ٘ ََؤب ٧ََٕيَّوَََ َََ ُّ٣ََٗ ََوُّكَََ ـَِفَََ  َّٖٗ ََ َُِضَََ َّو
 

غمامػػة تنهمػػر ٔتطػػر غزيػػر، كمػػن أراد أف يستسػػقي منػػو فجنٌػػو سػػيجد الٌنشػػوة كالسػػعادة، فتػػدب فيػػو اٟتيػػاة  فا١تمػػدكح ىػػو
 كاإلشراؽ، كما تدب  اٟتياة كالنضارة ُب غصن الٌنبات اليابس.

، فيقوؿ ، ك٫تا صفتاف كاف يتمتع هبما علية القـو  :(ٕ)كرٔتا قرف األعمى التطيلي بُت الٌشجاعة كالكـر
                                                 

 .ٕٛٛالمادر السابؽ: ص - ٔ
 .ٜٔٔمحمد بف عمار األندلسي، دراسة أدبية تأريخية أللمع شخاية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيمية: ص - ٕ
 . ٖٚ المادر السابؽ: ص - ٖ
 . ٜٙديواف ابف حمديس : ص  - ٗ
 .  ٚ٘٘المادر السابؽ : ص  - ٘
 .  ٕٕٛديواف ابف خفاجة : ص  - ٙ
 .ٕٔديواف األعمى التطيمي: ص  - ٚ



 -ٕٔٔ- 

ّّٖٖ ٌّّْومََََوّا ََََ َٖ ّّْم٥ََََّ ََََقول٢ََّمِعََََ ّإ
 

ََّْعـَََََََوُت  ّّْم٥َََََََّنََََََٔا ّٖٖإ ََِضََََََ ّوّْا
 

فالشاعر ينسب الٌشجاعة إىل ٦تدكحو، فلم يسل دـ أٛتػر إالٌ مػن صػيالو، كمل ٮتضػٌر مكػاف أك جانػب كتشػيعي فيػو اٟتيػاة 
 كا٠تصوبة كالنعيم إاٌل من كرمو كعطائو .

 :(ُ)ابن منصور بقولوكيصف الرصاُب البلنسي الٌنعيم الذم يعيشو ُب عهد 
ُّٔاب٥َََََِّمـص٧ٍَََََ ّمعًَََََو َّأمَََََوَّأنَََََوَّوَوَََََ

ََّو ََٖٓن٤َّ ٧َقفََََ ّْٖتََََ ََ َُِضََََ ّ٦ََ ٤ََّْلََََ ّٔنَعََََ
 

َّ َؽَؿَََََََوُّوؼَََََََوُ ّمخقؾٌَََََََيَّوَغؿَََََََو ُّّّ 

ََو ُّّّ ٧ََاَََّ َؿََ َََىّالُغُصََ ََوَّ ٔكََ ََْؽٖلّكؿََ ََ ُّ
 

 :(ِ)كمن كثرة عطاءات ٦تدكحو كخَتاتو اليت مشلت الببلد ٧تد أٌف اٟتياة كا٠تضرة انتشرتا ُب كدياّنا ك٧تادىا
ََوّّّ ََيكَيّبفَََََ َّٖالَََََ ََ ٧ََا ٕيَّ َؿَََََ ّبعَََََ

 

 ُّّّٔ ٍََََََِ ّٖٖمـفََََََوّالَغ٧ََََََُِ ّوالـٖ ََِضََََََ ّ و
 

(، كيػرل كيػف ٖتولٌػت ُب عهػد ا١تمػدكح مػن أرض صػلبة غليظػة ال زرع مػراكشأٌما ابن حربوف الشليب فيصل اليوسػفٌية )
 :(ّ)فيها كال ماء إىل بساتُت خضراء، فيها ا٠تَت كالٌنماء، يقوؿ معرٌبان عن ذلك

ًَََّكَظ ََوًّكونََ ََ ََِصََ ًََوَّ  ِٖوََ ِِٖ َّم ََ ِّٖالًََٗ ََ ِّفََ
 

ََِضَََََٖاّّّ  َِّّ ِوَضًَََََوّأ ََََََٔ ًَِفؤّلْؾ ٍَ ََََََِ ـَ  َّ
 

كيستثَت ابن سهل ٩توة أقواـ العرب للجهاد من أجل أف يعيشوا ُب نعػيم خالػد دائػم، كيشػَت الشػاعر ُب ىػذا البيػت إىل 
( حاملػػة الّنعػػيم األخضػػرانػػت العبػػارة اللونيػػة )جنػػاف ا٠تلػػد؛ ألفَّ اٞتهػػاد ُب سػػبيل اهلل ثوابػػو ا٠تلػػود ُب جنٌػػات الٌنعػػيم، فك

 :(ْ)لتلك الدالالت، يقوؿ
ّٕٔوا كي٧َََََا َُؾَََََ َِّؾ٧َََََاّالَََََٔووَ ّلَََََٔاِ ّ

 

 ِّّٖ ََ ََق٤ِّاَّضَََ ُِّإ ّالـٓعَََ ََو َّٖالَعٍَََ ََ َّغِؿَََ
 

 :(ٓ)كيقرف ابن سهل بُت فعاؿ ا١تمدكح الكرٯتة كعطاءاتو قائبلن 
ََٔاًّّ ََٖ ّوَََ ًََََ ََوّ َّ  ََٔاُ ّنيًَفَََ ٨ََّنَََ ّْقَََ

 

ٌََيّّ  ٌُّ ٔوؼََََ ََ ََو ّ قََََ ََٖاُ َبِقضََََ َّضََََ
 

فالٌندل الٌناصع ربطو الشػاعر بيػده البيضػاء، فهػو صػاحب أفعػاؿ كرٯتػة، كالنبػات األخضػر ربطػو بعطاءاتػو ككرمػو، لػذلك  
 كاف ا١تمدكح جامعان للٌنقاء كالعطاء اللذين ال حدكد ٢تما.

فتلػك الداللػة ٕتعػل نفػوس  إٌف داللة اللوف األخضر ٛتلت رموزان إ٬تابيٌػة، دلٌػت علػى العطػاء ا١تتػدٌفق الػذم ال حػدكد لػو،
الٌشػػعراء يعيشػػوف ُب خصػػوبة عػػيشو كنعػػيمو كفػػَتة، كىػػذا مػػا يسػػمى بػػا٢تزٌة السػػايكولوجية لؤللػػواف، كالػػيت تتولٌػػد مػػن ٘تثيػػل 
األشػػياء بػػألواف عرفػػت هبػػا، فػػاللوف األخضػػر يػػذٌكر الػػبعض بالطبيعػػة النباتيػػة كاٟتيػػاة كا٠تصػػوبة، فيػػوحي ٢تػػم سػػايكولوجيان 

 .(ٔ)رب كالنمو كاألملبالرٌاحة كالصٌ 
 : األمن الّدائم - ٕ

إٌف ا٠تضػػػرة ُب الطٌبيعػػػة ىػػػي أزىػػػى مػػػا تكػػػوف عليػػػو، كاألخضػػػر حػػػُت يلػػػِوف األرض يبعػػػث فيهػػػا اٟتيػػػاة كاألمػػػن كالٌسػػػبلـ، 
كباعتبار أٌف النظر إليو يريح النفس كٮتٌفف من توتٌرىا؛ لذلك ارتبط اللوف األخضر باٞتوانب ا١تشرقة مػن حيػاة الشػاعر، 

                                                 
 .ٜٔٔديواف الراافي البمنسي: ص - ٔ
 .ٕٙالمادر السابؽ: ص - ٕ
 . ٖٖشعر أبي عمر ابف حربوف الشمبي: ص  - ٖ
 . ٔٗٔديواف ابف سيؿ: ص - ٗ
 . ٗٙلمادر السابؽ: صا - ٘
 . ٕٖٔـ. صٜٜٚٔمار،  -نظرية الموف: يحيى حمودة، دار المعارؼ  - ٙ



 -ٕٕٔ- 

كاٗتػذ مسػػاران كاحػػدان فيمػػا يتعلٌػػق باإل٭تػػاءات النفسػػٌية عنػػده، فغػػدا اللػػوف األخضػػر هتدئػػةن لػػركح الٌشػػاعر كطمأنينػػة لػػو، فقػػد 
 قرنو الٌشاعر ْتياة تسود فيها األمن، كبعيدة عن كٌل ما يعٌكرىا كيشوهبا.

 :(ُ)يقوؿ الشاعر ابن ىاين ُب ٦تدكحو
ُٖه٤ َٖٔ ّ صََََََ ََ َّؤيِيُ ّٕق٣ٍََََََّقََََََّٔتَؼََََ

ُّٙبعََََٔه٤ّول٧ََََّ َّ ََََِفٔواّاّوََََوَ ّوالعََََق
 

ٖٓواّّ  ََ ِّٖأوّكَََ ََ ََيّالُعؿَََ ًََلَٖواّ َّ ؾيَََ ٧ََّااَََ ّلَََ

ُّّٖ َُِضَََََََََ ّ ََََََََٔائ١ُّواامَََََََََوُ ّم٧ٔنَؼٌََََََََيّ
 

يتمٌٌت الشاعر لو أٌف األجياؿ اليت سبقت عهد ٦تدكحو أف تعود من أجل أف ترل اٟتياة السػعيدة ُب عهػده، ففػي عهػده 
 ٖتٌقق األمن كالسبلـ، فغدت اٟتياة متؤللئة نضرة.

كأٌما ابن زيدكف ٧تده سعيدان منشرح النفس، ألٌف األمن قد بيسط ُب عهد أيب الوليد بػن جهػور، لػذلك اخضػٌرت اٟتيػاة، 
 : (ِ)كغدت مزدانة هبيجة كخصبة متجٌددة، يقوؿ

ََّو ًََِفََ َّٖٗت ََ َُِضََ ٥َََِّت َِٔيَ ّٔوََََكَ ّاِّمََ ََ َّمََ
 

َََعوتُّّ  ََوِ ّٔ َََ َٕ ّاليؼَََ ََ ِّٙ ّأِ َََ ََِق ٥َََّالَعَََ ّٔمَََ
 

طلي ُب مد٭تػػو مسػػلك الػػٌدعاء، فيػػدعو للممػػدكح بطػػوؿ العمػػر مػػا دامػػت ا٠تضػػرة ُب الغصػػوف كيسػػلك ابػػن دراج القسػػ
 :(ّ)كنراه يقرف بُت الٌصفات الدينية كصفات الٌنعيم كا٠تضرة كالدٯتومة

ِّ٤ََ ََلولّٔوّؾُؽَََََََ ٥ََُّآّوَََََََ ّّْ ا ّيوَََََََ
 

ََوّّّ  ٧ََِاَّ ؿوَمفَََ ُٖالغصَََ َُض ًِّ ََ ََوَّوّؾَؾَََ ّمَََ
 

ف أعادى ا١تمدكح ألماين الٌنفس ركنقها كنضارهتا، فبػٌث فيهػا ركح األمػل كيعرٌب الشاعر ابن عبدكف عن ىدكء نفسو، بعد أ
كالسعادة، كالشاعر جعل ا١تٌت شجرة خضراء، كأغصاّنا ٘تٌد الشاعر بركح األمػل كالسػعادة الػيت ىػي أيػدم ا١تمػدكح الػيت 

يقػػػوؿ معػػػرٌبان عػػػػن تبقػػػى ٦تػػػدكدة للكػػػـر كللحػػػرب، كمػػػن ىنػػػا انتابػػػت نفػػػس الشػػػاعر ركح اإلحسػػػاس بػػػاألمن كالٌسػػػبلـ، ف
 :(ْ)ذلك

٧ََُنفوّّّ ََٖٗيّغصََ ًََٖاّتََ ٨َََّضََ ََٖٓيّا٘ـََ ََ ّ
 

ََّو  ََّٔ ّو ٧القََََ ََٔ ّنََََ ٧ََ ٕيّتـََََ ّويََََِ
 

 :(ٓ)كيرسم ابن ٛتديس الصورة ذاهتا بقولو
ّّ ََٔ َُٔيّالـَََٓ ًََف َََِِ ََٖويُّم ََُىُّذَ  ّا٘عَََ ّ  قَََ

 

 ِّٖ ََ ََون٩ّ ّ ٔائؼ٦َََََّاٗضَََ ٔٓ ّاّمَََ ََ ـََََ َّت
 

 تتحٌقػػػػػق ُب عهػػػػده، ألنػػػػػو أشػػػػاع ُب الػػػػػنفس األمػػػػػل إٌف ٦تػػػػدكح الشػػػػػاعر معطػػػػاء كػػػػػرمي، ال يوصػػػػد بابػػػػػو ألحػػػػػٌد، فاألمػػػػاين
 كالٌطمأنينة، فرأت نفس الشاعر الٌطمأنينة كالسبلمة. 

 :(ٔ)كٯتدح ابن سهل أبا عمر ابن اٞتٌد، ألنٌو حٌقق األمن كالطمأنينة ُب إشبيلية قائبلن 

                                                 
 .ٜٖٔديواف ابف ىاني: ص - ٔ
 . ٖٛٚديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٕ
 .ٜٕٗديواف ابف دراج القسطمي: ص - ٖ
 .ٖٜٔديواف ابف عبدوف: ص - ٗ
 .ٕ٘ٔديواف ابف حمديس: ص - ٘
 .  ٕٗديواف ابف سيؿ : ص  - ٙ



 -ٕٖٔ- 

ََؿ٦ُّّّ ٤ََّاِاَََ ََوَّ  َََ ٧ٍََِ ّّْكؿَََ ََؼ٩َّٓقَََ ّوَ َََ

ّ ََََٖأ ُّ ََََِوم٢َّ ق٦ََََّبٖقًََََوّاََََو عوًّّّّّ

َّ ٧ََ َََََ ّ٦ًَُ ََ َََََِِ ََٖاًّّأْلَي ََيّأ َََََ ـِٔقَََََ َ٘ ّا
 

ّبََََوَ  ُّ ََََكّْ ؿََََوّعََََٖ ّ ٨ًََََّكيََََو 

ََّو َُُؾيَََََ ًََوّ ِٖقَََََ ٢َََّب ََوُ ّ قَََََ ّو أ ُّمـَََََ

ََيوّّ َّٖ صَََ ََ َّّأََضَََ ََلم ٧ََِتـوّالًَََٓ ََََِ َّ َؽ
 

فػػجذا مػػا نظرنػػا إىل األبيػػات رأينػػا فيهػػا أكثػػر مػػن صػػورة لونيػػة، فػػجٌف الػػتهكم ُب البيتػػُت األكؿ كالثػػاين كاضػػح جػػدان، حيػػث 
و ال ٭تسػن التقػدير، أراد أف يبػارم عػبل ا١تمػدكح فكبػا خطػوه قبػل أف يسػَت، كعنػدما يشَت إىل غباء خصم ا١تمػدكح، فهػ

نظر إىل حسامو الذم أذىلو كأعمى عينيو رأل فيو برقان ساطعان، كقد كاف يظنٌػو خٌلبػان، غػَت أٌف ا١تمػدكح ألبسػو ا١تنيٌػة ثوبػان 
 .أٛتر ألنو ضٌرجو بالٌدماء، فحٌقق األمن لآلخرين، كأصبح اجملد ٦ترعان 

لقد عرٌبت ا١تفردة اللونية )األخضر( عن مسحة لونية ٚتيلة، تطٌلعت فيها نفس الشاعر ١تػا تريػده مػن ا١تمػدكح، فكانػت 
صوران رائعة رٝتتها بصَتة الٌشعراء الفنػانُت بػألواف أركاحهػم، كالػيت كشػفت عػن إحسػاس دقيػق مرىػف الٌشػعور ُب تنػاك٢تم 

 ٢تا.
 : الّسعادة الخالدة - ٖ

يشعر بو اإلنساف للوىلة األكىل ٔتجرد أف ينظر إليو، إنٌو شعور بالٌسعادة، كما من شػك أٌف  ف األخضر بانفعاؿ نفسيٌ اقًتف اللو 
اللوف األخضر عنػدما ٭تٌقػق للػنفس تلػك الػدالالت اإل٬تابيػة مػن خصػوبة كدٯتومػة حيػاة كأمػن كطمأنينػة كىػدكء، ال بػٌد أف ٖتيػا 

 الٌنفس ُب سعادة أبديٌة خالدة.
أصػبح ك لوف األخضر اكتسب صفة ا٠تلود، فجثارتو لذلك الٌشعور جعلو يتوٌحد مع تلك الصػفة، فغػدا رمػزان لسػعادة أبديػة، إٌف ال

 ركحي، كٓتاٌصة التصالو بالٌنعيم كاٞتنة ُب اآلخرة كما ىو متعارؼ عليو ُب اإلسبلـ.بعد و  ذااللوف ُب ىذا اإلطار 
 :(ُ)يقوؿ ابن ىاين ُب ٦تدكحو

ََٖوّل ًَّتَ ََ ََوّ ْلَ ٥ََّي ٍّّومَ ٖٖو ّمَ ََ ََق٠ّ ّالَ َِٓ ّال

ٔٗم٨ ِّ٘كولَََََََ ِّٛاّوانَََََََ ّوتَََََََـَع٤َّبَََََََولٔيق
 

 ِّٖ ََ ٥ََّيِ ّاٗؿَ ََٖ ّمَ ِٖولّالٌَٓ ََ ٢َََّأاُّتَ ّ َِؼَ

ِّّّٖ ََ َُِضََ ّ٣ٍََ َّْ ُّ َؾََ ََو ٥ََُّيِنقََ ٣َََّمََ ّوَتُٖ ََ
 

يعتمد ابن ىاّنء ُب ىذين البيتُت على مبدأ ا١تبالغة، فا١تمدكح مستمر بجركاء السيف من دـ األعػداء، كقػد شػغل نفسػو 
، بينما من حٌقو أف يرفل بثػوب الٌسػعادة كالفػرح، فػَتكم األرض مػن ا٠تمػر، كيتػنٌعم بالفتيػات اٞتمػيبلت حيػث باٟتركب

 ٗتصب ركحو، كتصبح ريٌانة سعيدة.
كيػػرل ُب ٦تدكحػػو أنٌػػو مصػػدر ا٠تضػػرة، فػػاألفق اخضػػرَّ كازدىػػى، فنبتػػت فيػػو النباتػػات ا٠تضػػراء، ٦تػػا جعػػل الشػػاعر يعػػيش 

 :(ِ)ار األفق داللة على النعيم الدائم كاإلعشاب كاف نتيجة االخضراربنشوة كأمل دائمُت، فاخضر 
ًِّّّ َََ ٨ََُّ ؤ ؿَ ًَ ُّ٘ ََؿ ٦ََّالشَ ًِّإلقَ َََ ّوينَ

 

ََيوّّ  ٨ََّأ شََ ًََ ّ١َََِ ٦ََّاّ ََ ّٖٓمـََ ََََض ّواَََ
 

أٌمػػػا الشػػػاعر ابػػػن دراج القسػػػطلي فقػػػد كػػػاف ُب غايػػػة الٌسػػػعادة، حػػػىت أٌف الػػػدىر ُب عهػػػد ٦تدكحػػػو ازداف بأٚتػػػل ا١تبلبػػػس 
ىر معػركؼ ٓتطوبػو كمكائػده، فا١تمػدكح أصػبح منبعػان لتلػك الٌسػعادة الػيت أضػفت ظبل٢تػا علػى نفػس اٟتريرية، مع أٌف الد

 :(ّ)الشاعر، كانعكس ذلك على دىره، يقوؿ
ََو ُّ ٥ََُّكََََََِ ُّٖمََََََ ََٔه َّْالََََََ ََي ّوأ ََََََ

 

 ِّٖ ََ ِّٖٔا ُّ ِؿََََََََ ََ َُِضََََََََ َِٖ ّو ًَِي ََ ِّاََََََََ
 

 :(ْ)كيصور الٌشاعر ابن سهل نفسو ُب عهد ٦تدكحو أيب علي اٟتسن بن خبلص قائبلن 
                                                 

 . ٚ٘ٔديواف ابف ىاني : ص  - ٔ
 . ٙٗالمادر السابؽ : ص  - ٕ
 . ٕٚديواف ابف دراج القسطمي : ص  - ٖ
 .ٖٚٔديواف ابف سيؿ: ص - ٗ



 -ٕٔٗ- 

ََٖاّّ ًََوّأََضََََ ََوَ ّغقٌََََ ََون٩ّاامََََ َََََِ َّ َؽ
 

ََٖاّّّ  ًََوّأ ََ ََو ّم٧تََ ََينّاّوعََ ٨ََّبََ ّوكػََ
 

إٌف ا١تمدكح كسا نفس الشاعر بكٌل اآلماؿ اٞتميلة كاٟتلوة، ككأنو غيثه ينػزؿ من الٌسػحب، لػَتكم الثػرل، فينبػت أٚتػل 
 ة تقًتف مع ا١تاء.أنواع النباتات كاألشجار ا٠تضراء كأهباىا ، فأصبح ا١تمدكح رمزان لونٌيان مائيان، فا٠تضر 

( كفػػيبلف بػػأف يشػػعرا الشػػاعر بأنٌػػو يػػرل الٌسػػعادة األرض( كا٠تضػػرة ُب )الغيػػثإٌف ىػػذين العنصػػرين إذا اجتمعػػا ا١تػػاء ُب )
 بعينها.

 :(ُ)كيقوؿ لساف الدين بن ا٠تطيب ُب ٦تدكحو
ُّّّّ٦ََ ًََُ ٧ََُِنَّنِي ََوُّوَصََ ََكُ ّٔبَفََ ٨ََّالٖضََ ََ َّأِضََ

 

ـٔقَػََََٔيُّ ٧ََََيُّّّّ  َٖ ّٖٖم٥ََََّٔيو٥ََََِّا ََِضََََ ُّ وا
 

، فاخضػرار العػود يرمػز إىل التجػٌدد "اخضرَّ من ديػن الحنيفػة عػوده"عرٌب الشاعر عن شعوره بالٌسعادة من خبلؿ تعبَته 
كاٟتيوية كالٌنضارة كاالبتعاد عن اليبس كا١توت، لذلك افتخػر الشػاعر ٔتمدكحػو الػذم أعػاد للػٌدين نضػارتو كحيويتػو، ففػي 

كىػذا انعكػس علػى ركح شػاعرنا كفرحػو لرؤيتػو الػِدين علػى تلػك الصػورة، بعػد أف اللوف األخضر بعثه للحيػاة كالتجػٌدد، 
 قضى ٦تدكحو على الٌضبلؿ كالغٌي.

كىكػػػػذا كظٌفػػػػت تلػػػػك التعػػػػابَت للداللػػػػة علػػػػى الٌسػػػػعادة ا٠تالػػػػدة ُب سػػػػياؽ مػػػػدح الشػػػػعراء للخلفػػػػاء كاألمػػػػراء األندلسػػػػيُت 
 .مستدٌلُت على تلك ا١تعاين بج٭تاءات الٌلوف األخضر

 : الحب المتجدد – ٗ       
إٌف اللػػوف األخضػػر رمػػزه للتجػػٌدد، ففيػػو اٟتيػػاة كاٟتػػب، كمػػن ىنػػا ظهػػرت الػػدالالت اإل٭تائيٌػػة الػػيت عػػرٌب عنهػػا الشػػعراء ُب 
معرض مدحهم للممدكح، فاألخضر لػوف الربيػع ا١تشػرؽ ا١تتجػٌدد، فيضػفي علػى نفػس الٌشػاعر إحساسػان ّتماليٌػة اٟتيػاة،  

مصدره ىو نفس الشاعر، اليت بدكرىا ٖتٌدد الٌسياؽ العػاـ ُب الػنص، كقػد   لوف ُب النص الٌشعرمكما أٌف األثر النفسي ل
كثر الٌلوف األخضر ُب الٌشعر األندلسي، كقد قيرًف بشعور اٟتٌب، ألٌف الشعراء كانوا يستبشػركف بػو دكاـ اٟتػٌب، لػذا ٧تػد 

الت اٟتػػػٌب مػػػن شػػػجرة األيكػػػة ا٠تضػػػراء، كالشػػػجرة مػػػن الٌشػػػاعر ابػػػن ىػػػاين يصػػػرٌح ْتبٌػػػو ا١تتجػػػٌدد للممػػػدكح، مٌتخػػػذان دال
رموزىػػا ا١تتعػػػارؼ عليهػػػا التجػػٌدد كاٟتػػػٌب ا١تتمثٌػػػل ُب عطائهػػا ا١تتػػػدٌفق، لػػػذلك عػػربَّ الشػػػاعر ابػػػن ىػػاين عػػػن حبٌػػػو ١تمدكحػػػو 

 :(ِ)بقولو
ََيٌّّ ََوّأِوَؽََََ َِّْإٓمََََ ٧ََا ٍُّهََََ ََق ٣ََ َّوفََََ ّكََََ

 

ََو ُّ  ٌََيَّو قََََََََ ََٖاُ ّأوّأوؽٓقََََََََ ََّضََََََََ
 

 :(ّ)اٟتـز بن جهور بقولو كيشبو ابن زيدكف ٤تاسن قـو أيب
ََوّّّّّّّ َّٖٔ قَيَََََ ََ ٢ََّٔأِذَ َََََ َََََِِ ٔ٘ ًََيّوا ٍََََََ ََّٖبِف ََ ٧َََِ ٔيّأِ ؿَََََ ًَّوالَََََ َٖ ََ ََّٖنِضَََََ ََ ََِضَََََ ََواِ ّأ ّكَََََ

 

إٌف ٤تاسػنهم عظيمػة خالػدة تشػػبو خلػود ا٠تضػرة ُب اآلس الػػذم ال يعػرؼ الػٌذبوؿ، كالػػورد ُب ٛترتػو كهبجتػو، كا١تسػػك ُب 
 لشاعر يهواىا، كجعلتو يبدأ بيتو الٌشعرم بذكره لآلس األخضر.عبَته الفٌواح، ىذه احملاسن العظيمة ا٠تالدة جعلت ا

؛ أم أٌف "وللصِّػػبا َوَرؽ ُخْضػػٌر ونػُػػّوارُ "كأٌمػػا الػػوزير أبػػو بكػػر بػػن الط بػػٍت فيعػػرٌب عػػن حبٌػػو كشػػوقو البػػن زيػػدكف بعبػػارة لونيػػة 
 :(ْ)نٌوار تتفٌتح، يقوؿ ذلك اٟتٌب كالشوؽ الذم يضمره ُب قلبو البن زيدكف يبقى ٥تٌضران كأكراؽ خضراء كأزىار

ٍّّّّ٤ََ ٥ََِّٔذَمََ ٦ََّٔٔمََ ِٔ وََ ََوَّت ٣ََّٗمََ ََوُّكََ ـَََ ـَ َّوَبِق
 

ّْٖوُن٧ََََََََََٓاُ   َُِضََََََََََ َّؤلؾِصَََََََََََيوَّوَ ْ ّ
 

                                                 
 .ٖٜٕ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني: - ٔ
 .ٔٔديواف ابف ىاني: ص - ٕ
 .ٜٕٖديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٖ
 .ٕٓٓص ديواف ابف زيدوف ورسائمو: - ٗ



 -ٕٔ٘- 

 :الـرثـاء 
كيظِػػػف اللػػػوف األخضػػػر ُب سػػػياؽ الرثػػػاء، كالبػػػٌد مػػػن اإلشػػػارة إىل أٌف التصػػػريح بػػػاللوف األخضػػػر ُب رثػػػاء خلفػػػاء األنػػػدلس 

 اء ُب رثائهم على مفردات غَت مباشرة للوف األخضر.كملوكها كاف قليبلن، حيث اقتصر الشعر 
 كُب سياؽ الٌتصريح باللوف األخضر جاء ىذا اللوف معرٌبان عن دالالت متعٌددة منها:

 :الكـر  -ٔ     
 لقد رثى الٌشعراء األندلسيوف ا١ترثي الذم كاف يغمرىم بكرمو كعطائو، معرٌبين عن ذلك بقولو ٥تضٌر اٞتناب.

 :(ُ)ُب أثناء رثائو لعمتو يقوؿ ابن ٛتديس
ّّّ٨ََ ًََّالعؾََ ٦ََّٔ ولََ ٥ََّ ٖاََ ََٕلّمََ ّْٔالََ ٧ََ ّأبََ

ٍََََََََٓيًّّّ  َّّٔ ٖأََََََََّون ٢َََََََََِّٓ ّٔبََََََََ ـَ َّت

ًُّإ َّ َََََََٔ لّبؽّػ٩َََََََّٖعََََََََِؿ٦ُ َّضََََََََؿِؿ
 

ََىّّّٔ  ٦ََّإ ّاٗصَََ ٣ََّٔ قَََ ََوُ ّاحمْلَََ َََ َّٔ ـٔ ََ ّوُأِاَََ

ٖٓتِّّّّ ََ ّٖٖإ ّالَََ ََ َََ َّ٦ََٔ ٍّٖ قَََ ََ ٧َََ ُّ ِؿَََ ََوّ َََ ّ قَََ

َٕـََََََؤتّإ ّإـََََََىّٔ ّٖٖا ََ ّوأاََََََـُٔ ّ ضََََ
ّ

تو قائبلن: بأٌف كالدىا عظيم رفيع القدر، فهو الذم زرع العبل كالفخػار، حػىت طالػت ككػربت، كأحػٌل فالشاعر ٮتاطب عمٌ 
عاـ ا٠تصب، كزىد ُب حياتو حىت بلغ الثمانُت، كعندما قاربتو ا١تنٌية كانتقلت ركحو إىل اهلل عٌز كجل ضػٌم الشػاعر جنبػو 

.  الكرمي ا١تعطاء إىل جنبًو عسى أف يناؿ شيئان من الكـر
 :(ِ)يرثي لساف الدين أبا اٟتسن ا١تريٍت قائبلن ك 

ََٖقََََو َُٔ ّا ـَََََؤتّاََََؼ٨َّمَعؤهََََ َٕ ُّٖا ََّٔضََََ
 

َٔاُ  ُّ  ََََََٕكِ ّٔعَََََ ِّٗا ـَََََِ َّوَ َََََكّ ؾ٨ََََََّك
 

 إٌف ا١ترثي كاف سخٌيان كرٯتان، فالكـر موجود ُب معاىده كماء اٟتيا الذم يسقيها، كارتفع اٞتبلؿ كالفخار ُب عهدًه.
 :العظمة -ٕ       

رٌب اللوف األخضر عن العظمة اليت يشتمل عليها ا١ترثي، فالشاعر ابن الزقاؽ البلنسي منذ أف فارقػت عينػاه ا١ترثػي فػىقىػدى يع
ا١تػػورد الٌصػػاُب العػػذب، كغػػدت نفسػػو حزينػػة، فلػػم يعجبهػػا سػػهوؿ الػػببلد كال مرتفعاهتػػا حػػىٌت كلػػو ٖتػػٌوؿ الزبرجػػد إىل لػػوف 

إىل اللػػوف األخضػػر يػػدؿ  علػػى عظمػػة ا١ترثػػي كمكانتػػو عنػػد الشػػاعر، الػػذم مل أخضػػر، فتحػػٌوؿي الزبرجػػد مػػن لونػػو األصػػفر 
، يقوؿ ُب ذلك  :(ّ)يعد ٬تد ا٢تناء ُب أم شيء و

ََػّو ِٕٔتّالََََْٗ ّإذاّ ََ ََ ًَّكولَعََ ََ ّوقََََّٔكـََ

ََوّّ ُِٗنفَََ ََيكٔيّوَ  ََِف٣ُّالَََ ََينَّاَََ ّوّْ اقَََ
 

َّٔٔم٧ََََِِ يُّ  ًَّ ّالؾَََََ ّ ؾ٤ََََّوص٠ََََُّل٩ََََّمََََّٕغيََََ

ُّٔ ََ َِٖعَََََ ّٖٗمـفَََََََوَّ َب ّول٧َََََََّأٖاّمَََََََوّطضَََََََ
 

 :(ْ)كيقوؿ ابن خفاجة ُب رثائو لقاضي القضاة أيب أمية
ُٔٗم٧ِ ّ نٖنؿََََََوّّّ ِّْٔبَََََََلِ كِ ّالََََََ َّ وِاَََََََؿ

٠ًَََََِّٔوَََََوَّتِشَََََُؽ٧ّإلقفَََََوَّل٧َِ َََََيًّ ّواِه

َّٕ٧ َِٔ ََ ََؿؤ ّبَََ ََوَتّالَََِ ََوّبَََ َِٖ ّهلَََ ََ ّواْقَََ
 

ََو ّٔ  َََََ ََٖ ََِق٥ِّلؾُي ـ٨ََََََََُّيُم٧َََََََُ ّالَعَََََ ُّتْؼ

ََٔا ّٔ ـَََََٔ ٢ٌََّٔل ََغ٩ّهؤلَََََ ََوَاُّوصَََََ ّإِاّكَََََ

ََٖاَ ّل ُّٖاٗضَََََََ ًََِؿٔط َََََََِِ ََ أ َت ّؾغَََََََ
 

لقػػد كانػػت داللػػة اللػػوف كاضػػحة ُب ىػػذه األبيػػات، فػػاألعبلؽ ٛتػػراء إشػػارة إىل اٟتػػزف الػػذم سػػيطر علػػى النفػػوس كإطالػػة 
البكػاء، فأصػػبح الػٌدمع األبػػيض أٛتػر مثػػل لػوف العىلىػػٍق، كىػػو مشػاكل للػػوف الػدـ، ككػػذلك ظهػر اللػػوف األخضػر كىػػو لػػوف 

ٚتاليػػػة، فالسػػػماء السػػػماء، كاللػػػوف األغػػػرب ا١تشػػػتق مػػػن البػػػٌٍت، ك  ىػػػو لػػػوف األرض، كمػػػا ُب دالالت ىػػػذا اللػػػوف مػػػن معػػػاف و

                                                 
 .ٖٙديواف ابف حمديس: ص - ٔ
 .ٕٗٗ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٕ
 .ٓ٘ٔديواف ابف الزقاؽ البمنسي: ص  - ٖ
 .ٖٕٚديواف ابف خفاجة: ص - ٗ



 -ٕٔٙ- 

 خضراء إذا اّنمرت أمطارىا جادت ٓتضرة الرياض كاٟتدائق، فتصبح الغرباء القاحلة ذات عطاء ُب منظرىا البديع.
الػػػذم أقفػػػرت أٌمػػػا الشػػػاعر لسػػػاف الػػػدين بػػػن ا٠تطيػػػب فػػػَتل أٌف ٔتػػػوت جػػػٌده أمػػػَت ا١تسػػػلمُت أيب اٟتجػػػاج ذىابػػػان للمجػػػد، 

 :(ُ)ربوعو، كأدكاحو ا٠تضراء أصبحت يابسة ليس فيها حيوية كال نضارة، يقوؿ
ُّّ٦ََ ٧َََ ُّ ُب٧ُ َََ ََّٔأْقَََ ََ ٍَََِ َ٘ َّٖأٖاّا ََ ٤َََِّتَََ َّأَلَََ

 

 ِّٖ ََ َُِضَََ َّوَ ٧ََََََٓنّم٥َََََّأيوأ ٦َََََُّٔك٣َََََُّٖم
 

 :الّنعم الطّيبة  -ٖ      
خضراء، ملٌمحُت ب  ذلك إىل ما يتمٌتع بو من نعم طٌيبة كخصاؿ كرٯتة.رثى الشعراء األندلسيوف ا١ترثي بأنٌو كاف ذا نعم و

 :(ِ)يقوؿ ابن زيدف ُب رثاء كالدة األمَت أيب الوليد بن جهور
ّّ ََٖ ٢َََّالٌَََٖ ِّٛ ّذلَََ ََق ُٖؤيّالٔيَََ ََ ُّٖالُيَََ ََ َّلَعِؿَََ

 

 ُّٖ ُِٗضََََ ـَِع٤ُّا ـَوَ هََََوّالََََ ًِّأِ  ُِّٔأِيِ َعََََ َّلَؼََََ
 

 ا ضٌمت ُب ثناياىا نعمان طٌيبة، ال جثمانان مدفونان ُب الًتاب.إٌف الشاعر يقسم بتلك الثياب البيضاء ا١تودعة ُب الثرل، أّنٌ 
 :(ّ)كأما األعمى التطيلي فقد كانت مرثيتو صاحبة نعمو طٌيبة، فيقوؿ

ًِّ ََ ََٖاَ َّ ّ َََََ ََٕيَّضَََََ َُّٔنِعَؿَََََ ََل ّونشَََََ
 

ـ٧ََََُتّّّّ  َٕ ََّٞا ََوَ ّمََ ٥ََِّمََ ٠َََّالُغِصََ َّ  قََ
 

قٌػػة كدالؿ كأٌّنػػا الغصػػن لينػػان كانعطافػػان، ٯتيػػل مػػع فالٌشػػاعر يػػرل أٌف ىػػذه الفتػػاة نشػػأت نشػػأة مٌنعمػػة خضػػراء نضػػرة، ذات ر 
 نسيم اٞتنوب عندما يهٌب.

إٌف اللوف األخضر ُب سياؽ رثاء الٌشعراء األندلسيُت كاف قليبلن، ألٌف غرض ا١تديح كػاف مػن أكسػع األغػراض الٌشػعرية ُب 
 العصر األندلسي، كالرثاء ىو جزء من ا١تديح بشكل أك بآخر.

 :اللــزل 

 عالالت متسّععة:  – 1        

مل يظهر اللوف األخضر ُب سػياؽ الغػزؿ األندلسػي بشػكل مباشػر ُب تغػٌزؿ الشػعراء األندلسػيُت باٟتبيبػة، إ٪ٌتػا اسػتخدموا 
ُب غز٢تم مفردات إ٭تائٌية للوف األخضر، معظمها مستمدٌّ من طبيعة الببلد األندلسية، كذلك ١تا كجػدكه مػن غػٌت كتنػوٌع 

ة للحبيبػػػة، مػػع أٌف ىػػذا األمػػػر ال ينفػػي عػػدـ كجػػػود بعػػض الٌشػػعراء الػػػذين تغزٌلػػوا باٟتبيبػػة ذاكػػػرين ُب إضػػفاء صػػورة ٚتاليٌػػ
 بشكل تصر٭تي الٌلوف األخضر ُب أثناء تغٌز٢تم.

فالشػػاعر ابػػن الزقػػاؽ البلنسػػي يتغػػٌزؿ باٟتبيػػب الػػذم كػػاف حسػػنو كنعومػػة كجنتيػػو كقػػٌده كحيٍسػػًن الػػركض األخضػػر النضػػر، 
 :(ْ)يقوؿ

َِٖوِ  ََ ََلت٨ّبََ ََوًّّ ََ ََّٖوؤنعََ ََ ََِضََ ٥ََِّأ ََِِ ُٖ ّا
 

  ِٔٔ ًَق٦ََََََّٔوَقَََََ ـ٨ََََََّٔم٥ََََََِّوِعـَ َٕ ّٖٛا َّغَََََ
 

 :(ٓ)كابن سهل يقرف بُت شفق السماء األٛتر كخضرة السماء ٓتٌد اٟتبيب يقوؿ
ٌَّ ُّ ؿَََََََّّّٖٕ َُِضََََََٖ ّ٦ًُِ َّ َََََََػ١َّْوَ ََََََ

 

ٖٓضَََََََو  ّٔٗاٖيقَََََََٔىُّمع َََََََََ ّ ؽلٓن٦َََََََُّ
 

يتغػػػٌزؿ باٟتبيػػػب الػػػذم يفديػػػو بنفسػػػو، فهػػػو بػػػدره مضػػػيء فػػػوؽ غصػػػن أٌمػػػا أٛتػػػد بػػػن أيب القسػػػم ا٠تلػػػوؼ األندلسػػػي فجنٌػػػو 

                                                 
 .  ٜٖٙ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٔ
 .  ٗٗ٘ديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٕ
 .  ٜٔ: صديواف األعمى التطيمي - ٖ
 . ىذه األبيات لـ ترد في ديواف ابف الزقاؽ البمنسي. ٘٘ٔمختارات مف الشعر المغربي واألندلسي لـ يسبؽ نشرىا: ص - ٗ
 .ٜٕٕديواف ابف سيؿ: ص - ٘



 -ٕٔٚ- 

 :(ُ)النقا
َّأْ ٔو٦ََََََّٔبَََََٔ ًاّ ٧ََََََ ُّغص٥َََََِّالـٓؼَََََوّّّّ

ّّّٔ ِٔ ََ ََََّ٨ََ ِٖلّ ؾَََ ََ ََؤَََّ ُّّاٖقَََ ََ َََ ّ
 

 ِ٘ ُّمؾ٧ََََََََٖاّالّطَََََََٖٔيّ َََََََف٩ّٖالؾعَََََََ

ِ٘ ََ ُّٖالَعََََََوِ ُ ّ ق٦ََََََّانغؿََََ ّواٗضََََََ
 

ر لػٌُت، يهتػز كغصػن النقػا، كٚتػاؿ جفنيػو فالشاعر يفتدم ٤تبوبو لشٌدة ٚتالو، ألنٌػو بػدر ٚتػاؿ كحسػن، يطلػع علػى خصػ
يأخذ بألباب الٌناس الناظرين إليو، فجذا ما ذاؽ ثغره اّنٌل الٌرضاب شهيان، ككجهو ٣تٌلل ْتمرة ا٠تجػل كاٟتيػاء، ككػأٌف عػُت 

ّنػػا اٟتيػػاء ٕتػػرم علػػى خػػٌده، أٌمػػا عارضػػو األخضػػر فجنٌػػو يػػنغمس فيػػو ٚتػػاالن كفتنػػة، فالصػػورة ُب غايػػة اٞتمػػاؿ كاإلبػػداع أل
 منتزعة من متعٌدد، كيزاكج فيها بُت اٟتٌسٌي كا١تعنوم. 

 اللّون األخضر والشوق والح ٌن:   - 2      

يػػػوحي اللػػػوف األخضػػػر بالػػػٌدكاـ كاالسػػػتمرارية، كقػػػد عػػػرٌب الشػػػعراء ُب األنػػػدلس عػػػن حنيػػػنهم كشػػػوقهم انطبلقػػػان مػػػن تلػػػك 
رة كحيوية ا٠تضػرة الػيت كجػدكىا ُب كػٌل شػيء أخضػر نضػر الدٯتومة كاالستمرارية، لكي تبقى حياهتم نضرة كحيوية كنضا

 ٭تيط هبم.
إٌف حيػػاهتم تبقػػى متعٌلقػػة با٠تضػػرة، كسػػعادهتم تبقػػى خالػػدة كخلػػود ا٠تضػػرة ُب النباتػػات كاألشػػجار، كقػػد صػػرٌح الشػػعراء 

عناصػر  الّشػكل واللػوف يكّونػاف فػي ذاتهمػا"األخضر مقًتنػان مػع مػدركات حسػية، ألٌف  بذلك من خبلؿ ذكرىم للوف
 ، الذم أراده الشاعر.(ّ)"تعبير عن المعنى الداخلي"، فهو (ِ)"اللغة الكافية للتعبير عن االنفعاؿ

ُب إطػػار بػػوحهم بالٌشػػوؽ كاٟتنػػُت، فاقًتنػػت ا٠تضػػرة بلحظػػات    الٌسػػركر  إٌف الشػػعراء األندلسػػيُت عػػرٌبكا عػػن عػػٌدة معػػاف و
ٌنضػارة علػى كجهػو، كمػا تبػدك مشػرقة علػى الٌنبػات، كالسػٌيما حػُت كالفرح، فاإلنساف عنػدما يكػوف مسػركران فرحػان تبػدك ال

 يقرف الشاعر بُت سعادتو كبُت ركض أخضر شىحنىوي بالكثَت من ا١تعاين الفٌياضة باحملبة.
 :(ْ)تقوؿ الٌشاعرة الغٌسانية البٌجانية ُب حنينها كشوقها

ُّٙ ّو٣َََََِّو َََََؾف٤ّّّ ّ فَََََٔتف٤ُّالَعَََََِق
 

 َّ ُّٖ ََِضََََََ ـَََََََوُاأَنق١َََََّْو وُ ّال٧ ٣ََََََّأ ِّق
 

تشػػَت إىل ركض الوصػػل الػػذم كانػػت تغمػػره ٟتظػػات السػػركر كالسػػعادة، الػػيت عاشػػتها  "أخضػػر فينػػاف"إٌف العبػػارة اللونيػػة 
 ."أخضر فيناف"الشاعرة مع األحٌبة، ففي ذلك تكثيف للمشاعر، كالسٌيما قو٢تا 

ه، كأصػبح أدكاحػان خضػراء، فالشػاعر زرع كأٌما لساف الدين بن ا٠تطيب فيعػرٌب عػن حبػو ١تمدكحػو الػذم زرع حبٌػو ُب فػؤاد
ػػربت، فأصػػبحت أدكاحػػان كبػػَتة مثمػػرة باٟتيػػٌب، فجػػاءت ا٠تضػػرة ىنػػا أيضػػان تكثيفػػان  اٟتيػػٌب، كاٟتػػٌب نبتػػة خضػػراء ٪تػػت ككى

 :(ٓ)١تشاعر الشاعر ٕتاه من ٭تٌب. يقوؿ
ًِّّ ََ َََي ََمأيّ لِ َََ ٢َََّ ّالُػَََ ًُُّ ٓيَََ ََ َِٖاَََ َّوَغ

 

ََواِّ  ـَََََََََ ََّاّْ  ٖٓ ََ َُِضََََََََ ٦ََُُّم ّأِيَواُ ََََََََ
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 -ٕٔٛ- 

 :(ُ)كيعرٌب ابن زيدكف عن حنينو كشوقو ١تعاىد الٌلهو اليت قضى فيها أٚتل أياـ حياتو
ََوّّّّ َِٗ ّ ّٔوكٔلفََََ ََ ٤َََِّتََََ ٧ٍَََّلََََ َُّٔلِفََََ ََ َّمَعؤهََََ

ّْٖ ََ ّْٖن٧أضَََ َُِضَََََ ِّٙ َّ َمَََََوَاّ ِّ َوَََََوُ ّالَعَََََِق
 

َٔا ُّّّ  ٧ََِاُّمَََََََ ٍَََََُ ََوّلؾُؿ ـََََََ ََٔاُ َّ َؾِق ُّتَََََ

َََََََِٖٗوِ َّعؿَََََََوُ  ِٖٗيّوأِم٧ََََََََاُ ّال َّتَََََََ
 

ت معاىػػػد ٢تػػػوو، حػػػُت كػػػانوا يتنػػػاكلوف كػػػؤكس ا٠تمػػػرة كيتعػػػاطوف اجملػػػوف، إنٌػػػو زمػػػاف نضػػػر كاخضػػػرار إٌف تلػػػك ا١تعاىػػػد كانػػػ
 الرياض، ففيو ٟتظات الٌسركر غزيرة ٦تتلئةن سركران كحٌبان ُب تلك الرياض.

ا١تعٌتقػة  كيتذٌكر ابن ٛتديس أحبَّتػو ك٭تػٌن إلػيهم، فقػد كانػت ٣تالسػهم عػامرة بالٌسػركر كالفػرح، كشػربوا فيهػا كػؤكس ا٠تمػرة
 :(ِ)اليت جعلت عقو٢تم سكرل. يقوؿ ُب ذلك

َّّٓيٗ ّ صَََََََََََََََََوبٕيّنٗل٧ََََََََََََََََََّا

ًَٓؼََََََََََيًّّ ّ ََََََََََٖب٧اّبؽواََََََََََوٕ ُّمَع
 

َُِضََََََٖاّّّ  ًََوّ ََو ّاولََََِ ٖٓوََََ ََّّال ّبََََ

ََؽّٖا ََوّاَََََ ٧ََُلف٤ّبفَََََ ََٖبًّ ؼَََََ َََََ َّ
 

عر إٌف اللٌػػوف األخضػػر كػػاف يرمػػز إىل دكاـ ا١تسػػرٌة كطيػػب العػػيش، رأل فيػػو الٌشػػاعر كسػػيلةن للتعبػػَت عمػػا يكتنػػػزه مػػن مشػػا
 كأحاسيس ٕتاه األحٌبة.

                                                 
 .ٕ٘ٔديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص - ٔ
 .ٓٛٔديواف ابف حمديس: ص - ٕ
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 :الداللح غري املثاشسج للٌى األخضس -ثاًياً 
 :ًالغـزل  موذجا 

 

 : الروض –أ            

إٌف الػػركض دائمػػان ترمػػز إىل اٞتمػػاؿ، كقػػد كجػػد الٌشػػاعر األندلسػػي ُب خضػػرة الػػركض ٣تػػاالن للمقارنػػة بينهػػا كبػػُت اٟتبيبػػة، 
ا٠تضػراء، لػذلك كانػت اٟتبيبػة ُب ىػذا اإلطػار ربٌػة اٞتمػاؿ، كقػد دلٌػت ا١تفػردة كرٔتا كجػد ُب اٟتبيبػة ٝتػات تفػوؽ الػٌركض 

 الٌلونية ا٠تضراء )الركض( على معاين اٞتماؿ النضر األٌخاذ، فشٌكلت أ٪توذجان للجماؿ األمثل. 
حملبوبتػػو كقػػد تغػػٌزؿ الٌشػػعراء ّتمػػاؿ اٟتبيبػػة، فهػػي ركضػػة خضػػراء غٌضػػة، فالشػػاعر ابػػن ٛتػػديس يرسػػم صػػورة لونيػػة أٌخػػاذة 

 :(ُ)قائبلن 
ََّو ٧َََ َّنَٖهََ َٖٖيِ ّ ََ ََ ٥ٍَََّغََ ّو وضََََيّ ََِ

 

َٖٖيََََوّّّّ  ٖٔٗ ّّْا ُّٜالََََ ّ صََََو ُرَّ ْؾ٩ٍََََّتؾؼََََ
 

فاٟتبيبػة آيػػة مػػن اٞتمػػاؿ، فهػي ركضػػة نضػػرة، تيغػػٌرد فػػوؽ جيػدىا أقراطهػػا، الػػيت ىػػي عصػافَت ٘تػػرح ُب تلػػك الركضػػة، كىػػي 
، كىػػػو أعطاىػػػا كمػػػا  قلنػػػا ٝتػػػات تفػػػوؽ الركضػػػة ا٠تضػػػراء، حػػػُت جعػػػل العبػػػق تلػػػتقط حبٌػػػات الػػػدر الناصػػػعة كلػػػيس اٟتػػػبَّ

 :(ِ)كالرائحة الفٌواحة تفوح منها، فانتقل من ٝتة اٟتيويٌة لتلك الركضة إىل العطر كونو نتيجة للنبات األخضر، يقوؿ
ََّو ََوّهلََََ ًََٖاّمََََ ١ََُّنشََََ ٌََيّتعيََََ ّ وضََََ

 

ًِّ ّمََََََََََؤ ّو ٕيَّوَمََََََََََكٔت  َََََََََََِ ُّغٔؿ
 

ك نػرل الٌشػاعر يتسػاءؿ متعٌجبػان بشػأف اٟتبيػب الػذم ىػو ركضػة، كتلػك إٌف اٟتبيب ركضة تنتشر منو رائحة العطػر، لػذل
 الركضة قد غرقت ٔتاء الورد كا١تبلب، فغدا اٟتبيب رمزان للجماؿ الذم تشدك إليو نفس الشاعر.

 :(ّ)كيعرٌب ابن خفاجة عن ا١تعٌت ذاتو بقولو
ـَوَنًَََََََََي َّٗٗ ِق َّوَََََََََوَّبوَنًَََََََََيَّتِفًََََََََََ

 

ََو ا  ُّْٔمِعَطََََََََََ ـَِػ ََ ًََيَّتََََََََََ ّوَ ِوَضََََََََََ
 

 فحبيبة الشاعر بانةه تتمايل ٥تضرٌة ٚتيلة، كىي ركضة من اٞتماؿ، تفوح بأٚتل كأحلى الٌركائح العطرة.
 :(ْ)كاٟتبيب عند ابن سهل ىو ركض، فيو ما شئت من اآلس كالبهار كالعرار، يقوؿ معرٌبان عن ذلك

ََؤب٦ّّّْ ٥ََّْوَمشَََ ٦ََِّؤاَََ ٖٖو ّمـَََ ََ ّ ّالَََ

ََوُ  ّّ ٦َََّوَبفََََ ٥ََّٖظَََََََ ََٖاُ  ّمََََ ّ َعََََ
 

 ٦ََٔ ََٖا  ّّٔ ّااَََََََََ ََوِ ٔ ّوَ َََََََََ ّوَبفَََََََََ

ََٕا  ّٔ َََََ ًُّٔ ََ ِٔ ّوااُ َّنيَََََ ََ َََََََ ّ٥ََ ّمَََََ
 

بينهمػا، فنبػات العػرار ىػو ٟتظػو، كنبػات البهػار األبػيض ىػو خػٌده  يقارف الشاعر بُت اٟتبيب كالركض، فيجد كجوه شبو و
 ا١تضيء، كنبات اآلس األخضر ىو عذاره.

 :(ٓ)قائبلن  كيتغٌزؿ الشاعر ابن خا٘تة باٟتبيبة، كيطلب منها الرٛتة من حسنها،
ّّٔ٦ََ ٧ََّ ّمكبََِ ِٗهََ ٥َََِّت ََِِ ُٖ َََيّا ََوَّ ْؾَعََ ّوََ

ّٔ٦ََ ٨ََّ ّ َوِ  َََ ٍَِؾَََ ِٖٓوُ ُّو ََ ٧ََُ ّوالَََ ّأقَََ
 

 
ّّّْٔ ََوِ ّ  َََََو ِّ٘العشَََ ّْٔ ّأنػَََََ ََو ُّ ُ ؿَََ

ّّّْٔ ََو ٥َََّمغـَ َِِ  ُّ٩ََ ََٖوَ ّّؽَ ٤ََّالَ ٥َََّ ّؾَ ّمَ
 

لػيت فيهػا إٌف الشاعر ُب ىذه األبيات ٭تٌدث نفسو، فعندما تضيء الٌركض بأزىارىا ككركدىػا، يتسػاءؿ مػن علٌػم الػركض ا
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 -ٕٕٓ- 

 اٞتماؿ كاإلشراؽ أف تقٌلد حيٍسن اٟتبيبة كٚتا٢تا؟.
كيتغٌزؿ الشاعر أبو البقاء الرندم ٔتحبوبو، فهو ٚتيل، ككجنتو كأٌّنا ركضة ازدانت بالورد األٛتر كالبهار األبػيض، لػذلك  

 كانت كجنة احملبوب ٚتيلة، فيها اٛترار يداخلو بياض.
 :(ُ)يقوؿ ُب احملبوب

ّ وضٌََََََََََيّذوّوعـََََََََََٕيّكلٓنفََََََََََّو
 

ََو ِّ  ََوّواليفََََ ٧ََ ُيّبفََََ َّٖالََََ ََ ََّٔبفََََ ّقََََ
 

 :(ِ)كيرل لساف الدين بن ا٠تطيب ٤تبوبو ُب غاية اٞتماؿ، فيقوؿ فيو
ََوّّّّ ََوو٩َّوِ َيهََ ََََ ًِّٔل ََ َٖاََ ًََيَّغ ََوَّ ِوَضََ ّوََ

ََوّّّّ ِٖهََ ٥َََِّ ِه ََؤوٖلّٔمََ ًُّبـََ ََ ََنذاَّعـَِقََ ََ ّ

 

 ُّّّ٦ًُ ًَُّيِمٔع٩َََََََّيمَيًََََََيّوَاَََََََؼِق ّوَاََََََؽِي

ّّّ٦ََُ ًَََُ ٩َََّٖعـَِق ًََوَّ ؾَََ ٧ََ َّذِنيَََ ََىّاهلَََ ّكًَََ
 

ٚتاؿ اٟتبيب ركضػة خضػراء، كالشػاعر مػن شػٌدة تعٌلقػو ّتمػاؿ اٟتبيػب أصػبحت ٟتاظػو تغػرس كرد الركضػة، كدموعػو  إفٌ 
 ىي الٌدٯتة اليت تسقي تلك الركضة ا٠تضراء، كإذا ٘تٌتع الٌشاعر بشيء من الوصاؿ فجٌف ا٢تول كتب عليو ذنبان اقًتفو.

 :(ّ)كأما ابن فركوف فاٟتبيبة عنده ملكة ٚتاؿ، يقوؿ
ََوًّّّ ََماُيَّ هقـَََََ َّْالُػَََََ َََي ٌََيّأِ َََََ َّوِيَقَََََ

َٕؿََََََََوِ ّأمََََََََؤل٩ ّا ّوََََََََوّ ٖبَََََََََيّا

٥َََِّ ِو ّّْ ًّٔلؾؿَواَََََََ ََ ََوّأنَََََََ ّإٓنؿَََََََ
 

ََٔوكّّّ  ٧ََاهوَّبَََ ٨ََّٔاَََ ََوّابًََغَََ َٔهوّمَََ ََ ـَََِ  ّٔ

ََقك َّٖلؾ٧ َََََََََوِ ُّمـَََََََ ِٔٓه ََ ّأاّأ  ّالَََََََ

ًٔٓاّأاََََََقك ًٔٓاّوَََََََ ٔٔلّقََََََ َُّّتِيََََََ ََََََ ّ
 

يبتػػو أف ينػػاؿ منهػػا الوصػػاؿ، فهػػي تشػػتمل علػػى إٌف ٤تبوبتػػو يعجػػز اٞتمػػاؿ عػػن كصػػفها، فيتعلٌػػق قلبػػو هبػػا، كيتمػػٌٌت مػػن حب
 ٚتاؿ أٌخاذ، يرل فيو الشاعر ركضان يانعة، عندما تتمايل بقٌدىا ا١تٌياس أك حُت يرل خٌدىا الناعم.

 :(ْ)أٌما الشاعر أبو الٌنعيم رضواف بن خالد، فجنٌو يتغٌزؿ باٟتبيب قائبلن 
ََو ّّْ ََوّ وََََََ ََْرّلـََََََ ٦َََّْنٔضََََََ ّوعََََََ

ّّٔ٦ََ ََّٖ قََََ ٥َََّ ِهََََ ٦ََّمََََ ُّٖ قََََ ٖٗه ََول ََََ ّ

َََََََِِـًوو ُّٔالؼطقَََََََُّٞ  ُّٔعقَََََََ ّإقَََََََ
 

 ّّ ٦ََٔ ّْٖإلقَََََََََََ ََوو ََوّنَََََََََََ ّ ؽؾـَََََََََََ

ّٔ٦ََ ُّٔوعـًقَََََََََ ََ ٧ََ ُيّت٧ وَََََََََ ّوالَََََََََ

ّٔ٦ََ ٌََيّ ؾقََََََََََ ٦ََُّتُػوَ ََََََََََ ّوال٧عََََََََََ
 

أراد الٌشػػاعر أف يعػػرٌب عػػن أٌف ٚتػػاؿ احملبػػوب تسػػتمٌد منػػو الريػػاض ٚتا٢تػػا، فبيػػاض أزىارىػػا مػػن بيػػاض ًفٍيػػًو كنقائػػو، كاٛتػػرار 
 ماؿ للرياض.كردىا من اٛترار كجنتيو، فهو الواىب كا١تانح اٞت

كلكػػٌن الشػػاعر أبػػا بكػػر ابػػن حبػػيش ٬تػػد ُب ٚتػػاؿ اٟتبيبػػة ركضػػة خضػػراء، تضػػيء باٞتمػػاؿ ا١تشػػرؽ، كلكػػٌن تلػػك الٌركضػػة 
 :(ٓ)ٓتيلة ُب الوصاؿ، لذلك ال تثمر بثمار الوصاؿ، على الرغم من أٌّنا ذك ٚتاؿ أٌخاذ، يقوؿ

ََيٌّ ٥َََِّ ِوَضََََ ََ٘ؤاََََ ََوّبو ـَِفََََ ُّٖٔم ََ ِٗٔهََََ َّوُت
 

 ٣ََّ ََوّبول٧ ََ َّّ٘تّولؽـٓفََ ََِق ٩َََّلََ ََؿٌََُِٔلََ ََََُّٖٔ
 

إٌف الركضػة كانػت عنػػد الٌشػعراء األندلسػيُت مفػػردة لونيٌػة، مثٌلػػت اإل٪تػوذج األمثػل للجمػػاؿ ا١تشػرؽ، فعػرٌب بػػو الشػعراء عػػن 
 .إعجاهبم ّتماؿ احملبوب ا١تتفِرد

 الحعائــق :  -و       
نب ا١تشرقة من حياة الشاعر عند تغزٌلو باٟتبيب، فلػم ٗتػرج  مساران كاحدان، يتعٌلق باٞتوا "الحدائق"اٌٗتذت ا١تفردة الٌلونية 

                                                 
 . ٙٔٔأبو البقاء الرندي شاعر رإلاء األندلس : ص  - ٔ
 .  ٗٛٔ/ٔديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني :  - ٕ
 .  ٓٙٔديواف ابف فركوف : ص  - ٖ
 . ٖٛٗ/ٔالمغرب في حمى المغرب :  - ٗ
 . ٖٕٔي واألندلسي لـ يسبؽ نشرىا : ص مختارات مف الشعر المغرب - ٘



 -ٕٕٔ- 

 كثَتان عن معاين اٞتماؿ كنضارة اٟتياة.
 إٌف ٚتاؿ اٟتبيبة كاف كجماؿ اٟتدائق كالرياض ا١تزركشة بأٚتل الوركد كاألزىار كأهبجها.

 :(ُ)يقوؿ الٌشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب معرٌبان عن ذلك
٧ََِلَّمَعؤ ػَّ ًََيَّتْؾَََ ََوَّبونَََ َََيّوَوَََ ََوّالٖصَََ ّفَََ

 

ََو ِّ  َٔأئ١ٍَّوِ َوَََََ ََ ََِق٥ََّ َََََ ٥َََِّبَََََ َََََِِ َُ ّٔلْؾ
 

٘تيلو ريح الصَّبا، كفيو من اٟتيٍسن كاٞتماؿ ما ُب اٟتدائق كالرٌياض من ٚتاؿ ا١تناظر.  فاٟتبيبة ىي غصن باف و
كاٟتبػػق،  كيقسػػم الٌشػػاعر عبػػد الكػػرمي القيسػػي األندلسػػي ًْتيٍسػػًن كٚتػػاؿ اٟتبيبػػة الػػيت ىػػي حديقػػة خضػػراء، فيهػػا الر٭تػػاف
 :(ِ)كتعبق بأحلى كأعذب الٌركائح، بأنٌو مل يعشق فتاة ىيفاء سواىا، كمل ٬تد لٌذة ُب الٌشراب من يد الساقي، يقوؿ

ّو ١ََََِّ ََََِـ٢ّٔوََََوُّاََََِمل٩ّووََََوّأَمؾ٩ََََّ

ّْٔ ّهقػَََََوَ ّ وتـَََََٕي ًُّبعَََََٔ ّمَََََوّهؿَََََ
 

ََؤق٩ّّّ  ََون٩ّوأ يََََ َََيّ ََََّ ََوّ ٔوؼََََ ّووََََ

ََو ِّّّّ َِٔلَّاََ ََ ٥َََّوََ ََٖابًوّمََ ََ ًُّ ًََطِي ّوّْااََ
 

 :(ّ)بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي متغٌزالن ْتبيبتو كيقوؿ أٛتد
ًٔفََََََََََََو ّا ّاََََََََََََؤلػفوّ ّو ٔيّوعـ

 

 ّّّٔ٠ََ ٠ََّٗمؼًطََََ ََوّكََََ ٌََيّّٕوـْؾفََََ ّ ٔوؼََََ
 

لتقطػف كركدىػا، فاٟتبيبػة نقيٌػة طػاىرة  فسوالف حبيبتو كاآلس ككجنتها كالورد، إٌّنا حديقػة خضػراء مل ٘تتػٌد إليهػا أٌم يػد و
 :(ْ)ب إىل أكثر من ذلك ُب تغزٌلو باٟتبيبة، فيقوؿكتلك اٟتديقة، بل نرل الٌشاعر يذى

ََوّّ ََواّ ٌغٖهَََ ٗٓمَََ ََٔ ُّال ََؽؾفوّانَََ َََ ّ ّ

ََّو ََو ّوبقــََََ َََٔلّال٧ ََََ ّ اضََََََعًفوّ ََََ
 

ّمََََََّٞ ََََََعٖهوّاٌ ََََََيونّواٌمََََََِو ُّّّ 

ّ ٓيـَََََََوّأَََََََٖوٌّ ٔوؼٌَََََََيّغـَََََََٓوُ 
 

سػػػاء ا١تظلػػػم، كثغرىػػػا  إٌف الشػػػاعر ٯتاثػػػل ىنػػػا بػػػُت الزمػػػاف كبػػػُت اٟتبيبػػػة، فقػػػد رأل أٌف الزمػػػاف ٘تثٌػػػل ُب حبيبتػػػو، فشػػػعرىا كا١ت
 كبياض الصباح، كقد تبادال أحاديث الوصاؿ فيما بينهما، فكاف حديثهما كأنٌو حديقة غٌناء نضرة.

كىكػػذا نػػرل أٌف اٟتديقػػة دلٌػػت علػػى اٞتمػػاؿ األٌخػػاذ الػػذم تفػػٌنن الشػػعراء األندلسػػيوف بػػو، فكػػاف ٚتػػاؿ اٟتبيػػب كجمػػاؿ 
 قٌي.                     اٟتدائق ٓتضرهتا كبرائحتها العطرة كبطهرىا النٌ 

 الجّ ــة:   -ج       
ُب أشػػعارىم الغزليػػة، معػػرِبين هبػػا عػػن ا٢تنػػاء كالٌسػػعادة الػػيت ٬تػػدكّنا بقػػرب اٟتبيػػب،  "الجنػػة"كظٌػػف الٌشػػعراء األندلسػػيوف 

 لذلك أتت ُب ىذا الٌسياؽ معرِبة عن أىٌم دالالهتا، كىو النعيم. 
جػػدىا الشػػاعر عنػػد اٟتبيػػب، فكػػأٌف اٟتبيػػب جنػػةي رضػػواف يفػػوز هبػػا الشػػاعر بالرضػػى، يقػػوؿ إٌف الٌنعػػيم ارتػػبط باٞتنٌػػة الػػيت ك 

 :(ٓ)الرمادم
ٍْ ـِٔضَََََََََََ ّوُ ٖتّو٧ٍَََََََََََ ّققُظ٦َََََََََََُّم

ّّ٦َُ ََ َََََ ِ ّ٩ََ ٦ََّٔلَََََ ِٖٔوَََََ َّ ّ َََٖ ّأِبَََََ

ّ ؽَََََََََََََََواّ ّٓؾق٣َََََََََََََََّأ  اِ  ّٔ

ًّٔإـََََََََُيّم٥ََََََََّعقي٦ََََََََٔ ًَََََََََِ ُّ
 

ََكاِّ  ََوُ ّوؿَََََََََََ ٦ََّأِ َشَََََََََََ ّكلٓنَََََََََََ

ًََك ََواَِّّ َََََََََ ٨ََّو ٕيّوا٧اَََََََََ ّ ؾَََََََََ

ّ ََََََقطواِّّأْق٧َََََََيّل٩ََََََّم٥ََََََّأل٠ََََََّّّٔ

٧ََاِا ٧َََّٔ ضََََََََََ ًّٗ ّي ََََََََََ ََ ّ يََََََََََ
 

                                                 
 .ٜٖٙ/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٔ
 .٘ٔٔديواف عبد الكريـ القيسي األندلسي: ص  - ٕ
 .ٚٔٔديواف أحمد بف أبي القسـ الخموؼ األندلسي: ص - ٖ
 .ٖالمادر السابؽ: ص - ٗ
 .ٖٓٔشعر الرمادي: ص - ٘



 -ٕٕٕ- 

 :(ُ)كعاش ابن عبد ربو ُب نعيم اٟتبيب قائبلن 
ََوّّ ًُّٔوكَلفََ ََؽـِ ََّٔاََ ٢ََّقََ ََٕيّلََ ٤َََّعـََٓ ّكََ

 

َّٔو  ٕٓ ََ ًََوّ َّلََََََََََ ـَٗع٤ِمًػّؽفََََََََََ ََ َّتََََََََََ
 

 فالشاعر عاش ُب سعادة كنعيم عند اٟتبيب، كتفٌيأ ُب ظبلؿ تلك اٞتنة، فرأل النعيم كطيب العيش، كالتمس الٌلٌذات فيها.
ٌث الشاعر أبو مركاف اٞتزيػرم حزنػو ١تفارقتػو الٌنعػيم كالٌسػعادة كاٞتمػاؿ، الػذم كػاف يعيشػو بقػرب زكجتػو، فقػد كانػت كيب 

 :(ِ)لنفسو جنَّة ترتاح فيها ركحو، يقوؿ
ََّو ًََيّ و ْقًُفَََََ ٩َََّعـَََََٓ ٤ًُِّلـػَََََِ ََ ّكـَََََ

ـٔفّو ََ َََِِ ّٔٔاًَََََ٘وِ ُّ  َّأَأَََََػ٩ّ ؾ٨ََََََّ ْؼَََََ
 

  ٍِٖ ٌِٔؿَََََََّإذّ اَ ّمـفَََََََوّك٣ََََََََّٗغَََََََ ُِّٖم

ِٖووكٔلفََََََََََوّو ََ ًََعط ََََََََ ُ٘ ََقٔؿفوّا ّنََََََََِ
 

 :(ّ)ككجد ابن ٛتديس الٌنعيم كا٠تلود عند اٟتبيبة، يقوؿ
٣ََِّالَََََََََّ  َََيّال٧َِ َََََََ ََوَّعـَََََََٓ ّوَََََََ

ّّ ََ ََوّْالَََََََ ٩ََّبٖٓوَََََََ ٥ََّلَََََََ ّمَََََََ
 

ًِّبفَََََََََوّنَََََََََوُ ّالٓصَََََََََٔؤي  َّ ّػَََََََََ

٧ََيّّ ََوِاّاٗؾَََََََََ ًِّبَََََََََّٖ ََ ًَٔؼَََََََََ  ُّ
 

كاللقاء، إالٌ أٌف تلك اٞتٌنة عندما إٌف الشاعر ٮتاطب اٟتبيبة اليت كانت جنةن كنعيمان لنفسو، عندما يعيش معها ساعات الوصاؿ 
تصػد  عنػػو اٟتبيبػػة، فأٌّنػا ٖتيطهػػا بنػػار البعػد الػػذم تشػػتكي نفسػو منػػو، كالٌشػػاعر لػيس لػػو إالٌ الرائحػػة العطػرة الػػيت انتشػػت بر٭تػػاف 

 ا٠تلود.
ن، فكانػت جنػات ا٠تلػود كيدعو ابن خفاجة لتلك األرض با٠تلود ألٌّنا ٚتعتو مع األحٌبة، ففيها كجد الٌنعػيم كالسػعادة ا٠تالػدي

 :(ْ)على الرغم من ابتعاده عنها، يقوؿ
ََوّّ ََوّ نٖنفَََََََ ـََََََََ ًِ ََْؼقًوّّ ٍ ّأُلَػ ََََََََِ  َّ

 

 ّٔٔ ََ ُْٗؾََََ ََُيّا ََوَّعـََََٖ ِّٔ وَ ْقًُفََََ ََ َُّْقََََ َّوِإِاّأ
 

نػار ٌف القرب من نويرة جٌنة مأكل، فيها الٌنعيم كراحة البػاؿ، فهػي تػيػٍورم الٌشػوؽ، كتطفػىء أالٌشاعر ابن اٟتداد األندلسي  كيرل
 :(ٓ)الوجد، كلكٌن الشاعر ٬تد ا١تستحيل ُب القرب منها، يقوؿ
٧ََوَّّّّٖ ِٖٔتّنََ ََ ٧ََّٔبُؼََ ُُِيََ ٨َََّت ََوُ ّاّاََ ّونََ

 

ََْلَو  ّّّ  ََٔيّاََ٘ ََلِاّاِولّإ ّعـََٓ ٩ََّبََ ٥ََِّلََ ّوَمََ
 

فهػو  ،كاٟتبيبة عند ابن خا٘تة جٌنةن، إالٌ أٌف تلك اٞتنة عٌذبت الٌشاعر بصدكدىا، فجعلت الشػاعر يعػيش بػُت حػالُت متناقضػتُت
 :(ٔ)د الٌنعيم عند تلك اٞتنة، إالٌ أٌف ىذا الٌنعيم ال يثمر بساعات الوصاؿ اليت يريدىا٬ت

ََّو ًٔفَََ ًِّقؾَََََ ّٔبـعَؿ َٕٖب ََ ًََيَّ َََ ََوّعـَََٓ ّوَََ
 

ََك ُّّ  ٩ََّوأ ََََ ََوّلََََ ّٖٖعـوهََََ ََ ََوّأمََََ ّ ؿََََ
 

نػػراه علػػى عكػػس حػػاؿ الٌشػػاعر ابػػن خا٘تػػة، فهػػو يػػنعم بوصػػاؿ اٟتبيػػب الػػذم كػػاف نعيمػػان فلسػػاف الػػدين بػػن ا٠تطيػػب حػػاؿ كأٌمػػا 
 :(ٕ)لنفسو، كجد فيو الشاعر ا٠تلود، إالٌ أنٌو يتحٌسر على اإلنساف الذم ليس ىو ٓتالد ُب ىذه اٟتياة، فيقوؿ

ـََََٓيّّّّٕ ٍَ ـَِع٤ُّٔم٥َََََِّوِ ٣ََََِّاٖيقََََٔىّٔب َّوَنََََ
 

 ّّٔٔ ََ َُّٖولََ ََ ٨َََّغِقََ ٥ََّٖالػًََ ُّٔلؽََ ََ ُْٗؾََ ٩ََّا ّهََ
 

جٌناتػػو كبػػُت نفسػػو، فهػػو شػػاعر كجػػد الٌنعػػيم  كيقػػارف الشػػاعر بػػُت شػػهداء اٞتهػػاد الػػذين كتػػب ٢تػػم اهلل سػػبحانو كتعػػاىل ا٠تلػػود ُب
 :(ٖ)يقوؿ كا٠تلود عندما يكوف بالقرب من اٟتبيب، إنٌو شهيد ا٢تول كاٟتٌب، لذلك نالت نفسو ا٠تلود كالنعيم،

َٔاُ ّعـَََََٖؤ ّالُعؾ٨َََََّّّ ًّٔالٗشَََََف َُُؾََََََََ ّإِاَّنوَلَََََ َٔهوَّو ـََََََََِ ٧ُّيَوَلُف٤َََََََََِّنٔعََََََََق٤ّْٔ 

                                                 
 .٘٘ٔديواف ابف عبد ربو: ص  - ٔ
 .ٖٛٔـ. صٜٜٚٔىػ، ٛٔٗٔشعر أبي مرواف الجزيري األندلسي: جمعو وحققو د.أحمد عبد القادر اصحية، دار المكتبي،  - ٕ
 .ٖٔٔديواف ابف حمديس: ص  - ٖ
 .ٖٛٗديواف ابف خفاجة: ص - ٗ
 . ٖ٘ٓديواف ابف الحداد األندلسي: ص - ٘
 .ٜ٘ديواف ابف خاتمة األنااري األندلسي: ص - ٙ
 .ٖٛ٘/ٔاف الديف بف الخطيب السمماني: ديواف لس - ٚ
 .ٕٙٛ/ ٔ. ينظر أيضًا: ٕٛٛ/ٔالمادر السابؽ: - ٛ
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ََيٌّّ ٢ََََّعـَََٖ َِٖبَََ ََلٖاُّق ُِٔ ّٔبَََ ََِف َََ َِّٔ ََ َّ َؾَؼَََ
 

ُّٔ ََِفق َٖاِ َّ ََََََ ََولَغ ٩ََّٔبََََََ ًََوّوأٓنََََََ َّ ّؼََََََ
 

لقػػد كانػػت اٟتبيبػػة جنٌػػة ىفػػت إليهػػا نفػػس الشػػاعر األندلسػػي، ألنٌػػو رأل فيهػػا الٌنعػػيم كا٠تلػػود لتلػػك الػػنفس ا١ترىفػػة الػػيت 
 تعشق اٞتماؿ .

 الغصـن: -ع      

ه الٌنضػػارة كالليونػػة مثٌلهػػا الشػػاعر ُب إٌف الٌنضػػارة كاٟتيويٌػػة كاللٌػػُت تكونػػاف ُب أغصػػاف الٌنباتػػات كاألشػػجار ا٠تضػػراء، كىػػذ
حبيبتو، فاٟتبيبة كالغصن الٌناعم ا١تتمايل، فتغٌزؿ هبا، كتغٌٌت ٔتفاتنها، لذلك اجتمعت ُب تلك ا١تفردة الٌلونية داللتػاف مػن 

 دالالت اللوف األخضر ك٫تا: النضارة كالليونة.
 :(ُ)تو، فتغٌزؿ هبا قائبلن إٌف ىذه النضارة كالليونة كجدىا الشاعر ابن عبد ربو ُب حبيب

ّّّٔ٦ََ ـََََٔ ٥ََّلق ٌََينّمََََ ََـًوّوـََََ ََوُّغصََََ ّوََََ
 

 ُّّٝ ََ ٍّّّػََََ ََ ََََ ّ٣ََٓ ٥ََّكََََ ٢َََّمََََ َّوِعُفََََ
 

فاٟتبيبة كالغصن الٌنضر الٌناعم، حىت أنو من نعومتو يتمايل كينثػٍت، ككجههػا ٚتيػل، لػذلك يتمػٌٌت الٌشػاعر أف يصػونو مػن 
 كٌل عُت ٖتسده.

 :(ِ)كٮتاطب ابن زيدكف اٟتبيبة، فيقوؿ
َٖ ّٖ ٠َََََََََّمَََََََوَ ّالٖشَََََََيؤتوُغِص٥ٍََََََََّت

 

َٖاُ ّاهَل٧َََََََََ َّوَعـَََََََََوُ ّاَّم٣ََََََََِ  ََََََََ َّ
 

 فهي غصنه نضره متمايله، ٪تا ُب تراب اٟتٌب، كارتول ٔتاء الٌشباب، فأٙتر بأعذب اآلماؿ.
 :(ّ)كيتغٌزؿ ا١تعتمد بن عباد باٟتبيبة، فهي غصن نضر إذا مشى، كرشأ إذا نظرت، يقوؿ

ّوَََََََََََََوُّغصَََََََََََََـًوّإذاّمش٨َََََََََََََ
 

ِّٖوََََََََََََََوّ  ًََََََََََََََلّإذَّنَظََََََََََََََّّ 
 

 :(ْ)كاٟتبيب عند الشاعر ابن ٛتديس ىو غصن يستمٌد نضارتو كحيويٌتو من قلب الٌشاعر، يقوؿ
َٖاِ  ّّٔ ََ ٧ََ ّبوَضََ ٧ََل٩ّ ّاهلََ ٥ََّْذبََ ّوغِصََ

 

 ّّّٔ٦ََ ٥َََّتؿؤمََ ََـ٨ّمََ ََوق٩ّبولٓضََ ََْٔ  ُّمَََ ّوبََ
 

ضػػرار خصػػر يعمػػد الٌشػػاعر ىنػػا إىل نػػوع مػػن ا١تطابقػػة البديعيٌػػة ُب إنشػػاء صػػورتو، بتنػػاقض معنػػوٌم لطيػػف، فعلػػى قػػدر اخ
الٌشاعر كذبػوؿ جسػده مػن شػٌدة ىػواه كتعٌلقػو ٔتوضػوع عشػقو، كصػورة اٟتبيػب تشػبو  احملبوب ٚتاالن كحسنان؛ يكوف ٨توؿ

 البدر الذم يشرؽ ُب ٝتاء احملٌب، فعلى قدر ٘تامو كاكتمالو يكوف ٤تاؽ الٌشاعر من شٌدة الٌضٌت كاٟتب.
ىػػػذا الغصػػػن ينشػػػر ٚتالػػػو كانتشػػػار األكراؽ علػػػى أغصػػػاّنا كأٌمػػػا اٟتبيػػػب عنػػػد ابػػػن خفاجػػػة فهػػػو غصػػػن نضػػػره ٚتيػػػل، ك 

 :(ٓ)ا٠تضراء، كيتفٌتح بنوره كإشراقو أزىار نٌوار، يقوؿ
ََو َّ ٥ٍََّقََ ََِِ  ُّ٥َََ ََوُّغِصََ ُّٖوََ ََ ٦ََُّوـشََ ََ َِٖ  َّ

 

٧ََٖا اَّّّو  ٧َََ ُ ُّنََََََ ١ََُُّنََََََ ًَََََََ ًََوَّوَوْػ ّ قََََََ
 

نسػػػغ اٟتيػػاة الػػذم يعطػػػي كالشػػاعر ابػػن سػػػهل يػػرل أٌف قػػٌد اٟتبيػػػب غصػػنه أخضػػر، منبتػػػو مػػن قلبػػو، فكػػػأٌف الٌشػػاعر ىػػو 
النضػػارة كاٟتيويػػة للحبيػػب، كحػػٌب اٟتبيػػب ثابػػت متجػػٌذر ُب قلػػب الشػػاعر، لػػذلك كػػاف منبػػت ذلػػك الغصػػن مػػن قلػػب 

                                                 
 .ٕٓٔديواف ابف عبد ربو: ص - ٔ
 .ٜٚٔديواف ابف زيدوف ورسائمو: ص  - ٕ
 .ٖٔديواف المعتمد بف عباد: ص - ٖ
 . ٖٓٗديواف ابف حمديس: ص - ٗ
 .ٔٛ. ينظر أيضًا: صٕٔٚديواف ابف خفاجة: ص - ٘
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 :(ُ)الشاعر، كحبيب الشاعر كوكبه نٌَت، ٧تومو ليست إاٌل دموعو اليت يسكبها غزاران، يقوؿ
ََىّّْ ٧ََُتّوك٧كََََ ٦ََّالؼؾََََ ٥َََّْمـوبًََََُ ُّغصََََ

 

 ُّٞ ََٔأم ّّْاََََََ٘ ٧ََُ ُ ّإ ََوّنََََََ ََوّمََََََ ُّ ٓقضََََََ
 

إٌف الغصن كاف داالن على قامة احملبوب ا١تتمايلة كنضػارهتا، كتعلٌػق الشػاعر بتلػك النضػارة، ألٌف اٟتبيػب كػاف غصػنان غػرس 
 كنبت ُب قلب الشاعر.

 كىكذا كاف اللوف األخضر موحيان بدالالت اإلشراؽ كالتؤللؤ اللذين يربقاف من نضارة الغصن األخضر.
 ٌحان :الس والر  -هـ         

 إٌف ىاتُت ا١تفردتُت اللونيتٌُت تعرٌباف عن دٯتومة اٟتياة كاٞتماؿ لدكاـ ا٠تضرة فيهما على مدار األياـ.

 كقد صور الٌشعراء األندلسيوف تلك ا٠تضرة الدائمة ُب تغٌز٢تم باٟتبيبة رامزين هبا إىل اٞتماؿ الدائم.
 نضارة ٚتاؿ اٟتبيب كركنقو.فا٠تضرة الدائمة ُب اآلس كظٌفها الشعراء للٌداللة على 

 :(ِ)يقوؿ ابن عبد ربو معرٌبان عن ذلك
ًِ ََ ََُيّاٍ ّأْقَيَؾَََََََََ ََلب٩ّ وَقَََََََََ ّبَََََََََ

 

٧ََا ِّ  ٣ٍََّؤاََََََ ٍََََََِ  َّّٔ ََ ـ٨ََََََََّٓبََََََ ٌَ ًَ َّت
 

، جاءت إىل عند الٌشاعر كىي تتمايل بُت ًحٍجلو كسواًر.  إٌف اٟتبيبة ىي طاقة من آسو أخضر يانعو
تيها حيػػوَّة، كعلػػى جسػػدىا النٌػػاعم قػىٍرطػػقه شػػٌفاؼ، بػػركضو يلتػػف  حولػػو كيتغػػٌزؿ ابػػن اٟتػػداد األندلسػػي باٟتبيبػػة، كُب شػػف

 :(ّ)اآلس، كذلك ّتامع الٌسواد كا٠تضرة، يقوؿ
ّْ١ََ ََ ِٖ ٧ََ ُّمَؼ ْٖٖق٤ّأِ ََ ََ ََوتّالََ ٧ََُّٔقيََ ّوَ ِشََ

 

 ُّ١ََ َٖأ ََََََ ٦ََُّوالَؼ ََوّاُ َّ ِوٍ ّٔ ْطُػََََََ ّكؿََََََ
 

يشػػبو الر٭تػػاف عنػػدما ينبػػت فػػوؽ شػػقائق  أٌمػػا لسػػاف الػػدين بػػن ا٠تطيػػب فجنٌػػو يتغػػٌزؿ باٟتبيػػب، كعػػذاره فػػوؽ خػػٌده الػػذم
 :(ْ)النعماف، يقوؿ كاصفان ذلك

ٍّّّ١ََ ََّْ أئَََ ِٔ ََ َََََ ّ َ٧ََِ َٕاٍ َّ َََ ََ ََّٔ ّٔلٔعَََ َََ ّٔ
 

ِٖٓوََََََوُاّ ٧ََََََ ّالٖشََََََؼوئ١ِ  ًَّال َّكَؿَََََوَّنَيَََََ
 

 كأٌمػػا حبيبػػة ابػػن ٛتػػديس فهػػي ٚتيلػػة كأٌّنػػا ر٭تانػػة، كلكػػػٌن منبتهػػا ىػػي ركح الٌشػػاعر كقلبػػو، كىػػذه الر٭تانػػة تعبػػق بالٌشػػػذا
 :(ٓ)كالعبَت، فرائحتها تنعش كٖتيي الٌنفس كالٌركح، يقوؿ

ـٔفو ًُُّغِصَََََ ّو ّوَنَََََٕيّ ّالَََََـٓػَّ٘مـٔيَََََ
 

َِق٩َََََّبـػ٦ًََََََّٔٔالـْٓػَََََِو  ُّْ٘و ّهلَََََوَّنَػَََََ
 

كيعرٌب أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبػد ا١تلػك بػن الناصػر عػن غرامػو باٟتبيػب، كالسػٌيما حػُت حملتػو عينػو، ككػأٌف اٟتبيػب بوجنتػو 
 :(ٔ)، كسوالفو السوداء كنبات اآلس، كبياضو كنبات الٌسوسن، يقوؿاٟتمراء كركده 

ََّو َََّّْنّكلٓنؿََََََ ًََوّ ََََََ َٖامََََََ َّوِ ِيُ َّغ
 

َّتَػًََََََّْٖبََََََّّال٧َََََََِ ٔيّاْ ّوَا٧َِاََََََواُّّّ 
 

إٌف اآلس كالر٭تاف رموز لونٌية كفوؽ لونية، ٖتمػل معػاين دكاـ ا٠تضػرة الػيت تػوحي باٞتمػاؿ الػدائم كالرائحػة العطػرة الذكيػة، 
 معرٌبتُت عن ا١تعاين اإلشراقٌية اليت أراد الٌشعراء األندلسيوف أف يصٌرحوا هبا للحبيبة. فكانتا

                                                 
 .ٕٕٛواف ابف سيؿ: صدي - ٔ
 .ٗٛديواف ابف عبد ربو: ص - ٕ
 .ٖٕٛديواف ابف الحداد األندلسي: ص - ٖ
 .ٖٔٚ/ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني:  - ٗ
 .ٕٕٛديواف ابف حمديس: ص - ٘
 .ٜٓٔ/ٔالمغرب في حمى المغرب: - ٙ
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 اللـون األحـمر   -د 

 

فَّ األبيض أحيث  ،ؿ لوف عرفو اإلنساف بالمعنى العلمي لكلمة اللوفأوّ "من ا١تعروؼ أفَّ اللوف األٛتر ىو 
وأما األخضر  واألزرؽ فهما  ،ل انعدامهاوالثاني يمثّ  ،ل جماع األلواففاألوؿ يمثّ  ،واألسود ليسا لونين حقيقيين

 .(ٔ)"فاألحمر إذف ىو أوؿ لوف معروؼ بالمعنى العلميّ  ،عوبمن آخر ما ُميِّز من األلواف لدى معظم الشّ 
ذا اللوف دافئة واأللواف . وطبيعة ى(ٕ)"حة النابضة بالحياةلوف الصّ ، وار والحرارة والهوى والعشقالنّ "إنّو لوف 

 .(ٖ)الدافئة تعطي إحساساً بأهنا أقرب إىل من ينظر إليها من األلواف الباردة
لظهوره على بعض أعضاء الجسم نتيجة انفعاالت معينة ، واإلثارةو بالعاطفة"ومن ىنا جاء اقًتاف اللوف األٛتر 
 .(ٗ)"اً ويثير األعصابوديناميّ  لذلك جاء ىذا اللوف عنيفاً ، استعمل رمزاً للخجل والحياء تارة

 األلواف في لعبة الحبّ  أعزّ "، فهو (٘)"قة والممزِّقةويرمز إلى االنفعاالت المتدفّ  ،ابض والنارـ النّ لوف الدّ "وىو 
 . (ٙ)"والحرب

الدموية   ورةـ والدّ ترتبط بالدّ  ألف مسألة الحبّ "وقد ارتبط اللوف األٛتر عندنا باٟتّب، لذلك رمز لو باللوف األٛتر؛ 
ما داـ اإلنساف قد رأى ". و(ٚ)"ج الوجنتين بالحمرةوتضرّ  ،من خالؿ خفقاف القلب ،كما نفهمو نحن الشرقيين

، فأصبح ىذا اللوف رمزًا للخلود، فهو رمز لشهداء اإلٯتاف، ورّٔتا (ٛ)"ـ بقيت الحمرة لوف الدـالحياة مربوطة بالدّ 
 ويرتديو الناس في أعياد روح القدس التي تشعل شعلة الحبّ  ،ـ اإللهيبالد"ذّكرنا ىذا اللوف ُب العامل ا١تسيحّي 

الغضب من جهة "، وأحيانًا يأٌب ىذا الّلوف مكروىًا للنفس اإلنسانية، حُت يتصل بانفعاالت مشؤومة كػ(ٜ)"اإللهي
 بيّ قة النّ فيو عقرت ناأّف وىو اليـو الذي رأينا  ،ويومو األربعاء ،ولونو أحمر ،وبكوكب المريخ ،اإلنساف

 .(ٓٔ)"صالح
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معنى "، وقد يأخذ ىذا اللوف (ٔ)"ة والعنف والكره والقتل والمذبحةلوف القتاليّ "ولقد رأى الكثَتوف ُب الّلوف األٛتر 
 . (ٖ)"ها حمراءرمز لنار جهنم التي توصف بأنّ "، وىو (ٕ)"معنى الحزف والحقد والعار"

لك ٧تد تقّدـ ذكره ُب األدب العريب، وتنوّع ألفاظو اليت  وقد أكثر الّشعراء العرب من استخدامهم ٢تذا الّلوف، لذ
، ومن ذلك (ٗ)"وىي الحدود الوصفية العلمية للوف ،عوتو وقيمتو ومدى نقائو ودرجة تشبّ ر عن ماىيّ لتعبّ "كثرت، 

أحمر قانٌئ وأحمر َغْضٌب وأحمر عاتك وأحمر َوْرٌد وأحمر فاقٌع وفقاعي وأحمر ُمدّمى وأحمر ذلك قو٢تم: 
وجرياٌؿ وعندـٌ وأحمر سْلَفٌد  أحمر: إضريجٌ  ويقاؿ لكلّ  ،رانيُّ وأحمر كرؾ وأحمر قاتم وأحمر ناكعٌ وبحْ  باِحريُّ 

للجبل إذا كاف أحمر "، وكانت العرب أيضًا تقوؿ "األحمر الذي ينقشر وجهو"واألقشر:  ،وىو الُمَقّشُر ْحْمَرةً 
وإذا كانت  ،إذا كاف الكمُء أحمر فهو جبءو  ،وإذا كانت األرض حمراء الحصى فهي خشرمة ،فهو َىْضبةٌ 

 . (٘)"الخمرة حمراء فهي كميت
قربو من األشعة  بسبب"وال بدَّ من اإلشارة إىل أفَّ اللوف األٛتر يزيد من توتّر العضبلت، ومن قوة وحيوية ا١تخ، و

وإثارة المخ  ،بضدة النّ وزيا ،ورفع درجة الحرارة ،يّ لو القدرة على التغلغل في الجلد الحسّ  فإفّ  ،تحت الحمراء
 . (ٙ)" %12وف األحمر أسرع من معّدلو الطبيعي بنسبة وء أو اللّ الفعل البشري تحت الضّ  بل إفَّ ردّ 

وُب اللغة العربية ٧تد الكثَت من ا١تفردات اليت توحي هبذا اإل٭تاء مثل الّدـ واٞترياؿ والشقائق والعْندـ والّنجيع واٞتساد 
رجواف والورد والعقيق والياقوت وغَت ذلك من ا١تفردات، اليت نلمح فيها أصداء وظبلاًل للوف والزعفراف والعصفر واأل

. وقد بُّت اهلل سبحانو وتعاىل (ٚ)وُب القرآف الكرَل مل يذكر اللوف األٛتر إال ُب آية واحدة وىي سورة فاطراألٛتر، 
 . (ٛ)"ة فريدةخور الحمراء في جماليّ لوف الصّ "فيها 

األٛتر شّكل عنصرًا مهّمًا ُب تكوين الّصورة الشعرية ُب شعرنا األندلسي، والسيما ُب سياؽ مدح الّشاعر إفَّ اللوف 
 ٟتكاـ األندلس من خلفاء وملوؾ وأمراء .... .
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 الـداللـت املباشـسة للـون األحـمس : -أوالً 
 :المــدح 

فكلمة أٛتر مشتّقة من كلمة  ،ارتباطو بالدـ، وأ٫تية ميثولوجّية من خبلؿ (ٔ)اكتسب اللوف األٛتر خصائص سحرية
واضحة بين الدـ  اً والعالقة جدّ  ،فس والروحالنّ "، ففي العربية ٧تد أّف كلمة دـ من معانيها (ٕ)دـ ُب معظم اللغات

حىت أّف ابن منظور صاحب لساف العرب يرى أفَّ كلمة أٛتر من معانيها ُب العربية  ،(ٖ) "والحياة )الروح / الحياة(
اإلنساف األوؿ  مع على أفّ جْ تُ "، والثقافات القدٯتة (ٗ)"ـ الذي في اإلنسافبسبب الدّ "ويفّسر ذلك قائبًل  ،سافإن

أو ىي خليط من التربة الحمراء ودـ اإللو  ،وىذه المادة الحمراء ىي دـ اإللو ،مخلوؽ من مادة حمراء
خروج الدـ  الحظ أفّ  البدائيّ  فلعلّ  ،بالحياةـ ر عالقة الدّ ىذه األساطير كانت تحاوؿ أف تفسّ  ولعلّ  ،الصريع

 . (٘)"وعّده المادة األولى للخلق ،فربط بين الحياة والدـ ،يؤدي إلى الموت
لم "كما أّف أوابدنا العربية ما تزاؿ ٖتمل رموزًا وإ٭تاءاتٍ لداللة اللوف األٛتر ا١تيثولوجية، ٦تا يدّؿ على أّف العرب 

أو التراب األحمر أو خليط  ،لهم بخلق اإلنساف من مادة حمراء ىي الدـعوب في قو يختلفوا عن ىذه الشّ 
، فصورة الّصنم ا١تطّلي بالّدـ ُب اٞتاىلية معروفة، وكذلك السيوؼ وا٠تيوؿ والسهاـ كلها إ٭تاءات ودالالت (ٙ)"بينهما

كمعظم -رب أف الع ،ور الشعريةفيبدو من استنطاؽ الصّ  ،ة الدـ صانع الحياةإلى رمزيّ "ودالالت تعيُد الذىن 
ألنو يعطيو جزءًا من  ،ة والحيويةـ على شيء ما يكسبو صفة القوّ سكب الدّ  كانت تعتقد أفّ   -الشعوب البدائية

 . (ٚ)"وىو جزء مبارؾ ،دـ اإللو
وال بّد من اإلشارة إىل أنّو كاف من الضروري أف يستدعي الّذىن ذلك الرمز ا١تيثولوجي من أجل كشف أبعاد 

وىم ُب ميداف مدحهم للحاكم أو ا٠تليفة  ،ٛتر ا١تباشرة اليت ترّددت ُب أشعار الشعراء األندلسيُتودالالت الّلوف األ
 من خبلؿ وصف تلك الّدالالت بأهّنا نتاج ٚتعّي َٗتزََّف ُب ظبلؿ الّصور الشعرية عند ىؤالء الشعراء.  ،أو األمَت
 المـوت األحـمر:  -1     

، غَت أنّو أخذ معافٍ متعّددة عند (ٛ)"فسمخالفة النّ "صوفية على معٌت لطيف ىو لعّل ىذا ا١تصطلح يدؿ ُب ُعْرؼِ ال
 .شجاعة ا١تمدوح وهناية حياة األعداءالّشعراء منها: 

مربزًا شجاعة  ،ُب سياؽ التعبَت عن هناية اٟتياة "الموت األحمر"وقد وّظف الّشاعر األندلسي العبارة الّلونية 
ولكنَّ ا١توت عندما يأٌب، ويسيل  ،وىو الذي يعطي الّنفس اإلنسانية الّنبض واٟتيوية ،اةا١تمدوح، فالّدـ ىو واىب اٟتي

 األعداء. وخروج الّروح من جسد  ،فإف ذلك يكوف عنواف هناية اٟتياة ،ذلك الدـ من النفس ُب ساحة الوغى
د وجهو وّضاٌء نيّػٌر ُب ساحة الوغى فا١تعتم ،إفَّ الّشاعر ابن زيدوف ُب مدحو للمعتمد بن عباد رسم صورة لونّية رائعة

عندما يكوف ا١توت باديًا عن وجو ٥تيفٍ تقشعر منو األبداف، إنو الوجو الذي يسلب الّروح والنفس، فالّشاعر يرى 
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 : (ٔ)٦تدوحو شجاعاً قوياً ُب الوقت الذي تسيل فيو الّدماء اٟتمر ُب ساحات ا١تعركة
ٖ ً   اف ااااااااااااوً  َاف اااااااااااا ّه ًأقُّفااااااااااااوًج

 

ٖاِحاااااااا  ًق لااااااااا  ًٔ  ًجْاااااااا٧ار ًأحاؿ اااااااا
 

واألمر نفسو عند الّشاعر ابن خفاجة، فهو يصف ىوؿ ا١تعركة وشّدة الروع فيها، حىت أفَّ ا١توت يكشف عن وجٍو من 
الدـ األٛتر القاٍل، الذي رمز بو الّشاعر إىل كثرة القتلى الذين قتلوا ُب ساحة الّنقع، مازجًا ذلك اللوف األٛتر القاٍل 

ع األربد القاًب؛ وذلك من أجل أف يعطي من خبلؿ ذلك ا١تزج الّلوٍل تكثيفًا لونّيًا شعوريًّا ٢توؿ ذلك بلوف غبار الّنق
 :(ٕ)اليـو

ـِقاااو ًًً ٖ ًؼهو ْهااا٧ار ًأحاؿ ااا ٖ جه اًػقااا٦ًج ًِبق ااا٧َتًَ ااا
 

 

ٔ ًأهؼدم ؿ اااااًو ُاب ااااا ٞ ًأه ُ ًجؾـبؼدااااا َاااااام طهو ًِبااااا٦ًِ ج
 

ليصف ا٢تبلؾ الذي تدبّو  ،ٍٍل ٦تزوج بلونُت ٫تا األٛتر واألسودورّٔتا جعل الّشاعر ابن ٛتديس ا١توت يبدو ُب تركيبٍ لو 
تلك اٟتربّية ُب أعداء ٦تدوحو أيب اٟتسن علي بن ٭تِت، إهّنا حربّية ترمي ا٢تبلؾ على األعداء، تلك النار اليت قرهنا 

 :(ٖ)الذي ٬تعل دماء األعداء تسيل ٦تزوجة بدخاف نفطها األسود ،الّشاعر بصورة ا١توت األٛتر
ُ   ً ً  وـااااااا٦ًِ ٜنًـاااااااو ًَٖؿااااااا٩ًباااااااـػ

 

 

ٖ ًقااااام  ً يااااا٧ّ  ًبااااا٦ًجْااااا٧ر ًمبؿااااا
 

 :(ٗ)من خبلؿ وصفو لعجاجة معًتؾِ ٦تدوحو وشجاعتو ،ويصف الّشاعر ابن الزقاؽ البلنسي حّدة ا١توت ا١تخيفة
ً عهو ااااااااااينًؽوؾؾهقاااااااااا٣ً  ًأـّفااااااااااو

ًـشاااالراًؽؿااااوًـشاااالراًَااااووبي ًعااااوُ ًًَ

ً ًباااااا٧جُ  ًً ً باااااأرًٮاااااا٧ج قفوًػؼؾاااااا

ًفى ً فاااااا٤ ً جؾؼـااااااوًَجمحدم فااااااوً جؾّشاااااا
 

 

ًُّػقفاااااوًٌااااا٤ ًؽااااا٣ ًَاااااـو  ًًًً ًقاااااـؼ

ًقمؾاااااااا٧ ًغااااااااق٤ ً   اؼ اااااااا٦ ًؿم اااااااأج ً 

ًْهاااااااوًج ااااااامطػد٥ ًج اااااااوت ًبوؾؾهؿعاااااااو ً 

ٖ ًؼااااااوـ٩ًًً ًؿمؼّصاااااا٠ ً جْاااااا٧ر ًأمحاااااا
 

فتلك العجاجة مسوّدة كظبلـ الليل وحلكتو،  ،إف الّشاعر قرف بُت العجاجة اليت تثار ُب ا١تعًتؾ وبُت الليل والّسحابة
ٍب يقرف بُت نشوء تلك العجاجة ونشوء  ،ّشاعر فيها إال ٧تـو األسّنة اليت تنقّض وهتوي على ىاـ األعداءوال يرى ال
فتلك العجاجة ا١تسوّدة نشأت ُب األفق كما تنشأ سحابة حالكة تبّشر بغيم يتدّفق منو وابٌل من ا١تطر  ،الّسحابة
رابطاً بينها وبُت تلك الّصوادي عندما تغيب  ،اعر بوارقاً تلمعفعندما بدت صواديها ُب أفق ُحْلكتها ٗتّيلها الشّ  ،الغزير

والقنا من شدة وقع الضربات  ،فتخطفها كلمعاف الربؽ، فدفعها ا١تمدوح حيث الّشهب دىم ،ُب رؤوس األعداء
 والدماء اٟتمراء تسيل ُب ساحة الوغى.  ،متقّصف

ن خبلص من خبلؿ شعوره بالّطمأنينة واألمن ُب  ورٔتا أبرز الّشاعر ابن سهل شجاعة ٦تدوحو أيب علي اٟتسن ب
 : (٘)كنفو

ًػهؽهي ااااااوـ٩ ًجيؿااااااورًغقنااااااو ًأ ض ااااااٖجًً
 

 

ً ؽػاااا٨ًبااااًِجّ  ااااور ًؿ٧َااااو ًأمحااااٖجًًً
 

 

و فكاف كالغيث الذي يبّشر بقدـو ا٠تضرة وا٢تناء. غَت أنّ  ،عيم ا١تغدؽ عليومأنينة والنّ فا١تمدوح ألبسو ثياب األمل والطّ 
 .عر موتاً أٛترا من ا٠توؼ والذّ ألبس األعداء الذين ولدو 

نّو يلبس عداتو ثوب ا١توت إا١تمدوح عندما يبدأ حربو، ف أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي يرى أفّ  الّشاعرولكنَّ 
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 :(ٔ)وثوب ا٢تبلؾ وا١تصَت احملتـو
ًً ٘ ً   ًمشاااٖرًعااا٥ًَاااوؼفوًجِاااٖ ًأؾااال

 

 

ٔ ؿ وًًً ًجؾعاااأجبهًؾلااااو  ًجْاااا٧ِرًأمحااااًٖع ـااااا
 

وذلك الّثوب لونو أٛتر كلوف العندـ، فأٛتد بن أيب القسم  ،ن ا١توت ثوبًا يلبسو عداة ا١تمدوحفالّشاعر جعل م
فا١توت  ،ا٠تلوؼ األندلسي أراد أف يعرّب عن أّف أعداء ٦تدوحو ال يستطيعوف أف يفّروا من مصَتىم ا١تقّدر عليهم

 مبلصق ٢تم و٤تيط هبم. 
 المنايا الحمر:  –  2      

ندلسي وّظف تلك الًتكيبة الّلونية ُب أشعاره، إلعطاء القارئ أو ا١تتلّقي وجوىًا متعّددة ١تصَت ا٢تبلؾ إفَّ الّشاعر األ
وأشكاؿ الرعب اللذين يلقيهما ا١تمدوح ُب نفوس أعدائو؛ ٦تا ٬تعل ذىن القارئ يرسم صوراً ذىنّية لونّية ٥تتلفة األوجو 

 .١تصَت األعداء الذين القوا حتفهم على يدي ٦تدوحو
يرسم ابن ٛتديس صورة ٥تيفة للموت من خبلؿ رسم صورة ١تمدوحو ا١تعتمد، حيث جعل الّشاعر من السراب ْتراً 
لو ٞتج، و ا١تعتمد يطفو و يرتفع فوؽ تلك الّلجج بوجوه ٥تيفة متعّددة للموت، فالكثَت من أعدائو الذين غرقوا ُب 

 :(ٕ)آمن يلجؤوف إليو لتطمئن نفوسهمتلك اللجج ٘تّنوا أف ينجو منها، ولكن ليس من ساحلٍ  
ٖ ً ًَُّااااااٖجِب٦ًِ ِ ؿااااااا ًطهؿ اااااا٨ًبوْـوقااااااوًج

 

 

ًَٚ ػااااو ًؿاااا٥ً    ًَااااوحؾ٦ا ًػؽاااا٤ًغااااو٬
 

و٬تعل الّشاعر من سيف ٦تدوحو رمزًا معنويًا للخصوبة وتكاثر ا٠تطوب السوداء واٟتمراء ا١تهلكة وصور ا١توت 
 :(ٖ)ا١ترعبة

ٖ فااااوًًً ً ًؿااااوً ؾاااأراًَاااا٧  ًجْـوقااااوً  ًح ؿا
 

 

ُ ؿ ٢هًجؾػواااً  ًعؾااا٨ًجؾؽاااٖ ًحمااا٨ًؽاااو ًٮاااو
 

وأما الّشاعر األعمى الّتطيلي فَتى أّف ا١تنايا ا١ترعبة و ا١تخيفة تدفع عنهم األعداء؛ ألهنم يذقوهنم هبا إذا ما جلسوا 
 :(ٗ)٤تتبُت، أّما إذا زحفوا على أعدائهم فأهّنا تبتعد عنهم، ألهّنم ٮتيفوهنا و ٮتيفوف األعداء معاً، فيقوؿ

ٖ ً  ـفاااا٤ًًًؼاااا٧ت  ًَ وااااوؿ٩ًجْـوقااااوًجِؿاااا
 

 

َ ح ػ اااااا٧ًج ً ذجًجحام ل اااااا٧جً  ًٍوؿ ااااااوف٤ً ذجً
 

ويرسم الّشاعر ابن سهل صورة لونّية رائعة ١تمدوحو، الذي ألبَس عدّوه ا٢تبلؾ وا١توت، بينما كسا ا١تمدوح الّشاعر 
 :(٘)األمن والرّاحة والّنعيم

ً  ًجْـّقااااااايًأمحاااااااٖجً ٧أؾلياااااااام ٦ ًطااااااًا
 

 

ًؿ ًأ ضاااااًٖ صااااالًوػهؽهي ااااا٧َـوًجؾّماااااًل
 

ورٔتا افتخر الّشاعر ابن خفاجة بشجاعتو، فهو ٮتوض غمار الّنقع بالّسيوؼ اليت تزداف وتورؽ بدماء األعداء اليت 
 :(ٙ)تتخّضب هبا، ويلقي ا١توت ُب ٝتر القنا اليت شّبهها كأهّنا حلل رمد

ًُّٖ ًجؾـّؼدااااًِٞبقض اااافوًوأه  اااا٧  ًجؾِظل اااا ًَ ىاض اااا
 

 

ـ وقاااوًً ْه ًًِٔػااالؾدؼه٨ًج ُّؿاااا ِ ؾهااا٣ ًجؾ ٖ ً ًج ِ ؿاااا ًج
 

 . "المنايا الحمر"وىكذا ٧تد التعّدد واالختبلؼ اللوٍل لصور ا١توت اليت صورىا الّشاعر األندلسي من خبلؿ ا١تفردة اللونية 
با والِبيُض الحمر:  –  3        الظُّ

فوؽ لونية، تباىت هبا نفسو مرسِّخة  تغٌتَّ الّشاعر بسيوؼ ا١تمدوح، وجعل من الّدـ األٛتر الذي تتخّضب بو رموزاً 
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معافٍ ودالالٍت شعرية فنّية؛ ٦تا ٬تعلنا نعتقد أّف الّشاعر كاف يريد من استحضار اللوف األٛتر بداللتو ا١تباشرة ىواجساً  
 كانت ُب ٥تيلتو، وأراد أف يعرّب عن انفعاٍؿ وشعوٍر ٮتتلجاف ُب نفسو ٕتاه ا١تمدوح.

 : جاعةالشّ  –ًً  1
تعبَتاً عن شجاعة ا١تمدوح عند الّشاعر، فظهور الّدـ على حّد سيفو يرمز  "البيض الحمر"ا١تفردة اللونية لقد ظهرت 

إىل أّف سيف ا١تمدوح سلب اٟتياة من نفوس أعدائو، فكانت سيوفو وظباه رمزًا فوؽ لوٍّل لشجاعة ٦تدوحو، فلم 
 ن سيوؼ ٦تدوحو. تتأطّر فقط داخل إطار الّصورة اللونّية لسيبلف الدـ األٛتر م

فالّشاعر ابن دراج القسطلي مل يشّك ُب شجاعة ٦تدوحو، ألّف وقائعو تشهد على ذلك، فهو مثاؿ للشجاعة 
والبطولة، وقد واجو ا١تهالك الّصعبة اليت أسفرت عن وجو أسود للموت، إال أفَّ ا١تمدوح دبَّ الّرعب ُب أوصاؿ ذلك 

 :(ٔ)ا١توت بظباه اليت امتزجت بالبياض واٟتمرة
ٔنًؾااااااا٢هًاًَؽااااااا٥اًأقبوؿ فاااااااو ً  ؿ شاااااااوِف

َااااا٧   ًأ اف ؿاااااو ًًً ً ًػقفااااوًجْااااا٧ر ًأ ً ؼقااااا
 

 

ـّااااااو ًقٖقااااااى ً  ًح اااااأقنو ًق ػدم ااااااٖاًً ًظه

ٛ ًأهحاؿاااااٖجًًً َ ااااا٦ ًبوؾّياااااق٠ًِأباااااق ٖا ٕ ع  ًػه
 

، يعرّب الّشاعر عن بطولة ٦تدوحو الذي خاض معارؾ مشهودة كثَتة، فلم تكن انتصاراتو ظّناً وٗتميناً أو أحاديث كاذبة
بل ىي حقائق واقعّية قد القى ا١توت فيها وجاهبو، فا١توت عندما رأى ا١تمدوح قد سّل سيفو األبيض الذي صبغتو 

 .  دماء األعداء باٟتمرة ُذِعَر واهنـز
وتتجّلى شجاعة ا١تمدوح عند الّشاعر أيضًا عندما رّدت سيوفو اٟتمر ا١تخّضبة بدماء األعداء اٟتقَّ، فلوال ظباه اٟتمر 

 :(ٕ)انت ىناؾ طاعة وال انقيادما ك
ًا َاااااؿ و  ٖ   ًجِاااا١ ًعـفااااوًػل ً ًِباااا ًح ؽهؿااااا

 

 

َااااؿو  ًًًًً ٖ ًؿاااوًؽاااو  ً   ِ ؿاااا ً ؾااا٧ ًظ ل اااومهًج
 

ويربز الّشاعر ا١تعتمد صورة فنّية رائعة لشجاعة ٦تدوحو يوسف بن تاشفُت ُب يـو العروبة، جاعبًل من الّرماح قدود 
 : (ٖ)حسناوات ٤تمرّة الوجنات، لكثرة ما أراقت من دـ األعداء فتيات تتمايل، ومن الّسيوؼ خدود فتيات

ّٖؿاااااااو  ًجؾؼهااااااأ  ًجـنـ اااااااوًه ًَ ٖقااااااا٢ًجؾ
 

 

ُ جًً ً َؾااااا٧ًجؾّصاااااػهو  ًجّااااأ   ًِجحاؿاااااٖج
 

والصورة ذاهتا ٧تدىا عند الّشاعر ابن حربوف الشِّليب، فا١تمدوح حّوؿ البيض إىل ٛتراء اللوف، وكأهنّا أظهرت خدود 
 :(ٗ)فتيات حسناوات

ًِٔح ؿاااااٖج ًؽلـبؿااااوًًًً ٛ ًجِ ـااااا ٖ ًِبااااق ً  ٮ ااااقب
 

 

ٔ  ِ ًجؾؽ٧جعااااىًًًِ ٖا  ً ؾقـااااوًعاااا٥ً  اااا ًَ ااااػه
 

ويرى الّشاعر علي بن موسى بن ٤تمد بن عبد ا١تلك أّف ظُبا قـو ا١تمدوح كمثل وجوىهم اُٟتْمر من كثرة حيائهم، 
 :(٘)ف األٛترفالّشاعر ربط بُت حياء قـو ا١تمدوح وبُت اٛترار سيوفهم وٗتّضبها بداللة اللو 

ًحماااااا٨ًظ ل ااااااوف ٤اً ًجِقااااااوِهًؿنااااااوؾ ف ٤ا
 

 

ُا  راًؿ و ّقااااااو ًأمحااااااٖج ٔ راً ؼاااااأًأ ًأهبااااااا
 

ولكنَّ أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي يرى أّف مصدر ىذا االٛترار على بِيض ا١تمدوح ىي دماء أعدائو، فكأّف 
 :(ٙ)للسيوؼ لكثرة القتل باألعداء تلك البيض ترتوي من مصدر دـ أعدائو، و٬تعل من ىاـ األعداء أغماداً 
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ُ ًجؾلااااقًٛمحااااٖج ًؿاااا٥ً ؿااااو٬ف٤ًً ً ؿصاااأ
 

 

ً  وعاااااا٣ ًج ااااااوتًأغؿااااااو ج ًّ ٮااااااور ًً
 

جاء يلتمس  قـو ا١تمدوح بالّنار اليت توقد لطارؽ ليلٍ  بن ٤تمد بن عبد ا١تلك بن سعيد ظباويشّبو الّشاعر علي بن موسى 
ىا طمعاً، لتنهش جثث أعدائهم، فالّشاعر ربط بُت داللة النار اليت توقد رى، فتجد الطيور اٞتارحة ُب أفق الّسماء ترتادالقػِ 

 : (ٔ) إلطعاـ احملتاجُت، وبُت داللة الّسيوؼ ا١تخّضبة بدماء األعداء اليت تًتكهم طعاماً لتلك الطيور اليت تغشى ساحات الوغى
ٖ ًؽااااوؾـّ ج  ًحاااا ًِؼااااٖاًً ِ ؿااااا ًظ ل ااااوف ٤ ًج

 

 

ًغاش ااااااوف وباااااال ػدِؼف ٤ًػؾاااااإجمهًجؾطهاااااا  ًَ ًً
 

متعّددة ومتنوعة، فكانت توحي ٔتعاٍف  والبيض اٟتمر مفردات فوؽ لونّية منحها الّشاعر أبعادًا ودالالت بالقد كانت الظّ  ٍُ
 واسعة ترٝتها ٥تّيلة ا١تتلقي، عندما يقرأ األبعاد الّلونية لتلك التعابَت اللونّية الّشعرية عند الشعراء األندلسيُت.

 : الفخرينة و للزّ  رمزٌ  – 2
ُب ىذا الّسياؽ، ومعربة عن أفَّ الدـ الذي لّوهنا غدا زينة تتزيّن بو، فيضفي عليها األٛتر مقًتنة بالّلوف  باجاءت البيض والظّ 

 ٚتااًل وجد فيو الّشاعر األندلسي فخراً با١تمدوح وشجاعتو. 
 :(ٕ)مده ا١تمدوح ُب ىاـ العدولقد أصبح سيف ا١تمدوح عند الّشاعر ابن ٛتديس ٤تمرّاً بلوف الدـ، عندما يغ

ٔ ً ًجؾاااااا٧غ٨ًً ًفؿااااااوت ً ذجًَاااااا٣بًجْفـّاااااا
 

 

ً أغؿااااأ ً ًج اااااوتًبوؾّضااااااٖ ًح ّؿاااااًٖ 
 

ورٔتا يذىب شاعرنا إىل أبعد من ذلك، عندما يرى أّف نعوت سيوؼ ا١تمدوح ليست إال نعوت اٟتمرة، وىذه اٟتمرة تلبسها 
 : (ٖ)الفرساف اأُلسود وتكتسي هبا من قتلِ 

ٖ ًعـااااااأ   ـعااااااا٧ر ًجؾ ًِلاااااااقًٛح ؿاااااااا
 

 

ّ َاااااا٧ ًًِ ٔ َتًَ ؽدي ااااااو  ًِؿااااا٥اًؼهمااااااا٣ ًج ًِؾااااا
 

ويزىو الّشاعر ابن خفاجة بنفسو، فهو ال يرتدي وال يتزيّن إال بالسيف ا١تخّضب بالدـ األٛتر القانئ، فالّشاعر صّور سيفو 
يريد أف يطفئ غّلتو من من خبلؿ مصدر اٟتياة اإلنسانّية، إذ جعلو ُب صورة إنساف عطشاف  : (ٗ)دـِ أعدائو ٍُ

ـَِه ٖ ًؼهاااااااو ِٔ ً  هًبااااااالحاؿ  َ ااااااا ُا ًػهؿ اااااااوًأه
 

 

ُ ت ًًً ٛ ًٮ اااو ًَ اااؼهما٦ ًجؾِطؾهااا٨ًؿااا٥ًـ صاااا٣ ًأهباااق
 

وإذا كاف الّشاعر ابن خفاجة ال يرتدي إال السيف ا١تخّضب بالدـ األٛتر القانئ، فإّف الّشاعر ابن فركوف يرى أّف ٦تدوحو ال 
 : (٘)ت بدماء أعدائو اليت غدت زينة لسيوؼ ا١تمدوح ا١تسلولة٬تّرد سيوفو ُب ا١تلتقى إال ألهّنا اكتس

ْ ؾدم ؼهاااا٨ًًً ٛ ًجؾِظل ااااوً ًج ٖ   راًِبااااق ًؿااااوً  اااا
 

 

ٔبت  ٖ ًجؾااااااااا ًاًِبؿ واؿ ااااااااا ً  ًّّ ًؽ ِياااااااااق 
 

وأيضًا يرسم الّشاعر صورة ٚتيلة لسيوؼ ٦تدوحو اليت تذكِّرنا ّتماؿ الروض ونضارتو، فهو ٬تعل من الّنقع سحبًا فوؽ روض 
   :(ٙ)ا١تمدوح احملمرّة بالدـ حوافو شقائق النعماف اليت ىي ظبا نٍع من القنا، علىيا

ُ  اَ ًؿاااا٥ًجؾؼهـ ااااًو َ ااااواى ًػهاااا٧  ً ً ٞ ً ؾؾـّؼداااا
 

 

ٖ ًجؾِظل ااااا٨ً ِ اااااؼو١٬ًِ ً ح ؿاااااا ـِل قاااااا٦ًِ ً ً و
 

إذا مل  وزينتها  يكتمل ٚتا٢تازينًة تتزيّن وتتجّمل بو البيض، فكأّف البيض ال األٛتر ا١تقًتف مع البيض أو الظبالقد غدا الّلوف 
 تتخّضب بدماء العداة، الذي عرّب عنو الّشاعر األندلسي من خبلؿ الّلوف األٛتر. 

 : السُّمر والقنا الحمر – 4
اقًتنت الّسمر أو القنا عند الّشاعر األندلسي باللوف األٛتر، ورّٔتا قصد الّشاعر إىل تلك الداللة ا١تباشرة كي تساىم ُب 
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اللوف ال يدخل في نسيج الّنص الشعري على "صورة ٦تدوحو وخصالو وإبانة ٝتاتو وشيمو وفضائلو، ألّف  الكشف عن
في االستخداـ الشعري "، ألّف اللوف دائمًا يشرع (ٔ)"مستوى التركيب فقط، وإنما يتعّدى ذلك إلى مستوى الّداللة أيضاً 

 .(ٕ)"ص، ولكّل لوف في ذلك مهّمتو الخاصةالشعري بخلق سّيولتو الفنّية والداللّية والرمزيّة في نسيج الن
بالدـ، فالدـ اقًتف بالقنا عند ٥تّضبة الّشاعر ابن دراج القسطلي ٔتمدوحو وبنسبو، فهذا ا١تمدوح ردَّ رؤوس القنا ٛتراء يفتخر 

 : (ٖ)ا١تمدوح، وىو واىب الّرفعة واجملد
ُُّٕاًً ٖ ًجؾاااا ًَُٖ بًجؾؼهـااااوًأهحاؿ اااا ً ِؿاااا٥اًِحؿاق اااا

 

 

َ ااااال لًؼاااااو ً  راًؽمو٬ِل ااااا٦ ًجؾيبااااالاقو ِؿااااا٥اً
 

ُْ وليس ٮتفى ٚتالّية اٞتناس الناقص ما بُت ٛت ة يشَت هبا الّشاعر إىل أسرة ا١تمدوح، وبُت أٛتر، وكذلك سبأ ير وىي قبيلة ٯتنيّ ِػ
 اليت قادت كتائبو فيها أسباب نصره ا١تؤزر. 

 :(ٗ)بلؾ والقتل وا١توتويرى الّشاعر أيضاً أّف ٝتر ا١تمدوح أبدت لعدّوه صوراً متعّددة من ا٢ت
َ اااااااؿاٖج ً ؾااااااا٧ار ًبفاااااااوًؾؾعقااااااا٧ ً   ً

 

 

َ ااااااا٧ ج ً   ااااااا٧  ًجْفوِؾااااااا٢ًِح ؿااااااااٖج ً 
 

، وكأنّو ُب أبياتو (٘)"تثير ارتباطات ذىنّية متصلة بعمل إحدى الحواس"ورٔتا ينتقي الّشاعر ابن ٛتديس صورة أخرى، 
 .(ٙ)"عملية خلٍق للمعنى"ّمى بػ الّشعرية ىذه ٮتتار ألفاظاً ٤تّددة على وجو ا٠تصوص، ليْحدث ما يس

فالّشاعر يشّبو ٦تدوحو وىو ٯتتطي صهوة حصانو األغّر كأنّو أسد، أظفاره ىي أطراؼ القنا اٟتمراء، مربزًا ُب ٦تدوحو داللة 
 : (ٚ)الفتك واالفًتاس ُب الوغى

ًً ٔ َ ااااا ُ ًقعؾااااا٧ًَاااااٖ  ٦ ًأه ًّٖؽوؾلااااأ ًأغااااا
 

 

ّٕب٣ ًًً ٖ ًأطااااٖجِلًجؾؼهـ ااااوًجؾاااا ُ   ًح ؿااااا ًأظػااااو
 

الّشاعر ابن خفاجة صورة ٚتالّية ١تمدوحو، فهو شديد البطش، وُٝتره ٛتٌر، واٞتياد ُب نقعو عوابٌس، واٞتّو مكفهّر،  ويرسم
 :(ٛ)والسيوؼ عارية من دـ األعداء، وذلك لرفاىة حّدىا فإهنا ٕتّز الرؤوس من دوف أف يعلق هبا دـ

 ٘ ٖ ً جُق ااااااو  ًع اااااا٧جِب ٖ ًح ؿااااااا ً جؾيُّااااااؿا
 

 

ُهاااااا٧ًُّؽاااااًا ًُ َ ً جؾو ج ًيُّااااااق ٧ل ًع اااااا٧ ج
 

شعر األندلسي ُب صور ٥تتلفة ضمن إطار داللة اللوف األٛتر، فكانت رمزًا للعلّو والرفعة، الوىكذا برزت ٝتر القنا ُب 
واسعة لصور ا١توت وا٢تبلؾ وفتحت آفاؽ دالالت كانت ٣تّسدة لقوة الفتك واالفًتاس والبطش اليت وجدىا الّشاعر عند ف ،ٍُ

 ٦تدوحو. 
 : د والّرايات الحمرالبنو  – 5

على داللة النصر ٔتعانيو ا١تتعّددة، اليت  اقرف الّشاعر األندلسي الرّايات والبنود عند ٦تدوحو باللوف األٛتر، معرّبًا من خبل٢ت
 حققها ٦تدوحو ُب معاركو ضد أعدائو، فغدا اللوف األٛتر ُب تلك الرايات رمزاً للنصر. 

 :(ٜ)٦تدوحو وقضائو على ا٠تارجُت عن طاعتو لقد أشاد الّشاعر ابن عمار بانتصار
ًًَ ًَعاااااااوجًجّااااااا٧جُ ًحمااااااا٨ًباااااااٖ

ًؼلؾمفاااااااوًجّقااااااا٣ًمحاااااااًٖجؾلـااااااا٧أ 

 

ًًًًٖ ّٔفوًؿاااااوًٮاااااع ًرًَؼااااا٧تًؿااااا٥ً ااااا

ًًُ ً ً فاااااا٤ًجؾػاااااا٧جُ ًبااااااقًٛجؾغااااااٖ
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ّٖ جًػؾاااااا٤ًقغااااااـف٤ًؿاااااا٥ًؿؽااااااٖ ًػؽاااااا
 

ًًًّٖ ّٖ جًػؾااااا٤ًقاااااـهف٤ًؿااااا٥ًؿػااااا ًًُ ػااااا
 

 تعبَتاً عن تلك الداللة اليت قصدىا.  "حمر البنود"فاً دالالت إف الّشاعر يفتخر بقوة ٦تدوحو وبانتصاره على أعدائو، موظّ 
فخضعت  ،فالرايات اٟتمر كانت رمز االنتصار والطّاعة ،ويفتخر الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب بفتوحات ٦تدوحو

١تمدوحو الّشعوب والببلد اليت فتحها، حىت أفَّ الرجاؿ الّشجعاف احتمت بُسوره، فاجتمعوا حولو كما يتجمع الّنمل 
 :(ٔ) حوؿ اليعسوب

ٖ ًجؾاااااً  ِ ؿاااااا ُ جق وَ ااااا٢هًج ًاًبااااا٦ً ًح ُػااااا

ًاًب فااااااا٤ ًجؾٖ ااااااور ًِبي اااااا٧ُ ًًِ ً  َ ع ؾهؼهاااااا
 

 

ِ اااااااع ٧ب و ًؼهاااااااو  راً ؾقااااااا٦ًؼهل اااااااو٬ِ  ً  ً

٦ًَِِق عاي اااااااا٧ب ًو ػهم ى ااااااااور ً ًِااااااااٖػو
(2)

ً
 

 :(ٖ)الّسحابويرى الّشاعر ابن فركوف ُب البنود اٟتمر الّنمو واٟتياة، ويقرهنا بأصيل الّشمس الذي ٬تلو ٛتر 
ُّب اااا٨ًً ٖ   ًجؾ ٖ ًَ ػدم اااا ِ ؿااااا ًؽاااال اًبااااوؾل ـ ٧ِ ًج

 

 

ٖ ًجؾّياااووِ ًأٮاااقؾ ف وًًً ٔاً ااا ًح ؿاااا ًؽهؿ اااوًؼهااا
 

وقد تنطوي الرّايات اٟتمر على داللة ا٠توؼ والفزع، عندما يرى عدو ا١تمدوح رايات جيشو قادمة ٨توه، فيصيبو ا٢توؿ 
ٓتفقاف قلب العدّو، فالّشاعر لساف الدين صّور خفقاف قلوب  والفزع، حىت أّف الّشاعر يربط خفقاف رايات ا١تمدوح

العداة عند رؤيتهم ألعبلـ ٦تدوحو ترفرؼ ُب ٝتاء النقع، فكأّف تلك الرايات كانت عبلمة قرب الّردى وا١توت، لذلك 
 :(ٗ)ربطها الّشاعر بانفعاؿ ا٠توؼ والفزع

ٖ ً اااااااوِػ١ًَ ً  أه ًُّػ ااااااامج نًِؿاااااااـاف ٤ ًغهقاااااااا
 

 

ًاً ً ٖ   ذ جً ػؼاااا ِ ؿااااا ٖاِ ًأع ؿ اااا٢هًج ِهاااا ًج
 

ويصّور الّشاعر ابن فركوف ىوؿ وفزع العداة عند رؤيتهم ٟتمر البنود ٗتفق فوؽ رؤوس فرساف ا١تمدوح الّشجعاف، 
 : (٘)فكانت ٛتر البنود عند الّشاعر ٔتثابة ا١تثَت النفعاؿ ا٠توؼ وا٠تشية من أذى األسّنة وا٠تضوع

ٖ ًجؾل ـاااا٧ِ ً   ااااًو ٠٬ًِ ػهى ااااولنًؾاااأاًح ؿااااا
 

 

 ًٞ ِِاااااا ُا  ًجؾُّصاااااا٧ر ً   و  َ ً  ااااااوَىًأذ اً
 

ورٔتا جاءت ٛتر البنود عند ىذا الّشاعر موظّفة ُب إطار التعبَت عن الَفناء، فا١تمدوح إذا رفع راياتو اليت ٗتفق وترفرؼ 
 : (ٙ)ُب ٝتاء الوغى فأّف تلك الرايات كانت رمز اندثار ربوع العدو

ٖ ًجّعاااااا ت ًح ؿااااااٖج ً  ًًً ٧ً جِػؼاااااوً      ًـ ش ااااا
 

 

ٔ   ً ؿ عاؾهااااا٤ ًًًً ًَٞؾؾع ااااا ًطهااااا٧ اًؽ ااااا٣ًُّباااااا
 

وقد تأٌب داللة الرّايات اٟتمر رمزًا للّسعادة، فتغدو ُب ىذا الّسياؽ رمزًا ٚتاليًا ٕتعل الّشاعر يشعر بنشوة السعادة 
دو ُب أٚتل والفرح، فالّشاعر لساف الدين يرى أّف الرايات اٟتمر عند ا١تمدوح ستكوف ىي الّسبب ُب جعل الزمن يغ

ُحّلة، فالّشاعر أعطى الّزمن صفة إنسانّية من خبلؿ تشبيهو بأّف لو خدوداً ٛتراً، ومصدر اٟتمرة ُب خدود الزمن، ىي 
 :(ٚ)الرايات اٟتمر عند ذلك ا١تمدوح

َ ؿ ـاااوً  َ ِؼاااىاً ُا ِ ياااا٥ ًج ْ ؾدااا٢ًِ ج َ ااا٠ ًُج ًق ااوًُق ٧
 

 

ًً ٔ ُ قاااااا ّٔقاااااا٦ًَِ ٧ا   ً ً ٖ ِ ؿااااااا ًُ جق وَ ااااا٢هًج
 

الّشاعر ابن فركوف فَتى أّف الضحى كأنّو وجو ٦تدوحو ا٠تليفة يوسف الثالث، والّشفق الذي يبدو ُب طبلئع الفجر أّما 
 :(ٛ)ىو بنده
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َ اااا٠ن ًؽاااال بًجؾّضااااو٨ً   ااااا٦ ًجّؾقػااااِيًق ٧
 

 

ًًًًً   ٔ ٖ ًب ـااا َ ااـ وًجؾػههااا ٖبًػقاا٦ًِؿاا٥ً ً(1) ؿااوًجحاؿاا
 

أبعادًا فوؽ لونية، فليس من الضرورة أف تكوف رايات ا١تمدوح  وآخر ما أرـو اإلّشارة إليو إىل أّف ٛتر البنود اكتسبت
ا١تعاٍل ، فالًتكيبة اللونية أشارت إىل (ٕ)"ة ىي قانوف الحربف واكتساب الرموز اللونيّ إال أفَّ حالة التلوّ "ٛتراء، 

ىذه  وىكذا ٧تد أفّ  ،تصارالسابقة من خبلؿ فتوحات ا١تمدوح وتضحياتو وإراقتو لدـ األعداء ُب سبيل ٖتقيق أىدافو ُب االن
 اً إلبراز ٚتاؿ ا١تمدوح. إضافة إىل كوهنا غدت رمزاً ٚتاليّ  ،ة عن ا١تعاٍل الّسابقةالًتكيبة اللونية جاءت معربّ 

  دة:ة لدالالت متعدّ تراكيب لونيّ  – 6     
عة اليت عرّب الشعراء هبا عن أفردنا ُب البحث ىذا القسم ١تا رأيناه من ضرورة ُب إبانة بعض التوظيفات اللونّية ا١تتنو 

لغة األلواف تخاطب العواطف والنفس برمزية "معافٍ متعددة، و١تا يفرضو الّسياؽ من تلك ا١تعاٍل واإل٭تاءات، فػ 
، والّسياؽ ىو الذي ٭تّدد الداللة اٞتمالية اليت يكتسبها اللوف ضمن ىذا اإلطار، والسيما (ٖ)"قديمة قدـ اإلنساف
 : ومن ىذه الّدالالت على سبيل المثاؿ ال الحصرّلقاً بالبعد النفسي الذي يَػْنظر من خبللو الّشاعر، حُت يغدو اللوف متع

 الحبر األحمر:  – 1        
لقد اقًتف اٟترب باللوف األسود قدٯتاً، إال أفَّ الّشاعر ُب استخدامو لتلك الداللة اللونية أراد هبا التعبَت على أّف كبلـ 

صائبة ُب أغراضها، فيطعن بو أعداءه كما يطعن الفارس أعداءه بر٤تو ا١تخّضب بدمائهم، ويشَت ا١تمدوح ومعانيو 
 : (ٗ)الّشاعر ابن الزّقّاؽ البلنسي إىل أّف قلم ا١تمدوح ُب حّدتو على أعدائو يشبو حّده األٝتر

ٖ ً ًأَااااااا٧   ًػؽااااااالّ ًحاااااااد مًأمحااااااا
 

 

ًً ٖ ٖ ً ًأٮاااااااػ ً قاااااااٖج  ًؽٌػااااااا٢هًأ ااااااا
 

 األحمر:  ْسنػُ الح – 2       
، (٘)"على المكاره ة وصبرٍ أو أفَّ الوصوؿ إليو يكوف بمشقّ  ،بأفَّ الحسن في الحمرة"وىذه الًتكيبة اللونية توحي 

وىذا ما قد عرّب عنو الّشاعر ابن عمار من خبلؿ شجاعة ٦تدوحو وٖتّملو للمشقة من خبلؿ صبغو لدرعو من دماء 
 : (ٙ)ْسن تكمن ُب ٛترتوأعدائو عندما َعِلم أفَّ ا١تبلحة ُب اٟتػُ 

ً ٮاااالغًً ُعاااا٢ًؿاااا٥ً ؿااااوهًؿؾاااا٧ؽف٤ًً

ِ ياااااا٥ًقؾااااالً٘أمحاااااٖج ً ًج ًْاااااوًعؾؿااااا
 

 ُحْمر المالحم:  – 3        
فا١تمدوح عند ابن عمار متّيٌم بُت  ،لقد قصد الّشاعر من خبلؿ ىذه الداللة اللونية إبراز الّشجاعة ا١تثالية عند ٦تدوحو

 : (ٚ)نية ببطولتو ا٠تارقة وشجاعتو ا١تثالّية اللتُت تفّرد هبماحالُت إحدا٫تا الكـر والعطاء، والثّا
َ اااااااـ ٨ًجِاااااااوؾم ًؿماااااااّق٤ً ًؿؾقااااااا٢ً

ٖ ًجْ حااااا٤ًً ًبلاااااقًٛجّقاااااو  ًأ ًح ؿاااااا
 

 نابك: حمر السّ  – 4         
 إفَّ السنبك طرؼ اٟتافر عند ا٠تيل، وقد وّظف الّشاعر األندلسي داللتو الّلونية ليعرّب عن شجاعة ا١تمدوح وقوتو ُب
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 : (ٔ)خوض غمار اٟتروب، فسنابك ا٠تيل عند ا١تمدوح ُخضِّبْت ْتمرة الّدـ ا١تتدّفق من ٚتاجم األعداء ا١تفلقة
ٖ ًجؾيباااااااـ وِب٢ًِ هاااااااوًً ً َٖجف اااااااوًح ؿاااااااا

 

 

ُهؿ اااااااااوِ ٤ ًجّػااااااااا    ًاً ًج ً  ِطك ااااااااا
 

 الحمر:  العيوفُ  – 5         
ن شّدة ا٠توؼ الذي ينتاب نفس عدو ا١تمدوح، فتحمر عيناه عرّب الّشاعر األندلسي من خبلؿ ىذه الًتكيبة الّلونية ع

خوفًا وفزعًا من شّدة ا٢توؿ الذي يلقيو ا١تمدوح ُب نفس عدّوه، فاٛترار عُت العدو عند ابن بقي األندلسي ال عبلقة 
 :(ٕ)لو برمد العُت الذي يعًتيها وٯُترضها

ًق اااااٖ  ً قصاااااٖ  ًأؼ٧جؿاااااو  ًعقاااااا٧ـ ف٤ًًً
 

 

ّٖ   ً ًح ًً ٖ ًؿااا٥ًجؾااا ًًِٔح ؿاااا ٖ ؿااا ٖ ًؿااا٥ًجؾ ًؿاااا
 

لقد كانت ىذه ا١تفردات الّلونية تعكس الّدالالت ا١تعنوية اليت أراد الّشاعر األندلسي التعبَت عنها، انطبلقًا من منظور 
 بصريٍّ لوٍلٍّ، يعكس أبعاداً نفسّية وأصداًء شعوريّة متعّددة. 

  :الـّرثـاء 
 دالالت متعددة: –       

ُب سياؽ الرّثاء للداللة على صفات عظيمة كاف يتحّلى هبا ا١ترثي، لذلك ٧تد تعّدد وّظف الّشاعر الّلوف األٛتر 
الصفات ُب ذلك الّسياؽ، ويصبح ارتباط األلفاظ مع بعضها ارتباطًا عاطفّياً، يتأّتى من خبلؿ ا١تفردة الّلونية اليت 

ر، لذلك وجدنا أّف ىناؾ تعدداً تضفي على ىذا االرتباط مسحة لونّية مناسبة للحدث اٞتلل الذي يصوره الّشاع
 واسعاً ُب الّصفات اليت تغٌّت هبا الّشاعر، وأراد من خبل٢تا أف ٮتّلد ا١ترثي، أو أف يبُّت فداحة ذلك اٟتدث اٞتلل. 

لقد كاف حزف ابن عبد ربو على فقد ابنو الصغَت عظيماً، لذلك رأى فيو فرٮتًا صغَتًا أٛتر من اٟتواصل، ومل ينبت 
 :(ٖ)ىت تطاولتو يد ا١توت، وجعلت مثواه القربريشو بعد ح

ٖ ًج٧ِجٮااا٣ ًؿاااوًجؽميااا٨ ِ ؿااا ٓ ًؿااا٥ًج ٖ ق ًػ ااا
 

 

ٙ ًحمااا٨ً٭ اااّؿ٦ ًجْااا٧ر ً جؾؼاااد ًً ّٖق ًؿااا٥ًجؾااا
 

وأما الّشاعر ابن زيدوف فأنّو يرى أّف مرثيو ا١تعتضد بن عباد كاف قائداً مظّفراً، حيث استخدـ الّشاعر ٛتر ا١تنايا للتعبَت 
شجاعاً، فكاف يبعث ا١تنايا اٟتمر إىل مهج األعداء ٖتت راياتو اٟتمر، وبفقدانو كأنّو مل يكن  عن أف ا١تعتضد كاف

 :(ٗ)ىناؾ من قائدٍ يبعث ويرسل ا١تنايا اٟتمر إىل أعدائو
ٖ ًجْـوقااااوًَ ِظِؾف ااااوًً ٖاًح ؿااااا ًؽهاااال اًؾهاااا٤اًَ ِياااا

 

 

ًًًً ٖ ِ ؿاااااا ٍ ًجّؼدم اااااور ًُجقوَ ااااا٦ ًج ً جًؿ ف ااااا
 

 :(٘)و يرى ُب نفسو ا١توت األٛتر بالنسبة ألعدائوفكأنّ  ،و فقد كاف شجاعاً قوياً ُب ساحة الوغىويرثي ا١تعتمد بن عباد نفس
ّٖجؿاااا٩ً ذجًجؼم م ؾ اااا٧ج ًبوؾطهااااوع٥ ًجؾّضااااوُ  ًجؾ

 

 

ًبااااو٧ْرًأمحهااااٖ ًبوؾض ااااٖغوؿِيًجؾعااااو  ًًً
 

ياضًا من الرماح ولكن الّشاعر ابن ٛتديس ٬تّسد الّشجاعة ا١تطلقة عند مرثيو ٭تِت بن ٘تيم، فيجد أفَّ ىناؾ غ
 :(ٙ)والسيوؼ كأهّنم أسود ٤تمرّة اٟتماليق، ومع ذلك فإفَّ كّل ذلك ال يعّوض فقداف ا١تمدوح ا١ترثي

ًاًَ غااااا٥ ًعـاااا٦ًغقااااو  ًؿاااا٥ًؼـااااو ً ظ لااااو 
 

 

ًًًً ٖ ٔ فوًج  صاااا َاااا ٖ ًجِؿاااوؾق١ ًػقفاااوًأ  ًمحااا
 

 : (ٚ)١تاً على فراؽ ا١ترثيورٔتا رأى الّشاعر ابن خفاجة أّف اٞتماد ٬تود بالعربات اُٟتْمِر حزناً وأ
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َ جِهًًً ُا ُ   ًجّ ً ًِؿناِؾااااااااا٦ًِِؿااااااااا٥اًطهاااااااااو
 

 

ٖ جهًِ ٖ بنًح ؿاااااااا ُهؿ اااااااو  ًِبع لاااااااا ً  اااااااو  ًج
 

ويعيش الّرصاُب البلنسي حزنًا مستدٯتًا لفقدانو ا١ترثي، ورّٔتا سقى قربه من ماء جفونو وماء الّسحاب، ولكنَّ دموعو 
الطاىرة، فدموعو ا١تصبوبة وا١تنهمرة تبقى متحَّتة حزينة ُب ٤تاجرِه،  ٗتجل بسبب ملوحتها عندما تذكر خصالو النقّية

 : (ٔ)ال تودُّ أف تصيب ثراه بسبب ملوحتها
ً ًق٧ؿاااااااوً  ًػااااااانـ٩ًُّّبؿاااااااوًجَمياااااااؼقا

ًػمىهاااااا٣ ًؿاااااا٥ًؿؾ٧ح ِمفااااااوً  ؿ اااااا٧ع٩ً

ًً ٖ ٞ ً  فااااا٩ًح ؿاااااا ًَؽاااااو  ًعؾااااا٨ًجؾمماااااوب
 

 

ـِااااا٩ ً جؾيباااااووبوًًً ًؾااااا٢هًجُااااا٧ـ   ً  ػد

ٖ راًمشو٬ِؾهااااااااا٢هًجؾِعااااااااًا ًٕ جب و ذجًذ ؽهااااااااا

ٖ ً ًؿ و اااااااااوِ ٖ ًجَُقوباااااااااو ًَ و قبااااااااا
 

ويرى الّشاعر ابن الزّقّاؽ البلنسي أّف مرثيو لبس الشهادة كحّلة يتزيّن هبا، تلك اٟتّلة اليت ٕتعل من الّسابري يعيش ُب 
 :(ٕ)حاؿ من الفضوؿ عند رؤيتو ٟتّلة تفوقو ٚتااًل وهبجة

ًؾااااالً٘جؾشااااافو بهًحُؾاااااي ًمحاااااٖجه ًؿااااا٥
 

 

ًوبّٖ ًػضااااااا٧ ع ؾهااااااا١ًََعااااااا٤ًّجؾّياااااااًً
 

إّف الشعراء األندلسيُت توّسعوا ُب استخداـ دالالت اللوف األٛتر ُب سياؽ رثائهم للمرثي، لذلك وجدنا التنوّع ُب 
 الصفات الداللية عند ىؤالء الشعراء؛ ٦تا أعطى لّلوف ُب ىذا اإلطار أبعاداً ودالالتٍ فوؽ لونّية أيضاً. 

  :الـغـزل 
عر أجمل األلواف في صورة المرأة في الشّ "، وقد كاف من (ٖ)"لواف الجماؿ النسائيأ"يعّد الّلوف األٛتر من 

 ،الحسن أحمر وقيل: إفّ  ،حمراء ت الجميلة عاتكة أيّ وسميّ  ،العربي: خضابها وزينتها وحليها ومالبسها
دلسي أف ٭ترص ، لذلك حاوؿ الّشاعر األن(ٗ)"تتحبب بها المرأة لزوجها ،ةوكانت الخرزة الحمراء مدعاة للمحبّ 

 على وضع ا١ترأة ضمن إطار من اٟتمرة الصافّية. 
لقد كاف للوف األٛتر انتشار واضح ُب الرقعة الّلونية عند الشعراء األندلسيُت ُب سياؽ تغّز٢تم باحملبوب وّتمالو، وقد 

ٞتاذبّية ا١تعهودة ٢تذا اللوف أتاح ىذا االنتشار وفرة ُب ا١تعجم الّلوٍل للوف األٛتر عند ىؤالء الشعراء، باإلضافة إىل ا
 وفتنتو. 

وقد ارتبط الّلوف األٛتر عند الّشاعر األندلسي باٞتماؿ والفتنة اللذين ٟتظتهما عينو ُب احملبوب، لذلك توّزعت 
دالالت ىذا اللوف لتستغرؽ معظم دواؿ الّلوف األٛتر ا١تتنوعة، ومن أىم الّدالالت اليت عرّب هبا الّشاعر عن فتنتو 

 بوب: باحمل
 : حمر الخدود – ا       

وقد ُشِحَنْت ُب ىذا اللوف داللة ا٠تجل والعّفة  ،قرف الّشاعر األندلسي اللوف األٛتر بفتنةِ خدود احملبوب وجاذبيتها
اللتُت تبدواف ُب خدود اٟتبيب، ولقد ارتبط ٚتاؿ ا٠تّد ُب لونو األٛتر عند الّشاعر األندلسي برؤية ٚتالّية نابعة من 

 ؼ نفسّي داخلي ُب كوامن نفسو. ائتبل
الرمادي خدود اٟتبيب بالّدّر الّناصع البياض، الذي يكسوه ٛترة كحمرة الياقوت، وىذه اٟتمرة اليت بدت على يشّبو 
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من كثرة العيوف اليت ترنو إليو، لذلك ارتسم ا٠تجل على تلك ا٠تدود، فكاف ا٠تجل ال يفارؽ وجهو، فإذا  خدوده ُِ
 : (ٔ)ىل أطرافهما، فأنّو سرعاف ما يعود إليهمافارؽ َوسَط خديو إ

ٖ ًجؾعقااااااا٧  ً ؾقااااااا٦ًًًِ ٖ بهًجؾقاااااااوؼ٧ِرًؿااااااا٥ًـظااااااا ٔ ًق ؽدي ااااااا٨ًح ؿاااااااا ّهااااااا ُبًج ً ؽااااااال بً  
 

ًاً ً ؽااااااال بً  هاؾهم ااااااا٦ ً  ذجًؿاااااااوًػوُؼهااااااا
 

 

ّٔقاااااااااا٦ِ ً    ـ وَاااااااااا٦ًعااااااااااو راً جً  
 

سم على صفحاتو مبلمح ا٠تجل واٟتياء، وىي ولكنَّ الّشاعر ابن ٛتديس يرى أّف ٛترة خدود اٟتبيبة كحمرة الياقوت اليت ترت
 :(ٕ)تأخذ من قسوة الياقوت قسوًة لقلبها ا١تدّلل

ًّٔ ده اااا٣ًَ ً ااااوًمحااااٖب ًجؾقااااوؼ٧ِرً ً اااا
 

 

ٔ ؾه٣ً  ً ؼيااااااا٦َ٧ ًؿـفاااااااوًبؼؾاااااااِىًؿ ااااااا
 

ىب ويتغّزؿ الّشاعر ابن عبد ربو باٟتبيبة البيضاء ا١تشرقة، اليت تبدو على خدودىا اٟتمراء عبلئم ا٠تجل، فكأهّنا ذ
 :(ٖ)يسيل ُب صفحيت َوَرؽِ 

ًاًً ّٔجفوً ذجً هؾااااا ًُّٖ  ااااا ًب قضاااااوه ًخؿااااا
 

 

 ً  ُ ًؽؿاااااوً اااااٖاًذفاااااى ً ًٮاااااػو م ٩اً  
 

فقد رأى ُب ٛترة خّدي اٟتبيب اللذين ٮتتلط فيهما بياض  ،إفَّ ىذه الصورة ىي ذاهتا عند الّشاعر أيب بكر الّداٍل
 :(ٗ)مشرؽ كأنّو الّنضار الّذائب الّنقي الذي يسيل ُب الفضة
ما رررررررررري   ُحْمررررررررررِرُة ِخد يررررررررررو  فرررررررررري ِبِياض 

 

 

 ِذْوُب ُنضرررررررررررارو يسررررررررررريُل فررررررررررري ِوِرق  
 

وقد يتساءؿ الّشاعر ابن عبد ربو أيضًا ُب شأف خّدّي اٟتبيب اللذين رأى فيهما أهّنما استعارا ٛترهتما من ٛترة الورد 
 : (٘)الّنضر

َااااااااااااام عوًُج ٔبقا٢هًِج ًؿااااااااااااوًِؾى اااااااااااا
 

 

ٖ بهًجؾااااااااااا٧ُِ ًجؾـّضااااااااااا اً  ًح ؿاااااااااااا
 

حينما  ،أتى بإضافة جديدة"ولكّنو  ،ويشّبو خدودىا بالورد األٛتر ،الّشاعر عبد الكرَل القيسي ٓتدود اٟتبيبة ويتغّزؿ
 :(ٚ)، يقوؿ"(ٙ)وبالتالي أضاؼ إلى جماؿ محبوبتو جماالً  ،مما زاد في حمرتو ،جعل ىذا الورد غاضباً 

ُ فاااااااوًً ً   ـموفاااااااوً ذجًقلااااااأ ًجمحٖج
 

 

ّٖبااااا٨ًغضااااالوًًً ً ًأـّفؿاااااوً ُ  ًجؾ ًحؼهؼااااا
 

فأّف الّشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ رأى الورد  ،وإذا كاف عبد الكرَل القيسي قد شّبو وجنيت اٟتبيبة بالورد األٛتر
 : (ٛ)وقد ٛتلتو باناُت القدود الناعمة ،ُب خدود اٟتبيب اٟتمراء

ّ اااااأ  ًًِ ٖ ًج ً أُجـااااااوًجؾاااااا٧ُ  ً ًح ؿااااااا
 

 

ًًِ   ٔ ً ؼااااااأًمحؾمااااااا٦ ًبوـاااااااور ًجؾؼااااااا
 

 : (ٜ)وخّده كأنّو مصبوغ بصبغة الزعفراف ،زيدوف فأّف حبيبو قد ظهر لو ّتيده ذي ا١تبلبس البيضاءوأما الّشاعر ابن 
َٛ ٔ ً ًغه ه٬ِااااااا٣ ًِباااااااق ُِقاااااااا َ ًج  ٖ ًأباااااااا

 

 

ًًً ٖ ٔ ًح ؿااااااا َِاااااا ٔبً ًؿ ه و ً    اااااا ًجّاااااا
 

لو الّشاعر كأنّو ٢تيب ورٔتا يطالعنا الّشاعر ابن خفاجة بصورة ٚتالّية رائعة ٠تّدي احملبوب وصدغيو، فاٛترار خّديو ٮتا
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 :(ٔ) من الّنار يلتهب فيهما، وأّما اسوداد صدغيو كاف بسبب احًتاقهما بلهيب ا٠تّدين
ٔبقاااا٦ًِؿ ؾدم ف لاااو ًًًًً ٖبًِؿااا٥اً   ًَ ى اااور ًؿاااوًجحاؿ ااا

 

 

ٖ ؼهاااوًًً ٔاغهقا٦ًِؿ وام  َاااا٧  بًؿااا٥ًٮ ااا ًبفاااوً ؿاااوًِج
 

 : (ٕ)ويشّبو الّشاعر اٟتكيم ٛترة وجنة اٟتبيب ْتمرة كبده اٟتّرى
ًِاااااااوبفًً  ـمااااااا٦ًؿااااااا٥ًٮااااااالغفو

 

 

ًمحاااااااٖبً ًؽلااااااأ ًؿـفاااااااوً٭اااااااٖجت
 

كأنّو   ،بل نراه يصّور اهنمار الّدمع على خّد اٟتبيبة ُب ٘تازج لوٍّل رائع ،وال يكتفي الّشاعر هبذا التصوير لوجنة اٟتبيب
 :(ٖ)قطرات الّندى على أزىار اٞتلنار اٟتمراء

ّٔفوًًً ٖبًؿااااا٥ً ااااا ٞ ًػقؿاااااوًجمحااااا ًؾؾااااأؿ
 

 

ُ َٖؼاااااااٖ ًجؾطهااااااا٣ًعؾااااااا٨ًً ًجُؾهـاااااااو
 

 : (ٗ)ويرى الّشاعر ابن سهل ُب الّشفق الذي وشَّى قّبة السماء ا٠تضراء كأنّو خّد اٟتبيب
ِ ااااااما٦ ً  ضاااااااٖب ً ًح ؿاااااااٖبنًًً ًِ ااااااػه١ ً  

 

 

ّٖ٭اااااااو ًُّٔجِلقاااااااِىًؿ ع ًػؽلـبااااااا٦ً ااااااا
 

يفقده من كثرة ما  ويقرف الّشاعر ابن خا٘تة األنصاري اٛترار وجنيت اٟتبيب خجبًل ٔتروره بو، وكأفَّ دـ جسمو يكاد أف
 :(٘)يرنو إليو فَتى أّف الّدـ الذي فقده من جسده ىو الذي بدا وظهر ُب اٛترار خّدّي اٟتبيب الّنضرين

ُار ًبااااا٦ِ  ٖ ًُّٖ   اـ م ااااا٦ ًؿفؿاااااوًؿ ااااا ًَ واؿ ااااا

ًًًًً ِٔ ٔبت ًجْػؼااا٧  ًؿااا٥ً  ي ااا ًحمااا٨ًؽااال بًجؾااا
 

 

ًًًً ٖ ً ق يااااام ِوق٣ ً ؿاااا٩ًأقضااااو ًِؿاااا٥ ًجؾـبظاااا

ًًً  ٔ ٖ  ًفااا٧ًجؾهاااإ ًؼااأًباااأجً ً  ااا ًجؾـبِضاااا
 

فالّشاعر رأى أف اٟتبيب  ،ومن الشعراء الذين ربطوا بُت اٛترار خّدّي اٟتبيب والدـ أيضًا الّشاعر عبد الكرَل القيسي
حىت أّف وجنتو اٟتمراء تشهد بسيبلف دمو وسفكو، ولذلك أصبح  ،قد أباح دمو وسفكو من غَت جـر أو ذنٍب اقًتفو

 : (ٙ)ألدياف الّسماويةالّشاعر مثبًل يضرب بو ُب ٚتيع ا
ٖاؿااااو ًبغاااا ً ـوقااااينًًًً ً ً ؿاااا٩ً   ًَ ااااػهؽد

ٖاًَِبااااا  ًجؾااااا٧ُاًؿ ااااان   ًبااااا٦ً ً ٮ اااااّق
 

 

ً   اـم ااااا٢هًجِؿاااااٖجه ًَشااااافًٔبوؾيبااااال٢ًِ

ٖامًًِ ٖ ً ًج َااااا تً جؾااااٖ تً جؾمُّااااا ًق وو٭ اااا
 

ي يرى أّف وال ٗتتلف حاؿ الّشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي عن حاؿ الّشاعر عبد الكرَل القيسي الذ
 : (ٚ)وجنة اٟتبيب اٟتمراء تشهد بقتلها لو تعّمداً 

ً ؽاااا٤ً واااأرًعقـااااو ًؼمؾاااا٩ًَعؿاااأج ًًًً
 

 

ً   ـماااا٦ ًجِؿااااٖجه ًمااااد ًعاااا٥ً ؿاااا٩ًً
 

وقد يرى الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب أّف أشكاؿ اٞتماؿ ٕتّسدت وٕتّمعت ُب وجنة اٟتبيب اليت تآلفت فيها 
 :(ٛ)ٛترهُتا مع بياضها

ِاااااااؽه ٔ راًأه ُهؿ ااااااور ًِب٧  اـ ااااااين  ؾهاااااا ًور ًج
 

 

ٖ ب ًِبل ق اااااااو  ًً ً ًِػقف اااااااوًح ؿاااااااا ًأُؾػدااااااا
 

فجاءت كحمرة الياقوت والّذىب  ،فتعّددت دالالت تشبيهو ٢تا ،كانت اٟتمرة ُب ا٠تدود رمزاً ٚتالياً تغّزؿ بو الّشاعر
 ،كلهيب الّنار وٛترة الكبدوجاءت   ،أو كأهّنا صبغت باٞتسد ،أو كالورد ُب اٛتراره ،اللذين يسيبلف و٬ترياف ُب الفضة

إضافة إىل كوهنا  ،أو كأهّنا الّشفق الذي يبدو ُب قّبة الّسماء ،ورّٔتا امتزجت بقطرات الّندى اليت تتمايل على اٞتّلنار
                                                 

 .163ديوان ابن خفاجة: ص  - 1
 . 145ديوان الحكيم: ص - 2
 .99المصدر السابق: ص  - 3
  229ديوان ابن سيل: ص - 4
 .117خاتمة األنصاري: ص ديوان ابن - 5
 .335ديوان عبد الكريم القيسي األندلسي: ص - 6
 .174ديوان أحمد بن أبي القسم الخموف األندلسي: ص - 7
 . 2/639ديوان لسان الدين بن الخطيب السمماني:  - 8



 -241- 

ورّٔتا رأى فيها الّشاعر انسجاماً  ،أهنّا ٣ترمة تبيح دـ الّشاعر، وُب الوقت نفسو تشهد على سفكها لدمو وقتلها لو
 عندما تتمازج ٛترة ا٠تدود مع بياض وجو اٟتبيب.  ،لونياً 

  جماؿ الّستائر الحمر: – 2       
ورّٔتا لكي يرينا الّشاعر ٚتاؿ ا١ترأة األّخاذ والفاتن،  ،لقد ظلَّ الّلوف األٛتر مسيطراً على لوحة ا١ترأة ُب الشعر األندلسي

 اؿ. ويدّؿ على مكانتها االجتماعية وما ترفل بو من اُٟتْسن واٞتم
و لعلَّ توظيف الّشاعر للكّلة  ،إّف الّشاعر ابن زيدوف يصف اٟتبيبة اليت ٕتلس ُب كّلتها اٟتمراء وسط قباب قومها

ومتمّيزة عن باقي بنات  ،لو رمز داليل على أفَّ حبيبتو مصانة بُت أفراد عشَتهتا ،اٟتمراء اليت ٕتلس فيها احملبوبة
 :(ٔ)فهي مضاءة كالبدر النَت ،جنسها

ٜهًِؼل اااااوِبف٤اًًً  َاااااا ِهؿااااااٖجِهً   ً ًجؾِؽُؾاااااِيًج
 

 

 ًٔ ُ ًؼهوب ؾهااااا٦ ًجؾيباااااعا ٔا ًػهم اااااوب ًؽهِؿناااااا٣ ًجؾل ااااا
 

فهي جؤَذٌر فاترة الطرؼ مصقولة  ،ويتغّزؿ الّشاعر ابن الزقاؽ البلنسي بصفات اٟتبيبة اليت ٘تّيزت عن نساء قومها
 :(ٕ)الًّتائب غيداء

ًًً ُ ـافااااااوً  اااااامذ  ٖ جِهًِؿ ًبوؾِؽُؾااااااِيًجِؿاااااا
 

 

   ًٔ ًَاااااااـ و  ًؿ صاااااااؼ ٧ر ًجؾّمٖج٬ِااااااِىًأهغدق اااااا
 

وتلبس جلباباً بلوف  ،فهي تتزيّن ْتلى ذىبّية ،كما أفَّ الّشاعر أبا بكر بن حبيش يتغّزؿ بصفات احملبوبة اٞتميلة الفاتنة
 :(ٖ)فمن أجلها يتحّمل ا١تكاره وا١تصاعب من أجل الوصوؿ إليها ،وحسنها ٚتيل فّتاف ،الورد

ِه ِ ؾهااااا٨ً  ًجؾؼ ّلاااااِيًج ٕاف ل اااااي ًج ًؿااااااٖجِهًؿ 
 

 

ًًً ٖ ِ ياااااا٥ ًأحاؿ ااااا ُِؾدل اااااوِ ً ج ُب  ب ًج ًؿ ااااا٧ 
 

فللقناع دور " ،ولكنَّ الّشاعر ابن خا٘تة األنصاري يتغّزؿ باٟتبيبة وّتما٢تا من خبلؿ القناع الذي تتقّنع بو اٟتبيبة
 :(٘)، يقوؿ (ٗ)"وصف ما يثير من الفتنة الّشاعرالذي أجاد  ،يؤديو في الكشف عن جماؿ الوجو

ًًً ٞ ـ ااااا ٞ ًؿ ؼد ٖ ًجْؼاااااوـ ًؼااااأًؽاااااو ً ًح ؿاااااا

ٖ بًن َ ااااااؿا ٖ بنً ً ً ًح ؿااااااا ًحّماااااا٨ً  فقااااااا
 

 

ِ اااااام ـ٩ ـاف ؿااااااور ً ِ اااااالدـ٩ً ِج ًِؾضاااااا ر ً

ّهؿِٖبًجؾّصااااااااافالوِهً ًَ ؾداااااااا٧ق٥ ًً ًؽااااااااو
 

اعر يعيش فاٟتبيبة تتقّنع بقناع أٛتر، يرى فيو الّشاعر العذاب واألمل الهنماؿ دمعو وجريانو، فتلك اٟتبيبة جعلت الشّ 
 ُب داىية، عندما يرى ٛترهتا ٗتالط ٝترهتا، وكأهّنا ٜترة صهباء متلّونة.

وىكذا ٧تد أّف الكّلة اٟتمراء أو القّبة اٟتمراء أعطت ا١ترأة اٟتبيبة اليت تغّزؿ هبا الّشاعر مكانًة متفّردة، ورمزًا ٚتالياً 
وسط ا٠تباء سًتًا خاّصًا للمرأة يكوف منفصبًل عن ٞتماؿ حسنها وصفاهتا، فمن ا١تعروؼ أّف العرب كانت ٕتعل ُب 

 فناء ا٠تيمة كي ال يطلع على ٚتا٢تا أحّد، وىذا ما تثبتو األبيات اليت أوردناىا ٚتيعها.
  موع الحمر:الدّ  – 3      

دلسي تعبَتاً ، وقد استخدمو الّشاعر األن(ٙ)"االنفعاالت المتدّفقة والممزِّقة"من ا١تعروؼ أّف اللوف األٛتر يرمز إىل 
عن تلك االنفعاالت، وىو يتأمّل ويعاٍل شوقًا وحّبًا ُب سبيل اٟتبيبة أو ذكر األحّبة، وىذا ما جعلو يكثر من ذرؼ 
الدموع، إال أّف ىذه الدموع اليت يذرفها مل تكن عادية، إ٪تا كانت ٦تزوجة بدمو ولواعج نفسو، حىت نراه يقّدـ تعليبًل 
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 فها. لدموعو اٟتمر اليت كاف يذر 
إف تغَّت لوف الدموع من األبيض إىل األٛتر عند الّشاعر األندلسي أعطاه شحنات عاطفية حزينة متأ١تة؛ لذلك كاف 

 ذلك تعليبًل للوف دموعو اُٟتْمر. 
 :(ٔ)وىذا ما جعل عينيو تبدواف كما لو أهنما أصيبتا ّتروح كثَتةلقد بكى ا١تعتمد بن عباد دماً عند فراؽ اٟتبيبة، 

ً ؿاااااو ًحمااااا٨ًؽااااالّ ًع ق٧ـ ـاااااوًًًًبؽقـاااااو
 

 

ٖ جحاااور ًً ّٔؿ٧ ًجِؿاااًٖػقفاااوًِ  ًُاااٖاًجؾااا
 

ويرسم الّشاعر الرصاُب البلنسي صورة لفراؽ احملبوبة، فعندما بدأت تباشَت الصباح وّدعتو اٟتبيبة، ونفضت عن بُػْردىا 
 : (ٕ)طبلً ٦تزوجاً بدموعها اٟتمر

ًاًًً ٖا  فااااااوًِبغ صااااااا٥ًَ ؼوؿ اااااا ٔ راًب  ًع ؿ اااااا
 

 

ٛ ًجؾطهااااا٣ًب ًأهمحاااااٖج ًِؿااااا٥اً  ؿ ااااا٧ ً ًَ اااااـاػ 
 

ويصور الّشاعر ابن الزّقّاؽ البلنسي حالو اٟتزينة عندما فارؽ األحّبة الذين ذرفوا دموعهم، بينما ذرؼ دموعًا ٛتراء 
 :(ٖ)٦تزوجة ْترقة البعد والّنوى

َااااال ؾ٧جًًً ٔاًػهااااوُ  ًجّحال ااااو  ًؼهاااا٧ات ًػل ً ؼاااا
 

 

ٖ جًً َاااااال ؾدم فوًح ؿااااااا ً  ؿ ااااا٧ع ف ٤ ًِبقاضااااااو ً أ
 

الّشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي فأنّو يصف حالو اٟتزينة، فقد جرت من أجفانو دموعًا ٛتراء وأما 
 :(ٗ)جالت على سفح خّده، وىي متحَّتة ُب أف تناؿ كّل دمعة منها الفوز بالّسباؽ

ٖ ًؿاااأجؿع٩ًه ااااػه ًٖ راًؿاااا٥ًجّ ػااااو ًمحاااا
 

 

ٔ ًػضاااا٣ًَااااالو  ًًً ْ ًجّااااا ًحااااوُرًبيااااػ
 

عو اٟتمر بأمل الذّكريات عندما يتذّكر عهوده ا١تاضية اليت قضاىا مع األحّبة ُب بلنسية، فقد وقد يقرف الّشاعر دمو 
صّور الرصاُب البلنسي ذكرى معهدٍ قضى فيو أيامو الّسعيدة بأهّنا سرعاف ما ٕتعلو يذرؼ دموعو اٟتزينة ا١تتأ١تّة 

 : (٘)لذكرياتو ُب ذلك ا١تعهد
 ً  ٖ ًِٔذؽااااا ًِٔاًـلااااا ًُّجؾعفااااا ًمبااااا٣ ًأغااااا

 

 

ٔنً  ًجؿااااراًأ اؿعااااو ًمحااااٖجًًً ًعؾاااا٨ًؽلاااا
 

 : (ٙ)وقد كانت أشواؽ الّشاعر ابن سهل لؤلحّبة ىي القاتلة لنفسو، وكانت دموعو ىي الّنجيع األٛتر القانئ
ًُّبلِااااااا٧جؼ٩ًؼماااااااق  ً  ـّؿاااااااًو ًػهِلااااااا

 

 

ٖ ًؼاااااو ً  ًٌقعاااا٩ً ؿعااااا٩ًػاااااو ًأمحااااا
 

 :(ٚ)ويدير الّشاعر على ذكرى اٟتبيب ا٠تمرة، ويذرؼ دموعو اٟتزينة
ًًً  ٔ ٖ مهً حاااا ِٕؽ ُ غؿاااا٩ًباااا ً ًعؾاااا٨ً ـِعااااا ًؼ 

 

 

ِ ؿااااًٖج ٞ ًج ٖ ً جّ ؿ اااا ٖ ًع ؾقاااا٦ًِجّؿاااا ًأ  قاااا
 

كما أّف الّشاعر عبد الكرَل القيسي يرى أّف دموعو اٟتزينة األليمة اليت ٕتري على وجنتيو تشبو ا١تطر حينما ينهمر تباعاً 
 :(ٛ)وبغزارة متدفّقة

ٖ ًؿااا٥ًػااا٧ ً  اـ ِمااا٩ًً ِ ؿاااا ً َاااٖ ًجؾااأؿ٧  ًج
 

 

 َ ْ َ ااااو ٦ًِحاااا ًَ ياااااػه ِهق ااااوً ً ًوااااوؽ٩ًج
 

إفَّ ٛتر ا١تدامع تعطي معافٍ نفسية حزينة، فالّدموع اٟتمر كانت تعبَتًا فوؽ لوٍّل عن الّشحنات واالنفعاالت اٟتزينة 
 اليت كانت ٖتّسها نفس الّشاعر، وىي تكتوي بأمل الفراؽ والذكرى واٟتب. 
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 األمحـساللت غري املباشسة للون الـدّ -ثانياً 
 

  ًالوصـف نموذجا 

استخدـ الّشعراء الّلوف األٛتر ُب أوصافهم الشعرية، فتفّننوا ُب رسم لوحات شعريّة فنّية، تشبو لوحات فنّية ترٝتها 
ما و أيادي الفنانُت الرّسامُت، لذلك تعّددت ٣تاالت الوصف عندىم، فاستخدموا اللوف األٛتر ُب وصف الطبيعة 

 وصف قّبة السماء بنجومها وسمسها وكواكبها وشفقها إىل ما ىنالك من أوصاؼ عّدة، كما فيها من ورود وأزىار وُب
أهنّم تناولوا ُب أوصافهم الشعرية أوصافًا حضاريّة متعّددة، ظهر اللوف األٛتر فيها مكّونًا رئيسًا من مكونات صورىم 

 الوصفّية.
 الّطبيعة: وصف –أوالً 

 :وصف الورود – 1
 ندلسيوف اللوف األٛتر من خبلؿ وصفهم للورود اٟتمراء اليت حملتها أعينهم ُب طبيعة ببلد األندلس. وّظف الشعراء األ

 :(ٔ)يصف الّشاعر ابن ىذيل القرطيب جٍت أزىار اٞتّلنار وورده كأهنما عشيقاف ظهرا على وجهيهما اٟتياء وا٠تجل
ُا    ًً   ً ُ ـِاااااااااا٩بًجُؾهـااااااااااو ًؽاااااااااال بً  

 

َااااام هاؿ عوًً  ْهااااوًج ًأظدف ااااٖجً  ػدااااٖجعشااااقؼو  ً
 

 :(ٕ)ويقرف الّشاعر ابن ُشهيد الورد ٓتدود العُِتِ، اليت ارتسمت عليها مبلمح ا٠تجل عندما رأت عُت ىائم يرنو إليها
  ٔ ًاً  اااااااااااا ُا  ًؽؿااااااااااااوً  ِهؾهاااااااااااا   ً

 

ً  ًجؾِعااااااا  ًؿااااااا٥ًؾهوظاااااااوِرًفاااااااو٤٬ِاًً 
 

ا٠تجل، وكاف الّنرجس ُب أحضاف تلك ويرى الّشاعر اٟتكيم الورد ُب الطّبيعة، فوجد فيو خّد إنسافٍ قد اٛتّر من 
 :(ٖ)الطبيعة يشبو ٟتظ إنساف رقيٍب، فهو قلق وغَت مستقرّ 

ًّٔمبمشاااا٤ً  ً جـظااااًٖ جًجؾاااا٧ُِ ًخؽاااا٩ً اااا
 

ٝهًؿَٖؼاااًى  ًَ٘ظااا٣ًّخؽااا٩ًِااا ًؿااا٥ًـاااٖ 
 

 :(ٗ)ويصور الّشاعر ابن بقي األندلسي الورد األٛتر ٔتحّيا إنساف وسيم
٘ ًجؾٖبااااااا٨ًبعقااااااا٧ ًًًَ ً ُـاااااااوًـاااااااٖ 

 

ًعااااا٥ًمبّقاااااوً َاااااق٤ ًًً  ااااا ًجؾااااا٧ُ ً  
 

وكذلك يصّور الّشاعر ابن الزّقّاؽ البلنسي صورة الورد ا١تنشور ُب الغدير، والرياح اليت نشرت أرجو بالتدرّج كأنّو درع 
 :(٘)بطل ٘تزّقت من كثرة الضربات اليت توالت عليو، فسالت منها الدماء

ُب  ااااا٦  ٖ ً ؼااااأً  ٖ ًجؾااااا٧ُ  ً ًجؾغااااأق ًـ ِشااااا

ًٗب ًؼفااااااوًجؾطهعاااااا٥ًؿناااااا٣ً ُ  ًجؾؽؿاااااا٩ ًؿ
 

 

ّٖقاااااااااااو   ٖ ًجؾ ًباااااااااااو  ل٧ِ ًـ شاااااااااااا

ًاًباااااااا٦ًِ ؿااااااااوه ًجُااااااااٖج   ًػيااااااااوؾ
 

فجاءت الورود اٟتمراء  ،٥تتلفة األلواف ُب أشعار ىؤالء الشعراء األندلسيُت ،وىكذا ٧تد صورة فنّية للورود اٟتمراء
 تعبَتاً عن شغف الّشاعر األندلسي هبذا الّلوف ا٠تاص من الورود.

 :روصف الّشقائق الحم – 2
تغٌّت الّشاعر األندلسي ْتمرة الشقائق وتفّنن ُب التعبَت  عنها. ولقد نظر ابن ٛتديس إىل الرّياض وغيمها الذي جرى 

فتزيد  ،فلم تَر عينو أٚتل من شقائق ٛتر ٕتعلها األرواح مضطربة غَت مستقرّة ُب سوقها ا٠تضر ،دمعو ُب عيوف أزىارىا
 :(ٙ)ٚتااًل على ٚتاؿ
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ٖار ً جًح ياااااا ّٖقاااااو  ـظااااا ً غقؿ فاااااوً ٥ ًجؾ

ٖ ًعااااااقًِبقـ فااااااوًؽش ااااااؼهو١٬ًَ ًػؾاااااا٤ًَاااااا
 

 

 ًٖ ٗبفااااا ً  ااااٖاً  ؿاع اااا٦ ًؿااااـف٥بً ًأعاااا ًجؾ

ًَلؾلؾاااااافوًجُّ ج ً ًجؾؼضااااااىًجّضااااااٖ
 

ا خّد امرأة ثكوؿٌ   :(ٔ)تضرّج بالّدـ من شّدة لطمها على ذلك ا٠تدّ  ،ويشّبو الّشاعر اٟتكيم الشقائق بأهنَّ
ًّٔ ؽاااااااا٧رًًًَ ً ؽاااااااال بًجؾّشااااااااؼق١ ً اااااااا

 

 

ّٖ ٞ ًؾطااااااا٤ًً٭ااااااا ً ما٦ً ؿاااااااو ً ٧ ااااااا
 

 وىو يتناوؿ ورود طبيعتو ا٠تبلبة. ،وىكذا ٧تد الصور ا١تتعددة لشقائق الّنعماف ُب الشعر األندلسي
 :وصف الّتفاح - ٖ

وّظف الّشاعر )التفاح( كرمز لوٍّل ٚتايّل، وكثَتاً ما قرف لونو بشعور ا٠تجل الذي يبدو عليو، فكاف الّشاعر يزاوج بُت 
 دية وا١تعنويّة أثناء وصفو للّتفاح األٛتر. األوصاؼ ا١تا

 :(ٕ)فقاؿ فيو ،لقد رسم الّشاعر ابن زيدوف رٝتاً فنياً شعرياً لتفاٍح أىداه إىل صديقو األمَت أيب الوليد بن جهور
ّهِهااااااا٣اًً ًأَ ماااااااا٢هًِبؾهااااااا٧ا  ًجِلقاااااااِىًج

 

ْ ِواااااااى ًجؾ٧ ِ ااااااا٣اًً  ٜ ًؾهااااااا٧ا  ًج ًَ ى اااااااوِؾ
 

فرأى ُب اجتماع لوف اٟتمرة والّصفرة حالُت شعريتُت  ،ة لشكل ىذا التفاح ولونوفالّشاعر حاوؿ أف يرسم صورة لطيف
ُب آفٍ واحد، فاٟتمرة ُب ىذا التفاح جاءت مثل خّد اٟتبيب إذا ضّرجو ا٠تجل، والّصفرة فيو جاءت أيضاً كلوف ٤تّب 

 عاشقٍ ، برّح بو أمل الوجد وا٠توؼ.
ُب تفاح بعث بو ىدية، بأنّو خدود أحّبة جئن إىل صبٍّ عاشٍق وكذلك رأى الّشاعر أبو اٟتسن جعفر بن اٟتاج 

 :(ٖ)وعْدف على قلٍق ولوعة
ً اااااااأ   ًأحلبااااااااينً جػهااااااااقا٥ ًٮ ااااااااّلو ًًً

 

 

ٔا  ًعؾاااااا٨ًجُ ااااااوَ ً جحاااااارج ً  ً  ع اااااا
 

أو لوف وجنة  ،فكاف لونو يشبو لوف اٟتبيب ا٠تجل ،وىكذا ظهر الّتفاح ُب وصف الّشعراء األندلسيُت بألواف متعّددة
 أو أنّو غدا رمزاً لونّياً للخجل الذي يرتسم على الوجو عند لقاء اٟتبيب.  ،والوج

 أوصاف حضارّية: –ثانياً 

أدخل الّشعراء األندلسيوف اللوف األٛتر ُب كثَت من أوصاؼ ٣تتمعاهتم اٟتضارية، فتفّننوا ُب رٝتها ضمن صور شعريّة 
 فنية:

 :وصف القباب – 1        
فالّرمادي رأى ُب القّبة اٟتمراء كأهّنا  ،اً من القباب اليت كانت منتشرة ُب قصور اٟتّكاـ وا٠تلفاءلقد وصف الّشعراء كثَت 

 :(ٗ)فُرشت بوردٍ مّتصل هبا، فاٗتذت من الورد أزراراً ٢تا
ًاًباااااااوؾ٧ُ ًؿ ّمصااااااا  ًً ِ ااااااا  ٖ ًؽلمناااااااوًػ 

 

 

ًً ُ ٕ راًؿـااااا٦ً اااااوًأَ ٖاى ًػوُِّىااااا ً ًجؾػااااا
 

 :وصف الّزورؽ – 2        
فابن عّمار  ،لذلك كاف من الطّبيعي أف يصف الّشاعر الزوارؽ اليت ٘تخر مياىها ،لس جزيرة ٖتيط هبا ا١تياهإّف األند

كصفاء الّسماء وقد بدا الّصباح ُب ذلك الوقت بلوف الّزمرد إال أفَّ  ،رأى ُب الزورؽ ىبلاًل ٬تري على هنر صاؼٍ رقيق ٍ
 :(٘)الشمس ألقت عليو ثوب عقيٍق أٛتر

ًج ااااااا رًأؾػمفاااااااًو  وُقااااااايًؿنااااااا٣ًً
 

ًَٖ ًُؼقااااا١ ًؿنااااا٣ًجؾّياااااؿوهًًِعؾااااا٨ًـفااااا
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ًَؾهااااا٨ًؾـاااااوًج ٮااااالو ً فااااا٧ًَؿاااااٖ  ًًًً
 

٘ ً اااا٧  ًعؼقاااا١ ًًً ًػلؾؼااااًًعؾقاااا٦ًجؾشااااؿ
 

 :وصف ملمومة – 3          
وصف الّشاعر األندلسي الكتيبة األندلسية وما تثَته ُب ٝتاء الّنقع من غبار، فشّبهو بالغماـ الذي يسّح ٧تيعاً 

 :(ٔ)أٛتر
ـّ ًؼاااااااًٞػقااااااا٦ًغؿوؿاااااااي ًً ذجًـشااااااالراًؾؾ

 

 

ٞ ً اااوً  ؼاااوًًً ً ًَاااٖاًغااا ًجؾـّهقااا ًػؾيااا
 

 :وصف الّطروس - 4         
وصف الّشاعر األندلسي الطّروس اليت كاف يستخدمها ُب كتاباتو، فابن خا٘تة األنصاري يصف طروساً ٥تتلفة األلواف 

اهنا وزركشتها بألواف رائعة قد أىداىا لو أحّد أصحابو، فيعمد إىل التّدبيج، حيث يصف ىذه الطروس بزىّو ألو 
مشاكلة أللواف الطاووس وقوس قزح، فهي ألواف متفرّقة كأزىار اٟتدائق، وقد ظهرت متمازجة األلواف بديعة، وكأهنّا 

 :(ٕ)خدود اٟتسناوات ا٠تجوالت اليت أضيف إليها رائق الغزؿ
ًًً   ٗ ًفااااإ ًطاااااٖ   ًأت ًجؾطهاااااو    ًأتًؼهااااا

ًاً  ه اااااا  ًً ٖ ب  ِااااااا ٕ ُجر ً اااااأ  نًأ  ًؿ ع اااااا
 

 

ًأت ًجِااااأج١٬ ًَ هاؾهااااا٨ًـ صااااااى ًأحاااااأج  ًًً

ًاً جً  ـااااااوِرًع شبااااااو  ًً ًْهااااااوًأ ِ٭ااااااقاػه
 

وىكذا ٧تد أفَّ اللوف األٛتر دخل ُب كثٍَت من األوصاؼ اٟتضاريّة اليت وصفها الّشاعر ضمن البيئة اليت عاش فيها 
 فتأثّر هبا ومن ٙتة جاء شعره متأثّراً بتلك األوصاؼ.  ،وتفاعل معها
 قّبة السماء:وصف   - ثالثاً 

 ظهر اللوف األٛتر ُب قّبة السماء من خبلؿ سحبها وسمسها و٧تومها وشفقها الذي يبدو ُب أفقها. 
 :وصف السحب – 1

وقد وصف  ،إّف الّسحب مكوٌف من مكونات قّبة السماء، والسّيما تلك الّسحب اليت ٯتيل لوهنا بُت األسود واألٛتر
أو كأهّنا كتائب من الرـو الذين عرفوا بلوهنم  ،رآىا ُب تلك القّبة بأهنا أكباد األعداء الّشاعر الرمادي الّسفع اليت

 :(ٖ)وىم ٯتتطوف األدىم ،األٛتر
َ اااااااػدًٞؽلؽلاااااااوِ ًجؾعااااااأجًأ ًؽهلهـّفاااااااًو  ً

 

 

ًٍَؽ ِؾف ااااا٤اًػااااا٧  ًأه اف ااااا٤ًًًَ ـاااااا  َ ًؽهم و٬اااااى ً
 

 :وصف غروب الّشمس على النهر – 2
ات غروهبا وغياهبا عن قّبة السماء، وكأهّنا قد َٜتّشت خّدىا أثناء غروهبا من وصف الّشاعر الّشمس وصّورىا ُب ٟتظ

 :(ٗ)شفق ا١تغيب. يقوؿ ابن سهل
ْهغقاااااِىًؽلـّفاااااًو ِ اااااػه١ ًج ٘ ًؿااااا٥ً ً جؾشاااااؿ

 

 

ّٔج ًؿااااا٥ًج ِاااااػو  ًًً ًاً  ااااا ًؼااااأً  ّؿش ااااا
 

 :وصف الّنجـو – 3
 فوصفها ُب قصائده.  ،كانت النجـو ٤تّط اىتماـ الّشاعر األندلسي

لّشاعر ابن فركوف وصف الّشهب اليت رآىا مع صديقو أيب علي، فوجدىا خوا٘تًا ٖتمل ُب أعبلىا جواىر من إفَّ ا
 :(٘)العقيق
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ًأأبااااوًع ِؾاااا٩ًَِٮاااا٠اًؾهـ ااااوًجؾش ااااف ى ًجؾهِماااا٩ًًًً

٤َِ ًؼ ؾدـ ااااااوًـ ع اااااا٤ًا ً ًف اااااا٥بً اااااا٧ج ً  اًؼ ؾداااااا
 

 

ٔ فوًبؽ ااااا٣ ًطٖقااااا١ ًً ٖاٮ ااااا  ًَ ً َ ؾدااااا ًؿاااااوً

ًؾهِؽااااااا٥اًبلعا هف اااااااوًػهص ااااااا٧  ًع ؼقااااااا١ 
 

لقد كاف الّلوف األٛتر ُب أوصاؼ قّبة السماء لونًا ٚتالياً، استخدـ الّشاعر دالالتو اٞتمالّية مباشرة للتعبَت عن ٚتالية 
 اللوف ضمن رؤى شعريّة لقصائده الوصفية. 

 وصف الخيل:  -رابعاً 

إذ تعّددت  ،ث عنها ُب أشعارهاعتمد الّشاعر األندلسي ُب بعض األحياف ُب بناء صورة لونية خاّصة با٠تيوؿ اليت ٖتدّ 
 عاكسة صفات ٚتالّية خارجية ُب ا٠تيل.  ،ألواهنا اليت تداخلت ُب تشكيل صورة للخيوؿ العربية األصيلة

لذلك كاف الّشاعر األندلسي ٭تتفي بذلك البعد اٞتمايل اللوٍل  ،إفَّ ألواف ا٠تيل تعكس بعداً ٚتالّياً ُب صفات اٟتصاف
 للخيل احتفاء كبَتاً. 

ٖتضر من خبلؿ  ،وىكذا ٧تد أنّنا مل نعد أماـ لوحة لونّية واحدة للخيل، بل إزاء لوحة تداخلت فيها ألواف عّدة
وذلك  ،فيضيف كّل لوف فيها مظهراً ٚتالياً جديداً، يأٌب معرّباً عن التنوّع اللوٍل لصور ا٠تيل ،مظاىرىا اٟتسية وا١تعنوية

منسجمة، وظّفها الّشاعر توظيفًا لونّيًا للتعبَت عن تفضيلو أللواف تلك ا٠تيوؿ، عرب لوحة تشكيلية ذات أبعادٍ وألواف ٍ 
 فمن ألواف ا٠تيل اليت وصفها الّشاعر ُب شعره الوصفي:

 : الّشهب – 1
لقد فّضل الّشعراء من ألواف ا٠تيل تلك ا٠تيوؿ اليت وصفها الّشاعر بأهّنا شهب، فرسم الّشاعر األندلسي صوراً عديدة 

فكأفَّ خيولو مشرئّبة بُت لوف  ،وعلى حوافها آثار ٧تيع ،بن فركوف يرى أّف ا٠تيوؿ الّشهب تشبو حلقات الدروعفا ،٢تا
 :(ٔ)الّشهب واٟتمرة الفاقعة

ُا ًَ ًاًح ؾهؼاااااااااوِرًِ  ِاااااااااال ف  ِ ااااااااافاىنًأ  ً
 

 

 ًٞ ٖ ًجؾـّهقااااااا َِفاااااااوًأه  ااااااا ًعؾااااااا٨ً  ـ لو
 

إذا  ،فهي ضامرة ،قد ُدرّبت للقتاؿ وا١تعارؾ ،طّهمةويرى لساف الدين بن ا٠تطيب أفَّ ا٠تيل ىي شهٌب تاّمة اٟتسن م
 :(ٕ)ما أغارت على قـو رأيت فرساهنا كالّنجـو الزىر تضيء الّساح انتصاراً واقتحاماً 

ُ بًن ٖ راًق ااااا٧ات ًغهاااااو ِ ااااافاى ً ذجًؿاااااوً٭ اااااؿ    ً
 

 

 ًٖ ُّفااااا ُ راًبفااااوًجؾشُّااااف ى ًجؾ ًؿ طهّفؿااااي ًغااااو
 

 :الِوراد والّشقر – 2
دـ ٯتنحها حااًل لونّية جديدة عندما ٘تتزج بلوهنا اٟتقيقي، لذلك فإفَّ لوف األشهب عند الّشاعر ابن إفَّ تضرّج ا٠تيل بال

 :(ٖ)ىاٍل يتغَّت إىل شقٍر وورٍد عندما ٯتتزج بتلك الدماء
ٖب  ٧فوًع ؾهؼهااااااااااااو  ً  ذجًؿااااااااااااوً٭ اااااااااااا

 

 

ُ ج ا     ً ٖ ِ اااااااااافالو ًبش ااااااااااؼد ّٔؾ٧جً ًب اااااااااا
 

 :(ٗ)لوهنا، وما من لوف يشاكلها سوى وجنة اٟتبيب ا١تتوردةوأما الّشاعر ابن ٛتديس فخيلو متفّردة ُب 
ُا نًؿااااااوًقشااااااوؽ٣ ًؾ٧ـ اااااا٦ ًً ًِؿاااااا٥اًؽاااااا٣ًّ  

 

 

ُّ  ً   اـ اااااااااِيًج لااااااااا٧ ًًِ ً  ًَااااااااا٧
 

و٭تّدد الّشاعر لساف الدين شيات خيلو، فهي وراد وُشقر، فتبدو أجسامها كأهّنا ذىب خالص، وقوائمها بيضاء  
 : (٘)كالّدر

ٖ ً  جِ٭اااااااااو  ِ اااااااااؼد ُ ج  ً  ِِاااااااااق وَ فو   ًور ً
 

 

ًًُّ ُا  ؾ فااااااااوً ُّ ٖ ً أ َِلااااااااا ًػل اي ااااااااوؿ فوً
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 : اأَلْشقر – 3
 فكثَتاً ما كاف يعرّب الّشاعر عن افتتانو هبذا اللوف.  ،ومن ألواف ا٠تيل اليت شغف الّشاعر هبا ىي ا٠تيوؿ الّشقر
وينشقُّ ُب الوغى   ،ؽ بو الّنقعوىو ٯتتطي جوادًا أشقر ٮتًت  ،لقد صور الّشاعر ابن الزقاؽ البلنسي ُب شعره ا١تمدوح

، حيث يشّبو الّنقع الذي (ٔ)وكأنّو يأخذ مبلمح الّصورة القرآنية ُب انقضاض الّشهب على الكافرين ،كوكبًا مضيئاً 
وشّبو لوف حصانو كلوف ا١تريخ األٛتر، وىو ُب سرعتو  ،ٮتػّيم ُب ٝتاء ا١تعركة بالسماء ا١تغربّة اليت تتزاحم فيها الكواكب

 :(ٕ)اضو على األعداء كأنّو الكوكب ا١تنقّض على الكافرينوانقض
ًًًَٖ ٞ ًعؾاااااااا٨ًأِااااااااؼ ًخياااااااار  ًجؾـّؼاااااااا

 

 

ًُّٛؿـاااااا٦ً ًجؾاااااا٧غ٨ًؽ٧ؽااااااى ًًً ًقااااااـؼ
 

ويرى الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب أّف خيلو األشقر ىو برؽ يسابق رياح الصَّبا، وأّف األشهب يشّق أدَل 
 :(ٖ)الدجى

ٖا  ًق ياااااام ِل١ ًجؾصبااااا ًَٖؽاااااوؾل  ِااااااؼه ًال و ؿااااا٥ًأ
 

ٖاق اااًو  ّٔ ٨ًػه ِااااف ىنًق ػداااٖ ًأهِ قااا٤ ًجؾااا ً  ِؿااا٥اًأ
 

 :(ٗ)وأما ا٠تيل عند الّشاعر ابن عبد ربو فهي كميٌت، تشقرُّ ُب أوقات النقع َكْمُتها، وأحياناً ٗتضرُّ عندما يبّللها الَعَرؽ
ًُّٖ ًجؾـّؼاااااااًٞؽهؿام فاااااااًو ٖ باااااايًقشاااااااؼ ً ؿ ؼد

 

 ًًًً ْ ٖبِاااا ًُِّٖحقـااااو ًؽُؾؿااااوًبُؾفااااوًجؾ ً مضاااا
 

ذا ٧تد أّف الصفات اللونية للخيل يتّم التفاضل فيما بينها عند الشعراء األندلسيُت، فكاف األشهب واألشقر وىك
 والكميت.

 :ةالخمر وصف - خامساً 

 تعّددت أوصاؼ ا٠تمرة ُب الشعر األندلسي، وكاف كّل شاعٍر يرسم لوف ٜترتو ا١تفّضلة ُب إطار شعرّي فٍّت رائع.
 : الورد -1

عند بعضهم ورديّة  ةُب أوصاؼ الّشعراء األندلسيُت بلوف غَت مباشر لّلوف األٛتر، فكانت ا٠تمر  ةر قد جاءت ا٠تم
 اللوف. 

 :(٘)إّف الّشاعر ابن عبد ربو يرى أّف ٜترتو الورديّة بلوف الورود
ًًًًِٔ ً حوؿؾاااااينًُجحاااااو ًعؾااااا٨ًُجحاااااِيًجؾقااااا

 

ُب ًًِ  ُّ بًَياااااااع٨ًبؾااااااا٧َ ًؿ ااااااا٧  ًؿااااااا٧
 

يغدو لوهنا فدة إذا دارت ثبلث مرات فإّف لوهنا سرعاف ما يبدو ُب خدود شاربيها، ورٔتا يرى الّشاعر أف ٜترتو ا١تورّ 
 :(ٙ)بلوف الورد األٛتر

ُب  ب ً ذجً جُراً    اااااااااااااااااو  ًؿ ااااااااااااااااا٧ 
 

 

ّ ااااااااأ  ًًِ ُا  ًج ْ ً ُ  فاااااااااوً   ًق ػااااااااام 
 

حباهبا كنجـو ويصف الّشاعر ابن ٛتديس صورة ٠تمرتو الوردية ورائحتها اليت تنتشر، فتمؤل النفوس هبجة، وقد بدا 
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 :(ٔ)مضيئة ُب شعاع ذىيّب كالّشمس
ًاًً ِ عاِشاااااع  ُاّ قاااااينً ًجؾؾااااا٧ا  ً جؾػهااااا٧ا  ً     ً

 

  ٔ ِ اااعو ًَػلبااا ً٘ ًرا٧ًٌؿاااو ً ً ًؿااا٥ًجؾّشاااؿ
 

اليت ارتدت جلبابًا قانئ اللوف أٛتر، حىت بدا كأنّو معصم حسناء قد  ابن شرؼ القَتواٍل كأس ا٠تمر ويصّور الّشاعر
 :(ٕ)فهي وردة يسطع االٛترار ُب خّدىا وُب كأسها، وكأّف الّذىب مصبوب ُب تلك اآلنيةخّضبتو ليلة زفافها، 

ً جؾؽاااااال  ًؽوَااااااقي ًجؾؼؿااااااقًٚؽلـّفااااااوًً

َِااااااااافًو ٔ فوً ِبؽل ًفااااااااا٩ً ُ ب ً ً ااااااااا
 

 

ًؾ٧ـاااااااو ً ؼااااااأُج ًِؿعاص ااااااا٤ ًؿ ىاضااااااا٧  

ـ٩ًِع ياااااااهٔ ًؿ صااااااال٧   ًًِجؾؼهـااااااو ًٍاااااا
 

ورديّة  ةُب ٜترتو الوردية، لذلك يطلب الّشاعر أف يشرب ا١ترء ٜتر  افوأما الّشاعر اٟتكيم فَتى أّف النعيم وا٢تناء يكمن
ذي خدود اللوف من كفِّ ساؽ موّردة ٍُ ٍُ(ٖ): 

ً جـعااااااااااااا٤ًبفاااااااااااااوً ُ ّقااااااااااااايًً
 

 

ُّ اًً ًّٔؿاااااااا٧ ًؿاااااااا٥ًؽاااااااا٠ًَذ ً اااااااا
 

 : الّشفق – 2
 َتى الّشاعر علي بن موسى بن ٤تمد بن عبد ا١تلك بن سعيد ُبفعند بعض الّشعراء بلوف الشفق،  ةكاف لوف ا٠تمر 

 :(ٗ)ٜترتو شفقاً أٛتر، وكأنّو شفق الصباح
ِ اااااػه١ ًجؾشباااااؿ ٧ر ًبي اااااواٖبنًً َ اااااٌؼًِ ًؼااااا٤اً

 

ِ اااااااؿ ٧ر   ِ اااااااػه١ ًجؾّصااااااالو ً ً ؽلـّؿاااااااوً
 

 : الياقوت – 3
ربط الّشاعر بُت ٛترة ٜترتو ولوف الياقوت األٛتر، فالّشاعر لساف الدين يرى أّف ٜترتو كشعاع الّشمس ا١تشرقة، وىي 

 :(٘)تاً أٛتر أو عقياناً تبدو ُب الكأس ياقو 
ٖ ؼهي ًً ٘ ًؿ شااااااا َِف ااااااوًؽش ااااااع و  ًجؾّشااااااؿا ًػهف و

 

ًؽاااااال بً ًجؾؽاااااال  ًق وؼ ٧َااااااو ً ِعؼدق وـ ااااااوًً 
 

 : العقيق – 4
حباهبا كواكبًا بيضاء يرى ُعِرَؼ العقيق بلونو األٛتر القاًب اٞتّذاب، لذلك كاف الّشاعر يرى ُب ٜترتو عقيقًا أٛتر، 

 :(ٙ)مشرقة
ً  ًٍيااااااى ًأـبفااااااوً ؿشاااااؿ٧ؾينً ًجؾؽااااااًل

 

 

ً ااااااوه ًعؼقاااااا١ًََّقـااااااًًبوؾؽ٧جؽااااااىًًِ
 

 :  العندـ – 5
 :(ٚ)يفّضل الّشاعر األندلسي ابن ىاٍل من ألواف ٜترتو اٟتمراء أف يكوف لوهنا بلوف العندـ، تسحر قلبو ولّبو

ٔ َت ٍ ًع ـاااااا ًَااااالغٔ ًعؾقفاااااوً فااااا٩ً ٭اااااٖق
 

 

ٔا  ًًًً ٔا  ًعاااا٩ه ًباااا٦ًِباااا ٖ ًِباااا ً ااااوًؿ ـاظهاااا
 

 :  الجرياؿ – 6
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يشعر أهّنا أزكى عبَتًا  أو أسطع لونًا من كّل فالّشاعر األندلسي كاف يشعر با١تتعة عند معاقرة الرّاح وىي جرياؿ،  إفَّ 
 :(ٔ)األخرى ةأنواع ا٠تمر 

ٔ جت ًأُ فاااااااوًًًً ْ ااااااا ُاًفـاااااااومهًِؿااااااا٥ ًج ً أهِ 
 

 

ٖاق اااااااو ًً ِ اااااااُػفوًِ  َ ؽهاااااااوً أ ُ  اااااااو ً ًأه
 

 : الّدـ – 7
 :(ٕ)ٜترتو لوف الدـ األٛتر القانئ، فقد كاف يتخّيل ٜترتو أهّنا ُمزَِجْت بدماء ٛتراء لقد رأى الّشاعر األندلسي ُب ُٛتْرة

ًَٞ ٖ بام فوً ٗ  ااااااااااي ًبصااااااااااـو٬ ًػشااااااااا
 

 

ٖ بام فوً ٗ  اااااااااي ًبااااااااأؿوهًًِ ً ِااااااااا
 

ويتساءؿ الّشاعر ابن ٛتديس ُب ُٛتْرة ٜترتو، فهل ىي دـ الكـر ُب الكأس، أـ العندـ الذي تتخّضب بو الكّف 
 :(ٖ)وا١تعصم

ٔ ت ًًً  ت  ًجؾؽاااااااااٖت ً ًجؾؽاااااااااو ًأتًع ـاااااااااا
 

ِْعاص ااااااا٤ً   ًبااااااا٦ًَ ىاض اااااااى ًجؾؽااااااا٠ًّ ج
 

اٟتمراء، يدّؿ على اّتساع الرّقعة الوصفّية أللواف ا٠تمرة األندلسّية، تلك  ةإفَّ ىذا الغٌت الّلوٍل ا١تتنوّع أللواف ا٠تمر 
، فكانت كلوف الّشفق والياقوت والعقيق األلواف اليت أصبحت صفات مبلزمة ٢تا، فتفنََّن الّشعراء ُب الّتغٍت هبا ووصفها

 والعْندـ وكانت جرياالً ودما..... 
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 اللّــون األصـفر -هـ 
 

يمّثل قمة التوّىج واإلشراؽ، ويعّد أكثر األلواف إضاءًة ونورانّية، "الّلوف األصفر ىو أحّد األلواف الّساخنة، فهو 
 .(ٔ)"لّشمس واىبة الحرارة والحياة والّنشاط والغبطة والّسرورألنّو لوف الّشمس ومصدر الضوء، فا

لوف الّشمس قبل كل شيء، ولوف اإلشعاع والذّكاء والقلوب المشّعة والعظمة قبل "واألصفر ُب األحبلـ ىو 
الدؼء والنشاط والحيوية والّسطوع "، و(ٖ)"الّلهب المّتقد ولوف، لوف الُمْلك والمجد"، كما أنّو (ٕ)"الموت

 .(ٗ)"النورانيةو 
قبل كّل شيء لوف التعقَّلية = التعّبد للعقل أو االنصراؼ إلى الّنشاطات العقلّية، واألمل ىو "واللوف األصفر 

على إثارة الّنشاط "، وبسبب قدرتو (ٙ)"ينشط األعصاب المحرّكةو الفكر والعقل"، فهو لوف (٘)"والخصب
واألمراض العقلّية، ولعّل تسمية مستشفى األمراض العقلّية  والحيوية يُوصى بو لعالج مرض االكتئاب النفسيّ 

في الّدارجة المصرية بػ)السرايا الصفراء( جاءت من ىذا النحو، وقد كاف العرب يمسحوف المجنوف بشيء من 
الّزعفراف األصفر كطريقة عالجّية موروثة، وىذا تفسير ابن منظور للتعبير الذي تصف بو العرب المجنوف إذ 

ضغط الدـ المنخفض "، ويسهم الّلوف األصفر ُب رفع (7)"لمن بو شيء من الجنوف: فالف في صفرة يقولوف
 .(ٛ)"المرتبط باألنيميا واإلنهاؾ العصبي والوىن العاـ

قالوا: ادُع لنا ربك يبيِّن لنا ما لونها قاؿ: "والقرآف الكرَل أشار إىل األثر النفسي للوف األصفر، فهو يسّر الّناظرين 
، واألصفر كغَته من األلواف ٭تمل دالالت مغايرة لدالالتو (ٜ)"يقوؿ: إنها بقرة صفراء فاِقٌع لونها تسرُّ الناظرين إنو

فبسبب اقترابو من الّنار واالشتعاؿ أصبح معبِّرًا عن الحقد والحسد والّضغينة والخيانة والغدر كما "اإل٬تابية 
، (ٔٔ)"لوف الجوع والجنوف والفراغ"، وىو(ٓٔ)"والقحط ارتبط األصفر الداكن بالمرض والّشحوب والجدب

 . وىو لوف األوراؽ الذابلة، فبل يشي باالرتياح للنفس.(ٕٔ)"عالمة الحزف وخيبة األمل"واألصفر إذا كاف كدراً 
أصفر فاقٌع، "وقد عرّب العرب عن اللوف األصفر بألفاظ متعّددة للداللة على صفات ىذا اللوف ودرجاتو، فقالوا:

                                                 
 .76اإلضاءة المسرحية: ص  - 1
 .251تفسير األحالم: ص - 2
 .255: ص األدباأللوان في المغة و  - 3
 .96المون في الشعر العربي قبل اإلسالم: ص - 4
 .196/ 11موسوعة عمم النفس: - 5
 .72ص م.1989سورية، الالذقية،  -ماري أندرسون، ترجمة فؤاد األسطة، دار الحوار  الصحة والتداوي بالمون: - 6
 96المون في الشعر العربي قبل اإلسالم: ص - 7
 .151المغة والمون: ص  - 8
 .2/96: سورة البقرة - 9

 .96المون في الشعر العربي قبل اإلسالم : ص - 12
 .255األلوان في المغة واألدب: ص - 11
 .251تفسير األحالم: ص - 12
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 .(ٔ)"الحنظلة صفراء فهي صرايةٌ "، وإذا كانت "عّي، وأصفر وارسوفقا
وقد حفل معجم الّلغة العربية بألفاظ كثَتة توصي هبذا الّلوف مثل الّذىب الذي تسميو العرب الصفراء واألصفر، ومثل 

ىب والزعفراف، أو أرادوا الذّ ، واألصفراف"الزعفراف والَوْرس والعسجد واٟتصى والرمل واللهب. والعرب قدٯتاً قالت 
وىذا يدّؿ على غراـ الّنساء ، أىلك الّنساء األصفراف: الّذىب والزعفراف". وقيل ُب ا١تثل (ٕ)"الورس والذىب

 .(ٖ)"باللوف األصفر لغرامهن بالّذىب والّزعفراف
 ئم بُت النار والشمس. ؤتا أّف اللوف األصفر ارتبط بالّنار والشمس، فقد اكتسب معانيو ا١تتعّددة من ىذا االرتباط القا

وىو  ربطوا بين الّشمس واللوف األصفر، فكانوا يصبغوف مالبسهم بلوف سمّوه بػ"لوف الشمس"،والعرب "
وكانت الّسادة من العرب ، الثوب المهرَّى األصفر، وكانوا يطلقوف على الّثوب الذي يبدو أصفر المعًا اسم

 .(ٗ)تلبس العمائم المهراة وىي الصُّفر"
قيل للخائف "لذلك  -وىي صفات تبلـز بعض الناس -اف الّلوف األصفر من دالالتو اٞتنب وا٠توؼ واٞتوعو١تا ك

 .(٘)"والخائر أصفر األست وأصفر األنامل
وقد ربط العرب الّلوف األصفر بأعدائهم، فأطلقوا على الّرـو )بٍت األصفر(، ورّٔتا كانت ىذه التسمية تقًتب من تلك 

"فبنو األصفر تقترب من )بني الجدب( أو)بني الموت( أو )باعثي الموت والخراب(، وكأّف  الدالالت الّسابقة،
ىذا اللوف لعنة تصيب األعداء، وتجّردىم من الحمرة )لوف الحياة(، والخضرة )لوف الزروع الخلود(، وليس 

، (ٙ)من ُحْمر الّنعم" في سبيل اهلل خير -أي جوعة  -بعيدًا عن ذلك الحديث الذي ينقلو ابن منظور "َصْفرٌة 
قيل لديوجانس: لػَم اصفرَّ الذىب؟ قاؿ: لكثرة أعدائو، فهو "ويذكر البَتوٍل حوؿ عبلقة الصفرة با٠توؼ قائبًل: 

صفرة الوجو في المناـ "، ومن ىنا رُبػَِط بُت ا٠توؼ )الّصفرة( وىروب الدـ )اٟتمرة( من الوجو، فػ(ٚ)"يفّرؽ منهم
 دّؿ االصفرار على الخوؼ، وربما، وقد تكوف الّصفرة في الوجو دلياًل على النفاؽتدّؿ على الّذّؿ والحسد، 

 .(ٛ)"ومن رأى في المناـ أفَّ لوف وجهو أصفر نالو مرض
ومن خبلؿ معاٍل الّلوف ا١تتقّدمة ٧تد أّف الّشعراء األندلسيُت قد تطرّقوا إليو بتعّدد صفاتو ومدلوالتو، وسنحاوؿ استقراء 

 ذلك فيما يأٌب.

                                                 
 .122، 99، 97 : صكتاب المممع - 1
 .74المغة والمون: ص- 2
 .217المرجع السابق: ص- 3
 .98المون في الشعر العربي قبل اإلسالم: ص - 4
المزىر في عموم المغة وأنواعيا: عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، شرحو وضبطو وصححو وعنون موضوعاتو وعمق حواشريو  - 5

 .1/293محمد أحمد جاد المولى، عمي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار إحياء الكتب العربي.
 .121المون في الشعر العربي قبل اإلسالم: ص  - 6
 .232ىر في معرفة الجواىر: صالجما - 7
 .2/41 بيروت. -تأليف الشيخ عبد الغني النابمسي، المكتبة الثقافية  :تعطير األنام في تعبير المنام - 8
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 : املباشسة للون األصفس الداللت -أوالً 
 : المدح 

مصّرحُت من خبل٢تم  "بنو األصفر"فذكروا الّرـو بقو٢تم  ،استخدـ الّشعراء األندلسيوف اللوف األصفر ُب سياؽ ا١تدح
٠توؼ الذي فكاف الّلوف األصفر دااًل على ا ،بعد أف أٟتق العاَر والّذؿ ببٍت األصفر ،إىل إظهار شجاعة ا١تمدوح وقوتو
ـّ األعداء والّنيل منهم. ،دبَّ ُب أوصاؿ أعداء ا١تمدوح  وىم ُب الوقت ذاتو أرادوا من ذلك ذ

 دالالت اللّون األصفر:   -    

 :الخوؼ والجبن -1       
 فالّشاعر ابن ٛتديس يقوؿ ُب ٦تدوحو اٟتسن ،ارتبط الّلوف األصفر با٠توؼ وا١توت اللذين يشعر هبما أعداء ا١تمدوح

 :(ٔ)بن علي بن ٭تِت
ّٖرًحاإجُج ً  اا٧فف ٤ ًابـاا٧ًجّٮااػًِٖجٮاااػ

 

 ًٖ ً ػلقااأقف٤ ًؿااا٥ًؽااا٣ًّؿاااوًطؾلااا٧جًِٮاااػد
 

فارتعدت  ،( الذين غشيت وجوىهم صفرة ذىبت بنضارة وجوىهمبني األصفرإفَّ الّشاعر يتحّدث عن الرـو )
وعادوا  ،ُأصيبت با٠تيبة والفشلفكّل ٤تاوالهتم  ،ومشى ا٠توؼ ُب عروقهم ووجوىهم خوفًا من ا١تمدوح ،أوصا٢تم

 صفر اليدين.
عندما ٬تّسد ا٠توؼ والرىبة من ىوؿ ما جرى لؤلعداء  ،ورّٔتا شارؾ ابن خفاجة ابن ٛتديس ُب رسم تلك الصورة

 :(ٕ)الرـو
ِّااا٣ًُّجؾصباااِػ٩ًُّبااا٦ِ ٕاف ٣ ًج ً ًؿ ٧ِؼااا٠نًق ااا

ٛ ًجؾ٧ اا٧ ًًِ ٖ ًجؾِلاق ًباا٦ًَِاٖاًبااًِجّٮاااػه
 

 

ٗ  ًهعاا٥ ًجّؾقاا٣ ً ق ـاياا٨ًجؾًً ِِاا١ ًجؾغ اا ًعو

ّٖرًؾا٦ً    اا هًًًً ُ جع فاوًجؾّيااقا٠ ًػوٮااػه ٔاً ًؼها
 

لدرجة أنّو ٬تعل ا٠ِتّل يغيب عن ا٠تليل، و٬تعل العاشق ينسى التغّزؿ  ،فابن خفاجة يصف فداحة ا١توقف وىولو
رّة خوفاً فًتى وجوىها مصف ،ففيو ترى األعداء من الرـو ذوي الوجوه البيضاء قد خافت من رؤية الّسيوؼ ،باٟتبيب
حيث يشّبو ىذه ا١تعركة لشّدة  ،ويظهر األثر القرآٍل فيها ،وىو ُب صورتو ىذه ٬تنح إىل ا١تبالغة ُب رسم أبعادىا ،وفزعاً 

 . (ٖ)"يـو يفّر المرء من أخيو وأمو وأبيِو وصاحبتِو وبنيو" ،ىو٢تا بيـو القيامة الذي يذىل الّناس
 : (ٗ)الرـو قائبلً  وُب الّصفات نفسها ٮتاطب الّشاعر ابن سهل

ُ ج ًً  ٖ ِ ااا ٖ ًفااالؽ ٤اًؾؾااا٧ُاً ًقاااوً ر ًأٮااااػه

َ اااؾهقاؿو ًؿؾؽاااو ًِاااو و ً َ ؼااا٨ًًً ًفااإجً
 

 
ٖ ؿو ًػفااإِ ًجؾشاااؿًَ٘طػااا٩ًذؾااا٢ًجؾّضااا

ٔ ؿوًً ً أـااام٤ًجُااا٥ًّػؾم ضااااو٧جًؾااا٦ً  ااا
 

 ،لناسحيث يقوؿ ٢تم: إذا اعتدًب أنفسكم شررًا شواظًا يُػْرمى على ا ،إّف ىذه الصورة ٖتمل الّتهكم من بٍت األصفر
والرـو ىم أولئك  ،فممدوحو ملك عزٍّ وإباٍء وتقوى ،فإّف ا١تمدوح ىو سمس تقضي على ذلك الّشرر الذي أضـر الشر

 اٞتّن الذين أصبحوا ٢تم خدماً.

                                                 
 253ديوان ابن حمديس: ص  - 1

 .229ديوان ابن خفاجة: ص  - 2

 .36،  35،  82/34 :سورة عبس - 3

 .28ديوان ابن سيل: ص  - 4
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 :(ٔ)ورٔتا رسم الّشاعر ابن فركوف صورة رائعة ١تمدوحو من خبلؿ وصفو لسيوؼ ٦تدوحو البيض
ُ ب فوًًبؽاااال ً َاااااقوِػ٦ًِِبقضااااو ًؿ ض ااااو ًل

 

 

ًًًً   ٗ ٖ ًَ ؿام اا ِ ؾاا٨ ًِبٖؼااوِ ًجؾصُّااػد ٖ ًج  ح ؿااا
 

فاألسياؼ البيض تعّلق العقود اٟتمر ُب رقاب  ،إنّو ُب ىذه الّصورة الرائعة ٯتازج بُت ألواف عّدة ُب تدبيج طبيعي ٚتيل
.  ،األعداء  اليت يصفر لوهنا الٖتاد ا١توت وا٠توؼ ُب نفوس القـو

 :(ٕ)وشجاعتو قد جعل بٍت األصفر أذالء خاضعُت، يقوؿ ويذكر ُب موضع آخر أّف ا١تمدوح بقوتو
 ٖ ً جًِعؿ ااااااااااااوِ ًجّ ِ ًجّ اػهاااااااااااا

٘ ًجؾااااإً  ٬ّٖق ًًِؽمباااااو ًجؾااااا ًِبل قاااااا

ٖ ًجْؼدم ِضاااا٩ًًً ٖ ِبًجباااا٥ ًجّحاؿ اااا  ِبوضااااا
 

 

ٖ أباااا٩ًجِيااااقا  ًًباااا٥ ًأباااا٩ً  عاػهاااا

 ً ٖ ُهعاػهااااا ًؿ و ِؾااااا٦ ًأ ااااا٨ًِؿااااا٥ ًج

ًً ٖ ٗ ِ ًذ ربًبااااااااًِجّٮاااااااااػه  ِبِعاااااااا
 

 :(ٖ)د بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي فيصف ا٠توؼ وا٢توؿ قائبلً أما الّشاعر أٛت
 ٛ  َيااا٧ّ ًؿـفاااوً  ااا٧فف٤ًظلاااوً باااق

 

 

ًُّؿـفاااوًجؾعؼاااوُ  ًً ٖ ًؼـاااو ًَصاااػ    ااا
 

كما أّف منظر القنا ا١تشّرعة ُب   ،يصف الّشاعر كيف ٗتاؼ الوجوه عند رؤيتها سيوؼ ا١تمدوح وىي ٣تردة من أغمادىا
 وعها ٗتاؼ منها العقارب ا١تعروفة بسّمها ا١تميت القاتل. ٝتاء الوغى من شّدة ىو٢تا ور 

ِطيلة الدىر  (ٗ)وكأهّنم أصيبوا من ٦تدوحو باليَػَرقافِ  ،والشاعر أبو جعفر بن أزراؽ ٬تد أّف العداة اصفّرت وجوىهم
 :(٘)يقوؿ

ًُّأؾااااا٧ج  ًجؾع ااااأجِبًؽلـبؿاااااًو   َ صاااااااػه
 

 

ٖ ؼهاااو ً  ٖ ًبوؾق   ُ ؿ ااا٧جًؿـااا٢ًطااا٧ر ًجؾااأف
 

 توظيف الّلوف األصفر ُب ىذا الّسياؽ معرّباً عن ا٠توؼ واُٞتنب الذي ظهر على  وجوه األعداء.لقد جاء 
 : العظمة – 2      

، شفَّ وصفا"ألّف اللوف كّلما  ،إّف اللوف األصفر يدّؿ على عظمة ا١تمدوح وقّوتو وعلى صفاتو الّسامية دّؿ على  ،رؽَّ
وفي  ،ة النبيلةفات اإلنسانيّ إيجابياتو وارتقائو في الصّ  وعلى ،وعلى مستوى وعيو السامي ،رقي صاحبو

 .(ٙ)"والعكس صحيح .المقدرات الذاتية
هم والقوس، فالشاعر ابن ىاٍل األندلسي يرى وصف السّ وقد عرّب الشاعر األندلسي عن عظمة ٦تدوحو من خبلؿ 

 :(ٚ)العظمة ُب ٦تدوحو من خبلؿ قولو
ٔا  ًٮاااو٬ى ًً ٖ ًجؾِؼااا ًق ص اااؾه٩ًعؾقااا٦ًأٮاااػ

ّٖج  ًجؾؽعاااا٧ِ ًؿنُؼاااا٠ً   ٖ ًع اااا  أ اااا
 

 

٧ً  َاااٖحً ع٧ اااوه ًِؿٖـاااو  ً  اااٖ جه 

ٛ ًؿشاااؼ٧  ًجؾعؼقؼاااِيً شااا٧ ً    أباااق
 

وصدورىم، آلالت اٟترب، ألنّو ٯتنحها شهوهتا من دـ األعداء ورقاهبم  ولقد جعل الّشاعر ٦تدوحو ٤تّط دعاٍء وتسبيحٍ 
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، وكذلك القوس تشاركو ُب ىذه الّصبلة، وقد وصفها أهّنا فالرمح يصّلي عليو، ألنّو ال ٮتطئ التسديد، فيصيب ٨تور ا لقـو
مرناف، وىو وصف النطبلؽ الّسهم منها، ورٔتا عرّبت لفظة مرناف عن معٌت أبعد من ذلك، ألّف الرّنُت يستخدـ لوصف 

ص ىذه ا١تآًب تصويرًا ١تا الّصوت باٟتزف والعويل، وكأّف ىذه القوس تتنبأ ٔتقتل وإقامة ا١تآًب لؤلعداء ُب ديارىم، فتنقل تشخي
 .(ٔ)ىو موجود، ويكّمل الشاعر صورتو بتسبيح باقي اآلالت اٟتربّية والَفرس اٞترداء وصبلهتا على ا١تمدوح
 :(ٕ)وكذلك الّشاعر أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب الفضل جعفر بن أيب عبد اهلل بن شرؼ يقوؿ ُب مدح نفسو

 ْ ًحاااا٧ؾ٩ًؿاااا٥ًجّعاااأجِهً جَىً ؽوِاااا

 ٖـاااااو  ًؾػٖؼاااااِيً  ؾػفاااااو ٮاااااػٖجه ًِؿ
 

 

ِ اااقاو و  ًًً ً غااا ج  ًؿٖفااا٧  ًجؾؾؼاااوه بً

ٖاقااااو  ًًً ٖ ًع  َاااااؿ  ٛ ًؿ ؽدي اااا٧ ً أ   أبااااق
 

يصّور الّشاعر شجاعتو وعظمة نفسو من خبلؿ األعداء الذين ٭تيطوف بو، فيذكرىم من أجل إظهار تلك الشجاعة والعظمة، 
فراء ذات الرّنُت الكثَت كأهّنا تفارؽ ٤تّباً والّسيف القوّي والّرمح فأعداؤه ىم الكاذب والعدو ا١تبغض والغيور اٟتذر والقوس الص

الّصلب األبيض الذي ُيكسى من دـ األعداء لوف االٛترار، وُب ىذه الصورة اكتفاء بديعي أ٘تمنا معناه، وُب قولو أٝتر عرياف 
بل أف يصطبغ بالّدـ؛ ألف الطّعنة النجبلء مبالغة مدحّية رائعة، ألنّو يصّور نفاذ الرمح من أجساد األعداء بسرعة فائقة ق

 الّسريعة ٘ترؽ من اٞتسد من دوف أف يصيبها لوف الدـ. 
، وصوروىا بألواف ساطعة مشرقة، فهي من ألواف الشمس اليت يغلب "صفراء"وا القوس وال بّد من اإلشارة إىل أّف العرب ٝتّ 

 اٞتربوت من الّشمس. عليها البياض والّصفرة، وكأهّنم يستمدوف الربكة والقوة و 
 :(ٖ)غَت أفَّ أبا البقاء الرندي يقرف ُب مد٭تو بُت التعّلم والسيف ُب إشارة إىل شجاعة ا١تمدوح، فيقوؿ

ًً ٖ ًؽاااااال بًُجحماااااا٦ًُ   ً  ًَفاااااا

ًَٖحلُّاااا٦ًؾؾؿهاااأًأ ؾاااا٦  ًؿاااا٥ًأٮااااػ

ِ ًؿااا٥ًِاااؽ٣ًَ ؿؽٖؿااايًن ّٖ ق  أ ااا٧ًجؾااا
 

 

ًغااا ًجؾق اااٖج ًِبفاااوً جؾِلاااقاًٛ جَّااا٣ 

ًوًِااوهًاًخ اا٣ً ػؾاا٧ًب ااٖج ًج اا٧اًؿااًًً

  ُّبؿاااااوًطوؾااااا٦ ًِػعااااا  ً اًقطااااا٣ ًً
 

ٚتالية تتمّيز ىذه الصورة بلمحات أّخاذة، فراحة ا١تمدوح روٌض فيناف خصب، غَت أنّو ال ينبت الزىر فيها، وإ٪تا تنبت  ٍُ ٍُ
اٞتسم والقناة لكثرة فيها ا١تعاٍل الّلطيفة من قلمو الّسياؿ، وكذلك ينبت فيها الّسيوؼ والرماح اليت ترى كّل رمح فيها ٨تيل 

 الطعن، فلو أنّو عاشق ١تا أ٨تلو الّشوؽ إىل من ٭تّب كما أ٨تلو طعن األعداء وانغرازه ُب أجسادىم. 
 : الجماؿ – 3

ُب ُحْسنو الّذاٌب أـ ٔتقابلة األشياء لو، كقوؿ أيب ذلك ، سواء أكاف عليوالّلوف األصفر فأسبغوا تغٌّت الشعراء ّتماؿ ا١تمدوح 
 :(ٗ)لساف ُب مدح القائد أيب عمرو عثماف بن ٭تِت بن إبراىيماٟتسن بن 

ُ ًـ وِٮااااع ٦ً  ِ يااااا٥ ًؾ باص ااااو ًّٖج  ؿصااااػ
 

 

ًاًِبِعؼدق اااااو  ًً ِِاااااقل   ؽلـّااااا٦ًػضبااااااي ً
 

إّف ا١تمدوح ذو حسن هبّي، فلوف وجهو كلوف فّضة موشاة بلوف الذىب، ورّٔتا أراد الّشاعر ابن شخيص أف يأٌب بصورة غريبة 
 :(٘)لى روعة ا١تمدوح وٚتالو، فجعل األصائل حاسدة لو، عندما نظرت إليو ُب نظرة متقابلة معّينة، فيقوؿمبتكرة تدّؿ ع

َ اال١ ًبعضاافًو ًِٔجؾيااوعورً ً   ؿاا٥ًحياا
 

 

ّٖرً  ااا٧ ًجّٮاااو٣٬   جً  فااا٢هًجٮاااػ
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 : (ٔ)معرباً عن ذلك فيقوؿ ،حاس والذىبفهناؾ فرؽ كبَت بُت النّ  ،ويرى ابن سهل أّف اٞتماؿ والعظمة عند ٦تدوحو أيب ٭تِت
٘ ًأبااا٩ً ٟ ًؾؾـّاااو  ًؿااان  ًؾؾااا٬ٖق   ًَلااا

 

 

ّٕف ىًًِ ٖ ًبوؾاا  خقاا٨ًػؾااقً٘ق ؼااو ًجؾصُّااػد
 

 : الذّكاء – 4 
وقد وجد الّشاعر ابن سهل ُب سياسة  ،أنّو يدؿ على الذّكاء واٟتلم ،من ا١تعروؼ كما مرَّ معنا ُب مقّدمة ىذا اللوف

 :(ٕ)٦تدوحو ما يدّؿ على ذلك
ً ًِحااٗ ُ بااا ً  ًجؾش ااِٖمًعـاا٦ًبااوِه٨حو

ْهؽٖؿااااااوِرً بوؾِؾفااااااوً ً طهع ـااااااام ف ٤اًبو

ٖ ًجؾٌطااا٧جر ًؿ ؼاااوَ  ًً  ؼااأًَفااا٣ ًجؾيُّاااؿا
 

 

ٙ ًقؼصااا٤ ًأظف اااًٖج ً جؾٖػاا١ ًؿنااا٣ ًجؾااالط

ٖ جًًً ٌ ًؾااا٧ًطهع ااا٥ ًجؾؼـاااوًؾم ؽهيبااا ً ًحقااا

ٖ ًجؾؼصااا  بهًأباص اااًٖج   َؾؼااا٨ًبفاااوًجؾصُّاااػد
 

ة اليت تقصم ظهور كالقوّ   اففيكون ،افوينفع اف٬تدي نذيلُت الالشديدة واللّ فاؽ با١تناقشة بلؿ والنّ إف ا١تمدوح حارب حزب الضّ 
ماح لتكّسرت ومل ينْل شيئاً ولو أنّو حارهبم بالرّ  ،جعلهم خاضعُت لو ،ميموقد كانت مكرماتو وعطاياه طعنًا ُب الصّ  ،األعداء

 ى إىل استقرار حكمو. وىذا األمر أدّ  ،بات با١تاؿ وا٢تلذلك كانت سياستو تقـو على ا١تداراة وحسن التأٍلّ  ،من أىدافو
وىكذا ٧تد أّف دالالت الّلوف األصفر تعّددت عند الشعراء األندلسيُت، فعرّبت عن معاٍل ا٠توؼ واٞتنب عند األعداء، وعن 

 العظمة واٞتماؿ والذكاء اليت ٕتّلت بأعظم معانيها عند ا١تمدوح، فكاف للوف األصفر أبعاداً فوؽ لونّية. 
 زل: الغـ 

بياض الوجو ا١تشوب  ،ما حُت يروف فيو ٘تازجاً بُت لونُتوالسيّ  ،وا عن افتتاهنم ّتمالووعربّ  ،عراء األندلسيوف باٟتبيبتغزؿ الشّ 
 وع من اٞتماؿ األندلسي ُب أشعارىم الغزلية. لوا هبذا النّ وقد تغزّ  ،بصفرة الذي يداخلو اٛترار ا٠تد

 :رىوف األصفر مع ألواف أختمازج اللّ  – 1
ٚتعت فيها الورد األٛتر  ،و روضةفظّنو أنّ  ،ىا ٚتااًل رائعاً فرأى ُب صفرة وجهها واٛترار خدّ  ،ؿ الشاعر األندلسي باٟتبيبةتغزّ 
 هار األصفر. والبَ 

 :(ٖ)احر ُب اٟتبيبوقد عرّب الشاعر ابن عبد ربو عن ىذا اٞتماؿ السّ 
ًِ ّٔ ٖ بنً ً اااااااا ٖ ب ً ًح ؿااااااااا  ٮ ااااااااػد

 

ًاًُ ٭ااااااايهً ُ نً   ُ مجعااااااا  ب فاااااااو
 

و الشاعر ىذا التمازج ما حُت يشبّ والسيّ  ،ة رائعة ٞتماؿ اٟتبيبفرة واٟتمرة أعطى صورة فنيّ ىذا التمازج اللوٍل بُت الصّ  إفّ 
 هار األصفر. الورد األٛتر والبَ  اللوٍل الذي حملتو عينو ُب اٟتبيب بروضة خضراء تضمّ 

 :(ٗ)ؿ الشاعر ابن ٛتديس باٟتبيب قائبلً فيوويتغزّ 
 ياااااا٤ ًُااااااَ ًـااااااوع٤ ًؾهؿاي اااااا٦ً  

 

 

ًِٔػقااااا٦ًجَّفاااااوتاًً  ؾصاااااػِٖبًجؾعياااااه
 

حىت أهّنا تّتهم  ،أدركت نعومتو اليت ليس ٢تا مثيل فإذا ما ١تستو يدٌ  ،ةو ناصع البياض كالفضّ اعر جسم اٟتبيبة بأنّ يصف الشّ 
 العسجد ولونو بعدـ اإلغراء و اٞتماؿ.

 :(٘)يقوؿف ،ؿ باٟتبيبةو يتغزّ اعر ابن خفاجة فإنّ وأما الشّ 
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ٖ جه ًَ واِؿاااا٣ ًـ ػدوااااي      ب قاض ااااوه ً ًٮ ااااػد
 

 

ًً ٖ ُهؿااا ٖبطدااى ً ج ٔ ر ًجؾ ـااا ْه ٘ ًعـفااوًج  َ ااـ ُػ
 

فاٟتبيبة ىي بيضاء الّلوف تلبس ثوباً معصفراً، وتفوح منها رائحة شذيّة كأهّنا الرائحة اليت تفوح من ا١تندؿ الرطب الذي 
رارة وإثارة، فينبعث الّشذا منو، وقد يعجب الّشاعر ابن سهل ّتماؿ يوضع على اٞتمر، وكأّف ىذا اٞتسد يتوّىج ح

 :(ٔ)اٟتبيب، فيقوؿ فيو متغّزالً 
ًًِ ّٔ ٫ًٜػاااا٧  ًٮ ااااػِٖبً اااا ٞ ً  اااا  ؾؾاااأؿ

 

 

ٙ ً ًِ قـاااااوُ ًِ  ػهم ااااٖج ًؿنااااا٣ ًجؾاااااـّؼ
 

 فالدمع الذي يسَت على خّد اٟتبيب األصفر كالّنقش الذي يُرسم على صفحة الّدينار الذىبية.
 :(ٕ)عر أبا عبد اهلل ٤تمد بن فرج يفّضل الّصفرة ُب وجو اٟتبيبولكن الشا

َِاااـ ٦ ًًًً ًاًمبو ٖ ب ًع ؾهااا  ؼاااوؾ٧جًبااا٦ًٮ اااػد
 

 ًًًً  ٗ  ػؼؾاااًًؿاااوًذجؽااا٤ ًعاااو  ًبااا٦ًـ ااا
 

 يرّد الشاعر على أولئك الذين رأوا ُب صفرة اٟتبيب عيباً، فأخربىم بأّف ىذه الّصفرة ليست بعيبٍ ُب ٤تاسنو.
زجو الّلوف األبيض أو األٛتر يصبح لونًا رائعًا ُب وجو اٟتبيب، لذلك تغّزؿ أغلب الشعراء إّف اللوف األصفر عندما ٯتا
 فغدا مقياساً للجماؿ األنثوي عندىم. ،بتمازج ىذين اللونُت أو ذاؾ

 :اللوف األصفر وَشْعر الحبيب -2
و يدّؿ على تغَّتٍ ُب مقياس اٞتماؿ وىذا إف دّؿ على شيء فأنّ  ،تغّزؿ الّشعراء بشعر اٟتبيب األصفر وتدّرجاتو اللونية

 عند الّشعراء األندلسيُت.
 :(ٖ)يقوؿ الّشاعر ابن الزّقّاؽ البلنسي متغّزاًل باٟتبيبة

ٖاعااااااو ًغاااااأجًؾه٧اـ اااااا٦  ًاًػه   أَُااااااؾ
 

ٖ ت ًؿـفاااوًجؾااامب   ًًًً   ؽواااور ًؿ ااا٥اًق واااا
 

 ،اعر العاشق الذي ٭تـر اللقاءذلك اللوف الذي يشبو لوف وجو الشّ  ،إفَّ اٟتبيبة أرسلت شعرىا ذا اللوف األصفر
 فتعروه صفرة الوجل. ،فيخاؼ من الفراؽ

 :(ٗ)يقوؿ ،ويرّد ابن حـز األندلسي على أولئك الذين وجدوا عيباً عند الّشاعر لتغزّلو باٟتبيبة ذات الّشعر األشقر
ٖ فوًًً ِ اااعا ًقعقل٧ـفاااوًعـااأ ًبش اااؼِٖبً

 قعقلااا٧  ًؾااا٧  ًجؾـّااا٧اًُ جؾمااادً٭اااؾهيًًً
 

 

ً ً اا٤ًفاإجًجؾااًً ًٕ ًَجـ فااوًعـاأً ػؼؾاا

ًً ٔ  ؾااااٖأ ً فاااا٧َرً ًجؾِغ٧جقااااِيً ماااا
 

يثَُت شعر اٟتبيبة األشقر إحساس الشاعر، فَتّد على أولئك الذين عابوا ىذا اللوف بأّف ىذا اللوف ىو لوف الّزىر 
 والّذىب، والذي يقوؿ غَت ذلك ىو جاىٌل كّل اٞتهل ُب الغزؿ واٟتّب.

 فتغّزؿ الشاعر األندلسي بو. ،اً عند األنثىاألصفر مقياساً ٚتاليّ  الَشْعرُ لقد أصبح 
  :وف األصفر و بنات بني األصفراللّ  -3

فعرّب  ،وا١تقصود هبم أىايل الّسكاف احملليُت الذين كانوا ُب األندلس أو من بنات الرـو ،تغّزؿ الشعراء ببنات بٍت األصفر
 مصّرحُت بذاؾ ُب أشعارىم. ،الشعراء عن حّبهم ٢تنَّ 

 :(٘)فيقوؿ ،مرواف اٞتزيري يذكر لنا حّبو لزوجتو اليت كانت من بنات األصفر فالّشاعر أبو
                                                 

 .154ديوان ابن سيل: ص - 1
 .2/59مغرب: المغرب في حمى ال - 2
 .218ديوان ابن الزقاق البمنسي: ص  - 3
 32لفة واألالف: صطوق الحمامة في اإل  - 4
 .134شعر أبي مروان الجزيري األندلسي: ص - 5



 -258- 

ٖ راًقااأج  ًؽااا٤ًِاااهوًِؿااا٥اًطػؾااايًن  ٮ اااِػ
 

 

 ًٖ ـاي ااااى ً ًبـااااوِرًجّٮااااػ  ٮااااػٖجه ًَ 
 

فهو كم بعث الّشجا واٟتزف ُب نفوس الفتيات  ،فالّشاعر يدعو على نفسو بصفر اليدين وخلّو٫تا من كّل ما ٭تبّ 
 اٌب ينسنب إىل بنات األصفر اٞتميبلت. الناعمات اللو 

 :(ٔ)وكيف ار٘تى قلبو بسهاـ عينيها اٟتور ،وكذلك يتغّزؿ الّشاعر اٟتكيم بفتاة رومّية من بٍت األصفر
ًبااا٩ًؿااا٥ًباااًِجّٮاااػًُٖقااا٤ ًُؿااا٨ًً

ًًَِٝااااف٤   ًِباااا٦ُؿااااماًؿاااا٥ًجؾؾواااا
 

 

ًجؾصاااااو٬ىًُ ؼؾااااامًبياااااف٤ ًجِااااا٧ 

 عاااا٥ًؽنااااىًؼاااا٧َ ًؿاااا٥ًجِو ااااى
 

فهي  ،ين بن ا٠تطيب فإنّو يتغّزؿ ْتسناء تتبخًت ٖتت منّصة من القماش ا١تعصفر ذات خّد ناعموأما الشاعر لساف الد
 :(ٕ)إال أفَّ ٢تا أرومة تنسب إىل سعد بٍت عبادة الذي ينتسب إليو بنو األٛتر ،من الصفر

ً ًِؿـ صباااينًًً ًػهؽهااا٤اًغهاااو  بنًَ ىاماااور ًٍااا

ٖ ً  ًأـّفاااااوًعٖبّقاااااي ًً  ِؿااااا٥ ًجؾصُّاااااػد
 

 

ٔ ًًؿ ع صااااػِٖبًجؾ ّهااا ٖاب ورًؿ صااااؼ ٧ؾِيًج ًي ااا

ًًِٔ َ ااعا ـِاا٩ً َِااؿ ور ًب  ًاًػقفااوً ً ذ جًج ام ِؾق اا
 

وكاف ذلك نتيجة الّتمازج بُت العرب الوافدين  ،وعرّبوا عن إعجاهبم وافتتاهنم هبنَّ  ،إفَّ الّشعراء تغزّلوا ببنات األصفر
 وسكاف الببلد األصليُت. 

 :الّلوف األصفر والمرض والشحوب  -4
٢تذا ٧تده يقرف بُت الّشوؽ واٟتّب  ،وف األصفر ُب سياؽ الغزؿ واٟتّب بدالالت ا٢تزاؿ والّشحوب وا١ترضارتبط اللّ 

اخلي االضطراب الدّ "ويغدو رمزًا إىل  ،فيصبح ىذا اللوف لونًا باردًا شاحبًا ثقيبلً  ،والّسهاد وبُت الّشحوب وا١ترض
ندلسي يعرّب عن حالو النفسّية رابطًا حالو النفسّية بشمعة ، فابن ىاٍل األ(ٖ)"وغياب الراحة النفسية واالطمئناف

 :(ٗ)فيقوؿ ،رآىا
ِ ااااؿاع ي ً ًٮ اااالوب يًن ـ٩ًِ ِااااال ف ما ًؾؼاااأًأه

ٔ بنًًً ٗا  ً ًػهـااااوهنً  حااااا     اااا٧ر ً ح اااا
 

 

 ًٞ ً  ًف اااا٧ار ًؿااااوًأهؾدؼاااا٨ً ؿااااوًأَ ٧ ؼهاااا

ًً ٞ ُ ً أ ؿ اااا ٔ ًعااااَ ً ِجٮاااااِػٖج ً َ ياااااف ق
 

فهو يعيش حاؿ اضطراٍب من ضعٍف ُب جسمو  ،ؿ ما يلقاه وما يتوقّعوإفَّ الشمعة تشبو حاؿ الّشاعر ُب ىو 
 ووحدةٍ وسهٍر ومرٍض وبكاء مستمر.

 :(٘)ويعرّب الّشاعر ا١تعتمد بن عباد عن حّبو لزوجتو اعتماد قائبلً 
ـّااا٩ًفاااو٤٬ ًبااا٢ًِؿغاااٖت ًًًً ًؿااا٥ًِااا٢ًُأه

ًًً ٞ  ؾااااا٧  ًؽهي اااااما٦ ًٮاااااػٖب ً ؿااااأجؿ
 

 

ًػعؾاااا٨ًف اااا٧جِمًؾاااا٦ ًعؾاااا٩ً  ٬اااا٣ ًً

 فوً  ياااا٤ ًـوحاااا٣ ف طهؾااااًًَااااوو٬ل 
 

وا١تدامع  ،أو٢تا ذلك االصفرار الذي يشوب وجهو ،وغرامو هبا فيو أدّلة تدّؿ على ذلك ،فالشاعر يهيم ويغـر بزوجتو
 وجسم ضعيف مريض.  ،الغزار اليت يذرفها كأهّنا سحب ىّتانة

 :(ٙ)ويتغّزؿ الشاعر ابن ٛتديس ٔتحبوبتو ساعة الفراؽ قائبلً 
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ًعلبااًٖجَّاا٨ً ؼاأًَااػٖرًعاا٥ًٮ ااػدٖبنًًً

 

 

ًًًِٔ ًٞ ًؾعااقًِبفااوًعاا٥ً   ااا ًؼؾااىنًؿػهاا

وىذه الّصفرة عرّبت لعيٍت  ،لقد أراد الّشاعر أف يقوؿ: إّف ٤تبوبتو كشفت عن صفرة علت وجهها عندما أراد الفراؽ 
 الّشاعر عن اٟتزف واألسى اللذين شعرت هبما ٤تبوبتو ٕتاىو عندما ىمَّ بالرحيل.

 :(ٔ)ب متغّزاًل فيووٮتاطب الّشاعر ابن سهل احملبو 
َٞقااوًؿاا٥ًغاأجًؽاا٣ًُّؾػظاا٩ًػقاا٦ًؿاا٥ًطًه ًؿاا

ًَُؾؾّضااـ٨ً ياأً   ؽيااوًِ ضااو  ًجٮااػٖج
 

 

ًًً  ٗ ِِاااعٖ ًؽؾهااا٦ًغهااا  ً ً ًعيااا٨ً ؾقااا

ْ ًؿاا٥ًؿااوهًجؾُؾؿاا٨ًـ ص اا ًً  ؾاا٧ًؽااو ًق ـاض اا
 

يتلّفظ بو الشاعر إال وأراد أف يعرّب بو عن عشقو حملبوبو، لذلك يتمٌّت أف يكوف كّل شعره ُب اٟت فما من لفظ من و بيب غزالً، ٍُ
 شدة حبو لو فإّف جسمو اكتسى بلوف الّشحوب، ولو كاف ذلك ا٠تضاب من رضاب اٟتبيب ٠ترج وساؿ. 

 :(ٕ)ويصرّح الّشاعر عبد الكرَل القيسي ْتالو النفسّية قائبلً 
ًِٔؽااوؿ٥ ًًًً ًػلوؾؼؾااىً جه ًِؿاا٥اًف اا٧ اًجؾِغقاا

ٖ ب ًً َ ػداااا  ً ُ ٞ ً جٮاااااػٖج  ـ واااا٧ر ً  ؿاااا
 

 

ًؾؿماااا٧ّف٤ ق اااال  ً يااااؿ٩ًجؾقاااا٧ت ًؾًً

ٔاَ ًؾؾعٔجؾااااِيًَـمؿاااا٩ًًً ٔ ًِٮاااا  ِ اااا٧جِف
 

يظهر وتَػْمتثل دالئلو لكّل من يتخّيلها، وىي الّضعف والدموع وا١ترض  فهوإفَّ الشاعر يصرّح بداء ا٢توى الذي ُب قلبو، 
 والّشحوب والّصعداء، وكّلها أدلة صادقة ال إفَك فيها وال زور. 

 :(ٖ)ن نفسوويعرّب الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ ع
ً  ًقضااا٩ًجؾّصااالًْ  هًؿااا٧ًَ٥جٮاااؾـوًًً

ٞ ً  هً ًٮاااااالوبمـوًً ً ؾااااااقً٘قطؿاااااا

ٖ ًؿاااأجؿعـوًً ٖ ً ٧جُحـااااوًمحاااا   ٮااااػ
 

 

ً قظؾااااا٤ًجؾؾقااااا٣ً  هًؿااااا٥ًَوػقـاااااو

ٞ ًجؾقااااو ً  ًؿاااا٥ًَيااااؾقـوًًً ً قؼطاااا

ٛ ًؿ٧ج٭ااااقـوًً  َاااا٧  ً ٧ج ـااااوًِبااااق
 

، فإذا ٕتافينا كاف ظبلـ الّليل ٥تّيماً على يقوؿ الشاعر مفتخراً بنفسو: إّف الصباح ال يضيء إال من خبلؿ وصالنا مع من ٨تبّ 
الوجود، وليس من طمع إال ُب الّصبابة واٟتّب، كما يقطع اليأس من التسّلي والّسلواف، ألفَّ اٞتوارح غدت صفراء من لوعة 

وفنا بيضاء اٟتّب وخوؼ الفراؽ، واٛترت ا١تدامع من البكاء لطوؿ البعد، كما أّف اٞتوانح اسودت للحزف واألمل، وغدت سي
 لبطولتنا وعزّتنا. 

 :(ٗ)ويتغّزؿ الشاعر اٞتراوي باٟتبيب، وُب يده سوسنة صفراء، فيقوؿ
ٖاػاااااوً  َ ااااا٥ًَق واِؽقااااا٦ًِع  ُ ًِبي ٧  أهِاااااو

 

 

ُ جًًً ٖ ج ِِااااِؼ٦ًِِجٮاااااِػ    ق واؽاااا٩ًؾهاااا٧ا  ًعو
ئحة الّسوسن، ولونو كلوف فالشاعر عندما رأى اٟتبيب ٯتسك سوسنة صفراء ويومي هبا إىل خّده، وجد أّف رائحة اٟتبيب كرا 

 الّشاعر الذي اصفرَّ وجهو من شّدة ىيامو للمحبوب.
كاف   اليت كتسب دالالت ا١ترض والّشحوب والقلق عندما يتعّلق ذلك اللوف بانفعاالت اٟتّب والعشق،يإفَّ اللوف األصفر 
  عندما يرى احملبوب أو يتغّزؿ بو. من وطأهتاالّشاعر يعاٍل 
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 : غري املباشسة للون األصفسالداللت  -ثانياً 
 :ًالمـدح نموذجا 

 النـار:  - أ         

والنار تُعرؼ أهّنا ترتبط ٔتظهر  ،وفقاً لرؤية الشاعر لتلك ا١تفردة اللونية ،بدالالت متعّددة "النار"جاءت ا١تفردة الّلونية 
ر التحالف، نار المزدلفة، نار نا"فقد عّددوا تسمية نَتاهنم ا١تقّدسة  ،قدسّي شاعرّي عند العرب منذ القدَل

ونار  ،ونار السليم ،ونار األسد ،ونار الصيد ،المة، ونار الحربونار الغدر، ونار السّ  ،االستسقاء، نار الزائر
 وعلى نوع رغباتو وحاجاتو.  ،للّداللة على ما ُب نفسو (ٔ)"ولقد كانوا يقولوف للرجل ما نارؾ ،ونار الوشم ،ءدافال

وىي تحرؽ وتهلك  ،الخير والشر. النار تسطع وتنير في الجنة"الّشمس ٖتمل الوجهُت ا١تتقابلُت إّف النار كانت ك
هي. النار متعة لألطفاؿ الجالسين في وىي موقد الطّ  ،ار رقيقة ورىيبة. إنها كارثة القيامةفي الجحيم. النّ 

سلي عب والتّ راد اللّ ا عندما يُ خروج عن طاعته ها مع ذلك تعاقب كلّ ولكنّ  ،حلقات بالقرب من مدفأة المنػزؿ
ار إلو يحمي ويقي، رىيب، وىي االحتراـ والوقار. النّ  ،ها الراحة والهناءباقتراب شديد من ألسنة لهبها. إنّ 

 .(ٕ)"أسس ومبادئ التفسير الكوني ها بالتالي أحدّ ها قادرة على المعارضة والنقد: إنّ شرير. إنّ  ،طيب
متخذين من مفهـو الّتجسيم أمراً أساسياً  ،اؽ مدح ا٠تلفاء واألمراء تعّددت دالالهتالذلك ٧تد أفَّ صورة الّنار ُب سي

  ، وىي:"النار"دالالت ا١تفردة اللونية ُب تكوين تلك الدالالت؛ أي التعبَت باحملسوس عن ا١تعنوّي، معرّبين عن أىّم 
  الهػالؾ: –  1     
رة اعمة اللطيفة ونار درامية مدمّ ن نار حميمة مع أحالـ اليقظة النّ برمزيتها في الخياؿ اإلنساني ما بي متدػت"النار 

 .(ٗ)"الشر في بعض األحياف"فقد تكوف مصدراً لػ  ،(3)"ال تبقي على شيء
فنار ا١تمدوح كانت ىبلكًا وعذاباً  ،وقد عرّب الّشعراء عن شجاعة ا١تمدوح من خبلؿ ا١توت الذي يلحقو بأعدائو

 . وكأهنا نار جهنم ،لؤلعداء
 :(٘)يقوؿ الّشاعر ابن ىاٍل ُب ٦تدوحو

ِِاا٩ًجْاا٧رًـااوُج ًَؾمظاا٩ًًًً ٖ راًغ٧ج ًَ   اا

ٖ راً ؾقااااا٦ًِ  ف اااااـ٤ّ ًً  ػؽلـّؿاااااوًػهغ ااااا
 

 

ٔ مهًجْؼاااأ حوًًً ُ راًع اااأّ مهًَـاااا ًػاااال

ًاً ؾقاااا٦ًؽ ؾ٧حااااوًًً  ؿااااـف ٥بًأ ًؽهؾهو اااا
 

طمت وفاضت حىت  فغواشي ا١توت ،بأنّو ألقى ا٢تبلؾ على أعدائو ،إّف الشاعر أراد أف يعرّب عن شجاعة ٦تدوحو
وأهّنا  ،وقد جعلت أعداء ا١تمدوح يروف فيها نار جهنم قد فتحت فاىها اللتهامهم ،أصبحت نارًا تلتهب وتتوّىج

 عبست وتكّشرت ُب وجوىهم. 
 :(ٙ)ولذا يصفو ابن ىاٍل بقولو ،٦تا ٭تدو بو إىل تنّفس الّصعداء ،ومن ىنا يستويل ا٢تلع وا٠توؼ على العدو

ٖ  ب  ًجؾصُّااااا َِااااا٦ِ ق ااااا ـاػو  اع ٔجه ًؿااااا٥ًأه
 

 

ُ ًؿـفاااوًَ شاااااع ٣ ًًً  حمااا٨ًَؽاااو  ًجؾـّااااو
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إفَّ عدّو ا١تمدوح من شّدة خوفو من مصَته احملتـو يتنّفس الصعداء، حىت أّف تلك الّصعداء تكاد تشتعل ناراً من شّدة 
 خوفو.

 :(ٔ)ا١تمدوح ويرى ابن درّاج القسطلي أّف األعداء قد أصاهبم الببلء والعذاب عندما اصطلوا بنار سيف
َ اااقػ ٦ً  ًفااا٧ًجؾيباااق٠ ً ًقَٖاااو  ًأـبااا٢هً

 ِ ُ ًّٖـاااو ًؽااال بًجؾعااأاًْاااوًجٮااااطهؾه٧جًحااا
 

 

ٖ ج   ٖاِ ًأؼااا ِهااا َ ر ًجّؼاااٖج  ً ًج ً ذجًـاااو

ًأٮااو  ًفاا٧ج قف٤ًِؿاا٥ ًجُاا٧ ًح ياالو  ًًًً
 

فالعدى  ،والسيف ال يشّك بأّف ا١تمدوح ىو القوة عندما يتصارع األبطاؿ ،فا١تمدوح شجاع قوّي كالسيف القوي
وأصبحوا ُب يـو  ،فيهم قتبًل وذْتًا فكأ٪تا نزؿ القضاء عليهم من الّسماء أُْعِملعندما اصطلوا بنار سيف ا١تمدوح و 

 اٟتساب. 
 :(ٕ)ويرسم األعمى التطيلي صورة لطيفة ١تمدوحو قائبلً 

ًاً اااوًً ُ ًجِاااِٖ ًؼوؿااا ٙبًـاااو    اًح ااا
 

 

ٗار ًً ُهااااااا ِهطهاااااااِىًج  أعااااااأجط ًؽو
 

 نار اٟترب فأّف األعداء كانوا اٟتطب اليابس الذي يزيد من اشتعاؿ تلك الّنار.فإذا أحـز ا١تمدوح 
ولكّن الشاعر بثَّ  ،وأما الّشاعر ابن سهل فإّف عدوه كاف الّدىر الذي ألقى عليو نار ا١تصائب وا٠تطوب اٞتسيمة

 :(ٖ)يقوؿ معرّباً عن ذلك ،فيها من مديح ٦تدوحو العنرب ذي الرائحة الطّيبة
ُ ً ط٧ِبااا٦ًًِأذؽااا٨ًعؾااًا ٖ ًـاااو  ٩بًجؾااأف

 

 

ً ًِػقفاااوًؿااا٥ًؿااأِخ٢هًع ـاااادجًً  ػهل ن ناااا
 

ونار حربو ال ترتضي إال  ،ويرى ابن فركوف أّف نار حرب ا١تمدوح تبقى تتضرـّ وتشتعل ُب أّي مكاف يقود فيو جيشو
 :(ٗ)يقوؿ ،الذي يزيد من ٢تيبها واشتعا٢تا ،أف يكوف األعداء وقودىا

ُ فااوً ٖا ًَ شاااع ٣ ًـو ٔ را جِاا  ح قاااًٌجغم اا
 

 

َ ِضاااااا٩ً  ًِعاااااأجمهً ؼاااااا٧ جًً ٖا  ًَ  
 

فكاف اللوف األصفر لونًا كريهاً  ،لقد وّظف الّشاعر األندلسي الّنار ُب سياؽ ا٢تبلؾ وا١توت والعذاب ألعداء ا١تمدوح
 غَت مستحّب ُب ىذا الّسياؽ.

 :القّوة -2      
وىي مبدأ  ،شيء ذي يعود إليو عمل أو وجود كلّ شيء, العنصر ال ار ىي العنصر الذي ينّشط ويحيي كلّ النّ "

 .(٘)"الحياة والموت,  أساس الوجود والعدـ
 ار ُب ميداف اٟترب والوغى.ة ا١تمدوح من خبلؿ ذكرىم للنّ وقد عرّب الشعراء عن قوّ  ،ة والشجاعةرّٔتا دّلت الّنار على القوّ 

 :(ٙ)يقوؿ ابن ىاٍل ُب ا٠تليفة ا١تعّز لدين اهلل
ًَ٘هلِلًغاااااااٗ اَ  ًف ٤ًغااااااأجبهًػاااااااٖجؼ

 

 ُ ًاًؾؾؽٖقفاااااِيًـاااااو َام ِشااااالب ً ؼااااأًِج
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َٖا جؾااااا  ؿ يم ِظ٣ًُّ اااااوط  ًؿااااا٥ًِعناق ااااا
 

 ُ ٕ ت ً ِغاااااٖج  ػقفاااااوًجؾؽ٧جؽاااااى ًؾهفاااااا
 

والكواكب فيها  ،إّف الّشاعر يفخر بغزوة ا١تمدوح ُب فراقس، فعندما بدأت نار اٟترب تشتعل أصبحت الّسماء مغربّة
 ة.ىي الّسيوؼ واألسّنة القاطعة اٟتادّ 

 :(ٔ)ويفتخر ابن درّاج القسطلي بقّوة ٦تدوحو قائبلً  
ُ ًجؾٌطعااو  ًؾاا٦ًِٮااؾ٨ًًًًً َِاا٧اًـااو ً ٘   ؾااق

 

 

ٖ ًأ بِؾفاااااوًٮاااااور  ٖ   ً ًح ااااا ً  ًغهقاااااا
 

فا١تمدوح ُب غاية الّشجاعة والبطولة، فإذا اصطلت نار اٟترب والوغى فأنّو ىو مصطليها الذي يقّرر اٟترب، وىو 
 الذي يقّرر إهناءىا.

 :(ٕ)طب ا١تعتمد بن عباد ٦تدوحو قائبًل لووٮتا
ٖبؿام فو   ذجًـااااااااوًُحٖباااااااا٢هً٭ اااااااا

 

 

ُ ًج ِ اااااٖج   ح ِيااااالاـ وًجَّاااااـّيهًػقفاااااوً
 

 فا١تمدوح إذا أشعل نار اٟترب فإّف ا١ترء يظّن أفَّ األسنة ىي الشرار الذي أضـر اٟترب وأشعلها. 
 :(ٖ)قوؿ ُب ٦تدوحوفي ،ورّٔتا حاوؿ ابن الزقاؽ البلنسي أف يقًتب من ا١تعٌت الّسابق

ًقااااوًأّقفااااوًجْؾاااا٢ ًجؾاااإ ًفـٔقُّاااا٦ ًًًً

ً ًػقااا٦ًبعٗؿاااينًأُ  ًجؾعااأج  ؽااا٤ً لاااا
 

 

ًقااااا٧ت ًجؾٌطعاااااو ًؽشاااااعؾِيًجؾاااااـ ج  

 ػرؽدم فاااااوًؼػاااااٖج ًبااااا ًعؿاااااٖج  ًًً
 

ففيو سّطر ا١تمدوح  ،فكأنّو شعلة من نَتاف ملتهبة ُب أياـ الوغى ،يرى الّشاعر الشجاعة ُب سيف ا١تمدوح ا٢تنديّ 
 لّنصر حُت ترؾ أرض األعداء قفراً خاوية ال حياة فيها. أعظم آيات ا

 :(ٗ)وأما الّشاعر أبو البقاء الرندي فإنّو يفتخر بشجاعة األبطاؿ الفوارس
ًِٔؿ ٖف ػااااي    حااااوؿؾ ًَااااق٧ل ًج ـااااا

 

 

ٞ ًـااااا ج ً   ؽلـّفاااااوً ًظااااا ت ًجؾـّؼااااا
 

  ٝتاء النقع ا١تظلمة نَتاناً متوّقدة مضيئة. وكأهّنا ُب ،إّف ىؤالء األبطاؿ الفرساف ٭تملوف الّسيوؼ ا٢تندية القاطعة
دّلت على معاٍل القّوة والشجاعة عند ا١تمدوح عندما يكوف ُب ساحات الّنقع  "ارالنّ "وىكذا ٧تد أفَّ ا١تفردة الّلونية 

 والوغى.
 : التوّىج – 3       

 ،الضياء ُب العديد من جوانب النفس ا١تشرقة(، فهو يدّؿ على اإلشراؽ و النارإّف التوىج أحّد دالالت ا١تفردة الّلونية )
 :(٘)ٔتثابة فخٍر وٝتوٍّ ٢تا. يقوؿ الشاعر ابن درّاج القسطلي ُب أخبلؽ ٦تدوحو يُػَعدُّ الذي 

 ػف اااااا٥بًجْااااااوه ً ًٮ ااااااػد٧ًَ ؾاااااا ًًَ
 

 

ٕبؽوهًًًِ ُ ً ًجؾااااا َ ااااا٧اَيً فااااا٩ًـاااااو   
 

 وىي نار متوّىجة ساطعة ُب الذّكاء والّنباىة.  ،فالّشاعر يرى أّف أخبلؽ ٦تدوحو كا١تاء ُب الّصفاء والرّقة وا٢تناء
 :(ٙ)فيقوؿ فيو ،ويرى األعمى التطيلي اإلشراؽ والتوّىج عند ٦تدوحو

ُ ا ٔ ًؿنااااا٣ ًٮاااااػوِيًجْاااااوهًأ ا  ُجؽااااا
 

 

ُ ً ًج باااااٖج ً   عااااا٥ًذ ؽاااااوهنًؽوؾـّاااااو
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 ة. ومّتقٌد ذكاًء كالّنار الّساطعة ا١تتوّقدة ا١تلتهب ،فا١تمدوح ىادئ ومّتزف كهدوء ا١تاء
 :(ٔ)فيقوؿ ،وٯتدح الّشاعر الرصاُب البلنسي ٦تدوحو الذي رأى فيو التوّىج واالتّقاد ُب اٟترب والذّكاء

ِ ااال وًؼؾااا٤ًًَ َ اااقا٠نًأ ً ًُّ  ِؿّؿااا٥اًؾااا٦ًحااا
 

 

ُ   ً ًجؾاااا٧ غه٨ً جؾػهفااااا٤ ًـاااا ج   ٖ ج  ِ اااا
 

فكأهّنا تسمو إىل العبل كارتفاع  ،وىجوكذلك الّشاعر ابن حربوف الشِّليب يرى أّف جيوش ٦تدوحو فيها القّوة والعلّو والت
 :(ٕ)وعليها رداء من غبار الّنقع ا١تثار، يقوؿ ،الّنار وتوّقدىا

ًًَُ  ِبِهق ااااا٧َىًَ يااااااؿ ٧ً جًؽ ااااا٣ ًـاااااو
 

 

 ُ ْ ن ااااااااو ُ   جهنًِؿاااااااا٥ ًجؾؼهم ااااااااوت ًج ً  
 

 :(ٖ)وأما الّشاعر ابن فركوف فإنّو رسم صورة رائعة ١تمدوحو من خبلؿ مدح نفسو
ُ ب ااا ً ً ُ   َ اااؼهقا ً ًـ اااو  ٨ًِػؽداااٖ ً أذاؽقاااا

 

 

ُ ؼهااااًو ُ  ِ٭اااا٩ ًأ ا ُ اً  ِٔ ًؼاااأًأ ا ـاااا  ٗ  ػه
 

وىو الذي  ،لقد كاف ا١تمدوح ا٠تليفة يوسف الثالث يروي ويسقي أفكار الّشاعر، فهو الذي ٯتّده بكّل أسباب اٟتياة
 يوقد فيو ذلك التوّىج واإلشراؽ؛ لذلك يبقى متوّىجاً مشرقاً ونضراً. 

وظّفو  ،لونّية دّلت على ذلك احملسوس الذي رأى الشعراء فيو التوّىج واإلشراؽ، فكاف جانبًا مشرقاً  إّف الّنار مفردة
 الشعراء ُب إظهار ضياء توّىج ا١تمدوح ُب أشعارىم. 

 : الهداية – 4       
وقد  ،بل ظبلـ فيوف ،الّنار رمز من رموز ا٢تداية، والسّيما حُت تضيء الظّلمات فتبّددىا، ويبدو اٞتو مشرقًا واضحاً 

فتبعده  ،برز ا١تمدوح ُب ىذا الّسياؽ بأّف ناره ىي نار ىدى، تضيء الطّريق ا١تستقيم لكّل إنساف أراد أف يستضيء هبا
 عن طريق الّضبلؿ والغّي. 

 :(ٗ)يقوؿ الّشاعر ابن شهيد ُب  ٦تدوحو
ٔا  ًؿ ؾهؽهااااااو ًً ًؿ ِؾاااااا٢ ًق واي ااااااى ًع اااااا

ٖار ًؾـ ػدِيااا٩ًػاااوعاؾًً ًؿ ٧جـِع ااا٤ ًؿاااوًج ام ااا

ُ ًجؾِؼاااٖاًًًً ٘ ًؿااا٥ًق عاش ااا٧ً جًـاااو  ؾهاااقا
 

 

ٔ ًا ً   ؿاااااااااوت ًأهتبًػقـاااااااااوًػهف ااااااااا

ٔ ج ٖال ًع ااااا ُ ًأ ًٮ ااااا ً  اًَؿاااااو  ً اااااو

ُ ًج ااأاًًًً  ِؿناااا٣ ًؿااا٥ًق عاش ااا٧ً جًـاااو
 

يفتخر الّشاعر بعدؿ ٦تدوحو وىداه، لذلك يرى ا٠تَت ُب اختياره لذلك ا١تلك، فهو مبلذه إف جار عليو الزماف، وىناؾ 
رى طلبًا للطّعاـ، وبُت من يلتمس نار ا٢تداية اليت تنّجي روحو، ويغدو ُب جّنات ػِ لذي يلتمس نار القفرٌؽ كبَت بُت ا

 الّنعيم. 
وأما الّرصاُب البلنسي فَتى أّف كّل إنساف يستطيع أف يلتمس نار ا٢تدى لو جاء من جانب جبل الّطور، فهو سوؼ 

ور، فممدوحو ا٠تليفة عبد ا١تؤمن بن علي ىو نار ىداية تتوّقد يقتبس من تلك الّنار ليس ا٢تداية فقط بل العلم والنّ 
 :(٘)علماً ونوراً لآلخرين

ًًًً ُ ُ ًج  أاًؿا٥ً وـاِىًجؾِطا٧ا ً ًـو  ؾ٧ً كا
 

 

ًً ُ ً ًؿاا٥ًِعؾداا٤ًَ ؿاا٥ًـ اا٧ا ً ًؿااوًِااكا  ؼهل يااا
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 :(ٔ)وٮتاطب الّشاعر لساف الدين ٦تدوحو الّسلطاف أبا اٟتجاج بن نصر قائبلً 
 ًٔ ًٔ ًف قاف ااور ًق هاو اا ِٔمهً  وِحاا  ػهضااا٣ ًؿ هااا

 

 

 ً  ُ ٖ مهًـ اااااو    بًجؾع ااااا ًع ؾهااااا٤ ً ًػهىاااااا
 

وفخره نار  ،ألّف عبلء ٦تدوحو ىو جبل باذخ مشرؽ ،يؤّكد الّشاعر أّف فضَل ٣تد ٦تدوحو بعيٌد عن جحود أّي جاحد
 مّتقدة على ذلك اٞتبل هتدي العافُت إليو. 

 : العدؿ -5      
وىذه الّنار اليت  ،فا١تمدوح ىو الذي يوقد الّنار ،ا ا١تفردة الّلونية )الّنار( ىي داللة العدؿمن الّدالالت اليت أشارت إليه
وىذا  ،وُب الضوء تتوّضح وتنجلي الغياىب والظلمات ،فاللوف األصفر ىو لوف الّضوء ،يوقدىا تسطع عداًل وحكمة

 :(ٕ)ما عرّب عنو لساف الدين بن ا٠تطيب قائبلً 
ٔا ُ ًجؾع ااا ٔ ًـاااو ٔ ا  ؿ ٧ِؼااا  ر ً ًع ؾهااا٤ ًج  ااا

 

 

ِاااامعوِؾ٦ًِ ٔ ًِج ُ ًجؾل غاااا٩ًب عاااا   ؿ طدِػاااه ًـ اااو
 

وكأفَّ الّشاعر أراد القوؿ إّف ا١تمدوح يوقد نار العدؿ ُب  ،فهو ٭تكم بالعدؿ ،إّف ا١تمدوح ىو الذي يوقد نار العدؿ
 ٍر فيها الّشّر والظّلم.وىو الذي ٮتمد كّل نا ،جبل من ا٢تداية من أجل أف يقتبس الّناس العدؿ وا٢تداية منو

فتغدو الّنار ُب ىذا السياؽ الّداليل كأهنا شعاع أصفر نوراٍل ُب عامل  ،وىكذا ٧تد أّف الّنار دّلت على دالالت العدؿ 
لذلك غدت  ،(ٖ)"في الكياف اإلنساني وفطنةً  فكرًا وذكاءً  ليستقرّ " ،حيث انطلق شعاٌع من العقل اإل٢تي ،ا١تادة

 لوعي والعقل والفكر والتأّلق واإلشراؽ. النار ىنا رمزاً ل
 : الكـر – 6      

بداللة الِقرى والّنعم اليت يسبغها  "النار"يصبح الّلوف األصفر دااًل على ا٠تصب والكـر وعطاء ا١تمدوح عندما ترتبط 
 ا١تمدوح على الّشاعر. 

 :(ٗ)يقوؿ ابن ىاٍل معرّباً عن ذلك
ٖاً جًجؾّشاااؿً٘جْاااـ ِبً  ًجؾّضاااو٨ًأ ًأـاظ ااا

ِٔمهًؾؾِؼااااٖاًًً ـااااا  َ ً ُ  ػل اؼهااااى ًؿـافااااوًـااااو
 

 

ًُّعؾااا٨ًجؾّناااٖاًًً ً ؿاااوًؼهل ض اااما٦ ًأ ًَ ؿ ااا

ٖ ً اا٧ِ مً ًجؾاا٧ُاًً ٖ ًؿـفااوًِذؽاا   أِااف
 

يعقد الّشاعر مقارنة بُت ضياء الّشمس وتوّىجها وبُت نار ٦تدوحو، ليخلص بعد ذلك إىل أّف نار ٦تدوحو اليت يوقدىا 
 اتقاداً من توّىج الشمس واتقادىا، وعطاءه أكثر شهرة من ضياء الشمس بُت الناس.للكـر والعطاء ىي أشّد توّىجاً و 
 :(٘)وأما الرمادي فإنّو يقوؿ ُب نار رآىا

ٔ ًؾؾِؼاااًٖاً  جحالِاااااىا  بفاااوًـاااوُج ًَ ٧ِؼااا
 

 

 ح   ًّف٣ ًجُّ  ًِحهاٖج ًعؾا٨ًجؾّصاىًًًّ
 

لعطاء، ومن ٍّب ىي حبلٌؿ ألىل األرض، ولكّنها ٦تنوعة عن يرى الّرمادي ُب الّنار الكـر وا٠تَت والعطاء، فهي توقد للكـر وا
 التقييد؛ أي أهّنا ليست حكراً ألحد. 

، فجعلتِ الّشعراء األندلسيوف يتغّنوف هبا فهي رمز من رموز عطاء  ،إف النار أعطت داللة إ٬تابّية وىي العطاء والكـر
 ا١تمدوح وكرمو. 

 :الغضب - 7       
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وترتسم على  ،لذلك ارتبط بكّل االنفعاالت الّنارية اليت ٗتتلج ُب النفس ،األلواف الّساخنةيعترب الّلوف األصفر من 
 ومنها الغضب. ،مبلمح الوجو

بعد أف  ،وىو ُب أغمات ،يصف الّشاعر ا١تعتمد بن عباد غضبو، عندما طلب خباًء عارية من حواء بنت تاشفُت
 :(ٔ)فقاؿ ،ُخِلع من حكمو، فاعتذرت لو بأنّو ليس عندىا خباء

ًف اااا٤ ًأ ؼاااأ جًباااا  ً  ـال قااااا٢هًـااااوُجً 

ٔ ًأ ًق ٖحؾ اااا٧ًًً    أهؿااااوًق ىهاااا٣ ًجُاااا

 

َااااامًًِ ُ جع أطااااوؾ ٧جًبفااااوً ًحش ااااومًِج ًو

 مهً اًق صاااااول ٧مهًِ لاااااوًهًؿعاااااوُجًًً
 

 فكأّف ناراً متوّقدة ُب داخلو.  ،فالشاعر اشتعل غضباً ُب داخلو
 :(ٕ)قائبلً  ويصف الّشاعر اٟتكيم الّثورة اليت قاـ هبا ثّوار صفاقس
ُ ًػمـااااينًًً   ُّ ًأـااااو ًأ ّهاااا٧جًـااااو

 

 

 عـّلفااوًجَّؼاا٨ً قصااؾ٨ًبفااوًجِّااؼ٨ً
 

، ويهلك فيها كّل شقيٍّ   بها كّل إنسافإّف ىؤالء الّناس الغاضبُت أشعلوا نار الشّر والفتنة، تلك الّنار اليت يتجنّ  تقيٍّ ٍُ
ى ال يصالىا إال األشقى الذي كّذب وتوّلى ظّ رًا تلكم نافأنذرتُ "كافر، وكأّف الّشاعر اقتبس اآلية القرآنية الكرٯتة : 

 .(ٖ)"وسُيَجنَُّبها األتقى
عرّب عنها  قدو  ،إف الّنار ٛتلت داللة االنفعاؿ الّناري ا١تتمّثل ُب الغضب الذي يشعر بو اإلنساف ُب مكنوف نفسو

 الّشعراء ُب أشعارىم. 
 التوّقد: -ب         

( ُب مدح الّشعراء للخلفاء واٟتكاـ األندلسيُت، لتدّؿ على التأّلق واإلشراؽ عند دالتوقّ ُوظِّفت الداللة الّلونية )
 ا١تمدوح، انطبلقاً من أّف توّقد الّنار فيو ذلك الّضوء الساطع واللهيب ا١تتوّىج، فكانت أىّم دالالهتا التألق واإلشراؽ. 

الذي وجده الّشاعر عند ا١تمدوح، فوجد عنده الّنبوغ  د اللونية ترمز إىل الفكر الباطٍت والوعي الّذىٍتإّف داللة التوقّ 
 واإلتقاف. 

 :(ٗ)يقوؿ الّشاعر ابن ىاٍل ُب مدحو لؤلمَتين طاىر وأيب عبد اهلل اٟتسُت
ٖ ًَ ؼاااااااا٨ًأفاؾهاااااااا٦  ً  ذجًجؾش ااااااااعا

ّٗب ًً ٔ ح ماااااااااا٦ ًِعااااااااا    ذجًؿاااااااااوًؼه
 

 

َ ااااا٦ ًبعااااأًجُِبااااأج ًًِ ٖب ًاًغ  ٖ ؼه ِاااااا ًأ

ٗ  اًغااااا  ًجِااااامعوَرً جَّؼاااااو ًِ  اًق ااااا
 

لّشاعر يفتخر بأّف الشعر إذا وجد عند أىلو، فستجده مشرقاً مضيئاً بعد كدرةٍ ، وإذا كاف ىناؾ ما يدعو إىل الفخر فا
والعزة مل يكن ذلك إال ذلك الّشرر الذي يزيد إشراقًا وتألّقاً، لذلك كاف الشاعر يرى أّف ا١تدح إْف قيل ُب غَت ىذين 

 ا١تمدوحُت ليس سوى كفٍر وارتداد.
 :(٘)الّشاعر ابن عّمار األندلسي ا١تأموف بن ا١تعتمد طالباً شفاعتو لدى أبيووٯتدح 

ً لاااا٣ ً ااااوًبٕطجبمقاااا٦ً جًجؾع ؾاااا٨ًً

ً َُااااوًبفضاااالم٦ًِعؾاااا٨ًجؾاااامؿؽ ًًً
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ًؿم٧ؼهااااأًجُـلاااااوِرًؽؾهااااا٣ ً  ح ااااا٦

  ـااااا٨ً ػهاااااًٖٮاااااػو٦ًبعقااااا٧ 
 

وىو قوي  ،بل والرّفعةيسكب الّشاعر ُب ىذه األبيات على ٦تدوحو صفات العظمة والرزانة، فهو يسمو إىل العُ 
 شجاع، استقّر حكمو وىو مشرٌؽ متأّلق، ففي حكمو ٕتد ا٠تَت وا٢تناء وطيب العيش. 

 :(ٔ)فيقوؿ ،ويتعّجب الشاعر ابن فركوف من ٦تدوحو يوسف الثالث
  ِؿااا٥اًع هاااىنًـ٧ جؾ ااا٢هًحااا ًق فاِؿااا٩ًًً

 

 

ٖ ًٮ ااااااق ل ٦ ًجَّؼااااااو  ج ٔ ًجؾِػؽاااااا   ق ٗقاااااا
 

فالشاعر يستمّد اإلشراؽ والتأّلق ألفكاره من عطاء  ،٬تعل الفكر متأّلقًا ومشرقاً فالّشاعر يرى أّف عطاء ٦تدوحو 
 ٦تدوحو وكرمو. 

من خبلؿ الّداللة اللونية للمفردة )التوّقد( اليت تتجّلى  ،إّف الّلوف األصفر غدا لوف اإلشراؽ والتأّلق للممدوح األندلسي
 فيها معاٍل اإلشراؽ والتأّلق. 

 الذهب: -ج 

ىب معدٌف نفيس، وظّفو الّشعراء للتعبَت عن معافٍ عظيمة تناسب ا١تمدوح، ومن الواضح أّف استخداـ اللوف إّف الذّ 
األصفر ال يعدو كونو مدركًا حسّيًا بل اكتسب معًٌت نفسّيًا إضافة إىل قيمتو اٟتسّية، فمن أىم دالالتو اإلشراؽ، 

 إلشراؽ والتأّلق ُب صفات ا١تمدوح. والّشعراء وظّفوا ىذه ا١تفردة الّلونية للداللة على ا
 :(ٕ)يقوؿ الشاعر ابن زيدوف ُب مدح ا١تعتمد بن عباد

َ ؿ وـ ااااا٢هً هِبياااااو ًِ قل و  ااااايً  ٔ جً ً  ب ااااا

ٕاف ى  ِ اااااع و  ًؿ ااااا َِفاااااوً  ٖ ٗ فا    ـاق اااااوًِؾ
 

 

َِاااااقؿوؽهو ْ هام ؾااااا٩ً ًَ هاؾ ااااا٧ًِؾع اااااقا٥ ًج

ٛ ًح  ؽهاااًو  ؾااا٧ًؽاااو ً  ٮااااػو ًؽاااو  ًب عاااا
 

قشيبة، تبّدى للمتطلعُت مظهرًا ٚتيبًل من مظاىر ا١تمدوح اليت تبهر الّناظرين، ولقد ٕتّلت دنيا فالّزماف ظهر ُب حّلة 
 ا١تمدوح ُب هبجةٍ ونضارةٍ ، ترسل أشّعتها الذىبية اليت تذّكر الشاعر بصفات ا١تمدوح وآالئوِ .

 :(ٖ)وكذلك يقوؿ الّشاعر ابن خفاجة ُب ٦تدوحو
ِااااقو    ً ٔ ِهؿاااا ٕ فبلو ًؿ ِؾقااا٢ ًَ ل اااوف٨ًج  ؿ ااا

 

 

ٖ ّٮاااع وًًً ٔ ًَو اااو ًؿ  ْههاااا ٖ جهاًج  بااا٦ً َ ااا
 

يرى الشاعر أّف اٟتمد يفتخر ٔتمدوحو، وكأنّو وشٌي مطّرٌز بالّذىب، ويصبح اجملد تاجاً مزيّناً بأٚتل اٞتواىر وأعظمها، 
رائعة تداخل فيها تعبَت عن اإلشراؽ والتأّلق ُب عهد ا١تمدوح؛ ٦تا يضفي على ا١تمدوح ٚتالّية  "وشٌي مذّىبٌ "فقولو

 الوشي والّذىب. 
 :(ٗ)ويرى الّشاعر ابن اٟتداد األندلسي أّف ٦تدوحو مذّىب كالشمس، يقوؿ

ُ فااوًؽهؾهاا٠ ًًًً ٘ ًؿااوً ًـ ٧ا ٕ فبى ًجؾشااؿ  ؿ اا
 

 

ٖ فوً  طهااال  َ اااقا   ُجقاااي ًجؾشُّااافاِىًؿاااوً ً
 

( من أجل أف الّساطع  األصفرس )وثانيهما: لوف الشم "ُمّذىب"٬تمع الّشاعر بُت لونُت أو٢تما: لوف الذىب بقولو 
يعطي ا١تمدوح بُػْعدًا ٚتاليًا رائعاً، وال يوجد ُب ذلك الّذىب ا١تشرؽ ما يشوب اصفراره من ٛترة ملتهبة، فهو نور 
مّذَىب كلوف الّشمس الّصاُب فلم تْكَلْف ٛترهتا، وىو أكثر إشراقاً من الّشهب اليت هتتدي بو، وٕتعلو مناراً ٢تا تستنَت 
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 .بنوره
 :(ٔ)وأما الّشاعر عبد الكرَل القيسي فيقوؿ مادحاً نفسو

ّٕفىًج بٖقاااًٗبوؾـّاااوًُؼاااقؿ   أـاااوًجؾااا
 

 

ٔ ًجؾـّاو ًَ يااؿ٧ ً َ عام ؾا٩ًًًً ّ لاًٖعـا  ؾٔاًج
 

والّذىب كّلما  ،فهو كالّذىب ا٠تالص الذي ال يشوبو شيء من معدف آخر ،فالّشاعر يرى ُب نفسو اإلشراؽ والضياء
وكذلك كاف الّشاعر، فمهما توالت عليو ا١تصائب ال تزيده إال إشراقاً  ،ح نفيسًا ومشرقاً أحكم سبكو بالنار أصب

 والناس ا٠تبَتة بو يعرفوف قيمتو الّسامية.  ،وضياء
 الِعقيان:  -د 

 عر األندلسي للتعبَت عن مواقف فيها اٞتبللة والتعظيم.  ُب سياؽ الشّ  "يافالعقِ "ونية ُاْسُتخدمت ا١تفردة اللّ 
 :(ٕ)الشاعر ابن عبد ربو ُب ٦تدوحو يقوؿ

ً ًؿاا٥ً  اا٧فًٖجؾِعؼقااو ً وؾصااي ًًًً    ِؾؼداا
 

 

  اًَؽاا٥ًـ طػااي ً ًجؾصُّاااؾىًأؿشااو و ًًً
 

وما  ،ومل يكن نطفة ٖتّل ُب صلب أحّد من البشر ،يعدُّ الشاعر ٦تدوحو أنو أٙتن البشر؛ ألنّو خلق من جوىر العقياف
 رين. ىذا التشبيو إال لعلّو شأنو وتفّرده عن اآلخ

 :(ٖ)ويهّنئ الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب ٦تدوحو بفتوحاتو
ُ ف وًًً ٔا ًَْف اااا٥بًؾِؽاااا٥بًؼهاااا ٔ ًػهااااما  ؼه ه٬ِاااا

 

 

ٔ ًِعؼدق اااااو   ٔاع٨ًؼه ه٬ِااااا ٞ ًأ ًق ااااا ٖ ُػااااا  َ 
 

ولكّن تلك القبلئد ترّفع قدرىا أف تُْدعى  ،إّف الّشاعر يرى ُب فتوحات ٦تدوحو قبلئدًا توضع ُب جيد الفتاة للزينة
 ففيها من اٞتبللة والعظمة ما يرفع شأهنا عن شأف العقياف.  ،ئد عقيافقبل

 :(ٗ)ويشيد الّشاعر عبد الكرَل القيسي بفتوحات ٦تدوحو وجهاده قائبلً 
ّٗبًؼااااأًع ااااا٧   ًج ً هوفااااأق٥ًأعااااا

ً ًق يااااالؿ٧ ًؿاااأاًجؾٗؿااااو ًؼموؾهاااا٦ًً

 ِاااافٔراًباااإجمًؿ٧جؼاااا٠ ًؿشااااف٧ُب 
 

 

ّٖج   ْ ااااا ًمحااااا٣ًجؾؼـاااااوً جؾّياااااق٠ً ج

ًجؾعػدااااا٧ً جؾغػاااااٖج  طؿعاااااو ًبـقااااا٣ً

 ؽملااااًًعؾاااا٨ًجؾمقهااااو ًبوؾِعؼدقااااو  ًً
 

فهم ال ٯتّلوف  ،تعّودوا على ٛتل القنا والرماح واألقواس ،يوّجو الّشاعر مد٭تو إىل اجملاىدين الذين ىم أصحاب حرب ٍ 
فكانت خالدة  ،وىناؾ الكثَت من ا١تواقف وا١تعارؾ اليت تشهد ٢تؤالء ،ألف أملهم يكوف نيل ا١تغفرة ،القتاؿ طيلة الدىر

 لذلك ىي تتسم باٞتبللة والفخار.  ،على مّر الزماف كما تتوّشى التيجاف بالعقياف
إّف ا١تفردة الّلونية )الِعْقياف( ٛتلت دالالت اٞتبللة والرّفعة اليت استخدمها الّشعراء األندلسيوف ُب سياؽ مدحهم 

 للملوؾ وا٠تلفاء األندلسيُت ولفتوحاهتم أيضاً.
 : برـ  الت -هـ 

 على معنيُت اثنُت جّسد٫تا الّشعراء ُب مدحهم للخلفاء واألمراء األندلسيُت و٫تا:  "برالتّ "دّلت ا١تفردة اللونية 
 : السمو – 1

إّف الترب ىو فتات الّذىب ا٠تالص قبل أف ُيصاغ، ولعلَّ الّشاعر ُب استخداـ ىذه ا١تفردة أراد التعبَت عن ٝتّو ٦تدوحو  
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 :(ٔ)ُب ٦تدوحو كقوؿ الّشاعر ابن ىاٍل
ًػاا ًَياال ـ٩ًعاا٥ًَؿااوـ٩ًجؾاإ ً  اا ًً

ٕا َ ًؽاااال بًِ صااااوؾه٦ ًً   حياااامً هاااا
 

 

 ٖ ٖ ً ـاا٩ًؼلاا٣ًخق اا٨ًؾػاا٩ً  ياا ًػ٧ جؾعصااا

ًًً ٖ ًَُػااا٧  ًـ صاااا٣ًَؿااا٥ًجؾم لاااا  أؽوؾقااا٣ ً  
 

وىو ألنّو كاف ُب كنف ٦تدوحو ٭تِت ُب دعةٍ ورقةِ عيٍش وترؼ،  ،فالّشاعر ُب موقف الّتحّسر على الزماف الذي مضى
 والعصر إفّ "مستخدمًا تناصًا قرآنّيًا من اآلية القرآنية الكرٯتة  ،يقسم بالعصر إنّو من قبل ٭تِت كاف خاسرًا حياتو

،  ،(ٕ)"اإلنساف لفي خسر  ُنِصبَ ويكفي الّشاعر ٦تدوحو الفرح الذي فيو الّسرور والغبطة، وكأّف سجاياه أكاليل درٍّ
 ء. على رمح من الّترب الذي ال يساويو شي

 :(ٖ)ويقوؿ ٥تاطباً ٦تدوحو
ًفااااومهً حاااأاًج لبااااٖجِرًجؾؾهاااا٧ج٩َ

ُ   ًب ااااقا٥ ًجؾااااًا  ـ ظدؿ فااااوًؿ واؽهاااا٤ ًػؼااااو
 

 

ًَُ  ػدااااا٢ِ   ٗ ٔاؼهفوًِبااااا ِ اااااىاًِٮااااا ًاًأ

َ ااالاؽ٩ً ً ٖ ٚ ًجؾم لاااا ُ ًـظؿااا٩ً أ ؾهااا ُّٔ  اااا
 

نفاؽ، وجاء نظمها إّف الشاعر كتب قصيدة ُب مدح ٦تدوحو، فكانت مثااًل لصدؽ الّشاعر اليت مل يشوهبا كذب أو 
 متقناً من حيث الّصياغة وا١تعٌت، فكانت الّدّر الّناصع من حيث الّنظم، وكانت كالّترب الّصاُب من حيث صفاء ا١تعٌت.

 :(ٗ)ويعدُّ الّشاعر ابن دراج القسطلي أفَّ ٝتّوه ىو ُب تقدَل الثّناء ١تمدوحو قائبلً 
َِاااااقو بنًًً ٖ ِبًِفؿباااااينً  ٖ ؿ اااااو ًِبِػطدااااا  ؽه

 

 

 ً ٖاِػ٦ًًًِأغدؾهقااااا ٖ ًجؾّنـااااوهًِبص ااااا َِلااااا ً  
 

 ،لذلك فأّف الّشاعر بالغ ُب تقدَل أٝتى آيات الّشكر ،فممدوح الّشاعر اشتمل على سمائل الكـر وا٢تّمة والّسيادة
 فجاءت كالّترب ا٠تالص النقّي الذي مل ٮتتلط بشيٍء آخر.

 :(٘)وٮتاطب الشاعر ابن ٛتديس ٦تدوحو بقولو
ٖ ًجؾػ َِاااد ًَاااّو  ضااا٣ ًمبدض ااا٦  طلعااا٢هً

 

 

ًًًًًٖ ّٔف   حوِااوًؾاا٦ًأ ًقيااموق٣ ًؿااًٞجؾاا
 

ومن احملاؿ أف  ،وىذا الطبع طبله بفضلو النقي ففيو ا٠تلود ،ففيو السمو ،يشبو الشاعر طبع ٦تدوحو بالّترب ا٠تالص
 يفٌت مع الزمن. 

 :نىالّسعادة والغِ  – 2
 ،وشعر بالّسعادة ُب كنف ا١تمدوح ،دلسي عاش الغٌتإف الّترب بنفاستو الّثمينة يدّؿ على الّسعادة والغٌت، والّشاعر األن

 وقد عرّب عن ذلك ُب أشعاره. 
 :(ٙ)يقوؿ الّشاعر ابن ىاٍل ُب ٦تدوحو

َِااا٦ًًِ ٖ ًؿااا٥ًع ػو ً فااا٣ً ااا٥ ً  ًؿ عاش ااا

 ػؽقاااااا٠ ًؿ ٧جؾِقااااا٦ًِجؾهااااإق٥ًؽااااالـّف ٤ا
 

 

ًًً ٖ ٔب ا ٖ ًجؾاا ُ ااٖ  ً جؾع ؽهاا ًؾـااوًجؾّصااوػـور ًج

ُ فااوًجؾم ًًً ٖ َ ااؿوه ًعؾاا٨ًجؾعااوػ  ًأؿطو  لااا
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فكيف إذا كاف ا١توالوف لو   ،يعرّب الّشاعر عن سعادتو وغناه ُب كنف ٦تدوحو، فهو ٯتلك الّصافنات اٞترد والعكر الدثر
 الذي ُيْشعر نفس العفاة بالّسعادة والغٌت.  ،كأهّنم ٝتاء ٕتود بكرمها وعطائها على احملتاجُت كالّترب

 :(ٔ)يقوؿ ،دوح غيمة تسكب أمطارىا الّترب ُب ساحاتوويرى الشاعر ابن درّاج القسطلي ُب راحة ا١تم
ًاًعؾقـاااااااااًو   ُجحاااااااااي ًغهقبؿ ااااااااا

 

 

 ًٖ َِـوًِبِملاااااااااا ِٔ  ًَاااااااااوحو  َغااااااااا
 

ولكّن الشاعر خصَّ غيمة ا١تمدوح بأهّنا تغدؽ بساحاتو  ،فيعّم ا٠تَت وا٢تناء ،إّف يد ا١تمدوح كالغيمة اليت ٕتود با١تطر
 والّصاُب كصفاء الّترب.ليعرّب بذلك عن ا٠تَت النقّي  ،الترب ا٠تالص

 :(ٕ)أّما الشاعر ابن ٛتديس فيقوؿ ُب ٦تدوحو
 ى ًجّقااأ ًـااأج  ًُأقااام٤ ًً ؾااا٧ً ّضااًا

 

 

ٔنًبااااوؾّمد ًؿـااااا٦ًِ ض ااااوبوًً  ؾؽاااا٣ ًقاااا
 

وىذه األيادي ا١تخّضبة ستجد التِّرْب أصبح  ،يعطي الّشاعر ٦تدوحو ٝتّوًا رائعاً، فهو بكرمو ونداه ٮتّضب األيادي
ولكنَّ ىذا ا٠تضاب ىو الّترب ا٠تالص النفيس  ،كاف كـر ا١تمدوح كا٠تضاب الذي يتزيّن بو ا١ترء  خػِضابًا ٢تا، لذلك
 الذي ال مثيل لو. 

لقد استشّف الشاعر األندلسي ُب )الّترب( نقاء األلواف وصفاءىا، فمنحها ىاتُت القيمتُت ا١تاديّتُت وا١تعنويّتُت ُب آف 
 . و٫تا الّنفاسة والّسعادة والغٌت ،واحد

 ضار:ــُّ الن -و           

إّف النُّضار ىو الّذىب ا٠تالص من كل شيٍء، وقد مدح الّشعراء األندلسيوف ا١تمدوح بأنّو نضار، ١تا كانوا يروف فيو 
 من الّنقاء والّصفاء، فكانت ىذه ا١تفردة اللونية معرّبة عن أىم دالالهتا وىي النقاء والصفاء. 

١تمدوح ونقائو وتفّرده عن غَته من البشر، من خبلؿ توظيف ىذه ا١تفردة الّلونية ُب عرّب الشعراء عن نفاسة اوقد 
 أشعارىم.
 :(ٖ)صاُب البلنسي ُب ٦تدوحويقوؿ الر 

ًؿؽوـ ااا٢هًؿاااؤًَُقااا٦ًِؿااا٥ًأ ػ ااا١ ًجؾع اااً 

ُ ًؿ فوـ اااي   ػؿاااوًأعاؼهاااى ًجؾيباااالا٢ ًجؾُّض اااو
 

 

ٚ ً جؾااِم٤ ًً ُ ً ًجؾااـبؼد ٕ ًجّؼؿااو ٕاًؿل اا ًػهى اا

ًًُٜ ٖ ِلًجؾاـبها٤ ًًًًً  ًح ا ِ ا  ؿ قاا٣ ًجؾاـّها٤ ًِؿا٥اً
 

، ًبِّ ٮتاطب الّشاعر ٦تدوحو بأّف مكانتو ُب ٝتاء الُعبل والرفعة، فهو يبقى عظيمًا مهما اعًتى األقمار من نقٍص ومن 
د ما والّنجم يبقى مضيئًا مشرقًا ساطعًا حىت لو وج ،فالّنضار يبقى ٙتينًا ونقّيًا مهما تعّرض للّسبك من قبل السّباؾ

 عن مداره.   َمْيليشوب ضياءه أو سطوعو أو اعًتاه 
 :(ٗ)فيقوؿ ،ويتجّلى نقاء ا١تمدوح وصفاؤه عند الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب

ِٔـو  ًاًأُ  ًجّ ػااااِيًؿ عااااا     اًأهٮااااال و 
 

 

   ُ ً ًـ ض اااااو ـاااااا  ػوؾـّاااااو ًَ ٖب م ااااا٦ ً أ
 

والناس اآلخروف ىم تراب ُب  ،ىو الّذىب ا٠تالص الّنقيّ  إذ يرى أفَّ أرض ا٠تبلفة لو أصبحت معدنًا فأّف ا١تمدوح
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  .أرض ا٠تبلفة
 :(ٔ)فيقوؿ ٥تاطباً ٦تدوحو ،وأّما الّشاعر عبد الكرَل القيسي

ُ ًقصااااااا ًؾؽااااااا٤ً    ذ   ًجؾُّض اااااااو
 

 

ٖاًً  ق وؼهؼاااااا٦ًِؿاااااا٥اًع  ؽاااااا٤ً  ل اااااا
 

 ،صديق ا٠ترب الذي يصف عبلىمفالّنضار ا٠تالص يصَت للممدوح وقومو غًٌت وسعادًة، وقد ٖتّقق ٢تم مثل ذلك بت
 ورفعتهم اليت ال يطا٢تا أحّد. 

 إّف الّنضار دّؿ على الّصفاء والّنقاء اللذين ١تسهما الّشاعر عند ٦تدوحو ا٠تليفة أو األمَت. 
 الُمَذّهب: -ز        

والسّيما عندما ٭تّوؿ  ،قاءعند الّشعراء األندلسيُت لتدّؿ على معاٍل ا٠تلود والب "بىّ ذَ المُ "ا١تفردة اللونية  ُوظِّفت
 لتكوف بذلك ٗتليداً للممدوح.  ،الّشاعر قصيدتو ا١تدحّية للتعبَت عن خلودىا

وكأّف ىذا الّطبلء الّذىيب الذي يطلي بو قصيدتو ٬تعلها خالدة كخلود الّذىب  ،والشاعر يعرّب عن قصيدتو بأهنا ُمَذّىبة
الّذىبية إكرامًا وتعظيمًا ١تمدوحو، وىو ُب الوقت نفسو يريد أف  على مّر العصور، فهو يصوغ القصائد و٭تيك القواُب
فممدوحو سيكوف عظيمًا وعظمتو تناسب عظمة وخلود شعر  ،يرفع من قيمة شعره ألنو خالٌد على مّر العصور

 :(ٕ)الّشاعر؛ لذلك قاؿ الشاعر ابن ىاٍل ُب ٦تدوحو جعفر بن علي
ْ اااإّفل ور ًأح٧ؽ فااااو  َياااا  ًجؾؼاااا٧ج ًج

 

ًاًعؾاا٨ًَاأؽ٤ً  ؼػااًوػمؿ   ضاا٩ً   ًؽوـاا
 

فأمر السلطاف  ،وىي القصائد األمَتية اليت نالت إعجاب الناس والّنقاد ،فرّٔتا شّبو الّشاعر قوافيو بالقصائد ا١تّذىبات
 أف تكتب ٔتاء الّذىب لتصبح خالدة مدى الّدىر. 

 :(ٖ)ويفتخر ابن ٛتديس بشعره فيقوؿ
ْقرررررِولي  ِنِفرررررِث البرررررديُع بسرررررحره  فررررري م 

 

 ِفِنِطْقرررررررررررُت بالجرررررررررررادي والُمتِرررررررررررِذى ب   
 

فيصبح سحرًا على لساف الشاعر ينطق بألواف البديع   ،(ٗ)لقد جعل الّشاعر من البديع كأنّو ساحٌر ينفث ُب عقده
 فقصائده ال ٖتوي إال كّل ٚتيل.  ،ا١تلونة كالزعفراف والذىب

 :(٘)وٯتدح الشاعر ابن سهل ٦تدوحو قائبلً 
ٖب  ؿاااإفبلو ًػنؾقاااا٢هًؿاااا٥ًؿ اااأح٩ًأغاااا

 

ٕببًو  ٖبًؿ فاااا ً ًؿـاااا٢ًباااا٦ًِأغاااا  أٍػاااا
 

 ،فالّشاعر مدح ٦تدوحو ٔتعاٍف بيضاء ناصعة مشرقة موّشاة بالّذىب، فا١تمدوح مضيء مشرؽ أٖتف الشاعر بو شعره
 لذلك أتى شعره ٖتفًة فنيًة شعرية رائعة. 

 :(ٙ)وٯتدح الّشاعر ابن عمار األندلسي ٦تدوحو أبا عيسى بن لّبوف، فيقوؿ
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ٔ مًجؾّصاااـو ًبٖؼؿااا٦ًِ  ًاًقااا ًِااا٩ ًَاااى

 ػؽياااااااا٧َـق٦ًؿاااااااإفلو ًبلقااااااااوِ 
 

فغمر فضل ا١تمدوح ومعروفو الشاعَر، فجاءا ٔتثل اللوف  ،فقصيدة ا١تمدوح كمثل الوشي ا١تنّمم الذي أتقنو يد الّصانع
 الّذىيب الذي أتى بو صنيع معروفو. 

فوظّفوا فيها دالالت  ،ُب أشعار الّشعراء األندلسيُت( على معاٍل ا٠تلود والبقاء بالمذىّ لقد دّلت ا١تفردة اللونية )
 ا٠تلود لقصائدىم و١تمدوحيهم الذين قالوا فيهم تلك القصائد الرّائعة. 

  :ًالـّرثـاء نموذجا 

 الشمس:  –أ         

ُْلك والّسلطة ا١تلكّية، وقد عربَّ الشعرا
ء األندلسيوف عن ترمز الّشمس ُب سياؽ الرثاء إىل عظمة ا١ترثي ومكانتو وإىل ا١ت

 ذلك ُب رثائهم للخليفة أو األمَت، فكانت ا١تفردة الّلونية الصفراء )الّشمس( تدّؿ على أىّم معاٍل العظمة والرفعة. 
 وقد عرّب الّشاعر األندلسي عن عظمة ا١ترثي بأنّو سمٌس مضيئة، وىذه الّشمس ا١تضيئة سرعاف ما ٮتبو ضوءىا. 

 :(ٔ)ء زوجة أيب اٟتـز بن جهوريقوؿ الّشاعر ابن زيدوف ُب رثا
ًًً ٖ ٔاً٭ ااؿبفوًجؾؼهلااا ٘ ًؼهاا ٖ ًأ بًجؾّشااؿا  أؾهاا٤اًَ اا

 

 

ًًً  ُ ٖ ً جؾلاأ ٔ فوًجؾؼهؿ اا   أه اًؼاأًؽهػهوـ ااوًػهؼداا
 

ولكّن الشاعر عّوض عن غياهبا ببقاء ابنها ا١تضيء كالقمر  ،فضمها القرب ،فاألمَتة كانت كالّشمس الغاربة اليت ىوت
 الكامل أو الّسيد الوضيء.

وكّل ما عداىا  ،ويذكر الّشاعر أبو اسحاؽ اإللبَتي ُب رثائو ١تدينتو إلبَتة أّف عظمة مدينتو تكمن ُب أهّنا سمس الببلد
 :(ٕ)يقوؿ ،ىو وحشٌة وظبلـ

٘ ًجؾااال ِ ً أ ـاي ااافوًً  عؾااا٨ًأـّفاااوًمشااا
 

 

َِاااا٧جفوً  حاش ااااي ً غقوِفااااى ًًً   ؽاااا٣ًُّ
 

والشمس من  ،وقد ُكسفت ،الّصنهاجي، أهّنا سمس الُعبل والرفعةوأّما الّشاعر اٟتكيم فَتى ُب رثاء أـ علي بن ٭تِت 
 :(ٖ)يقوؿ معرّباً عن ذلك ،أجلها تضاءؿ نورىا حىت كاد أف ٮتمد

ًًًً   ؼاأًؽيااػًًمشااً٘جؾعاا ً َضااوهؾ
 

 

  وًجؾّشؿً٘حم٨ًؽاو  ًؿصالوح فوًخيلا٧ًًً
 

 :(ٗ)جويقوؿ الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب السلماٍل ُب رثاء جّدة السلطاف أيب اٟتجا 
ُ اًًًً ٘ ًق واق اوًبا٢ًِجؾا٧  ًًِ  هًجؾّشاؿا ـا   ؿوًؽ 

 

 

ًًً ُ ٔا ُ ػدع اااِيًجؾؼهااا ًِٔجؾع ؾدق اااوِهً   عؾااا٨ًب ع ااا
 

 فهي سمس يفتخُر هبا الّناس بالعبل ورفعة القدر.  ،إّف مرثية الشاعر عظيمة الّشأف
أرادت أف تقارنو هبا كاف األمَت  حىت أّف الّشمس إذا ،ولكن الّشاعر ابن فركوف يرى أّف ا١ترثي كاف عظيماً رفيع ا١تكانة

 :(٘)أبو اٟتسن أعظم وأرفع قدراً، يقوؿ
ٖاِ ًؿاا٥ًؽااو  ًؽ ؾهؿ ااوًً ٔاً  ٭ ااع ٧جً ًجؾمُّاا  ؾهؼهاا

 

 

ُاػهعااوًًً َاااـ٨ً أ ّ ػداا١ ًأ ٘ ًج ِ ااؿا  َ هوُقاا٦ًِ
 

اكتسب اللوف وهبذه الّداللة  ،( دّلْت على العظمة والرفعة اللتُت كاف ا١ترثي ٬تّسد٫تامسالشّ إّف ا١تفردة الّلونية )

                                                 
 .523ديوان ابن زيدون ورسائمو: ص  - 1
 .86سحاق األلبيري : صاديوان أبي  - 2
 .52ص :ديوان الحكيم - 3
 .1/397ديوان لسان الدين بن الخطيب السمماني:  - 4
 .359ديوان ابن فركون: ص  - 5



 -272- 

 األصفر دالالت العظمة والعلّو اليت ارتبطت بالّسلطة ا١تلكّية للممدوح ا١ترثي. 
 النـّار:  –ب       

ج النار اعر األندلسي قرف توىّ (، فالشّ الّنارونية )ة اٟتزف لفقداف ا١ترثي من خبلؿ ا١تفردة اللّ عرّب الشعراء األندلسيوف عن شدّ 
فلم ٬تد سبيبًل للتعبَت عن مكنونات نفسو ٕتاه اٟتدث اٞتلل إال عن طريق  ،يت تعًـت ُب داخلوة اٟتزف الة ٢تيبها بشدّ وشدّ 
 لذلك كانت الّنار دالّة على اٟتزف الّشديد على فقداف ا١ترثي العظيم.  ،ونية غَت ا١تباشرة للوف األصفراللة اللّ الدّ 

طـر ُب نفس الّشاعر اٟتزينة على فقداف ا١ترثي. يرسم وقد غدت الّنار ُب سياؽ الرثاء معرّبة عن ذلك اٟتريق الذي يض
 :(ٔ)للتعبَت عن اٟتزف الذي يكّنو للمرثي ،الّشاعر ابن ىاٍل صورة رائعة لّوهنا من الطبيعة احمليطة بو
ًأؼااااا٧ر ً ؼااااأًِااااا١بًأعؾااااا٨ًجؾّياااااوو ًًِ

ّٖبااااااو ًِ ً ذجًجؾاااااا٧ ا  ً ًؿناااااا٣ًفاااااإجًجؾ

ًأ ًجـفااااااا٣بًفااااااإجً اااااااوهًجؾؼؾااااااا٧ ًِ

ًَٖؾاااااااًً  ٧ًُأاػقفاؿااااااا٩ًعؾااااااا٨ًأؼدل ااااااا
 

ُّب اااااا٨ً  ً أعؾاااااا٨ًجِ ضااااااوِ ً أعؾاااااا٨ًجؾ

ً ذجًجؾااااااد  ً ًؿناااااا٣ًفاااااإجًجؾّيااااااـوًًً

ِهش ااااااااوًًً ُ ًج ٔ ًفاااااااإجًبـااااااااو ً أ  ؼاااااااا

 ؿؽااااااااوُت ًأُبوِبفااااااااوًؿااااااااوًف ؿ اااااااا٨ً
 

ُتْظهر لوعة الّشاعر ُب ىذه األبيات حزنًا على ا١ترثي، فهو يقوؿ: إّف الّسحاب قد شّق حجابو وكذلك ا٢تضاب 
اهنّل منهمرًا ٔتاء القلوب، وتّتقد  توفَليْ  ،وأصبح الربؽ يلمع منذرًا با١تطر الغزير ،والرىب، فاهنمر ا١تطر من ذلك الغيم

 نَتانو ُب القلوب كي ينهمر على قبور لو أنّو أبصر مكارمها ١تا ٫تى من مرارة اٟتزف واألسى. 
 :(ٕ)ا١تستنصر فيقوؿ ىشاـ زوجة اٟتكم يدة أـّ ة حزينة على فقداف السّ اعر ابن دراج القسطلي صورة لونيّ ويرسم الشّ 

َُ ُ ً  ًحٖقاااااا١ ًبـااااااو  ػاااااا ًٮاااااأ
 

 

   ً  ػااااااا٥ ً  ًغٖقاااااااا١ ً ااااااااوهًِ
 

وُب جفنيو ال يوجد  ،ففي قلبو ال يوجد إال نار اٟتزف واألمل ،إف الّشاعر حزيٌن كّل اٟتزف على زوجة اٟتكم ا١تستنصر
 غَت الّدموع الغزيرة. 

 :(ٖ)فيقوؿ ،زف على فقداف ابن أختووأما الّشاعر ابن ٛتديس فيبكي بكاًء فيو اٟتسرة واٟت
ٖ بنًً  عـااأ ًعؾقااا٢ًؿااا٥ًجؾلؽاااوِهًِبو ياااا

 

 

ُ ًجِاااااٗ ًذ ً قؼاااااو ًًًِ  ؿاااااوه ًؾـاااااو
 

 فالّشاعر يبكي حزناً مريراً على ابن أختو، ففي ماء دموعو شرارة وإيقاد لنار اٟتزف اليت تضطـر ُب داخلو. 
 : (ٗ)ار اٟتزف ا١تشتعل ُب داخل قلب ذلك الشاعر ا١تلكويرثي ا١تعتمد بن عباد ولديو ا١تأموف والراضي بأبيات تفيض بن

ِبًأؼااا٧اًؿـااا٢ًَ فم وـ اااوً  ًقااوًغاااق٤ ًع اااق

َِفوًًًً  ٔ ٖ ً ؼدااا ُ ًبِٖؼااا٢ًمل ااا٧ً  اااا   ـاااو
ُ ً ؿاااوه ًٮاااؿق٤ ًجؾؼؾاااِىًأٮاااؾ فؿوًًً ًـاااو

ٖ ًبقـفؿاااو ّٔفا ٔبج ًأؾااا٠بًٮاااٖل ًجؾااا ً٭ااا

ً ًَااؾ٧َ ٦ًًًًً ُ ؿااا ً ًػموااو ًػاان ذاًؿااوً  بؽقااا
 

 

ً ًأحٗجـااًًً ًوأبؽاا٩ًِٗـاا٩ ً ؿااوًح ؿ ؾداا

ٖ ًب ٖؽوـ اااوًًً ّٔفا ُ ًؼؾااامًَ لؼهااا٨ًجؾااا   ـاااو
ًؿمااا٨ًحااا٧اًجؾؼؾاااى ًـ جـ اااوً ط٧ػوـاااو

ٖ ًأؾ٧جـ ااااااوًً ّٔف ًؾؼااااأًَؾاااااا٧ب ً بًجؾااااا

ٔ  ًػاااٗج  ًجؾؼؾاااى ًـ جـ اااوًً    ااا٧ اًقٗقااا
 

ويقرهنما ٔتاء دموعو ونار حشاه قائبًل: أيّها الغيم إّف عيٍتَّ  ،يرسم الّشاعر ا١تعتمد حالو ا١تزريّة ٥تاطبًا الغيم والربؽ
وداف بالّدموع الغزار الفّياضة، فهي تفيض با١تاء أكثر من جودِؾ با١تطر، فأنت أيّها الغيم ٖتمل ا٠تصب والفرح وال ٕت

                                                 
 .29ديوان ابن ىاني: ص  - 1
 .99ديوان ابن دراج القسطمي: ص  - 2
 .123ديوان ابن حمديس : ص  - 3
 . 72، 69ديوان المعتمد بن عباد: ص  - 4

 ًً 



 -273- 

 ،أّما أنا فدموعي دموع حزٍف وحسرةٍ ، وأّما نار برقك أيّها الغيم فإنو يشعُل ٟتظة ٍب ٮتبو ،ٖتمل األحزاف وال تعرفها
 كاف حزٍف وأمل. إهنا بر  ،أّما ناري فهي دائمة مستعرة

ٍب يقارف الّشاعر بُت ضّدين كيف ٬تتمعاف مع بعضهما، و٫تا ا١تاء والنار، فيقوؿ: إّف نار اٟتزف وماَءه موجوداف ُب 
 فكيف ٯتكن للقلب أف ٭توي األضداد ُب آف معاً.  ،صميم قليب

فالّدىر وخطوبو أحدثا  ،همالكّن الشاعر بعد ذلك ٬تد إجابة عن تساؤلو بأّف ىذين الضدين أّلف خطب الدىر بين
 تقّلبات شىّت ُب حياة ذلك الشاعر. 

فازدادت ُب قلب  ،فإّف يد الّردى امتّدت ٨توه "يزيد"وعندما أراد العزاء والّسلواف بابنو  "فتحاً "إف الّشاعر بكى ابنو 
 الّشاعر نَتاف اٟتزف واألمل واٟتسرة. 
 :(ٔ)ويرثي الّرصاُب البلنسي مرثيو قائبلً 

 ً ٙ ًؿ مبِصااااا  ً ؾؽااااا٥اً ؽـاااااا ًجؾعاااااق

ـ٩ًِجـمظاااااوُ ًؽااااا٣بًقااااا٧تًًَ ً ِاااااقبل 

ِ اااااىًُّؿااااا٥ًـااااا ج  ًؼؾااااامًً    ت ًأه
 

 

ٕبً حاااا  ًطهوبااااوًًً ٖبت ًحاااا ًؾاااا ًَ ص اااا

ٖ ًقاااااوب٨ًً ّٔف ٖبب ً جؾااااا ِٔمهًؽهااااا ًؾهع فااااا

 عؾقاااااا٢هًؾؽاااااا٣ ًؼوػقااااااينًِاااااافوبًو
 

اعر يشكو الّشيب من كثرة لقد كاف ا١تمدوح بالّنسبة للشاعر الّسعادة اليت انصـر حبلها وىي ُب أوج لّذهتا، والش
 ،اٟتزف من نَتاف قليب شهبَ فلذلك يتساءؿ قائبًل: إىل مىت أقدُّ  ،غَت أّف الّدىر يأىب ٣تيئو ،انتظار وفود ا١تمدوح

 وأصوغ منها قصائد لرثائك. 
 :(ٕ)ويقوؿ الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب ُب رثاء الّسلطاف أيب اٟتجاج يوسف بن نصر

ٔاػه٥ ًجؾّمؼداا ٔ اقااوًؿ اا ٧ًا ً قااوًؿ نااا٧ اًج  اا

ِهش ااوًً ٗاـاا٩ًعؾقاا٢هً  ًج ً ًِؿاا٥اًح   أه اػهقااا
 

 

َ اااااا ت  ـ اااااا٩ًعؾقاااااا٢ًَ ِوقبااااااي ً  ًِؿ

ٖ جت ًًً ُ ً ااااوًباااا ًجؾضُّااااؾ ٧  ًِ٭اااا  ـااااو
 

فلو الّسبلـ والّتحّية منو، ولقد أخفى حزنو  ، ٮتاطب الّشاعر لساف الدين قرب ا١ترثي بأنّو مثوى إلنساف تقيٍّ ىاد
وُب قلبو نار أمل وحزف متوّقدة ومشتعلة. لذلك كاف حزف الّشاعر على ا١ترثي شديداً كِاْستعار  ،طافالّشديد على السل

( مشحونة بانفعاالت اٟتزف واألمل النارومن ىنا جاءت ا١تفردة الّلونية ) ،الّنار ا١تلتهبة اليت تتطاير ألسنة الّلهب منها
 واٟترقة. 

 حوب: ـّ الش -ج        

عند الشاعر األندلسي  ُوظِّفَ ض وذىاب ماء الّنضارة من الوجو، ففيو َمعاٍل اليأس وا٢تزاؿ، وقد الّشحوب لوف ا١تر 
 للتعبَت عن تلك ا١تعاٍل عند فقداف ا١ترثي وموتو. 

فعندما يفقد الّشاعر من ٭تّبو يصبح الكوف من حولو شاحبًا مريضًا ال هبجة لو، وقد وجد الّشاعر األندلسي ابن 
وريح الصَّبا أصبحت مريضة تعاٍل األمل  ،الشحوب ُب األصيل -وىو من بٍت فاخر -اٟتجاج سهل ُب موت أيب 

 :(ٖ)وا١ترض
ِ ااااوِحلو       ًأٮااااق٣ ًجؾقاااا٧ت ًبعاااأمً

 

 

ْ ًجؾصبااالوًؿعمُؾااي ًَ شااامؽ٩ًجؾيُّااؼؿوًً   ُقاا
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 ،قت بالّدموع اٟتزينةومل تكن حاؿ الّشاعر ابن الزّقّاؽ أفضل من حاؿ الّشاعر ابن سهل، فقد وجد أّف السماء اغرور 
 :(ٔ)فيقوؿ واصفاً ذلك ،فظّن لونو لوف األصيل الّشاحب ،وتغَّت إشراؽ الصبح ،ورٔتا كواكبها بدأت بالّنواح والعويل

ً جغٖ ُؼااااًًعاااا  ًجؾيااااؿوِهً ُّبؿااااًو

 ْ  ـ  ًػىؾمااااا٦ جْاااااً َغّقاااااًٖجؾصااااال
 

 

ًُػعااااًًؽ٧جؽلفااااوًعؾقاااا٢ًعاااا٧ق ًًً

  هااااوًَيااااٖب٣ًبوؾّشااااو٧ ًأٮااااق ًً
 

 :(ٕ)ساف الدين بن ا٠تطيب ابن اٞتّياب قائبلً ويرثي الّشاعر ل
ٞ ًجّعاـ اااااو  ًً ٖ ج  ً  ٧ ج٭ ااااا ًؿاااااوًِؾؾدق ااااا

ٟ ًجؾشُّاااو٧  ً    ٧ف ف اااوًًً   ؽلمناااوًٮ ااال 
 

 

ٖ ج  ًً ٖ   ًجؾـبِعااااا٩ًُّػف ااااا٥بً ً طدااااا ًطهااااا

ٗ َ ً ؿاااا٥ً ِااااػو     جؾيُّااااؼد٤ ًِؿاااا٥اً  اااا
 

فعندما ُنِشَر خرب وفاة ابن  ،سها خاضعة حزناً فالّشاعر يػبُّت حالو اٟتزينة من خبلؿ تساؤلو: ما لؤلقبلـِ حزينة ورؤو 
اٞتّياب أطرقت األقبلـ رؤوسها حزنًا وأ١تًا على فقده، وكأّف الّشحوب وا١ترض صبغها بصبغة ا١ترض واليأس، وا١ترض 

 يكوف من ضعف وخوؼ أو إشفاؽ.
ّشاعر ا١تزريّة، وىو يرثي ( ضمن دالالت ا١ترض واٟتزف واليأس على حاؿ الحوبالشّ وىكذا ظهرت ا١تفردة الّلونية )

 الّشخص العزيز أو األمَت وا١تلك الذي فقده.
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 اللون األزرق -و 
 .الداللت املباشسة للون األشزق -أوالً 
 .المدح 

 القوة. – ٔ
 ا١توت. – ٕ
 العلو والربوز. - ٖ
 اإلبصار. – ٗ
 الطهر اٞتوىري. - ٘

 .الغزل 
 دالالت متعددة. –

 ة للون األشزق.الداللت غري املباشس -ثانياً 
  .ًالمدح نموذجا 

 البحس. -أ  
ٔ – .  الكـر
 العلم. – ٕ
 الفكر والببلغة ا١تتفرداف. – ٖ
 القوة واٞتربوت. – ٗ
 ا١توت. – ٘
 ا٠توؼ والرىبة. – ٙ
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 اللـون األزرق  -و 

 

ق للوف بال حدود، وإنّو وكأنّو أماـ أف ،أكثر األلواف عمقاً، فيو يغور النظر، فال يعترضو عائقٌ يُعترب اللوف األزرؽ "
 . (ٔ)"اللوف األكثر بعداً عن المادة بين األلواف، فتمثّلو الطبيعة شفافاً 

، وٯتنح الطّراوة، ولذا (ٕ)لوف باردإنّو لوف ا٢تواء والفراغ والبحر والسماء، ورّٔتا وسَع الفراغ ألنّو لوف اآلفاؽ ا١تمتدة، وىو 
في الكنيسة األنغليكانية لوف األمل، وحّب اإللو والّشفقة ىذا اللوف " يّتخذ للروحانية وأعياد ا١تبلئكة، وٯتّثل

 . (ٖ)"والوجداف وحب الجماؿ
وصور األرض الملتقطة من الفضاء تبّين كرة أرضية زرقاء غامقة ملتّفة بسحب  ،لوف الهدوء والّسالـوىو "
تأمل ىذا اللوف يمكن أف ل، فقد تبُّت حقًا أّف ". وىو يدّؿ على التأّمل لذلك يعترب أنّو اللوف ا١تثايل للتأم(ٗ)"بيضاء

 .(٘)"ونبض القلب مشجعاً الجسم على االسترخاء ،ومعدؿ الّتنفس ،يخفّض ضغط الدـ
، فهو لباس الّسيدة مرَل عليها السبلـ ا١تعروؼ من خبلؿ صورىا على (ٙ)"لوف عذراء المسيحيينوىو لوف مرٯتّي "

التي يثيرىا مفهـو  ،الّطهارة والبراءة بكّل نكهة النماذج األصلّيةفكرة "جدراف الكنائس، ومن ىنا جاء رمزًا ل
 فهو يبعث ُب النفس شعور االبتهاج. ،(ٚ)"العذرية والنقاوة في الّشعور

لتلوين الوجوه، تأكيدًا على الصفة السماوية، أو ما جرت عليو إّف قدماء ا١تصريُت اختاروا الّلوف األزرؽ "
 .(ٛ)"ارتفاع رأس البشر على رأس المسيح في التصوير الكاثوليكية من تحريم

األمانة ال األمانة األرضية بل الّسماوية، وإلى سالـ الروح في الموت، إلى صفاء ال يرقى إليو إنَّو يرمز إىل "
العامة وعلى ىذا النحو إذف يتصف اللوف األزرؽ معًا بأنّو لوف أمل النفس، وموت الجسد الذي يذوب في 

 .(ٜ)"ياتالالنهائ
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وىو  (ٔ)"الخموؿ والهمود، ويرتبط بالطاعة والوالء والتضّرع واالبتهاؿكما أفَّ األزرؽ ا١ترتبط بظبلـ الليل يسّبب "
لوف الحيرة والخوؼ والقلق والفناء والرجس والحقد والضالؿ والعمى والقتل والعدواف، لوف وىو يُعدُّ أيضًا "

ما يدخل ُب ذلك اإلطار، واألزرؽ الرمادي يتوىّل دورًا تشاؤمياً ، لذلك ىو لوف مكروه ومشؤـو عند(ٕ)"الشيطاف
، لذلك تصعب مواجهتو، ومن ىنا يّتصف بأنّو (ٖ)"موضوعات العزلة واليأس والموتومتوّعداً، حيث يرمز إىل "

 .(ٗ)جامد كثلوج الشتاء المزرّقة""
ات العالمية ألفاظًا خاصًة بها، وىو آخر اللوف األزرؽ بمفهـو اليـو ىو آخر األلواف التي وضعت في اللغ"إفَّ 

اللغة العربية لم تقّدـ تفصياًل لهذا و األلواف في معظم القوائم العالمية من حيث ترتيب إحساس البشر باأللواف
، بل نرى أفَّ داللة اللوف األزرؽ وتداخلو عند العرب مع ألواف أخرى كاألخضر واألبيض، وىو إىل (٘)"اللوف ودرجاتو
من األلواف النادرة في الطّبيعة، كما أّف درجاتو تتفاوت تفاوتًا كبيراً، يقّربو من األبيض حيناً لك يُعّد "إىل جانب ذ

ومن األسود حيناً، فنحن نطلق على األزرؽ الفاتح: لبني أو سماوي وعلى األزرؽ القاتم: كحلي أو نيلي، ولعّل 
ف أزرؽ اللوف يعود إلى األزرؽ القاتم الذي يقّربو من ما نقلو ابن الخطيب ِمْن أفَّ لباس الحزف في غرناطة كا

 .(ٙ)"األسود
ا يعود ذلك إىل عدـ داللة الّتسمية على اللوف ُب العربية القدٯتة، إْذ يسمي صاحب اللساف " الزرقة البياض ورٔتَّ

، وبذلك يبدو (ٛ)درجات الخضرة، والّنمري يعّد الزرقة درجة من (ٚ)"حيثما كاف، أو الزرقة خضرة في سواد العين
يبدو اللوف األزرؽ قريباً من اللوف األخضر، وكّل ذلك ينتهي إىل أّف اللوف األزرؽ ىو اللوف األساسي الوحيد الذي مل 
يُػَر لو ٤تّددات توصف حدوده العلمية، من حيث صفاتو وإشراقو أو تشّبعو أو اختبلطو بألواف أخرى، كما أنّو مل 

اللوف، فلم تنُم حولو دواؿ لغوية مساندة ومفّسرة كتلك اليت اختّصت هبا سائر  يوجد لو ألفاظ ثانوية تدّؿ على ىذا
وقد ورد  (ٜ)األلواف، وال يستطيع أحد أْف ٬تـز بأفَّ اللوف األزرؽ ُب العربية القدٯتة كانت تعٍت ذلك اللوف ا١تعروؼ اآلف

 فخ في الصُّوِر ويحشُر المجرمين يومئذيـو ينورد اللوف األزرؽ ُب القرآف الكرَل ُب موضع واحد، وىو قولو تعاىل: "
زرقا ًٍ"(ٔٓ) . 
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، وفسَّر كلمة زرقًا ُب (ٔ)"الزََّرؽ خالؼ الكحل، والعرب تتشاءـ بزرؽ العيوف، وتّذمووقد جاَء ُب تفسَت القرطيب "
قاؿ نها "، ٍب يبُّت القرطيب لنا عدة آراء م(ٕ)"أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم، وسواد وجوىهماآلية الكرٯتة بقولو "

وقالو الزجاج، قاؿ:  ،الكلبي والفراء: ُزرقًا أي عمياً، وقاؿ األزىري: عطاشًا قد ازرّقت أعينهم من شّدة العطش
ألف سواد العين يتغّير ويزرؽ من العطش، وقيل: إنّو الطمع الكاذب إذا تعقّبتو الخيبة، وقيل المراد بالزرقة 

 .(ٖ)"شخوُص البصر من شّدة الخوؼ
أفَّ الزرقة أبغض شيء من ألواف العيوف إلى العرب؛ اللوف األزرؽ قوالف كما يقوؿ الز٥تشري أحّد٫تا: " وللعرب ُب

 . (ٗ)"وىم زرؽ العيوف، والثاني: أفَّ المراد العمى ألّف حدقة من يذىب نور بصره تزرؽّ  ،ألّف الرـو أعداؤىم
كما أّف المجـر الذي اغتاؿ ، ؽ العينأسود الكبد، أصهب السباؿ، أزر وقد كانت العرب تقوؿ ُب العدو "

 .(٘)"الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو كاف أزرؽ العين أعجميًا، والكالب المجوعة زرؽ العيوف
٢تذا األمر بغض العرب الّزرقة ُب العُت، فأصبحت صفة مذمومة ٥تيفة ومكروىة، فتشاءموا منها، وىجوا من كانت 

وف وعدـ وجود ٖتديد واضح لو ىو الذي ٛتل العرب على كراىتو. وقبل أف يستعرَض ولعّل غرابة ىذا الل ،صفتو هبا
البحث دالالت اللوف األزرؽ اليت وردت ُب الشعر األندلسي، كاف البّد أف نعود إىل جذور أسطورية توّضح لنا تشاـؤ 

لرماح والقسي وبُت العُت، وىذا " على االّزرؽبُت إطبلقهم كلمة "تلك العبلقة توّضح لنا و العرب من العيوف الزرؽ، 
ما سأسعى إليو ٤تاولة قدر اإلمكاف توضيح دالالت القسوة والعنف والربوز واللمعاف، فالُزْرَقة تستدعي من خبلؿ 
وصف الرماح أسطورة العُت الزرقاء اليت ٘تلك قّوة تدمَتيّة ٕتاه األعداء ألّف الزرقة ارتبطت بالعُت، والعُت ٢تا تاريخ 

نّو يكمن فيها قوة إُب معظم الًتاث األسطوري، ويرجع ىذا السّر ُب عظمة شعبية رمز العُت من حيث ميثولوحي 
فاعلة، فمن أقدـ األساطَت ا٠تاّصة بالعُت ىي أسطورة مصرية وّحدت ىذه األسطورة بُت العُت والشمس والقمر، 

قر يمثل جاثمًا على مبنى أو خارجاً أنو في مطلع التاريخ لم يكن اإللو األعلى سوى صوتقوؿ ىذه األسطورة "
والعُت بذلك ٘تّثل القوة الضاربة  (ٙ)"من المياه األزلّية، وكانت عينو اليمنى ىي الشمس وعينو اليسرى ىي القمر

 لئللو ُب كل ٕتّلياتو. 
العامل فما  " خلف حافة ستإفَّ العُت اليسرى أو القمر بلغة األسطورة كانت عُت حورس، واليت أطاح هبا إلو الشر "

" إال أف يبحث عنها، فذىب، وعثر عليها راقدة ُب الظبلـ ا٠تارجي، مهمشة توتكاف من روح القمر وحاميو "
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"، وعندما عادت إىل مكاهنا بات كّل شيء على ما يراـ ُب بيت البدرفأحضرىا، وأعاد ٕتميعها، فكّوف منها "
 القمر. 

تفنوت اإللو األعلى إىل اٟتّية األزلية من أجل أْف تبحث عن ابنيو:"وأّما العُت اليمٌت لئللو فهي الّشمس أرسلها 
ُب صورة حّية الكوبرا ذات  العين/الشمس"، وبسبب شّدة حرارة الشمس ُب الصيف نرى أف ا١تصريُت د٣توا وشو

 اللدغة ا١تميتة، وىي غاضبة منتصبة، فأصبحت العُت بذلك رمزاً للقّوة التدمَتية والّنار. 
ذاتو ُعّدت العُت اإل٢تة األـ؛ ألّف ٚتيع البشر خلقوا من دموعها، فهي أقدـ إناث الدنيا، ومن أقدـ ربّات وُب الوقت 

 :الخصوبة والموتا٠تصوبة اليت عرفها البدائيوف، وبذلك ارتبطت العُت بداللتُت متناقضتُت، و٫تا 
 الماء. النور  القمر  متمثّلة بػ العين  :الخصوبة -
 الحّية.النار  الشمس   بػ العين متمّثالً    :الموت -

وىذه األسطورة ا١تصرية تتشابو ٘تامًا مع األسطورة العربية اليت تتحدث عن الغميصاء وزرقاء اليمامة وقدرة العُت 
الّسحرية ا١تدمرة، فالغميصاء كانت ىي والعبور وسهيل ٧تومًا ٣تتمعة، فا٨تدر سهيل فصار ٯتانياً، أّما الشعرى تبعت 

وىي  -الغميصاء        صت، فكأّف ػِ فعربت اجملرة فسميت العبور، أّما الغميصاء فبكت لفقد سهيل حىت َغم سهيبلً 
ىي عُت اإللو اليت أرسلها ١تهمة أرضية من أجل أف تبحث عن ولديو، ٍب تعّرضت العتداء قوى الّشر  -صفة للعُت

(، والكواكب، والتشّوه الواقع البكاء(، وا١تاء )ميصاءالغوالّظبلـ وبذلك ارتبطت بدالالت متعددة ٚتعت بُت العُت )
 على العُت ا١تتمّثل باالنتصار اٞتزئي للّظبلـ حىت َغِمصت. 

كما ُب كتب اللغة أّف كلمة العُت تطلق على عُت اإلنساف، وعُت اٟتيواف، وعُت ا١تاء، وعُت الشمس، ٧تد  ناكما أنّ 
 للقمر رّب ا٠تصب وا١تاء اسم ا١تعُّت، فيمكن توضيح ذلك كما يلي:  أهّنا تطلق على الثور الوحشي البديل ا١تقّدس

 الحية. الشمس )النار(  العين 
 الثور )المعّين( = القمر. السحاب  الماء  العين 

 ، باعتبار أف طبيعة البيئة العربية ىي طبيعة سمسية حارة.(ٔ)وقد توّحدت العُت مع الشمس، أكثر من توّحدىا مع القمر
ىنا نستطيع القوؿ: إّف القوة التدمَتية اكتسبتها العُت من خبلؿ توّحدىا مع الشمس، والعرب كانت تقوؿ: إّف  ومن

مات؛ لذلك كانت العرب تتّجنب كّل من ٯتلك ُب عينّيو تلك القّوة  فبسببها مرض أو عُت فبلف أصابت فبلناً،
في شكل الشمس والقمر وعيوف أّف العرب َعَبَدْت العُت " التدمَتية، وإىل اليـو مازاؿ ىذا االعتقاد قائماً، ويرّجح

 ،ونقف حيارى أماـ أسرار العيوف ولمعانها ولغاتها ،ومازلنا حتى اآلف نعتقد في العين التي فلقت الحجر ،الماء
ونحكم على ذكاء الشخص وحّبو وكرىو  ،ويوجد مستودع أسراره ،ونحّس بأفَّ وراء العين تكمن أسرار اإلنساف
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"نجد أّف العرب كانت لهم أدوات طقسية واجتنابًا لتلك القوة الّتدمَتيّة اليت ٘تلكها العُت  (ٔ)"نظرة عينيومن 
للتحّصن من أذاىا، منها الرقي والتعازيم وثياب يسمى الواحد منها المعّين، وترسم عليها صور للعيوف إضافة 

الكحل ما نجد أّف "فذه الّصفة عبلقة بالكحل، ، و٢ت(ٕ)"إلى "خرزة سوداء تجعل على الصبياف تسمى الَكْحلة
 ،وضع في العين ُيشتفى بو...... والَكَحل في العين أْف يعلو منابت األشفار سواٌد مثل الُكحل من غير َكحل

الَكْحلى )جمع  ، ولذلك كانت العرب تطمئن عندما ترى أّف "(ٖ)"والكحالء شديدة السواد أو التي تراىا مكحولة
فهم ال يصيبوف من ينظروف إليو باآلثار المدمرة؛ أي أنهم ليسوا من  ،ف من اإلصابة بالعينكحيل( محّصنو 

أي أنّهم ينتسبوف للوحدة الميثّية التالية )العين = الماء = السحاب =  ،حاملي اللعنة التي تأتي من العين
 .(ٗ)("القمر = الثور

، ٧تد أّف ىناؾ تضاداً بُت الّزرؽ الذي يتمّثل ُب قوة العُت ّف الّزرؽ خبلؼ الكحلأوعندما قاؿ القرطيب ُب تفسَته: ب
على اإلصابة بتوجيو نظرة قاتلة للمنظور إليو، " -ٓتبلؼ الكحبلء  -التدمَتية، واليت أصبحت صفة ٢تا قادرة 

عين ومعنى ذلك أنّها ستفهم في ضوء وحدة ميثّية أخرى ىي )ال ،ألنّها فقدت األداة الطقسية الواقية )الَكَحل(
 .(٘)"= الشمس الحارقة )النار( = الحية(

وىذه القوة التدمَتية واإلصابة القاتلة للعُت ٔتجرد الّنظر إىل الشيء اقًتنت بالرمح، حىت أّف الرماح ٝتيت بالّزرؽ 
ن الرمح "اتحادًا واضحًا بيلوجود تشابو بُت اٟتّدة والتوجيو واإلصابة بينها وبُت العُت الزرقاء، وىذا يعٍت أّف ىناؾ 

 .(ٙ)وتسمي العرب الرمح )المزراؽ(" ،ونظرة العين الزرقاء القاتلة
يأتي في مقّدمتها شّدة اللمعاف والبريق والبروز أو  ،"إفَّ ما سبق يؤّكد انزياح دواؿ الّزرقة إلى معاٍف غير لونّية

العرب قد آمنوا بقدرة تلك الصفات التي رأى فيها العرب تجسيداً لقدرات سحرية مدمرة؛ فإذا كاف  ،الجحوظ
فإّف جحوظ العين وشّدة لمعانها وبريقها يزيداف من تجسيد ىذه القدرات  ،العين على اإلصابة وتوجيو الشرور

حيث تأخذ العين الزرقاء وضع البروز والهجـو واإلصابة  ،السحرية المدمرة التي نسبتها المخّيلة العربّية للعين
= المزراؽ، وىكذا تصبح الزرقة في العين صفة مذمومة على الّصعيد العربي،  والتقّدـ لألماـ، وتتوّحد بالّرمح

تلك الخواص التي تزداد كّلما ازداد لمعاف  ،تمّثل عندىم العدو = اآلخر، وترتبط بالّسحر والقوى المدمرة
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 .(1)العين وبرز جحوظها، دوف البحث عن أية دواؿ لونية"
كانت زرقاء وفة ُب تارٮتنا ىي شخصية زرقاء اليمامة، وكاف اٝتها اليمامة، و"ومن الشخصيات األسطورية العربية ا١تعر 

: تركزت شهرتها في عينها، حيث "(ٕ)"وتتميز بحّدة إبصار عالية، فقد كانت تبصر الشيء من مسيرة ثالثة أياـ
 -في الفكر األسطوري  -والمغايرة  أو االختالؼ  ،الزرقاء / الالمعة/ البّراقة/ البارزة = المغايرة لعيوف قومها

، ألنّها تمّثل اتحادًا مع قوى الظالـ والشرور  ،مصدر لكّل الّشرور، مجلبة لغضب اآللهة، ونذير بكل شـؤ
 . (ٖ)"والبّد من التخّلص منها

ال يّتفق مع الفهم قد أّف الربط ُب ىذا اجملرى و  ،لذلك كما قلنا سابقًا إفَّ الزرقة ُتْستدعى من خبلؿ وصف الرماح
لتخّيلي عند الشعراء األندلسيُت ٔتقدار ما ٭تّقق االعتقاد الذي انتقل إىل زرقة األسنة، بوصفها واقعة فكرية من بنات ا

بيئتهم و٤تيطهم، يربزوف من خبل٢تا بطوالت ا١تمدوح وانتصاراتو وفق منطق موضوعي مرتبط بطبيعة ٣تتمعهم وفكرىم 
ن خبلؿ صورة ا١تمدوح وارتباطو باألسّنة الّزرؽ مبّيناً دالالهتا ا١تباشرة ُب ذلك الوقت، وىذا ما سيتطّرؽ إليو البحث م

 ا١تتعّددة. 
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 الداللت املباشسة للون األشزق: -أوالً 
  :المـدح 

 : القػوة – 1
وىذا ما يؤّكد أّف ىناؾ ترابطاً  ،(ٔ)"تسمى األسنة زرقًا للونهاو" ،لقد ظهرت قوة ا١تمدوح من خبلؿ األسّنة الزرؽ

 بُت حّدة تلك األسنة وحّدة العُت الزرقاء اليت ٘تتلك قوة تدمَتيّة ُب األعداء.  قويّاً 
 :(ٕ)يقوؿ ابن ىاٍل ُب مدح ٭تِت بن علي

ٖا  ً جؾطهعااااا٥ ًِؿاااا٥اًً ً ذجًَ ؼاااا٨ًجؾّضاااا

ٛ ًأ  ٖ ِػّقوِرًؿااااااا٥ًجؾِلاااااااق ْهشااااااا ًبو
 

 

ٔا   ٔاؼو ًعؾاااااا٨ًٮ اااااا ًأقاااااأقف٤ ًٮ اااااا

ُا ً  ُّٗ ّٗجِعِلّقااااااااوِرًؿاااااااا٥ًجؾاااااااا ًبوؾ
 

 بالسيوؼ ا١تشرفيات وبالرماح الزرؽ القوية. ،ا١تمدوح يـو الوغى وشجاعتو يصف الّشاعر قتاؿ
ويَػْقرِف الّشاعر ابن دراج القسطلي قوة بأس منذر بن ٭تِت بالّزرؽ اليت تلتهب لظًى، وكأنّو أراد أْف يعرّب عن حدة 

 :(ٖ)فهي تكتسب قوة وشجاعة من بأس ا١تمدوح ،السيوؼ وقوهتا
ًَ ااااااووب ٦ ً ذجًـ ش اااااالهراًبوؾلوُؼااااااوِر

ٖ ًبلَااا٦ِ   ؼااأًأ٭اااٖت ًجيػاااو  ًؿااا٥ًحااا
 

 

 ً  ُ ٔبجُع  ًِبواااو ٙ ًجؾااا ًاً اااق ِ ااا ً  و

   ُ ِ ااااٖج ً ٍ ُا  ًجؾ٧ِااااق  َ  ؾهظاااا٨ًؾهف ااااىنً
 

 ولذلك عّوؿ الّشاعر على ىذه ا١تفردة اللونية إلظهار قوة ا١تمدوح.  ،فتعبَت اللظى األزرؽ ىو الذي ال ينجو منو أحد
 :(ٗ)اء بقولوويصف الّشاعر تلك األسّنة الزرق

ُاؼاااااو ًَ عاااااوجًِؾؾدع ااااأجِبًؽلـبؿاااااوًًً  َ   
 

 

ٔا ً  ًِٔجْـااا٧  ً اااوًؼهااا ـاااا  َ ٖ ًؿااا٥ً  َ طاااوق 
 

فهذه األسنة زرقاء اللوف؛ لشدة فتكها باألعداء، وكأهّنا أنياب أغواؿ إذا ما قدحت أسّنتها تطاير شرارىا على 
 األعداء. 

 :(٘)متؤللئة كما أهّنا ٘تتلك قوة ساطعة، فتبدو ُب ٝتاء الّنقع ٧توماً 
ٞ ًأـاه ؿ فاااوًًً      ًجؾّياااؿوِهً اااوه ًجؾـّؼدااا

 

 

ُ  ا ِٔ ٍ ًعؾااا٨ًجّعااأجِهًؿ ـاؽهااا ُا  ًجؾ٧ِاااق  َ 
 

فإفَّ العجاج ا١تنعقد من حركة ا٠تيل والفرساف جعل  ،يصّور الّشاعر ُب ىذا البيت مدى احتداـ ا١تعركة واشتدادىا
هّنا تتؤلأل من تبلمع الّسيوؼ وحركة ضرهبا أعناؽ األعداء، غَت أّف ٧تومها ُزْرؽ أل ،ىناؾ ٝتاًء منعقدة ٖتت الّسماء

 .(ٙ)"جـو انكدرتوإذا النّ وكأنّو استلهم قولو تعاىل " ،فيـو اٟترب ىذه قد انكدرت على األعداء
وتدوِّي الطبوؿ كالّرعد  ،وُزرؽ أسّنة جيش ا١تعتضد بن عّباد قوية مضيئة، فهي برؽ يربؽ بُت جيشو الذي ىو كالغيـو

 اصف ُب نواحيو. الق
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 :(ٔ)يقوؿ ابن زيدوف واصفاً تلك األسّنة
ـبااا٦ ًًًً ًَ٘ق ؼدِيااا٤ ًجؾغ اااقا٤ ً  ٔ جًِبى ؿاااق ًغهااا

ٖاؼ ااا٦ً  َِاااـِّيًب  ُا  ًجّ  َ  فااا٧ًجؾغ اااقا٤ ًِؿااا٥اً
 

 

ّٖج ً  أؽهان ااااا٠ ًً ـاااااا٦ ًؿ ؽدػهف اااا ًّحاػهاااا٣ ًِؿ

ٔ ًـ ٧ جِحقاااا٦ًِق ؼدِصاااا٠ ًًً ُ عااااا   ؾؾُطلااااا٣ ً
 

 :(ٕ)فكأهّنا ٝتاء صافية، ففيها تكمن اٟتّدة والقّوة ،ويرى ابن ٛتديس ُب تلك الّدروع الصفاء
َ ُؼهاااااي ًػؽلـّفاااااًو ًَٖ ؼااااا٢ًؿـفاااااوً

ٖ فاااوًػؽلـّفاااوًًً ّٖ اًعااا٥ًِذؿا ًَاااٖ ًُّجؾااا
 

 

ٔ راًؾؾعاا  ً ًُ ـاا١ ًجؾصااو٧ًًً ً ااوه ًب اا

َِاااـِّيًباااوؾع ػ٧ ًًً ًِٜجّ َ اااىا ُّ  ًؿااا٥ً  ٕ  َ ااا
 

 :(ٖ)وٯتدح أيضاً ابن ٛتديس ٦تدوحو وزرؽ أسّنتو
ًؿ ا٨ًج أاًًػقوًجبا٥ًعؾا٩ًّأـاًًِال٣ ًح ًًًً

َِااااـّينًً  عؾداااا ُا  ًأ  َ ً ٖ  ـقاااا٧  ًجؾّنغااااا
 

 

ً ًح٧ؾقاااا٦ًجؾاااإ جب٣ ًغوؾلااااوًًً ـال اااا ً أ

ُ ٭اااوبًو ّٖ تًؿـااا٦ً ُا  ًجؾااا  َ  ػؾااا٤ًَ هااا٥ ً
 

فازرّقْت أسّنة اٞتنود الذين  ،حيث أصبحت نيوب الثغر ذات ٛتى وٛتية ،جاعة والبطولةلقد تضّمنت ىذه الصورة معاٍل الشّ 
 الرـو عن مبلقاهتا.  فبقدر ما ىي فاتكة ُب األعداء بقدر ما ٬تنبُ  ،د ُىيئت ٢تموق ،رؽـو الزُّ ٭تمونو من الرّ 

إهّنا نار مضيئة والسيوؼ  ،فهي رماح متوّقدة ُب ليل النقع ،وكذلك تسطع ُزرؽ األسّنة عند الّشاعر ابن الزقاؽ البلنسي
 :(ٗ)فهي ٘تلك قوة حاّدة ُب الّسطوع واللمعاف ،مصابيح

ّٔ ق٥ً جًجؾطهعاااااا ًو ًذ جباااااا   ؿياااااا

ًِٔؽلـّفااااًو ٚ ًجِٔقاااا ًؿ ميااااٖبؾ٩ًؼ ؿ اااا

ُّٗ ً ًؾقااا٣ًجؾااا٧غ٨ً  ِاااّل٧جًذباااورًجؾااا
 

 

ًػااااوَ جًبفااااوًقاااا٧ت ًج قااااو  ًِؼاااأجحو

ًغاااأُج  ًؿااااوهنًؼاااأًؿاااا  ًبطوحااااوًً

ُّ نًؿصااااالوحوًًً  ـاااااوُج ً ؽااااا٣ًّؿااااإ
 

 :(٘)ويفتخر الّشاعر ابن خا٘تة األنصاري بنفسو وبشجاعتو وبزورائو
 ؿ م ـ ٌؽلااااااو ًَ ُجه ًِؿنااااااا٣ ًف ِؾفاااااااًو

 

 

َ ااااًًًؿملّب ُاؼااااو ًؽش اااافِىً  َ  ؿ و٬ِفوطااااو ً
 

ماء عندما تنقّض على ب تلك الرماح اليت ٘تاثل شهب السّ نّو يتنكّ إحيث  ،يؤكد الّشاعر ىنا شّدة فتك الرماح اليت يتنكبها
 وكذلك رماحو مرصودة لؤلعداء. ،ياطُت ا١تردة، وىي مرصودة ٢تمالشّ 

 :(ٙ)ْرؽّنتو الزُّ وأما الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب فيقوؿ ُب أس
ِهوظ ااااا٦ ًً ًاًأ ِ اااااؽه ً بؽ ااااا٣ ًأَُ  ً  اً

ًؿ م اااااااال    ًأعاطهوػ اااااااا٦ ً ًـ شااااااااا٧ بًن

ٖاِػااااا٦ِ ٞ ًِبطه  عهلاااااو ًؾااااا٦ ً  بًجؾـبهقااااا
 

 

ٖ   ًجؾع ق اااا٧  ًػلوؾع ه و  ااااِيًق ؽدو اااا٣  ًؿ اااا

ٔ ؿوِهً  ق ـاف اااا٣ ًً ًِؿؿبااااوًق ع اااا٣ًُّؿاااا٥ًجؾاااا

ٔ ً   ًق ىاػهاااا٨ًعؾقاااا٦ًجؾ  م ٣ اؼداااااؿ اُ ؿ اااا
 

ل تتكحّ فإهّنا لن ٕتد ما يطفئ مرضها سوى غبار الّنقع، فبو ِ  ،( البصَتة القوية مرضاً عيونهاشكت أسّنتها ) إفْ  فهذه الرماح
وىي ال ٮتفى عليها  ،فالدماء بأطرافها رمد ،لذلك ٧تده يستغرب من تلك الرماح ،ماءحىت أهّنا تشعر بنشوة ٔتا تنهلو من الدّ 
                                                 

 .495ديوان ابن زيدون ورسائمو: ص  - 1
 .521ديوان ابن حمديس : ص  - 2
 .57: ص المصدر السابق - 3
 .122ديوان ابن الزقاق البمنسي: ص  - 4
 .63ديوان ابن خاتمة األنصاري األندلسي : ص  - 5
 .2/521ديوان لسان الدين بن الخطيب السمماني:  - 6



 -284- 

 الرغم من ذلك النجيع الذي يغطي أطرافها.٘تلك إبصاراً حاّداً على  فهيالقتُل، 
فا١توالوف لو أتوا من كّل  ،وتتجّلى شجاعة ا١تلك يوسف الثالث وقّوتو عند ابن فركوف من خبلؿ فتوحاتو وانتصاراتو

 :(ٔ)بعد أْف اىتّزت سيوفو ا١تصقولة القوية ،حدب وصوب يسعوف لنيل كرمو
ْ ؾدااا٢ًِؿااا٥ًؽ ااا٣ًّ وـاااىًن ًأَااا٨ًأ ؾقاااوهًج

ّٔ جًؽؿااو ًّٔجؾؽِؿاا٩ًُّؾاأاًجؾاا٧غ٨ًً  اا   اا
 

 

ِٔؼوًًًًً ًق م ؿُّااا٧  ًغقناااو ًؿااا٥ًـ٧جِؾااا٢ًؿ غاااا

ُ قا٥ًأَُؼاااًو ٗبًؿصاااؼ٧رًجؾِغاااٖج   ؼااأًفااا
 

 :(ٕ)فلم تعرؼ عيوهنا أّي غنج ودعج ،وأيضاً ٗتوض ُزرؽ األسّنة القّوية اٟتاّدة غمار اٟتروب
َِاااااـِّمف وًً ُا  ًؿااااا٥اًأه  َ    ًجؾع٧جؿااااا٣ً

 

 

ٍ ً ًج ُ ًأعاق ـ ف اااوًؿاااوًجؾغ اااـ ٔا ٍ اًَ ااا ٔبع   ؾااا
 

 فاكتسبت داللة القوة والسطوع. ،وىكذا بدت زرؽ األسّنة قوية المعة ُب ٝتاء الوغى
 : المػوت – 2

إهّنا تُذكِّرنا بتوّحدىا مع أسطورة العُت الزرقاء ذات  ،ارتبط ا١توت بُزرقة األسّنة وقوهتا ذات اللعنة ا١تدمرة لؤلعداء
 لذلك تصّب األسنة لعنتها على األعداء.  ،وىنا تقًتف الّزرقة باٟتمرة ،األعداء فتكوف احملّصلة لقوهتا دـ ،اإلبصار اٟتادّ 

 :(ٖ)يقوؿ ابن دراج القسطلي ٣تّسداً داللة قوية ُب ُزرؽ تلك األسّنة
ُاؼاااو ًَ ش اااُؽ٨ًؿااا٥ًِظؿاااوِهًؽ ع ٧ِبفاااوًً  َ   

 

 

ُ قبااوًًًًً ٖ ًؿاا٥ً  ِؿاا٦ًِ ُ ب اا٧  ًجؾؽ ػداا   َ ياااِؼ٩ً
 

جعلها تظهر شكواىا من الظمأ الذي  ،ٕتسيدًا معنوياً، فخلع على الرماح صفة بشريةلقد أعطى ىذا الّشاعر ُب صورتو 
 وىذا ُب غاية الكـر واٞتود.  ،وتبقى ظامئة إىل الّشراب ،فهي اليت تسقي ربوع الكفر من دـ األعداء ،انتاب كعوهبا

رماح ٖتمل ُب رؤوسها ا١توت الّزؤاـ وىي فيجد أفَّ ال ،و٭تاوؿ ابن ٛتديس أف ٬تد صورة طريفة ١تثل ىذا التشبيو الّلوٍل
 :(ٗ)فيقوؿ ،وال ٯتكن أف ترتوي إال بو ،عطشى إىل دـ األعداء

ًاً ًجّعاااو  ًأًه ٔاَ ف ٤اَاااق٧ػ ٢ًأبؼااا ًب ااا

َ ااف ٤اًًًً ًؽاال بًحااٖ ل ًجؾؾاا  ًؽوـااًًُط 

ًًِِ ّٗ ً  قش اااا٢هًفـاااأّ ًجّاااا٧ج ًِبف اااا

ًاًً ٔ ب    َُ ًذبااااو نً ًجؾّنعوؾااااىًأ ااااا
 

 

ًؿااااااكا ًأحااااااٗجَ ًبغاااااا  ًؿااااااك ٤ ًً

ٕاػهو ًؿااا٥ً ؼااا٧ ً  ًجُااا٧جَت ًػ ؼهاااقا٥ ًح ااا

ٖ  ًُّجؾؼااا٧ج ت ًًً ً ـاااوح٩اًع ؼهاااو نً فااا

ٞ ًجؾضاااٖجغ٤ ًً   ؿاااوًجـمهعاااًً  هًٌقااا
 

فلوقع سيوؼ ا١تمدوح ُب رقاب األعادي أقيمت مآًب األحزاف، حيث أبدهتم من دوف ٖترُّج أو إٍب، وكأّف رؤوسهم  
لبتّارة، وأهنت حكم وجودىا جزمًا لنصره ا١تؤزر، كما تفعل كانت تشبو حروؼ الّلُت ُب اللغة، فقد حذفتها سيوفو ا

 اٟتروؼ اٞتازمة عندما تدخل على كلمة آخرىا حرؼ لُت، فإهّنا ٖتذفو وتنهي وجوده كما فعلت سيوفو برؤوسهم.
قاب وأّما جيشو فإّف سيوفو ٖتاكي الريش ا٠تواُب ُب جناحي العقاب فإذا ما ُىزَّت تلك السيوؼ بدت كأهّنا أجنحة ع

أصبح ريشها سهامًا ٝتهرية تنفُض استعدادًا لبلنقضاض على الطّريدة، وأصبحت رؤوس الرماح اليت ازرّؽ لوهنا من 
انغماسها ُب دـ األعادي ٣تدبة لطوؿ مكثها من غَت قتاؿ، فيليب ا١تمدوح رغبتها ألهنا ال تنتجع إال دماء األبطاؿ من 

 األعداء، وتكّف عن اٞتبناء.
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 :(ٔ)الّزرؽ ُب حّدة أسّنتها وبروزىا مع شقيق اٞتراح األٛتر الذي ٮترج من جسد األعداءويقًتف بنفسج 
ًًِ ِٔ َااااا َ َ ًأٮاااأُراًعاااا٥ًأ  ًؽهاااا٤اًؿاااال

َِف٤ َ ٧اَااااااااو  ًؾلبااااااااو ً ً ْ  قػاااااااام
 

 

ًح ؿاااااٖج ً  قوِااااق٤ ًجؾؼـااااوً جؾّصااااػو ًً

ُا  ًِااااؼق١ ًجُااااٖج ًًً ّٗ ٍ ًجؾاااا  بـػياااا
 

 :(ٕ)إذا هنلت من دـ الّنحور الّصاُب، إ٪تا ٗتتلط الّزرقة باٟتمرة ولذلك فإفَّ ُزرؽ األسّنة ال ٖتتفظ بلمعاهنا وبريقها
ُّٗ  ًج  ر ًـااااا٧جف   ُ ًجؾااااا ِٔ    اًَ صاااااا

 

 

ُ ًٮااااا٧جػقًو ُ   راًؿاااااوه ًجؾـّوااااا٧   ذجً  
 

لعّلها صورة بديعة فاتنة، فإّف تلك الرماح مل تصدر مطلقًا إال بعد وروِدىا منابع الّنحور، وهنلها منها موردة األعداء 
 ض ا١تنايا. حيا

 :(ٖ)وىو يّتقد ،ويرى ابن خفاجة الرمح كوكباً مضيئاً يرجم األعداء
ًَ  ُ َا ٝ ًعاااااااا٥ًأه ًَٖق ؾدو اااااااا َاااااااااؿ  ً  أه

ٔ ًجؾع اااااقا٥ ًجعمؿاااااو  ًجؾؽاااااٖا  ق عام ِؿااااا
 

 

ٔاًًً ُ  ااااااا٤ًَ  ؼهاااااا ـّاااااا٦ ًؽه٧اؽهااااااى ً ًؽل

ٔاًً ـاِموااااوه ًجؾؽهؿ اااا   ق ـام واااا٩ًجؾؼهؾدااااى ًج
 

ألنّو مل يكتفِ بتصوير الرمح باألزرؽ، وإ٪ّتا أعطى ١تعانو عند  ُب مثل ىذه الصورة استيحاء من القرآف الكرَل،
، فكأنّو ٧تم يرجم صدور األعداء، وىو رصد عليهم، واألسنة الّزرؽ ٢تا عيوٌف (ٗ)انقضاضو على األعداء صورة قرآنية

الصلت تصّب جاـ غضبها ولعنتها على عدوىا، فالردى بدا من خبل٢تا لو عيوٌف تسطع من أسنتها، يقوؿ أبو 
 :(٘) )اٟتكيم(

ّٖ ا ً ؿؾؿ٧ؿااايًظؾاااًًبفاااوًأ  ااا٦ًجؾااا
 

 

 َااأقًٖعق٧ـااااو ًؿااا٥ًأَااااـّمفوًَُؼااااوًً
 

فتبدو كأهنا عٌُت قد مّسها وأصاهبا الرمد، وكانت قد أشرقت شهباً  ،و٘تتزج ُزرقة األسّنة مع آثار الّدماء ا١تتبقّية عليها
 :(ٙ)عن تلك الصورة فيقوؿ ابن حربوف الشليب معرّباً  ،منَتة متؤللئًة ُب ٝتاء الوغى

ٔ ؿ وِهًباااا٦ًِ ُ ًجؾاااا ًؿاااا٥ًؽ اااا٣ ًأَُ ً  ااااو

ِ ااااف لوً   أهطدؾهعام ؿ٧فااااوًبكػااااو  ًجؾاااا٧ غه٨ً
 

 

ًًًً ٔ ُ ؿ اااا ٔاًؿ يباااافوً ًؽلـباااا٦ًؿ ؼدؾهااااي ًؼهاااا

 ٔ  ؿاااااـ ب ً ً قاااااو ٩ًـ ؼدِعفاااااوًَ ِؼااااا
 

كن عندما ول ،فهي زرقاء صافية ،حيث رسم صورة رائعة للرماح ،والصورة نفسها ٧تدىا عند لساف الدين بن ا٠تطيب
ولقد شكا ذلك الرمح ما حلَّ بعينِو )أسنتو(، فما وجد إال غبار النقع  ،تغرب ُب ٧تيع األعداء فما أشبهها ٔتقلة رمداء

 :(ٚ)الذي كاف كاإلٙتد الذي خّلصو من الرمد الذي أصابو
ٔاًح ؽهاا٨ًًً ًِٝؼاا ُ   ًجؾؾهوااا َا ًنًعاا٥ًأ ً ؿ ؾدم ِػاا

ٖ   ًجِّااوظً ًح ٧اؿ اايًجؾاا٧غ٨ًًًً  ِااؽوًؿ اا
 

 

ًِٔباااا٦ًِ ُاؿ اااا ًُّؿ ؼدؾهاااايهًأ ْ و ؿ اااا ًجؾع ؾهاااا١ ًج

ًِٔ ُ ًِبن اؿ ااااا  ػه٧ جػهاااااو  ًؿ ؾدم ااااا٠ًُّجؾغ ل اااااو
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 :(ٔ)وتقود عوايل ا١تمدوح عند الّشاعر ابن فركوف ا١تعتدي إىل حتفو بلحظاهتا ذات اإلبصار القوي
ٖا  اًجْعااااوؾ٩ًع اااا٥اًع ٧جؾقاااا٦ًِجؾاااا ًًً ًَ اااا

 ػمؼااااا٧  ًح ماااااا٠ ًجْعمااااأ ًؾهو ظوَ فاااااو
 

 

ُا ً  َ ٔ فًوؿااااااوًُج  ً ـِفااااااوًَ يااااااافق ًع ق٧

ُّٔ   ًؼ ااااأ   فوًً ًُّ ًح ؾهااااا١ ًجؾااااا   َ ؼهااااا
 

 :(ٕ)وترتبط زرقة األسّنة ٔتشاعر ا٠توؼ وا٠تشوع اليت يشعر هبا عدو ا١تلك يوسف الثالث عندما يراىا
ًاًًً ٖ مًأ ػؼااا ًاًأعااا ت ًـ صاااا ٕاً  ػهؼهااا ً ؿ ااا

ٖ ًجؾلـااا٧ِ ً  اااو٠٬ ًًً  ػىاااولنًؾااأاًح ؿاااا
 

 

 ًٞ ًاًؾؾعاااااأ  ًؿ طااااااوِؿ ًؿياااااوَ ً   وب اااااا

  ٞ ِِااااا ُا  ًجؾُّصااااا٧ر ً   و  َ   اااااوَىًأذ اً
 

فالّشاعر أعطى صورة فنّية منتزعة من متعّدد معنوي، معتمدًا على اٞتناس والطباؽ الناقصُت، وما يهّمنا البيت الثاٍل الذي 
الّرماح يتضّمن اللوف األٛتر واألزرؽ، فهناؾ الذي ٮتفي ٛتر البنود ألهّنا صبغت من دـ األعداء، وىناؾ الذي ٮتشى أذى 

 اليت ال ترحم جسد األعداء، فيخشع ٢تا. 
 :(ٖ)ويرى الّشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي أّف مصدر النقع لزرؽ األسّنة ىو الدـ األٛتر

ُّٗ  ًمحااااٖج ًًً ًؿصاااأًُجؾـؼااااًٞ ً تًجؾاااا

 فؽااااااااإجًفؽااااااااإجً   ًػااااااااا ً ًً
 

 
ٖ ًجؾلـاااا٧ ًًًًِ ًباااا ً ااااًٖجؾؼهـااااوً ٮااااػ

ًًًِٔ  ؾااااقًِ٘اااال  ًجْؾاااا٧مًِاااال  ًجؾعلقاااا
 

عرّض الّشاعر ىنا باألعداء الرـو ألّف صفتهم عند العرب اللوف األزرؽ، فا١تمدوح يصدر النقع احتدامًا واعًتاكًا ُب دـ الرـو ي
 الزرؽ باٛترار الّدـ وسفكو بُت ٝتر الرماح والبنود الصفراء اليت ٖتّقق النصر ا١تؤزر.

تلك األسنة، وُب ىذا داللة على شّدة سطوع األسّنة  ويصبح جفن الّشمس النَّت عند أيب جعفر ا١تبلحي أزرؽ من زرؽ
 :(ٗ)ونصاعتها، لذلك غادر ساحة النقع وسنانو أرمد أدعج

ًًًِ  ٖ ً ًِبو اااا ُ  بًقاااا٧َتًؼاااأًٮ ااااِؾقا ًػقااااوً

٘ ًباااوؾـ٧ًُّأَُ  ًًً  غااأ ر ً  ػااا٥ ًجؾشاااؿ
 

 
ُ ًجْٖفػاااااوِرًؿ م ّ ه اااااوًًً ٖ ج  ًبـاااااو ًَ ااااا

ٔ ًأ اع هاااااوًً ُاؿ ااااا ٞ ًأ  ػغو َُاااااا٦ ًباااااوؾـّؼد
 

 :(٘)بن خاقاف زرؽ األسّنة أهّنا بنفسج أزرؽ، والدماء اليت عليها ورود ٛتراءويرى الفتح 
ًؼ ااا٣اًؾ ؿااا ًجبااا٥ًجّؿااا ًبااا٣ًجؾااإ ًًًً

 ٍ ُّٗ  ً فااااا٩ًب ـ ػدي ااااا ْ هام ـااااا٨ًباااااوؾ   ج
 

 
ٖ ؿاااااوِرً  ًجؾـبااااأا ْهؽد ًأبااااأج ًبااااا٦ً ًج

ٔ ج   ُ ًجُاااااااٖج ًؿ ض اااااااعبػو ً ؿـّضاااااااا
 

وتدبيج الورود ُب تورية لطيفة، فا١تمدوح ٬تتٍت بالرماح الزرقاء اليت تغرس ُب  لقد خلع الّشاعر على صورتو ىذه مباىج اٞتماؿ،
 صدور األعداء ولوهنا كلوف البنفسج اٛترار ورد اٞتراح اليت تتفّتح ُب صدور األعداء، وىي مزيّنة ٚتيلة ا١تنظر. 

(، فكانت األزرؽ واألحمرازج ذلك اللونُت )وىكذا كانت زرؽ األسنة ٥تتلطة بالّدماء اٟتمراء، إهّنا داللة ا١توت من خبلؿ ٘ت
 ْتّق لعنة ٖتلُّ على األعداء ُب ساحات الوغى.

 :العلػو والبػروز – 3
ى يتجّلى العلو فيما ٖتّققو األسّنة الساطعة اٟتاّدة من ٧تيع الّدـ ا١تساؿ عليها, فذلك التمازج الّلوٍل بُت الُزرقة واٟتمرة يدّؿ عل

على مراتب العبل والرفعة ُب ٝتاء ا١تمدوح، فغدا معيار العلّو يتحّقق من خبلؿ ما يفعلو ا١تمدوح من القّوة، وبالقوة تتحّقق أ
 انتصارات وفتوحات ُب ليايل الّنقع. 
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 :(ٔ)يقوؿ الّشاعر ابن درّاج القسطلي ُب ٦تدوحو ا١تنصور بن أيب عامر
ًًً ٘ ـاػ ااااا ٖبًأ ٔ راًأّقوؿ ااااا٢هًجؾغ ااااا ً  ًػهؼهااااا

 ًُ ًا ْااااااو٧ًَجػاااااا٧جًؾؾيباااااا ت ً  ًٌػع اااااا

ُا  ًجَّااااـبِيً  ـ فااااو  َ ً ؼاااأًؼااااوتًِؿاااا٥اً

َ فاااوًًً ٗ ج ّٖمح٥ًؽقااا٠ًجعاِم  ُأ جًطوعااايهًجؾااا
 

 ًً ُ َ ااااااٖ  ًحقوَ اااااا٢هًأعقااااااو  ً اااااا٤ً 

 ًُ َ اااام٧ ٘ ًأػداااا١ ًجؾشااااٖ   ً ًعاااا٥ًجؾشااااؿ

 ًُ َ اااط ٧ ٛ ًجؾيُّاااق ٧ِلً ًٮاااػ٧ل ً ؿااا٥ًباااق

ٞ ًجهلِلًؽقاااااا٠ًَ ااااااـ   ـا    قااااااوِرًٮ اااااا
 

ٖتّقق الّسبلـ وأشرؽ النور، وأقاـ صفوفًا من زرقة األسنة وسطّر سطورًا من فأيّامو البيض كانت حياًة وأعيادًا لآلخرين، فقد 
بيض ا٢تند، فكاف ذلك فخرًا با١تمدوح، ورأوا كيف تكوف طاعة الرٛتن، وآياتو كيف تضيء، فارتفاع ىذه األسنة ذات 

 نو. الرؤوس الزرقاء كناية عن ٛتاية ٣تد ىذا ا١تمدوح، وهتديد مبّطن لكل من ٭تاوؿ الّنيل م
 :(ٕ)وقد بٌت ٦تدوح ابن درّاج القسطلي وىو ا١تنصور منذر بن ٭تِت بكتائبو فلكاً من زرؽ الّسمهري مشرقاً مضيئاً 

٘ ًجؾّضاااو٨ً ِ اااؿا ًاًَاااـوً ٖ ؽهااا ًبؽمو٬اااىنًَ 

ًِٔجؾنباااًٖا  َااالًِعؾااا٨ًجيػاااو  ًِؿااا٥اً  عاااا
 

ٖاؼااااو ًح لااااوًًً  َ ااااهوًؾؾـّاااا٧ت ًأ ًب  ٖاػااااو ً ًطه

ُا  ًجؾيباااااؿاف ّٖ ًؿ ؽه٧ًا  ٗ  ؽهل اااااوػهؾهؽاااااو ًبااااا
 

 إفَّ إشراؽ الّسمهري وضياءه ُب ذلك الفلك يصبح عالياً، تلمحو العيوف شأنو شأف الكواكب النَتة.
وعندما قّلَد ا١تمدوح ويل العهد سيفاً، وسار بو إىل العِدى أصبح ذلك الويل وسيطي ٝتاء تزيّنو ٧تـو نَّتة، ٧تـو ىذه السماء 

سطلي جعل بيض ا٢تند وزرؽ الرماح ُب صورة ٚتالّية تزيّن صورة ا١تمدوح بالضياء سيوؼ ا٢تند والرماح الزرؽ، فابن دراج الق
 :(ٖ)واإلشراؽ

ًَِٔاااقػو ً جًجؾِعااأا ٔار ً جؾااا٩ًجؾعفااا ً ؼؾهااا

ً ًـ ه ٧ؿ فاااوًًً َ اااؿ وهنًؼااأً  ع ؾدااا    َاااقطه٩اً
 

ٔ ِرًجؾدؼااااو  ٘ ًؼ ٌؾاااا ُ ًؽاااالّ ًجؾّشااااؿ ًػيااااو

ُاؼهاااًو ُّٗ َ ااا٣ ًجؾ ًِٔ جّ ٛ ًج ـااا ْ ًباااق  ٮاااػو٬ِ
 

ة علي بن ٭تِت ٦تدوح ابن ٛتديس من خبلؿ إبقائو جزيرة َجْربة ٤تاصرة، وترؾ أىلها صرعى بالزُّرؽ القواطع وتتجّلى شجاع
 :(ٗ)والبِيض الباترة كاَٞتْزر

 ٖ ِهصااا ً ًج ًَٖأ ؿاااا ٖاِ ًّؿااا ٖاباااينًً ًح ااا   ً

ُا  ًجؾؾهفاااااوذت ًأفاؾهفاااااًو ّٗ ٖاؽ ااااا٢هًباااااوؾ  َ  
 

 ًًًٖ ٖاب فاااااوً  ًؿ ٔج  ؿ اااااي ًجِصااااا ً ؿاااااوًح 

ٖاًع ٛ ًٮ ااا ًُ باااوؾلق ٗا ُه  ٨ً ًجُٗقاااٖبًؽاااو
 

ويفتخر بشجاعة أيب اٟتسن علي بن ٭تِت وبدفاعو عن اإلسبلـ، فقد جعل ٞتيشو جناحًا يرفرؼ باألسّنة، والطَت اليت ٖتّلق 
 : (٘)فوقو تظّلو، فإذا استمرت ُب تظّللها كاف أجرىا ىو أجساـ األعداء اليت طعنتها ُزرؽ أسّنة ا١تمدوح

ًًّٔ ًُقِشاااا٦ِذ باااا٧  ًعاااا٥ًج َاااا تًؿ اااا

  ذجًظهؾهؾهمااااا٦ ًجؾطاااا  ًؽوـااااًًأ ٧ُفاااااوًًً
 

َِاااااـِّيًُػٖػاااااوًًً  ً ـوحاااااو ًعؾقااااا٦ًِبوّ

ُ ّعػهااوًًًً ُا  ً ُّٗ   ياا٧ؿو ً ـاا٨ًعاا٥ًطهعـفااوًجؾاا
 

راياتو  بُت ألواف،وبروزىا وقد جعل الّشاعر ابن خفاجة زرؽ األسّنة أزىار الّنوار، للتأكيد على نصاعة حّدة أسّنة ا١تمدوح
األوراؽ ا٠تضر على  ر النّوار، فما كاف من كّل راية إاّل أفَّ اىتّزت ٖتّية وإجبلاًل لو، كما هتتزّ ا٠تضراء اليت ىي أوراؽ أزىا

 :(ٙ)الغصن األخضر؛ لذلك ٕتّلى ذلك العلو والربوز ُب شخصية أيب الطاىر ٘تيم، عندما مشى بُت نّوار زرؽ األسنة
َِااااـّيًن ُا  ًأ  ٗ ًَُِؾاااا ٖ اًب ااااقا٥ ًـ اااا٧ّج ًَ اااا

 

 ًٖ ُ جَ ًؾٖجقوَاااااا٦ًِ  ضااااااا ٔ ج نً أ ا ًِحاااااا
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ّٗرً ؾقاااا٦ًِعطدػهفااااو ُ جق ااااينًػفاااا  ؽاااا٣ًُّ
 

ًًًً ٖ ُ   ًجؾـبضااا ًُّعؾقاا٦ًِجؾغ صااا٥ ً ًجؾاا٧   َ ف اا
 

 :(ٔ)ويقوؿ أيضاً 
َ اااا٧ جِبغو  ُا  ًجؾـ طهااااوِلً  َ ًاًباااا٦ًِ ًـ ن ؾهاااا

ًاًفـاااااومًؽهِمقل اااااي ًًً  ػؽلـّؿاااااوًػ ُؾااااا
 

 

ِِااااػهوُجًً ٖب  ِرًجؾش ااااعو  ً ُاؼااااو ً   اااا  ًَ

ًاًبااا٦ًِع ـاف اااوًجؾي ااا   ًًًً ٖ ؿ ااا ٖ جُجػه  ِػااا
 

لقد تكّونت الدروع من تلك الّنطاؼ الزرؽ اليت ٖتمي الفرساف، وتذيق األعداء ا١توت، وقد غدت تلك الّشعاب شفاراً لذبح 
 األعداء كما تذبح الّنعاج.

ر ٖتـو ُب أّما ابن فركوف فَتسم مشهداً رائعًا ألسّنة ا١تمدوح يوسف الثالث، فهي هتوي لكي ٕتعل األعداء مورداً ٢تا كأهنا طيو 
 :(ٕ)اٞتو، فًتى منظر ذلك الّنجيع فجراً رائعاً، وزرقها ُب ليل الّنقع ٧توماً نَّتًة ٖتيي ا١تمدوح

ُ  جً  ٞ ًؿ اااا٧ ج ًف اااا٧ قا٥ ًِؾااااق هاع ؾد٥ ًجؾـّهقاااا

ُاؼهفااوًًًً  َ ٖ فااوًػههاااٖج ًق ااٖ   ً   َااٖاًح ؿا
 

 

ُ اًجُاااا٧ ًح ٧ّؿ ااااو ًؽاااال بًطقاااا٧ُج ً ًذ 

ًً ٌ  ؿ اااًوَ و ققااا٢هً ًؾهقاااا٣ ًجؾع ه و  اااِيًأ
 

ا كانت ىذه الصورة تقليدية من أياـ اٞتاىلية، وحاوؿ الّشاعر أف يطّورىا، وىي صورُة مصاحبةِ الطيور ٞتيش ا١تمدوح، من  ورٔتَّ
 .(ٖ)أجل أْف تُروى من أشبلء العدو وتشرب دماءه

 :(ٗ)ولقد بلغ ا١تمدوح وقومو عند ابن قزماف شأواً كبَتاً 
 لاا٧ج ُؽهًُؽلاا٧جًجؾّيااق٧ر ًؿاا٥ًجّقاا٧ر ًً

 

 

ـِطهاااولًًًِ ُا  ً  َ ً ٖ  ػااا٧ا  ًجؾعااا٧جؾ٩ًجؾيُّاااؿا
 

فهم فرساف شجعاف أقوياء، ركبوا ا٠تيوؿ األصيلة، ووضعوا أسّنة حاّدة مضيئة ُب أطراؼ العوايل الّسمر، وبذلك نرى أّف 
 الّشاعر افتخر بقّوة ىؤالء الفرساف وشجاعتهم ُب ساحات ا١تعارؾ.

ة نَّتة ساطعة، فكانت اٟتدة والتنّور والّسطوع من أىم الدالالت اليت ُأضيفت لقد بدت زرؽ األسّنة ُب مشهد الّنقع حاد
 على شخصية ا١تمدوح، وأبرزتو رجل حرب شجاع ُب ساحات الوغى.

 :اإلبصػار – 4
إىل  ارتبطت ُزرقة األسّنة باٟتّدة واإلْبَصار، وذلك من خبلؿ نفاذىا ُب اٞتسم الذي تطعنو، فاكتسبت داللة فوؽ لونّية إضافةً 

 إ٭تائها بزرقاء اليمامة اليت تفّردت عن بنات جنسها بقّوة إبصارىا. 
 :(٘)القسطلي ُب مدحو للمنصور منذر بن ٭تِت يقوؿ ابن درّاج

ُاَ ًحلو٬ِؾ اااااا٦  َ ًَٚ ٖ  بًذ ًؼهااااااـ  ػاااااا
 

 

ٖ ِ  ا ٌ ًؿاا٥ًطهاا  ؼاأًٮااو  ًظلقااو ً ؽااو  ًجؾؾقاا
 

قد صاد غزااًل ذا دالؿ  ،ألهّنا ٖتيق بالطريدة فتصطادىا ،اءيؤّكد الّشاعر أّف ىذا الّصياد الذي بََدت حبائل صيده زرق
وىذا الغزاؿ كاف ٦تن يطارد الليث لشّدة ٚتالو ودلعو، وىي صورة عشقية ٚتيلة يصف هبا ا١تنصور وفيها داللة  ،وِغْنج

 على براعتو بالعشق وفنونو، وما الظيب إال صاحب دؿٍّ ودالؿ. 
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ُسقي دماء األعناؽ من نصوؿ البيض، وا١توت هتتز  ،ا يرتديو من ثوب أٛتر قاف ٍ فهو يتغٌّت ٔت ،ٯتدح ابن خفاجة نفسو
ويضحك مشرقاً من ثغر  ،وٙتاره ُٕتْتٌت من اٞتماجم، وينظر نظرة حادقة المعة من رمح أزرؽ ،أغصانو من كعاب القنا
 :(ٔ)سيٍف أبيٍض مبتسم

ـِهًَ ٖ ًؼاااااو ِٔ ً  ًِبااااالهحاؿ  َ ااااا ُا ًػهؿ اااااوًأه

ٌ ًق ف اا ًر ًِؿاا٥اًأؽدع ااِىًجؾؼهاااـ ًوًُّجْاا٧حقاا

ّٖؿًْأَُ  ًًًً ٖالنًؿاا٥ًجؾاا ٖ ًعاا٥اًطهاا   ق ـاظ اا
 

 

ٛ ًٮااوُت ًً ًَ ااؼهما٦ ًجؾِطؾهاا٨ًِؿاا٥اًـ صااا٣ ًأباااق 

ُهؿ ااو ٤ ًًًً ُ ًج ـِاا٨ًؿاا٥ًِ ؿ ااو ًغصاا٧ـو ً  ق ها

َِاا٤ ًً ًَٖؿاا٥ًجؾّيااقا٠ًِب و   ق ضاااو ٢ ًعاا٥ً  غااا
 

الرمح تًتّصد غفلة األعداء لتفتك هبم، فإذا وكأفَّ التقابل ا١تعنوي ُب ىذه الصورة يوحي بالبطولة واالنتصار، فعُت 
 حصل ذلك التمع الّسيف مؤّكداً االنتصار بابتسامة رائعة. 

 :(ٕ)ويذّكره بدفاعو عنو ،وأّما ابن عبدوف فنجده يعاتب ا١تتوكل
ًًًًُّ ً ًجؾظ لااوًعااـؽ٤ًعؾاا٨ًأـّفااوًؾاا ً صااؿ

ُاَ ً اااوً  ؾدااا٠ ًجؾّضاااؾ٧ ًبصااا بًن  ٗ  ِبااا
 

 

ًًً ٔ ُ عااااا ًبؼااااَٖ ًؾاااا٦ً ًؽاااا٣ًّبوُؼااااينً

 ًٔ ُ ؿاااا ً   ٔ ًاًح ااا  عؾااا٨ًأـّفاااوً اااوًبؽااا
 

و٦تّا يزيد ُب ٚتالية الصورة ىنا أّف ىذه الرماح ذات الرؤوس الزرقاء، ولكثرة ما أىدرت من دماء األعداء أصبحت 
وما ذلك الرمد إالّ علق الدماء العالق  ،ألّف الرمد قد استحكم فيها ،تذرؼ دماءىم العالقة برؤوسها كأهّنا عيوف تبكي

إضافة إىل أهّنا كانت خبَتة ٔتا يوجد  ،وىي ُب أعلى طرؼ الرمح ،لذلك كانت بصَتة ُب قنصها ونظرهتا الثاقبة ،فيها
 خلف الّضلوع من أسرار. 

 :الطهر الجوىري – 5
إفَّ اللوف األزرؽ ٯتّثل إ٭تاءات أخرى متعّددة، فقد يعٍت الّسبلـ واألمن والسرور، ويتحّقق ذلك عندما يقرف الّشاعر 

ُزرؽ الموارد أو النطف ؽ الّنطف أو ا١توارد با١تمدوح، وبتعبَت أو بآخر نستشف ُب ثنايا تلك التعابَت الّلونية "زر 
" جذوراً ميثولوجية تدّؿ على ارتباط العُت الزرقاء با١تاء، ويؤدي ذلك إىل ا٠تصب الذي ٯتثّلو القمر رّب ا٠تصب الزرؽ

فوؽ لونّية، وأضفى على ا١تمدوح دالالت إ٬تابّية، فيها السبلـ والّصفاء والنماء، فيكوف اللوف ىنا قد اكتسب داللة 
والنقاء والطهر اٞتوىري، فاللوف األزرؽ يدّؿ على الطهارة والنقاء عندما يكوف صافياً شّفافاً، فهو يوحي بكّل إ٭تاءات 

 الراحة والّسرور ١تا ٬تّسده من طهر جوىري ُب كنهو. 
١تمدوح ١تا يشتمل عليو من خصاؿ ٛتيدة، وىذه ا٠تصاؿ اٟتميدة عمّمها على ببلد لقد مدح الّشاعر األندلسي ا

ا١تمدوح، وعندما يعرّب الّشاعر عن ُزرقة ا١تاء الصاُب فإنّو ُيشَت إىل طُهٍر جوىرّي ُب شخصية ا١تمدوح جعَل زرقة ا١تاء 
، فهناؾ ارتباط بُت ا١تمدوح وشيمو وبُت ُزرقة موارِده. ًُ ًُ نقيًة  صافيًة

 :(ٖ)وؿ ابن ٛتديس معرّباً عن ذلكيق
 عااااً أ٭ااااوًًؾٔقاااا٦ًؿعمؼااااورنً ؿّم

 

 

 خبضاااًٖجْٖجعااا٩ًبااا ًَُ ًجْااا٧جُ ًًً
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خضر إفَّ تلك ا٠تيوؿ ا١تعّتقة اليت ٘تّتعْت ٓتضر ا١تراعي بُت زرؽ ا١توارد تدّؿ على عهد ا١تمدوح، وقد عرّبت عنها "
عاٍل الّصفاء والطهارة، لذلك َساَد ُب عهد ا١تمدوح الّنعيم " اليت توحي ٔتُزرؽ الموارد" اليت توحي بالّنعيم، و"المراعي

 والرخاء، وموارده كانت عذبة صافية طاىرة.
ويرى ابن ٣ترب ا١توحدي )ْتًتي األندلس( ُب ٦تدوحو خصااًل وشّيمًا تبهج النفس وتسّر القلب، حىت أهّنا تنسي 

" اليت ٚتعت المجدمة اجملد، لذلك تشبو كلمة "الظمآف متعة شربو للماء الّصاُب النقي، فقد ٚتعت تلك الّشي
 :(ٔ)أحرفها إىل بعضها بعضاً 

ِِااااااقاؿ ي ًً ـااااااا٦ ً ًؿ ِؾاااااا٢ ًَ ٖ قاااااا٢هًِؿ

ًا ٔنًػهو ؽهاااا ًاًؿاااا٥ًؽاااا٣ ًَاااا  مجعاااا
 

 

ُا  ًجؾُـّطهاااااا٠ًًِ  َ ًًِجؾظهؿ ااااااك  ً ًأهـاي اااااا

ٖ لًِ ًاًؿاااا٥ًأحااااا  ؾػظااااي ًؼاااأً  ِؿع اااا
 

 :(ٕ)فاء والنقاءفيمدح ٦تدوحو ٓتصاؿ الصّ  ،وأّما الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب
ًَْ َ اااوب ًػهااالهقاِؿ٥اًِبؿ شااااو ٧َ ًِؿااا٥ ًجؾػ ؾدااا٢ًِ

ٖ ًطوعاااااي ًً ّٔأؿ وه ًَ ظدف ااااا  أؼُؾااااا٢هً جؾااااا
 

 

٫ًٜ  قي اااااو   ُ ًجهلِلًح ااااا ًؾهااااا٦ ًبو مقاااااو

ٖ ج  ًً ُ ؼداااا ْ ًجْااااوِهًأَُ  ً   ؾقاااا٢هً ٮ ااااػد
 

ت صفحاتو الّزرقاء صافية إفَّ ٦تدوح لساف الدين عندما أقّلتو السفن السوابح فإّف البحر أظهر طاعة ووالء لو، وكان
 نقية ىادئة وكأّف تعبَت الصفاء والنقاء الذي يصاحب ا١تاء ىو عائد ُب طبعو إىل ا١تمدوح ُب صفائو ونقائو.

 :(ٖ)ويرى الّشاعر ُب سيف ا١تمدوح نطفة زرقاء  
ًً ٟ َ اااااااقاػ ٢هً جؾؼ ؾ ااااااا٧  ًب ٧ جؾااااااا ًهلِلً

 ٤ ًجُّ ج  ً     ً ُ ِ ِ ااااااااااٗ جحاااام ااَ 
 

 

ٖ ًج ٖ ً جؾـّػاااا٧  ًِظؿااااوهً   غ اااا ًِـااااوِ 

ُاؼااااااوه ًً  َ  ػؽلـّؿااااااوًفاااااا٧ًـ طدػهااااااي ً
 

يشّكل الّشاعر صورة رىيبة لسيف ا١تمدوح الذي ٬تعل القلوب من خوفها تبلغ اٟتناجر، وا٢تلع أوَب على النفوس، 
إليها،  فجعلها ظامئة لشّدة جزعها، حيث تتزاحم األرواح وىو ٭تصدىا، فكأّف ىذا السيف نطفة زرقاء ٕتتمع األرواح

 وىو يقبض قبض مقتدر. 
لقد غدت زرؽ ا١توارد وزرؽ النطف داللتُت لونّيتُت تدالف على الصفاء والنقاء ُب شخصية ا١تمدوح، وىذا ما أعطى 

 بعداً تأّملياً ُب تلك اإل٭تاءات الّلونية اليت جّسدىا الشعراء ُب أشعارىم.
  :الغـزل 

 دالالت متعددة: -     

ؽ كما بدا من الّدواوين الشعرية صر٭تاً، فبعض الشعراء استخدـ اللوف األزرؽ مباشرة للداللة لقد ظهر اللوف األزر 
 على ٚتاؿ احملبوب، وبعضهم وصف ثوبو هبذا اللوف، وبعضهم وصف أشياء أخرى يصحبها اٟتبيب. 

 :(ٗ)فالشاعر أبو بكر الداٍل تغّزؿ ّتماؿ اٟتبيب
ٖ ًِؿناااااا٣ ًجؾؼهـاااااوِبًذ  ًف ق ااااا٠نًً َااااااؿ   أ

 

 

     ُ  َ ٖاػ ااااااااااا٦ًؽوؾي اااااااااااـو  ًذ  ً  طه
 

لقد نظر الّشاعر إىل حبيبو نظرة العاشق ا١تتّيم، فهو أٝتر كقناة الرمح، معتدؿ القامة، أىيف، ضامر البطن، فإذا مشى 
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اىتز ٝتهرياً، أما إذا ألقى نظرتو فإّف عينو كالرمح الذي يردي من يصّوب إليو، وىي رؤية ٚتالّية رائعة مزج فيها اٟتركة 
 واللوف ُب بيت واحد. 

 :(ٔ)وأّما الّرمادي فإنّو يتغّزؿ ّتماؿ ثوب اٟتبيب األزرؽ، الذي فاؽ الّثوب العراقي ٚتااًل ورفعةً 
ُ  ًجؾاااااإ ًؼاااااأ َا ًقااااااوً  ٧اب اااااا٦ ًجّ

 

 

ًػااااااااور ًجؾعٖجؼاااااااا٩بً ًجؾيااااااااـوِه
 

ط ٚتالو قائبًل: إّف ىذا مبلكاً ويتغّزؿ الّشاعر الرمادي بثوب حبيبتو البلزوردي اٟتريري، فهو كرّب اهلل عز وجل من فر 
وليس من جنس البشر، فما كاف من احملبوب إال أف أجاب الّشاعر بأف ال ينكر ثوب الّسماء األزرؽ على القمر 

 :(ٕ)النَّت 
ًُ ًْهااااااااااااااااوًباااااااااااااااأجً ً َ 

ٖار ًؿاااااا٥ًػااااااٖ ًجُؿاااااااوًًً ًؽلباااااا

  ػل اااااااااااااوبِ ً ًَـؽاااااااااااااٖ ج
 

 

ٖاًً ٖ ً ؼاااااااأًب ف اااااااا ً   ًجِٖقاااااااا

ًٖا ً ً ًؿااااااوًفاااااإجًب ش اااااا ًر ً ؼؾاااااا

ًٖاً اااااا٧    جؾيبااااااؿوِهًعؾاااااا٨ًجؾؼؿاااااا
 

ال تستطيع ا٠تروج  وىي" ُب كّلتها الزرقاء اليت توجد فيها، نويرةوأّما الّشاعر ابن اٟتداد األندلسي فإنّو يتغّزؿ باٟتبيبة "
جُت بزرؽ الرماح ويتوّلوف حراستها، لذلك كاف الّشاعر يدين بالّسلواف، ولكن أحاطتها ّتنود مدجّ  عزةمنها ألّف أمها 

 :(ٖ)حسنها أتى بدين جديد ٤تا دين الّسلواف، فأصبح ٯتيل إىل دين الّصبابة وا٢توى مبعث
ٗببهًً ُاؼااااوِهًؿ ؽدؾ اااا٧اه ًع اااا ّٗ ً  ًجؾِؽُؾااااِيًجؾ

ـ٦ًِِ ٌ ًح ياااا  ؿ و اااوًِؿُؾااايًجؾيُّاااؾد٧ج  ًؿ لاع ااا
 

 

ُا  ًجؾعااا٧جؾ٩ًجؾؽهااا٧ جؾه ًًً  َ ًق ِوااا٠ًُّبااا٦ً

ًػؽااااا٣ ً جً قااااا٥ ًجؾّصااااالوبِيًٮاااااوِبه 
 

 :( ٗ)الزقاؽ البلنسي ٔتا ُب داخلوويبوح الّشاعر ابن 
ًًِٔ ً ًقاااوًأ ااااوًجؾغ ق اااا ً ًأ  ِؾعااااا ً  ًؽـااا

ً ًؾ٧ع م ااااا٦   ػاااااوؾدلً٘ػااااامج  ً  ِؼقاااااا
 

 

ًِٔ ُهي ااااااا ٘ ًج ًبُٗؼاااااااينً ًؿ بااااااا

ِٔ  ػنـّااااااااا٦ًأَُ  ًِؿااااااااا٥ ًجؾؽؿااااااااا
 

 إّف الّشاعر تعّلق بزرقة مبلبس اٟتبيب، لذلك يطلب منا أْف نستعَت قلبو ا١تتعب ا١ترىق الذي أصبح أزرؽ من شّدة
 :(٘)التعب، حىت أف الّشاعر نراه يتشّكى من ٟتاظ اٟتبيب
ً ًَ شااااٖع٩ًطهاااٖل ًجؾي اااـو  ًِؾؿغاااٖتًًًَ

ُ ًجؾياااااؿفٖ  ًػنـّؿاااااو ٕا ًَااااالؼق٤ ًع ااااا

ًاًَُ  ًجَّاااـِّيًبعااأفوًًً   ؾاااك٥ًح شااا
 

 

 ًُ ٖال ًأحااا٧ ًؿنؾااا٩ًػويااال٢ًِؿـااا٦ًطهااا

ًً ٖ ٍ ًجّ ااا ًَ ااأؿ٩ًِوظ ااا٢ً ًجؾ٧ِاااق

 ًُ ّٖ  طهعاـاااااو ًحشاااااو  ًػؿقماااااي ًَمؽااااا
 

فلماذا ُتشرع اٟتبيبة الّرماح ُب وجو العاشق ا١تغـر ما دامت  ،ترى اٟتسن كامنًا ُب طّي األجفاف ،فنّية ٚتالية إهّنا لرؤية
فاللحاظ تتفّوؽ على الّرماح ألهنا تطعن ُب  ،تفعل ُب القلوب ما تعجز عنو الّرماح السمهرية ،٘تلك ٟتاظًا فّتاكة

 الصميم وٕتندؿ العاشقُت. 
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 :(ٔ)آزر اٟتبيب الزرقاءويتغّزؿ ابن خا٘تة ٔت
ِٔؼ اااا٦ ًً ُاؼااااوه ًَ وا ّٗ َِؾداااا٢هًػ ٧طهم اااا٢هًجؾ   

 

 

ًًً ُ ًاًعااا٥ًذؾااا٢ًجؾـّااا٧   ّٔ  أتاًف وؾاااي ًح ااا
 

فيتساءؿ تساؤاًل ٚتالّياً  ،يعطي الّشاعر صورة ٚتالية معّينة للحبيب وىو يرفل بثوبو األزرؽ الذي ٭تاكي ُزرقة السماء
 ،وكأّنَك بدٌر ٖتيط بو ىالتو ،ألّف إشراؽ حسنك عليو ٬تعلو مضيئاً  ،يوىل ىذا الثوب ىالة نوريّة ٭تيط بك وأنت ترتد
 فقد زيّنت ىذا الثوب ّتمالَك الفائق الفّتاف. 

 :(ٕ)وبعينيو اللتُت احتوتا سّر اللوف األزرؽ ،ويتغّزؿ بثغر اٟتبيب الذي أخذ ندى زىر الروض
ًِ  ٖ َ فاااااا ٔباً ٖ ًؿ ـ ااااا َاااااام ل٨ًجؾّنغااااا   ج

 

 

ًٖب َِااااا ُ   ً جحمااااا٧راًعقـاااااو  ً ُّٗ  جؾااااا
 

والبدَّ من اإلشارة إىل أّف تغّزؿ الّشاعر بالعيوف الزرؽ يشَت إىل تغَّتٍ ُب قيم اٞتماؿ اليت تعارؼ عليها الّشعراء منذ 
 فغدا الّشاعر يتغّزؿ بزرقة العيوف بداًل من العيوف اٟتوراء.  ،العصر اٞتاىلي

 الداللت غري املباشسة للون األشزق: -ثانياً 
 جاً:المـدح نموذ 
 البحـر:  - أ             

جذبت مظاىر الطّبيعة األندلسيُت ّتمالياهتا اٟتّسية ودالالهتا النفسّية اليت كانوا يستعينوف هبا للتعبَت عن أفكارىم 
ومن مظاىر الطبيعة اليت جذبت ىؤالء الشعراء ىي ظاىرة البحر الذي ٕتّلى االىتماـ الشعري هبا عند  ،وانفعاالهتم
 ُت كافة. األندلسي

 (ٖ)"اللوف الالمتناىي"واألزرؽ ىو  ،ولقد غدا البحر بزرقتو الّصافية ا١تتؤللئة ُمْشَبعاً بإ٭تاءات داللّية متناقضة فيما بينها
 على األغلب ألّف النظر يضيع ُب آفاقوِ ، فهو شّفاؼ ومتألٌق.

كثيرًا من الصفات   ولعلّ  ،كة والصوتوىو رمز االضطراب والحر  ،ةطبيعة صافيّ فهو " ،إفَّ البحر رمز لوٍل مائي
، فالصفة اليت تبلئم البحر أكثر ىي البلمتناىي واالمتداد (ٗ)"امتةالتي تنسب للبحر ال تتفق مع عنواف الطبيعة الصّ 

إضافة إلى ما يحملو البحر من رموز الغموض واالتساع والخوؼ والخطر  ،ر وعدـ الثباتلتغيّ و"ا ،الواسع
ل البحر بحيث نحدد نظرتنا إليو لو اكتفينا بتأمّ . فنحن "(٘)"اعريلو برمزه الجمالي الشّ مع االحتفاظ  ،والغدر

ؽ كوف فعاًل في موقف التذوّ نًٍ  ادر عنو فعندئذونسمات الهواء الصّ  ،وصوت أمواجو ،في تأمل لوف مياىو
ما يضمنو عملو الفني ب ،الفناف ىو القادر على خلق ىذه االستجابة عند الجمهور في أفّ  وال شكّ  ،الجمالي لو

فغدا اللوف  ،، وىذا ما جّسده شعراؤنا األندلسيوف ُب أشعارىم(ٙ)"من وسائل وقيم يستجيب لها جمهوره ومجتمعو
فمن أىم دالالت البحر ا١تفردة ا١تائية وُٛتَِّل معافٍ مستمدة من خصوصيتو،  ،اللوف األزرؽ لو عبلقة قوية مع البحر

 اللونية:
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 : الكػـر – 1
لبحر بامتداده الواسع وأمواجو ا١تتبلطمة وآفاقو ا١تتألقة بصفة الكـر والعطاء اللذين ينا٢تما الّشاعر من لقد اقًتف ا

ة على على إحداث تأثيرات نفسيّ ٦تدوحو، فهو عنده ْتر ُب العطاء والكـر والّسخاء، فلوف البحر لو قدرة كبَتة "
كل لوف من األلواف يرتبط   ذلك ألفّ  ،نسافالقدرة على الكشف عن شخصية اإل، وإّف لديو "(ٔ)"اإلنساف

 .(ٕ)"ويملك دالالت خاصة ،نةبمفهومات معيّ 
 :(ٖ)لقد رأى الّشاعر ابن دراج القسطلي ُب ٦تدوحو ْتراً ُب العطاء والكـر

ٕ بوًًًً ٖ ًجؾـّاأاًاًق االدر ًأ ًع اا ً ًحاا   أـاا
 

 

ٔ ًأ اًغهؾهلااوًً ٗا  ًج اأاًاًق عااا ً ًِحاا   أـاا
 

عندما يرى ْتر عطاءاتو ا١تتدفّقة  ،زيري أّف الغماـ ٭تاكي جود ٦تدوحو اٟتاجب ا١تنصورويرى الشاعر أبو مرواف اٞت
 :(ٗ)الواسعة

   أظـّاااااا٦ًخؽقاااااا٢ً  اااااا٧ا ج ً ذاًُأا
 

 

ٖ مهًَجِ ااااٖج ًقمػفباااا١ً    ًجؾقاااا٧تًب وااااا
 

يدوف بالبحر وإذا قارنو ابن ز  ،ففيضو ْتر ،ويقارف الّشاعر ابن زيدوف بُت البحر وفيض ٦تدوحو أيب الوليد بن جهور
 : (٘)لوجد أّف البحر ضحل صغَت ٕتاه فيضو الغزير

٘اًًً ٖ ًجؾاااإ ًؿ فاؿ اااوًـ ِؼاااا  أقُّفاااوًجؾلوااا
 

 

ِ ااااا٣ًا   ً ٖ  بوؾـبااااأاًق ؿاـ اااااو  ًػاااااوؾلو
 

حىت أّف البحار معهود ٢تا  ،فهو ْتر ُب العطاء والّنواؿ ،و٭تاوؿ ا١تعتمد بن عباد أف يرسم صورة ٚتيلة ١تمدوحو ا١تعتضد
 :(ٙ)أّما ا١تعتضد فهو ْتر ال يعرؼ اٞتزر با١تّد واٞتزر،

ًأقاااااااوًؿ ؾؽاااااااو ًعّؿاااااااًِػضاااااااؾ ٦ 

ًًًَٔ ًَُ ؿ ااااا ٗا ُ ًِؾه ااااا  ع ف ااااأـوًجؾلواااااو
 

 

ٖ جًً َ  ااااا ً اًأ ؾداااا٠ًِ ًحااااًٖـ عؿااااو ً

ُ ًج ٗا ُ ًأقو قااااا٢ً  ااااا   َااااالب٨ًحاااااو
 

 :(ٚ)ءأما ابن ٛتديس فعنده البحار ىي اليت ٖتسُد كفّي ٭تِت بن ٘تيم بن ا١تعّز على فيض يديو بالكـر والّسخا
ً  بًحٖقاااااااا٢ًعؾااااااا٨ًعظؿفؿاااااااًو

ًػااااااانذجًؿ ااااااا٧ّ  ًفااااااإجً طؿاااااااوًً

 حؽقاااااوً  ااااا٧ مهً  فاااااا  ًػفؿاااااوًًً
 

 

ٛ ًجؾّيااااؿو اًً ًح ي اااأجًؽُػقااااا٢ً ًػااااق

ًبٖقاااااوَ  ً اااااوى ًفااااإجًبٖقاااااو اًًً

  ًقٗقااااااأج ًبااااااا٦ً  هًجػمضاااااااو ًا
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و حاولت ة معينة، فهذه البحار اليت رأت جود ا١تمدوح وكرميسكب الّشاعر على البحار ٝتة إنسانّية وصفات شعوريّ 
أف ٕتاريو، فقّصرت عن فضلو، فكّلما رأت عطاياه ماجت، وأزبدت، لتخرج الآللئ للمعتفُت، وىذا جهل ٤تّقق ٢تا، 

 ألّف ىذا األمر يزيدىا افتضاحاً، فَتى الناس تقصَتىا عن شأف ا١تمدوح الّسخي.
مواج، ٍب فاض، وتدّفقت مياىو ُب ويرسم ابن خفاجة صورة مائّية ١تمدوحو، فاٞتود ارتفع ُب يديو كبحر متبلطم األ

 :(ٔ)ٚتيع أرجاء ببلده، فهو بلغ أعلى درجة من درجات العطاء والّسخاء
 طؿااا٨ًجُااا٧  ً ًق ؿاـ اااو  ًب وااااٖج ً  ـّؿاااو

 

 

ٔ ُػع ًو ُا  و٬فاااااااوًػهم ااااااا ٔ ػه١ ً ًأ  َ ااااااا
 

 :(ٕ)اءويربط اٟتكيم بُت كـر ٦تدوحو وجوده با٠تلود، فكأفَّ ُب جوده استمرارية للحياة والّسخ
 ؿاااااـًْؿااااا٥ًؿؾااااا٢ًؾاااااقً٘قػـااااا٨

 

 

 حاااااًٖ ااااأ ج ًعؾااااا٨ًج ؿمقاااااو ًً
 

ورٔتا يبالغ الّشاعر ابن بقي األندلسي ُب عطاء ٦تدوحو وسخائو، فهو ليس ْتراً ُب العطاء واٞتود، بل ٕتد ُب كل كفٍّ 
 :(ٖ)منو ٜتسة أْتر، لذلك عاب البحر ا٠تضم عند ا١تمدوح
ِّض اااا٤ًّـّاااا٦ً  أَُاًعؾاااا٨ًجؾلوااااًٖج

 

 

ٖ ًًً ًؽااا٣ًؽااا٠ًَ  ؿـااا٦ً يااايًأحااا
 

 :(ٗ)أّما الّشاعر ابن عمار األندلسي، فإنّو يقرف ا٢تدوء والراحة بكـر ٦تدوحو
ًحااااًٖ ذجًُؽااااىًجؾعػااااوبًَااااؽ٧ـ٦ًًً

ّٗبً َاااااؽ٧    فاااااىًجؾغـااااا٨ً ًعااااا
 

 ا١تعروؼ عنده با٢تدوء والراحة. ولبافممدوح الّشاعر ْتر ُب العطاء، يهب الغٌت بكل عزة وىدوء، لذلك يشعر ط
وما ىذا البحر وأمواجو سوى يد  ،عر ابن الزّقاؽ البلنسي صورة ْترية مائّية، يًتاءى خبل٢تا البحر وأمواجوويرسم الّشا

 :(٘)٦تدوحو ابن علي ُب العطاء والكـر
ٔ ًجباااا٥ًعؾاااا٩ًجؾع ؾقااااوًػؿااااو  أّؿااااوًقاااا

 

 

ٖ ًـ٧ج اااااوًقمؿااااا٧ّ ًًً  قـػااااا٢ًِحااااا
 

بدر مضيء ُب ٝتاء العبل، وىو ْتر متموج  والصورة نفسها ٧تدىا عند الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب، فممدوحو
 :(ٙ)زاخر بالعطاء

ًَُع ؾهااا٨ًأ ػ ااا١ ًجؾع ااا ًً ٔا  ؾااا٢هًجهلل ًِؿااا٥اًب ااا
 

 

ٖ ًباااااوؾـب٧ جر ًق ؿ ااااا٧   ًً  ق ؾ ااااا٧  ً ب واااااا
 

تها من خبلؿ ٦تدوحو أيب اٟتسن بن اٞتياب، فهو ْتر للندى يغًتؼ من ْتره كّل وىو ٬تمع بُت مائّية الصورة وناريّ 
 :(ٚ)هبا كّل من أراد ا٢تدى. يقوؿ يستهدة ي، وُب الوقت نفسو ىو نار نَتّ طالب للمعروؼ

ٖ لاًًًًً ـاا٦ ًػهاوغدم  ٖ ًجؾـبأاًِؿ ً ً ًب واا ِِاكا  ػهن  اً
 

 

 ً٘ ٔ اًؿـاا٦ًػهااوؼدِل ُ ًج  اا ً ً ًـااو ِِااكا      اً
 

ده ُحّقت روايتو وأما الّشاعر ابن فركوف، فَتى أّف جود ٦تدوحو قد أصبح حديثًا قدسياً، وكأّف صحة اٟتديث وإسنا
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 :(ٔ)عن البحر الذي يتشّكل من اهنمار سحب اٞتود
ًّْؿ ياااـ ٔج ًًً ٌ ًجُاا٧ِ ًؼاأًٮاا   فاإجًحاأق

 

 

ِهقاوًع ا٥اًع طوقوؽاوًًًًً َ اواِىًج ٖ ًعا٥ً  ع٥ًجؾل وا
 

 :(ٕ)والشاعر ُب موضع آخر يرى أّف ىذا الكـر واٞتود ٫تا اللذاف جعبل من ا١تمدوح إماماً يقتدي بو اآلخروف، فيقوؿ
ًؾؾؿؾ ااااا٧ِمًغااااأجً  ؿوؿاااااوً ً ق٧َااااا٠ 

ٔ جًباااأُج ً حااااٖج  َ اااا٠ ًؼاااأًغهاااا ً ق ٧

ٔ ج  ً ًقؾؼااااا٨ًؿ و وؼاااااو ًً ُ ًف ااااا  ػلااااأ
 

 

ًاًأـوِؿؾ اااااا٦ ً  اااااا٧ ج  ج ً ااااااوًؿ ؾؽهاااااا

ٕ ج  ج ًؾٔقااااا٦ًؾااااا٥ًـِضااااا٣بً ؾااااا٥ًـااااا

ٖ ًـااااأج  ً ًخيدش ااااا٨ًـ ػاااااو  ًج   حدااااا
 

 :(ٖ)ور ا١تمدوح وفيض يديوة رائعة من خبلؿ مقارنتو لفيض ْتويعرّب عبد الكرَل القيسي األندلسي عن صورة ٚتاليّ 
 أقاااو قف٤ ًباااو٧ُ ًػو٭اااًًؽلواااٖف٤ًً

 

 

  ؾؽااا٥اًأقاااو قف٤ًؿااا٥ًجؾلواااًٖأ ااا٧   ًً
 

إفَّ أيادي ا١تمدوحُت ىنا ُب غاية الكـر و الّسخاء، فهي زّخارة بالعطاء، ىّدارة با٢تبات كالبحار، غَت أهّنا أسخى 
 .وأكـر من تلك البحار، ألهّنا تصل إىل أصحاهبا بكّل يسر وسهولة 

وقد يبالغ الّشاعر أيضًا برسم صورة ١تمدوحو، فهو إذا منح األمواؿ حملتاٍج تراه كالبحر الذي ٮترج من أعماقو الآللئ 
 :(ٗ)واٞتواىر

  ذجًؿ اااااـ ًْجّؿااااا٧جر ًق٧ؿاااااو ًيؿااااا٣ًَ
 

 

ًًً ْ ـِ ٖ ًؾؾهااااا٧جفًٖؿاااااو  ػؾؾهااااا٦ًحااااا
 

مدوح عشرة أْتر ُب كرمو وبذلو، ويقرهنا كما أفَّ الّشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي ٮتاؿ أصابع يدّي ا١ت
 :(٘)أيضاً با٢تداية، فإف أراد ا١ترء ىداية ورشداً فسوؼ ٮتاؿ تلك األصابع عشرة أ٧تم نَّتة مضيئة

ًًَٖ ٖ ًأحاااا  ماااور ًقٔقاااا٦ًِؾؾـااأجًعشاااا
 

 

ً ًأ٭اااا٧جه ًػعشااااًٖأٌاااا٤ ًً     ًُؿااااا
 

ر بالعطايا، وأناملها خلجاف تتفرّع منها، وكأّف ورٔتا يرسم صورة مائّية لكرمو وعطائو، فراحة ا١تمدوح كأهّنا ْتر زاخ
الّشاعر أراد التعبَت على أّف كـر ٦تدوحو متدّفق وشامل يسع الببلد بكل أ٨تائها، فكأّف ىذا البحر تتفرّع منو ا٠تلجاف 

 :(ٙ)ا١تائية اليت تنتشر على مساحات واسعة من أراضيو
  ؽاااااال بًُجحماااااا٦ ً أمناااااا٣ ًؽػهاااااا٦ِ

 

 

ًُّؾلوباااااا٦ًًِ  ٖ ً اااااا  ؾهااااااو  حاااااا
 

ويرى الّشاعر أبو بكر ابن حبيش ُب كّف ٦تدوحو ْتراً ُب العطاء، حيث تُػْتِحُفُو بأٙتن اٞتواىر حُت يقّبلها، فهي ا١تنقذ 
 :(ٚ)وا١تبلذ إف أظلمت الدنيا ُب عينيو، وإف قاؿ: إهّنا مطر فإنو َيْظلُمها ألنّو يعجز عن وصفها

ـ ااااااااااو ٖ ًػهم ماِوػ  ًؽهػهاااااااااا٦ ًب وااااااااااا

ً ً   اً فااااااا٩ًغهااااااا٧ا  ً  ا  ظ ِؾؿاااااااا
 

 

ًباااااااااوؾ٪ؾ٩ًحااااااااا  ًـ ؾدِنؿ فاااااااااو

ً ًَظِؾؿ ف ااااااو ـااااااا ٌ ًؽ  ً ًغقااااااا  ؼ ؾداااااا
 

و بدٌر منٌَت فكأنّ  ،وٯتينو ْتر زاخر بالعطاء والكـر ،وٯتدح أبو الوليد الّنْحلي ا١تعتمد بن عباد فَتى جبينو مشرقًا كالبدر ا١تشرؽ
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 :(ٔ)فوؽ ْتر زاخر
ً ً لقـ ااااا٦ ً  قـ ااااا٦ً   ػهااااان ذ جًؾهؿ واااااا

 

 

ًٖأباص ااا ًََٖجِ ااا  َ  ٖار ًبااأُج ًػهااا٧ا  ًحدااا
 

وقد التقت  ،خاءوىذه الداللة أيضًا توحي باٞتود والكـر والسّ  ،داللة البحر توحي باللوف األزرؽ دائماً  وىكذا نرى أفّ 
 ة معرّبة عما ٮتتزف ُب البلشعور اٞتمعي من خبلؿ ا١توقف الفردي.فأصبحت رؤية فنيّ  ،اللتاف ُب رؤية الشعراءالدّ 

 :ػمالعل -2
( للتعبَت عن االمتداد واالتساع اللذين ال حدود ٢تما، والسيما ُب مدح ا١تمدوح بأنّو رػبحلقد ُوظَِّفْت ا١تفردة الّلونية )

، فالبحر باتساعو وما يضّمو من عجائب وغرائب تذىل النفس وٕتعل ا١تشاىد لو يتأّمل ذلك العامل  ،ْتٌر من العلـو
 الواسع.

فكأفَّ الّشاعر يدعونا  ،سيوف ُب البحر داللة على ما يتمّتع بو ا١تمدوح من العلم وا١تعرفةولقد رأى الشعراء األندل
وبذلك ارتبط اللوف األزرؽ بالتأّمل ورىافة ا١تشاعر ٕتاه ا١تمدوح. لقد رأى ا١تعتمد بن عباد ُب  ،لنقف متأّملُت ا١تمدوح

 :(ٕ)فكاف ا١تمدوح نعم ا١تورد ،و ويروي نفسوورَد إليو ليتزّود ب ،وىو يرده ألنّو ْتر علم ،٦تدوحو ْتراً 
ًًً   ٖ ُ  اًحااااا  ؾااااا٢ًجؾعؾااااا٤ ًؿفؿاااااوًأ

 

 

ٔ ًجْاااااااا٧ُ ج ُا  اًباااااااا٦ًأمحهاااااااا ّ 
 

 :(ٖ)حيث يقوؿ ،ورؤية ابن فركوف ُب ا١تديح أسمل وأجلى فنياً 
ُ ِ ً ًح ؾداااا٩ًُجح ِماااا٦ًًًِ ُ ًأػؽااااو ًأباؽهااااو

ًَُبِ  ِْياااااا٢ ً ًطهااااا٩ ًؽاااااوػ٧ ًطهو٬ِؼ ااااا٦ ج

ُ ًجؾِعؾداااا٤ ًً ُ ق ااااي ًَااااػو٥٬ ً ًب و اااا٧    و
 

 

ٖا  ًؿ ها ف اااًو ٘ ً  ؽهٖجَااا٩ًجؾٌطااا ًعاااٖج٬

ٖا فاااااوًً ٔ رًُّعؾقفاااااوًؼهلاااااا٣ ًؿ  ًػهق ياااااام 

ٖاَاااوف وًًً ٖ جفاااوً ؿ  ْ ف اااقاؿ٥ ًؿ ها  بوَااا٤ًج
 

تظهر  ،إّف بنات األفكار اليت ٗتتلج ُب ذىن ىذا ا١تمدوح يتجّلى ٚتا٢تا فيما تسكبو راحتو من بدائع فنّية ٚتيلة
فإّف شذاىا من ا١تسك والكافور ا١تنتشر،  ،وىي اليت مل ٗتطر ُب باؿ أحّد من األدباء ،صورهتا على صفحات األوراؽ

وكأّف ىذه األفكار سفن  ،فتستدؿ عليها قبل أف تراىا ألّف عطرىا يهديك إليها ،فتشمو النفوُس رائحًة ٖتيي النفوس
وال ٮتفى التضمُت ُب البيت  ،كوهناواهلل سبحانو ٭ترسها ويكتب ٢تا السبلمة ُب إْتارىا وس ،تطفو ُب ْتار العلم
 . (ٗ)"راىا ومرساىا إّف ربي لغفور رحيممجوقاؿ اركبوا فيها باسم اهلل "األخَت من قولو تعاىل:

وكأهّنا  ،ىائج ٔتعارفو ،فممدوحو ْتر واسع من العلم ،ويؤّكد الّشاعر عبد الكرَل القيسي األندلسي على ىذه الصورة
 :(٘)أمواج تتبلطم مع بعضها بعضاً 

ٖ ًؿاااا٥ًجؾعؾاااا٤ًغاااأجًؿ٧  اااا٦ ًًًً  حاااا
 

 

ًَٛأباااااأج ًق ؾدطهاااااا٤ ًً  بعضااااااو ًؾاااااالع
 

وقد ورَد الّشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب ا١تمدوح ألنّو ْتر من العلم، ولينهل منو ا١تعارؼ والعلـو بعدما أْف رأى موجو 
 :(ٙ)يقذؼ للناس بآللٍئ ٥تتلفةِ األلواف من ا٢تدى

ِٕل ًؿ ٧اًً ٖ ًجؾِعؾدااا٤ ًق ؼااا ُ  ار ًب واااا    ااا٦   
 

 

ٔ اًِبض اااٖ  ًًًِ ُ ًج  ااا  ُ  ؾؾـّاااو  ًؿااا٥ً  
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اللوف ( ٧تد أّف البحرولكنَّ ا١تفردة الّلونية ) ،إّف اللوف األزرؽ اكتسب داللة تعبَتيّة ُب التعبَت عن علم ا١تمدوح الواسع
اعر إىل موضوع الشّ  ؿ من موضوع للمعرفة ُب شعروىذا ما جعلو يتحوّ  ،األزرؽ فيها قد أصبح ىنا مصدرًا النفعاؿ شعوري

من أي عالقات تجعلو  ص اللوف األزرؽيتخلّ فعندما " ،تعبَت الدكتورة أمَتة حلمي مطر ا١تتلقي على حدّ  ٚتايل يشدّ 
ؿ اللوف األزرؽ من موضوع للمعرفة فقد تحوّ  ،ًّ موضوعًا لمعرفة أو حكم أو استطالع وأصبح مصدرًا النفعاؿ شعوري

 فاً لتلك الدالالت.ولذلك كاف اللوف األزرؽ ُب ىذا السياؽ موظّ  ،(ٔ)"في شعر الّشاعر إلى موضوع جمالي
 داف:الفكر والبالغة المتفرّ  -3

( أبعادًا داللية متعددة، فأصبح رمزًا لشعور نفسي، وذلك البحرلقد أشاع اللوف األزرؽ من خبلؿ ا١تفردة اللونية )
لّشاعر أف يعربِّ عنها من خبلؿ توظيفو للوف األزرؽ ُب سياؽ عندما يتأّمل ا١تتلقي ا١تفردة اللونية، والداللة اليت أراد ا

 مدحو. 
إف اقًتاف اللوف األزرؽ بالّسمو والتفّرد وامتداده البلمتناىي وآفاقو الواسعة ١تفردة البحر اللونية أضفى عليها شعوراً 

 :(ٕ)دح نفسو قائبلً بالعظمة، خلقت ذلك التمّيز والتفّرد اللذين ٯتيزاف النفس اإلنسانية، فابن ُشهيد ٯت
ٖ ًجؾلقااااو  ًبِػؽدَٖاااا٩ ْهااااوًطؿااااوًحداااا  ً

ّٖبنًً ٖ ًجؾااا٧ُاًؽ ااا٣بًح ااا ً ً جً  قاااا  َ ػهػدااا
 

 

ٛ ً اأج ؾ٩ًً ٘ ًب عااا ٖا  ًجؾّشااؿ ً أغدااٖ  ًؼهاا

 ؿاا٥ًجْاأ  ًاًَ ىاؿ اا٣اًبٖعاا٩ًجّؿ و٬اا٣ ًًً
 

يت تعتمل ُب داخلو، فإّف بعض اٞتداوؿ يعتّز الّشاعر ٔتا لديو من ببلغة وبياف، فعندما ماج ْتر الببلغة الّزّخار مظهرًا فكرتو ال
ولذلك أرسل إىل ٦تدوحو  ،أفكاره لغمرت الوجود فكيف لو انسابت كلّ  ،مس بيانًا وفصاحةا١تندفعة من بيانو قد أغرؽ الشّ 

من  ألفّ  ،يبلً ذيّالة كأهّنا العروس ُب يـو زفافها مدحًا وتبج رَفػَِنةٌ قصائده اٟترّة البكر اليت ال ٯتكن أف ٕتاريها قصائد، فهي 
ومل  ،ومل تتماىل برعي ا٠تمائل ،وصلت إليو اليتا الغزالف وىذه القصائد كأهنّ  ،هت إليو ناؼ على الربايا خبلاًل وخصاالً ػِ جوُ 

 يلفت انتباىها إال ٣تد ا١تمدوح، فارتفعت ُب روضو البهي. 
فهو بذلك  ،أخرج من ْتر ببلغتو ونثره ،ه درّاً متؤللئاً عندما ٝتع قريضو نثراً، فاعترب  ،وٯتدح ا١تعتمد بن عباد شاعرنا ابن زيدوف

 :(ٖ)إنساف متفّرٌد بببلغتو كتفّرد البحر بزرقتو وآفاقو الواسعة
ُبًجؾؼااااااااٖقًٛـنااااااااٖجً  ًـناااااااٖر ً  

ًُّذفااااااااااااااا٥َ ً ًهلِلً   ػؼؾدااااااااااااااا
 

 

ًقؼااااااا٧ت ًذفاااااااًِؾااااااا٦ًبياااااااؾ٢ِ

ٖ ًػاااااا٢ًٌ ُّج ًؿاااااا٥ًب واااااا ًق ىااااااٖ  ً 
 

مضيئة وأصحاب عقوؿ رزينة   ٧توـٌ  وىم ،فهم ْتور ُب الببلغة ،د ٦تدوحيوويرى الّشاعر ابن عبدوف التفّرد ُب الببلغة عن
 :(ٗ)كاٞتباؿ

َٗ  ح اااااا٧ًُب غااااااينً ٌاااااا٧ت ًِعاااااا
 

 

  أطااااااا٧ج  ًُ جَ ًؿااااااا٥ً لاااااااور ًً
 

حىت أنّو من الصعب  ،وْترًا زاخرًا من الببلغة والفصاحة ،هىوقد وجد الّشاعر اٟتكيم ُب كتاب ٦تدوحو جببًل راسخًا من النّ 
 :(٘)خوض غماره

ٖاَؼااا٨ًًًً  ػؾؾااا٦ًطااا٧ ًؾؾـفااا٨ًؾاااقً٘ق 
 

 

ٖ ًؿاااا٥ًجي ج ًؾااااقً٘ق ىااااو     حاااا
 

اخر بتلك الآللئ النَّتة، حىت أنّو عندما نظمها أصبحت ورّٔتا امتدح ابن فركوف نفسو، فقصيدتو جاءت من آللئ ْتر فكره الزّ 
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 :(ٔ)عقداً تُزيّن جيد العبلء وٕتمِّلو
     ـ ؽهفاااوًِؿااا٥اًحاااًٖػؽاااٖ ًيِؾكاااو ًًً

 

 

ٔ ًجؾع اااا ًً ـظ٧ِؿ ْ ًف ااااوً قاااا ِباااا  ق م ٧
 

وأصحابو، حىت أنّو خاض  وتبلغ الببلغة ذروهتا عند الشاعر عبد الكرَل القيسي، أنو ىائم بذكرى رسوؿ اهلل 
غمار ْتر ا١تديح ُب سبيلهم، من أجل اختيار أٚتل األلفاظ ُب مدحهم وأهباىا، شأنو شأف من ٮتوض البحر ْتثاً 

 :(ٕ)عما يكتنػزه من جواىر وآللئ
ـِااا٩ًأفاااق٤ ًبااإؽٖف٤ًقاااوًعاااوذؾ٩ًًًً    عا

 

 

ُ ج َ  بااااو   أ اااا٧  ًحااااًٖؿاااأِخف٤اً
 

إفَّ اقًتاف البحر بداللة العلم والببلغة أعطت البحر لونًا متفّرداً، ليصبح لوف الفكر الّشّفاؼ ذي الّصفاء والنقاء 
 والتأّمل، وما فيو من آفاؽ واسعة ٦تتدة امتداد البحر نفسو. 

 :القوة والجبروت - 4
٭تمل البحر بأمواجو ا١تتبلطمة رموزًا متناقضة، ٕتعل النفس البشرية تقف منو موقف اإلعجاب بقّوتو وشّدة بطشو 

 عندما تتزاحم عليو األعاصَت والعواصف. 
ولقد غدا البحر عند ىؤالء الّشعراء األندلسيُت رمزًا لتلك الدالالت النفسّية اليت تْشعرىا نفس الّشاعر ٔتجرد رؤيتو 

 ممدوح، فا١تمدوح أصبح ْتراً بقوتو وشدة بأسو. لل
 :(ٖ)يصف الّشاعر ابن دراج القسطلي ا١تمدوح وفتوحاتو

ً ًِؾػهماِوفاااوًًً ٖ أد ًع ااقاًِقااا٧ت ً  ضااا ً  ِباا

ً ًؿاا٥ًٌاا٤ًَف اا٧ اًً َااام ـاٗؾد ً ًؿااوًج  ػٖأقااا
 

 

ٗاِباأجًًًً ٛ ًجؾصبااا٧جُت ًؿ  ًحااٖج ًؿاا٥ًجؾلااق

ٔ جًًًً ٌنًع اا ً ًعاا٥ًؾهقااا ٔ  ا ٔار ًؿااوًح اا   ِااف 
 

ا صورة ٚتالّية تعبَتية ٢تا أبعادىا الفنية، فقد أشرؾ الّشاعر ٚتيع اٟتواس ُب تشكيلها، فإنّو شاىد عياف لبطولة إهنّ 
ا١تمدوح، قد رأى ْتر الّصواـر والسيوؼ البيض ا١تهّندة متبلطم األمواج عند التقاء اٞتيشُت يـو الفتح، فيا ٢توؿ ما 

تعدو على األعداء، فتصيب منها ا١تقاتل وتنتصر. إنّو أضاؼ إىل عنصر  رأى ٧توماً هتوي من تبلمع الّسيوؼ، وأسوداً 
 اللوف عنصر اٟتركة الذي يعطي صورتو حيويّة فنّية معّينة، فكانت الرؤية والّسماع وا٠توؼ ا١تلتهب ُب النفوس. 

ا يرى الّشاعر كـر ا١تمدوح وقوتو ْتوراً ىائجة  :(ٗ)ورٔتَّ
َ اااا٢هً ً غاااا٨ً    اااا٧  مً ًَااااؾد٤ًَ بل

 

 

ُ ًطاااا٧جَتًؿااااوً  اااا٥بًَاااا٧جِح٣ً   ب و اااا٧
 

يرى الّشاعر ابن دراج القسطلي ُب كـر ٦تدوحو وقّوتو ْتورًا ىائجة، فهو كرَل معطاء ال حدود لكرمو، كالبحر الذي 
 ليس لديو ساحل، وُب الوقت نفسو ىو قوي كالبحر ا١تتبلطم األمواج، والذي ال ساحل ألمواجو ا١تتبلطمة. 

ا ٧تد الّشا ، فهو شجاع كالبحر حىت أّف ا٠تطوب ال تستهُت بقوتو، معاً عر ابن شهيد يستغرب من مفارقةٍ ُب آف ورٔتَّ
 :(٘)إال أّف اٟتساف ترفض لقاءه، لذلك ٧تده مستغرباً من تلك ا١تفارقة

ّهطدااى ًطااوؼهِم٩ ٖ ً ًق يااام ٧اِف٥ ًج  أـااوًجؾل وااا
 

 

ِِيااااو  ًأ ًأ ِطقاااا١ ًؾؼهوه فااااو   َاااالب٨ًج
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 :(ٔ)اعر ابن الزقاؽ البلنسي قوة ا١تمدوح وجربوتو وبطشو ألعدائو، فيقوؿوتتجّسد عند الشّ 
ٔ   ً ؼاأًغهِشاا٩ ًجؾاا٧غ٨ًًًً ً ًِااوِف ًؾاا٧ًؽـاا

ً ًؿـااااا٦ً جِياااااوت ًبؽػهااااا٦ًِ  ؾٖأقااااا
 

 

ًخيمااااور ً ًٮااااو ًجِٔقاااأًجْياااال٣ً 

 حااااٖج ًقٖقاااا١ً ت ًجؾؽؿااااوِبً اااأ رً 
 

لبطل ٮتوض غمار ا١تعركة وقد ارتدى درعو الدالص فا١تمدوح ُب غاية الّشجاعة والبطولة، فلو أّنك رأيت ىذا القائد ا
ليّتقي بو ضربات األعداء، فإّنك كنت ٕتده ْترًا مضطرب األ٨تاء، ٭تيط باألعداء من كّل جانب، وحسامو ُب يده 

 يريق دـ األعداء، فتنساب جداوؿ الّدماء صادرة عن ْتر ذاتو ا١تتماوج.
 :(ٕ)تو بقولوويعرّب الّشاعر الرصاُب البلنسي عن ا١تعٌت ذا

ٔ   ً ؼاأًغهِشاا٩ ًجؾاا٧غ٨ًًًً ً ًِااوِف ًؾاا٧ًؽـاا

ً ًؿـااااا٦ً جؾؼضاااااقى ًبؽٌػااااا٦ِ  ؾٖأقااااا
 

 

ًِٔجْيااااال٣ً  ًق ىام اااااور ً ً ُ  ًجِٔقااااا

 ب واااااٖج ًق ٖقاااا١ ً ت ًجؾؽؿااااوِبً اااأ رً 
 

ويرسم الّشاعر ابن ٣ترب ا١توحدي صورة رائعة ١تمدوحو، فهو قوي شجاع، إنّو كالبحر، وبأسو ىو أمواجو ا٢تائجة، كما 
 :(ٖ)و صباح مشرؽ ُيشعُّ اٟتّق من نورهأنّ 

ٖ ًطؿااا٨ً جؾلااال  ًؿااا٥ًأؿ٧جِ ااا٦ًًًِ   حااا
 

 

ْ ًباااأجً جِاااا١ًُّؿاااا٥ًأ٭اااا٧ج٦٬ًِ  ٮاااال
 

ولقد ٖتّمل الّشاعر ابن حربوف الشليب كّل مصاعب البحر ألنّو يسعى إىل ْتر آخر وىو ا١تمدوح، لذلك مهما حّلت 
و من الّدياجي سواء كثّفت ظبلمها عليو أـ تكّشفت عنو، عليو النوائب فهو ال يشتكي أمره إال إىل الدىر، فبل يأب

 :(ٗ)ألنّو أصبح ُب ٛتاية بدٍر منٍَت مضيء
 ٖ ٖ ً ًطهؾهااِىًجؾل وااا ً ًف اا٧ار ًجؾلواا ًَ ه شبااؿا

ٔبقو ٩ًأغدااأؼ٩ًأ ًَؽّشاااػ٩ًًً  ػؼ ااا٣اًؾؾااا
 

 

ًً ٖ ّٔف ّٔفًٖ   هً جًجؾاا ٖال ًجؾاا ِااا٢ ًٮ اا ً اًأ

ًًًً ُ ٔا ً ً ًِذؿبااِيًجؾل اا  ػهف ااوًأـااوًؼاأًأؿاي ااقا
 

ويرى لساف الدين بن ا٠تطيب أّف قـو أيب اٟتجاج يوسف بن نصر شجعاف أقوياء، ففي اٟترب نراىم ْتراً ىائجًا من 
، ٘ترِّغ أنوؼ الطغاة بالًتاب، وٕتعل الّدماء تسيل منها  :(٘)الصواـر

ًَٖٮ ااوُتًَ ٖاِ ًِؿاا٥اًب وااا ِهاا  ػهؽهاا٤اًأهطدؾهع اا٧جً ًج
 

 

ٖاِعااااا٠  ٖ ً ـاااااول ًجؾطهغ اااااوِبً ق   ق ع ٌػااااا
 

وتتجّسد شجاعة ا١تمدوح وجربوتو ٕتاه أعدائو عندما ٮتوض إىل ببلد الكفر ْترًا من القنا مسرعة غَت خائفة، فيقوؿ 
 :(ٙ)الّشاعر ابن فركوف فيو

ـ ااوًًً  َ ىاا٧  ً جًجّعاأجِهًب واااٖج ًؿاا٥ًجؾؼه
 

 

٘ ًق ف٧ؾ ف ااوًًًً ّٖ ا  ًؾهااقا  َِااٖجعو ً ف اا٧ار ًجؾاا
 

 :(ٚ)سبح ُب ْتر من ٧تيع الّدـ األٛترورّٔتا ٬تعل الّشاعر ا١تذاكي سفناً ت
ٖاِبااا٦ًًًِ ٕ جِؽ٩ًق ٧َااا٠نًق ااا٧ات ًح    ؽااال بًؿ ااا

 

 

 ًْ َ اااا٧جِب ً ٞ ٖ ًجؾـّهقاااا ًَااااػو٥٬ ً ًب وااااا
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 :(ٔ)أّما الّشاعر عبد الكرَل القيسي األندلسي، فيصّور جيش ا١تمدوح بقولو
ِّض اا٤ًُّ ذجًبااأجًًًً ٙ ًفاا٧ًجؾلوااًٖج ًػهااق

ِِؿاااوتًبااا٦ًجؾِطؾهااا٨ًً  بااا٦ًؽااا٣ًػّماااومًج
 

 

ًٔ ًَؾاااا٧   ًِبؼهااااو  ًجُّ  ً فاااا٩ًؿ٧ج٬ِاااا

ًً ٔ ًُّ ذجًؿاااوًأحؽااا٤ًجؾّضاااٖ  ًَاااوع  َ ؼهااا
 

بقعقعة  مزبدٌ  ،متبلطم بأمواج األبطاؿ ُب صيحاهتم ،زاخر بالبطولة يصّور الّشاعر عظمة ىذا اٞتيش اٞترّار، فهو خضمّ 
ملوف ا١توت الذي يُرسل إىل و٭ت ،وفيو األبطاؿ الذين ال ٮتافوف ا١توت ،حيث ٘تيد األرض من سَته خوفًا وجزعاً  ،سيوفهم

 وينًت أعناقها. ،ىارقاب العدى فيقدّ 
صورة واضحة عن عامل البحر، واستجلى طرائق توظيفها ُب أشعار الشعراء  ىإفَّ اللوف األزرؽ للبحر بإ٭تاءاتو النفسية أعط

 و ْتٌر. عراء للممدوح بأنّ فجاءت معرّبة عن قوة ا١تمدوح وشجاعتو من خبلؿ تشبيو الشّ  ،األندلسيُت
 :المػوت -5

فتلك القوة واٞتربوت اليت يقًتف هبا البحر البدَّ أف  ،يُت رمزًا للموت وللغياىب ا١تظلمةأصبح البحر عند الشعراء األندلس
 ،البحر ُعِرَؼ بالغدر وقد قيل إفّ  ،ومنذ التاريخ كانت النفوس هتاب البحر وٗتاؼ خوض غماره ،ؤاـتكوف نتيجتها ا١توت الزّ 

غضبو صّب  وإف اشتدّ  ،وتارًة تراه غاضبًا حانقاً  ،لو النفوس متغَّت ال يثبت على حاؿ واحدة، فتارة تراه ساكنًا تطمئنّ ألنّو 
 جاـ غضبو على من ٮتوض غماره. 

( ُب أشعار الّشعراء األندلسيُت من أجل أف تبُّت ا١تصَت احملّتم الذي سيبلقيو عدو البحرولقد ظهرت ا١تفردة الّلونية )
مدوح، فغدا اللوف األزرؽ لوناً مشؤومًا مكروىاً، ١تا ٭تملو من دالالت سلبّية بالنسبة ألعداء ا١تمدوح، وىذا ما عرّب ا١ت

عنو الّشاعر ابن درّاج القسطلي ُب مدحو للمنصور بن أيب عامر ذاكراً َغْرِسّيو، وىو ملك من ملوؾ النصارى وما فعل 
 :(ٕ)ا١تنصور بو

 ٖ ٖ ًحاااا  ع لوب اااا٦ ًجْاااا٧ِرًطاااا٤بً أباصاااا
 

 

ُ بااا٦ًا ًاًغ٧ج ِ ااا   ػو٭اااًًـ٧جِحقااا٦ًِ  و
 

فلقد سار ا١توت حيث يسَت ا١تمدوح، وغدا ْترًا متبلطم ا١توج، ىّدارًا يفيض با١تنايا، فيغرؽ األعداء ويُنهي آجا٢تم 
 على أيدي اٞتنود األبطاؿ. 

 خاضت غمار ْتار ا١توت، ساْتة كما أنّو ٯتدح ا١تظّفر عبد ا١تلك بن ا١تنصور من خبلؿ وصفو لتلك الّسوابح اليت
 :(ٖ)فيو، ومتجهة ٨تو العدو

ًًً ْ َ اااا٧ جِب ًاً جًقاااا٧ت ًجؾؾؼااااوِهً    ح ـباااا
 

 

ًًًًً ْ َ االا ُ ًجْا٧ِرً ا٧ًجؾِعأاً   اوً ًِبواو
 

 :(ٗ)ويصف الّشاعر ابن بقي األندلسي مصَت أعداء ا١تمدوح
ًْاااااوًُأ مهً حاااااًٖجْااااا٧ِرًؿؾااااامط٤ 

 ػهؾهااا٧جً جًَاااقػ٢ًجْياااؾ٧رً ج ٖػااا٧جًً
 

 

ًٔ ً ؿااا٥ً ًمحااااق٤ًجْااإجؽ٩ًػ٧ؼاااا٦ًَباااا

َ اااهٔ ج َِؾؼاااوه  ً  عااا٥ًجؾّصاااؾقِىًجؾااإ ً
 

ألهنم رأوا ْتر ا١تنايا ملتطم  ،وىذا أمر طبيعي أف يستأثروا باٟتياة ،يصّور الّشاعر ُب ىذه األبيات خوؼ األعداء وجبنهم
 ،١تمدوح ا١تسلوؿ الذي ٭تصد رقاهبملذلك أسرعوا فرارًا من سيف ا ،فأيقنوا با١توت ال ٤تالة ،متماوج، وقد أزبد بأرواح القـو

 ألهنم رأوا ُب الفرار سبلمة ٢تم.  ،وا٨ترفوا عن صليبهم الذي كانوا يتعبدوف ُب ىيكلو ويسجدوف لو
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وذو ىيبة كالبحر ُب عطائو  ،إنو ٤تطُّ آماؿ الناس ،وكذلك يرى الّشاعر ابن حربوف الشليب ُب ٦تدوحو ْتراً كرٯتاً معطاء
 :(ٔ)ورىبتو

ًِٔؿاااام ل ً فاااا٧ ً ؽهي اااا٧  ً  جِؿاااا
 

 

 ؽؿناااا٣ًجؾلوااااًٖق ٖ اااا٨ًأ ًقفااااو  ًً
 

وأّما الّشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي، فإنو يقرف شجاعة ٦تدوحو ٓتوضو لبحر ا١توت وأمواجو ا١تتبلطمة 
 :(ٕ)الذي يرمي بشرر ا٢تبلؾ وا١توت

  بـػياااا٦ًِ ااااو ًجِؿااااوتً حااااٖ ً 
 

 

ًُ  ؿاااام ط٤ ًجّؿاااا٧ج ًقٖؿاااا٩ًبوؾّشااااٖ
 

دا البحر ُب أشعار األندلسيُت رمزاً للموت وا٢تبلؾ، فغدا لونًا مشؤومًا تنفر منو النفوس وهتابو القلوب، ومن وىكذا ب
 صفات اللوف األزرؽ أنّو لوف بارد، والربودة داللة من دالالت ا١توت والّنهاية.

 :الخوؼ والرىبة - 6
ا ٗتاؼ البحر، فالبحر معروؼ بتغَّته وعدـ ثباتو كما إّف النفس اإلنسانية مهما كانت تتحّلى برباطة جأش عاليٍة فإهنّ 

أسلفنا، وإّف ىذا التغَّت والتقّلب ُب أمواجو ٬تعلو رمزًا للخوؼ، ٗتافو النفس وتشعر بالرىبة ٕتاىو، ومن ىنا جاء 
 ارتباط الزرقة باالضطراب والًتّدد وعدـ الثبات والقلق، وقد ٘تّثل ذلك ُب أشعار األندلسيُت ٚتيعاً.

ّف الشعراء مل يكونوا بعيدين عن البحار احمليطة باألندلس، فابن ىاٍل األندلسي نشأ ُب إشبيلية قرب هنر الوادي إ
الكبَت، وابن ُشهيد نشأ ُب قرطبة، وسكن ابن شرؼ القَتواٍل ا١ترية ا١تطّلة على البحر األبيض ا١تتوسط، بينما ٧تد أّف 

(، ونرى الّشاعر ابن الزقاؽ ُشقربن خفاجة أحاطت ا١تياه جزيرتو )ابن ٛتديس عاٌل الويبلت من البحر، وكذلك ا
 البلنسي قد تنّقل ما بُت إشبيلية وبلنسية على ساحل البحر األبيض.

 :(ٖ)يصّور الشاعر ابن درّاج القسطلي عمق معاناتو ُب مأساتو
ًَٖ ًَٖ ٭وضااااو  ًؼهػداااا ٍ ًحاااا  ػؽاااا٤ًؾ اااا

 

 

  نباااا٣ ًؾاااا٩ًػقاااا٦ًف اااا٧ار ًجؾؼقوؿ اااا٦اًً
 

 ر ْتراً ٮتشى الصنديد خوضو، وكم قطع صحراء تتمّثل ا١تهالك فيها، وكأهّنا ىوؿ يـو القيامة أو اٟتشر. خاض الشاع
وقد يبّث الّشاعر شكواه إىل األحّبِة، وٮتربىم وىو ُب ْتر ا٠توؼ وا٢تّم والقلق ىل ىناؾ رجعة إىل الدنيا؟ وىل لو 

 :(ٗ)سوى القرب ُب ىذا البحر، ومياىو غدت أكفاناً لو؟
ًاًعـباااوًجؾٖقاااو  ً اااٖاًبـاااو ـ  َ اااؽه ً   اً

ًًًً٨ ُّٔ ٖ ً ج اا٤ ً جؾاا ًقؼ ؾداا٥ ً ؿاا٧ ًجؾلواا

ّٔـقوًؿ عاااو  ً فااا٣ًؾـ اااوًً  أ ًف ااا٣اً جًجؾااا
 

 

ٖ ًجِّحلباااااِيًحـباااااو  ًًً ًَ ػااااا  ً جًِذؽدااااا

ً ااااا٧  ًبـاااااوًػقفاااااوًع قااااا٧  ً  ذج   ًً

َِاا٧اًجْااوِهًأؽػااو  ً  ٖ ًأ ً ًَِاا٧اًجؾلوااًٖؼهلااا
 

 :(٘)ورورٔتا قرف الّشاعر كثرة ٫تومو بالبح
ُ ًف اااا٤ًَؽاااا٤اً ؽاااا٤اً ج  قام فااااًو   ب و اااا٧

 

 

ٖ ج ًِ َ ااااا ً ُ ُ ًقااااا٤ًَأ اًب و ااااا٧  ِبلو ااااا٧
 

، فغدت كالبحار الزّخارة ُب صدره، وكم كاف يداويها بنبل العطايا الكثَتة أو األوىاـ الّسرابية  فكم طمت عليو ا٢تمـو
 اليت ال تغٍت عن شيء.
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فيو، ألنّو خلق من طُت، والبحر ماء، والشّك أّف الطُت سوؼ  ويتجّنب الشاعر ابن ٛتديس البحر خوفًا من الغرؽ
 :(ٔ)يتبلشى ويذوب ُب ا١تاء

ٖ ً ٧ػااااااااو ًً ً ًأُؽااااااااى ًجؾلواااااااا

 طاااااااا  ًأـااااااااوً فاااااااا٧ًؿااااااااوهً 
 

 

ًعؾاااااااااا٩ًّؿـاااااااااا٦ًجْعوطااااااااااىً 

  جؾطااااااااا  ً ًجْاااااااااوِهًذج٬اااااااااى 
 

ثناء التكوين، فأطلق ورّٔتا كانت ىذه الرؤية رؤية فلسفية وجودية تظهر تناحر األضداد وا٧تذاب العناصر وتنافرىا أ
 مثل ىذه الدعابة. 

 :(ٕ)وىو ُب قصيدة أخرى يؤّكد خوفو من ركوب البحر، فيقوؿ
ًًً   ُ ٖ ً ذجًؿااااوًجؾؼااااٖ  ًُجتًعلاااا٧ ًحاااا

ٍ ًجُلااااوبٖبًجًّج ًاًباااا٦ًؿ ف اااا ًع ِطل اااا

ًا  َُااالًًبؾّهمااا٦ًجؾـػااا٧ ً ؾااا٧ًطػااا
 

 

ًاًق ؾداااا١ ًػقاااا٦ً جًجؾّياااا ؿيًؿعاااادًج

ّٗؿااو ً ؼقصااٖجًًًً ٖ  جًبؽيااٖاً ًجؾ ًب ص ااا

 ِياااالام ٦ ًؼلاااا٣ًجؾؼقوؿااااِيًمبشااااٖجًًِ
 

يُعطي الّشاعر صورة بعيدة ا١تدى ١تمدوحو، فإنّو ْتٌر من الشجاعة والكـر والفضائل، وال سبلمة ١تن يرـو عبوره، ألنّو 
سيغرؽ ُب ُٞتّتو، فكم غرؽ فيو ملوؾ وجبابرة مثل كسرى وقيصر، فلو أّف ىذه النفوس اليت غرقت بو طفت على 

 اٟتشر قد حاف، وأهّنا نفوس ٖتشر إىل باريها.سطحو، لظننَت أّف 
وٮترج البحر عن معناه اٟتقيقي عند الّشاعر ابن خفاجة، فلكثرة آالمو وحزنو غرؽ ُب ْتار الّشكوى واألمل، وىو 

 :(ٖ)يتمٌّت أف يصل إىل ساحل النجاة والطمأنينة، فيقوؿ
ًِ ٖ ًجؾشباااااؽوبًِِؾهع ؾهاااا ْ ً ًحاااا َااااال     أه

 

 

 و ًِؿااا٥اًـ ه اااوبنًِبي اااوِح٣ ًًَ ااالهعاؾه١ ًق ٧اؿااًا
 

 :(ٗ)وأّما الّشاعر اٟتكيم فذنوبو وآثامو ْتر، فكيف ينجو منها، وىو بعيد عن ساحل التوبة، فيقوؿ
ّٕـ٧ ً ؼاأ ٚ ًؿاا٥ًحااًٖجؾاا  ػؽقاا٠ًأ ؾاا

 

 

 غٖؼااًًػقاا٦ًعؾاا٨ًبعاأًؿاا٥ًجؾشااوطهًًًً
 

مار ْتار الدجى، ولعل الّشاعر أراد بتعبَته ىذا ويهّنئ الّشاعر ابن الزقاؽ البلنسي كّل إنساف استطاع أف ٮتوض غ
ا١تصائب اليت تتزاحم على اإلنساف كالبحر بأمواجو ا١تتبلطمة، فاستطاع التغّلب عليها، وكانت صهوة العـز مركباً 

 :(٘)لو
٨ ُّٔ ُ ًجؾاااا ْ ًؿ اااا٥اً ااااو  ًحااااو  أػؾاااا

 

 

ٗ ًؾاااااا٦ًؿٖؽااااااىً    ٮااااااف٧ب ًجؾعاااااا
 

 : (ٙ)وىو يفتخر بنفسو وببديع نظمو قائبلً 
ٞ ًجؾاااـّظ٤ًؿااا٥ًأ بااا٩ً  ً ًَـاؽاااٖ بًبااأق

ً ًؾاا٦ ِّٖاا١ ًؿاا٥ًَاافا٤ًَعٖ٭ااا ُ ًجؾ   ؾمواإ
 

 

ًُّؾاااقً٘ ؽـااا٧َ ًعؾااا٨ًجؾػؾااا١ ًً ّٔ ًػوؾااا

 ؿاا٥ًقااٗح٤ ًجؾلو ااًٖ ًقاالؿ٥اًِؿاا٥ ًجؾغااٖ ً 
 

فيجب على ا١ترء أف ال ينكر ىذا النظم البديع الذي يصدر عن أدب الشاعر، فالدّر يظهر ويتؤلأل دوف أف يكوف 
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 لق، ولذا ٭تّذره من سهاـ ألفاظو وىجائو، فمن يركب البحر ٬تب أف ال يأمن على نفسو من الغرؽ.مكنوناً على الف
و٭تّذر الّشاعر ابن خا٘تة األنصاري من السبلطُت، فأخبلقهم كالبحار ال تعرؼ الثبات واالستقرار، إ٪تا ىي ُب تغَّت 

 :(ٔ)وٖتّوؿ واضطراب، ومن خاض غمار ْتارىم سيبلقي ا٢تبلؾ فيها
ُ ً ً   ٬ِؼفاااااا٤ً    بًجْؾاااااا٧مهًِبوااااااو

 

 

ٖ ً ًأف٧جؾااا٦ًِع ِطلاااًو َ اااؿوًجؾلوااا   ؿااا٥ً
 

 :(ٕ)ويبّث الّشاعر لساف الدين شوقو البنو عبد اهلل، وىو طفل صغَت، والشاعر ماكٌث ّتبل الفتح
ٔ اًً ٖ قا٥  ًب واااٖج ًؿاا٥ًجؾِعاا ـِقف ؿااوًب وااا ًأ ع و

ٖ  ع ـ اااوًًً ّ   اااو  ًَ     ب وااااٖج ًِؿااا٥ ًجْاااوِهًج
 

 

 ًٍ ًؿاااا٥ًب قاِضاااا٦ًِ  ِٮااااع وِ  ًًًِؾاااا٦ً  اااال 

ٔ جِ  ًًًِ ِاااااِم ٞ ًِؿاااا٥اًأفا٧ جؾاااا٦ًِ ًج  ُ ج٬اااا
 

إّف الّشاعر يعاٍل من وطأة ْترين على نفسو، فكبل٫تا يثَتاف ُب نفسو ا٠توؼ والرىبة، أو٢تما ْتر العدو بسيوفو 
 ورماحو، واآلخر ْتر زاخٌر ىائٌج.

نو ٯتدح نفسو الّشجاعة ألهنا عربت ْتر العدو، وخاضت وعندما ٬تتاز الّشاعر البحرين ٧تده يعرّب عن سعادتو، فكأ
 :(ٖ)ْتراً متبلطم األمواج

ٔ اًً ٖاَ ف ؿااوًب واااٖق٥  ًب واااٖج ًؿاا٥ًجؾِعاا  ع ل 
 

 

 ٖ ٍ ًجؾااإ ًف ااا٧ ًَجِ ااا    ب وااااٖج ًؿااا٥ًجؾِؾااا
 

 :(ٗ)ويصف الّشاعر ابن فركوف صوافن ا١تلك يوسف الثالث
ًاًِغؿ ااوُ  ًًً ّٖ   ً و٭ اا ٖ ًجؾاا   ذجًؿااو  ًب وااا

 

 

ْ ؾهه ه اااوًًٮ ااا٧  جِػـ ٦ ًٍؽااا٩ًجؾّيااااػ  ًج
 

إذا ماج ْتر ا٠توؼ والّردى وتبلطمت أمواج ا١تنايا، فإّف ا٠تيوؿ الصوافن اليت ٯتتطيها جنود ا١تمدوح ٗتوض غماره غَت 
 ىّيابة وال خائفة. 

نسانية، ٔتجرد أف إّف ىذه الدالالت الّسابقة تؤكد على االنفعاالت الّشعورية النفسية اليت تنتاب خلجات النفس اإل
 "، وما يقًتف بو من شعور خوؼ ورىبة من تلك ا١تفردة اللونية. البحرترى عُت الّشاعر "

لقد نظر الشعراء األندلسيوف إىل البحر نظرات عّدة، فقد رأوا فيو كرماً وجوداً، ودائرة حرب متبلطمة، ورأوا فيو أيضاً 
 ْتراً خّضماً للموت.....
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 نييعند األندلس الخصائص الفنية في شعر اللون 
 

ئها الفيفيض بأل ،أشعتها إلى صحيفة القلبفتبعث  ،الفكر في سماوةوميضها  يتألقر لمعة خيالية الشع"
لتو سم ُب ٥تيّ توتر  ،شكل ُب الشعور الشاعرتتاليت  فينفث بألواف من الصور الفنية ،تتصل شفافيتو باللساف (ٔ)"نوراً 

والشاعر األندلسي عاش ىذه اٟتاؿ  ،زةااًل إبداعية متميّ ح وخصائصها عندما تنقل إىل ا١تتلقي٢تا ٝتاهتا  ،نةأبعاداً معيّ 
الشعور, ناعم الباؿ, ٦تا جعلو يتأّمل أكثر ُب بنية األشياء  رقيقوعاش  ،وسرب أغوار النفس اإلنسانية من خبلؿ نفسو

 .ُب شعره اض لذكرىاليت يتعرّ 
تيّقظو و  ،وبقوة الشعور ،وألواهنا ،أشكا٢تا وإحصاء ،ويبتعد عن تعدادىا ،األشياءّتوىر ر عىو الذي يش الشاعر اٟتقّ و 

فالشاعر ال ينبغي أف يتقّيد إال بمطلب " ؛ٯتتاز الشاعر عن سواه ،ونفاذه إىل صميم األشياء ،واتساع مداه ،وعمقو
 -وكل ما دخل في ىذا الباب ،واحد يطوي فيو جميع المطالب، وىو التعبير الجميل عن الّشعور الصادؽ

إنساف ُأعطي مقداراً أوفر من اإلحساس "ألف الشاعر  ؛(ٕ)"فهو شعر -عن الشعور الصادؽ باب التعبير الجميل
شاعره مب غتبطو إنساف مووىب نفسًا أوسع من غيره أفقاً, إنّ  ،اإلنسانيةبيعة والمعرفة بالطّ اإلحساس والحناف 

خصائص فنية, ة ذات نيّ من وجود دوافع إبداعية مع دّ ولذلك الب ،(ٖ)"الحياة رونزعاتو وبما تضّمنت روحو من أسرا
اعر كافة سواء ُب وكانت لو دالالتو الفنية ُب حاالت الشّ  ،األندلسي مكانة مرموقة ُب الشعر اللوف قد احتلّ ففنية, 

أبرز خصائص ىذا نتبُّت وسنحاوؿ ُب ىذا الفصل أف  ،الفرح أو اٟتزف أو الوصف أو الغزؿ وُب كل ا١توضوعات
ٍب نعرّج ُب ىذا الفصل على ظاىرة قّلما تطّرؽ إليها الّنقاد وىي  ،عرّيز هبا ىذا الشّ وما ىي ا١تيزات اليت ٘ت ،الشعر الفنية

ة وسنقف على ٚتاليتو الفنيّ  ،وما ىي داللتو ،التضاد اللوٍل لنرى كيف ورد ىذا التضاد اللوٍل ُب شعر أىل األندلس
اعر فناف الشّ  ُب رأينا أفّ و  ،الية فنّية ْتتةألننا سنناقشو من خبلؿ علم اٞتماؿ, ألفَّ ظاىرة اللوف بعامة ىي ظاىرة ٚت

ىذه األلواف اليت و  ،فالشاعر يستخدـ قلمو ،وكما أفَّ الرساـ يستخدـ ريشتو ،يرسم بالكلمات كما أسلفنا سابقاً 
ّية ومن ىنا كانت ىذه ا٠تصائص الفن هر رؤية الشاعر,ظْ معّينًا ىي اليت تُ  تصبغ الكلمات وتؤدي الكلمات هبا معٌتً 

 عر األندلسي.عن لساف الشاعر وما ٭تمل ىوية الشّ  الية التضاد ما يتمّخضوٚت

 : اللغت -أوالً    
 ويعرؼ حقيقتها ،يسرب أغوار اللغة اعر الذي الوالشّ  ،للوصوؿ إىل روح الشعر أساسيٌ  ا١تعرفة باللغة وأسرارىا شيءٌ  إفّ 

وال أف ينهض على رجليو واقفاً, بل ال  ،حة الشعرو٣تازىا وطريقة استخداـ مفرداهتا ال يستطيع أف يستظّل ُب دو 
 ٯتكن أف يبلقي صدى استحساف لدى ا١تتلقي.

وألفَّ معرفتهم بأسرار  ألفَّ لغتهم كانت فصيحة بليغة, ،عرشعراء األندلس كانوا اجمللُِّت ُب ميداف الشّ  ومن ا١تعروؼ أفّ 
ة معّينة ٦تا جعلهم ٭تسنوف اختيار األلفاظ لتناسب يّ نفوسهم شفاف تاللغة كانت عميقة, كما أّف طبيعة األندلس أعط

كيفّية استخداـ الكلمة وا١تعاٍل ة لفظية يدركوف من خبللو  وىذا ما أعطى قاموسهم اللغوي ٚتاليّ  ،ا١تعاٍل اليت يريدوهنا
نبغوا إىل وسهم و وطابت نف ،وخّدموىا خدمة طّيبة فزكت أرضهم ،ألهنم أخذوا اللغة من مصادرىا ،اليت تتفرّع عنها
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إف األندلس كانت وعاًء لغويًا ضّم كثَتًا من  :نستطيع أف نقوؿو  و والصرؼ وما شابو ذلك,جانب الشعر بالنح
 .وكانت ٢تم آراؤىم النحويّة واللغويّة ،الذين ولدوا فيها لذين ىاجروا من ا١تشرؽ إليها أـحويُت واللغويُت سواء االنّ 

غويُت على التأليف وافتتاح ا١تدارس وتوسيع حلقات ا١تساجد وراً معّينًا ُب تشجيع اللّ و٦تا الشّك فيو أفَّ ا٠تلفاء أّدوا د
 ألسباب كثَتة منها:

 .وف بها والحفاظ عليها من الضياعالحرص على ىذه اللغة التي يعتزّ   -   أ 
 جانب. الوقوؼ في وجو ىجمات الفرنجة ألنهم يحيطوف بهم من كلّ   -  ب

 الكريم والحديث ألنهما أساس التشريع الديني واالجتماعي. لفهم معاني القرآف -ج  
 تها.ة األمة وشخصيّ تعليم الناشئة ىذه اللغة خوفاً من ضياع شخصياتهم العربية ألفَّ اللغة ىويّ   -   د

ك  ذلفإذا أضفنا إىل ،خالدة عرب الزمن ىذه اللغة أف يبدعوا لنا قصائداً  عراء األندلسيوف من خبلؿولذلك سعى الشّ 
 الشعر ىو حاؿ"كانت دائرة اإلبداع مكتملة لديهم ألفَّ   ،قة صقلتها مشاعرىم ا١تبدعة٘تّتعهم بعبقرية مبدعة خبل

 ،ل الشاعر ىذه اللغةما يتمثّ فبقدر  (ٔ)"وإدراكاً  وتجّسد ألبلغ مستويات اإلبداع اللغوي قوالً  ة,ل لغوية راقيّ تمثُّ 
اللغة ولذا كانت  ،ة واإلنسانيةطبيعة األندلسيُت من الناحيتُت الطبيعيّ يطّور ُب طريقة استخدامها لكي تناسب  فأنو

وىي صورتو ألفَّ الشاعر من خبل٢تا يبُّت  ،وىي وثيقة الّصلة باالنفعاؿ ،ىي أسلوب التخاطب والتواصل مع اآلخرين
ل وىذا ا٢تدـ يتمثّ  ،(ٕ)"وال مناص أمامو إال أف يحدث َىْدمًا في منطق اللغة"ه الوجودية اعن داخلو االنفعايل ورؤ 

اليت شهدىا الشعر على أيدي األندلسيُت كما سنرى، و٦تا ال شّك فيو أفَّ اللغة الشعرية ُب بعض االستخدامات ُب 
أّي فالح يحرث بأثوار في "فػ  (ٖ)"أىل األندلس كلهم شعراء"إّف  وقد قيل ،األندلس كانت سائدة ُب اجملتمع

، (ٗ)"يما شئت من المعاني، وكثر الشعراء ووجدوا من يستمع ومن يثيبشلب يرتجل ما شئت من األشعار ف
 ،أفَّ اللغة بُت الشعراء وغَتىم كانت قريبة االستخداـ جداً ب ،وىذا األمر ٯتكن أف يعُت الباحث على إحداث رأي

األديب على  بينما نجد ،في حياتو العملية لمصطلحات اللغة ومدلوالتها الحرفّية"ألفَّ اإلنساف العادي ٮتضع 
فمع التزاـ األديب بلغة الجماعة وقواعدىا وأصولها ومع رعايتو لقوانينها العاّمة  ،النقيض من ىذا تماماً 

شيء  األديب أواًل وقبل كلّ ف. نو كلمة الحرية من معنىتضمّ توخضوعو لها، فهو حّر إلى أبلغ ما تستطيع أف 
ما ىي خلق فني في ذاتها، وال يمكن وإنّ  ،لنقل األفكارواللغة في يد األديب أو الفناف ليست وسيلة  ،مبدع

 إال إذا خلق لنفسو العالم اللغويللخلق الفني أف يحافظ على سمة الخلق واالبتكار أو قل على سمة األصالة 
 عر لدى األندلسيُت. نستطيع اآلف أف ندخل إىل لغة الشّ . ومن ىنا (٘)"الخاص بو

فنانوف قبل كل شيء، ٮتتاروف لغتهم اختياراً فهم  ،سيتلّمس مباشرة ٝتات لغتهمإفَّ ا١تتأمل لغة شعر األندلسيُت 
دقيقاً من أجل أف تكوف صاٟتة جملاراة صورىم الفنّية منطلقُت من أصوؿ القواعد النحويّة واللغويّة حىت ليصعَب علينا 

 .ا أف نتوقف عند ٝتات ىذه اللغةوٯتكن لن ،أف نرى شيئاً من ا٢تلهلة أو الضعف ألهنم كانوا يعتّزوف هبذه اللغة
  :مساث اللغت 
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  ة: ـزالـالج – 1             

وكذلك يظهر ١تتأمل شعر  ،جزلة إذا مل يكن فيها ضعف أو خلخلة لفظية ولغةً  ،(ٔ)إذا كاف قوياً  جزؿٌ  حطبٌ قاؿ يُ 
 :منهاأسباب معّينة لة من ر ٢تم اٞتزاوٯتكن أف تتوفّ  ،القوة وا١تتانة ُب قصائدىم وبنائها اللغويأىل األندلس 

 مل يكن قد دخل الضعف على اللغة بعد ُب العصر األندلسي. –أ   
من اللغويُت والنحاة الذين أّدوا أدواراً كبَتة وجهوداً  وذلك بظهور كثَتٍ  ،ٖتصُت اللغة العربية من الدخيل –ب 

 مضنية ُب سبيل اٟتفاظ على ىذه اللغة.
 ،بلطُت ُب تشجيع إشاعة ىذه اللغة من خبلؿ إنشاء ا١تدارس واٟتلقات التعليميةوالسّ دور ا٠تلفاء واألمراء  -ػج

 ا.يتقنوىنة أف وتقريبهم من ٬تيد ىذه اللغة ٦تا ٬تعل الذين يريدوف الوصوؿ إىل مراتب معيّ 
إتقاف إىل وحبلوة نسيمها كاف يدفع أبناءىا  ،وٚتاؿ طبيعتها ،الغريزة اإلنسانية ُب حّب البقاء ُب األندلس –د 

 ىذه اللغة للمحافظة على وجودىم. 
 وكانت الجزالة منقسمة إلى قسمين ىما:

 :(2)اعر الرماديجزالة لفظية في الكلمة الواحدة كقوؿ الشّ  –أ       
ُافااااوًؿناااا٣ ًُقؼاااا٢هً  اااا٤ًًّ ًٮااااٌؾىاًأهِ 

 ػؼّضاااا٨ًؿااااوًأؿااااٖر ًباااا٦ًج م بااااوً 
 

 

َِؽ٤ًعؾاااا٨ً فؿاااا٩ً ؽوَاااا٩ًًع ااااؽه ًو  

 ٧ ًُجَااااا٩ـاااااؿيٖ ُ ً َج  ً اؾااااا
 

يسيء إىل  الشاعر اختار من األلفاظ ذات اإليقاع واٞتزالة من دوف أفْ  ا١تتأمل ُب ىذين البيتُت يرى كيف أفَّ  إفَّ 
 وذلك لغٌت قاموسو اللفظي معرّباً عن ا١تعٌت الذي يريد.  ،ا١تعٌت
تنبع ىذه و  ،عراء األندلسيينوىذه الجزالة نراىا متوّفرة لدى أغلب الشّ  ،جزالة التركيب الشعري –ب      

 سيج الشعري من أجل حصوؿ المراد المعنوي. الجزالة من إحكاـ النّ 
 :(ٖ)يقوؿ ابن خفاجة

ُ ٧ب  ٮ ااااِؼقؾهِيًجؾُّاااًا ًَ ؾداااا٧ ًِعطدػهفااااًوًج

ًُ أحاااا٧اًأهحاااا٧ ًوه ل عاااوط٨ًبفاااوًجؾّصااافا

َ ااااًً ٔ ً جؾغصاااا٧  ً ُ ًِعؼداااا ًجِؾ٠ ٧  جؾـباااا٧ا

ًفااااوجؾؾهؿاااا٨ًِظاااا  ًِبؿناااا٣ًينًٔقؼهااااو ِب

ٚ ًجؾؼه ًاٖ ِاااٖ  ًجؾنباااقى ً ؼااأًِضاااُ ؼهااا

ـّاااوه  ُ   ًجؾـبااأاًغه ًأؾدو ااا٠ ًعِِطدػهفاااوًجؾااا٧ 

ًاً ًؽ ااااا ًَٞؾهواظهااااا٣ً ػهم طهؾهع ااااا  ينؿ ٧اؼااااا
 

 

ًً ُ ْ ًَ ؾااااا٠ًُّػٖ ع ف اااااوًِؿعاطهاااااو ًُقااااا

ُ ًوور ًجؾص ااااال ق اااااَ اااااّوو  ًأذا ًَ اااااّوو

 ٍ ٔ ً جّؾاااااق ـاااااا  َ ٗا  ً ُ ً جُااااا ًَِااااا٧ ج

ِ ااااا ًاً ُ ل ـ   َ طهؾهع ااااا ًو ًبفاااااوًجّـاااااا٧ ج

 ٔ ِ ااااا ِهؿاااااوت ً  ًج   ُ ػهٮ اااااج ١ً ًجؾّمّقاااااو

َِل ـ ٠بً ً  م ااااااا جؾد ُ ٧بفاااااااوًجؾُّاااااااو ًج

ُ ٥ًَٮ ااااػدوي ً  صاااااؽاااا٣ًّغ ٥ًاِؿاااا ٕ ج  ِعاااا
 

٭تملها الًتكيب اللفظي  ،وح ا٠تّفاقة الشّفافةراىا تنبض بالرّ نحيث  ،بياتالطبيعة ٕتّسدًا إنسانيًا ُب ىذه األتتجّسد 
و٧تد التقدَل والتأخَت  ،ينبض حيوية وحركة تأسر النفسساف وكأهنّا إن ،على اإلثارة ا١تعنوية اليت تنفث فيها روح اٟتياة

عرية لتأدية ا١تعٌت الذي يريده الشاعر, وقد اختار األلفاظ ا١تتوائمة ا١تتكاملة من أجل أف يشيد من البناء ُب اٞتملة الشّ 

                                                 
 ل. ز مادة جينظر: معجم متن المغة:  - 1

 .79شعر الرمادي: ص - 2

 .281ديوان ابن خفاجة: ص  - 3



 -329- 

بك اللفظي ا١تتفق مع السّ ها يعجب إىل فنّية اظر ُب القصيدة كلّ والنّ  ،اللفظي الذي يؤدي ا١تعٌت ا١تراد ٢تذه األبيات
 ا١تعٌت ُب القصيدة كّلها.

 ٗتفقوال  ،بو هبا حرؼني و٦تا الشّك فيو أفَّ اهلل تعاىل وىب شعراء األندلس ذوقاً لطيفًا مرىفًا الختيار اللفظة اليت ال
 سيُت.وىذا ما نلحظو ُب أغلب شعر األندل ،وال تعجز عن التصوير واألداء ،ُب التآلف بعضها مع بعض

 االبتعاد عن التقّعر وحوشي الكالم:  - 2         

 ،فالطبيعة بسيطة ُب تركيبها وُب معطياهتا ،بيعة األندلسيةر ّتماؿ الطّ وىذا األمر يدخل ُب صلب الذوؽ الفٍت ا١تتأثّ 
يصف الليل فلنقرأ معًا ىذه األبيات البن ٛتديس وىو  ،ل ىذه البساطة ٬تعل ا١ترء يبتعد عن أي تقّعر ُب الكبلـو٘تثُّ 

 طبيعة األلفاظ ا١تستخدمة. والثريّا وطلوع الفجر ولنجد
 :(ٔ)يقوؿ ابن ٛتديس

 ُ ً ؿااااا٦ِـوً ًع لاااااوِ ًظهلاَ ااااا ؾقااااا٣ًَ

ًَٖؽاااال بًجؾّن ٞ ً اااا٧جف َ اااالا ًّٖقااااوًػقاااا٦ً

ٖابي  ٍياالفوًؿاا٥ًعيااؽًٖجؾّشاًا َ اا ًفىً

ًؽااال بًجؾيُّاااف٨ًؿضاااـ٨ًًأَاااو ًبـعشااا٦ًًًِ

ًً ٖ ٖ اً ااوًًًؽاالّ ًجـصاأج  ًجؾػهاا ُ ًق اا ًـااو

ّٖؼهااًا ٍيااال٦ ًطػااا   ّٖ ت ًطه ًًاًؿااا٥ًجؾااا

ٖ   ًًأأ  ًعاِؾاااااا٤ ً ًأحشااااااو٬فوًأّ ًع ؿااااااا

ُ ًؿٕقل ااااي  ٘ ًجؾـّفااااو ُّراًؾـااااوًمشاااا   ذ 
 

 

ًٌااااا٤ ً جًأ ًطهػهاااااوًؾؾصااااالًْ ًأ ػدِؼااااا٦ِ

ٗا  ًباااا٦ًػ ّصاااا٣ ًجؾااااـظ٤ ًً ًػ٧جٮااااؾ فوً  اااا

ٛ ً  قؾاااااف٤ً ًعؿاااااو٬ؿف٤ا ًفااااا٤   ًباااااق

ًبـاااااا٧ ً ظـاااااا٧جًأ ًؿ٧اَ م اااااا٦ ًح ااااااما٤ 

٘ ًقياااااًًً ًؿ٧ ُجهًحهااااو نًحوؾاااا٢نًـ ػهاااا

ٍ ًؼو٬ؿااااي ًأ تًًًُّباااا٦ًؿاااا٥ً ًبـااااوِرًجؾااااٗـ

ًؾااأاً ٭اااع٦ًِقااا٧ت  ًػشاااّقل٦ًجؾااا٧ف٤ ًًًً

 ؿوِهًؾاا٦ً ياا٤ً عؾاا٨ًجُّ  ًُ حااو ً ًجؾّياًا
 

فبل نرى   ،ىذه األبيات ذات مستوى لغوي رائع معرّب عن ا١توضوع اللطيف والطّريف الذي اختاره الشاعر للتصوير إفَّ 
ُب بعض األلفاظ فإ٪ّتا كاف ىناؾ تساىل   وإفْ  ،١توضوعوٚتيع العبارات منتقاة للتعبَت عن ا ،كلمة تشّذ عن الذوؽ

ولو نظرنا إىل لغة ىذه األبيات  ،( أي ميتتوموتتووقولو ) ،( أي جعلو يشيبشّيبغة مثل )خل ُب باب تطويع اللّ دي
 عر األندلسي. ننظر إىل سائر األلفاظ ُب الشّ فكأننا 
 االبتعاد عن لغة الذاكرة:   – 3       

لغة فنّية واقعية مستوحاة من فهي  ،ة الشعر األندلسي ٬تد ىذه اللغة بعيدة عّما ٥تتزف ُب الّذاكرةاظر ُب لغفالنّ 
ناً، وأبدعوا قاموسًا لفظّيًا ٮتّصهم  ًا معيّ لذلك رٝتوا ألنفسهم ٪توذجًا لغويّ  ،ا١توضوع الذي يرسم الشاعر أبعاده

حيث أفَّ لغتهم تلُت وتشّف حُت ينظموف عن  ،مستوحى من وحي عصرىم إشراقًا ورشاقًة وسبلسةً  ،كأندلسيُت
اٟتزف واألمل، وىي ُب الوقت ذاتو تقرع األٝتاع ثوف ُب الرثاء و و٧تدىا حزينًة بائسًة عندما يتحدّ  ،واألمل الفرح واٟتبّ 

اه كّلو وشاىد ما ذكرن ،والبطولة والّشجاعة، ورّٔتا كانت عذبًة كالّنمَت ُب الوصف والغزؿ ةوهتّز األعصاب ُب اٟتماس
 . وما اخًتناه ُب ىذا البحث من شعرٍ  ،دواوين الشعراء

 لوين الكالمي:التّ  – 4        

وللتلوين  ،ة األسلوب الشعري وٚتالولوين اللفظي من أجل أف ٭تافظوا على حيويّ شعراء األندلس إىل التّ  دَ مَ لقد عَ 
 تلوين:ومن أساليب ىذا ال ،الكبلمي أكثر من أسلوب قّلما ٗتلو قصيدة منو
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 االنتقاؿ من اإلنشاء إلى الخبر: –أ 
 :(ٔ)مثبلً يقوؿ ابن ٛتديس واصفاً ترحالو ،أـ عن ا١تتلقيوىذا األسلوب ٚتيل ٭تاوؿ الشاعر من خبللو أف يدفع السّ 

ٖ راًًً َ اااا ٜ ًؾؾؼلاااا٧ر ً ذجً ً ـاااا٩ًّباي اااا

  أ٭ااااا٤ًّأحـاااااو٩٬ًعؾااااا٨ًأـػوَااااافو
 

 

ًًِٔ ّٔ ً أؾؼوفاااااوًبمؼلقااااا٣ ًجؾقااااا ً  ااااا

ًّٖؼؾااااًً ّٖ  ًح اااا ِٔؽقؿااااوًَ ل اااا  ىنًؿ ؽدؿ اااا
 

أتبعو با٠ترب، ومن  اً لطيف اً توكيدي اً فكاف تعدد ,ا١تزحلقة( والبلـ يػإنّ فقد بدأ باإلنشاء وىو عنصر التوكيد مستخدمًا )
 ا١تعروؼ أّف اإلنشاء ىو ما ال يصّح أف يقاؿ لقائلو كاذب أو صادؽ فيو وا٠ترب عكسو. 

 االنتقاؿ من الخبر إلى اإلنشاء: –ب 
 :(ٕ)تقاؿ قوؿ لساف الدين بن ا٠تطيبومثل ىذا االن

٨ًؿ ااااف ًٌ قااااا ذجًجؾغ ًٌ قاااااجؾغ ًمهو    اااا

 ؿااااااوؾ   ًح ٢ًهؾ ٮااااااا  ٥ًاؽ ااااااق ٤ًاؾهاااااا
 

 

 َ ً٘ ؾ ٔ بوّـاااااا٣ً ٮااااااجؾ٧ ًو  ؿ اااااقاااااوً

ْ ًياااااايهؾداًأ ًِ ٖ  ًجؾؽهاااااا  ٘ ِؾم ىاااااااج
 

 ة رائعة للشعر.وين يعطي ٚتاليّ ٍب أتبعو بالّنفي وىذا التلّ  ,وىو من اإلنشاء ,فقد بدأ الشاعر با٠ترب ٍب أتبعو بالنداء
 ب:الّتلوين ما بين االستفهاـ واألمر والتعجّ  - ج

 :(ٖ)و٬تمع ىذا التلوين فيما نرى ىذه األبيات للمعتمد بن عّباد ,عر األندلسيوىي خاصة ٚتيلة من خواص الشّ 
ٞاًحظهااا٢ًِ ًو ً  ـق اااومهًؿاااوًؽوـ اااًًًجؼـااا

ًؼااا٧ نًؿضااا٨ًِعااا٧  ػد ًجهللًؿااا٥ًؽااا٣ ًؿ 

َ ااا ً ً اااًوأؽ ؾهؿاااوً ًـوًًذؽاااٖاًطهٖباااا

ً ًبياااؾطوً  ًًٔأؿاااوً عااا ِ ااالقف٢ًؼااا ًن

ٖ   ًػٖ ااو ًًً    ٌطا٥اًعؾاا٨ًجؾؽ اٖ  ً جُؼ ااىً  ا
 

 

ٗ ًـ ػدي اااا٢هً  ًػوُؼدااااًً ًووـ ااااأ طهًً  ع اااا

ِاااااِع َ ااااؾ٧جـوً  ً ػل ًو وـ ااااًٖجؾؼؾااااى ً

ًاً  ؿ٧ع اااا٢ً ً اااأق٢ه ًط٧ػوـااااوًَهاااا

َ ااا َاااا٦ ً ٗب َ اااؾطوـو٧ب ً  ً  طااا٧ِ ًجؾااأفًٖ

 وـ ااااؿـاااا٦ًغ ػٖجًجهللًَغااااـ٤اً جَاااامغـ٤ا
 

فانظر كيف أفَّ الّشاعر بدأ باألمر ُب أوؿ الكلمة من  ,الذي ذكرناهثبت التلوين الكبلمي اللفظي ىذه األبيات تُ 
وأيضًا ُب البيت  ,طرينوأهنى األبيات باألمر ُب الشّ  ,ٍب أتبعها فعل أمر آخر ُب مطلع الّشطر الثاٍل ,الّشطر األوؿ

( إفَّ ىذا التلوين يعطي أما سمعتباستفهاـ إنكاري أيضًا بقولو )لما( وأتبعو ٍب أورد االستفهاـ با٢تمز )أك ,األخَت
 و٬تعلها تؤدي غرضها اإلبداعي.  ,نة ٢تذه األبياتة معيّ حيويّ 

 االقتباس والتضمين:  – 5        

ث أو بيت شعر آية أو حديوىو ُب االصطبلح أف يأٌب الشاعر ٔتعٌت  ,(ٗ)األخذ واالستفادةفاالقتباس ُب اللغة معناه 
ومرّد ذلك إىل أفَّ االقتباس يزيد  ,عر األندلسيوقد شاع مثل ىذا األمر ُب الشّ  ,١تن تقّدمو من الشعراء أو قوؿ مأثور

 :(٘)إذا جاء ُب موضعو كقوؿ ابن خفاجةُب ثراء النص وغناه 
ٔ ح  ٔ ًج هؼهااا ـاااا٦ ًب ه اااقاًاًق ااا ًو وُِؼاااوِهًِؿ

ِِػهااا ُ ؿ ااا٨ًج ِ ااا    ِعااأا  ًجؾوِطق وظ ًبااا٦ًِ
 

 

ٗاِ ااااًً َ ااااو وب وًًؿ م ؾهف لااااو ًق  ٨ًًجؾؼهم ااااوت ً

ـاػهاااا ِِاااافوب وٛبً ًؾقاااا٣ ًجؾغ ل اااًاؼهو ً ُ  و
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ُب حق الشياطُت الذين وىذه اآلية  ,(ٔ)"بينمُ  شهابٌ  وُ عَ مع فأتبػَ السَ  ؽَ رَ إال من استػَ "فالبيت الثاٍل مقتبس من اآلية الكرٯتة 
فجعل اٟتفاظ يرمي والشياطُت كناية عن  ,ة لطيفةوصاغو صياغة ٚتاليّ  ,اعر ىذا ا١تعٌتفقد اقتبس الشّ  ,يّسمعوف للمؤل األعلى
فأجاد الشاعر ُب ىذا  ,و ليلُب غبار ا١تعركة الذي أصبح ٭تجب رؤية الفرساف كأنّ  وانقّض شهابٌ  ,فرساف األعداء األشّداء
 :(ٕ)زيدوف أكثر من لفظة أيضاً ُب قوؿ ابنويظهر االقتباس جلياً ُب  ,ا١تعٌت إجادة لطيفة ٚتيلة

ـ ًً ِٔؾد ًِٔأ باااا ّ ؾدااا َِفوقاااوً ـبااايهًج  ُ ٔا  وًِبِيااا
 

 

 ًَ ٕاِ ً ٖ ًجؾع ااا  و٧ؿاااو ً ِغيااااِؾقـً ؼ  جؾؽهااا٧ا  
 

وقد وردت ُب قولو  ,القرآف األلفاظ التالية )السدرة( ةاقتبس من خصوصيّ فقد  ,يكاد البيت كّلو أف يكوف مقتبساً 
قـو من قولو تعاىل والزّ  (ٗ)"إنا أعطيناؾ الكوثر"ولو تعاىل والكوثر من ق ,(ٖ)"ىغشَ درة ما يَ إذ يغشى السِّ "تعاىل 

ثم إنكم أيها "أو قولو تعاىل  (ٙ)"إف شجرة الزقـو طعاـ األثيم"أو قولو تعاىل  (٘)"ـوقُّ الزَّ  أـ شجرةُ  نزالً  أذلك خيرٌ "
هنا حميم وال فليس لو اليـو ى"والغسلُت من قولو تعاىل  (ٚ)"أيها الضالوف المكذبوف آلكلوف من شجر من الزقـو

و مقتبس من مفردات فالبيت كلّ  ,الزقـو والغسلُت من طعاـ أىل جهنم ومعروؼ أفّ  (ٛ)"سلينػِ وال طعاـ إال من غ
القرآف ا٠تاصة بو، ولو حاولنا أف نستقصي ذلك لكاف ْتثًا ٔتفرده، وإ٪تا ٨تن ندّؿ على ذلك داللة فقط إلثبات ما 

 ,مر ُب الشعر األندلسيوقد كثر أيضًا ىذا األ ,(ٜ)شيء آخر ا التضمين فهو وضع شيء ضمنوأمّ  ,ذىبنا إليو
 :(ٔٔ)وذلك ُب قولو ,(ٓٔ)"كما تدين تُداف"ا١تأثور ومثاؿ ذلك تضمُت ابن زيدوف للقوؿ 

ًِٔ  ؿ و وِػظهايً ً-ؿاوً  ؿاـ اوًً-   ؿ٩ًعؾ٨ًجؾع فا
 

 

ًُّؿ ااا٥اً  ج  ً  ـاص ااًا  ِ  وػو ًؽهؿاااوًِ قـ اااًوػاااو
 

وىو ليس ضعفاً ُب الشعر   ,عري ويبعث فيو حيويّتوالشّ ضمُت أيضاً يغٍت الّنص والتّ  ,يباً تو تقر ْترفيّ فإنو قد ضّمن القوؿ 
وتفتح أمامو أبواب الببلغة  ,يبل ىو قوة للشعر تقرّبو من ا١تتلقّ  ,كما يظن من ال يعرؼ ىذه األساليب الشعريّة

 :(ٕٔ)توومثل ىذا التضمُت أيضاً قوؿ ابن زيدوف ُب سينيّ  ,وا١تعاٍل
ٖ ل ًبااااااااااوؾدأهًُ ببؿااااااااااو  ٖاؿ ِااااااااااا

 

 

 ور ًق اااااااااو  ِهًعؾااااااااا٨ًجيؿ ااااااااًا
 

 . (ٖٔ)"المرء يعجز ال محالة"وقد أخذ ىذا القوؿ من قوؿ العرب 
 : (ٗٔ)وقولو أيضاً 

ٔبًً ّٕجًجؾااااااااا   ذجًؿاااااااااًوًَٖ فا  ؽهااااااااا
 

 

ٗبًـااااااااااو  ًذ ربًـ ااااااااااو ً   ع اااااااااا
 

وأّما اليـو  ,ك تعّز فيوفمعروؼ أفَّ اليـو الذي ىو ل ,(٘ٔ)"يـو لك ويـو عليك :ىر يومافالدّ "قد ضّمنو قوؿ العرب 
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 الذي ىو عليك فإّنك تذّؿ فيو. 
ضمُت التاـ فيأخذ مثبًل بيت أيب الطيب وإ٪تا تراه يلجأ إىل التّ  ,ا١تعنويومل يكتِف ابن زيدوف ٔتثل ىذا التضمُت شبو 

 :(ٔ)ا١تتنيب
 طااااا٥  ً  ٣ً  ًأفاااااا٣ًِّؾاااااع جؾمبً ٤ ِبااااا

 

 

َ اااااًَ  ًؽااااال  ٤ًَ ِٔق  ًـ ااااا  ٥ ؽه  ً
 

 :(ٕ)م بو قصيدتو اليت مطلعهافيخت
ِ اااه ٥ ًًً ٖ    ًغهٖقلاااو ًع اااو    ً ٕاؽ  ًف ااا٣اًَ ااا

 ٧ا  ًق ػدض اااو ٦ جؾشباااجِعه ااا٦ ً  ٧ ٨ًؾهق ىِػااا
 

 

ٖ ؽ ٤اً    ػهاااوًأ اِؿااا٥اً ًَ ااا٥ وـ ااا٦ ًجؾ٧ ػهِذؽدااا

ًُّ جؾع ؾهاا٥ً ً-٦ًِقااأ ؾهً-اًو  ي ااػؼاأًَ   جؾي اا
 

كي الذي ظهر ُب ببلدنا بعد عصر النهضة، وٯتكن ضمُت التقليدي الذي ٭تاكي ا١تذىب الكبلسيإضافة إىل التّ 
 على عشرات القصائد اليت حاكى هبا شعراء األندلس شعراء ا١تشارقة. ارس بقليل من التبصُّر أف يقعَ للدّ 

 اعر نفسو ُب ذلك. عفو ا٠تاطر من دوف أف ٬تهد الشّ االقتباس والتضمُت يأتياف  أفّ وىكذا رأينا 
 الموّحد: القاموس اللفظي  – 6        

فقلما ٗتلو قصيدة من  ,رىا شعراء األندلساً للكلمات اليت يكرّ وُب ىذا اجملاؿ يستطيع الباحث أف يضع قاموساً لفظيّ 
 ,وغَت ذلك "ىر، والغصوف، والدموع واألنهار والظالؿود والبيض، والدّ الغماـ، والبرؽ، والليالي، واألياـ، والسّ "

وتعربِّ عن  ،ة للشعراء من ناحيةعن أحواؿ نفسيّ ة تعربِّ تعبَتيّ  ن ٔتعافحموضع ُيشْ   كلّ وُب ,ىذا التكرار غَت ٦تلٍّ  ولكنّ 
ارس أف يبحث ُب أصل ىذه ا١تفردات وظهورىا ُب ، وٯتكن للدّ من ناحية أخرى ا١تقصودة من اللفظ والًتكيبة يّ التور 
الصفات اللونية  ق بشعر اللوف فإفّ أّما فيما يتعلّ  ا بعض من تكوين لغتهم اٞتميلة،م كانوا يؤثروهنا ألهنّ فيجد أهنّ  ,الشعر

 ٗتتلف عن بعضها من حيث التعبَت والداللة النفسية. 
 التكرار اللفظي: – 7         

طاىر بن "وىو قوؿ الشاعر ا١تهند  ،وىذا التكرار ٧تده ُب قصائد كثَتة لشعراء األندلس وسنكتفي ٔتثاؿ معُت
 :(ٖ)"محمد

ًُّأؽؾااااااام   ًًب  فاااااااق٤َ ؾقاااااا٣ًَبااااااا
 

 

 ؽاااااالّ ًعؾاااااا٨ًؿػوُؼاااااا٦ًِغٖجبااااااوًً
 

 ومنها: "كأفَّ "ر فيها وتتواىل بعد ىذا البيت تسعة أبيات شعرية تتكرّ 
ٖ ً ضاااااا٤ ًً ًؽاااااال بً ااااااوه   ًحاااااا

ٖ ًج ااااا٧ج  ًًً ُّفااااا ًؽاااال ب٧ًٌؿ اااا٦ ًجؾ

ٖا ً  ِ ااااا  ؽااااال بًؽ٧جؽاااااى ًجُااااا٧َجِهً
 

 

ًجْااااا٧  ًؿؾمطؿاااااوًح لوباااااوًًًؽياااااو  

ًاًَلغاااا٩ًجؾن٧ًّ  ًأ ا  ااااا ٧ًجبااااوض ااااؾه

ٔ ف٤اًِاااااااٖجبًو  ًَعاااااااوطقف٤ا  ٬ااااااا
 

فلوف  ,نةتتبلمع فيو صفات لونية معيّ  ,وا١تبلحظ ُب مثل ىذا التكرار أفَّ كل بيت يقيم تشبيهًا مستقبًل عن غَته
جـو البيضاء اليت اٛتّرت خجبًل وكذلك النّ  ,وا١توج يكسوه البياض نتيجة للتبلطم ,ماء األزرؽ ا١تشاكل للوف البحرالسّ 

 راب.لوف الشّ زاء ا١تشاكلة لو اٟتمراء اللوف ُب اٞتوالكواكب  ,وىي ترجو الثناء
 

 قسيم اللفظي:التّ  – 8       
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وظهرت ُب قصائدىم، وقد  ,ُب باب ا٠تصائص اللفظية اليت درج عليها كثَت من شعراء األندلس وىذا التقسيم يدخلُ 
 ها إىل ما يأٌب:نقسم نستطيع أفْ  ,نةىذا التقسيم يندرج ٖتت أنواع معيّ  ص أفَّ يظهر للدارس ا١تتفحّ 

 اـ:ي التّ التقسيم الكلّ  –أ 
لو وٯتثّ  ،ًا كامبلً يستغرؽ شطرًا شعريّ  وٯتكن أفْ  ,الكثَتةمشحونًا باأللفاظ  والًتكيب اللغويّ  ,وفيو تكوف اٞتملة طويلة
 :(ٔ)قوؿ ابن دراج القسطلي

 مـَ يااااااااؿ  ت ًِؾ٧ُج ً ًجؾظهااااااا ـ ااااااا
 

 

  ِظااااااا  ً ًج هااااااا  ًِؾؿ ياااااااام ِظ٣ً 
 

 قسيم يقـو على نوع من التوازف الًتكييب ُب ألفاظ البيت.ىذا التّ  بلحظ أفّ ومن ا١ت
 ي المذّيل:التقسيم الكلّ  –ب 

 :(ٕ)وٯتثّلو قوؿ لساف الدين بن ا٠تطيب ,وفق ا١تعٌت الذي يريده الشاعرة ع اٞتمل الًتكيبيّ وُب ىذا التقسيم تتنوّ 
ٔ ا ً  ؽهاا٤اًظ ؾدؿ ااينً  اا هًًً   ؽهاا٤اًِحؽدؿ ااينًأبااا

 

 

ُ أدـ ااااِب ُ ًف اااأًاًؿاااا٥ً ِ ااااوِ ٧  ُ  قاااا٦ًِ  
 

و عندما استدرؾ غَت أنّ  ،يبػوازف الًتكيوذلك بالتّ  ،قسيم ُب الّشطر األوؿ وجزء من الّشطر الثاٍلوقد ظهر ىذا التّ 
 من أجل أفْ  "من رأيو ورشاد"ذيّلو بتقسيم لفظي ُب قولو  ،ٔتقاـ ا١تستوُب للبيتُتال يقـو  الشاعر الوزف وخشي أفْ 

 لبيت من ا٠تلل العروضي.ينقذ ا
 ي:قسيم الكلّ التّ  -جػ 

 :(ٖ)وٯتثلو قوؿ ابن خفاجة ،ورٔتا أقّر الشاعر بنوعية التقسيم ،ة تعبَتية ٭تملها الًتكيب الشعريوُب ىذا التقسيم نرى كليّ 
 ين٘ ً    ـبااااؿاِ اااا٥ً قاؿ م ؼهي اااا٤ ًؿااااوًب اااًا

 

 

ًُ ٥ً قاب ااااا  ًًاع اااااؾهطه ُ ج ٔا  غهؿ وؿ اااااينًِؿااااا
 

بين ( تقابل )مابين شمس دجنة( و)طلعت( تقابل )فمتقسمقابل اللفظي )ة البيت متناوباً ُب التّ  كليّ ُبفجاء التوازف 
 يعطي ٚتالية معنوية للبيت.  ( وىذا تقابل لفظيّ غمامة مدرار
 قسيم المتوازف:التّ  –د 

ٚتلة تزيد على ٚتلة فبل ٧تد  ،وىو تقسيم يقـو على توازف اٞتملة الشعرية داخل البيت من خبلؿ الوزف والًتكيب
 :(ٗ)ومثاؿ ذلك قوؿ ابن ىاٍل ،ص لعملية اإليقاع اللفظي ُب التقسيمالبيت ٥تصّ  وكأفَّ 

ُ ًؽااا٣  ٖ قـاااينًقاااوًبااأ ٌ ًؽااا٣ًّع   قاااوًؾقاااا
 

 

٘ ًؽاااا٣ ً٭ ااااووهًًًِ      ـّااااينًقااااوًمشاااا
 

ا دخل ُب ىذا ورٔتّ  ،عاً ٬تمع بينها الوزف واإليقاع م ،ٚتلة منو قائمة بنفسها وكأّف كلّ  ،فالبيت مقّسم إيقاعًا ولفظاً 
 :(٘)التقسيم قوؿ ابن زيدوف أيضاً 

ِِاااااف وًًًًً ٗاَ  ًق اااااوً  ق اااااوًؿاااااوه ًؿ ااااا
 

 

ٌ ًِغقاااااا٣ا  ً    ـبااااااين ًق ااااااوًؾه  قااااااا
 

 قسيم اإليقاعي ظاىراً للعياف ُب مثل ىذا البيت.نا نرى التّ فإنّ 
 

                                                 
 .424ديوان ابن دراج القسطمي: ص  - 1
 .1/343ديوان لسان الدين بن الخطيب السمماني:  - 2
 .36ديوان ابن خفاجة: ص  - 3
 .18ديوان ابن ىاني: ص  - 4
 .225ديوان ابن زيدون ورسائمو: ص  - 5



 -314- 

 اقص:التقسيم المتوازف النّ  -ىػ 
وصف وتكوف ىذه النتيجة ٔتثابة  ،مدًا على نتيجة معينة تكمن فيووىو التقسيم الذي يتّم ُب ثبلثة أرباع البيت معت

 : (ٔ)ومثالو قوؿ ابن عبد ربو مادحاً  ،آلخر تركيب لفظي يكوف ُب البيت
٘ ًٮ االوِمفوًًً ُ ًظ ؾؿِمفااوًقااوًمشاا  قااوًباأ

 

 

ٍ ًفو اااوًً ٌ ًح٧ؿِمفاااوً  اًفاااو٬  قاااوًؾقااا
 

على  األخَتة ُب الوصف التعبَتي الذي يدؿّ ٍب ُخّصت اٞتملة  ،قسيم اللفظي ُب ىذه اٞتمل الثبلثوقد ظهر التّ 
 دارت معركة أو ىاج ىائج.  البطولة والشجاعة الزمة للبيت إفْ  وىو أفّ  ،ا١تعنوية ٢تذه اٞتملةة من ا٠تصائص خاصّ 

 قسيم الناقص:التّ  –و 
توازهنا مع اٞتمل اعر طوؿ اٞتملة أو ال يراعي فيو الشّ  ولكنْ  ،وىو التقسيم ا١تخالف لؤلنواع اليت ذكرناىا سابقاً 

 :(ٕ)ومثالو قوؿ ابن اٟتداد األندلسي ،األخرى
ّٔ ُ ًف اأاًًًًػوؾاا ٖ ًظهؾدؿااوه ً جْعصاا٧ت ًـاا٧  ف

 

 

٘ ً ًأـ٧جُفاااوًَ ض ااال ًًً  ق ِضااا٩ه ً جؾشاااؿ
 

 وازف اإليقاعي. اعر فيو قضية التّ راعي الشّ وىذا التقسيم ال يُ 
 قسيم الجزئي:التّ  –ز 

قوؿ ومثالو  ،حاوؿ الشاعر إقامة مثل ىذا اإليقاع وإفْ  ،ٍل واإليقاع النغمي ينتفي فيو اإليقاع الوز وىو تقسيم معُّت 
 :(ٖ)األعمى التطيلي

ٖ ًؽوؾّصاااالو  ًأًه  بافاااا٤ ًؽوؾؾهقااااا٣ً بااااوف
 

 

 عؿااااااق٤ ً ًؽاااااا٣ ً طااااااىنًعؿااااااق٤ 
 

 قسيم ُب البيت. الشاعر الناحية اإليقاعية والتوازنية رغم وجود التّ  فقد أ٫تلَ 
 قسيم اللفظي ُب شعر األندلسيُت وىو الشائع كثَتاً فيو. ن سرب لعملية التّ ىذا ما استطعنا أف نصل إليو م

 ت التضاد اللوني:مجاليّ –ثانياً      
والموت ضد  ،واد ضد البياضفالسّ  ،قابل التاـ وضد الشيء إذا كاف خالفولغًة ىو التباين والتّ "التضاد اللوني 

الضدين ال  إفَّ "ولذا قيل  ،فإذا جاء النهار انصرؼ الليل ،ُب الوجوديكوف الضّداف ٣تتمعُت  وال ٯتكن أفْ  ،(ٗ)"الحياة
يكونا من  شرط الّضدين أفْ "وقاؿ أىل االصطبلح  (٘)"يجتمعاف في شيء واحد من جهة واحدة لكن يرتفعاف

ال يختلفاف إال في جنس واحد كالبياض والسواد فإنهما يجتمعاف في اللونية، وإذا كاف النوعاف المتعادالف 
ما كاف كلّ فإنو   ،اً كاللونين المتكاملينصفة واحدة موجودة في أحدىما معدومة في اآلخر كاف التضاد بينهما تامّ 

أو التا تين المتضادتين إذا تالحال فإفَّ "ومن ىذا القبيل  ،(ٙ)"ضاد بينها أعظمأحدىما إلى أخيو أقرب كاف التّ 
التضاد كثَتاً ُب الشعر األندلسي من  ولذلك شاعَ  ،(ٚ)"ضحمعًا في نفس المدرؾ كاف شعوره بهما أتم وأو اجتمعا 

وإلظهار ٚتالية الصورة الفنية ُب التعبَت عن ا١تكنوف  ،اليت يريدىا الشاعر من ناحيةأجل الداللة الشعرية التعبَتية 
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 :(ٔ)ولذلك قاؿ دوقلة ا١تنبجي يتغزؿ ،الداخلي للنفس اإلنسانية من ناحية أخرى
 ًْ ٛ ؿًػوؾ٧ ااااا٦ًؿنااااا٣ًجؾصااااال ًلاااااق

ْهااااًا  جَااااامهؿعوًح ي اااااـًوًو٭ااااأج ً
 

 

ً جؾشاااااعًٖؿنااااا٣ًجؾؾقااااا٣ًؿيااااا٧ ًًًُّ

ًّٔقظفاااااًٖحً  ًُّٔ جؾّضااااا  ياااااـ٦ًجؾضااااا
 

ىذا التضاد الذي كاف لو  ،ضاد اللوٍل ُب الشعر األندلسية التّ أف نسّلط الضوء على ٚتاليّ  ُب ىذا البحثوسنحاوؿ 
 :ومن ىذه األسباب ،ت إىل وروده ُب الشعرأسباب موجبة أدّ 

 اليت كانت تعّد جنة اهلل ُب األرض. ندلس طبيعة األ –أ 
 عراء الرومانسيُت.عر على طريقة الشّ وىو إشراؾ الطبيعة ُب الشّ  ،ولع الشعراء األندلسيُت بالتدبيج –ب 
 ضاد اللوٍل. إظهار اٞتماؿ اإلنساٍل والطبيعي من خبلؿ التّ  -جػ 
 هتا من أجل الرفعة اإلبداعية. إظهار براعة الشعراء ُب وصف موجودات الطبيعة والطبيعة ذا –د 
 ق اللوٍل. الدخوؿ إىل عامل اإلنساف من خبلؿ التألّ  -ىػ 

ا ال و٦تّ  ،والتعبَت عن ٚتالية الصور الفنية من خبللو ،كّل ىذه األسباب ٣تتمعة كانت تدفع الّشعر إىل تناوؿ التضاد
اإلبداعية اليت تتّم ُب ذات الشاعر، أو أف ة شّك فيو أفَّ ىذا التضاد ٯتكن أف يأٌب عفو ا٠تاطر من خبلؿ العمليّ 

عر من أجل احملافظة على اعر إىل الشّ أف يكوف واقعياً ينقلو الشّ يُقصد إليو قصداً من أجل عملية التزيُت والتدبيج، أو 
تتوالد و  ،ل للشاعر الملتقى الذي تموج فيو المتباعداتالتضاد يمثّ "فػ  ،ٚتالية الطبيعة اليت ينقل موجوداهتا شعراً 

 .(ٕ)"وزخم غزير من المشاعر المتواترة والمتعاكسة ،لينتج عنها توالد خصب
ولذلك سنقف على ىذه  ،عر كافةالشّ نا نراه يظهر ُب موضوعات ضاد ُب لوف واحد من الشعر بل إنّ ومل يظهر التّ 
وٚتالية ا١تعاٞتة الفنية من  ،ناحية اً إلظهار براعة الشاعر منماذج ٚتاليّ موضوعاً موضوعاً ٤تاولُت دراسة النّ ا١توضوعات 
 ولو أردنا التفصيل لكاف ْتثاً منفرداً بنفسو.  ،ناحية ثانية

 ضاد اللوني في المديح:التّ  -أوالً       

ىذا التضاد عبارة عن توشية ا١تديح ٔتا  عر األندلسي ألفّ وىذا من طبيعة الشّ  ،يظهر التضاد اللوٍل ُب ا١تديح أيضاً 
مثل ىذا الشيء ألنو  دَ وجِ س ُب عنصر ا١تديح أف يُ ة مبهجة للنفس اإلنسانية، وال بأصفات لونيّ ا١تمدوح من  ٭تبّ 

 اىرة ُب الشعر األندلسي.وسنحاوؿ أف نرصد ىذه الظّ  ،يضفي ٚتااًل معنوياً على خصاؿ ا١تمدوح
 األبيض واألسود: 

واد الذي يضادده قد يأخذ صفة السّ  كما أفَّ   ،الشريف وأحيانًا احملتد الكرَل واألصل ،ويأخذ البياض صفة الكـر واٞتود أيضاً 
 :(ٖ)وُب ذلك يقوؿ ابن الزقاؽ البلنسي ،يظهر مثل ىذا التضاد ولذلك حاوؿ بعض الشعراء أفْ  ،واٞتدب البخل والشحّ 

ًِٔجّجً ُ ااا٧جًجؾعااا ًً ًٌااا٣ ًجؾصاااـو ق

ٛ ً ذجًجَاااا٧ بًجؾٗؿااااو  ً ُقلاااا٦ًً  بااااق
 

 

ّٔ ّٔؿوً ًجؾػضااااا٣ًعااااا٥ًؿمؼااااا ًت ؿمؼااااا

 و َاااا٦ًبلااااقًٛجّـعاااا٤ً ؽشااااػ٧جًحـ
 

فهم يسدوف  ،أحساهبم كرٯتة فضبًل ومعروفاً عند إجداب الزماف واسوداد صفتو ُب أعُت الناس ا١تعتفُت فهم بيض ألفَّ 
 ض أيامهم. ا١تعروؼ بالنعم البيضاء اليت تغيث الناس وتبيّ 

قاؽ البلنسي ُب ويقتدي بابن الزّ  ،دالتضاد اللوٍل من متعدّ األندلسي اعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ وقد ينتزع الشّ 
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 :(ٔ)فيقوؿ ،ابقةصورتو السّ 
ُ ًؽااال ً٭اااقوه   جؾااأ ٨ً ًغيااا١ ًجؾلااأ

 

 

 جؾعطوقااااوً ًَاااا٧ج ًجْطوؾااااِىًبقااااو  
 

ت وجوه ا١تطالب لببلغة لذلك إذا ما اسودّ  ،وغسق الدجى ا٠تطوب وا١تصائب ،ل رمزًا لطلعة ا١تمدوحفضياء البدر يشكّ 
 ؿ األياـ والنفوس السوداء الفقَتة بالبهجة البيضاء وا١تسرة السرّاء. ـ بياض العطايا اليت تبدّ و يقدّ اٟتاجة وانكسار النفس فإنّ 
ولذلك نرى ابن خفاجة يصف ىذه الببلغة ا١تعنوية اليت تنساب من  ،كثَتاً ُب شعر األندلسيُت  وبياض ا١تعاٍل شائع 

 :(ٕ)حيث يقوؿ ،اً رائعاً قلم ا١تمدوح مستخدماً تضاداً تدبيجيّ 
ٖ ًجّقاااااااو  ًقااااااأج ً ًُِّبغ ااااااا ًق ؿ ااااااا

ُّٔ ً و اااااؿاػق  َ ااااا٧ جِ ًجؾااااا ٔ ج ً  ٧٨ًِؿااااا
 

 

٤ًاوًجؾـبااااأاً جؾؼهؾهاااااقف اااااَ ص اااااوح ى ًِػ

ٛ ًجؾاااـ عً ٥ًاِبؿاااوًػاااو  ًِؿااًا  ٤اؿاااوِهًِباااق
 

ا١تعتفُت  حظوظأديب مفّوه يستطيع أف ٯتحو سود  ،فهو كرَل معطاء ،لقد جعل ا١تمدوح ىنا يرفل بصفات الكماؿ
لوٍل  مفصحًا عن تضادٍ  ،و هبا عينوفيشبّ  ،نو يبدع بوصف صحيفة جاءتو ٦تن ٭تبّ ار فإا ابن عمّ وأمّ  اض.بكرمو الفيّ 

 :(ٖ)حيث يقوؿ ،ٚتيل
ًقػااأاًجؾصاااوقػيًـاااوظٖ ًػلقو٭ااافوًً

ًبلقو٭ااااااا٦ً َااااااا٧ج فوًبيااااااا٧ج ًً

ّٗ ًؽقااااااايًطقفاااااااوأ اًٍقمااااااا٢ًجؾ

 ؽاااااوػ٧ًُؼٖطاااااو ً ؿيااااا٢ًؿااااأجً 
 

حيفة ١تا حوت من ببلغة فناظره يفدي ىذه الصّ  ،ةضاد صورتو الفنيّ لقد حاوؿ ابن عمار أف يشرؾ اٟتواس ٚتيعاً ُب تشكيل ت
ٍب يعقب بالسماع  ،وما غطاه سواد مدادىا يفديو سواد عينيو ،فما بقي فيها من بياض يفديو بياض عينيو ،ةوصدؽ ومودّ 

حيث يظهر  ،طاس ومسك ا١تدادر القر و م ٔتا يفوح منها من كافوال يعدـ حاسة الشّ  ،عند تقبل التحية اليت ٭تويها طّي الرسالة
 .ة صدره ابتهاجاً هباعور الكامن ُب طيّ الشّ 

و طّلتها بالعروس اللطيفة ُب أحسن ليشبّ  ،ويقف ا١تعتمد بن عباد أماـ رسالة لطيفة ا١تعاٍل سلسة ا١تباٍل أرسلها إليو ابن زيدوف
 :(ٗ)إذ يقوؿ ،جلوهتا

 ًَ َاهااااااااااأبااااااااااوًجؾ٧ؾقاااااااااأً ًو 

ً جؼل اااااا٣اً ٧جبااااااو ًعؾاااااا٨ًـظؿاااااااًِ

ًً ً ااااااااا٧ ًعٖ َاااااااااو َػػدااااااااا

 فاااااااااااااااوً ًَااااااااااااااا٧ج ًن ؾ٧َ 
 

 

ًوغؿقض ااااااااا ف اااااااااىاًؾـاااااااااوًجؾمًب

ًواااااااااا٢هًجؾّصاااااااااوقًْؿٖقض اااااااااًً

ًوَماااااااااو ًُ ٭اااااااااو ًأُقض ااااااااا

ـَِؾ ااااااااا  ِبقضاااااااااو٩ً ٧ًجْعاااااااااو
 

( الخطّ والسواد وىو ) ،(حيح والمريضالصّ ة من اٞتماؿ سواء بُت األلفاظ )ة هبيّ ًا األبيات ْتلّ د التضاد موشيّ لقد تعدّ 
وكأفَّ ىذه  ،نة اٞتميلة والروض األريضوفيها من التقابل ا١تعنوي بُت العروس ا١تتزيّ  ،(المشرقة المعاني اللطيفةوالبيض وىي )

فسجد ٟتسن ٚتا٢تا الشعراء يكتبوف آيات  ،نت ّتما٢تا قلوب الناس ٚتيعاً تِ ر طبيعة األندلس اليت فُ الصورة تريد أف تصوّ 
 اضاً. ويسطّروف مشاعرىم شعراً فيّ  ،ابتهاجهم ٢تا
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 القمر: 
واٟتزف من  دياجي ا٢تمّ  و يشقّ فإذا ما طلع بنوره وهبائو فإنَّ  ،و حبيبتو بالقمر ٟتسنها وٚتا٢تاالشاعر يشبّ  من ا١تأثور أفَّ 

بل رأوا ُب  شعراء األندلس مل يقفوا عند ىذا اٟتدّ  الذي يبزغ بعد طوؿ انقطاع، غَت أفّ  ،أجل صبح الوصاؿ
 :(ٔ)يقوؿ ابن دراج القسطلي مادحاً  .والفقر عنهم لو ليايل ا٢تمّ وٕت ،٦تدوحيهم أيضاً أقمار سعد تطلع عليهم

َ ااااًؿااااٖج  قااااوًأقفااااوًجؾؼه  ؿوـوؽ أقاااا٥ً
 

 

 ِ ٧ َاااااأه٤ًَف ااااً ًؾقاااا٣ ًطلاااا١َعاااا٥ًؿ 
 

د وَ سْ واألَ  يل وا٢تمّ فقد جاء ا١تطبق واللّ  ،لو داللتو النفسية دز بُت ضوء القمر وبُت متعدّ ضاد اللوٍل ٯتايّ لقد جاء التّ 
أف ٬تليا ىذا ا٢تّم ا١تستكُت،  (نيْ الممدوحَ اعر الذي يأمل من القمرين )ادفات لونية توحي بعمق مأساة الشّ ها مًت وكلّ 

و ٮتاطب فهنا جعلهما قمرين للتطابق ا١تعنوي ألنَّ  ،الوجود فيو قمر واحد ُب أفّ  رغم أنو خالف منظومة الطبيعة
 ٦تدوحُت. 

 :(ٕ)إذ يقوؿ ،ةفإنو قد ذكر تضادين متباينُت ُب عملية ترادؼ فنيّ سي األندلوأما الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ 
ٖ ً ااا ًظؾااا٤ًجّطااا٧ ً٭اااقوط  ًًً  ؼؿااا

 

 

ُ عـّاااااا  ج  اااااا ر ًؽوؿاااااا٣ ًوً باااااأ
 

اعر وقومو ظلم ا١تصائب واألىواؿ بإشراؽ ىذا القمر قد جبل عن الشّ  فإفّ  ،ةلقد أعطى التضاد اللوٍل قيمة معنوية فنيّ 
كماؿ سمائلو اٟتسٌت ومقامو األسٌت ٯتنح   فإفّ  ،كما أنّو يرتدي صفات ا٢تيبة واٞتبلؿ  ،عادبوارؽ ضيائو بالّسعد واإلس

 اظرين إليو ىيبة ووقاراً.النّ 
 :(ٖ)فهو يقوؿ ،ةورة الفنيّ وإف قصر ُب مناحي الصّ  ،هيد ُب ىذا التشبيو من ا٠تلوؼويقًتب ابن شُ 

 ًَ ً ٖ ّ ٩ًه ِضاااااااؼؿاااااا  ٧ط اااااااؾااااااا٦ًج
 

 

 ٤ا٧جِحقفاااااااوًجؾػهااااااًا ِ عؾااااااا٨ً    ً
 

راً وُب اٟتقيقة ىو الذي يضيئها مصوّ  ،فجعل ا٠تطوب تضيء لو ،وقد عكس التضاد من أجل إظهار قيمة ا١تمدوح
ويصرُّ ابن خفاجة ّتمالية  ،ة ضيائوكي يصف شدّ لوما ذلك إال  ،عظمة تلك ا٠تطوب الفاٛتة ُب ليلها األسود

 :(ٗ)فيقوؿ ،فات اٟتسيةمن الصّ   تشتقّ بيعي أف ٯتنح ا١تمدوح بعضاً من الصفات ا١تعنوية اليتوصفو الطّ 
 ينؿبااااِؾؿ ٣ً ؽ اااا٣ً قاااااؾهاااا٨ًؾهه اًػهٖ َ اااا  

 

 

ٌ اااااااً ِهجؾع اااااااًٖ ؿ اااااااؼه ُ ٤ً  أ  جِهجي
 

شاقًّا حجاب الظلمة  فجعلو يسري ،يبعث عنصر التشويق اٞتميل ُب وصف ٦تدوحو واإلخبار عنو و أراد أفْ إنَّ 
اري والبدر وإذ ا١تمدوح بعبلئو ورفعتو ىو القمر السّ  ،اريمن ىو السّ  ع ا١تتلقي ليعرؼفيتطلّ  ،االجتماعية وظلمة الفقر

ماء، ومن جانب آخر يصرُّ ابن ٛتديس وىو وّصاؼ الطبيعة ا األ٧تم ا١تتؤللئة ُب السّ ا١تكتمل حيث تضيء آراؤه كأهنّ 
 :(٘)فيقوؿ ،لماءاجي الظّ نَت دييي ذخاء والشجاعة الفهو قمر البطولة والسّ  ،أف ٬تمع اٟتسنيُت معاً ُب ذات ا١تمدوح

 ؼموؿفاااااوً ً اااااوِهً بااااأجًعؾااااا٩ً 
 

 

 ُج٧ يااًاعؾاا٨ًجؾػاا٧جُ ًؼهًًًؼؿااٖج ً ٮااورً 
 

على  و أسدٌ غَت أنّ  ،وكأنّو الليل ا١تد٢ّتم على الفرساف ،لقد جعل ٦تدوحو اجمللي قمرًا ُب القتاـ الذي يتصاعد ُب ا١تعركة
 .صوف سبيل النجاةم يًتبّ وجعله ،عندما صاؿ على الفرساف زعزع كياهنم ،األرض أيضاً 

ألماطت  ؛ٯتناه مسحت وجو ليلة مظلمة أفّ  فلو ،خيةغَت أّف ابن خفاجة يصرُّ على ٚتاؿ ا١تمدوح وٚتاؿ عطاياه السّ 
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 :(ٔ)نَت حنادس الظبلـ يقوؿيقناع الليل عن وجو قمر 
 ينؾهااقاؾه٦ًِ ااا  ٥ًاع ااًو  ـ ااؿاق ًًاو ي ااػؾاا٧ًؿ 

 

 

  ٖ ياااق ًَٖؿااؼه٥ًاع ااًجؾؾقاا٣ ًو  ـ ااِؼًًاطهااو ؾه
 

دلسي ىذه تعرّب عن مكنوف أحاسيس الشاعر ٕتاه ا١تمدوح، ويقارب ابن بقي األن ،ة لونيةفقد جاء التضاد ذا مسحة ٚتاليّ 
 :(ٕ)يقوؿ ،للممدوح الذي جبل ظبلـ الفقر ودياجي األسى عنو عظيمٍ  يّة ٔتا ٭تملو من ودٍّ الصورة الّضد

 ًً ًًٖجؾقااا٧تًأفؾؾااا  ؿااا٥ًَاااؾؿ٨ً جًؼؿااا
 

 

 جؾإ ًجَام٧جًعؾا٨ًحاوؾ٩ًًًًً ت عؾ٧ًجؾظهًا
 

 .اعرا١تظامل وا١تآسي عن حاؿ الشّ  قد ا٧تلت كلّ  ،توو بظهور ىذا ا١تمدوح وطلّ وكأنَّ 
  ت األسى والفقر واٟتزف عن قلوهبم.٬تلو ظلما ،درائع التوقّ  ،عراء قمراً سٍت البهاءى ا١تمدوح ُب ٝتاوات الشّ وىكذا ٕتلّ 

 البدر: 
وقد رآه  ،ضياءً  وىو أشدّ  ،م ٕتاوزوا ذلك إىل مدحو بالبدرهنّ بل إ ،ا١تمدوح بالقمرعراء على وصف ومل يقتصر الشّ 
  .فتُت أيضاً ومنهم من قرف بُت الصّ  ،وعطاء، وبدر شجاعة وبطولة الشعراء بدر خَتٍ 

 :(ٖ)صبغ ُب مدح ا١تعتمدقوؿ الوزير ابن اإلي
 ُ ُ  ا ـّاااااوً   ؿظؾؿاااااي ًـاااااومً جّؼطاااااو

 

 

 ُ  ٤ ؾهااجؾِظًًِىبااقٖ اا٨ً ذجًؿااوًجؾمً ً جؾلاأ
 

ق حيث جعلو ا١تورد ا٠تصب الذي ٭تقّ  ،ور الذي يضيء بو ا١تمدوحداً على عنصر النّ اً مؤكّ تضاداً معنويّ الشاعر أعطى 
فجاء  ،لمة يرجى البدر ا١تضيء ليكشف تلك القتمة عن قلوب الناسو عند اشتداد الظّ كما أنَّ   ،أمل من يأٌب إليو

فهل ٬تد ىذا ا١تمدوح  ،أبيو الولد سرّ  وفيما ورد ُب األثر بأفّ  ،عوره ٕتاه ٦تدوحو عن شبصورة ٘تثيلّية ٚتيلة تعرّب 
 :(ٗ)فيمدحو قائبلً  ،)ا١تعتمد( نفسو ُب امتداحو إال سرّاً ألبيو الذي يراه مثبًل أعلى ُب اٟتكم ورعاية مصاحل الناس

ُ ًأ   ااااا٦    ت  ًجؾظهااااًشااااٖ  ق ًجؾلاااأ
 

 

َِاااااا ٔبًعؾاااااا٨ًجّـااااااوت ًر    جهللًؿاااااا
 

وقد جعل  ،و صبوح يضيءفالوجو دائمًا ينعت بالبدر ألنّ  ،وٍل اٞتميل عن تضاده اللّ و يقيم استفهامًا إنكاريًا ليعرّب إنَّ ف
ىذه ا١تفردات اليت  وكلّ  ،فوس والفقر واٟتزف واألسى والكفرفالّظبلـ ظبلـ النّ  ،الظبلـ مطلق اإلشراؽ مطلقًا ألفّ 
فعندما جاء  ،الناس كانوا منكشفي الّسًت قبل ٣تيئو وكأفّ  ،ًا لطيفاً بديعيّ  ٍب أنو أضاؼ اكتفاءً  ،توحي باالستبلب
ورٔتا كاف منهم من ال يقبل ٓتبلفتو  ،الناس ًت على كلّ وجعل السّ  ،لذلك وىو أىلٌ  ،ًت عليهممشرقًا ُأسدؿ السّ 

 وحكمو. 
ى وٝتاح ال ٯتكن أف يقبل ضياؤه ة، فإنو بدر ىدأّما لساف الدين بن ا٠تطيب فيكسو ا١تمدوح ثياب ا١تهابة الدينيّ 

 :(٘)وُب ذلك يقوؿ ،لذلك أينما حلَّ واهنلَّ ضياؤه تنكشف الظلمات عن الناس ،بلؿ والكفرالضّ 
  وط  ق ِ٭اااً ر ٨ًجؾّضاااب لداًق ااأ ج  اااًُ ٔاب ااا

 

 

ًِِؿاااايهؾد٧ًجؾِظؾ ااااهاق أباااأج ًػه ِٔج  وي ااااقـ
 

ماء عندما يطلع نوره يزيّن سّ بدر ال فكما أفّ  ،اتشاؼ ا١تلمّ د ىذا التضاد اللوٍل روعة ضياء ا١تمدوح ودوره ُب انكيؤكّ 
 نها إٯتاناً وفضبًل. ا١تمدوح أيضاً يزيّ  فإفّ  ،الدنيا هباء ونوراً 
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 :(ٔ)فيقوؿ ،ومعٌت مريح بعيداً عن التكرار ولكن باقتصاد كبلمي لفظيّ  ،ويقارب الفكرة نفسها ابن فركوف
 أ م اااااااااافأُج ًق ب ااااااااااًً ؿااااااااااا  

 

 

 ١اي ااااااااااااااااغ  ًجؾًـو  بي اااااااااااااااا
 

وىو ُب موضع آخر  ،مؤثراً الدعاء للممدوح أف يظّل ىاديًا للناس ُب الغسق ا١تد٢تمّ  ،ضاد بلطافة معنويةفهو يظهر التّ 
 :(ٕ)إذ يقوؿ ،ؿ با١تمدوح فيظهر أكثر من تضاد معنوي٭تاوؿ التغزّ 

 ٦ٌ ااًاًؾقااا٣ً ًُ ٔا٩ًجؾل ااًاِؽااًاخدًو اقباااو ؿ 
 

 

ُ ِؽااااٍدًو  ـ ااااؿا ق   وؼهٌػٔ جْم ااااً  ٩ًجؾعااااو
 

يده اليت تبذؿ ا١تاؿ  كما أفّ   ،لماتإطبللة ا١تمدوح بوجهو ٭تاكي البدر ا١تنَت دياجي الظّ  فإفّ  ،لطيف بديعيّ  إنو تضادٌ 
 .حابق من السّ وكرماً ٖتكي ا١تطر ا١تتدفّ  للناس سخاءً 

وكذلك الّشطر الثاٍل  ،ل ٣تيء ا١تمدوحاس قبًا بظلمة أياـ النّ فالّشطر األوؿ يوحي بديعيّ  ،إهنا ٦تازجة لطيفة بُت ا٢تداية والكـر
 خّي. فأصبحت نفوسهم ٦ترعة ولياليهم مضيئة هبذا ا١تمدوح اٞتميل السّ  ،اس وضنك حياهتم قبل ٣تيئويوحي بفقر النّ 

 :(ٖ)فيقوؿ ، من خبللو دواـ ظبلؿ ا١تمدوح ونورهالذي يتمٌّت  ،عاءويلجأ ابن زيدوف إىل ا١تعٌت نفسو مستخدماً أسلوب الدّ 
 َ  ٖج عااااااااو ًـق اااااااًاوِؾباااااااأُج ًطهًجر  

 

 

ِِـ اااااوِؾعااااا٥ً ؿ ٠ً ِشاااااؽدق   وَ ااااأِـاوًج
 

 على استغراؽ ابن زيدوف ْتبّ  يدؿّ  ،بديعي ٚتيل من خبلؿ تضاد مثَتٍُ  فقد ٚتع ا١تعنيُت ُب بيت ابن فركوف بإ٭تاء
ٯتتدح قائده  وىو ُب مثل ىذا الوصف إ٪تا ،ورّٔتا ٞتأ الشاعر بإظهار تضاده إىل وصف جيش ا١تمدوح ،ا١تمدوح

 :(ٗ)يقوؿ ابن عبد ربو ،وىو يضطرب هتيؤاً للقتاؿ ،فيجعلو بدراً وجنوده ٧توماً 
ًبااا٦ًِجؾػضاااوه ًجُّ  ً  ٖ شااااَ ًوػااا٣َ ه

ُ ًؼاااا٧   ق    ً ًؽ٧جؽلاااا٦ِٖ ياااااق ًجؾلاااأ
 

 

 ٖ ًأؿ٧ج اااوًباااوّؿ٧ج  ًقؼااإل ًؽاااوؾلو

ٖ ع   ٖج ااااو اُ ٣ً جؾؾهقاااااًؿااااو ًؽياااا٧جِ ٖؿ
 

 "تشرؽ األرض"فعندما قاؿ  ،و البديعي أف يظهر التضاد ا٠تفي الذي يستويل على مشاعرهلقد استطاع ابن عبد ربو بأسلوب
يشّبهو بالبحر العميق  "كالبحر يقذؼ باألمواج أمواجاً "وُب قولو  ،فإ٪تا تضاده ا٠تفي ىو إظبلـ األرض قبل ٣تيء اٞتيش

 ليل عندما تسطع بسمائو أنوارىا.  كب اليت تضيء كلّ نو بدر قائد ٢تذه الكوا بأٍب يعود إىل ا١تمدوح  ،األسرار الذي يظهر قوة
فقد تساءؿ باستفهاـ إنكاري عن ٦تدوحو مقيمًا تضاداً  ،ل الصفات اٟتسٌت للممدوحأما ابن فركوف فيعطي بعدًا آخر ُب ٘تثّ 

 :(٘)إذ يقوؿ ،معنوياً خفياً من األلفاظ الظاىرة
َِِٮااااا٦ً ـااااااؽ ًُ ٔاق اااااًاا ٣ً ن اااااؿ م ؿ ٦ًِػو

ِ اًاؿاؿ ًُ ٔاب ااًفاا٣ا  فولوِحٮ ااً٘ ؿايااوفوً 
 

 

ًفاااااونوؾهًًبااااا٦ًأؿافاااااوً ذجً٭اااااٖب ؿـا

 وف َااااااوؾهُاأًؼل٣ م ياااااااؿ ٦ً ف ااااااأتً  ا
 

فيتساءؿ ىل ىو بدر مسائها الذي ٬تلو الظلمة  ،أصحاب ا١تثل مل يعرفوا كنو صفاتو ألفّ  ،لقد جعل ٦تدوحو مضرب األمثاؿ
 يطلع على الدنيا فينَتىا، ال بل إف وجهو ىو الذي يرسل يتح البا عن الفقراء وا١تظلومُت ويهدي الّضالُت، أـ ىو سمس الصّ 

 أشعة البدر ونور الشمس الذي يُطلع الصباح.
 الشمس: 

فهذا ابن سهل يقيم تضاداً معنوياً باستخداـ ضوء  ،عراء األندلسيُتل لدى الشّ وكانت الشمس أيضاً موضع ٘تثيل و٘تثّ 
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 :(ٔ)فيقوؿ ،خطب أسود الشمس الذي يستنار بو ُب وجو كلّ 
 طاااىن  ٦ً  ااااػااان ً  اااوً ً ًظااا٣ ًفااا٧ 

 

 

ُ عاااااو ًمشياااااو ًبضااااا٬٧فوًق   يااااامـو
 

ظبلـ،  و يشرؽ بنوره الذي ٬تلو كلّ فإذا ما اد٢تّم خطب فإنّ  ،بو من وىج األياـ وحرارة فقرىا وجورىا يستظلّ  فا١تمدوح ظل  
ة تشبو ا١تمدوح ٕتّلى ُب ثوب صبيّ  وكأفّ  ،فة يسبغ ابن فركوف على ٦تدوحو مثل ىذا التضاديغة نفسها وداللة الصّ وبالصّ 

 :(ٕ)فيقوؿ ،الشمس ٚتااًل ونوراً 
 ٦ ؿوؾهااااا  ٧ً  ق اااااؾع أبااااأاًِؾ٧ً  ذجًف ااااا

 

 

 ٘  جِؿاااًقااا٣ جؾؾه ً٘ وًجؾشاااؿاوقباااؿ ًأُجمه
 

 فإذا ما غاب ا١تمدوح وحّل ليل ،ولذا يعيد ابن فركوف مثل ىذه الصفات ُب شعره كثَتاً  ،إنو ٕتّلي التضاد ا١ترئي للعيوف
 :(ٖ)يقوؿإذ  ،ظبلـ فا٧تلى كلّ  ،خليفتو سمس ا٢تداية طلعت وأشرقت فإفّ  ،ا١تآسي بعده

ّهًؾقاا٣ ًؽااو  ً  ا   و  اا  ًِ ِٔؿاا٥ًبعاااًِىطدااج
 

 

٘ ًًاع ااؾهػؼاأًطه ٌهًجقااِئ جِ ًمشاا  ٨ؾهاا ج
 

ر البستاف فهو يدعو أصحابو ليقضوا ليلة ُب قص ،ا استخدـ ا١تعتمد بن عباد تضادين متعاكسُت ُب بيت واحدورٔتَّ 
 :(ٗ)ويقوؿ ٢تم ،بقرطبة

 ٔ ٗبػاااااقؽ ًٖ صااااااجؾؼهًحيااااا ًفاااااٖجه ٤ًجؾ

ِ عااام ؼااأًطؾه َ ااا٤ًبفاااوً  لوحو و ًٮ اااؿ٧
 

 

َ ااااًا٤ً ؿاااااٖ ً عؿاااااٖؽً  ؾع  ًوه ؿاااااوًأ

 ٔ ُج ًؿياااااوه ع٧جًعـااااأـوًب اااااػاااااوطؾ 
 

ساء يزوروه م ويريد أفْ  ،فكانوا سموسًا مشرقة ُب ساحة القصر ،م كانوا قد زاروه عند الصباحوىو تضاد لطيف ألهنّ 
 . ليكونوا ٧توماً طوالعاً ُب ذلك الليل ا١تد٢تمّ 
 :(٘)فيقوؿ ،وىم على أسرّة ا١تلك حيث يضيؤوف ليايل العافُت ،ويأىب اٟتكيم إال أف يصف ا١تمدوحُت
ٖبًً  مش٧َاااااو ًَف٤اؽااااال بًعؾااااا٨ًأَااااا

 

 

 َااااـ ًبفااااوًجِـااااو  ً جؾاااأ ٧  ًً
 

ا ٕتلو بأنوار وكأهنَّ  ،جوفهتم تضيء اٟتنادس والدّ رّ أولئك ا١تمدوحُت سموس على أس فَّ إفجاء بتضادين معنويُت حيث 
 م سروراً وسعادة وىناء. وتبد٢تّ  ،وجوىها الفقر واليأس

  ّباحالص: 
 :(ٙ)يقوؿ ابن دراج القسطلي ،وصباح وجو ا١تمدوح يسكب ضوء الفجر على ليايل ا١تعتفُت

 ٦ و لا٢ًٮ ااااـِااااقل٣ً ً قاااااؾهً ظاااا ت 
 

 

ٝنًهاااااا   ف   ٦ ؾ ااااااقِؼجمًؿ ُ  ًذ ًؼااااااق
 

والليل يقابلو الصباح  ،ىذا ُب لونو ا١تظلم وىذا ُب إشراقو ،بلـ مقابل للجبُتفالظّ  ،ةنيّ ية معفقد قابل ُب صفات ضدّ 
فهذا ا٢تجَت الذي يولعو القيظ ْترارتو ليس لو  ،ٍب أنو أوجد تضادًا فيو األنس والراحة ،وال يبقى واحد بوجود اآلخر

 مقيل إال ا١تمدوح. 
 :(ٚ)يقوؿ ابن دراج القسطلي أيضاً  .بح كناية عن الفروسية والبطولةصّ ورٔتا استخدـ ال
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ـا ْ عا٥ًٮ اًًًجِاٖ ًًِؾقا٣ً ١ًبش  ذجًج    فا٦ًًِل
 

 

 ٮااااق٣ أهًػؼاااأً  ًؿاااا٥ًقاااا٧تًجؾضاااا ر 
 

وصبح وجو ا١تمدوح الذي يقتحم ذاؾ الليل كناية عن  ،فليل اٟترب كناية عن العجاج ا١تد٢تمّ  ،د ىناالتضاد متعدّ  فإفَّ 
ومن ا١تعاٍل اليت استخدمها أيضاً  ،و آذف باالنصراـ واالنصراؼغَت أنَّ  ،كاف ُب النهار  ـو الضبلؿ مظلم وإفْ وي ،النصر

 :(ٔ)يقوؿ ابن ٛتديس .الشعراء للصباح العدؿ الذي ٯتحو ظلمة اٞتور والظلم
 ؼو ٖ شاااباا٦ًٮاالوو ًؿاا٥ًجؾعاأرًؿ ًًًَشااق٤ 

 

 

 ً  ػاااوح٤ ًُ ؿااا٥ًجُااا٧اً ًؾقااا٣ًَ ذجًؽـااا
 

إيذاناً بطلوع صباح ا١تمدوح  ،ٕتلو ليل اٞتور الذي ازدادت ظلمتو ،بح العدؿ وا٠تَت يشرؽ سمساً مضيئةك تنظر صفإنَّ 
 على الدنيا.
 :(ٕ)ح جبللة ٦تدوح الشاعر ُب أٝتى معانيهاوقد تتوضّ 

ً ًَااااعو ب ًؿااااوًجَاااا٧ بًؾقاااا٣ ًًً ً ـؾداااا

ًًً ٛ  ػٖػااااًٞجؾااااـه٤ً ًعؾقااااومً  ػداااا
 

 

 ًْ ٛبًٮاااال ً عاااا ًؽٖجؿااااينًؿااااوًجبااااق

ًْ  ػااااقًٛجؾلوااااًٖ ًً  ـعؿااااومًُِاااا
 

فهو يفوؽ كل وصف، فإذا رفع  ،فالشاعر يقرف استمرارية سعادة ا١تمدوح بدٯتومة سواد الليل ودٯتومة بياض الصبح
وإذا شّبو سخاءه بفيض البحر كاف فيض البحر مقارنة مع كرمو وسخائو  ،قدره بأنو ٧تم كاف ذلك خفض ُب مكانتو

 شحيحاً. 
 :(ٖ)وُب ذلك يقوؿ ابن خفاجة ،عندما ٬تلوىا قلم ا١تمدوح ،صباحلعلمية تضيء كالّ ة اوكذلك فإف فصاحة الكلمة واٟتجّ 

٧ًُّ ف اا٣ًَصاااػه١ًَِطااـاؿ ٤ًا ؽهاا ٨ًؾهاام هاق ًُُّجؾاا

ِهً    ًباااا٦ًًِ عأ ٮ اااا  ي ػهٔاَ ااااًقؼااااِيِؼج
 

 

٧ًِْ ف ااًأ اًَ ٖاِطااًٖ واااعؾاا٨ًـ  ١ً م ااقػد٢ً ياااج

   ٖ طداااؿ ً جؾؾقااا٣ ًج ٮااالو  ًعااا٥ ًراٖبؼهاااَ 
 

و مسك أو أنّ  ،الغيد رق على ٨تو و عقد يعلّ وكأنّ  ،فا١تنطق در  ٬تلو ظلمة اٟتقيقة ،اللوٍل ُب ىذين البيتُت ضادّ د التتعدّ 
م والليل ٥تيّ  ،ظبلـ الفساد بصباح اٟتقيقة ا١تمدوح شقّ  ولذلك فإفَّ  ،كانت كامنة الرائحة  تفوح منو اٟتقيقة بعد أفْ 

 يصيبهم قبل ٣تيء ا١تمدوح. لم الذي كاف على رؤوس العباد كناية عن الظّ 
 . ؟تو العلمية كالصباح ا١تشرؽ وضوحاً وجبلًء فأين منو ظلمة الرأي والضبلؿوىذا ا١تمدوح ُب حجّ 
 :(ٗ)يقوؿ ابن خفاجة

 ي ؾهِ٭ااااااا٦ً ؾهو  َ اااااًا٥ًاؿ اااااااِؾ٣ًاؼ اااااًاػه
 

 

َ ااًا  لو اجؾّصاااًِه٧ا ٭ اااًجؾؾقااا٣ ًي ػهٔاؿاااوً
 

فيمحو الليل  ،بح العميمفجعلو ينسخ آية الليل بإشراؽ الصّ  ،نةيّ ة إٯتانية معورٔتا أعطاه ابن خفاجة أيضًا صفات دينيّ 
 :(٘)فيقوؿ ،األسود

 ٨و اام وو ً ـالاٮ اا٣ً قاااجؾؾهًٓ ياااـ ًوه ِ ااًؾاا٧ا
 

 

َ اااااو اااااؿ ػه   ِهقاجؾؾهاااااًِيؾهاااااجؾؾقا٧ًج  وً
 

 و٬تعل الليلة الليبلء مضيئة بصريح فكره األبيض ا١تضاء. ،توفهو ينسخ الليل بصباح رأيو وعدلو وقوّ 
واحد منهما  فَتتدي كلّ  ،اعر صفات ا١تمدوح اٞتمالية حيث تنعدـ ا١تسافات ما بُت ا١تمدوح اٟتبيبورٔتا هبرت الشّ 
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 :(ٔ)يقوؿ ابن الزقاؽ البلنسياآلخر. صفات 
 ٗبًعؾااا٨ًؽنقاااىنًأهفاق ااا٣ًًَف اااًؽوؾغصااا٥ 

 

 

 ْ ً ًٞ ِؾاااطدأ ًؽوؾصااال ً٘ ًٍااا  ؾقااا٣ًَ جؿااا
 

و مفتاح باب وتكوف كفّ  ،باح ا٢تدى الذي ٯتحو ظبلـ ا٠تطوب وا١تآسيباح الذي يطلعو ا١تمدوح صا يغدو الصّ ورٔتَّ 
 عود ٔتا ٕتود وتعطي. السّ 

 :(ٕ)يقوؿ لساف الدين بن ا٠تطيب
ّ ًظااااا ت ًٮااااالو  ًً ّـاااااا  ٧ِ ط اااااج

 

 

 ٧ اع جؾيُّاااااًباااااوِ ًو  م اااااػدِؿ٢ًه ؽِػااااا
 

على  يمحو ظبلـ ا٠تطوب ا١تد٢تمّ ف ،ا١تمدوح ىو الصباح الذي يشرؽ فإفّ  ،ا مباشرة ذات تضاد ذي مرمى بعيدإهنَّ 
 من يطالو كرمو وجوده.  عود الذي يسعد كلّ ا كّفو فإهنا مفتاح باب السّ وأمّ  ،الناس
 ولذلك فهو يرٕتى ُب كل ملمة.  ،باح إشارة إىل عفو ا١تمدوح وسعة صدره إذا ما حّل ليل الذنبوالصّ 

 :(ٖ)يقوؿ ابن فركوف
 وااااا٧ؿامًق ٧ ػداااااع ٨ًًٮااااالو  ُؾاااااه م ػه

 

 

ًّٕ  اًا  ؿاا٥ًً ً٘ ًؽاا٣ًًِّىـا٨ًجؾاا  ؾقاا٣ًَ جؿااا
 

فكم بالصباح من هبجة ولطف ونور، كذلك عفو ا١تمدوح، وكم بالذنب ا١تقًتؼ  ،ورة اٟتسنةيشرؽ بالصّ  وىو تضادّ 
 فإذا ا٧تلى طلع صبح ا٢تناء عليو.  ،م على مقًتفومن ظبلـ وخوؼ وأمل ٮتيّ 

شهب األمواؿ تزوؿ من راحتيو  أثٌت مدحًا على ا١تمدوح فإفّ  الذي إذا ،دىن ا١تتوقّ ورٔتا عرّب الشعراء بالصباح عن الذّ 
 :(ٗ)وُب ذلك يقوؿ أبو اٟتسن بن خروؼ ،جوداً وسخاءً 

ًّْٕ لاٮ اااًٍ ُؾل َ ااا  وو جِ٭ااا٩ً  ـّاااِؿ٥ً فاجؾااا
 

 

٧َِ ع اااًى فاِ اااًجّؿااا٧جر ٥ً ِؿاااًػغاااوُرا  ٤ ج
 

 :(٘)يشبِ و واضح مشرؽ، يقوؿ ابن حَ ىن رٔتا قابلو صبح الرأي ألنّ وصبح الذّ 
   ًقااااااااا٢هأدُ ًْ لا٨ًٮ اااااااًاهُؾاااااااًام ق 

 

 

 وف ااااااااؿ ِؾظدفااااااااوًػوٌااااااااو ًؿ ِؾقاؾه
 

اٟتكمة تصلحو كما يصلح  ألفّ  ،ظبلـ رأي فاسد اٟتكمة إذا طلعت كانت صباحًا مشرقًا ينجاب عنها كلّ  فإفّ 
 هار ظبلـ الليل. النّ 

أٛتد بن أيب وىذا ما عرّب عنو  ،ا١تمدوح قوعراء األندلسيوف أف يعرّبوا بالصبح عن النّصر ا١تؤزر الذي ٭تقّ وال يفوت الشّ 
 :(ٙ)بقولوالقسم ا٠تلوؼ األندلسي 

ٞ  ذجًجـمضااا٨ًَااااقػً   ؿااااَٖؽ٤ ٦ًً جؾـؼاااا
 

 

ُ ػوؾصُّاااا  ؾااااق ِهًلًْقطؾااااًٞ ً عاااا٧
 

صر يف وسط العجاج يطلع صبح النّ ك تبصر من التماع السّ فإنّ  ،فإذا ما سلَّ ا١تمدوح سيفو وكانت دائرة اٟترب تدور
 . ا١تد٢تمّ  ُب ذلك الد٬تور
وىو ُب الوقت ذاتو يعربِّ عن إظبلـ الليل ُب تضاد  ،متعددة لدى الشعراء األندلسيُتٍُ  باح معافوىكذا يأخذ الصّ 
 بديعي لطيف. 
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 ورػّ الن: 
 النور أيضًا يأخذ معافٍ  فإفّ  ،تعددةم كاف يأخذ عند شعراء األندلس معافٍ باح  ابقة بأف الصّ كما رأينا ُب الفقرة السّ 

 :(ٔ)على عـز ا١تمدوح يقوؿ ابن عبد ربو ور ىو النصر والفتح الذي يدؿّ فالنّ  ،متعددة
ًا٧ًحاااور فااإ ًجؾػم   ـاااوؾهًجؾااا ًأذؽااا

 

 

ُ ـ اااااًجيػاااااو  ًِيؾؿ ااااا ًظ   َاااااٖج  ٧ً
 

لمة ىذه الظّ و النصر الذي ٕتّلى ُب ىذه الفتوحات ىو الذي أوقد نور سراج ا١تمدوح ُب ظلمة اآلفاؽ ا١تد٢تمة،  فإفَّ 
 باح يطلع من أشعة نوره.الصّ  فإفَّ  ،ا١تمدوح بنور وجهو فإذا ما أطلّ  ،ى الضبلؿ واليأسعل اليت تدؿّ 

 :(ٕ)ليبيقوؿ ابن حربوف الشّ 
ُ ـ اااِبً ت ٣ ًجؾظهاااػو اااا ٖب٧ً  جؾااا ًَااا٦ِغ

 

 

ِِاااًًاو ػض ااا  جُ ٧ جّـااااًلو  فوًجؾصبااام ّعأ
 

ورٔتا كاف ا١تمدوح ىو ا٢تدى الذي ٬تلو  ،راس من ظبلـ الكفستعار إىل اإلٯتاف الذي يطلع ا٢تدى للنّ ة يُ فنور الغرّ 
 يبة عند الشاعر. ك والرّ دجى الشّ 
 :(ٖ)هيد ُب ٦تدوحو عبد العزيزيقوؿ ابن شُ 

  اٖ ٔجًعلااأًجؾعٗقاااًٗؾـاااوظًًِحمااا٨ًب ااًا
 

 

ِّٗؾاااؿ أه ًًّٔ ؼدااا٩ًػؿ ُ  ٨ًعااا٥ًـ ااًاجؾااا ٧ ِ 
 

جى بإشراؽ وجهو أمبًل ٚتيبًل ا٧تلى الدّ  فعندما بدا ،عبد العزيز ىو بدر األياـ وسمسها ا١تعٌت الضمٍت للبيت أفَّ  وكأفَّ 
 تو ُب الوجود. وأشرقت أشعّ  ،عن فؤاد الشاعر

 :(ٗ)ف بنور عدؿ األمَت عبد اهلل بن ٤تمدويرى الشاعر ابن عبد ربو أف الظلم تكشّ 
 َؾًً قاو ٩ًجِقا٠ًِعا٥ًـا٧ًُعٔؾا٦ًًًًًِ

 

 

ْ ًجؾظاااا تًِااااٖ   ًً ُبً ً ااااـ  ؽؿااااوًذ
 

: األوىل أف دياجي اٟتيف كاف ظبلمها دامس، فجاء نور ا١تمدوح بعدلو إّف الشاعر يقرف بُت حالُت متشاهبتُت
 فَتى الظبلـ مشرقاً نَتاً. ،فأضاءىا ونّورىا كما يتخلل ضوء الصباح ُب جنح الظبلـ

و ونور يقين ،منو يشعّ  إذف فا٢تدى نورٌ  ،فهو إماـ ىداية ،بو ا١تمدوح ور الذي ٮتتصّ اعر صراحة داللة النّ ا ذكر الشّ ورٔتَّ 
 ك والكفر.لو ظلمة الشّ ٬ت

 :(٘)يقوؿ لساف الدين بن ا٠تطيب
 جقاااااينٔ ِفًؿااااا٥ً ؿاااااوتً ٧ًَااااا٠ ق ًهلِل

 

 

ُ ـ ااااا٨ًِبُؾااااا     ؽاااااوجّحاًقـااااا٦ِِؼق ٧ً
 

يقوؿ ابن  .و ٭تكم بالعدؿوىو تعبَت لطيف أي أنّ  ،و يقود الناس إىل ا٠تَت والّصبلحا كاف ا١تمدوح نور ا٠تبلفة ألنّ ورٔتّ 
 :(ٙ)اج القسطليدرّ 

ُ ـ ًجّ ػااااِي٧ً  ً  ااااً بُ ٦ًِباااا  فااااو٧
 

 

ُ ًًاؿ اااؾهظد ؼااأًأه   أ طاااو  ًؿـفاااوًؼصااا٧
 

 كاف معدوماً ُب القصور واألوطاف.  بعد أفْ  ،عادة للناسٔتجيء ىذا ا٠تليفة أشرؽ نور العدؿ واألمن والسّ 
كبلت وا١تعضبلت اليت ليجلو سناه سواد ا١تش ،كلة ىي نور يضيءاٟتكمة ُب معاٞتة األمور ا١تشْ  فيو أفّ  و٦تا ال شكّ 
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 :(ٔ)يقوؿ ابن خفاجة .ٗتّيم على الناس
َ ااااؾ ااااهاَ    ْ ًج  ٧ ٧ً َٖى ااااِبً ِرِؽشاااااج  وط

 

 

ًَُؿاااا٥اًَٖؽهااااى  ُ ـ اااا  ًىُّش ااااَ ًـااااو ٧ 
 

ا١تمدوح ٬تلو سواد ا١تشكبلت برأي  فإفّ  ،على االكتفاء البديعي ضاد البديعي الذي يدؿّ لقد اكتفى الشاعر ىنا بالتّ 
 و النور الذي ٯتحو مشكبلت احملن. كأنّ   وخاطرٍ  حازـٍ 
فات اليت يُثٌت هبا على الرجل ل ا١تمدوح الصّ ٛتورٔتا  ،فبل يستطيع أحد مقاربتها ،ار اليت تشبّ ا عزمو فإنو كالنّ أمّ 

يضفي صفات الكماؿ على ٦تدوحو الذي يسوس الناس الشليب فابن حربوف  ،و كامل بنظر الشعراءالكامل ألنّ 
 :(ٕ)وؿفيق ،باٟتكمة واللُت

٤ًاؽ ٖ ؿاااااأه٥ً ؿااااا ًق  بُ ًّ ٔ ع اااا٥ًاِؿااااً ؽاااا٤ا

ـا  ؿاااو و ػدؿ ًؽاااو  ٥ًاؽًٖؿ ااابوؾّشااا٤ًام ؼدطهػااال
 

 

ٔاًٖ وِغٮ ااا٦ًِقاااال ِؼعؾااا٨ًع  ًوؿ اااجِغُ ًُ جؾؼااا

ُ م قااااؾه     وؿ اااوِحػهًؽاااو  ًؿااا٥ا٤ًًباااوؾـ٧
 

 ألفّ  ،ه ٬تاىره بالعداءعدوّ  فهو للينو وحكمتو مل يعد ،و أف ٯتدحوفأحرى ٔتن ٭تبّ  ،ا١تمدوح ينتزع اٟتمد من أعدائو فإفّ 
بلـ ا١تكفهر فقد ا الذي كاف غارقًا بالظّ أمّ  ،لذلك أصبح يشكره على فضلو ونعمو ،ه على عقبيو صاغراً فضلو ردّ 

 وعاد مضيئاً.  ،بلـانكشف عنو ذاؾ الظّ 
  ّجىياء والدّ الض: 

فالضياء  ،اعر ُب ا١تديحة إذا استخدمها الشّ وخاصّ  ،تعطي أبعادًا رمزيًة معنوية "ضياء"ونية ا١تفردة اللّ  من ا١تعروؼ أفّ 
بيل وسبيل اإلٯتاف والغٌت الذي يطرد الفقر وغَت ذلك من دالالت رمزية سنتبُّت كيف أوردىا إنارة األياـ وىدى السّ 

 :(ٖ)وُب ذلك يقوؿ ابن دراج القسطلي ،الشعراء
ّ ًًِ  اااا   ً    بفاااا٤ًعؾقاااا٦ًطاااا٧  ج

 

 

ـااااااا  قوه ِ٭ااااااً ج قااااااينًؾؽاااااا٣ ًً ػل
 

ت براعة الشاعر إىل إعداد صفة معنوية للممدوح وىي وقد أدّ  ،الضياءمقابل  دجت وداجيةالتضاد اللوٍل بُت  يظهر
ولذلك جعل ا١تمدوح  ،إشارة إىل كثرة ا١تآسي اليت ٖتدؽ هبم "دجت الخطوب"ففي قولو  ،دية ُب حاؿ اإلفرادالتعدّ 
 تها وىو معٌت ٚتايل لطيف. ويكشف غمّ  ،مهاداجية يكوف ا١تمدوح ضياء يبّدد ظبل فلكلّ  ،د ضيائيذا تعدّ 

 :(ٗ)فيقوؿ ،ةنوُب موضع آخر يسكب ابن دراج القسطلي على ا١تمدوح صفة الضياء مع قداسة معيّ 
ًٖ ؿ ِؾظد أ٭ااااوهًؿ   فااااوع  اُ ًخ فااااوً أػاااا

 

 

ٔ عوِٮااااااًطااااااو   أه  فوقفوً   ًِاااااأق
 

على ٝتّو ا١تمدوح، فإف ىذا  طابقات لطيفة تدؿّ فجاء البيت كامبًل عبارة عن م ،ابن دراج شغوؼ جداً بالتضاد وكأفَّ 
ها من ا١تمكن وكلّ  ،بللةوأقاـ سبيل ا٢تدى وطرد الضّ  ،فمحا ليل الفقر وأبدلو بالغٌت ،ا١تمدوح قد أضاء إظبلـ الببلد
فتو وىو رغم أنسو ولطا ،وكذلك رأى ا٠تائفوف بو صدرًا آمنًا وسوراً حصينًا للطمأنينة ،أف تصبح ُب مثل ىذا ا١توضع

ورٔتا سكب ابن ىاٍل على  ،وأف يلُت لو ا١تتمرد الشديد ،تو أف يطيِّع العاصي ويعيده إىل حّيز الطاعةاستطاع ْتزمو وقوّ 
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 :(ٔ)فيقوؿ ،ناً بُت الشمائل اٟتميدة للممدوحفأقاـ توازناً معيّ  ،فات٦تدوحو بعض ىذه الصّ 
  ج قااااايً٭اااااقوهًؿظؾؿااااايًجّقاااااوتً 

 

 

  غقااااًٌ وؾاااايًجّؽـااااولً ااااوُ ِ 
 

فا١تمدوح ضياء  ،ُت الصورةػح الدور البديعي ُب تزيويوضّ  ،باؽ اللفظي يأخذ بأسباب ا١تعاٍلفهذا التضاد ا١تعنوي والطّ 
وىو ُب الوقت ذاتو غيث  ،ويصبحوف ْتاجة إىل من يبّدد الظلم والظلمة عنهم ،األياـ عندما يظلم الفقر على الناس

فة بعض الشعراء فجعل ا١تمدوح كاشفاً ا عمّم ىذه الصّ ورٔتّ  ،الفقراءحيث هتمي سحائب جوده على ا١تعوزين و  ،الببلد
 :(ٕ)حيث يقوؿ ابن فركوف ،دجى لكلّ 

 ٧ُِ ـ اااااًأِاااااعي ًًا ذجً ح ااااا٦ً  اااااا  
 

 

ّٔؾهاااهاق  ْ ف  ٨ًبصااالوِح٨ًجؾااا  ٣ فٌؾااام وًج
 

تناثرت أشعة نوره تضيء ُب ظلمة الليل  إذا ما أطلّ  ،و البدر على سبيل االستعارة ا١تكنيةفقد جعل وجو ا١تمدوح كأنّ 
 ة عن الناس. وتكشف الغمّ  ،ذاؾ الظبلـ

غَت أنو يعطي ٦تدوحو صفة  ،ابن فركوف ُب مثل ىذا التشبيو التضادي األندلسي ويشارؾ أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ
 :(ٖ)إذ يقوؿ ،غيّ  ة نور وجهو من الرشد ٘تحو كلّ فيجعل أشعّ  ،قداسة

ْ جؾّصاااً  اااوهًَااا٩ه    قلااأ ًأِاااعي ًل
 

 

 ؿظؾاا٤ ًؿاا٥ًجؾغاا٩ًّ ً  اا٦نًؿاا٥ًجؾِٖاأ 
 

واختار  ،وما ذلك إال إلعبلء شأف ا١تمدوح ،حيث أورد االكتفاء البديعي ْتذؼ الفاعل ،و ا١تمدوح بالصبحفقد شبّ 
والرشد ٬تلو  ،فالصبح فجر ا٢تدى واإلٯتاف ،د الصفات الدينية اليت يتمتع هبا ا١تمدوح٣تيء الصبح من أجل أف يؤكّ 

وىم ٮتوضوف غمار اٟترب اليت  ،دًا لوصف ٚتاعة الفرسافورٔتا جاء الضياء متعدّ  ،ليل الكفر ا١تظلمو  ظبلـ الغيّ 
 ة ما فيها من ا١توت والردى. لشدّ  ،يعبس وجهها بوجوه الفرساف
 :(ٗ)يقوؿ لساف الدين بن ا٠تطيب

ِهاااف اااف أ   ٩ًه ِضاااَ   ي و اااؽوِؾً  ٖاوً ج
 

 

  ف م  جؽداااًٞ ؼدوًباااوؾـّف اااؼ ٖ ػدؿ ًِاااو  ًٔاؼهااا
 

و وقد عبل غبار ا١تعركة كأنّ  ،وفرساف األعداء خائفة ،واٟترب كاٟتة ،أوجو الفرساف تضيء بطولة واستبشاراً بالنصر فإفَّ 
ة بطولة الفرساف وشدّ  تفقيمة ىذا التضاد تكمن ُب التشبيو ا١تعنوي الذي يثب ،يب الذي يغطي رؤوس ا١تكتهلُتالشّ 

 األكيد.  وإٯتاهنم بالنصر ،بأسهم ُب ا١تعركة
  المصباح: 

 ،ا كاف عزيز الوجودورٔتّ  ،ويضيء الدجى ،و عندما يوقد يأنس الناس بنورهألنّ  ،وظهر تضاد ا١تصباح للظلمة والدجى
ومنهم من ٞتأ إىل  ،فمنهم من ٞتأ إىل ا١تباشرة ُب عملية الوصف وا١تديح ،ولذلك درج الشعراء إىل تشبيو ا١تمدوح بو

 :(٘)ةنوُب ذلك يقوؿ لساف الدين بن ا٠تطيب ٔتباشرة خطابية معيّ  ،اشراألسلوب البديعي غَت ا١تب
ُ وً ـ اااًاف وح ل صااااًاِؿًً ـاااااأه  وفااااًو    ٧ً

 

 

 ٞ  و  ل صااااااِؿًؿااااا٥اًعـااااا٢هًجهلل ً جػااااا
 

مشَتًا إليها بالضمَت ا٢تاء ُب قولو  ،مًا على ا٠تبلفةفقد ضادد الشاعر بأسلوب خفي بُت الليل الذي كاف ٥تيّ 
 جى من أجل أف ٯتنح ا١تمدوح صبلح رأي وتدبَت حكم. ور والدّ بأسلوب ظاىر بُت النّ ٍب ضادد  ،(مصباحها)
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وُب ذلك يقوؿ  ،عن الناس ٯتحو األسى واٟتزف وظلمة ا٢تمّ  ورٔتا كاف ا١تمدوح فيما يبذلو من عطاء وكـر وتدبَت أمرٍ 
 :(ٔ)القسطلي اجابن درّ 

ٔبً ظااا ت  ٤ًُّ ؾهاااجَّااا٨ًظ ً ذجًؿااا   ٨جؾااا
 

 

ُ ٥ًـ ااؾاا٩ًؿاًا٣ً ؿّنااَ   لو  ؿصاااً  فاا٢ه٧ً
 

 الذي ٭تمل األمل وا٠تصب والعطاء.  ،فإذا أطبقت ا٢تمـو على الشاعر مل ٬تد منجى منها إال ضوء وجو ا١تمدوح
وقد يكوف  ،فيشبههم با١تصابيح لوضاءة وجوىهم وإشراقها ُب حنادس الظبلـ ،وقد يكوف ا١تمدوح عصبة وٚتاعة
 ذلك اإلشراؽ أفعا٢تم اٟتميدة. 

 :(ٕ)أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسييقوؿ 
 يًأػاااااااا١َؽوْصاااااااالو ً ً  ـّاااااااًا

 

 

ًِٔي َااااااام ًّبفاااااااوًأفؾهااااااا  عقااااااا
 

األىلة تتؤلأل هبذه ا١تصابيح اليت  وقد جاءت مبالغتو لطيفة حيث أفَّ  ،جنةفكاف التضاد ظاىرًا ما بُت ا١تصابيح والدّ 
 وٕتمع شعورىم على السعادة.  ،ٖتمل الفرح بالعيد للناس

فوس ٔتا لديهم من كـر حيث يضيؤوف ظبلـ النّ  ،ا١تمدوحُت بيض الوجوه فّ إف ،الوصف نفسو لدى ابن زيدوف ويتكرر
 :(ٖ)يقوؿ

 ٤اؿااااـف ًى وِفااااق ؾاااا٩ًجؾغ ه ـاَ ًَْ٭باااا  
 

 

ْ ًؿناااا٣ ٧ً ن  ااااعاااا٥ً   ٖ ًجْصااااوبق  غاااا
 

ما أشرقوا ُب الغياىب  إذا ،ح أي بيض الوجوه كرٯتة أحساهبمفهم وضّ  ،لقد كاف التضاد ماثبًل ُب أكثر من عبارة
 جوف. دت وجوىهم كا١تصابيح ا١تنَتة دياجي األسى والشّ ا١تظلمة توقّ 

فهم الذين يوقدوف نار ا٢تيجاء ُب  ،تهموأما ابن الزقاؽ البلنسي فيأخذ معٌت ا١تصابيح إشارة إىل قوة ا١تمدوحُت وٛتيّ 
باؿ أزرؽ إشارة إىل وقد جعل الذّ  ،ا١تعركة هم مصباحًا يضيء ليلمنفارس حاذؽ  ويصبح كلّ  ،ليل العجاجة والوغى

 :(ٗ)حيث يقوؿ ،ة النار وتوىجهاشدّ 
 ٧جًذباااورًجؾاااُٗ ً ًؾقااا٣ًجؾااا٧غ٨ًِاااّل

 

 

ُبؿاااااًـاااااوُج ً ؽااااا٣ًّ  ؿصااااالوحوًِ ٕ
 

 وقد يشار إىل النجـو على أهنا سرج تضيء جوانب الليل. ،راج معلماً من معامل ا١تصباحا كاف السّ ورٔتَّ 
 :(٘)يقوؿ ابن دراج القسطلي

ْ ً ًجؾٗؿااااو  ًعااااٖلنً غؿااااوت   ٣ ِوااااؿاج
 

 

ًَُ َااااٖج    ٣ ع شاااااؿ ً ًجؾؽٖقفااااِيًـاااا٧
 

 ومضيء سبيلو يـو الوغى.  ،وىو موقد النصر ،فهو كرَل من غَت حدود ،لقد أسبغ على ٦تدوحو صفات الكماؿ ٚتيعها
 األندلسي ا أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ وأمّ 

ُ
ا انطفأ أظلم ا١تلك ٚتيعو فإذ ،كلْ فقد جعل ٦تدوحو سراجاً يضيء بيت ا١ت

 :(ٙ)حيث يقوؿ ،ولواله كاف جيد الدىر عاطبلً  ،وكذلك قد زيّن جيد الدىر بأفعالو ،النعداـ نور السراج
 َاااٖج ًؾلقاااًًجْؾااا٢ً ذًفااا٧ًؿظؾااا٤ًًًً

 

 

  حؾااا٩ ًُقااأًجؾااأفًٖ ذًفااا٧ًعوطااا٣ً
 

فالسراج  ،على أكثر من معٌتفكاف التضاد دااًل  ،ما بُت )سراج ومظلم( و)حلى وعاطل( ولذا كاف التضاد البديعيّ 
 ف وجهل وانعداـ تدبَت.حكمة وتدبَت وعلم وعدؿ، والظلم جور وٗتلّ 
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  ّار والماءالن: 
قدة طواؿ الليل ليهتدى وتظل متّ  ،حوف ٔتن ال ٗتبو نارهوكاف يتمدّ  ،خاءكانت النار لدى العرب عبلمة للكـر والسّ 

 ارقوف ليبًل. هبا الطّ 
فلساف الدين بن ا٠تطيب ٬تد ُب ٦تدوحيو غاية  ،ة الكرٯتة عند ا١تمدوحُتإلظهار ىذه اٟتلّ جهد الشعراء  ا انصبَّ ورٔتَّ 

 :(ٔ)إذ يقوؿ ،وىم ُب الوقت نفسو كراـ ال ٗتبو ٢تم نار ،ُب البطولة وإغاثة ا١تلهوؼ وٛتاية األىل
ٕ ٤ًاف ؿ ٧اق ااااً  وِؿح اااا ُ ؿ جؾاااا ُ ًو  ٤اف  ـااااو

 

 

ُ جؾيباااً ت  ًجؾُظااأً فااااَ ًبوؾؾقااا٣    و
 

الليل أوقدوا النار للطرّاؽ كي يهتدي إليهم  وإذا ما ُجنّ  ،٭تموف عَتىم ونفَتىم ،اءم ُب النهار فرساف أشدّ فإهنّ 
 :(ٕ)وُب ذلك يقوؿ أبو البقاء الرندي ،ُب ا١تعركة ٖترؽ األعداءٍُ  ؿ ىذه النار إىل شواظوقد تتحوّ  ،اريالسّ 

 ي ٖفػهااااؿ ًِٔج ـاااااً حااااوؿؾ ًَااااق٧ل 
 

 

ـّ ٞ جؾـًّفاااااوً ًظااااا ت ؽل  ـااااا ج  ًؼااااا
 

 ألهنم الفرساف الذين ال ٯتكن أفْ  ،ا ألسنة النار ا١تلتهبة ُب ظبلـ عجاجة النقع وا١تعركةسيوفهم تلمع وتربؽ كأهنّ  إفَّ 
لم حكماء بلغاء، صدورىم فهم ُب السّ  ،ث عن أخبلؽ ا١تمدوحُت لديوا ابن دراح القسطلي فيتحدّ أمّ  ،ً هزموا أبدايُ 

 :(ٖ)يقوؿ إذْ  ،ى ٢تم٭ترقوف من يتصدّ  ،ُب يـو الوغى فهم نار على األعداءا أمّ  ،تتسع لكل ٥تطئ
  ؾااااااَ ٧ًَػدجْااااااوهً ًٮ اااااًاًػف اااااا٥ّ

 

 

َ ااااا ًُ ًَي٧ا  ًّٕ فااااا٩ًـاااااو  ؽوِه ًجؾااااا
 

ويشارؾ األعمى  ،النار اليت تذكو اتقاداً  وحاؿ اٞتبلؿ وىو ،فو واللُتوىو الصّ أظهر التضاد ُب اٟتالُت حاؿ اٞتماؿ 
 :(ٗ)فيقوؿ ،ولكن بتعبَت آخر ،ُب صورتواج التطيلي ابن درّ 

ٔ ًؿنااااا٣   اُ أ اًجْاااااوِهًٮاااااػوِيًُجؽااااا
 

 

ُ ؽوؾـّاااااًؽاااااوهنعااااا٥ًذ    ًج باااااٖج  ًو
 

الصفحة ا١تستقرة تقابل الذكاء  ،وىو حركة مقابل السكوف ،فالركود يقابلو اإلبراؽ ،دفقد ضادد الشاعر متعددًا ٔتتعدّ 
ويظهر قدر ا١تمدوح وعزمو  ،دةاعر مناحي الصورة الفنية ا١تتعدّ ليظهر الشّ وما جاء ىذا التضاد إال  ،اروا١تاء يقابل النّ 

 وأخبلقو ُب الوقت نفسو. 
 الّشهاب: 

أّف الّشهاب في لمعانو لوف أبيض يصدعو سواد في فمن ا١تعروؼ  ،والّشهاب اٗتذ رمزاً وداللة ُب الّشعر األندلسي
تعبَته عند شعراء  فيضيء جوانبو غَت أفّ  ،(٘)في الليل خاللو، وىو شعلة نار ساطعة، أو ىو الكوكب الذي ينقضّ 

هاب فابن ىاٍل عندما أراد أف يصف ٦تدوحو بالشّ  ،ليدخل ُب التعبَت ا١تعنوي ،شعراء األندلس ٮترج عن معناه األصلي
 :(ٙ)فيقوؿ ،وال يضيء الظلم ،جعلو يضيء ا٠تطوب

ّ ًضاااا٩ه فوبو ًق ِِااااًً ؼدااااِؾ    طاااا٧  ج
 

 

 ً  ٤اؾهاااااجؾِظًضااااا٩ه فوبو ًق ِِاااااً ؾيااااا
 

جاعة مظلمة ُب ذاهتا والشّ  ،ن بالبطولةهاب الذي يضيء ا٠تطوب يتزيّ فالشّ  ،لقد جاء التضاد معنويًا ُب تعبَت مشابو
 هاب الطبيعي الذي يضيء ظلمة الليل فقط. شهابية ا١تمدوح تفوؽ الشّ  ولذا فإفّ  ،و يضيئهافإنّ 
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وذلك  ،ة الرماحر ما درج ذلك على األسلحة وخاصّ وأكث ،هاب إىل ما يبلـز ا١تمدوحوقد ينسب الشاعر صفة الشّ 
 :(ٔ)وُب ذلك يقوؿ ابن عبد ربو ،وألهنا تضيء جوانب النصر ،لسرعتها ُب الطعن

ِّ  ٦ َااااااـوـ ًؽاااااالّ ًبؽاااااا٣ًُ قاااااا
 

 

ٞ ًجؾؾقااا٣ ًؾؿاااِئجً ًظ ب اااًِااافو    َاااوط
 

 صفوفهم من أجل أف يدبّ وٮترؽ  ،و يضيء ظلمة جند األعداءكما أنّ   ،رمح ُب ذاتو شهاب يضيء ظلمة الليل فكلّ 
 ين من أرض ا١تعركة. و٬تعلهم فارّ  ،الرعب ُب صفوفهم

يب الذي يعلو الشعر األسود فجعل إضاءة الشهب كمثل الشّ  ،وٍلبعض الشعراء بإظهار ىذا التضاد اللّ  نَ ورٔتا تفنَّ 
 . اعر ُب عملية الوصف واإلغرابعلى مهارة الشّ  وىو تشبيو معكوس يدؿّ  ،الذي ٭تاكي الدجى

 :(ٕ)يقوؿ اٟتكيم
 َااااالؾ١ًؿـااااا٢ًؾؾىٖٮاااااو ًِااااافىً 

 

 

ًًّٔعؾاا٨ًؾاؿاا٤ً  قىااااااًا ٨ًؿـفاوًؿًشجؾا
 

وكأف ىذا  ،ماتوقت على ١تم الدجى ومقدّ قد تألّ  ،هب اليت ٖتاكي ا١تشيب ُب ١تعاف بياضهاىذا التضاد اللوٍل الشّ  فإفّ 
ة ُب ضاد يضع شيئاً من العوامل النفسيّ والشاعر ُب مثل ىذا الت ،هب فيوالدجى ىو شعر أسود بدأ يشيب بظهور الشّ 

 مظهراً قيمة ا٠توؼ والرعب اللذين يدفعاف إىل مشيب الرأس.  ،صورتو
نو شهاب ىدى فيما ٭تققو من نصر كي يهتدي األعداء إو ٤تقق للنصر بل ومل يقتصر الشعراء على وصف الرمح بأنّ 
 النصر.   لقضيةوىو تسويغ فٍّت  ،بو إىل طريق الصواب وا١تعتقد الصحيح

 :(ٖ)يقوؿ ابن فركوف
َااااا ّهًمهٖ ؿ ػل  ٦ ؾ صاااااـ ًقؾمااااو  ٩ًٌُّطااااج

 

 

 و  ااٖ ػديًؿ جؾعهو  اا٣ً قاااؾهًًٔاف ااًفو  ِِاا
 

و٬تعل ا١تفرج واضحًا ١تن يسلكو من الضبللة إىل ا٢تدى واليقُت  ،لقد انطلق ىذا الرمح شهاب ىدى يبّدد الضبللة
 مظهراً تضاداً لونياً لو أبعاده الفنية. 

فيعطي صفة  ،هبو يقابل بُت البوارؽ والشّ فإنّ  ،الشاعر لساف الدين بن ا٠تطيب عندما يصف جيش ا١تمدوح أفّ غَت 
واد الكامن ُب جنبات جيش العدو من أجل أف يظهر النصر ويضمر السّ  ،البوارؽ للسيوؼ وصفة الشهب للرماح

 :(ٗ)فيقوؿ ،ا١تؤزر
ًماا٦ً واَ ٣ً قااًاؾؾى ًقاا٣ طااًٞجؾؾًهِؼشااو ًؽهقا    

ٛ ؿااا٥ًِباااًٛ ٧ِؿق اااػه  جَُ ٧ جؾظلاااوًبل اااًق
 

 

ٞ مـّااااػهؿ ًًاؾهف  ذجًٮ اااا ًوااااو  أؾدًي ًبٖ اااا

ٖ ًًًل ِٕؼداًا ق   و  ل بشاافًاًؿااو ً ؿاا٥ً ااًٖجؾ
 

فالسواد وىو تعبَت عن كثرة اٞتيش وكثافتو بانضمامو  ،إف ٚتالية التضاد تكمن ُب ٚتع ٜتسة ألواف ُب ىذين البيتُت
وقد أضاؼ إليها عنصر  ،والشهباف بيض ،والرماح ٝتراء ،لوهنا أٛتر والبوارؽ ،وبيض الظبا ىي السيوؼ ،إىل بعضو
ة عن إحساس الشّ  ؛الصوت حيث  ،دة تامة لصورتو ا١تنتزعة من متعدّ اعر ُب إعطاء ٚتاليّ ليكمل الدائرة الفنية ا١تعربِّ
لقد كاف  .ر بالنصريبشّ هيل الذي والصّ  ،ن برجع األٟتافوأسند الفرحة إىل ا٠تيوؿ اليت تتفنّ  ،ها شعورًا بالنصرضّمن

 ة لدى شعراء األندلس.نالشهاب صورة تعبَتية معيّ 
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  ُّىػرُ الػز: 

وفيو من الداللة الفنية والتضاد  ،فتباروا ُب تشبيو وجو ا١تمدوح بذلك ،عراءىر ونورىا الشّ قد أغرى بياض األ٧تم الزّ 
مدوح وىو ٮتوض غمرات القتاؿ ويتصّدى للموت فإذا نظر ابن زيدوف إىل وجو ا١ت ،ة تعبَتيةاللوٍل ما فيو من ٚتاليّ 

 :(ٔ)فيقوؿ ،يراه باٝتاً ال يأبو بذلك ا١توت
َا  فاااااااااو  ا  ًٖ ف اااااااااأقفاااااااااوًجّ

 

 

 ٖاؿ ااااااأحاً ًجْاااااا٧ر ٔ لاااااااق ًحاااااا  
 

 ،وىي مبالغة رائعة ُب وصفو شجاعة ا١تمدوح واستبسالو ُب ا١تعركة ،اٛترار ا١توت داللة على اشتداد وطيس ا١تعركة إفّ 
ا ا١تمدوح فلشجاعتو وبطولتو يبتسم ٢تذا ا١توت ُب وسط أمّ  ،ويعبس ويسودّ  و عندما يرى ا١توت أمامو يكفهرّ الوج فإفّ 
جم و النّ فيطلع وجو ا١تمدوح كأنَّ  ،اعر عند اشتداد الفقر واٟتاجةة عن صدر الشّ ا كاف ا١تمدوح كاشفاً الغمّ ورٔتَّ  ،ا١تعركة

 :(ٕ)وُب ذلك يقوؿ ابن فركوف ،د٢تمةلمة ا١تكي يضيء جوانب الظّ   ،ا١تزىر ُب ضوئو
َا٦ً جؾ٧ ااااًؿـااا٦ ًٞ ِؾاااطد ق  َِاااًٖ ف اااأ  ؿو بو

 

 

 ٖ ل ااااأغدًبوؾعهو ااااِي٦ً   ااااا١ً ػداااا ؾ  
 

و ىنا غَت أنّ  ،والوجو واحد فيهما ،واألزىر مقابل للعجاجة ،ظهر التضاد الفٍت ُب البيت بأفَّ الباسم مقابل لؤلغرب
 .مضاء وىناؾ مسودّ 
رىم بأمورىم فتضيء ػوتبصّ  ،ىر آلراء ا١تمدوح اليت ٕتلو غياىب ا٠تطأ وا٠تطر عن الناسجـو الزّ وقد يكوف ازدىار النّ 

تها تضيء جوانب فغدت آراء ىذا ا١تمدوح ُب صواهبا وصحّ  ،رج ا١تتؤللئة جوانب الليلػأنفسهم كما تضيء السّ 
 :(ٖ)وُب ذلك يقوؿ ابن دراج ،اعية إىل اٟتكمةالنفوس اإلنسانية السّ 

 ٖ  ؾـااوًر أ٭االدًىنطدااؿاا٥ً  ً فقااوه ً بػاا
 

 

ُّه  ُج َ ااااًا ً ػوِؼًٖ فاااااامًجؾ   وٖ فاااااوً
 

دىا ضوء آرائو ا١تصيبة اليت يبدّ  ،ىياء مصيبة مظلمة ٖتيق بصاحبهافإفَّ الدّ  ،لقد أظهر التضاد اللوٍل من مظهره النفسي
 تغدو ُب آفاؽ تلك الدىياء سرجاً مضيئًة. 

 الشعراء كانوا حريصُت على نقل ٕتربتهم الشعورية بأساليب متعددة تدؿّ  على أفّ  يدؿّ  ،لقد كاف ىذا التعبَت تعبَتاً فنّياً 
 على شدة مبلحظاهتم واىتماماهتم الفنية ُب الطبيعة والوجود. 

  ة:ػرّ الغُ  -      
لك ولذ ،واد عن الشعريضرب فيها ا١تثل على جبلء السّ  ،مة الرأسوىي بياض ُب مقدّ  ،ةرّ ومن مفردات البياض الغُ 

متعددة ذىا الشعراء رمزًا ١تعافاٗتّ  وُب ذلك يقوؿ ابن  ،ا دّلت على اإلٯتافورٔتّ  ،فمن ىذه ا١تعاٍل ا٢تدى والصواب ،ٍُ
 :(ٗ)فركوف

ّٖأفاااا  ًاو اااؿ جهًؾااا٧ًؾهٖببًغهااا  ًبفاااوًغااا
 

 

ًّٟٔ ٮاالا ُ جؾاا  ًاو ااؿ اًؾهٔ ج  ااًقو ٩ًباالـ٧ج
 

أستار الدجى  لكانت تشقّ  ،لو أشرقت ُب الدياجي ا١تظلمةة الغراء اليت يشرؽ منها نور ا٢تدى واإلٯتاف فهذه الغرّ 
 وتلمع متؤللئة بيضاء. 

 :(٘)حيث يقوؿ ،القسطلي اجة ا١تمدوح ابن درّ ورية اليت تشع با٢تدى من غرّ د ىذه الصفات النُّ ويؤكّ 
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ِااااااًب ّٖ غ ااااا  ينؿ اااااِؾظدؿ ً ًؽااااا٣ ًًاؼهٖ أ
 

 

ُ ً  ٔاج هاااًبنوؼاااِى  عفوَاااوِطً جّـااا٧ج
 

لمة ا١تبهمة اليت نو من ىدى ثاقب ٟتقيقة الظّ ما تتضمّ  أي أفّ  ؛فهي ثاقبة ا٢تدى ،ليها صفات أخرىو أضاؼ إغَت أنّ 
ة اليت يشرؽ وىذه الغرّ  ،"مظلمة كلّ "لذا كٌّت عنها بقولو  ،لم والكدر والفقر وا١تآسيب معانيها إىل الضبلؿ والظّ تتشعّ 

 لمة با٢تدى والعدؿ والصفاء والغٌت والفرح. ة للظ٢تا دالالهتا ا١تقابلة ا١تضادّ  ،منها النور الساطع
ى لدى ابن وىذا ما ٕتلّ  ،من أجل أف ٯتنحها بعدًا فنيًا ٚتالياً  ،ورٔتا ّٛتل بعض الشعراء معاٍل النصر إىل تلك الغرة

 :(ٔ)قسطلي ُب قولوالدراج 
  ؿاااوقف َ ٖبعااا٥ًغ ًجؾٖجقاااور ًِر ذجًجػااارب

 

 

ًِؾه٭اااأاًأهػقاااوًؾؾِعااا ُ ؿاااـف٤ًِػاااًؾ  ِمٖج
 

فجهلوا طريق  ،وُب الوقت ذاتو ضّل العدى ،ق بانبثاؽ وجهي ا١تمدوحُتافًتار الرايات كناية عن النصر الذي ٖتقّ ف
اج على الصفات البيضاء لوجو ز ابن درّ ويركّ  ،ةياغة اٞتماليّ ح غاية الشاعر ُب الصّ يوضّ  ،وىذا التضاد معنوي ،الفرار

الذي أصبح وجهو ٔتا يسديو من خَت ومعروؼ وىدى  ،الذي جعل العيد ينكشف عن وجو ا١تمدوح ،ا١تمدوح
 :(ٕ)ولذلك يقوؿ ،لآلخرين

ٔ ؾهااااه  ؾؼاااأًَ   بنٖببغ اااا٢ًهـاااااع ٨ًًجؾعقاااا
 

 

 ِىقوِفاااااااا غهًػاااااااا٧ج َ ِؾًهبن   اااااااا
 

وٕتلو الغياىب من  ،فغرة ا١تمدوح ٕتلو الفوادح من فقر وأسى وآالـ ،ضح التضاد لديودة كي يتّ وقد ٚتع صفات متعدّ 
 ة وجهو اٞتميلة اليت ينكشف عنها العيد. فهو عيد ١تن يرى غرّ  ،ـضبللة وكفر وظبل

فيعمد إىل التشخيص اإلنساٍل للمشرؽ وا١تغرب  ،نة على صورتوو يضفي صفات ٚتالية معيّ خيص فإنّ أما ابن شُ 
وتُنهي  ،امس اليت ٕتلو ظبلـ الليل عن الدنيعندما أشرقت غرة ا١تمدوح كأهنا الشّ  ،فيجعل مشرؽ الدنيا ينافس غرهبا

 :(ٖ)فيقوؿ ،ظلم اإلنساف لئلنساف
ً٘ ًشاااٖ  أُاًؿ   ٖباااوغاؿ ًجؾااأـقوًقـاااوػ

 

 

 فلاااوقاغهًؾؾظؾااا٤ ًاًَلااا١ ًِبّٖعؾااا٨ًغ ااًا
 

وال ٬تعل أمبًل يشعشع  ،و يقهر العبادألنّ  ،بُت ا١تشرؽ وا١تغرب والغرة والغيهب ا١تتحصِّل من الظلم فكاف التضاد الفٍتّ 
 ُب فضاءات القلوب. 

 :(ٗ)ى ُب قوؿ ابن ٛتديسوىذا ما ٕتلّ  ،عد وا٢تناء والسرور١تا ٖتملو من السّ  ،ة القمرشّبو بغرّ ة الوجو تُ انت غرّ وكثَتاً ما ك
ِ اا ٜ ١ًّ ؼاأً ْ ً ااق ًؾقؾـااوًجؾػهااًٖ ً ااـ

 ًُ   ًأُ ًمحاااينً أفااأرًؾـاااوًجّـااا٧ج
 

 

ِ ًا ١ًًّّٔؽؿوً ًًًًِٔحا ًجؾياق٠ً ً وـاىًجؾغؿا

ًِٔبهّٖغ اااًعؾااا٩ًَؿااا٥ًجبااا٥   جؾؼؿاااًٖجؾياااع
 

 فانبثاؽ خيط الفجر ُب الليل كانبثاؽ حدّ  ،اد متعددًا يدخل ُب باب التمثيل الببلغي تشبيهًا لطيفاً لقد كاف التض
الذي يسعد قلوب العافُت ٔتا ٭تملو من ٚتاؿ  ،عدة القمر السّ واألنوار تقابل غرّ  ،السيف ُب ١تعانو من جانب الغمد

حًا ٔتثل وُب مثل ذلك يقوؿ ابن خفاجة مصرّ  ،ظلماً وأصبح ليبًل أدىم م ،ا٢تبة وحسن العطاء إذا ما أجدب الزماف
 :(٘)خيىذا العطاء السّ 

 ٨ًبفاااوف اااٗاق ًؿاااينعاـًِٔ بفاااوًق ااا٥ًاـ ػاااوؿا
 

 

ًِّٗبّٖغ اااا٥ًاِؿاااا ٤ً ف ااااجّ اًؿااااو  فاااإجًجؾ
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ورٔتا ٞتأ ابن  ،حيث ٬تمع وجودىا النعمى اليت تسديها يد ا١تمدوح ١تن يستحق ،فالغرة تظهر تضادًا مع د٫تة الزماف
 :(ٔ)فيقوؿ ،ة ا١تمدوح ُب زمن القحطاؽ البلنسي إىل التقسيم ُب إظهار غرّ الزق

ٖبًيهؿ صاااِع  ًجؾلفااق٤ ًجؾااٗؿ٥ ًبهّٖقااوًغ اًا  جؾاا
 

 

ِٔجؾطه٣ً   ااااا  جَْٖاااااوِ ًيهع اااااهاـ   ًٖقااااا
 

وفيو إشارة رائعة إىل خصائص ىذا ا١تمدوح الذي ٬تمع الكـر والشجاعة وا٢تدى  ،و داخل بالتضاد ا١تعنويفالبيت كلّ 
أو  ،مس على الوجودّلة الكـر عندما أشرؽ على العافُت إشراؽ الشّ عبد الكرَل القيسي ٦تدوحو ٓتُ  خصّ  اً. ورٔتامع

 :(ٕ)فيقوؿ ،ة الظبلـ والفقرو قمر ٬تلو غمّ عندما طلع على ليلهم اٟتزين كأنّ 
ًِػ ُ ؿااا٥ًـ ااًاًياااطي ب ًلِاااٖؼ  ٦َِِاااّٖغ ٧ً

 

 

ُ ًؽؾقؾاااِي  وؿ اااؾهفاااوًجؾِظ٨ًؾقؾ  ُؾاااًجؾلااأ
 

تو ُب ليل ا١تظلومُت كإشراؽ البدر الذي ٬تلو ظلمة فغدا إشراؽ نور غرّ  ،لتشبيو التمثيلي رمز ىذا التضاد اٞتميلفكاف ا
 ة. منَتاً جوانبو ا١تد٢تمّ  ،الليل

 :(ٖ)و يشبهو ُب اإلشراؽ والنور لكاف آمناً من الكسوؼ فيقوؿفجعل البدر لو أنّ  ،لممدوحلورٔتا عكس ابن سهل تشبيهو 
ُ ؾااااا٧ًأ بًؾؾ  ٦َِِاااااٖب ِاااااٖجؼو ًؽغ ًلااااأ

 

 

 ٤ ف ؿاااّمًغااا  ٦ًِقااااؾهع ًيااا٧ل ؽاااو ًجؾؽ 
 

 ،وزانو ُب أبعاده ا١تختلفة ،دىره ربَ وقد خَ  ،فهو شاعر القـو الذي ال يدافعو أحد عن موقعو ،ويلجأ ابن بقي إىل الفخر بنفسو
 :(ٗ)فيقوؿ ،ة بيضاء فوؽ حصاف أدىمو غرّ وكأنّ 

ًف٤عًِؼاااا٧ؿ٩ًّـاااا٩ًؾيااااوـ ًً ٭ااااّق

َ  طاااااوؾلِ  ٦م اااااـاً فاااااٖ ًّـااااا٩ً
 

 

٤ً عـاااأًجؾاااامؽؾً ًجّؼاااا٧جت ٤ً ػِواااا ذجًأ 

 أ فاااا٤ً ًػاااا٧ ً ً أـاااا٩ًػقاااا٦ًغااااٖب ًً
 

وتظهر التضاد ا١تعنوي واللفظي ُب  ،وتفصح عن معاٍف ٚتالية رائعة ،دة تعرّب عن رؤية الشعراءة دالالت متعدّ لقد كاف للغرّ 
 أجلى حللو. 

 التضاد اللوني في الرثاء: –ثانياً       

  واألسوداألبيض: 
ا ظهر أثر وإ٪تّ  ،ظهر العاطفة اليت يتمتع هبا الشاعر ٕتاه من ٭تب أو ٯتدحمل يقتصر التضاد اللوٍل على ا١تديح حيث يُ 

لطيفة ٚتيلة ُب مثل ذلك وقد وقعنا على معاف ،ًا ُب قضايا الرثاءاً وٚتاليّ التضاد فنيّ  ر ابن ٛتديس ىوية فعندما يقرّ  ،ٍُ
واد ُب عملية التضاد وإبراز اٟتزف واألسى ال ٬تد بّدًا من عملية ا١تقارنة بُت البياض والسّ  ،الزماف بأنو ٮتطف األنفس

 :(٘)إذ يقوؿ ،بعد الفرح الذي كاف ٮتّيم على النفوس
ًَ٘ؽاااااا٣ّ ًؾٗؿااااااوَ ًي ّقااااااِؿُ ًـػاااااا

 ٛ  ؾقوؾقفاااااوًوؿفاااااوً َااااا٧  أّقًباااااق
 

 

ًؼاا٣ ًؽقاا٠ًقٖؿاا٩ًًؼاأًَُااف٤ًؾاا٦ ًػهًً

ًّٖؽشاااااافىن  ٤ فااااااا  ًٖ  ً  اااااااًَؽاااااا
 

تفسح  ،د منتزع من صور لونية لطيفةفهو تضاد متعدّ  ،والشهب ُب إثر دىم ،ذا التضاد ُب البيض والسودلقد ظهر ى
وسود الليايل ليايل الكآبة واٟتزف  ،ض األياـ ىي أياـ الفرح وا١تسرات والوئاـ وا٢تناءفبيِ  ،اجملاؿ أماـ خياؿ ا١تتلقي

 وا١تآسي.
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د ىذه رور ٍب أكّ ا٢تناء والسّ  أنْػُهرا عٌت باألياـ ىي وإ٪تّ  ،وىي جزء منها ،ياـالتضاد أبلغ ُب إعقابو الليايل بعد األ ولعلّ 
إذا دققنا عند ابن و  ،وىذا عائد إىل األثر النفسي الذي يظهره ىذا التضاد ،هب اليت تأٌب بعد الظلمةالصفات بإعقاب الشّ 
اعقة على وصوؿ نبأ الرثاء الذي ينزؿ مثل الصّ  وىو ،و يعطي اللحظة اٟتاٝتة بعد ما قرره ابن ٛتديسالزقاؽ البلنسي فإنّ 

 :(ٔ)حيث يقوؿ ،يصوتشيب ٢تولو النوا ،منو القلوب فتسودّ  ،ُترؤوس ا١تتلقّ 
 ـااااوؿـاااا٦ًؼؾ٧ب ًػؿاااا٥ًـلاااالًَياااا٧ ًًُّ

 

 

ًُّحااأ ن٥ًاِؿااا   ًَّٕلاااق   ج٬ى ؿـااا٦ًجؾااا
 

تقابل  فتسودّ كستُت )حيث استعمل فعلُت متعاكسُت لصفتُت متعا  ،إف انفعاؿ التضاد متساٍو ُب عملية التعبَت
 كما أفّ   ،ض القلوب ىناء وفرحاً وىذا ما يبيّ  ،ة فرحة بلقاء أيامها البيضاءالقلوب كانت ىانئة مستقرّ  وكأفّ  ،(تبيضّ 

 و جعل القلوب حزينة كئيبة سوداء.كما أنّ   ،فعندما جاء اٟتدث بّيض تلك الذوائب ،الذوائب ُب طبيعتها سوداء
عندما جاءت صورة  ،تتخّطى حدود احملسوس إىل ا١تعقوؿ لدى ابن سهل ،لونية معنوية ا كاف التضاد ذا داللةورٔتَّ 

 :(ٕ)إذ يقوؿ ،الرثاء فنية ٚتالية ُب تصوير يـو وفاة ا١تمدوح
َ اااا  ٦ِؿوِؿااااِحًقاااا٧ت ًجيػااااو  ً  ٧بؾااااك٥ً

 

 

ًاؾؼاأًبّق  ٦اػضااو٬ؾ ًجِيااوِ ًو٠ ٮ ااًضاا
 

ا كانت ىانئة ْتياة ا١تمدوح فهنا اآلفاؽ كانت سوداء ألهنّ  ،نسيالقلوب كانت بيضاء ُب بيت ابن الزقاؽ البل فكما أفَّ 
صحف اٟتساب أصبحت بيضاء من  غَت أفَّ  ،األحزاف غمرهتا ألفّ  ،دت ىذه اآلفاؽوِّ فعندما ودّع الدنيا سُ  ،وكرمو

ليو الصباح فعندما يطلع ع ،ع ابن أختوويقف ابن خفاجة وىو يعتصر األسى قلبو عندما يودّ  ،ة البيضاءفضائلو اٞتمّ 
 :(ٖ)ة األسى واٟتزف فيقوؿلشدّ  فيحسب صباحو مساءً  ،و يشعر بالوحشة والفرقةألنّ  ،ببياضو ا١تعهود يلقاه مسوّداً 

ْ جؾّصاا٨ًًبقااو  ؼهاا أؾد  ي ش ااحا  ً ٧ُّ ياااق ًل
 

 

 ْ ِلٮااا٩ًعؾاا٨ًحاا ًأً ِيااؿاًِأ ل ي ااػلحا
 

 ح عظم ا١تصاب الذي ينتابو ُب ذلك.ويوضّ  ،ىذا التضاد يظهر العامل النفسي ا١تنكر عند الشاعر إفَّ 
ؿ صفة األياـ من الفرح وا٢تناء إىل حيث يصف تبدّ  ،ويقًتب ابن سهل ُب إظهار العامل النفسي من ابن خفاجة

 :(ٗ)فيقوؿ ،اٟتزف والبأساء
 ٖباا٦ِقضااو ًبؼ ِبًٙ قا ؽوـااًًؾقااوؾ٩ًجؾع ااًً

 

 

 فؿاااوأقوؿـاااوًبعااأ ً ً ًًاػؼااأًأٮااالوً 
 

نها ببهاء نور وجهو وأعمالو و كاف يزيّ ألنّ  ،م سوادىا كانت بيضاء ُب قرب ا١تمدوحفالليايل رغ ،و تضاد معنويلعلّ 
 و عند ارٖتالو أصبحت ىذه األياـ سوداء د٫تاء رغم سطوع سمس النهار هبا.غَت أنّ  ،اٞتميلة

 ،ات عيشو وىنائو وسرورهوكانت ٖتمل ذكري ،إليها بَ سِ مدينة إلبَتة اليت نُ  ُب رثائوسحاؽ اإللبَتي انو أبو وا١تعٌت نفسو يضمّ 
 :(٘)حيث يقوؿ ،ا٢تناء الذي كاف يلقاه بَ و ُسلِ ألنّ  ،اعرفعندما سقطت ُب أيدي الفر٧تة اسوّدت أياـ الشّ 

 ػوغماأراًقاا٣ جؾؾهًيهّضاالق ؾعفاأ ًبفااوًؿً 
 

 

َ ااااًًوؿ  أّق  ٧ج٬ااااى فوًجؾـَّا٧ب فااااوًؼاااأً
 

ا كثرت األمور اليت ورٔتّ  ،يستعَته من الليلالذي ضاد الطبيعي ل الرصاُب البلنسي صورة رائعة من التّ وقد يشكّ 
ولذلك نراه يستخدـ  ،هر الطويل والتفّكر والقلقة ُب ا٢تمـو والسّ وخاصّ  ،يستخدمها الشعراء ُب الداللة على الليل

 :(ٙ)ُب ذلك يقوؿ ،ة مع الفصاحة والببلغةأيضاً ُب عبلقة تشاهبيّ ٧تومو 
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ً  ًأ ًق ااٖاؽداا اا ًح ياااى ًجؾٗؿااو  ًعؾقاا٢ًه

 ٦ًْااااااوًؼُؾَٔاااااا٦ِؿااااااه ؿ٩ًبلـا٧ق اااااا
 

 

ٚ ًِحااأج ًِؿااا٥ًطااا٧رًؾقااا٣ًًًَ ً ًؼؿاااق

ُ ًأؾػااااااوظن ٛ ًأقااااااوِ ًؿاااااا٥ً    بااااااق
 

وذلك لكثرة ألفاظو اٟتسنة ونعمو اليت ال  ،لقد جعل سواد الليل قميص حداد من اٟتزف الطويل والثقيل على ا١ترثي
فوس ا١تظلمة باٞتهل وانعداـ  تضيء جوانب النّ ده الببلغة البيضاء اليتو قلّ فًتاه يومي بأ٧تمو إىل ا١ترثي ألنّ  ،ٖتصى
 ا١تعرفة. 

ا أيضًا أظهر مشاعر اإلنساف ٕتاه ا١تكاف الذي التضاد اللوٍل مل يقتصر على مشاعر اإلنساف ٕتاه اإلنساف وإ٪تّ  إفّ 
 وىنائو. وِ ل موئل عيشوكاف يشكّ  ،٭توي ذكرياتو

 الماء والنار: 
 فّ إبل  ،البياض والسواد ُب إظهار ا١تشاعر الداخلية للشاعر حزنًا على ا١تفتقدمل يقتصر التضاد فيما تناولناه من لوف 

حيث يقف ابن ٛتديس دامع العُت يذرؼ دمعو الذي يغدو  عذلك قادىم إىل تصوير مشاعرىم اليت تلتهب ُب الودا 
 :(ٔ)فيقوؿ ،وقوداً لنَتاف حزنو

 بنٖ يااااو ِبًعـااأ ًعؾقااا٢ًؿااا٥ًجؾلؽاااوهًِ
 

 

 قؼاااااوِ ؾـاااااوًُجِاااااٗ ًذ ًً ًؿاااااوه 
 

فبقدر ما يذرؼ من دموع على فراؽ من  ،حيث غدت نوازع األضداد ُب صدره ،لقد ٚتع التضاد ُب فنية ٚتالية
ابن دراج القسطلي التهاب مشاعره على من  ا عّممورٔتّ  ،نار اٟتسرة واألمل واللوعة بصدره بقدر ما تشبّ  ،٭تبّ 
ومل يبق جفن إال أصبح غريقاً ٔتاء  ،إال التهب من اٟتزف واألسىصدر  فلم يبقَ  ،فأصبح اٟتزف عاّماً ٚتيع الناس ،٭تبّ 
 :(ٕ)فيقوؿ ،الدمع

 ُ ًَُ  ًحٖقاااااا١ ًػاااااا ًٮاااااأ  بـااااااو
 

 

  ااااااااوِهًٖقاااااااا١   ًغهًػااااااا٥ً   ً  
 

فكيف إذا ودّع  ،وا٨تّلت قواه ،فإذا ودّع واحدًا منهم انكسر عمود الصرب ُب صدره ،وال أغلى على األب من أبنائو
 :(ٖ)فيقوؿ ،ع عليهماوّ وىو مل ،الذي يقف على مشارؼ األسى الدفُت ولديو مثاؿ ا١تعتمد
 ُ ًفؿوجؾؼؾاااىًأٮاااؾً ًؿق٤ ٮاااً ؿاااوه ًـاااو

ٔب ٠ًًّٔٮاااٖل ج ًأُؾااا٭ااا  فًٖبقـفؿاااوجؾااا
 

 

ًو٨ًحااا٧اًجؾؼؾاااىًـ جـاااو ً ط٧ػوـ اااؿم ااا

ًًّٔ بً  ؾؼااااأًَؾاااااا٧ًب ٖ جؾااااا  وأؾ٧جـ ااااااًف
 

ولذلك اجتمعت نار األسى  ،ًا على فراؽ ولديوالذي مل ٬تد تصربّ  ا لوعة األبّ لقد غدا قلبو ملتقى األضداد، إهنّ 
 ب كيف للدىر أف يوّحد األضداد برزئو ومصابو.فعجُ  ،ودمع الفجيعة ُب قلب ىذا ا١تلك الشاعر

 :(ٗ)فيقوؿ ،متلّذذاً باألسى الذي ينتابو ،فإننا ٧تده يظهر التضاد ،وابن ىاٍل الذي آثرنا عنو ا١تبالغة ُب الوصف
ًووِ أعؾااا٨ًجؾياااًًً ؼااأًِااا١ًًًّأؼااا٧ر 

ًًّٖ   اأذجًجؾاااا٧  ًبااااو  ًؿناااا٣ًفاااإجًجؾ

 جؾؼؾااااا٧ِ ًفااااإجً اااااوهًًِأ ًجـفااااا٣ب
 

 

ًُّضااااوِ  أعؾاااا٨ًجِ  ٨ًب اااا أعؾاااا٨ًجؾ

ً ًؿناااا٣ًفاااإجًجؾيااااـوًًًً   ذجًجؾاااادا

ٔ  أ  ًُ ً ؼاااااا ِهًفاااااإجًبـااااااو  وش ااااااج
 

ذي ل ٍب ٬ُتمل من أجل أف يظهر مكنونو الداخلي الو يفصّ فإنّ  ،ي يعُت على ٖتّمل ا١تصابإنو التضاد التفصيلي الذ
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 انتابو ُب ىذا ا١تصاب اٞتلل. 
والتأثَت ُب نفسية ا١تتلقُت حىت يعيشوا  ،لقد كاف ٢تذا التضاد اٟتزٍل ا١تأساوي أثره ُب االستيبلء على مشاعر الشعراء

 اٟتاؿ النفسية اليت تسيطر عليهم. 
  ّالـور والظّ الن: 

ولذلك درج  ,وتزيد ُب ٫تومو ومأساتو ،إلنسافا ٗتّيم على قلب األهنّ  ،الفرح نور وا١تصيبة ظبلـ ومن ا١تعروؼ أفّ 
فعندما توُب  ،ؤه أنوارًا يهتدي هباو ُب حياتو كانت آرافإنّ  ,الشعراء إىل اٟتديث عن سجايا ا١ترثي وسمائلو وفضائلو

 :(ٔ)األندلسيوُب ذلك يقوؿ ابن شهيد ,ت الظلماء على من بقى بعدهوانقضى عهده حلّ 
ُ وًبااالـا٧ًجؾعؿااا٨ًعـبااًاؾ اااهاق    ُأقااا٧ً٦ِج

 

 

 قاااااا٧ت ذجرًغ ًظؾؿااااااوه ًًاؿ ااااااؾه ذجًأظد
 

ٍب أضاؼ ذات غيـو إشارة إىل ا٢تمـو اليت  ,وبُت أنوار وظلماء ,دًا ما بُت ٬تلو وأظلمتفكاف ىذا التضاد متعدّ 
 تراكمت ُب صدور الناس. 

 ذىبت ندما ذىبَ وع ,ٔتا ٭تملو من علـو وفنوف ,ا كاف ا١ترثي ىو نور ا٢تدى الذي يهدي الناس إىل الصوابورٔتَّ 
 :(ٕ)وُب ذلك يقوؿ ابن عبدوف ,الناس الذين كانوا يريدوف تلقفها لّ فض ,العلـو اليت ُب صدره

ٔ ً ذجًؿاااوً٭ااا٣ًًّؾؾعؾااا٧ت ٥ًاؿ ااا  فوـوِااا
 

 

 ًٖج اااو  ق ااابعاأًجؾـً ٢ً ًظؾؿاايًجؾّشااًا
 

إذا ذىب من يضيئها ف ,فإف العلـو نور يُهتدى هبا ُب ظلمة الشك ,و تساؤؿ حزين يطلقو ىذا الشاعر لشدة حزنوإنّ 
وكذلك حدث ١ترثي ابن الزقاؽ البلنسي الذي كانت  ,ك والوىمطوف ُب ليايل الشّ الناس سيتخبّ  ُب صدور الناس فإفّ 

 :(ٖ)إذ يقوؿ ,وىذا حاؿ أىلها ,فعندما ارٖتل أصبحت ُب ظبلـ من اٟتزف سرمد ,تضيء بو الدنيا
 أ٭اااوهرًبااا٦ًجؾااأـقوًَؿوـاااو ًؾـاااوظًٖ 

 

 

 ٔ ؿ ٖاَ اا٥ًًجِااٗ  ؿااًفااوًؾقاا٣ً ػؼاأًعؿب
 

ها عّم ليل اٟتزف كل وعندما ودعّ  ,نيا بو رحبة منَتة مضيئةحيث كانت الدّ  ,لقد أظهر التضاد مكانة ا١ترثي ُب قومو
 فأصبح سرمداً مستمراً.  ,ة ليل ال ٯتكن أف ينكشف ظبلمو مدى اٟتياةا أصبحت ُب غمّ وكأهنّ  ,ا١توجودين

وحّل  ،ل رجاحة الرأي والعلم والكـرخيَّم على الناس بعد أنوار ا١تمدوح اليت ٘تثّ لقد أظهر التضاد اللوٍل اٟتزف الذي 
 بلـ على اآلخرين. اٟتزف واألسى والظّ 

 الكوكب: 
 ,اعر وُب نفوس القـو ٚتيعاً  عن أ٫تية ا١ترثي ومكانتو ُب نفس الشّ وكثَتاً ما كاف الكوكب ٭تمل رموزاً شعرية معنوية تعرّب 

حّل  , فعندما توُبكاف يشيع بُت الناس اإلٯتاف والفكر والشرع  ,ن ا٠تطيب كوكب ىدىفهو عند لساف الدين ب
 :(ٗ)وُب ذلك يقوؿ ,الظبلـ على اآلفاؽ ٚتيعها

ًِ ِٔعاااب ٥ًااًجؾاإ ًِؿاًأ ج  ااًى ؽهاا٧اقااوًؽه
 

 

 جيػااااااو  ًفاااااإِ ِبً ت جؾظهاااااأً ؽهااااااُ 
 

حياتو ونشاطو الشرعي بُت  سَتة "يا كوكب ا٢تدى"و ففي قول ,لقد أظهر التضاد االكتفاء البديعي الذي ٬تلوه ىذا البيت
 وقد عّم ىذه اآلفاؽ.  ,إشارة إىل الضياع اٟتاصل من بعد فقده "ركد الظبلـ"و ,وقولو )من بعده( أي بعد أفولو ,الناس

٧تـو ا٢تدى  دَ قَ وعندما ارٖتل فػَ  ,فقد كاف مهتديًا ُب حياة ا١ترثي ,عورولعّل ابن شهيد يشارؾ لساف الدين ُب ىذا الشّ 
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 :(ٔ)حيث يقوؿ ,اليت كانت تنَت سبيلو
ًّ ٠ً قا ؽه  ًا  ًا ذجً  ٧ًِ ط ًاجفمأج٩٬ً ًج

 

 

 ٌااا٧ؿ٩ًه ٧ا٭ اااًو  ـ اااقا ؼااأًػؼااأرًع 
 

وىي قاعدة تضادية يؤّكد عليها لساف الدين مرّة ثانية، فإّف ىؤالء الذين ارٖتلوا كانوا الكواكب اليت تنَت سبيل 
 :(ٕ)ا١تهتدين، فهو يقوؿ
ّ ؾهااا٨ًؽاااوـ٧ج ً ذجًأػ ااا١ ً    اااًوِ ق اااو  ُ ًج

 

 

ـ٩ًًًًِ ِاااه و ُ ف ااوًؾهقااا٣ ًأ  ؽه٧ جِؽااى ًق هاؾ اا٧ًـ٧
 

فما من أفق دجا ليلو إال  ,ٚتيل يضيؤوف الليايل ا١تظلمة و٤تتد حسنٍ ٍُ  وكـر يدٍُ  م ٔتا ٭تملوف من كـر أخبلؽإهنّ 
وبارٖتا٢تم أصبح كل شيء  ,على العا١تُتدىا ليسطع نور ا٠تَت والربكة فتبدّ  ,وكانت وجوىهم أنوارًا تسطع ُب الظلماء

 تو. اعر بعد فراؽ أحبّ على عظم ا١تصاب الذي يشعر بو الشّ  وىذا يدؿّ  ,مظلم
 :التضاد اللوني في الغزل -اً لثثا      

  ّوادالبياض والس: 
ة ُب ا١تتجليّ من األلواف  من ا١تعروؼ أف العاشق الذي ذاؽ ٝترة اللوف من خبلؿ تكوينو سينجذب إىل ما ٭تبّ 

من ٝترة  ببلدهقبيل مع ٘تييز ما يرغبو ُب غر ألنو مثَت الشتهاء التّ عراء إىل بياض الثّ وأكثر ما ا٧تذب الشّ  ,معشوقتو
 :(ٖ)وُب ذلك يقوؿ ابن خفاجة ,اللمى

ٖ ِبًجؾُؾؿ ااا٨ق اااأؿ اااوً ب  َ اااؿا ً ً ٖ  و  ًجؾنبغاااا
 

 

ٖ ً ًػهًً   ٖالًِٖ ماًاح يا٥ ًَاور ًجؾي او  ِبًجؾطها
 

فعندما تبتسم احملبوبة ويظهر بياض أسناهنا الناصع عند ظهور باطن شفتها  ,ادًا لونيًا ُب شيء واحدفقد أقاـ تض
و مل يكتِف بذلك بل أضاؼ غَت أنّ  ,غر ُب إغرائو الشهياالشتهاء الذكوري ينجذب إىل تقبيل ذلك الثّ  فإفّ  ,السفلى

 ،و جعل االشتهاء متباداًل بُت اٟتبيبةفإنّ  ,الناعسةحر ُب العيوف وىو حسن جوالف السّ  ,إىل عنصر التضاد سحراً آخر
ضاد اٟتركي بُت اٟتركة وىي وال ٯتكن أف ننسى التّ  ,وباف العشقي التاـِسو يكوناف ُب حاؿ الذّ عَ ففًتة الطرؼ ونػَ 

راقاً ورة إش٦تا يزيد الصّ  ,اعسوحركة جوالف السحر ُب سكوف الطرؼ النّ  ,مرة ُب اللمىاالبتساـ ُب الثغر وبُت السّ 
 وٚتااًل.

 :(ٗ)فهو يقوؿ ,نةمظهراً براعة إبداعية معيّ  ,وأما ابن خا٘تة األنصاري فيظهر التضاد اللوٍل والتضاد اٞتنسي ُب وقت معاً 
 َ ِعاااا طهًبنُ ٕاع ااااؽاااا٤ًؼمقاااا٣ًَؿاااا٥ًًً

 

 

َ ااًاجؾطهًٛ بااا ًباااًق  قااا٧  جؾع ًٖ ؿاؾااا٨ً 
 

 

ُ ً جؾشُّااااااًلااااااوه ِظًؿااااااوب بفااااااوًجؾؽ ًٖ  ن ًح اااااا  ؾعااااااٖق٥ جًٔ َااااااافٔجهًأ جؾااااااااِىٔ
 

 ،اضطراب ُب عصرهو  اعر من حروبفَّ باعثها ما يشهد الشّ إحيث  ,ُت ٚتااًل وروعةً وىي صورة تأخذ بألباب ا١تتلقّ 
ة قلوب و قبيلة عذرة من رقّ ١تا امتازت ب ,ة الغايةمستلهمًا عذريّ  ,فلينقل رحى ىذه اٟتروب إىل ساحة العشق وميدانو

باء برماح العيوف اليت ترشق من تلك الظّ وكم طعُت ٍ  ,اعمةغزالف الصغَتة النّ بسيوؼ ال فكم قتيلٍ  شباهنا وشفافيتها،
عن الرجاؿ لكي  رات اللواٌب حجَّنْب حسنهنّ ُب حرب جّل فرساهنا الظباء ا١تخدّ  ,األنثوية اليت تفيض أنوثة وٚتاالً 

 يصرعنهم.
  .ذين ٮتافهم الناسوىم الرجاؿ األشداء والفرساف ال ,وإذا نظرت فإف الشهداء ىم أسود العرين

بل أظهر التضاد اٞتنسي من أجل إضفاء اٟتيوية واإلعجاب  ,ضاد اللوٍلابن خا٘تة األنصاري بإظهار التّ  ومل يكتفِ 
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 وىو اٞتماؿ اٟتقّ  ,تها وضعفها أصبحت قاتلة األسود ا١تعروفة هبّيبتهاالظباء معروفة بوداعتها ورقّ  فإفّ  ,على صورتو
 فيصرعها ُب ميداف القلوب. ,قاً الذي يسيطر على القلوب عش
 :(ٔ)متغزالً ابن فركوف يقوؿ  .بن خا٘تة وتفّنن هبااورّٔتا تناوؿ غَت شاعر مثل صورة 

ُ  ًِبواػؾ ٗا ٛ ًجؾِظل اااااوظ ااااا٦ ًق ااااا  لاااااق
 

 

ّٖؿاااااو اًً ٖ ًجؾ ُ  ًِبي اااااؿا ٗا ُّ  ًق ااااا    ؼهااااا
 

والرماح واللحظ والقّد مظهرًا ٚتاؿ  بابُت البيض والّسمر والظُّ  دفهو قد ضاد ,دةالشاعر من جوانب متعدّ  لقد أجادَ 
 احملبوب.

من شعراء العربية  وىذا ما شهدناه لدى كثَتٍ  ,باً ر ٖتبّ ث إىل ا١تذكّ ومل يكتِف بذلك بل نقل احملبوب من صيغة ا١تؤنّ 
ب حد  فلحظ اٟتبي ,(ٕ)والصفات األنثوية على الذكر ,كرية على األنثىفات الذّ إذ يسبغوف الصّ يفعلوف مثل ذلك ٖتّبباً 

بينما  ,ها عشقاً وّٖترقاً يويدم ,فاللحظ يقطع القلوب ,مبلغوا ال تبلغ وىو يزري هبا ألهنّ  ,حد  وقاطع أكثر من السيوؼ
 ماح اللدنة.ما يزري بالرّ  اٟتبيب ٯتتلك من اىتزاز القدّ 

وىذا ما صنعو  ,بيجوذلك للولع الذي ذكرناه باللوف والتد ,ا ٞتأ الشاعر ُب بيت أو بيتُت إىل أكثر من تضادورٔتَّ 
 :(ٖ)إذ يقوؿ ,الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي

ًطٖؼـاااو  ً ؼااأًغاااٖ ًجؾضاااقوًًًً حااا٩ّ

  حؿًٖجِؾا٨ًَا٧ ًجؾؾواوظًـ٧جٮاًٞجؾااًًًًً
 

 

ًبغااوُِ ً ؿااوًجؾشاا٧ ًؿاا٥ًؼؾااىًج ااى 

 ؿلوَاا٤ً ضااًٖجؾ٧ِاا٩ًبااقًٛجؾرج٬ااىًًِ
 

هبّية األلواف  ,ا لوحة متداخلة األصباغوكأهنّ  ,افصورتو ٘توج باأللو األندلسي لقد جعل أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ 
وىذا ما ,بلً والطرؽ ال يكوف إال لي ,(طرقناهو قاؿ )جعل الزيارة ليبًل ألنّ فالشاعر  ,ة عّدةمعتمدًا على أساليب بديعيّ 
 لشوؽ مستقرّ وىو أّف ا ,ٚتيل فأعقبو بتضادٍ  ،نسّ الو )أي الشاعر( أصبح كبَت ا إشارة إىل أنّ جعلو يتبعو بغروب الضي

فقد  ,فات اللونيةبدأ يسكب الصّ ٍب  ,ق اٞتماؿويتعشّ  ,عشقاً ما داـ قلبو ٮتفق  و ال يغرب من احملبّ ألنّ  ,ُب ضلوعو
فإذا  ,لواحظو سود تغري العاشق با١تغامرة غَت أفَّ  ,وصف ذاؾ اٟتبيب بالًتؼ ألنو مزيّن باٟتلى األٛتر وىو الذىب

يسطع منها بياض صدره الذي  ,زة با٠تضرةؼ عليو فثيابو مطرّ وقْد باَف الًتّ  ,ثغرهابتسم اٟتبيب كاف البياض من صفة 
 ٦تا يثلج قلب العاشق ويغريو بضمو ولثمو. ,لج٭تاكي الثّ 

 الهالؿ، القمر: 
داً ُب قضية عيوإ٪تا ذىبوا ب ,(األسمر من مشتقات األسودعراء على ذكر التضاد بُت األبيض واألسود )ومل يقتصر الشّ 

 .ناً عاً فنياً معيّ عوف هبذين اللونُت تفرّ فأصبحوا يتفرّ  ,دالتضا
بلـ ىو ظبلـ ٫تومو وأحزانو بينما الظّ  ,ويكٍت عن ا٢تبلؿ باحملبوب ,بلـضاد بُت ا٢تبلؿ والظّ فا١تعتمد بن عباد يظهر التّ 

 :(ٗ)فيقوؿ
ًً  قااااوًفاااا    ً ذًب اااأجًؾاااا٩ًَُؾاااا

 

 

ٖ باااااورًِ  عااااا٥ًػااااامج  ً    ـباااااي ًجؾؽ 
 

ى اٟتبيب فإذا ما ٕتلّ  ,فهو ُب ظلمة من الكربات والضيق ,وتتناوشو سهامها ,نو مأزـو تتناوبو ا٢تمـويعلن الشاعر أ
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وكاف ىذا التضاد  ،و يشعر بانكشاؼ الغّم وجبلء الصدربضوء وجهو الذي ٭تاكي ا٢تبلؿ ٚتااًل ورفعًة وبياضاً ونوراً فإنّ 
مقارناً  ، سكوف نفسو إىل اٟتزفُتوب ،فيها من سعادة وفرح وابتهاجٔتا  ,يركة اليت ٭تملها التجلّ لطيفًا مزاوجًا بُت اٟت

 ور. ت ٔتا فيها من انكشاؼ ونبدا وٕتلّ  بُت
 :(ٔ)فيقوؿ ,ويلّح ابن الزّقّاؽ البلنسي على مثل ىذه ا١تزاوجة بُت اٟتبيبة وا٢تبلؿ

ِ اااف لوً  ًَلااأ ًفااا   ً قلااأ ًح ؾق فاااوً

ًًًًغوَؾدمفوً جؾأ ٨ًجؾغٖبقاى ًً  ؼأً  ؾعا
 

 

ٖبػؿااااوً ً  ًباااا ًجُّ  ً جّػ اااا١ً ق ػاااا

 ؿـااا٦ًعؾااا٨ً  ـمقفاااوًحؾاااي ًجؾّشاااػ١ ًً
 

ألّف ٚتاؿ األنثى ا٠تلقي  ,الؿ واألنثويةوىذا غاية ُب الدّ  ,ع اٟتبيبو٘تنُّ  ٖتمل ُب ثناياىا لطائف اٟتبّ ا صور لطيفة إهنّ 
ؼ ويتبلمع مع حليها  عبلئم الًتّ  حيث تظهر عليها ,يـو ىبلؿ يزداد هباء كلّ ا ا عندما تبدو تظهر كأهنّ فإهنّ  ,ُب حيائها

وعندما  ,ماء على األرض أـ ارتفعت األرض إىل السماءىل نزلت السّ دري , فما نماءو الشهب ا١تتناثرة ُب السّ كأنّ 
( الشفق حمرةة )ا أخذت حلّ وكأهنّ  ،اٛتّرت وجنتاىا خجبًل وحياء ,٢تا ُب ذلك الّدجى ا١تد٢تمّ  ءهوإطرا وغزل ىأبد

 ,وىو يشَت إىل طلوع وجهها ىبلاًل من خبلؿ حجاهبا .ا ذكرناهورة أبعد ٦تّ مرمى الصّ ورّٔتا كاف  ,لتصبغ وجنتيها بو
وال بّد للهبلؿ أف يتنامى ويصبح قمراً  ,يل الذي يصطنعو اٟتجابواصطباغ وجنتيها ْتمرة ا٠تجل ُب جناح اللّ 

إذ  ,مباشرة مثل ابن عبد ربوفة للمحبوب الصّ  ولذلك رأينا كثَتًا من الشعراء يذكر ىذه ,بازدىار ضوئو ولونو وهبائو
 :(ٕ)يقوؿ

َ اااااااؼهؿ ٦ا ِ اااااااُػ٦ ً ًِؿااااااا٥اًمباااااااَىً

ًاًٮ ااااااااِوقػهم ٦ ًً ًؽوَااااااااى ًح ـّاااااااا

َٖقٖػااااااااًٞجؾّشاااااااًا  ؽ٧اً جًؼهؿ اااااااا
 

 

ً َ  ِااااااااا٨ًِؿ ااااااااا٦ ً   ؿ ااااااااا٦ا

ً ب ؽاااااا٨ًؿاااااا٥ًُمحااااااينًؼهؾهؿ اااااا٦اًًً

 ق ـاه ؾاااااا٩ًعاااااا٥ً   اف اااااا٦ًِظ ؾهؿ اااااا٦ا
 

وىو كاتب حّنت صحيفتو من  ,فقد أ٨تلو الّسقاـ شوقاً إىل اٟتبيب ,وقساوة الفراؽ اعر ىنا من لوعة اٟتبّ يعاٍل الشّ 
و يرفع و إذف، إنّ فما باؿ عينيّ  ,عليو وأصبح قلمو يبكي رٛتةً  ,وٛتلت شوقو الذي ٮتتلج ُب صدره ,اٟتبيبقسوة 

ي القمر الشاعر التضاد ُب ٕتلّ  فأصبح ساطعًا حيث أّكد ,لماءهو الظّ شكواه إىل ىذا القمر الذي انكشفت عن وج
 اً ْتركة ٚتالية لطيفة. وانكشاؼ الظلمة عن وجهو مثنيّ 

 :(ٖ)فيقوؿ ,و ساكن ُب سويداء قلبوفإنّ  ,وال يبايل ا١تعتمد بن عباد إف غاب عنو حبيبو
ٖ ًغااااو ًعاااا٥ً  ًً  ؿااااٖ ًػ٧ـاااا٢هؼؿاااا

 

 

َ اااااااً َاااااااؽـو  ً    مدػااااااامجِ ٧ًج   ً
 

اً بديع لطيف مكنيّ  فجاء بتضادٍ  ،ووىو لبّ  ,اد الفؤادرًا ُب سو عن جفوف الشاعر إذا كاف مصوّ فما ينفع اٟتبيب غيابو 
 نة. مطابقاً بُت اٟتضور والغياب ١تا فيهما من حركة ٚتالية معيّ  ,عن سواد قلبو بسويدائو

 :(ٗ)فيقوؿ ,ياجي السود عنوٕتّلي اٟتبيب ببياض وجهو سيذىب الدّ  أما لساف الدين بن ا٠تطيب فإنو يؤمن أفّ 
ًِِٖ ؿ اااوًجؾؼهف اااقاااوًأقُّ   جؾااإ ًوَ ُّه اااج

 

 

ّٖؾهااااهاَ  ًَّٔاااا٨٦ًِبغ  ٧  قو ٩ًجؾّيااااجؾاااا
 

حوف ببياض وجوه يتمدّ وأىل اٟتجاز  ,فالقمر حجازي وىو اٟتبيب ,اٞتميل يمن البديع التدبيجٛتَّلو شيئاً  ,و تضاد لطيفإنّ 
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ود اليت ٘تاثل الدياجي ُب ت السّ بانكشاؼ الُغمَّا ى ىذا القمر فإّف ضياءه كفيلٌ فإذا ٕتلّ  ,يتخذف ا٠تمار دائماً  فتياهتم ألهننّ 
 :(ٔ)وابن خفاجة يظهر لوعتو وعذابو ُب ىوى حبيبتو ا١تماثل للقمر سناًء ورفعًة فيقوؿ .حلكتها وسوادىا

٧َٖ ؾاااااا٩ً ًف اااااًاقاؾهًطااااااور   اًؼؿاااااا
 

 

 ٤ ـ اااااااعااااااا٥ًؾقؾااااااا٩ً اًأهًـاااااااوت 
 

وي بُت ناـ ومل أًل، وىو مطابقة فالتضاد متعدد من خبلؿ الّسواد الذي يقابل بياضاً واحداً، ٍب عطف على تضاد معن
لطيفة، فإنّو ٯتثل ٫تومو بالليل الطويل الذي ٮتيِّم عليو من دوف وصاؿ ذلك القمر، غَت أّف ىذا القمر يناـ ىانئًا عن 

 ليل ٫تومو، وىو ساىٌر يرعاه.
ساؤؿ قمر لى سبيل التّ فإنو ينادي ع ه،وإظهار التضاد اللوٍل الذي يريد ,ة ُب تدبيجوورٔتا كاف ابن خا٘تة أكثر دقّ 

 :(ٕ)فيقوؿ ,فؤاده
  اااا٨ًًِ  قاع ااااِؾًًاؾهااااه ٖ ًؿااااوًجـاؿ ااااأؼد

 

 

ُ   ً غهاااا  وُجغ اااالو ًؿـفااااوًػهجؾّصااااًو
 

غار ( و)غاراجى وغياب القمر )و٬تمع الدّ  ,فيجمع إنارة القمر والصباح الذي يلمع ويذىب ,يزاوج ُب تضادهو إنّ 
ا٧تلت ا٢تمـو  فإذا ,القمر ا١تضيءو ستبشر بظهور اٟتبيب كأنّ حيث ي ,وىو تضاد ٚتيل يظهر مدى لوعتو ,(الصباح
 فغار صباح عينيو وضياؤ٫تا لغيابو.  ,عادة غاب ذاؾ اٟتبيبالسّ  وشعر برفيف ,عن قلبو
 البدر: 

وىو وجو  ,ويهدي التائهُت ,الظبلـ بنوره سواء، فهو يشقّ  على حدٍّ  عراء والعاشقُتوللبدر مكانة رفيعة ُب نفوس الشّ 
ولذلك كثر ذكره  ,ماء وسيدىاوىو زبرقاف السّ  ,وىو األمل الذي يًتاءى ُب النفوس ,ى من الثيابب الذي يتجلّ اٟتبي

الذي يًتاءى ُب ظهور البدر وىو  وما يهّمنا ىنا ىو أف نظهر التضاد اٞتمايل ,عر األندلسي كثرة وافرة جداً ُب الشّ 
األمل باعر ليضيء فؤاد الشّ  ,جوفو األنصاري رآه بدرًا ٮتًتؽ الدّ فإذا بدا اٟتبيب أماـ ابن خا٘ت ,امتبلء القمر و٘تامو

 :(ٖ)فيقوؿ ,وا٠تصب
ًُُّ ٔاب ااااً ً ػؼؾدااااًأًاٖاؿ ااااً      ٧  جؾاااا

 

 

 صاااا٧  جؾغ ًٛ عاااااب ً ً ؾدااااؼ ٨ًػهـباااان  َ 
 

فإف ا١ترأى  ,نة ليزيدىا ٚتااًل وفتنةً أضاؼ إليها الشاعر حركة معيّ  ,ةالتضاد للصورة اٞتمالية جلت عن روعة فنيّ  فإفّ 
ٍب أضاؼ اٟتركة  ,فس اليائسةأي اٟتبيب الذي يضيء ليايل النّ  ؛بدر الدجوف :فقاؿ ,جاء بو نكرة إلثارة انتباه ا١تتلقي

اً ليوحي بنمو ىذا ا٢تبلؿ إىل أف صار بدرًا تامّ  ؛معُّت   أـ تراه يعمد إىل اكتفاء بديعيّ مًا ُب الدالؿ والتثٍّت عنصرًا مهّ 
 :(ٗ)لذا قاؿ ابن خفاجة ,اعرلكي ينَت دجى الشّ  ,مبلحًة وحسناً 
 ً عأ ٮ اااااأًاؼهاااااا٣ًَقاااااااؾهً بٖ ؾهاااااا  

 

 

 مدُ ٔاب اااااااااً  هااااااااال ِب٦ً  ؿ اااااااااظه
 

البدر إذا  ألفَّ  ,الذي ٭تاكي البدر استدارة وضياء ,ور الذي يرسلو وجو اٟتبيبوء والنّ دائماً يكوف انتصاراً للضّ فالتضاد 
 :(٘)وُب ذلك يقوؿ ابن الزقاؽ البلنسي ,عاً وابتهاجاً اشقُت تطلّ إليو قلوب العحّنت صدع حجاب الليايل 

 َ ٞ ُ ًؿنااا٣ ًطؾهااا ١ًّٔ ي ااا ًغهًجؾلااأ   ٨جؾااا
 

 

  أ ػااااو  ًو٬ؿااااور حًؼؾاااا٧  ًًاػوـّاااا
 

طلع وىذا التّ  ،جىَت الدّ عًا إىل وجهو الذي يناحملبوب تطلّ  اعر إىلضاد اإلشاري وا١تباشر يظهراف مدى لوعة الشّ فالتّ 
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 شوقاً إىل وصاؿ.و  هنمار األجفاف بكاءً او ٚتيل ُب حنُت القلوب  فيو اكتفاء بديعيّ  ،سقالذي يقابلو الغ
حيث يقوؿ  ،ةنيّ عة مفلجأ إىل أساليب ببلغيّ  ,يورّٔتا حاوؿ الشاعر أف ينوّع ُب تضاده ٔتا يثَت اإلعجاب لدى ا١تتلقّ 

 :(ٔ)ابن خا٘تة
 ُ  ٦ع اااطؾهؿ ٥ً قاجؾع ااا٧ًج  َ اااً ؾؽااا٥اًبااأ

 

 

َ ااا٩ً لااااظه  عاااو  ٖاؿ ًِىٔجًجؾؼؾداااقا٧  ؾؽااا٥ً
 

فالبدر وجو اٟتبيب الذي يطلع ُب سواد العُت اليت أصبحت  ،اً نيّ د يعتمد التدبيج مظهراً لونياً معمتعدّ  إنو تضاد ٚتايل
يطلق  بديعيّ  وىو تضادٌ  ،و ُب سويداء القلب يرعىولكنّ  ،اعر لو, وىو ظيب بياضًا وٚتاالً لكثرة مراقبة الشّ  ،أفقًا لو
ا نوّع الشعراء بوصف آفاؽ ىذه البدور ة العشق الذي يسكن ُب فؤاد الشاعر, ورٔتّ تلقي ُب معرفة ماىيّ ر ا١تتصوّ 

فإفَّ ا٢توادج ىي أفق البدور لدى ابن  ،فإذا كاف سواد العُت عند ابن خا٘تو األنصاري أفق وجو اٟتبيب ،اٟتسناء
 :(ٕ)إذ يقوؿ ،فركوف

 ١ ػدااااأ ً  ٧جِ ٔ ًُ ااااوًج هاااًاب ااااًؽاااا٤ا
 

 

 ُ ًُّ هفاااوًؼااأً  اااـ٧  ًاُؾاااه َ ٨ًً ذا  جؾااا
 

بت يها من ىودجها رحّ فإذا ما حضرت اٟتبيبة ُب ٕتلّ  ،الدجى ىو تضاد بديعيّ و بُت النور ا١تنهلِّ من البدور  فالتضادّ 
 إذ كشفت دجى الفراؽ واٟتزف عن فؤاده. ،ال قلبو ٢تاعر وىلّ هبا مشاعر الشّ 

 :(ٖ)الً فيقوؿ متغزّ  ،شر البديعيوالنّ  يّ فإنو ٭ترص على الطّ  ،ندلسياألا الشاعر أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ أمّ 
ًًُّٔمماااور  ًو جؾضاااق ًِي ـباااؿاااوًبااا ًجؾ

 ذجَفاااؤً ػرقااا٢ًؿفؿاااوًُؿاااًًَشااافً 
 

 

١ً ؾهؿااااا٥ًِاااااعٖفوً  لقـفاااااوًجْماااااله

 باااأُج ًؿااااـ ج ًػاااا٧ ًغصاااا٥ًؿاااا٧ُ  
 

 ،والضيا ا١تقابل ٞتبينها ،جنةا ا١تقابل للدّ فأوؿ ما ذكر ليل شعرى ،اٞتمايل يبدو رائعًا ُب ىذين البيتُت التضادّ  فإفَّ 
وما ىذا الطي والنشر  ،وىذا أقصى ما ٯتكن أف ترى من ٚتا٢تا ،بدر وجهها ا١تنَت فوؽ غصن لطيف التثٍت حيث يطلّ 

  الدالؿ الرائع الذي تظهره اٟتبيبة إغراًء ولطفاً.ر اٟتركة الغنجية وتثٍّت فيتصوّ  ،إال من أجل أف يثَت ا١تتلقي
  ّلماءور و الظّ الن: 

ولذلك استخدمو الشعراء  ،جوة هبائو وتوىّ فُيغشى العيوف لشدّ  ،عن لوف البياض ونية اليت تشفّ والنور من ا١تفردات اللّ 
 :(ٗ)الً ولذلك يقوؿ ابن ٛتديس متغزّ  ،دوف من خبللو رؤيتهم للجماؿوكانوا ٬تسّ  ،األندلسيوف استخداماً شائعاً 

٥ًًِاؿ ااااِؾ٣ًاؼ اااا  ُج ـاااا٧ًجؾغٗجؾاااايهً٭ااااوف
 

 

 ٢ِياااااِؿً فاااا٩ًؿاااا٥ًطقلفااااوًغٗجؾااااي 
 

الة على عند داللة اللفظة الدّ  ضاد ا٠تفي الذي يكاد ال يظهر إال بعد ٘تّعن وتوقفٍ وقد استخدـ ابن ٛتديس التّ 
 (.المسكوىو ) ،وادالسّ 
 :(5)أمل يقل عنًتة مشبهاً لونو بلوف ا١تسك ،واد ُب مواضع كثَتةبالسّ  فَ صِ وقد وُ 

َااااا٧ ج ً   ػوْياااا٢ًؾاااا٧ـ٩ًًؾهااااِك٥اًأم ًأ
 

 

ِٔ ًِؿااااا٥اً    جهًًِ    ؿ اااااوًِؾي ااااا٧ جِ ًِ ؾدااااا
 

 :(ٙ)والدتوولة ُب رثاء وكذلك قاؿ ا١تتنيب مادحاً سيف الدّ 
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ً ًجّـااااوت ١ً ػ ااااَ ًػاااان ا  ٤اف ـاِؿااااً أـاااا
 

 

ًِْػااااانّ  ٛ ٢ًهيااااااج  جر ٗ جؾغ اااااً ت ًبعااااا
 

ورة وبُت الغزالة ُت اٟتبيبة الغزالة ا١تنّ ولذلك جاءت ا١تطابقة ب ،ا١تسك يستخرج من دـ الغزالف ألهنم يعتقدوف سابقاً أفّ 
ظر إىل الغزالة رؾ العُت بالنّ فأش ،ة الصورة الفنيةس ٚتاليّ ُب ٖتسّ وما ذلك إال لُيعمل اٟتواس ٚتيعها  ،ذات ا١تسك

 ُب الشعراء على مثل ىذا التضادّ  ويصرّ  .ةورة الفنيّ وأشرؾ الشّم ُب لطائف طيب الرائحة ليستجمع أجزاء الصّ  ،والنور
 :(ٔ)فيقوؿ ابن عبد ربو ،ظلمة الليل وا٢تمـو تصوير وجو احملبوبة بالنور الذي يشقّ 

 ً ًُّ ت ـااااا٧ُ ً ًظهاااااًأـااااا   ٨جؾااااا
 

 

 ًٔ  ٖج اجؾي ااااأًِؼداااااػهً َاااااٖج ٩ًعـااااا
 

 كانت ٫تومو أـ ظلمةأ جى سواءٌ فاٟتبيبة نور الشاعر ُب ظبلـ الدّ  ،ة رائعةيّ لو دالالت ٚتال ،اً يتوافق فكاف التضادّ 
ًا لطيفاً اٍل تضادًا خفيّ ر الثّ طفكاف ُب الش ،وهبا يستضيء سراجًا منَتًا إذا فقد ا٢تادي والدليل والسراج ،أيامونفسو و 

 اعر من قيد نفسو.يطلق خياؿ الشّ 
اإلبداعية ُب داللتها اٞتمالية ة وما ذلك إال لتظهر العمليّ  ،الشعرية أساليبهمن الشعراء بإيراد ىذا التضاد وفق ورٔتا تفنّ 

 :(ٕ)يقوؿ ابن دارج القسطلي .ٕتذب ا١تتّلقي إىل االنفعاؿ معها ،ذات جاذبية فنية
ُ ـ ااااأه ُ ًبوؾؾقاااا٣ ًِٔرؼهااااأ اًأتاًِم٧  ِمـااااو

 

 

ُ ًؾلاااااوَيًؼاااااٖجِم   ِمأ ًؾلاااااوَيً ااااا٧ج
 

فيقوؿ أنورؾ ٍب  ،فالشاعر يستخدـ االستفهاـ با٢تمزة داللة على بوح عشقي لطيف ،دلقد انتزع ىذا التضاد من متعدّ 
فيو إشارة لطيفة إىل ما كاف يستخدمو  (،أوقدت بالليل نارؾ)أـ  ،ة للمتلقيلنوع من اإلثارة النفسيّ  خدـ )أـ(يست

من كاف طارقًا يهتدي بنور وجو  كلّ   فيها تضمُت لطيف على أفّ و  ،ار ليهدي الطارؽ ليبًل إليهاالعريب من إيقاد النّ 
بل استخدـ جناساً  ،بد ربو أف يذكر التماع الوجو ُب ذلك الليلومل يقتصر ابن ع ،اٟتبيبة الذي يضيء ُب ذلك الليل

 :(ٖ)حيث يقوؿ ،لطيفاً يثَت ا١تتلقي
ُ ًجؾؾقااا٣ ًأ قااا٤ ٥ً قاٖ ػهااا  أ  ااا٦نًعااا٥ًـااا٧

 

 

 ـاااا٧    ًبفااااوًجّؾلااااو ًأ ٥ًًّّه ااااَ 
 

ذلك األدَل  ينشقّ حيث  ،رة ُب ذىن ا١تتلقية ا١تتصوّ يّ ليعطيو نوعًا من اٟتسّ  ؛فقد جعل لليل أدٯتًا وىو اٞتلد األسود
 بو جنوناً عشقياً رائعاً. فتجنّ  ،ليظهر نور األوجو الذي يذىل العقوؿ اليت كانت تستكّن اٞتماؿ

 نىػالس : 
وقد وردت ىذه ا١تفردة  ،وءوقد يأٌب ٦تدودًا معرّبًا عن الضّ ، الرفعة دودة(مياء و)با١توالسٌت )با١تقصورة( النور والضّ 
 .معُّت  السٌت ُب ذاتو يكوف ذا التماع كوٍلّ  ألفّ  ،على البياض ا١تشوب باالٛترار دؿّ اللونية ُب الشعر األندلسي لت

 :(ٗ)يقوؿ ابن زيدوف
  وفااااو  ٨ً  ؾهااااه َ ًي وًؾقؾهااااف ااااوًؾهق اااا

 

 

َ ااا  ٖ هااااػهًِه٧اعااا٥ً٭ ااا٦ًِقاااام ـ  اوً  ـ ؿااا٥ً
 

الليلة اليت أمضاىا عشقاً  فتلك ،ي ُب ىذا البيت يشّف عن لذة اشتهاء ُب قضاء ليلة عشق ٚتيلةإّف التضاد ا١تتجلّ 
ليسطع الفجر الذي ينَت  ،قد انكشف دجاىا عند إشراؽ وجنيت اٟتبيب اٛترارًا وخجبلً  ،ًا بُت أحضاف حبيبووحبّ 

ة اٞتميلة حيث ية العشقلوقد صرّح الشاعر عبد الكرَل القيسي األندلسي ٔتثل قضاء تلك اللي ،دياجي ظلمتو ا١تكفهر
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 :(ٔ)يقوؿ
 ٍَـ ذ ًغهااًِلٖاجؾُطاا٣ً ؽوقاا٧ًًبؽاا٣ّؾااف ـ 

 

 

َ ااًاؿ ي ااالاؿاااوَجرًؿ     ٗ ـ٨ًؼ ااا٦ًقلااأ ً
 

و ضوء قوس قزح الذي نو كأنّ واأللواف اليت تزيّ  ،الثغر ُب زينتو ولوف اٟتمرة اليت تعلوه فّ إحيث داً فالتضاد ىنا كاف متعدّ 
 ر با٠تصب واألمل.يبشّ 

 البرؽ والظالـ : 
وا عنو باألمل الذي ٯتكن أف ٬تتاح ظبلـ أو عربّ  ،يًا خاطفاً جو اٟتبيب ٕتلّ ي و ورّٔتا عرّب شعراء األندلس بالربؽ عن ٕتلّ 

 :(ٕ)وىذا ما أورده ابن ىذيل القرطيب ،اليائسة البائسةنفوسهم 
َااااااِاااااػهًٔاؼهاااااؾه   ٩ًِػاااااٖاطهًٖ ف ًِ أ

 عـاااااا٦ ً جؾظاااااا تًقػاااااار٦ًُّ م ؿاِِاااااا
 

 

ـِااااااع ؿ  ًؾهًٖلُّق ااااااًَ ٖاْااااااًٞب اااااا ٦ًو

 ٗ َاااااًعاااا٥اًهاااا٩ ـاؽااااوػرجًُجؾ ـِـ أ  ٦و
 

وسهر الليل  ،اشتاؽ إىل وجو حبيبو هوف ،وىو تشبيو صورة بصورة ،اً استخدـ الشاعر التضاد اللوٍل ليظهر تشبيهاً ٘تثيليّ 
ي اٟتبيب بضياء وجهو وسط ظبلـ نفسو اليائسة كلمعاف أسناف فكاف ٕتلّ  ،نةى لو ُب سرعة معيّ  ٕتلّ عسى أف يراه حىّت 
وؽ والغراـ ُب نفوس ضاد, وقد كثر تصوير الشّ ظهر طريقة استخداـ التّ ة مادية تُ وىي صورة واقعيّ  ،الز٧تي عند ابتسامو

وىو ما ذكره أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي  ،وأسهرىم العشق يرقبوف نور اٟتبيب ،الشعراء الذين عشقوا
 :(ٖ)بقولو

ًمبااااىنً  قااااًْؽاااا٣ًًّ قااااًْؼؾااااىًن

  ؿفؿااااوً ًجؾظاااا ت ًقٖؼااااىًجؾااااـه٤ 
 

 

 ٔ ًجي اااااوُجًجؾعااااا ًػاااااوؼمػ٨ًًػؼااااا

ًجَااااامطوُجً ًجؾغؿاااااوت ًْاااااًٞجؾاااااد  
 

د كي يعطي مقارنة ٚتالية وقد قصد إىل ىذا التعدّ  ،بلـ والربؽ والغماـضاد اللوٍل بُت النجم والظّ التّ أظهر الشاعر 
ا منح الربؽ شيئًا من األمل للشاعر ورٔتّ  ،و متّيم القلب يقتفي آثار اٟتبيبرغم أنّ  ،ر مدى شوقو إىل من ٭تبّ تصوّ 

 :(ٗ)يقوؿ ابن حـز .ق رجاءهو و٭تقّ ليهتدي إىل موضوع حبّ  ،عند التماع سناه
ًؽاإجًحااو٬ًٖ ًجؾؾقاا٣ً٭ااوؼًً  ٧فاا٦ًًًً

 ُ اااااوهً  جؿااااا٦ًًِػل ؾػااااا٦ًؿـااااا٦ً 
 

 

ًقااا٣ًؿيااا٧  ؿااا٥ًجؾؾهًُأاًجؾاااد ً ً جَ 

ًً ٔ    ًَاأ ً بعااًٛجُّج اا٩ً ًَػقاا
 

ولو ذكر الليل فقط ألوَب  ،فهو داٍج ومسودّ  ،ؼ ُب وصف سوادهر ويس ،اعر ُب تضاد عبلقة الربؽ ُب الليليظهر الشّ 
باليأس الذي يسيطر عليو، ورّٔتا سيطر اليأس نفسو على ك ٘تسّ وىو  ،و أعقبو باألمل الذي ال يفيدغَت أنّ  ،واستوَب

 :(٘)الشاعر أيب بكر بن عبد الرٛتن إذ يقوؿ
ًب   ٧اـق٣ًأ ًع ااااااِاااااااًٖ  فاااااااقااااااوًـ 

 ًُ  ؼااااااو ً وطػااااااوً ؿااااااوًؽااااااو ً  ًبو
 

 

ً ؾاااااا٧ً ًجْـااااااوتأًِفاااااااؾاااااإؾ٢ًجؾع 

 ؿااااوًَؾااااًًؿاااإًػااااوُؼًِ ًظاااا تًا
 

وكم ٘تٌّت أف يلتمع األمل ُب  ،فما زاؿ بظبلـ نفسو اليائسة البائسة ، منهاٍلاعر للحاؿ الشعورية اليت يعايستكُت الشّ 
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 حنايا نفسو شوقاً وىياماً.
 وتستويل عليو. ،عرسيطر على الشِّ تظهر ا١تكنونات الشعورية اليت ت ،نةة معيّ لقد أخذ ىذا التضاد دالالت معنويّ 

  ّار والماءالن: 
األندلسيوف عراء وقد استخدـ الشّ  ،ة ا١تكّونة للبياضتاف تدخبلف ُب اللوف األبيض أو ُب ا١تاىيّ والنار وا١تاء مفردتاف لونيّ 

 وىياـ. ىاتُت ا١تفردتُت للتعبَت عّما ٮتتلج ُب نفوسهم من عشق 
 :(ٔ) إبراىيم سحاؽاالشاعر أبو  يقوؿ

ُ ؾدااااؼااااو ًؼهٖ واقااااوًؿ    جَّاااا٨ًمًبـااااو
 

 

ًّٔ ؿوِح  ؿ٧ اقاااااو ًعاااااقًِ اااااوهًجؾااااا
 

صدود احملبوب وقطع حبل وصالو جعل  فإفّ  ، عن حاؿ نفسية ُب احًتاقو بالعشقفقد استخدـ التضاد اٞتمايل ليعرّب 
غَت أنو يفاجئ  ،وار ٔتاء دموعى ا١تتلقي أف يطفئ ىذه النّ يتشهّ وكم  ،فتحرؽ فؤاده ،بُت ضلوعو نار األسى تشبّ 

وكأهنا عُت  ،ر ا٤ّتاء عينو بالدمعي لتصوّ فيطلق ذىنية ا١تتلقّ  ،عينو قد ٤تيت ٔتاء الدموع بصورة لطيفة وىي أفّ  ا١تتلقي
 نة عن مدى حزنو وأساه.وما ذلك إال ليعطي صورة معيّ  ،مرسومة على وجهو

إذ يقوؿ  ،فيضادد بينها وبُت ا١تاء ،عن مدى التهاهبا عاً متضرّ  ليسأ٢تا ،وال ضَت أف ينادي الشاعر نار وجده اليت ٖترقو
 :(ٕ)ابن ٛتديس

 ُ ًًًِػقااوًـااو ًّٖ  اأ ًؽقاا٠ًعشاا  ؿو َضاا
 

 

ُ ًؼوَااا٣ ؿااا٥ًجّ ػاااو ًؾؾـّاااًًً اااوهن   و
 

ا١تاء  فمن ا١تعروؼ أفّ  ،ُب معٌت البيت يثَت ا١تتلقين ب ا١تبطّ التعجّ  فإفّ  ،داف على إظهار مأساة الشاعرلقد اتفق الضّ 
على شبوب  ٦تا يدؿّ  ،مدىاجفاف يزيد من ضراـ النار وال ٮتا ىنا ُب حالو العشقية فقد أصبح ماء األأمّ  ،يطفئ النار

 :(ٖ)اعر اٟتكيم عندما يقوؿوىذا ما يثبتو الشّ  ،عاطفتو وىيجاف فؤاده
ً ًَظـاااااا٧جًجؾاااااأؿًٞقطػااااااهًؿااااااو

 ج ااااااااا٧اًأبااااااااأج ًـااااااااا ج  ً ّ 
 

 

ًٔ ّٖفااااااوًجؾؽلاااااا ً٭ااااااؿـًًؿاااااا٥ًح

ٞ ً قااااااااااوِ  ّٔؿ  ؼاااااااااأَّمًجؾاااااااااا
 

قاد ىذه فاتّ  ،ر من يهوى واٟتنُت إىل وصالووكبده لن هتدأ عن تذكّ  ،ن ىذا الشاعر بأف نَتاف فؤاده لن تربدَ الظّ  يدفع
 .مع ا١تهرؽ شوقاً إىل من ٭تبّ النار دائم ٔتياه الدّ 

 :(ٗ)إذ يقوؿ ،ورٔتا ٞتأ شاعر آخر ىو أبو ْتر صفواف إىل ٥تادعة بديعة ٚتيلة ليظهر مدى لوعتو
ٛ ًأّ ًِىو٬اااه  ؿااا٥ًجؾع   ؿااأجؿع٩ًػاااق

 

 

ُ ٧ع٩ًـ اااااؾ  ً٭ اااااًٖ ِؿاااااناق   ًؿاااااوه   جو
 

وىذا حقيقة من عجائب  ،مع ا١تراؽ الذي جعل شجر آمالو و لوعة نفسو يثمر نارًا ُب ضلوعوفيضادد بُت ماء الدّ 
لطيفة بُت من ة ٦تا دعا بعضهم إىل عقد مقارنة تضاديّ  ،وعاشوا مرارتو احملرقة ،بوا على ٚتر ا٢توىالعاشقُت الذين تقلّ 

يقوؿ ابن  .وىذا من لطائف االلتفات إىل الذات ،ة ومن يبيت خايل الباؿ مقروراً تلتهب أحشاؤه نار شوؽ ولظى ٤تبّ 
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 :(ٔ)الزقاؽ البلنسي
ٖ ًحشااو  ٥ًاؿااوًؿ اًا ُ جؾـّااًؽواا ٖ ؿ ًو  ت ضااط

 

 

ُ ؼدااااؿ ًجْااااوِهًؽاااادِ ًحشااااو  ٥ًاؽؿ اااا  ٖ 
 

وىي تبيت  ،فهو يبيت ملّوعاً إليها ،وانشغاؿ احملبوب عنو إىل من ٭تبّ  أتراه يظهر لوعتو ُب مثل ىذا التضادّ  وىو ٤تق  
ا٢توى اليت تورث تضاداً قات رُ وىذا التضاد اٞتمايل ىو الذي دفع ابن شرؼ القَتواٍل إلظهار حُ  ،قريرة العُت ىانئة

 :(ٕ)فيقوؿ ،اً ُب معاناة العاشقٚتاليّ 
 ا٧ ج هااااًوِرؼهااااٖ لااااو ًؿاااا٥ًح ه قااااوًع 

 

 

 و اق ااااا ًِؿٖ هااااااجـاااااو ً َ ٖ قاـًِٔ ع صااااااَ 
 

ا ٕتعل قات ا٢توى فإهنّ رُ ا حُ أمّ  ،فالنَتاف تبّخر ا١تاء ،وٮترؽ قوانينها ،بيعة الفيزيائيةو العجب العجاب الذي ٮتالف الطّ إنّ 
 . ومياه العيوف تسيل إظهاراً للوعة االشتياؽ واٟتبّ  ،النَتاف الوجودية تضطـر

  ّيلمس واللّ الش: 
اعر فإذا ارٖتل الركب عن الشّ  ،ونية اٞتمالية اليت صادفت تضادًا ُب شعر األندلسيُتدات اللّ الشمس من ا١تفر  كانت
وُب  ،وما اصطحبوىا إال كي تنَت سبلهم حيثما توجهوا ،أظلمت نفسو بذىاب سمس ىواه مع ربعهاالعاشق الرمادي 

 :(ٖ)ذلك يقوؿ الرمادي
ً٘ـ اااًًاطهِ اًا  ج  ف٧٤  ًف اااًًن٧جف٤ًبشااؿ

 

 

 ٧جش ااااع ً ًؾقؾااااف٥بًؾاااا٧ ًَ ؾمفااااًو
 

م لوال إشراؽ ألهنّ  ،اىي احملبوبة اليت ارٖتل أىلها هبو  ،لقد أبرز التضاد ُب التفات ببلغي ٚتايل لطيف ُب سمس حياتو
ة على أّف النور قد ارٖتل عنو بارٖتاؿ الشمس وُب ىذا التعبَت داللة حتميّ  ،سٌت وجهها وتؤللؤىا ألظلم هنارىم وعشوا

و د ىذا ا١تعٌت اٟتكيم غَت أنّ ويؤكّ  ،وعشيت عيناه عند إبصارىم سبيلهم ،هنارىملم هناره عند وضوح وقد أظ ،مع أىلها
 :(ٗ)فيقوؿ ،يػضاد اللونل أكثر من الرمادي بإظهار التّ يفصّ 

ًًً ٘  ٭ااو٨ً  ًحشااوًج اا٧  ًجْااٗ ًُمشاا
 

 

 ؾااا٤َـااا٧ًُؾؾٖؽاااىًؿااا٥ًأـ٧جُفاااوًجؾظهًً
 

ٍب  ،مغاير للضحى حى مظلمٌ حى ألف مكنوف الضّ ظلم واٟتشا والضّ فلديو الشمس وال ،دةفقد ضاَدد بُت أشياء متعدّ 
قة تظهر مكنوناتو ة ُب الرّ ذلك بلطافة ببلغية متناىيّ  وكلّ  ،وعادؿ بُت ا٢توادج والركب ،وأنوارىا رجانس بُت تنوّ 

وأضفى على  ،ُب وصف اٟتبيبةاألندلسي ن أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ ا تفنّ ورٔتّ  ،الداخلية ا١تلوعة على الفراؽ
 :(٘)حيث يقوؿ ،اذة من أجل أف يثَت كوامن اإلحساس لدى ا١تتلقيمس صفات إنسانية أخّ الشّ 

 ٘ ٖ ًًاأُ  ااًعؾاا٨ًجُّ جِلًمشاا  فوِااع
 

 

ٖاًجْيااا٢ً ًجؾااا٧ُ ًًِأّ ًؾرقااا٢ه  جـمشااا
 

و حّرؾ لواعج  إنّ ٍب ،وبُت ا١تسك األسود والورد األٛتر ،فقد أظهر التضاد البديعي بُت وجو اٟتبيبة وليل شعرىا األسود
ة اليت توحي بإرخاء الشعر على األرداؼ وال ٯتكن أف ٗتفى اٟتركة الفنيّ  ،حاسة الّشم النتشار العطر ا١تتناثر منها
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 ا١تسك ُب الورد.  اظر إليها كيف ينتشرُ وتبخًت اٟتبيبة اليت تعرض نفسها لًتي ا١تشاىد أو النّ 
 التضاد اللوني في الخيل: -ًً  رابعا          

داً وىذا النصيب كاف مؤكّ  ،اظرينوكاف للخيل نصيب ُب إظهار تضاد ٚتا٢تا وتأكيد ٚتا٢تا ا١تتضاد من ألواف تبهج النّ 
وعليها يقطع ا١تسافات الطويلة وىي صديقو  ،و ُب ا١تعركةتوىي دارع ،ا٠تيل ىي مركب األندلسي ُب سفر وحضر ألفّ 

ما  وكلّ  ،النفسية وا١تعنوية وا١تاديةهبذا الكائن الذي عاش أحوا٢تم ولذلك عملت ريشة الشعراء وصفاً  ،الذي ال ٮتوف
يد ومواكب الفرح واٟتزف والغزؿ ولذلك خّصوه فقاسى معهم أياـ اٟتروب ورحبلت الصّ  ،ق ْتياهتمٯتكن أف يتعلّ 

 بصور بديعة ٚتيلة كاليت خّصوا هبا خلفاءىم وأمراءىم وسبلطينهم. 
 :(ٔ)فرسويقوؿ ابن ىذيل القرطيب ُب وصف 

ـّااااًْ لاجؾصُّاااا٧ً ف اااا  ٦ ؾ ااااقاؾهً ااااو  ٦ً   ًأ
 

 

 ٤ ف اااأًأ اِااااطٖق٥ً ً ؾداااًا٦ً ؿ ػؼيباااا
 

 .مو ُب شطرين ُب جلد أدىمولذلك قسّ  ،و خاف ليلو فلم يسمح لو باجمليءغَت أنّ  ،بحفهذا اٟتصاف أبيض كالصّ 
 :(ٕ)ويصف ابن ٣ترب فرسو، فيقوؿ

  أبؾااا١ًأعطااا٨ًجؾؾقااا٣ًـصااا٠ً فوبااا٦ًً
 

 

 ًْػااوحملً٘جؾـصااػًو غااوًُعؾقاا٦ًجؾصااًل
 

فالشاعر يستخدـ ىنا التدبيج اللوٍل ُب وصف فرسو، فقد تقسم لوف فرسو الليل والنهار، فنصفو أسود من أثر الليل 
 عليو، ونصفو أبيض من أثر الصباح. 

ة ا ىو ضياء أبيض ُب غرّ فكأ٪تّ  ،الدين بن ا٠تطيب فحصانو أشهب إذا الح ُب غسق الدجىوىو كذلك عند لساف 
 :(ٖ)فيقوؿ أدىم

 جؾاااأ ١ً٨ ي اااا ًغهً   ً  اًىنف ِاااااأه اأه
 

 

ـّ  ٤ ف اااااا ًأ اًب ّٖوًفاااااا٧ًغ ااااااؿ ااااااػؽل
 

وغسق الدجى يناظره  ،ةفاألشهب تقابلو الغرّ  ،ة ا١تعٌت الذي يريدهففي ىذا البياض من التضاد والتناظر ما يظهر ٚتاليّ 
ثل ىذه الصفات غَت أنو يتفّنن ُب إظهار ويشاركهما ابن فركوف ُب م ،وىي صفات متضادة ُب الوقت ذاتو ،األدىم

 :(ٗ)فيقوؿ ،ٚتالية التضاد
ِااا٥ًاِؿااػه ٞ َ ً ذاًْ لاؽوؾصُّااًىنف أ ًّٔلاا   ٨جؾاا

 

 

 وطهؿ ِااااأهًٖ هاوؾػهباااً  ٧اؿـااا٦ًجؾػهاااًُ غاااو    
 

 ُب أحلى معٌتفيظهره  ،ونية اليت يسبغها الشاعر على حصانوالتضادي ىو الذي يزيّن ىذه الصورة اللّ فهذا التداخل 
 ويغادر سواده مبيّضاً. ،جىباح الذي يتابع الدّ فهو أبيض سريع كالصّ  ،ن اٟتديث عن سرعتويتضمّ 

 فًا لديهم بل يرد عفوَ وأنو مل يأِت متكلّ  ،على استغراؽ الشعراء ُب مثل ىذا التضاد اٞتمايل إهنا صورة بديعة تدؿّ 
 ا٠تاطر.
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 خاتمة البحث ونتائجه
 

ّية ُب رياض اللوف الذي كاف يزدحم ُب الّشعر األندلسي، ويضّج بوحًا باٞتماؿ لقد كاف البحث جولة فنّية ٚتال
والغٌت، ورأينا كيف اتسع القاموس اللفظي لدى الشعراء األندلسيُت ٢تذه ا١تفردات اللونية اليت نقلت إلينا شحنات 

لمية، وٯتكن أف ندّوف أىم النتائج مشاعرىم وألواف أحاسيسهم ٦تا جعلهم يكتبوف سحرًا لونّيًا لو أبعاده الفكرية والع
 اليت توصلنا إليها ُب ىذا البحث:

 أثبت البحث أّف اللوف جزء من ا١تشاعر اٟتّسّية اليت كانت تزدحم ُب صدور الشعراء. -ٔ
استنتج البحث أّف الشعراء استطاعوا أف يزاوجوا بُت اٟتّسي وا١تعنوي ُب سبيل الوصوؿ إىل صورة شعرية ذات  -ٕ

 ايل فٍّت متمّيز.ٕتسيد ٚت
ٯتكن أف نسّجل أّف الشعراء مل يقصدوا زحم اللوف ُب أشعارىم، وإ٪ّتا كانت ا١تفردة اللونية تأٌب عفو ا٠تاطر من  -ٖ

ُب البلشعور، وىذا ما أثبتناه ُب تضاعيف ىذا البحث حيث أّف القاموس  خبلؿ العملية اإلبداعية اليت تتمّ 
من خبلؿ الثقافة وا١تشاىدة العينّية، وىذا يدخل إىل ٣تاؿ ال شعورىم، اللفظي للشعراء األندلسيُت يتشّكل 

وعندما ٗتتزنو اٟتافظة اإلنسانية وٕتزّئو إىل صور ٤تللة إىل مادهتا التشكيلية األوىل، فإّف الشاعر يعود فيصوغ 
وقف ا١تثار، عند توفر الصورة اٞتديدة من خبلؿ استحضار ىذه اٞتزئيات ليشّكل منها ّكبًل ٚتعياً يعرّب بو عن ا١ت

 اللحظة التحريضّية ا١تعّينة اليت توجو ساحة الشعور إىل ا١توضوع.
لقد ثبت خبلؿ ىذا البحث أّف الطبيعة تؤدي دورًا وظيفيًا ُب تشكيل اللوف, فإهّنا مادة فّياضة حيث تتواءـ  -ٗ

زاء الصورة الفنية من الطبيعة اليت الفكرة اجملردة ُب ذىن الشاعر باختيار ا١توضوع, فيأخذ الشاعر بعضًا من أج
تغٍت رؤياه الفنية، فتصبح الصورة منتزعة من متعدد يتوفر فيها التدبيج الطبيعي، وتغدو صفات الطبيعة جزءاً من 

 التشكيل الفٍت ُب الّصورة الشعرية.
 مناٍح عّدة منها: تبُّت لنا من خبلؿ البحث اىتماـ الشعراء األندلسيُت بالتجسيم، وكاف التجسيم لديهم ذا -٘

خلع الصفات البشرية على الطبيعة الّصامتة حيث غدا اىتزاز األشجار كاىتزاز أرداؼ اٟتبيبة، و٘تايل  -أ
األغصاف واٞتذوع كتمايل ا٠تصور، وىذا األمر يدفع ا١تتلقي إىل عملية التصّور الفٍت اليت يقـو هبا 

 لتخّيل عنصر اٞتماؿ الكامن ُب ذلك الشيء. 
البشرية على الطبيعة ا١تتحركة، فغدا الغزاؿ حبيبة، وغدت الفرس أنثى ٢تا حنينها  خلع الّصفات -ب

 ونزوعها ا١تكاٍل والزماٍل.
إشاعة اٟتيويّة واٟتركة فيما ىو طبيعي حيث ٯتلكونو اإلحساس وا١تشاعر، وىي طريقة فنّية تغٍت  -ج
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 الصورة وتشيع فيها اٟتياة. 
يم بُت الطبيعة والشاعر، أي إعطاء لطافة عاقلة ١تا ىو استخداـ اٟتوار ُب عملية التشخيص والتجس -د

 ال يعقل، وإظهار عنصر اللوف حملاكاة ا١تشاعر اإلنسانية. 
مل يقف البحث عند عنصر اللوف ككائن ٤تايد، بل إنو سعى إىل معرفة الّدالالت اللونية للمفردات اللونية غَت  -ٙ

معينة، وتأخذ داللة اللوف نفسو، ورٔتا كاف ىذا من قبيل التوسع  ا١تباشرة )اجملازية( ألهّنا تدؿ على حاؿ شعورية
ا١تعرُب ُب عدـ التقييد ْتقيقة اللوف، وإ٪تا ينساؽ إىل معانيو الداللية األخرى. وىذا األمر مل تظهره الدراسات 

شعوري فقط، وىذا اٞتمالية اليت تناولت اللوف، وإ٪ّتا كانت تقف على حدود اللفظة اللونية ا١تعرّبة عن ا١توقف ال
 ما بّيناه ُب موضعو من ىذه الدراسة. 

من ا١تعروؼ أّف كثَتًا من ا١تفردات اللونية كانت تعرّب عن صفات معّينة ٗتتص هبا غَت أف الشعراء األندلسيُت  -ٚ
من خبلؿ ما ٖتّلوا بو من خياؿ رحب وطبيعة فردوسية رائعة وىواء عليل فإهنم أغنوا دالالت ىذه األلفاظ 

لونية، وكسروا قيود ٤تدوديتها، فأصبحت لديهم مطلقة التعبَت عّما يريدوف، فا١تفردات اللونية ا٠تاصة بالفرح ال
 وا١تديح مثبًل أصبحت تناسب مواضيع اٟتزف والرثاء وىذا ما أعطى ٚتالية تعبَتية ٢تذا الشعر.

٤تافظة على قوهتا ا١تعجمية ومعناىا ثبت لنا من خبلؿ البحث أّف ا١تفردة اللونية ُب الشعر األندلسي ظلت  -ٛ
دامها من كاف استخأالّسياقي، وإف كثر استخدامها ُب الشعر، وىذا األمر أعطاىا متانة لغوية حقة سواء 

 تبد٢تا ا١تعرُب من دوف أف ٗترج عن جزالتها الًتكيبية وداللتها ا١تعنوية.  خبلؿ اشتقاقها اللغوي أـ
ور ا١تتقدمة على العصر األندلسي قد ظهرت لديهم ا١تفردة اللونية ا١تعرّبة عن من الثابت أّف الشعراء ُب العص -ٜ

اٟتاؿ الشعورية اليت ٯتر هبا، أّما الذي تبُّت لنا ُب ىذا البحث أّف الشعراء األندلسيُت قد طّوروا ُب مفهـو 
عرفتهم باألساليب الشعرية استخداـ اللوف، وطّوروا دالالت ا١تفردة اللونية من خبلؿ براعتهم باستخداـ اللغة وم

 ٦تا أغٌت حركة الشعر العريب.
كاف اللوف استجابة طبيعّية لنوعية ا١تشاعر اليت تزدحم ُب صدر الشاعر، فيكوف تعبَته باللوف جزءاً من الرسم   -ٓٔ

 بالكلمات ليعرّب عن اٟتاؿ الشعورية اليت تنتابو. 
ّؿ على ثراء النفوس ماديًا وروحيًا ألنّو منتزع من اٟتضارة أثبت البحث أف ورود اللوف ُب الشعر األندلسي يد -ٔٔ

 اليت رٝتت أبعادىا الفنوف األندلسية ترفاً وغٌِت.
الشعر مرآة اٟتياة، يعكس الواقع اٟتياٌب بأبعاده ا١تختلفة، وشيوع اللوف ُب الشعر األندلسي يعطي صورة عن  -ٕٔ

وىذا ما أثبتتو الدراسات االجتماعية والفنية، فأتى اللوف  التأنق الذوقي الذي كاف يشيع ُب حياة األندلسيُت،
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 معرّباً عن الذائقة اٞتمالية اليت كانت سائدة ُب األندلس.
لقد استدللنا من خبلؿ اللوف الذي ظهر لدى شعراء األندلس وشاع ُب قصائدىم أفَّ اٟتضارة األندلسية   -ٖٔ

ا١تشرؽ سواٌء من حيث التقليد أـ النقل، وأف بعضها اآلخر  كانت ُب بعض جوانبها امتدادًا ١تا كاف سائدًا ُب 
كاف مبتدعًا من قبل األندلسيُت، وال ٯتكن أف ننسى أف زرياب نقل بعضًا من نوعية اللباس إىل تلك الببلد، 

 فكاف يرتدي الثياب البيضاء صيفاً والثياب السوداء شتاء، وكاف كثَت من الناس يقلدونو ُب ذلك.
أّف طبيعة اللوف كانت تّتفق مع اٟتاؿ النفسية اليت يعاٍل منها الشاعر، حيث ٮترج التقّيد اللوٍل  أثبت البحث -ٗٔ

عن ٣تمل اٟتياة االجتماعية ليدخل ضمن إطار التعبَت النفسي الذي يتوافق مع الوضعية التعبَتية للشاعر، وقد 
ٓتصم مثبًل اختار الرايات اٟتمر ليدّؿ على  غدا فيما بعد مظهرًا من ا١تظاىر النفسية، فإذا أراد األمَت البطش

سفك الدـ، وكذلك إذا أراد التّنزه عن اآلخرين بصفة ما فإنّو ٮتتار اللوف األخضر، وكاف الشعر يسّجل ىذه 
 ا١تظاىر ويصفها و يعرّب عنها.

ائده من أجل ثبت من خبلؿ البحث أّف اللوف قوة إ٭تائية معينة، توجو مشاعر الشاعر إىل ٕتسيدىا ُب قص -٘ٔ
 أف يعطي داللة لونية مطلقة للشيء، فيهّيئ ا١تتلقي إىل ٘تّثل ىذا ا١تعٌت.

ظهر من خبلؿ البحث أّف األلواف ترتبط بعبلقة جدلية بُت ا١تظاىر الطبيعية أيضاً كاألفبلؾ والكواكب والقمر  -ٙٔ
 وا١تعادف، وكّل ىذه ا١تظاىر رأينا كيف تنعكس صفاهتا ُب الشعر.
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 ـ.ٖٕٓٓ, وزارة الثقافة, بغداد, دالالت اللوف ُب الفن العريب اإلسبلمي: عياض عبد الرٛتن أمُت الدوري -ٙٗ

 ديواف ابن األبار, قراءة وتعليق د. عبد السبلـ ا٢تراس, الدار التونسية للنشر. -ٚٗ

 ـ.ٖٚٛٔبَتوت،  –ديواف أٛتد بن أيب القسم ا٠تلوؼ األندلسي: السليمية  -ٛٗ

 -اف الدايػة, دار الفكػر ا١تعاصػرديواف أيب اسحاؽ األلبَتي األندلسي: حققػو وشػرحو واسػتدرؾ فائتػو, ٤تمػد رضػو  -ٜٗ
 ـ.ٜٜٔٔىػ, ٔٔٗٔدمشق, سورية,   -بَتوت، لبناف, دار الفكر ا١تعاصر

 بَتوت, لبناف. -ديواف األعمى التطيلي: ٖتقيق د. إحساف عباس, نشر وتوزيع دار الثقافة -ٓ٘

 بَتوت.  –ديواف امرئ القيس: دار صادر  -ٔ٘

 ـ. ٜٚٙٔىػ, ٖٚٛٔ, ٕبَتوت, ط: -٤تمد يوسف ٧تم, دار صادر ديواف أوس بن حجر: ٖتقيق وشرح د. -ٕ٘

 بَتوت. –ديواف البارودي: ٤تمود سامي البارودي باشا، دار العودة  -ٖ٘

 مصر. -ديواف البحًتي: عٍت بتحقيقو وشرحو والتعليق عليو حسن كامل الّصَتُب, دار ا١تعارؼ -ٗ٘

 -ا١توحػدي، ٚتػع ودراسػة وشػرح د.يوسػف عيػد، دار الفكػر العػريب ديواف ْتًتي األندلس، أبو بكر ٭تػِت بػن ٣تػرب -٘٘
 ـ. ٕٕٓٓبَتوت، 

ديػػواف بشػػار بػػن بػػرد: ٚتعػػو وشػػرحو وعلػػق عليػػو فضػػيلة العبلمػػة الشػػيخ ٤تمػػد الطػػاىر ابػػن عاشػػور، نشػػر الشػػركة  -ٙ٘
 ـ. ٜٙٚٔاٞتزائر، أبريل،  –التونسية للتوزيع، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 

 ـ.    ٜٜٚٔدمشق,  –بن بقي األندلسي: ٚتع وٖتقيق ودراسة د. ٤تمد ٣تيد السعيد, دار كوثا ديواف ا -ٚ٘

 .  ٕمصر، ط: –ديواف أيب ٘تاـ: شرح ا٠تطيب التربيزي، ٖتقيق ٤تمد عبده عزاـ، دار ا١تعارؼ  -ٛ٘

ىػػػػػ, ٖٔٛٔدمشػػػػق,  ديػػػػواف ٘تػػػػيم بػػػػن أيب مقبػػػػل: عػػػػٍت بتحقيقػػػػو د. عػػػػزة حسػػػػن, وزارة الثقافػػػػة واإلرشػػػػاد القػػػػومي, -ٜ٘
 ـ. ٕٜٙٔ

 بَتوت. –ديواف ٚتيل بثينة: دار صادر  -ٓٙ
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بػَتوت,  –ديواف ابن اٟتداد األندلسي: ٚتعو وحققو وشرحو وقدـ لو د.يوسف علي طويل, دار الكتػب العلميػة  -ٔٙ
 لبناف.

 بَتوت. –ديواف حساف بن ثابت األنصاري: دار صادر  -ٕٙ

ة بػن عبػد العزيػز الػداٍل:ٚتع وٖتقيػق وتقػدَل ٤تمػد ا١ترزوقػي, دار بوسػبلمة للطباعػة ديواف اٟتكيم, أيب الصػلت أميػ -ٖٙ
 تونس. -والنشر والتوزيع

 ـ.ٜٓٙٔىػ, ٜٖٚٔبَتوت,  -ديواف ابن ٛتديس: صححو وقدـ لو د. إحساف عباس, دار صادر -ٗٙ

ىػػػػػ، ٜٜٖٔار اٟتكمػػػػة، ديػػػػواف ابػػػػن خا٘تػػػػة األنصػػػػاري: حققػػػػو وقػػػػدـ لػػػػو د. ٤تمػػػػد رضػػػػواف الدايػػػػة، منشػػػػورات د -٘ٙ
 ـ.ٜٛٚٔ

 ـ.ٜٜٚٔ، ٕاإلسكندرية، ط: –ديواف ابن خفاجة: ٖتقيق د. سيد غازي، منشأة ا١تعارؼ  -ٙٙ

 .  ٕديواف ابن دراج القسطلي: حققو وعلق عليو ٤تمود علي مكي , ا١تكتب اإلسبلمي , ط: -ٚٙ

 ـ. ٜٜ٘ٔىػ, ٘ٔٗٔبَتوت, لبناف,  -ةديواف ذي الرمة: قدـ لو وشرحو أٛتد حسن بسبح, دار الكتب العلمي -ٛٙ

ىػػػ, ٖٓٗٔ, ٕبػػَتوت, القػػاىرة, ط: –ديػػواف الرصػػاُب البلنسػػي: ٚتعػػو وقػػدـ لػػو د. إحسػػاف عبػػاس, دار الشػػروؽ  -ٜٙ
 ـ.  ٖٜٛٔ

ىػػػ، ٜٓٗٔبػػَتوت، لبنػػاف،  –ديػػواف ابػػن الزقػػاؽ البلنسػػي: ٖتقيػػق عفيفػػة ٤تمػػود ديػػراٍل، نشػػر وتوزيػػع دار الثقافػػة  -ٓٚ
 ـ. ٜٜٛٔ

 بَتوت.  –ديواف زىَت بن أيب سلمى: دار صادر  -ٔٚ

 الفجالة، مصر.  -ديواف ابن زيدوف ورسائلو: ٖتقيق علي عبد العظيم، دار هنضة مصر للطبع والنشر -ٕٚ

القػػاىرة،  –ديػػواف سػػحيم عبػػد بػػٍت اٟتسػػحاس: ٖتقيػػق األسػػتاذ عبػػد العزيػػز ا١تيمػػٍت، الػػدار القوميػػة للطباعػػة والنشػػر  -ٖٚ
 ـ. ٜ٘ٙٔىػ، ٖٗٛٔ

 .ٜٓٛٔىػ, ٓٓٗٔبَتوت,  -ديواف ابن سهل : قدـ لو د. إحساف عباس, دار صادر  -ٗٚ

 ديواف ابن شرؼ القَتواٍل: ٖتقيق د. حسن ذكرى حسن, نشر مكتبة الكليات األزىرية.  -٘ٚ

 مصر. –ديواف الشماخ بن ضرار الذبياٍل: حققو وشرحو صبلح الدين ا٢تادي، دار ا١تعارؼ  -ٙٚ

ىػػػ، ٔٔٗٔف الشػنفرى، عمػرو بػن مالػك: ٚتعػة وحققػو وشػرحو د. إميػل بػديع يعقػوب، دار الكتػاب العػريب، ديػوا -ٚٚ
 ـ.ٜٜٔٔ

 

القػاىرة,  -ديواف ابن شهيد األندلسي: ٚتعو وحققو وقدمو د. يعقػوب زكػي, دار الكاتػب العػريب للطباعػة والنشػر -ٛٚ
 ـ.ٜٜٙٔ

 داية، مؤسسة الرسالة. ديواف ابن عبد ربو: حققو وشرحو ٤تمد رضواف ال -ٜٚ

ديػػواف ابػػن عبػػدوف، عبػػد اجمليػػد بػػن عبػػدوف البػػايري األندلسػػي ُب أعمالػػو األدبيػػة )الشػػعر والنثػػر(: إعػػداد وٖتقيػػق  -ٓٛ
 ـ.ٜٛٛٔىػ, ٛٓٗٔدمشق,   -وتأليف سليم التنَت, دار الكتاب العريب
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ا٢تػػػادي الطرابلسػػػي، مؤسسػػػة الوطنيػػػة ديػػػواف عبػػػد الكػػػرَل القيسػػػي األندلسػػػي: ٖتقيػػػق د. ٚتعػػػة شػػػيخة، د. ٤تمػػػد  -ٔٛ
 ـ.ٜٛٛٔقرطاج،  –للًتٚتة والتحقيق والدراسات، بيت اٟتكمة 

 بَتوت. -: دار صادر ديواف عنًتة -ٕٛ

 بَتوت.  -ديواف الفرزدؽ: كـر البستاٍل, دار صادر -ٖٛ

 ربية وسلسلة الًتاث.ديواف ابن فركوف:  تقدَل وتعليق ٤تمد ابن شريفة, مطبوعات أكادٯتية ا١تملكة ا١تغ -ٗٛ

 بَتوت، لبناف.  -ديواف كثَت عزّة: ٚتعو وشرحو د. إحساف عباس، دار الثقافة  -٘ٛ

 ـ.ٜٛٙٔبَتوت،  -ديواف كعب بن زىَت: شرح ٩تبة من األدباء، دار الفكر  -ٙٛ

 -للنشػر والتوزيػع  ديواف لساف الدين بػن ا٠تطيػب السػلماٍل: صػنعو وحققػو وقػّدـ لػو د. ٤تمػد مفتػاح, دار الثقافػة -ٚٛ
 ـ. ٜٜٛٔىػ، ٜٓٗٔالدار البيضاء، 

ديػػواف أيب الطيػػب ا١تتنػػيب: شػػرح أيب البقػػاء العكػػربي، ا١تسػػّمى بالتبيػػاف ُب شػػرح الػػديواف, ضػػبطو وصػػححو ووضػػع  -ٛٛ
 بَتوت, لبناف.  -فهارسو مصطفى السقا, إبراىيم اإلبياري, عبد اٟتفيظ شليب، دار ا١تعرفة 

 ـ. ٕٜٙٔبغداد,  -ضرار الغطفاٍل: ٖتقيق خليل إبراىيم العطية, مطبعة أسعد ديواف ا١تزرد بن -ٜٛ

 ـ. ٜٜٙٔبَتوت, لبناف,  -ديواف ابن ا١تعتز: شرح وتقدَل ميشيل نعماف, الشركة اللبنانية للكتاب  -ٜٓ

سػػُت, دار ديػػواف ا١تعتمػػد بػػن عبػػاد: ٚتعػػو وحققػػو د. حامػػد عبػػد اجمليػػد, د. أٛتػػد أٛتػػد بػػدوي, راجعػػو د. طػػو ح -ٜٔ
 ـ. ٜٜٚٔ, ٕالقاىرة, ط: -الكتب ا١تصرية 

بػػػػَتوت  -ديػػػػواف ا١تهلهػػػػل بػػػػن أيب ربيعػػػػة: شػػػػرح وتقػػػػدَل ظػػػػبلؿ حػػػػرب، الػػػػدار العا١تيػػػػة للطباعػػػػة والنشػػػػر والتوزيػػػػع  -ٕٜ
 ـ.ٖٜٜٔىػ, ٖٔٗٔ

 مصر.  –ديواف النابغة الذبياٍل : ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعارؼ  -ٖٜ

بػَتوت,  - نواس: إعداد قسم الدراسات ُب دار نوبليس، بإشراؼ األستاذ غسػاف شػديد, دار نػوبليس ديواف أيب -ٜٗ
 لبناف. 

 بَتوت. –ديواف ابن ىاٍل: دار صادر  -ٜ٘

بػَتوت، لبنػاف،  –ديواف ٭تِت بن حكم الغزاؿ: ٚتعو وحققو وشػرحو د. ٤تمػد رضػواف الدايػة، دار الفكػر ا١تعاصػر  -ٜٙ
 ـ. ٖٜٜٔىػ، ٖٔٗٔسورية،  دمشق، –دار الفكر 

الػػػذخَتة ُب ٤تاسػػػن أىػػػل اٞتزيػػػرة: ابػػػن بسػػػاـ الشػػػنًتيٍت, ٖتقيػػػق د. إحسػػػاف عبػػػاس, دار الثقافػػػة, بػػػَتوت, لبنػػػاف,  -ٜٚ
 ـ. ٜٜٚٔىػ, ٜٜٖٔ

 ـ.ٜٜٚٔبَتوت ،  -رحلة الشعر من األموية إىل العباسية: مصطفى الشكعة، عامل الكتب -ٜٛ

 ـ.ٜٛٛٔدٯتة: كبلرؾ رندؿ, ترٚتة أٛتد صلحية, ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب, الرمز واألسطورة ُب مصر الق -ٜٜ

 ـ.ٜٛٚٔ، ٕالقاىرة، ط: –الرمز والرمزية ُب الشعر ا١تعاصر: د. ٤تمد أٛتد فتوح، دار ا١تعارؼ  -ٓٓٔ

لػق عليػو عبػد القػادر زاد ا١تسافر وُغرّة ٤تيا األدب السافر: أبو ْتر صػفواف بػن إدريػس التجيػيب ا١ترسػي، أعػده وع -ٔٓٔ
 بَتوت.  -٤تداد، دار الرائد العريب
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 ـ. ٕٜٚٔالقاىرة،  -الزمن ُب األدب: ىانز مَتىوؼ، ترٚتة أسعد مرزوؽ، مطبعة سجل العرب  -ٕٓٔ

 مصر.  -الزمن ُب شعر البحًتي، الشيب والشباب ٪توذجاً: فاطمة ٤تجوب، دار ا١تعارؼ  -ٖٓٔ

 ـ. ٖٜٜٔحياتو وشعره: صنعة مها قنوت,  سويد بن أيب كاىل اليشكري، -ٗٓٔ

بػػػػَتوت,  -السػػػػَتة النبويػػػػة: ابػػػػن ىشػػػػاـ, قػػػػدـ ٢تػػػػا وعلػػػػق عليهػػػػا وضػػػػبطها طػػػػو عبػػػػد الػػػػرؤوؼ سػػػػعد, دار اٞتيػػػػل -٘ٓٔ
 ـ.ٜ٘ٚٔ

 ـ. ٕٜٛٔبغداد،  –سيكولوجية إدراؾ اللوف والشكل: صاحل قاسم حسُت، منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ  -ٙٓٔ

 ـ.ٜٜٙٔدمشق،  –ت السبع: الزوزٍل، مطبعة اإلنشاد شرح ا١تعلقا -ٚٓٔ

شػػرح ا١تعلقػػات العشػػر ا١تػػذّىبات: ٭تػػِت بػػن ا٠تطيػػب التربيػػزي, ضػػبط نصوصػػو وشػػرح حواشػػيو وقػػّدـ ألعبلمػػو د.  -ٛٓٔ
 بَتوت, لبناف. -عمر فاروؽ الطباع, دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع

 ـ. ٜٚٛٔىػ, ٚٓٗٔحل الضامن, مكتبة دار عامل الكتب, مكتبة النهضة العربية، شعراء مقّلوف: حاًب صا -ٜٓٔ

ىػػ, ٜٜٖٔ, ٕبػَتوت, ط: -شعر األخطل: صنعة السُّكري، ٖتقيق د. فخر الدين قبػاوة، دار اآلفػاؽ اٞتديػدة  -ٓٔٔ
 ـ. ٜٜٚٔ

قػػدـ لػػو مػػاىر زىػػَت جػػرار، شػػعر الرمػػادي، يوسػػف بػػن ىػػاروف، شػػاعر األنػػدلس ُب القػػرف الرابػػع ا٢تجػػري: ٚتعػػو و  -ٔٔٔ
 ا١تؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

صػػػػنعة األعلػػػػم الشػػػػنتمري, ٖتقيػػػػق د. فخػػػػر الػػػػدين قبػػػػاوة, منشػػػػورات دار اآلفػػػػاؽ  :شػػػػعر زىػػػػَت بػػػػن أيب سػػػػلمى -ٕٔٔ
 ـ. ٜٓٛٔىػ, ٓٓٗٔ, ٖبَتوت, ط: -اٞتديدة

ار ابػػػن القػػػيم للطباعػػػة والتوزيػػػع شػػػعر ابػػػن شػػػخيص األندلسػػػي: حققػػػو وقػػػدـ لػػػو أٛتػػػد عبػػػد القػػػادر صػػػبلحية، د -ٖٔٔ
 ـ. ٕٜٜٔدمشق،  -والنشر

, عامل الكتػب  -ٗٔٔ ىػػ, ٚٔٗٔ، ٕبػَتوت, لبنػاف، ط: -شعر الكميت بن زيد األسدي: ٚتع وٖتقيق د. داود سلـو
 ـ. ٜٜٚٔ

ىػػػػ, ٛٔٗٔشػػػعر أيب مػػػرواف اٞتزيػػػري األندلسػػػي: ٚتعػػػو وحققػػػو د. أٛتػػػد عبػػػد القػػػادر صػػػبلحية, دار ا١تكتػػػيب,   -٘ٔٔ
 ـ. ٜٜٚٔ

 

دمشػػػق,  -ٚتػػػع وٖتقيػػػق د. حنػػػا ٚتيػػػل حػػػداد, راجعػػػو وأشػػػرؼ علػػػى طباعتػػػو قػػػدري اٟتكػػػيم :شػػػعر ابػػػن ميػػػادة -ٙٔٔ
 ـ. ٕٜٛٔىػ, ٕٓٗٔ

ىػػػػػ، ٖٗٛٔدمشػػػػق,  -ٖتقيػػػػق عبػػػػد العزيػػػػز ربػػػػاح، ا١تكتػػػػب اإلسػػػػبلمي للطباعػػػػة والنشػػػػر :شػػػػعر النابغػػػػة اٞتعػػػػدي -ٚٔٔ
 ـ. ٜٗٙٔ

 ـ. ٜٜٙٔسي: ٚتع وٖتقيق ودراسة د. ٤تمد علي الشوابكة، شعر ٭تِت بن ىذيل القرطيب األندل -ٛٔٔ

 ـ.ٜٜٛٔالبلذقية ،  -الصحة والتداوي باللوف: ماري أندرسوف، ترٚتة فؤاد األسطة، دار اٟتوار، سورية  -ٜٔٔ

صػػػػفة جزيػػػػرة األنػػػػدلس، منتخبػػػػة مػػػػن كتػػػػاب الػػػػروض ا١تعطػػػػار ُب َخػػػػرِب األقطػػػػار: ٤تمػػػػد اِٟتْمػػػػَتي، عػػػػٍت بنشػػػػرىا  -ٕٓٔ



 -354- 

 ىػ.  ٚٓٗٔ، ٕبَتوت، لبناف، ط: –حها الُب بروفنساؿ، دار اٞتيل وتصحي

الصػػوت القػػدَل اٞتديػػد, دراسػػات ُب اٞتػػذور العربيػػة ١توسػػيقا الشػػعر اٟتػػديث: عبػػد اهلل الغػػذامي، ا٢تيئػػة ا١تصػػرية  -ٕٔٔ
 ـ.ٜٚٛٔالقاىرة،  –للكتاب

 ـ.ٜٜٚٔبَتوت،  –ٟتياة صورة األرض: أبو القاسم بن حوفل النصييب، منشورات دار مكتبة ا -ٕٕٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔالصورة الشعرية، وجهات نظر غربية وعربية، ساسُت عساؼ، دار ماروف عبود،  -ٖٕٔ

 القاىرة. -الصورة الشعرية والرمز اللوٍل: د. يوسف حسن نوفل، دار ا١تعارؼ  -ٕٗٔ

ة للدراسػػات والنشػػر والتوزيػػع، الصػػورة الشػػعرية و٪تاذجهػػا ُب إبػػداع أيب نػػواس: ساسػػُت عسػػاؼ، ا١تؤسسػػة اٞتامعيػػ -ٕ٘ٔ
 ـ.ٕٜٛٔ

 –الصػػػػورة الفنيػػػػة ُب الػػػػًتاث النقػػػػدي والببلغػػػػي عنػػػػد العػػػػرب: د. جػػػػابر عصػػػػفور، دار التنػػػػوير للطباعػػػػة والنشػػػػر  -ٕٙٔ
 ـ.ٖٜٛٔ، ٕبَتوت، لبناف، ط:

 ـ.ٖٜٛٔعماف،  -توزيعالصورة ُب شعر بشار بن برد: عبد الفتاح صاحل نافع، دار الفكر للنشر وال -ٕٚٔ

 ـ.ٕٓٓٓبَتوت،  -صورة ا١ترأة ُب الشعر األموي: أمل نصَت، ا١تؤسسة العربية للنشر -ٕٛٔ

دمشػػق، بػػَتوت,  –اللػػوٍل: نػػذير ٛتػػداف, دار ابػػن كثػػَت  –الضػػوء واللػػوف ُب القػػرآف الكػػرَل، اإلعجػػاز الضػػوئي  -ٜٕٔ
 ـ.ٜٗٛٔىػ, ٗٓٗٔ, ٕط:

لسػي، ضػبط نصػو وحػّرر ىوامشػو د. الطػاىر أٛتػد مكػي, دار طوؽ اٟتمامة ُب اإلْلفػة واألاّلؼ: ابػن حػـز األند -ٖٓٔ
 ـ. ٜٚٚٔىػ , ٜٖٚٔ, ٕا١تعارؼ, ط:

 –عجائػػب ا١تخلوقػػات وغرائػػب ا١توجػػودات: زكريػػا القػػزويٍت, قػػدـ لػػو وحققػػو فػػاروؽ سػػعد, دار اآلفػػاؽ اٞتديػػدة  -ٖٔٔ
 ـ.   ٜٚٚٔ, ٕبَتوت, ط:

اجعػػو بػػديع الكسػػم, اجمللػػس األعلػػى لرعايػػة الفنػػوف واآلداب علػػم اٞتمػػاؿ: بندتيوكروتشػػو, عرّبػػو نزيػػو اٟتكػػيم, ر  -ٕٖٔ
 ـ. ٖٜٙٔىػ, ٖٖٛٔا١تطبعة ا٢تاسمية,  -والعلـو االجتماعية 

دمشػػق،  -ر شػػراع للدراسػات والنشػػر والتوزيػعالغػزؿ ُب الشػعر األندلسػػي ُب ظػل بػػٍت األٛتػر: سػػراب يػازجي، دا -ٖٖٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ

 ـ. ٜٚٚٔىػ, ٜٖٚٔمشق,  د -ر الفحاـ, دار الفكرالفرزدؽ: شاك -ٖٗٔ

 ـ. ٜٔٛٔلبناف,  ،بَتوت -رؤوؼ برجاوي, دار اآلفاؽ اٞتديدةفصوؿ ُب علم اٞتماؿ: عبد ال -ٖ٘ٔ

 ـ.ٖٕٓٓدمشق، سورية, –ىدى الصحناوي، دار اٟتصادفضاءات اللوف ُب الشعر،الشعر السوري ٪توذجاً: -ٖٙٔ

ورتبو ووضػع فهارسػو مصػطفى السػقا، إبػراىيم األبيػاري، عبػد  فقو اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعاليب, حققو -ٖٚٔ
 ـ. ٕٜٚٔىػ, ٕٜٖٔمصر,  -اٟتفيظ شليب, مكتبة ومطبعة البايب اٟتليب

 –الفػػن خػػربة: جػػوف ديػػوي, ترٚتػػة د.زكريػػا إبػػراىيم, مراجعػػة وتقػػدَل د. زكػػي ٧تيػػب ٤تمػػود, دار النهضػػة العربيػػة  -ٖٛٔ
 القاىرة. 

 ـ. ٕٜٛٔق, ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات والنشر والتوزيع, الفن واٞتماؿ: علي شل -ٜٖٔ
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الفػػػن والشػػػعور اإلبػػػداعي: غراىػػػاـ كػػػوليَت، ترٚتػػػة منػػػَت صػػػبلحي األصػػػبحي، منشػػػورات وزارة الثقافػػػة واإلرشػػػاد  -ٓٗٔ
 ـ.ٖٜٛٔدمشق،  –القومي

 بَتوت. –فن الوصف وتطوره ُب الشعر العريب: إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناٍل  -ٔٗٔ

 مصر. -ُب األدب األندلسي: جودت الركايب, دار ا١تعارؼ  -ٕٗٔ

الػػدار البيضػػاء,  -ُب سػػيمياء الشػػعر القػػدَل, دراسػػة نظريػػة وتطبيقيػػة: ٤تمػػد مفتػػاح, دار الثقافػػة للنشػػر والتوزيػػع -ٖٗٔ
 ـ.ٜٜٛٔىػ, ٜٓٗٔ

ورية, دمشػػػػق, دار الفكػػػػر سػػػػ -ُب النقػػػػد اٞتمػػػػايل, رؤيػػػػة ُب الشػػػػعر اٞتػػػػاىلي: أٛتػػػػد ٤تمػػػػود خليػػػػل، دار الفكػػػػر -ٗٗٔ
 ـ. ٜٜٙٔلبناف, بَتوت,  -ا١تعاصر

ىػػػػ، ٔٓٗٔ، ٕقػػػراءة ثانيػػػة لشػػػعرنا القػػػدَل: د. مصػػػطفى ناصػػػف، دار األنػػػدلس للطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع، ط: -٘ٗٔ
 ـ.ٜٔٛٔ

علػى  قصة اٟتضارة, نشأة اٟتضارة، الشرؽ األدٌل: وؿ ديورانت, ترٚتة د. زكػي ٧تيػب ٤تمػود, اختارتػو وأنفقػت -ٙٗٔ
 ـ. ٜ٘ٙٔ، ٖالقاىرة، ط: –ترٚتتو اإلدارة الثقافية ُب جامعة الدوؿ العربية, مطبعة ٞتنة التأليف والًتٚتة والنشر 

 ـ. ٜٗٛٔبَتوت،  –قضايا النقد األديب بُت القدَل واٟتديث: ٤تمد زكي العشماوي، دار النهضة  -ٚٗٔ

 -عبػػد القػػادر الربػػاعي, ا١تؤسسػػة العربيػػة للدراسػػات والنشػػرقطػوؼ دانيػػة, مهػػداة إىل ناصػػر الػػدين األسػػد: ٖتريػػر  -ٛٗٔ
 ـ.ٜٜٚٔجامعة الَتموؾ, 

قبلئد العقياف: الفػتح بػن خاقػاف، صػححو وعلػق عليػو ٝتاحػة األسػتاذ اإلمػاـ الشػيخ ٤تمػد الطػاىر بػن عاشػور،  -ٜٗٔ
 ـ.ٜٜٓٔالدار التونسية للنشر، 

 ـ.ٜٜ٘ٔاالسكندرية,  -١تعارؼالقوؿ الشعري, منظورات معاصرة: رجاء عيد, دار ا -ٓ٘ٔ

كتاب األصناـ: أبو ا١تنذر ىشاـ بن ٤تمد السػائب الكلػيب، ٖتقيػق أٛتػد زكػي باشػا, مطبعػة دار الكتػب ا١تصػرية   -ٔ٘ٔ
 ـ. ٕٜٗٔىػ, ٖٖٗٔ, ٕالقاىرة, ط:  –

مػػػع كتػػػاب األغػػػاٍل: تػػػأليف: أيب الفػػػرج األصػػػبهاٍل، علػػػي بػػػن اٟتسػػػُت، نسػػػخة مصػػػورة عػػػن طبعػػػة دار الكتػػػب   -ٕ٘ٔ
 ، ا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتأليف والًتٚتة والنشر.استدراكات وفهارس جامعة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

 

كتاب ا١تلمع: صنعة أيب عبد اهلل اٟتسُت بػن علػي النمػري، ٖتقيػق وجيهػة أٛتػد السػطل، مطبوعػات ٣تمػع اللغػة   -ٖ٘ٔ
 .  ـٜٙٚٔىػ، ٜٖٙٔدمشق،  -العربية، مطبعة زيد بن ثابت

الكتيبػػػة الكامنػػػة ُب مػػػن لقينػػػاه باألنػػػدلس مػػػن شػػػعراء ا١تائػػػة الثامنػػػة: تػػػأليف لسػػػاف الػػػدين بػػػن ا٠تطيػػػب, ٖتقيػػػق  -ٗ٘ٔ
 بَتوت, لبناف.  -إحساف عباس, دار الثقافة 

الكشػاؼ عػن حقػائق التنزيػل وعيػوف األقاويػل ُب وجػوه التأويػػل: أبػو القاسػم جػار اهلل ٤تمػد بػن عمػر الز٥تشػػري  -٘٘ٔ
 بَتوت, لبناف. –زمي, دار ا١تعرفة ا٠توار 

 ـ.ٜ٘ٛٔاإلسكندرية، مصر،  –لغة الشعر، قراءة ُب الشعر العريب اٟتديث: رجاء عيد، منشأة ا١تعارؼ  -ٙ٘ٔ
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 ـ. ٜٛٛٔاللغة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب العريب: ٤تمد شكري عياد، إنًتناشيوناؿ برس،  -ٚ٘ٔ

 ـ.ٜٜٚٔ، ٕالقاىرة، ط: –ر، عامل الكتب اللغة واللوف: د. أٛتد ٥تتار عم -ٛ٘ٔ

 ـ.ٜٜٜٔإربد،  –اللوف ُب شعر ابن زيدوف: يونس شنواف، منشورات جامعة الَتموؾ  -ٜ٘ٔ

 اللوف ُب الشعر العريب قبل اإلسبلـ, قراءة ميثولوجية: إبراىيم ٤تمد علي، دار جروس برس.  -ٓٙٔ

ىػػػ، ٕ٘ٗٔدمشػػق،  -ثػػااًل: عبيػػد الشػػحادة، دار عكرمػػة اللػػوف ومقامػػات الػػنفس، شػػعر زىػػَت بػػن أيب سػػلمى م -ٔٙٔ
 ـ. ٕٗٓٓ

 ـ. ٜٚ٘ٔالقاىرة،  –مباىج الفلسفة: وؿ ديورانت، ترٚتة أٛتد فؤاد األحواٍل، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية  -ٕٙٔ

دين ٣تمع األمثػاؿ: أبػو الفضػل النيسػابوري، ا١تيػداٍل، حققػو وفّصػلو وضػبط غرائبػو وعلّػق حواشػيو ٤تمػد ٤تيػي الػ -ٖٙٔ
 دمشق، بَتوت.  –عبد اٟتميد، منشورات دار النصر 

دراسػػة أدبيػػة تأرٮتيػػة أل١تػػع شخصػػية سياسػػية ُب تػػأريخ دولػػة بػػٍت عبػػاد ُب إشػػبيلية:  ،٤تمػػد بػػن عمػػار األندلسػػي -ٗٙٔ
 تأليف د. صبلح خالص, مطبعة ا٢تدى, بغداد.  

بػػػَتوت،  -يم بػػػن مػػػراد، دار الغػػػرب اإلسػػػبلمي٥تتػػػارات مػػػن الشػػػعر ا١تغػػػريب واألندلسػػػي مل يسػػػبق نشػػػرىا: إبػػػراى -٘ٙٔ
 ـ.ٜٙٛٔىػ،ٙٓٗٔ

 اإلسكندرية. –ابن مرج الكحل، حياتو وشعره: د. فوزي سعد عيسى، دار ا١تعارؼ  -ٙٙٔ

مػروج الػػذىب ُب معػادف اٞتػػوىر: علػي بػػن اٟتسػُت ا١تسػػعودي، ٖتقيػق وتعليػػق الشػيخ قاسػػم الشػماعي الرفػػاعي,  -ٚٙٔ
 بَتوت.  -دار القلم

١تزىر ُب علـو اللغة وأنواعها: عبػد الػرٛتن جػبلؿ الػدين السػيوطي، شػرحو وضػبطو وصػححو وعنػوف موضػوعاتو ا -ٛٙٔ
 وعلق حواشيو ٤تمد أٛتد جاد ا١توىل، علي ٤تمد البجاوي، ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتاب العريب. 

د. سػامي الػدرويب, دار اليقظػة للتػأليف والًتٚتػة مسائل فلسفة الفن ا١تعاصرة: جاف مػاري جويػو, ترٚتػة وتقػدَل  -ٜٙٔ
 بَتوت.  -والنشر

 بَتوت.  -مشارؽ أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: ابن الدباغ, ٖتقيق ىػ. ريًت, دار صادر -ٓٚٔ

 

مطمح األنفس ومسرح التأنس ُب ملح أىل األنػدلس: الفػتح بػن خاقػاف، دراسػة وٖتقيػق ٤تمػد علػي الشػوابكة،  -ٔٚٔ
 ـ. ٖٜٛٔىػ، ٖٓٗٔبَتوت،  –عمار، مؤسسة الرسالة  دار

مػػػع شػػػعراء األنػػػدلس وا١تتنػػػيب، سػػػَت ودراسػػػات: تػػػأليف إميلوغرسػػػيو غومػػػث، نقلػػػو إىل العربيػػػة د. الطػػػاىر أٛتػػػد  -ٕٚٔ
 ـ.ٜٛٚٔىػ، ٜٖٛٔ، ٕمكي، دار ا١تعارؼ، ط:

 مصر. –مطبعة السعادة  ا١تعجب ُب تلخيص أخبار ا١تغرب: ٤تيي الدين بن علي التميمي ا١تراكشي، -ٖٚٔ

 .  ٖا١تغرب ُب حلى ا١تغرب: ابن سعيد ا١تغريب، حققو وعلق عليو د. شوقي ضيف، دار ا١تعارؼ، ط: -ٗٚٔ

 ـ. ٜٙٚٔ، ٕبَتوت، ط: –ا١تفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ: د. جواد علي، دار العلم للمبليُت  -٘ٚٔ

  بَتوت، لبناف.–ي اٟتجي، نشر وتوزيع دار الثقافةقيق عبد الرٛتن علا١تقتبس ُب أخبار بلد األندلس:ابن حياف، ٖت -ٙٚٔ
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، ٕبػػَتوت، ط: –ا١تقتضػػب مػػن كتػػاب ٖتفػػة القػػادـ: ابػػن األبػػار، ٖتقيػػق إبػػراىيم األبيػػاري، دار الكتػػاب اللبنػػاٍل  -ٚٚٔ
 ـ.ٖٜٛٔىػ، ٖٓٗٔ

 القاىرة.  –مقدمة ُب علم اٞتماؿ: أمَتة حلمي مطر, دار الثقافة للنشر والتوزيع  -ٛٚٔ

ا١تكتبة العربية الصقلية, نصوص ُب التاريخ والبلداف والًتاجم وا١تراجع: ٥تائيػل أمػاري, أعػادت طبعػو باألوفسػت  -ٜٚٔ
 ـ. ٚ٘ٛٔبغداد, ليبسك,  -مكتبة ا١تثٌت 

عبيػدي, دار ا١تبلبس العربية اإلسبلمية ُب العصر العباسي الثاٍل من ا١تصػادر التارٮتيػة واألثريػة: صػبلح حسػُت ال -ٓٛٔ
 ـ. ٜٓٛٔاٞتمهورية العراقية،  -الرشيد للنشر

 ـ. ٜٛٚٔ، ٖمبلمح الشعر األندلسي: عمر الدقاؽ، منشورات جامعة حلب، ط: -ٔٛٔ

ا١تػػن باإلمامػػة, تػػاريخ بػػبلد ا١تغػػرب واألنػػدلس ُب عهػػد ا١توحػػدين: عبػػد ا١تلػػك بػػن صػػاحب الصػػبلة, ٖتقيػػق عبػػد  -ٕٛٔ
 بَتوت, لبناف.  -مي ا٢تادي التازي, دار العرب اإلسبل

 –ا١تػػنهج األسػػطوري ُب تفسػػَت الشػػعر اٞتػػاىلي: عبػػد الفتػػاح ٤تمػػد أٛتػػد, دار ا١تناىػػل للطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع  -ٖٛٔ
 ـ.ٜٚٛٔبَتوت, 

 ـ.ٜٜٗٔبَتوت، لبناف،   -موسوعة أساطَت العرب عن اٞتاىلية ودالالهتا : د. ٤تمد عجينة، دار الفارايب -ٗٛٔ

, دار اآلفاؽ اٞتديدة موسوعة ع -٘ٛٔ  بَتوت. –لم النفس: آلن بيز, تعريب ٝتَت شيخاٍل, الدار العربية للعلـو

النػػار، التحليػػل النفسػػي ألحػػبلـ اليقظػػة: غاسػػتوف باشػػبلر، ترٚتػػو عػػن الفرنسػػية وقػػّدـ لػػو درويػػش اٟتلػػوجي، دار   -ٙٛٔ
 ـ. ٕ٘ٓٓ، ٕدمشق، ط: –كنعاف للدراسات والنشر وا٠تدمات اإلعبلمية 

 بَتوت.  –نثار األزىار ُب الليل والنهار: ابن منظور، دار مكتبة اٟتياة  -ٚٛٔ

 –نظريػػة األدب: رينيػػو ويلػػك، أوسػػ  داريػػن، ترٚتػػة ٤تيػػي الػػدين صػػبحي، ا١تؤسسػػة العربيػػة للدراسػػات والنشػػر  -ٛٛٔ
 ـ. ٜ٘ٛٔ، ٖبَتوت، ط:

 ـ.ٜٓٚٔمصر،  –نظرية اللوف: ٭تِت ٛتودة، دار ا١تعارؼ  -ٜٛٔ

نفػػح الطيػػب مػػن غصػػن األنػػدلس الرطيػػب: أٛتػػد بػػن ٤تمػػد ا١تقػػري التلمسػػاٍل، حققػػو ووضػػع فهارسػػو األسػػتاذ  -ٜٓٔ
 ـ.  ٜٙٛٔىػ، ٙٓٗٔبَتوت،  –يوسف الشيخ ٤تمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
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 الرسائل الجامعية
 

ْتػث مقػدـ لنيػل درجػة ا١تاجسػتَت ُب اللغػة العربيػة ٚتاليات تأثَت اللوف ُب شػعر األغربػة اٞتػاىليُت: خالػد زغريػت،  -ٔ
 كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، قسم اللغة العربية.  -وآداهبا, بإشراؼ د. أٛتد د٫تاف، جامعة البعث 

ا٠تمرة ُب الشعر األندلسي حىت هناية عصر الطوائػف: فػَتوز ا١توسػى, رسػالة ماجسػتَت بإشػراؼ د. عمػر الػدقاؽ,  -ٕ
 ـ.ٜٚٛٔـ, ٜٙٛٔية اآلداب والعلـو اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا، كل  -جامعة حلب

  -الرحلة ُب الشعر األندلسي, الرؤيا والفن: لياؿ شقرة, رسالة ماجستَت بإشراؼ د. فَتوز ا١توسى, جامعػة البعػث -ٖ
 ـ.ٖٕٓٓىػ, ٕٗٗٔكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، قسم اللغة العربية،  

نية عند شعراء البادية ُب عصر صدر اإلسبلـ: ٝتر الديوب, رسالة ماجسػتَت, بإشػراؼ الػدكتور: أٛتػد الصورة الف -ٗ
 ـ.ٜٜٛٔىػ, ٜٔٗٔكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، قسم اللغة العربية،   -د٫تاف, جامعة البعث

لػػدكتوراه ُب اآلداب، اللػػوف ودالالتػػو ُب الشػػعر العػػريب السػػوري اٟتػػديث: ىػػدى الصػػحناوي، رسػػالة لنيػػل درجػػة ا -٘
 كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآداهبا.  -بإشراؼ األستاذ الدكتور أسعد علي، جامعة دمشق

الليػػػل ُب القصػػػيدة األندلسػػػية: حنػػػاف حػػػَتب، ْتػػػث أعػػػّد لنيػػػل درجػػػة ا١تاجسػػػتَت ُب األدب األندلسػػػي، بإشػػػراؼ  -ٙ
 ـ. ٕٜٜٔـ، ٜٜٔٔد.عمر موسى باشا، جامعة دمشق، 

اللغػػػوي وتشػػػكيبلتو الدالليػػػة ُب الػػػنص الشػػػعري عنػػػد نػػػزار قبػػػاٍل, اجمللػػػداف الثالػػػث والسػػػادس ٪توذجػػػاً: ىايػػػل  ا١تػػػ  -ٚ
جامعػػػة البعػػػث، كليػػػة  –الطالػػػب، ْتػػػث أعػػػّد لنيػػػل درجػػػة الػػػدكتوراه ُب اآلداب، بإشػػػراؼ د. رضػػػواف قضػػػماٍل 

 اآلداب والعلـو اإلنسانية، قسم اللغة العربية. 
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دمشػق،  –طّبا ونػاموس األلبّػا: مػدين بػن عبػد الػرٛتن القوصػوٍل ا١تصػري، مصػورات ٣تمػع اللغػة العربيػة قاموس األ -ٔ
 ـ. ٜٜٚٔىػ، ٜٜٖٔ

لسػاف العػرب: ابػن منظػور, طبعػة جديػدة مصػححة وملونػػة اعتػٌت بتصػحيحها أمػُت عبػد الوىػاب، ٤تمػد الصػػادؽ  -ٕ
 ـ. ٜٜ٘ٔىػ، ٙٔٗٔبَتوت، لبناف،  – العبيدي، دار إحياء الًتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب

 بَتوت .  –ا١تخصص: ابن سيده، دار الفكر  -ٖ

 ـ.  ٕٜٜٔمعجم األلواف ُب اللغة واألدب والعلم: زين الدين ا٠تويسكي, مكتبة لبناف،  -ٗ

معجػػػم اإلٯتػػػاف ا١تسػػػيحي: األب صػػػبحي ٛتػػػوي اليسػػػوعي, أعػػػاد النظػػػر فيػػػو مػػػن الناحيػػػة ا١تسػػػكونية األب جػػػاف   -٘
 ـ. ٜٜٛٔ, ٕبَتوت, بالتعاوف مع ٣تلس كنائس الشرؽ األوسط, ط: -وربوف, دار ا١تشرؽك

 ـ.ٖٜٙٔمعجم الرموز: ج . إ . كَتلت، نيويورؾ،  -ٙ

 ـ.ٕٜٛٔبَتوت،  –ا١تعجم الفلسفي: ٚتيل صليبا، دار الكتاب اللبناٍل  -ٚ

 ـ.ٜٜٚٔ, ٖ القاىرة, ط: –ا١تعجم الفلسفي: مراد وىبة, دار الثقافة اٞتديدة  -ٛ

 بَتوت. –معجم م  اللغة: أٛتد رضا, دار مكتبة اٟتياة  -ٜ

 و, دار أديفا للنشر. قمعجم مصطلحات األلواف ورموزىا: جاف صد -ٓٔ

معجػػػم ا١تصػػػطلحات الصػػػوفية: أنػػػور فػػػؤاد أيب خػػػزاـ، مراجعػػػة الػػػدكتور جػػػورج مػػػًتي عبػػػد ا١تسػػػيح، مكتبػػػة لبنػػػاف  -ٔٔ
 ـ. ٖٜٜٔبَتوت،  –ناشروف 

ا١تعجػػم ا١تفهػػرس أللفػػاظ اٟتػػديث النبػػوي عػػن الكتػػب السػػتة عػػن مسػػند الػػدرامي وموطػػأ مالػػك ومسػػند أٛتػػد بػػن  -ٕٔ
 ـ. ٖٜٙٔحنبل: لفيف من ا١تستشرقُت, نشره د.أ.ى ونستك، ليدف, 

ا١تعجم الوسيط: قاـ بإخراج ىذه الطبعة د. إبراىيم أنيس, د. عبد اٟتليم منتصر, عطية الّصوايل, ٤تمػد خلػف  -ٖٔ
 هلل أٛتد، وأشرؼ على الطبع حسن علي عطية, ٤تمد شوقي أمُت. ا
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 ـ. ٜ٘ٛٔ، أيلوؿ، تشرين األوؿ، ٕٗٛ، ٖٕٛالرابعة والعشروف، ع: 

د، السػػنة الرابعػػة والعشػػروف، التشػػكيل اللػػوٍل ُب الشػػعر العراقػػي اٟتػػديث: ٤تمػػد صػػابر عبيػػد، ٣تلػػة األقػػبلـ، بغػػدا -ٙ
 ـ.ٜٜٛٔ، تشرين الثاٍل، كانوف األوؿ، ٕٔ، ٔٔع:

، ٕٙتضػػاد األلػػواف ُب شػػعر أيب ٘تػػاـ وصػػلتو ٔتفهومػػو للشػػعر: سوسػػن لبابيػػدي، ٣تلػػة ْتػػوث جامعػػة حلػػب، ع:  -ٚ
 ـ.ٜٜٗٔ

ة, سلسػلة شػهرية يصػدرىا التفضيل اٞتمايل, دراسة ُب سيكولوجية التذوؽ الفٍت: عبػد اٟتميػد شػاكر, عػامل ا١تعرفػ -ٛ
 ـ. ٕٔٓٓالكويت, مارس, آذار,  -اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب 
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 ـ. ٜ٘ٛٔ, ٕع:

  -ت، ْتػث مقػّدـ إىل مػؤ٘تر علػم اٞتمػاؿ ُب جامعػة البعػث ٚتاليات اللوف ُب ٥تيلة بشار بن برد: عدناف عبيػدا -ٓٔ
 كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية.

شػػاعرية األلػػواف عنػػد امػػرئ القػػيس: ٤تمػػد عبػػد ا١تطلػػب، ٣تلػػة فصػػوؿ القاىريػػة، ا٢تيئػػة ا١تصػػرية العامػػة للكتػػاب،  -ٔٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٕ، ع:٘مج:

إعػػػداد د. علػػػي الغريػػػب ٤تمػػد الشػػػناوي, ٣تلػػػة كليػػػة  شػػعر أيب عمػػػر ابػػػن حربػػوف الشػػػليب، ٚتػػػع وتوثيػػػق ودراسػػة: -ٕٔ
 ـ. ٜٜٚٔ، يناير، ٕٓجامعة ا١تنصورة, ع: -اآلداب 

العملية اإلبداعية ُب فن التصوير: عبد اٟتميد شاكر, عامل ا١تعرفػة، سلسػلة كتػب ثقافيػة شػهرية يصػدرىا اجمللػس  -ٖٔ
 ـ. ٜٚٛٔالكويت، كانوف الثاٍل,  –الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب 

الريػػػػاض,  –مفهػػػػـو اٞتمػػػػاؿ ُب الفػػػػن واألدب: عػػػػدناف الرشػػػػيد, كتػػػػاب الريػػػػاض, مؤسسػػػػة اليمامػػػػة الصػػػػحفية  -ٗٔ
 ـ . ٕٕٓٓ, إبريل, ٔٓٔالسعودية, ع:
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     Color is an innate appearance to all mankind activities, by studying reaction of 

humans to color, we have a big deal with their consciousness feelings and 

emotions, for color can stir the human sensation at different rate from each other. 

     We know that color of sensual objects enter into profound of humans and may 

cause an unconscious accordance with proper beauty values, by which everyone 

evaluates beauty and critics the world. Once this accord occurs , man is attracted to 

the color he sees and approaches to it , then this color gains a great importance and 

causes several contemplations that can enjoy the man influenced by this color .at 

this point , man can see some  beauty in objects around him . 

 After all beauty is what generates a certain happiness and satisfaction in mind, 

there are common ideas about beauty values, but many things such as 

psychological development, environment, and education, can make some changes 

to these ideas and give birth to beauty values as many as individuals. 

If that is the situation of everyone, what does poet have more?    

A comparison between artists and poets can be of some use in this domain. 

Actually, artist may profit of special education that helps him to experience 

interrelated feelings before colors and with his proper talent he can improve his 

skills in artistic creation, all of that makes him able to create, critic and 

comprehend.  But poet, from his early age, count essentially on his talent, 

Sensational chocks happen to him along his life from what he receives as culture 

and education. 

      Here, although we consider education as a kind of practice, poet's one is 

different from that of artist, artist gets it from others, but poet practices himself and 

that develops his talent and creates into him a widerange of imagination and 

provides him the ability to creating lots of imaginary pictures. Artist, counting on 

his artistic inclination, draws and paints with colors pictures and forms that 

interpret his emotions. The same for sculptor, architect, and musician, everyone of 

them, in his domain translates his feelings and emotions in what they create.  

     So poet is a combination of all of art creators, because poetry is a subject of 

certain musical rhythm that is related to an emotional situation then Poet brings 

images that accordonate with these musical percussions, and using his proper 

vocabulary, he translates these images. Briefly, poet is an artist who draws and 

paints with words. 

       For that we have chosen this research, the phenomenon of color in Andalusian 

poetry and may be other justifications have created into us a certain desire to 

choose this research. Some of them are:  

A. the default of color studies about Andalusian poetry. 

B. the width of color imagination which poets of Andalusia used to interpret the 

emotional situation that predominates poet during creation. 

C. the great number of symbolic semantics of color in Andalusian poetry 
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D. all studies that we have read before treated only the vocabulary that was 

related to color, but we enlighten the indirect semantics of color. 

E. the beautiful nature of Andalusia that provided poets a big amount of colored 

substances. 

F. elegance that predominated Andalusia in food, dresses, jewelry, and in all 

social occasions . 

G. the great contact between Arabs and their European neighbors and the entry 

of many foreign traditions and costumes to Andalusia. 

H. the wealthy life that made common music, songs, and ceremonies in an 

ambiance full of flowers and colors .  

I. the use of words that related to colors in all styles of poetry, flattery, elegy, 

satire, idyll, description, contemplation, melancholy and monologue 

     We try to make this study colored of emotions and sensations to show clearly 

the semantics of colors and their symbols in Andalusian poetry. In the first chapter, 

the research talks about the influence of colors and their semantics in many fields, 

psychological, social, politic and natural.  

In the second chapter, we study colors and symbols in Andalusian poetry, by an 

approach to their semantics and meanings. In elegy, idyll, flattery and description.  

In the third chapter, a study about artistic color characteristics and the  beauty of 

color contradictory 

Finally, as our research concerns the study of beauty, we were very concerned 

about the method of aesthetic and we have taken some help from psychology when 

we tried to study colors and their influence upon humans and how they came into 

the consciousness of poet, we also relied on the literary method that combines both 

the aesthetic and psychology. 

We have used these methods combined in the process of relating artistic operation 

and semantics as well that it appears to readers that this research is controlled by 

one method. 
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