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  العصر األندلسيللون في شعر الطبیعة في النفسیة  داللةال  

  إعداد

  غنام المطیري عبد العزیز

  شرافإ

  د عبدالرؤوف زهدي.أ    

بتنظیم الدراسة في مقدمة  وقام ون في شعر الطبیعة في األندلس،الداللة النفسیة للّ  تناول الباحث

، فصول، وجعل في الفصل األول المقدمة مدخًال للبحث، وأسئلة البحث، وأهمیته، وأهدافه ثالثةو 

  .النظري والدراسات السابقةواإلطار 

الداللة النفسیة لأللوان، في حقل اللغة والقرآن والشعر العربي  استعرضوفي الفصل الثاني 

  .ومجاالت متعددة تناولت اللون ورمزیته واستخداماته بما یحمل من دالالت نفسیة

ان دالالتها في الفصل الثالث نماذج من شعر الطبیعة التي ذكرت األلوان المختلفة لبی وذكر

 ثم. ، باإلضافة إلى اللون األزرق، وقد اعتمد األلوان األساسیة لموضوع الدراسةالنفسیة بأبعادها المختلفة

شعر  ملخصًا ألهم النتائج التي توصل إلیها في دراسته عن الداللة النفسیة للون في ، ثمخاتمة الدراسة

  . الطبیعة األندلسیة، ثم قائمة المراجع والمصادر
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Abstract 

 

Color Coding in the poetry of nature in the Andalusia Era 
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Supervision 
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The researcher has dealt with the psychological significance of the color in 

the nature poetry in Andalusia, he organized the study in an introduction 

and three chapters, and make in the first chapter the introduction as an 

approach to the research and the research question, its importance and its 

goals, the theoretical frame and the literature review. 

In the second chapter, the researcher illustrated the psychological 

significance of the colors in the language, the Quran and the Arabic poetry 

field, and many fields that have addressed the color it’s and symbol and 

usages with what it carries of psychological significance. 

In the third chapter the research mentioned models of the nature poetry that 

mentioned the different colors to show their psychological significance on 

their different dimensions, he adopted the basic colors for the study topic, 

in addition to the blue color, then the study conclusion, and abstract of the 

most important results that he has reached in his study about the 

psychological significance of color in the nature poetry in Andalusia, then 

the lest of references and sources.  



   1 
 

  الفصل االول

  :مقدمة

غة أداة للتعبیر، ولكل لغة مجموعة ألفاظ أو مفردات دالة على مفاهیم أو مقاصد معینة،    الّل

غوي زادت القدرة  ةهذه األلفاظ داللة واحدة أو عدّ  وتحمل فظة الواحدة، وكلما زاد ثراء المعجم الّل دالالت لّل

غة العربیة تمتاز أّن  هالتعبیریة في توصیل المفاهیم والمقاصد، ومما الشك فی باللؤلؤ  يءبحر مل بأنها الّل

ه أو الشاعر المتمكن؛ قد غاص في بحرها واستخرج أ، و هّدر المكنون في قاعوال ّن الخطیب المفوّ

  .مكنوناتها التي أنارت وتألألت في سماء خطبته أو قصیدته

الشعر فن كغیره من الفنون، ولكل مبدع أداة، وأداة الشاعر كلماته التي تجتمع في قالب الوزن   

ب خر حسآلى شاعر إالصورة في مدى براعتها من شاعر  والقافیة لتخرج صورة فنیة، وتختلف هذه

  .خراج المعانيإمقدرته اللغویة والتصویریة في 

الشعر میزة یمتاز بها الشاعر،  صنعةر التاریخ بالشعر حتى أصبحت هتم العرب منذ فجاوقد   

لقي یُ  ، وقلما تجد بین العرب باختالف مشاربهم من الاً ویعلو شأنه ومكانته عن غیره فقط لكونه شاعر 

یستمتع به الهاوي؛ فقد كان نه فن أ فضال عنالشعر بالنسبة للعرب  ّن إ. اتللشعر أو الشعراء اهتمام

  .وسیلة من الوسائل التي یعرف بها أحوال العرب وأخبارهم وتاریخهم وأنسابهم

لقد برع الشعراء في العصر الجاهلي في نقل مظاهر الحیاة الصحراویة وأخرجوا لنا لوحة تعكس   

ثم یبدأ بوصف رحلته الواقع الذي كانوا یعیشونه، فنجد الشاعر یفتتح  قصیدته بالوقوف على األطالل 

والعرار، ویصف وحوش  وراحلته، ویصور كل ما وقعت عینه علیه من منابت العشب والخزامى والشیح

  .باء، والطیر حتى ینتهي لغرضه من القصیدة وغالبا ما یكون في المدحظالبراري وال



   2 
 

عناصر الطبیعة حتویه من ال تصویرًا لتلك البیئة وما تالشاعر ابن بیئته، وما كان شعره إن إ  

ر لنا الشاعر الجاهلي البیئة الصحراویة من خالل وصف منابت العشب والعرار المتاحة إ لیه، فكما صوّ

ر لنا الشاعر األندلسي بیئته من خالل وصف الریاض والحدائق ...والخزامى والشیح و ، فقد صوّ

تتح الشعراء في العصر الجاهلي ، وكما اف...واألنهار، وما تحتویه من أزهار ویاسمین ونیلوفر ونرجس و

بتداء بوصف الطبیعة والتغني لى االل، ذهب معظم الشعراء في األندلس إمعلقاتهم بالوقوف على األطال

  .الهامبج

المشرق العربي في وصف الطبیعة،  رغم اختالف شعر شعراء األندلس العربي عن الشعر في  

طار أغراضه من العربي منذ نشأته، ولم یخرج عن إ ال امتداد للشعرإال أّن الشعر في األندلس ما هو إ

عراء المشارقة كابن ، وكثیر من الشعراء األندلسیین من تأثر بش...مدح وهجاء وغزل ورثاء ووصف و

. ، ولّقب ابن زیدون ببحتري األندلسألندلس، وابن خفاجة صنوبري األندلسمتنبي ا هانئ حتى سميَ 

، كما فعل أبو محمد علي بن حزم في قصیدة كانت أشطارها  " ومن مظاهر تأثرهم بالمشارقة أیضًا

  :، یقول ابن حزم)1("بن العبد ةاألولى له، وأعجازها لطرف

ُ ــــــــــــــأنَّ ـــــك حبیِب ــــــــلل  ادَّ وُ  رُت تذكَّ     ُ   اللٌ ــــأط  ةَ ـــــولـــــخــــل "     ه   "مدِ ْه ثَ   ةِ رقَ بب

  "دِ الیَ  ي ظاهرِ ـم فشْ كباقي الوَ  لوُح ــــی "ثابت       هُ ــــــــي منْ كان ل دٍ ْه وعهدي بعَ              

كي وأُبكي إلــــــى الَغــــــــدِ "      ـــــوعـــــــــــهِ ُج ال مـــــوقنًا برُ  وقفُت بــــهِ                  .)2("وال آیسًا َأبْ

                                                             
  .62ص دار المعرفة، ، القاهرة،1، طیا أندلسیةقضا ).م1964( حمید، بدیر متولي )(1
وح،، طوق الحمامة في األلفة واألالف). م2012( ابن حزم )(2   .138ص المكتبة العصریة، بیروت، ،1ط أخرجه نزار وجیه فّل
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ا كان هذا التأثر والتشابه بین المغاربة والمشارقة، فقد طرق الشعراء في األندلس باب  اللون ولمّ

سقاطه في أشعارهم، ولكن تمیز األندلسیون عن للداللة الرمزیة للمعنى المراد إ كما طرقه شعراء المشرق

اء طبیعة غهبهم اهللا من تفننوا به، وذلك لما و المشارقة بكثرة استخدام اللون وتوظیفه في قصائدهم و  نّ

  .لى أّن وصف الطبیعة كان من أهم األغراض التي اشتهروا بهاضافة إتزخر باأللوان الزاهیة، باإل

ّن ذكر اللون وتوظیفه لم یكن ولید الخطاب الشعري، ولم یكن محصورًا في خزائن الشعر إ

فالن : " من لغة العرب، فمنه قولهم والشعراء، فقد كان اللون وتوظیفه للداللة الرمزیة جزءًا ال یتجزأ

ه لفي صفرة للذي یعتریه نّ إ" ، ویقال)1("أبیض وفالنة بیضاء، فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعیوب

ن الكریم والسنة النبویة بدالالته الرمزیة المختلفة، فجاء اللون كر اللون أیضًا في القرآوقد ذُ . )2("الجنون

 دِ وَ ْس األَ  طِ یْ الخَ  َن مِ  بیُض األ طُ یْ الخَ  مُ كُ لَ  َن یَّ بَ تَ ى یَ بوا حتَّ رَ لوا واشْ كُ و: " وله تعالىتارة للداللة على الوقت، كق

، وجاء )3()سمْ الشَ  رُّ فَ ْص تَ  مالمْ  العصرِ  ووقُت ( ):ص(، وفي الحدیث قال 187 ، سورة البقرة"رِ ْج الفَ  َن مِ 

 هِ نا بِ ْج رَ خْ أَ ماًء فَ  ماءِ السَّ  َن مِ  لَ زَ نْ اهللا أَ  نَّ أَ  رَ تَ  مْ لَ أَ : " اللون تارة أخرى للداللة على الجمال، قال تعالى

ِ تَ خْ مُ  راٍت مَ ثَ  ها وَ لْ فًا أَ ل ِ تَ خْ مُ  رٌ مْ ُح وَ  بیٌض  دٌ دُ ُج  بالِ الجِ  َن مِ واُن ، ومن 27، فاطر"سودٌ  غرابیُب ها وَ وانُ لْ أَ  فٌ ل

، آل عمران "جوهٌ وُ  دُّ وَ ْس تَ وَ  جوهٌ وُ  ضُّ یَ بْ تَ  مَ وْ یَ : " دالالت اللون المتعددة الداللة النفسیة في قوله تعالى

   .)4()ةرَ ْض الخُ  لیهِ إ األلواَن  كان أحُب ): (ص(عن النبي ، وفي الحدیث ما روي 106

                                                             
  .مادة بیض دار صادر، بیروت، ن العرب،لسا ).م2011( نظور، جمال الدینابن م )(1
  .، مادة صفرالمصدر السابق )(2
  .612حدار طیبة، ، 1طأبو قتیبة، تحقیق نظر بن محمد الفاریاني ، صحیح مسلم ).م2006(  مسلم) (3
 سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ).م1995( األلباني، محمد ناصر الدین )(4

 .2054رقم
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للدراسات في شتى العلوم، فكان مادة للدراسة في علم الطب لما  اتاستخدم اللون موضوع

، وكل ...یحمله من داللة على الصحة وعلى المرض، وتناوله علماء الطبیعة، وعلماء الدین، واألدب و

  .علم من هذه العلوم أخذ في تتبع دالالت األلوان، وفك رموزها، وتبیان معانیها

ق العمل الفني وتألقه، فضًال دة رونهم بشكل كبیر في زیاوكون األلوان تضفي جماال وسحرا یس

أبعادها المختلفة التي تثري مادة المبدع كاتبا كان أو شاعرا أو رساما، فقد قام الشعراء األندلسیون  عن

لیها الجمال والمتعة للمتلقي، وذلك لما الي ودمجوه في أشعارهم، فأضافوا إباستخدام هذا العنصر الجم

ت الشعراء وأسرتهم وجعلتهم ندلس من طبیعة ساحرة وغنیة باأللوان الرائقة التي ألهمكان ألرض األ

من التغني بها وبجمالها، فأجادوا في صنع البدیع الذي استحضروه من الرسومات المتناثرة في  یكثرون

  .ة انعكست صورتها الجمیلة في أشعارهمباهرة، حتى أصبحت هذه الطبیعة مرآأرجاء الطبیعة ال

لى تعدد األبعاد سواء كانت دینیة أو ّن لأللوان مدلوالت متعددة ترجع إمما ال شك فیه أو 

خرافیة، سائدة في مجتمع ما أو بیئة  بأساطیر واعتقادات حقیقیة كانت أواجتماعیة أو سیاسیة ، متعلقة 

لتي اكتسبت معینة أو في عصر من العصور، وغالبا ما كانت هذه الدالالت تقترن بالداللة النفسیة ا

الصورة الذهنیة لداللتها األولى من وحي الطبیعة، ثم تطورت وتمحورت في أبعاد مختلفة، كاللون 

، فهو في الطبیعة یحمل داللة الحیاة و  اللون النضارة والخصوبة والنماء، بینما یحمل األخضر مثًال

د، ولباس بعض رجال الدین، لمساجالدالالت المحببة للنفس، فنجده في قبب ا في البعد الدینياألخضر 

هن استقل هذوإ  . ال یخرج عن أصل الداللة النفسیة المستمدة من الطبیعة ا اللون في الداللة الدینیة، فإنّ

عالم الخضراء شعارًا والبعد السیاسي ال یختلف عن البعد الدیني، فكثیر من البلدان اتخذت الرایات أو األ

ا لإل ، أو لما كان للون األخضر من اً دینی اً أّن هذا البلد یحمل طابع شارة وللداللة علىلها، وذلك إمّ

  .دالالت النماء والنضارة والخصوبة كما أسلفنا
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، لذلك رأى الباحث عبر عنها الشعراء وأكثرهالون التي الداللة النفسیة من أهم دالالت ال تعدّ و 

ستخراج مدلوالت األلوان شعار الندلس للبحث في مكنونات األأن یطرق باب شعر الطبیعة في األ

على األلوان األساسیة وهي األبیض  وقد اعتمد الباحث في مجال بحثه .النفسیة وأبعادها المختلفة

    .ضافة إلى اللون األزرقواألسود واألحمر واألصفر واألخضر، باإل
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعد و  هم من أفكار،واطر هم وما یجول في خمكنوناتوظف الشعراء اللون في أشعارهم للداللة على 

  .الداللة النفسیة للون أهم داللة استخدمها الشعراء في أشعارهم وأكثرها

، وتوضیحها بأبعادها في شعر الطبیعة في األندلسوقد تناولت هذه الدراسة الداللة النفسیة لأللوان 

  :لإلجابة عن األسئلة اآلتیةالمختلفة، وذكر النماذج الموضحة لذلك، في محاولة 

  ما أهمیة استخدام ألوان الطبیعة في الشعر؟ .1

  كیف وظف الشعراء األندلسیون ألوان الطبیعة في الشعر؟ .2

 األلوان التي تحمل دالالت نفسیة في الشعر؟ ما .3

  األلوان النفسیة وأبعادها المختلفة في شعر الطبیعة عند الشعراء األندلسیین؟اللة ما د .4

 :سةأهداف الدرا

  :تهدف هذه الدراسة إلى  

  .بیان المقصود باللون وذكر األلوان .1

 .بیان أهمیة ألوان الطبیعة التي استخدمت  في الشعر األندلسي .2

  .تحمل دالالت نفسیة في الشعراأللوان التي  تحدید .3

  .  الكشف عن أثر أبعاد الدالالت المختلفة  لأللوان على النفس .4

 :الدراسةأهمیة 

المختلفة في شعر الطبیعة تنبع أهمیة الدراسة في بیان استخدامات األلوان ودالالتها وأبعادها   

  .إلى إثراء الدراسات التي اهتمت بداللة اللون النفسیة في األندلس، والمتأملة
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  :أهمیة الدراسة من الناحیة العملیة من إمكانیة استفادة الفئات التالیة منها أتيكما ت

لى الداللة النفسیة للون في شعر الطبیعة في إالشعر العربي للتعرف المهتمون بمجال  - 1
  .األندلس

  .أخرى مشابهة اتمن خالل جعل الدراسة نواة لدراس الباحثون - 2
 :حدود الدراسة

  . ندلساأل في اللون في شعر الطبیعة فيعینة الدراسة تتمثل      

  :المصطلحات

غیره، والجمع ما فصل بینه وبین : ءولون كل شي. نهیئة كالسواد والحمرة، ولونته فتلو  :اللون لغة

   .)1(ألوان

للون مادة كان هذا اأال ذلك التأثیر الفسیولوجي الناتج على شبكة العین، سواء ما هو إ :اللون اصطالحا
  .)2(صباغیة، أم ضوءا ملونا

 .)3(موضوعاتهصر الطبیعة الحیة والصامتة مادة هو الشعر الذي یتخذ من عنا :شعر الطبیعة 

الذي یتأثر ویستجیب لما نمط آخر إلى النفس وعالم الحس،  إدخال شعور من: الداللة النفسیة لأللوان

ستقر في بقیة أنفس البشر غیر م تراه العین، أو یقع في القلب، فكل لون یعني لنفس معینة معنى جدیداً 

  .)4(ناآلخری

  :اإلجرائيالتعریف 

داللة ألوان شعر الطبیعة في وعلى ذلك فإن الداللة النفسیة للون في شعر الطبیعة نعني بها    
  .والتي أحدثت تأثیرا في نفس المتلقي من انفعاالت وأحاسیس متنوعة األندلس

                                                             
  .لسان العرب، مادة لون )(1
  .19ص ،طرابلس ، لبنان،1ط قبل اإلسالم،اللون في الشعر العربي  ).م2001( علي، إبراهیم محمد )(2
  .13ص ، بیروت، دار النهضة،2، ط ي األندلساألدب العربي ف ).م1976( عتیق، عبدالعزیز )(3
ان، دار الحامد،  ،1ط ي الشعر،اللون وداللته ف ).ت.د( رة، ظاهرالزواه )(4  .15صعمّ
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  :اإلطار النظري

ن الدهان  ووضح فیه  والمتحركة، ًا من الطبیعة المیتةفي كتابه، الوصف، صور  .)م1963(بیّ

كیف نظر العربي على اختالف الزمن إلى موضوعات الوصف من حیوان، وأرض، وسماء، وخمر، 

وسالح، وحرب في العصر الجاهلي ثم األموي فالعباسي واألندلسي إلى أن بلغ المعاصرین اإلیجاز 

  .)1(ف مع ورود األمثلة التي توضح ذلكبشعرهم في الوص

كتاب األدب العربي في األندلس، تاریخ األدب العربي في في  .)م1976(وتناول عتیق       

األندلس محاضرات هدفه منها عرض صورة موجزة عن األدب العربي وبالغتهم في األندلس، وتبیان 

یون أو استحدثوها، أطوار هذا األدب من نثر وشعر، وتحدي الفنون األدبیة التي توسع فیها األندلس

مستمدا عناصر نشأته ووجوده من طبیعة أرض األندلس وأحداث هم وشعرائهم، ئوذكر بعض أدبا

    .)2(بدایة كتابه عن جغرافیا األندلس تاریخها وحیاة مجتمعها، لذلك تحدث في

مبینًا أربعمائة وتسعة وثمانین  ،قاموس األلوان عند العرب،  .)م2008( براهیمإ في كتابوجاء 

لونًا من األلوان الشائعة، هي في مجملها تثبت ثراء األلوان عند العرب من ناحیة، وتنبههم لدرجات 

 .)3(إلى دقة مالحظتهم من ناحیة ثالثةاللون الواحد من ناحیة ثانیة، وتشیر 

شعر الطبیعة عند الشعراء وهذا ما یهم الباحث فیستطیع أن یذكر اللون وتدرجه المستخدم في 

  .األندلسیین

                                                             
  .دار المعارف ،الوصف، مصر). م1963( يالدهان، سام )(1
  .دب العربي في االندلساأل )2(
  .دار النهضة، القاهرة، 2طلوان عند العرب، قاموس األ ).م2008( أحمد ،براهیمإ )3(
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 ندلسي حتى نهایة عصر الطوائففي كتابه، اللون في الشعر األ .)م2000(المنصوري  عرض

تناص : فاعلیة اللون في الشعر األندلسي موضوعًا وفنًا، وقد تناول المؤلف في التمهید ثالثة جوانب

وصل إلى الحدیث عن اللون في الشعر، وعن الفنون وفیها تداخل الفنون ومنها الشعر والرسم حتى ت

اللغة واللون، واللون في الشعر األندلسي بین رافد التراث ورافد البیئة ومدى أهمیة البیئة األندلسیة في 

 .رفد الشعر بألوان شتى وهذا ما یهم الباحث في دراسته

بیعة وخمر وحرب أما الفصل األول فقد تناول اللون واألغراض الشعریة من مدح وغزل ووصف وط

وأغراض أخرى كالشیب والهجاء والرثاء، وعرض في الفصل الثاني المعجم اللوني األندلسي وتناول فیه 

 .)1(والتراسل الحواسي والتضاد والصوتاللون في التشبیه واالستعارة والكنایة 

ویفید الباحث من هذه الكتب في دراسة اللون بأبعاده المختلفة، وتأثیرها في نفسیة المتلقي، 

  . والبحث في تدرج اللون الواحد الموجود في شعر الطبیعة عند األندلسیین

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .اتحاد الكتاب العرببیروت، ندلسي حتى نهایة عصر الطوائف، اللون في الشعر األ). م2000( عبدالرحمن المنصوري، )1(
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  الدراسات السابقة

دالالت األلوان في شعر نزار قباني، دراسة اللون في شعر  .)م2008( تناولت دراسة حمدان  

برازها، ودراسة  نزار قباني دراسة داللیة أسلوبیة، هدف فیها إلى إحصاء الظواهر اللونیة في شعر نزار وإ

یحاءاتها وهذا  التراكیب اللونیة على المستویین الداللي واألسلوبي، وتناول الباحث دالالت ألفاظ األلوان وإ

فید الباحث في دراسته هذه، إذ سیدرس داللة األلوان واألبعاد التي تجعل من هذه األلوان سببًا لبعث ما ی

  .)1(لمشاعرنا المختلفة من حزن وسرور الطمأنینة والراحة والنشاط والحیویة، ورمزاً 

في رسالتها، داللة األلوان في شعر الفتوح اإلسالمیة في عصر صدر  .)م2010(وضحت البیك   

األلوان في تشكیل الصورة الحسیة، واأللوان في دور یقة والمجاز، و اإلسالم، داللة األلوان بین الحق

    .)2(أللوان في مختلف األغراض الشعریةتشكیل الصورة التجریدیة، وحاولت استقصاء األبعاد النفسیة ل

 عرضا ، المناصرة الدین عز رشع في مقدمة بحثه، إیقاع األلوان في .)م2012( أحمد تناول        

 األلوان وصف إلى انتقل ثم الموضوع، لهذا القدماء العرب النقاد ه،وتنبَّ  العربي الشعر في األلوان لتوظیف

 ، األخضر اللون تفرد إلى النظر البحث مفردة، ولفت األلوان تلك وعدد المناصرة، شعر في وتوظیفها

 عرض ثم ذلك، في النفسیة والحالة البیئة ودور الشاعر، وظفها التي األلوان بین األولى المرتبة في وحلوله

  .)3(هاتوظیف في الشاعر وآلیة وتداخلها، األلوان تمازج موضوع البحث

                                                             
ـــــانيدالالت األ ).م2008( حمـــــدأحمـــــدان،  )1( ـــــوان فـــــي شـــــعر نـــــزار قب جامعـــــة النجـــــاح الوطنیـــــة،  ).رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشـــــورة. (ل

  .نابلس، فلسطین
ــــــك، أمــــــاني )2( ــــــة األ). م2010( البی ــــــوح اإلدالل ــــــوان فــــــي شــــــعر الفت رســــــالة ماجســــــتیر غیــــــر . (ســــــالمفــــــي عصــــــر صــــــدر اإل ســــــالمیة ل

  .سالمیة، غزة، فلسطینالجامعة اإل ).منشورة
ص ، 1، ع20المجلـــــــد ســــــالمیة،مجلـــــــة الجامعــــــة اإل لـــــــوان فــــــي شــــــعر عـــــــز الــــــدین المناصــــــرة،یقــــــاع األإ). م2012( حمــــــد، حیــــــدرأ )3(

101-123.  
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داللـة اللـون فـي الشـعر النسـوي العراقـي المعاصـر، إذ یعـد عـالم   .)م2012(وقد تناولت البیرماني 

التــي لمســت مــن خاللــه مــدى إبــداعها فــي التعبیــر ) الشــاعرة(األلــوان مــن أكثــر العــوالم اقترابــًا لعــالم المــرأة، 

لـــذلك قـــدمت لوحـــات شـــعریة  ،عمـــا یعتـــري وجـــدانها مـــن أحاســـیس، فارتبطـــت برمزیـــة اللـــون بشـــكل نفســـي

تسـتوعب حجــم معاناتهــا بقضـایا خاصــة وعامــة، وبــذلك كشـفت الســطور الملونــة عـن رقــة الشــاعرة العراقیــة 

، ال ســیما اللــون األخضــر واألحمــر اللــذان كانــا أكثــر اقترابــًا إلحســاس وجمالیــة تعاملهــا مــع اللــون وداللتــه

   .)1(یةالشاعرة العراقیة المعاصرة في معالجة قضایاها الوجدان

اللـون ودالالتـه فـي شـعر البحتـري، إذ تـم الوقـوف علـى الشـواهد  .)م2013(دراسـة شـحادة تناولت 

هیـد وثالثـة التي برز فیها عنصـر اللـون فـي دیوانـه، وتناولهـا بالـدرس والتحلیـل، وقـد جـاءت الدراسـة فـي تم

  .فصول

ویعـرض التمهیـد للجهـود العربیـة القدیمــة فـي دراسـة اللـون، وذكـر أهــم المصـادر التـي تناولـت هــذا 

ه أیضًا عرض لموقف النقاد القدماء والمحدثین من قضیة التقـارب بـین فنـي الشـعر والرسـم، الموضوع، وفی

   .)2(سة إلى عدد من النتائج والتوصیاتوقد توصلت الدرا

في محاولة البحث عن دالالت األلوان المختلفة في الشعر  ةالسابق اتویفید الباحث من الدراس  

األندلسي عامة وشعر الطبیعة خاصة، واستقصاء األبعاد النفسیة لأللوان في شعر الطبیعة األندلسیة 

  .بالذات، وهذا ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

  

  

                                                             
  .203ستاذ، عداللة اللون في الشعر النسوي العراقي المعاصر، مجلة األ ).م2012( البیرماني، فرح )1(
  .جامعة الخلیل، الخلیل، فلسطین ).رسالة ماجستیر غیر منشورة( .اللون ودالالته في شعر البحتري). م2013( شحادة، نصرة) 2(
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  :الطریقة واإلجراءات

، وجعل في الفصل األول المقدمة مدخًال فصول ةثالثمقدمة و ث بتنظیم الدراسة في سیقوم الباح  

  .طار النظري والدراسات السابقة، واإلوأهدافه للبحث، وأسئلة البحث، وأهمیته،

 ن والشعر العربيلوان، في حقل اللغة والقرآالداللة النفسیة لأل تناولوفي الفصل الثاني   

  .ومجاالت متعددة تناولت اللون ورمزیته واستخداماته بما یحمل من دالالت نفسیة

التها عرض في الفصل الثالث نماذج من شعر الطبیعة التي ذكرت األلوان المختلفة لبیان دالو   

ة النتائج التي توصل إلیها في دراسته عن الداللة النفسیو  خاتمة الدراسةثم  .النفسیة بأبعادها المختلفة

  .، ثم قائمة المصادر والمراجعللون في شعر الطبیعة األندلسیة

  :منهجیة الدراسة

  .سیة للون في شعر الطبیعة في األندلسخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسة الداللة النفاست
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   دتمهی

ولكننا الشعر األندلسي ككل تعبیر أدبي تأثر بعوامل مختلفة، دینیة وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة، 

نرى أن بیئة األندلس الطبیعیة كانت أهم العوامل التي تأثر بها الشعر، فقد كانت تعج بأجمل المناظر 

وأحسن المرائي، من حدائق وجنات، وأزهار وثمار، وفواكه وأنهار، ومن دور وقصور، فیها فوارات 

ر، ووجهها األشقر، وعینیها ونوافیر، وعلیها تماثیل وتصاویر، ثم هذه المرأة األندلسیة بشعرها األصف

الزرقاوین، كل ذلك الجمال والترف دفعهم إلى التنمیة والتفنن، فالجمال الطبیعي حركهم لشعر الوصف، 

دوا فیه، بحیث إننا نستطیع أن نقول إّن شعراءهم كانوا شعراء بالطبیعة وفي الطبیعة،  فأكثروا منه وجوّ

عر الحب، وال یصح أن نتناسى أثر البیئة في الشعر، والجمال اإلنساني حرك نفوسهم في القول في ش

   )1(.فكلما تحّضرت األمة رّق شعرها والن، وكلما تبّدت جزل شعرها وخشن

ومما أثر في الشعر وجود المجالس األندلسیة، وكانت كثیرة بین الخاصة والعامة وكان الشعر   

ا كان على البدیهة فإن معظمه مقطو  عات صغیر، وأكثره في الخمر والغزل یقرض فیها ارتجاًال، ولمّ

، وشعر  والوصف، ولما كان الداعون إلى تلك المجالس ملوكًا ووزراء، فقد وجد المدح فیها لنفسه مكانًا

المجالس یدل بوضوح على حیاتهم وبیئتهم االجتماعیة، إذ ال یكاد یمر یوم دون أن یقام فیه مجلس أو 

حیائها، ألنها تؤنس القوم، فهناك یأنسون ویسمرون، ویشربون تأتي لیلة إال ویكون االستعداد قد تم إل

ویطربون، ویرسلون شاعریتهم تتحدث عن تلك المجالس حدیث الخبیر العلیم، ویمكننا أن نقول إن شعر 

   )2(.المجالس كان مما امتاز به األندلسیون

                                                             
  .88 -87ص انظر قضایا أندلسیة، )(1
  .92صانظر ، السابقالمصدر  )(2
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نس والشراب كان فالتنقل والحركة من ممیّزات المجتمع األندلسي، واالجتماع حول مجالس األ  

، وكانت المجالس في األندلس أثرًا من آثار )1(ظاهرًا وبقي مستمرًا، النسجامه مع بیئة األندلس الطبیعیة

البیئة األندلسیة الناعمة؛ إذ تعد البیئة األندلسیة من أهم العوامل التي أثرت في الشعر، فعملت على 

اتهم وبیئتهم االجتماعیة، ففي هذه المجالس كانت إكثاره وترقیقه وتجویده وهو یدل بوضوح على رقي حی

شاعریتهم تتحدث عما یدور فیها، وكان بعض الحكام سببًا مباشرًا في بروز هذه الظاهرة، فقد كان 

مجلس معروف في األسبوع یجتمع فیه أهل العلوم للكالم فیها ( للحاجب المنصور ابن أبي عامر 

  .  )2()بحضرته ما كان مقیمًا بقرطبة

ا كانت بیئة األندلس الطبیعیة رافد أساسي للصورة الشعریة؛ فقد كان للون حضور مباشر في         ولمّ

شعر شعراء األندلس خاصة في مجالسهم الشعریة وما یحدث بها من ارتجال للشعر؛ مما یدعو الشاعر 

ار، ومن ذلك إلى استحضار األلوان التي تحمل داللة رمزیة تغني عن اإلطالة في المقطوعات القص

ارتجال الشاعر ابن دراج القسطلي بعض األبیات حینما طلب منه المنصور ابن أبي عامر أن ینشد 

  : )(3شعرًا في وصف تفاحة لیختبر شاعریته

تَِّســـــــــــــقِ  ٍد ِبَجِنيِّ الزَّهِر مُ نضَّ ِق        مُ بَ ا َحبَّذا َخَجُل التُفَّاِح فــــــــــي ّط   ی

  بهاٍر قـــــــد أَحطَن بـــــِه        َنواِظرًا ِبُجفــــوِن العاِشِق األِرقِ فیِه ُعیوُن 

قِ  ِة الشََّف دا ِقطعًا من ُحمرَ درٌ بَ   كأنَّ ما احمرَّ مـــــــــن تُفَّاِحِه َخجًال       بَ

                                                             
دار ، 1طعلي شوابكة، مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس، تحقیق محمد  ).م1983( ابن خاقان، الفتح بن محمد )(1

  .118ص عمار،
  .22 -21ص دار غیداء، ، األردن،1ط المجالس الشعریة في األندلس من الفتح حتى السقوط، ).م2013( الباجالني، آزاد محمد )(2
اج )(3   . 45ص ،منشورات المكتب اإلسالمي ، دمشق،1ط دیوانه، تحقیق محمود علي مكي، ).م1961( القسطلي، ابن درّ
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ْت مـــن جوِدِه ال                  .)1(َغِدقِ في مجلِس الملِك المنصوِر یانعًة        كأنَّما ُغِذیَ

وقد استحضر الشاعر هنا لون التفاح وهو اللون األحمر ثم وصفه بأشهر داللة رمزیة له في المخزون 

الثقافي وهي داللة الخجل، فاأللوان تحمل تفسیرات نفسیة متأثرة بعوامل ثقافیة وفسیولوجیة متعددة، ومن 

زمان، وأنها أكثر ارتباطًا بالثقافة والعادات الشائع أن الداللة الرمزیة لأللوان تتباین من حیث المكان وال

ذا ما تغیر النسق االجتماعي والثقافي تغیرت معه تلك الدالالت أیضاً   )2(والتقالید والوسط االجتماعي، وإ

ومثال على ذلك لون لباس الحداد في المشرق العربي هو األسود بینما في المغرب العربي كانوا یلبسون 

نما تخضع لثقافة المجتمع  الثیاب البیضاء في مآتمهم، فالداللة الرمزیة للون لیست مستقلة بصورتها وإ

  .وعاداته وتقالیده

ر الثقافي والحضار     ي واالجتماعي التي اتّسم بها العصر ومما ال شك فیه أّن بواعث التطوّ

األندلسي كانت ذات أثر عمیق في نفوس الشعراء، فظهر ذلك في أشعارهم، فضًال عن الفكر المشرقي 

الذي حملوه معهم حین دخولهم األندلس، إذ ال یمكن الفصل بین موروثهم، وما تتمتع به شخصیاتهم من 

لكن تطور الحیاة، وتغیر البیئة، كان له األثر األبرز أصول تضرب جذورها إلى عمق الثقافة المشرقیة، 

في تكوین مالمح الشخصیة األندلسیة فیما بعد، وقد خضعت المفردة اللونیة في الشعر األندلسي إلى 

شكل من أشكال التجدید، وذلك من خالل استلهام مشاهد الطبیعة التي ألقت بظاللها على شعریة 

ما مرّ ذكر األندلساأللفاظ اللونیة، فغدت معلمًا ب         )3(.ارزًا یشار إلیه كّل

                                                             
اج، ص )(1   .512دیوان ابن درّ
مجلة  "العالمات الدالة على القلق في اختبار رسم المنزل والشجر والشخص" ،)م2008( عبدالغني، خالد محمدو  ،خضر، عادل كمال )(2

  .   44انظر ص ، أكتوبر،79،76، ع21مصر، سعلم النفس، 
 -26انظر ص، دار غیداء ، األردن،1ط اللون وداللته الموضوعیة والفنیة في الشعر األندلسي، ).م2013( السامرائي، علي إسماعیل )(3

27. 
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  الفصل الثاني

  الداللة النفسیة لأللوان

 في هذا الفصل ن لأللوان دالالت متنوعة ومتعددة تدخل في حقول معرفیة مختلفة، وما یهمناإ  

اللون في مكان من هذه الحقول المعرفیة كراج دالالت اللون النفسیة قدر اإلهو البحث والتقصي الستخ

، وفي األدیان واالعتقاد، وفي ن الكریم، وفي الشعر، وفي علم تفسیر األحالماللغة، وداللته في القرآ

لف من هذه الدالالت النفسیة ما اختتشابه و ء النفس، كي یتسنى لنا مالحظة ما ساطیر، وعند علمااأل

سیة للون في شعر الطبیعة في للون ومقارنتها بموضوع الدراسة في الفصل الثالث وهو الداللة النف

  .األندلس

  اللون في اللغة

ستخراج المدلوالت النفسیة ال دراسته لقد اعتمد الباحث قاموس لسان العرب البن منظور في

: خمسة ألوان أساسیة في اللغة العربیة وهي) الملمع(النمري في كتابه عدَّ "  ، وقدلأللوان في لغة العرب

ارتكزت علیها  قد هذه األلوانأّن  ورأى الباحث .)1("واألصفر، واألخضرحمر، األبیض، واألسود، واأل

     .ظفها الشعراء كثیرًا في أشعارهمأكثر الدراسات في الحقول المعرفیة وخاصة في الشعر، وو 

لى نواصع األلوان فأكدتها أنها األساسیة إذ عمدت العرب إختیاره هذه األلوان ویعلل النمري في ا  

حمر قانئ، وأصفر فاقع، وأخضر ناضر، فأما لون الغبرة والسمرة وأأبیض یقق، وأسود حالك، : فقالت

                                                             
  .1ص ،مطبعة زید بن ثابتدمشق، الملمع، تحقیق وجیهة أحمد الّسظل،  ).م1976( النمري، الحسین بن علي )(1
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رد إلى نوعه، فالغبرة لوان لیست نواصع خوالص، وكل یوالشقرة وأشكالهن من األ )1("والصحمة"  والزرقة

  .)2(لى الحمرةإلى الصفرة، والشقرة إ ة، والصحمةلى الخضر واد، والزرقة إلى السوالسمرة إ لى البیاضإ

، وهي الزرقة من األلوان غیر المحددة عند العرب، فهي عندهم البیاض، وهي الخضرةو  "

ثل  في تعبیرات قلیلة مّال الكدرة، وهي اللون الضارب إلى الحمرة، ومن أجل هذا لم یرد لفظ األزرق إ

  .)3("زرقاء: زرقاء، والخمر: األسنة

ألفاظ األلوان استخدامات مجازیة قد یشیع بعضها ویجري  تستخدم ال شك فیه بأن اللغات ومما  

مجرى األمثال، كما أنها عن طریق المعاني الرمزیة أو اإلیحائیة لأللوان تستخدم ألفاظها في تعبیرات 

  .)4(ذا معنى خاص لغویة ال یفهم معناها بمجرد فهم مفرداتها إذ تصبح تركیبا موحداً 

مادة كل لون من األلوان األساسیة، باإلضافة إلى اللون  من قاموس العرباستخرج الباحث   

      -:األزرق، واقتصر على استخراج ما تحمله من رمزیة للداللة النفسیة، وهي كاآلتي

  :بیضاللون األ

البیاض . ضد السواد، یكون ذلك في الحیوان والنبات وغیر ذلك مما یقبله غیره: البیاض: ضبی   

مشروح : وكالم أبیض. وكلمته فما رّد علّي سوداء وال بیضاء أي كلمة قبیحة وال حسنة. لون األبیض

غیر سؤال  وهي أیضّا الید التي ال تمن وتعطي عنالحّجة المبرهنة، : والید البیضاء. على المثل أیضاً 

ذا قالت العرب إ: التهذیب. ما ال عمارة فیه: رضوبیاض األ. وذلك لشرفها في أنواع الحجاج والعطاء
                                                             

 .سواد إلى صفرة، لسان العرب، مادة صحم: الصحمة )(1
 .7الملمع، انظر ص )(2
 .78صعالم الكتب، ، القاهرة، 1طاللون، اللغة و  ).م1982( مختار أحمدعمر، ) 2(
  .69المصدر السابق، انظر، ص) 4(
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ذا قالواو نى نقاء العرض من الدنس والعیوب، فالن أبیض وفالنة بیضاء فالمع بیض الوجه فالن أ: إ

  .)1(الكلف والسواد الشائن وفالنة بیضاء الوجه أرادوا نقاء اللون من

على داللة الحسن،  ون األبیض في اللغة بقاموس لسان العربللالنفسیة  داللةالجاءت فقد   

  . وداللة الشرف، وداللة النقاء

  :اللون األحمر

وغیر ذلك  لون األحمر یكون في الحیوان والثیاب. من األلوان المتوسطة معروفة: الحمرة: حمر

م اهللا وجهه، أ. امرأة حمراء أي بیضاء: والعرب تقول. مما یقبله ا نَّ كُ  ":قال نهوفي الحدیث عن علي كرّ

، )2("هنْ مِ  مِ وْ القَ  َن نى مِ دْ أَ  دٌ َح أَ ا نَّ مِ  كوُن ما یَ ، فَ )ص( اهللاِ  سولِ رَ نا بِ یْ قَ اتَّ  مَ وْ القَ  مُ وْ القَ  يَ قِ لَ وَ  ُس بأْ ال رَّ مَ ْح إذا ا

. یقال موت أحمر أي شدید. ، وجعلناه لنا وقایة)ص( الحرب استقبلنا العدوّ برسول اهللا ذا اشتدتأي إ

الحسن أحمر أي شاق أي من : وقالوا. موت القتل، وذلك لما یحدث عن القتل من الدم: والموت األحمر

  .)3(یعتري الناس فیحمرّ موضعها داء: والحمرة. أحب الحسن احتمل المشقّة

الشدة، والموت  داللة على بقاموس لسان العرب اللغة في األحمر للون النفسیة داللةال جاءتو 

  .  والقتل والدم، والمشقة، والمرض

                                                             
  .لسان العرب، مادة بیضانظر،  )1(

  .157/1 دار الحدیث،القاهرة، ، 2د شاكر، جالمسند، شرح أحمد محم ).ت.د( ابن حنبل، أحمد بن محمد )(2

  .لسان العرب، مادة حمرانظر، (3) 
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  :اللون األخضر

. هما مما یقبلهلون األخضر، یكون ذلك في الحیوان والنبات وغیر : الخضرة من األلوان: خضر

 .سعة ما هم فیه من الخصبخضر المناكب أراد به  .ضرة في صفائهلى الخیضرب إ: وماء أخضر

ة الحسناء في المرأَ : ؟ فقالوما ذاك یا رسول اهللا: قیل، ْن مَ الدِّ  راَء ْض خَ وَ  مْ یاكُ إ ") : ص( وقول النبي

ذا أراد فساد النسب إ: قال أبو عبید شبهها بالشجرة الناضرة في دمنة البعر، وأكلها داء،، )1("ءِ وْ السَّ  ِت بِ نْ مَ 

رقي اهللا في : ویقال. وأبوالهابل والغنم من أبعارها الّدمن ما تدمنه اإلخیف أن تكون لغیر رشدة، وأصل 

  .)2(عین فالن باألخضر، وهو داء یأخذ العین

على الصفاء،  في اللغة بقاموس لسان العرب للون األخضرالنفسیة  داللةالجاءت كما   

  .والخصوبة، وعلى السوء، والمرض

  : اللون األزرق

قة ر الّز : ابن سیدة. ، تزرق زرقاً زرقت عینه، بالكسر: الّزرقة في العین، تقول: التهذیب: زرق  

 )اقً رْ زُ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  میَن رِ ْج المُ  رُ شُ ْح نَ وَ (  وقوله تعالى. خضرة في سواد العین: البیاض حیثما كان، والّزرقة

نما معناه وعندي أّن هذا لیس القصد األول، إ: معناه عطاش، قال ابن سیدة: ، فسره ثعلب فقال102طه

عمیًا یخرجون من قبورهم بصراء كما خلقوا أول مرة ویعمون في : ازرقّت أعینهم من شّدة العطش، وقیل

   )3(.الصافیةالّزرق المیاه : ه، وقال غیرهننما قیل زرقًا طامعین فیما ال ینالو ، وإ الحشر

  .الصفاء والنقاء داللة على في اللغة بقاموس لسان العرب للون األزرق داللة النفسیةالجاءت و 

                                                             
  .84، الدار السلفیة، 1طأمثال الحدیث، عبدالعلي عبدالحمید األعظمي،  ).م1983( مزي، الحسن بن عبدالرحمن بن خالدالرامهر  )(1
  .لسان العرب، مادة خضرانظر،  )(2
  .انظر، المصدر السابق، مادة زرق )(3
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  :اللون األسود

سود : ویقال لألعداء. نقیض البیاض؛ سود وساد واسوّد واسودادًا وأسواد اسویداداً : الّسواد: سود  

    .)1(األكباد

  .على العداوة والبغضاء في اللغة بقاموس لسان العرب النفسیة للون األسود داللةاقتصرت ال

  :اللون األصفر

ّصفار وال. وغیر ذلك مما یقبلها معروفة تكون في الحیوان والنبات: الصفرة من األلوان: صفر  

ر إلى الّصفرة: من النبات هو مأخوذ من : ذا كان جائعا، وقیلورجل مصفور ومصفّر إ. ما ذوي فتغیّ

اال ا كان في أیام یزول فیها عقله، ذللذي یعتریه الجنون إإنه لفي صفرة : ویقال. ت البطنّصفرة، وهي حیّ

  .)2(نهم كانوا یمسحونه بشيء من الزعفرانأل

على داللة الذبول، والجوع،  ون األصفر في اللغة بقاموس لسان العربجاءت الداللة النفسیة لل  

  .  والجنون

  

  

  

                                                             
  .لسان العرب، مادة سودانظر،  )(1
  .، مادة صفرانظر، المصدر السابق )(2
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  ن الكریماللون في القرآ

ن الكریم، وجاءت أغلب هذه الدراسات شاملة لداللة الدراسات للون ودالالته في القرآ تعّددت

ن، داللة الوقت، والداللة الجمالیة للون، هذه الدالالت التي ذكرت في القرآ األلوان المختلفة، ومن

من حزن،  هل الكفر وأهل األیمان، وجاء اللون أیضًا للداللة النفسیة بمختلف أشكالهاوللداللة على أ

، وهذا ما سوف یقوم الباحث بتسلیط الضوء ...ومرض، ونضارة، ووفرح، ونقاء، وصفاء، وطهارة، 

  .علیه

رَ ما ذَ وَ ( : ل تعالىاق ِ تَ خْ مُ  في األرضِ  مْ كُ لَ  أَ  ُ لْ أَ فًا ل ه ُذكرت ألوان متعددة في ، وقد 12، النحل)واُن

واللون  ، هي األلوان األساسیة،اآلیات الكریمةالقرآن الكریم بدالالتها المختلفة، وما سوف نورده من 

    .التي تحمل في طیاتها دالالت نفسیة األزرق أیضا،

  :اللون األبیض

ُ  اهللاِ  ةِ مَ ْح في رَ فَ  مْ ُه جوهُ وُ  ْت ضَّ یَ ابْ  ذیَن ا الَّ مَّ أَ وَ : ( قال تعالى ِ  مْ ه    .106آل عمران) دوَن فیها خال

 الكلف من اللون نقاء أرادوا الوجه بیضاء وفالنة الوجه أبیض فالن: " تالعرب إذا قال إّن 

مضمونه،  واختلفت في المعنى ظاهر مع اتفقت الداللة في هذه اآلیة الكریمة ، ولكن)1("الشائن والسواد

ویفسر السعدي هذه اآلیة بأّن  .لنقاء األعمال وخلوها من الذنوب فحمل بیاض الوجه داللة نفسیة ترمز

                                                             
  .لسان العرب، مادة بیض )(1
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والخلود في جنات  أثر التهنئة والبشرى بدخول الجنة ورضى ربهم ورحمتهالذین ابیضت وجوههم من 

  .)1(النعیم

ُ في َع َس یا أَ  قالَ وَ  مْ ُه نْ ى َع لَّ وَ تَ وَ : ( قال تعالى ) ظیمٌ كَ  وَ ُه فَ  نِ ْز الُح  ْن مِ  ناهُ یْ َع  ْت ضَّ یَ ابْ وَ  فَ وُس لى ی

   .84یوسف

ا إلى اللون مهعلیه السالم تغیر لون یعقوب أي أّن عیني) ابیضت عیناه من الحزن( فقوله 

 ))2("كظیم"فهو ( وقوله األبیض وذلك من كثرة بكائه بسبب حسرته وأسفه لفقد ابنه یوسف علیه السالم

فقد حملت داللة اللون األبیض النفسیة في هذه اآلیة  .ولم یعلنهأي سكت، وحبس حزنه في صدره 

  . الحزن المرض بسبب كثرة البكاء من شدةالكریمة على 

  :اللون األخضر

ُ  هارُ نْ األَ  مُ هِ تِ ْح تَ  ْن ري مِ ْج تَ  نٍ دْ َع  اُت نَّ َج  مْ ُه لَ  كَ ئِ ولَ أُ : ( قال تعالى    ْن مِ  رَ ساوِ أَ  ْن فیها مِ  َن وْ لَّ َح ی

 )قاً فَ تَ رْ مُ  ْت نَ ُس َح وَ  اُب وَ الثَّ  مَ عْ نِ  ِك رائِ فیها على األَ  یَن ئِ كِ تَّ مُ  قٍ رَ بْ تَ ْس إِ وَ  سٍ دُ نْ ُس  ْن رًا مِ ْض یابًا خُ ثِ  سوَن بَ لْ یَ وَ  ٍب هَ ذَ 

  .31الكهف

أي  ))3("سندس" (لقد حمل اللون األخضر في هذه اآلیة الكریمة داللة لباس أهل الجنة من    

ستبرق" (رقیق الدیباج     .الدیباج الغلیظ ))4("وإ

                                                             
ویحق، ).م2002( السعدي، عبدالرحمن بن ناصر )(1 ، 1ط تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنَّان، تحقیق عبدالرحمن بن معّال الّل

  . 143انظر، ص مؤسسة الرسالة، بیروت،
  .مادة كظم ،لسان العرب )(2
  .، مادة سندسالمصدر السابق )(3
  .مادة برق المصدر السابق، )(4
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ون األسود   : الّل

ُ ُج وُ  ْت دَّ وَ اْس  یَن ذِ ا الَّ مَّ أَ فَ  : (قال تعالى    )وَن رُ فُ كْ تَ  مْ تُ نْ ا كُ مَ بِ  اَب ذَ وا العَ وقُ ذُ فَ  مْ كُ انِ یمَ إِ  دَ عْ بَ  مْ تُ رْ فَ كَ أَ  مْ ُه وه

  .106آل عمران

الذنوب  وجوههم بسبب أعمالهم المشینة من ارتكاب د الوجه نقیض بیاضه، فالذین اسوّدتسوا   

فجاءت الداللة النفسیة للون األسود ترمز . جزاء لما صنعوا في دنیاهم من اهللا لهم عذاب ،والمعاصي

  .للسوء

ُ ذَ إِ وَ : ( قال تعالى   ُ دُ َح أَ  رَ شِّ ا ب ُ ُه ْج وَ  لَّ ى ظَ ثَ نْ اُألبِ  مْ ه ُ ًا وَ دّ وَ ْس مُ  ه   .58النحل )یمٌ ظِ كَ  وَ ه

ر المغتم، یقال لمن لقي   )ظّل وجهه مسوداً :( وفسر الرازي قوله تعالى أي یصبح متغیرًا تغیّ

، وحزنًا مكرو  ذا قوي فرحه الغم، وذلك ألن اإلنسان إ واد كنایة عنوقد جعل الّس هًا قد اسوّد وجهه غمًا

لما بینهما لى الوجه داخل القلب؛ ووصل إلى األطراف، وال سیما إوانبسط روح قلبه من انشرح صدره، 

ا إذا قوي غمّ اإلذا وصل الروح أمن التعلق الّشدید، وإ  نسان احتقن الروح شرق الوجه وتألأل واستنار، أمّ

الوجه، وغبرته،  شراقه، ومن لوازم الغمّ كمودةقوي في ظاهر الوجه، وإ  بق منه أثرفي باطن القلب، ولم ی

في ویؤكد السعدي  .فلقد جاءت داللة اللون األسود في هذه اآلیة على الهم والغم والحزن .)1(وادهوس

باألنثى كان بسبب غمه وحزنه لما بأن سواد وجه الذي بشر " ذهب إلیه الرازي،  تفسیره لهذه اآلیة ما

   .)2(بهبشر 

                                                             
 انظردار الفكر،  ،20،ج1لغیب، طتفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح ا ).م1981( الرازي، محمد فخر الدین )(1

  .56ص
  .443تیسیر الكریم الرحمن، انظر، ص )(2
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ُ  اذَ إِ وَ : ( تعالى قال ُ دُ َح أَ  رَ شِّ ب ِ  َب رَ َض  امَ بِ  مْ ه ُ ُه ْج وَ  لَّ ظَ  الً ثَ مَ  نِ مَ ْح لرَّ ل ُ وَ  ّداً وَ ْس مُ  ه ) یمٌ ظِ كَ  وَ ه

  .17الزخرف

جاءت داللة اللون األسود في هذه اآلیة كداللتها في اآلیة السابقة وهي داللة الهم والغم  

  .والحزن

ُ ذَ كَ  یَن ذِ ى الَّ رَ تَ  ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ وَ : (قال تعالى   ُ ُج وُ  ى اهللاِ لَ وا َع ب ى وً ثْ مَ  مَ نَّ َه ي َج فِ  َس یْ لَ أَ  ةٌ دَّ وَ ْس مُ  مْ ُه وه

 ِ   .60الزمر )یَن رِ بِّ كَ تَ مُ لْ ل

جاءت الداللة النفسیة للون األسود في هذه اآلیة الكریمة على السوء، وما كان في وجوه أهل و  

  .  النار من سواد بسبب أعمالهم المشینة وكذبهم على اهللا سبحانه

  : اللون األصفر

ُ  كَ بَّ ا رَ نَ لَ  عُ ادْ  واْ الُ قَ : ( قال تعالى   ُ نَّ إِ  الَ ا قَ َه نُ وْ ا لَ مَ  انَ ن لَ یِّ بَ ی ا َه نُ وْ لَ  عٌ اقِ اء فَ رَ فْ َص  ةٌ رَ قَ ا بَ َه نَّ إِ  ولُ قُ یَ  ه

   .69البقرة )یَن رِ اظِ النَّ  رُّ ُس تَ 

 هو ، بأن أنصع ألوان األصفر وأشده)صفراء فاقع لونها( ىقوله تعال تأویل یقول الرازي في  

ّن ذكر الفاقع، یقال في التوكید أصفر فاقع، وأبیض یقق، وأ سود حالك وأحمر قانئ، وأخضر ناضر، وإ

تها فهو التوكید ألن اللون اسم للهیئة وهي الصفرة، فكأنه قیل شدید الصفرة صفر  هالفائدة فی) لونها( لفظ 

ا قوله تعالى ،هنونُج من قولك جّد جّده وُجنَّ  فالمعنى أّن هذه البقرة لحسن لونها ) تسر الناظرین(  أمّ

  .وفي هذه اآلیة الكریمة حملت داللة اللون األصفر على البهجة والسرور .)1(تسر من نظر إلیها

                                                             
  .128، انظر، ص3تفسیر الفخر الرازي، ج )(1
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رَ ا فَ یًح ا رِ نَ لْ َس رْ أَ  ْن ئِ لَ وَ : ( قال تعالى     .51الروم) وَن رُ فُ كْ یَ  هِ دِ عْ بَ  ْن وا مِ لُّ ظَ لَ  راً فَ ْص مُ  هُ وْ أَ 

في تأویل هذه اآلیة، إلى أّن اهللا تعالى یخبر عن حالة الخلق، وأنهم بعد هذه  السعدي یقول

، ونشر رحمة اهللا سبحانه، لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن النعم علیهم بإحیاء األرض بعد موتها

ة أو منقصة،  بعده لظلوا من ( قد تداعى إلى التلف، ) فرأوه مصفراً ( المطر، وعلى زروعهم ریحًا مضرّ

ویرى الباحث أّن  اللون األصفر هنا جاءت . )1(فینسون النعم الماضیة، ویبادرون إلى الكفر) یكفرون

   .النفسیة على معنى الذبول داللته

ُ كَ لَ َس فَ  اًء مَ  اءِ مَ السَّ  َن مِ  لَ زَ نْ اهللا أَ  نَّ أَ  رَ تَ  مْ لَ أَ : ( قال تعالى   َ ابِ نَ یَ  ه ُ  مَّ ثُ  ضِ رْ األَ  ِفي یع  عاً رْ زَ  هِ بِ  ُج رِ خْ ی

ِ تَ خْ مُ  ُ انُ وَ لْ أَ  فاً ل ُ لُ عَ ْج یَ  مَّ ثُ  راً فَ ْص مُ  اهُ رَ تَ فَ  یُج هِ یَ  مَّ ثُ  ه ِ فِ  نَّ إِ  اماً طَ ُح  ه   .21الزمر )اِب بَ لْ ي األَ ولِ ى ِألُ رَ كْ ذِ لَ  كَ ي ذل

، وأرض هائجة)ثم یهیج فتراه مصفراً ( فقوله   ج بمعنى یبس واصفرّ ها أو : ، هیْ یبس بقُل

كسرًا من تفتت العود )حطاماً ثم یجعله ( وقوله ، )2(اصفرّ  هو مثل : وفي تأویل هذه اآلیة قیل. أي فتاتًا مُ

وترمز داللة اللون . )3(ضربه اهللا للدنیا؛ أي كما یتغیر النبت األخضر فیصفرّ كذلك الدنیا بعد بهجتها

      .األصفر في هذه اآلیة إلى الذبول والموت

 الِ وَ مْ ي األَ فِ  رٌ اثُ كَ تَ وَ  مْ كُ نَ یْ بَ  رٌ اخُ فَ تَ وَ  ةٌ ینَ زِ وَ  وٌ ْه لَ وَ  ٌب عِ ا لَ یَ نْ الدُّ  اةُ یَ ا الَح مَ نَّ وا أَ مُ لَ اْع : ( قال تعالى  

ُ اتُ بَ نَ  ارَ فَّ الكُ  َب َج ْع أَ  ٍث یْ غَ  لِ ثَ مَ كَ  دِ َال وْ األَ وَ  رّ فَ ْص مُ  اهُ رَ تَ فَ  یُج هِ یَ  مَّ ثُ  ه   .20الحدید) اماً طَ ُح  وُن كُ یَ  مَّ ثُ  اً 

                                                             
  .644تیسیر الكریم الرحمن، انظر، ص )(1
  .انظر، لسان العرب، مادة هیج )(2
، 18ج الرسالة، مؤسسة، بیروت، 1طالجامع ألحكام القرآن، تحقیق عبداهللا بن عبدالمحسن التركي،  ).م2006( القرطبي، أبو بكر )(3

  .264ص انظر
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، بمعنى أنها )یهیج فتراه مصفرًا ثم یكون حطاماً  ثم(  القول في تأویل هذه اآلیة الكریمة 

ه لم ینبت فیها خضراء، وال رؤَي یبست، فعادت على حالها األولى، كأ لها مرأى أنیق، كذلك الدنیا،  نّ

ه سبحانه في هذه اآلیة حیاة اإلنسان وما یتمتع به في الدنیا . )1(بینما هي زاهیة لصاحبها زاهرة فقد شبّ

ّن من أطوار هذا النبات أنه یخضر وینضج من متاع، بالنبات ا لمخضر، والدال على الحیاة والنضارة وإ

ه إلى األصفر بسبب ذبوله إلى  األخضر ویتحول لونه، تدریجیًا حتى یفقد نضارته ثم یهیج ،باكتمال نموّ

 (أن یصبح حطامًا أي یموت ذلك النبات، فجاءت داللة اللون األخضر على الحیاة والنضارة للمشبه 

، وجاءت داللة اللون األصفر على الذبول والفناء والموت للمشبه )النبات( ، والمشبه به )اإلنسان

والمشبه به أیضًا، فاإلنسان یمر بأطوار حیاته من الوالدة إلى مرحلة الشباب والعنفوان والنضارة حتى 

          .یشیخ ویهرم ثم یموت

  :زرقأل اللون ا

ُ  مَ وْ یَ : ( قال تعالى     .102طه )قاً رْ زُ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  یَن مِ رِ ْج المُ  رُ شُ ْح نَ وَ  ورِ ي الصُّ فِ  خُ فَ نْ ی

في الصور وخرج الناس من قبورهم، فالمجرمون  إذا نفخ: یقول السعدي في تأویل هذه اآلیة

  . )2(یحشرون زرقًا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش

  :حمراللون األ
مْ تَرَ َأنَّ اهللا َأْنَزلَ  : (قال تعالى   ِمَن  َأَل ها وَ لِفًا َأْلواُن ْختَ راٍت مُ ْجنا ِبِه َثمَ َأْخرَ ِمَن السَّماِء ماًء َف

غرابیُب سودٌ  ها وَ لٌِف َأْلواُن ْختَ رٌ مُ ُحمْ   .27فاطر) الِجباِل ُجُدٌد بیٌض وَ

  ُ ي داللة نفسیة موضوع في هذه اآلیة، ولم یحمل أ إّال  بلفظه الصریح ذكر اللون األحمرلم ی

  .ثدراسة الباح
                                                             

  .841ص تیسیر الكریم الرحمن، انظر )(1
  .513، انظر صتیسیر الكریم الرحمن )(2
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  اللون في الشعر العربي

غراضهم من مدح، ووصف، وغزل، للون في قصائدهم ووظفوه في جمیع أتناول الشعراء ا  

صیاغة  تساهم بشكل كبیر في رمزیة ن من دالالت، وجاء هذا التوظیف لما یحمله اللو ...وهجاء، ورثاء

 ال الشعریة الصورة في الرمز اختیار إنو"  .ثراء المعنى الذي یرید الشاعر توصیلهإ و  الصورة الشعریة

نما القصیدة، أفكار سائر عن عادة ینفصل . ما شیئاً  مؤكدة القصیدة أنحاء في تتجاوب أصداؤه تظل وإ

نما اعتباطیا أو تعسفیاً  ذنإ الرمز اختیار فلیس ما نذكر توظیف وعند .)1("الشعریة الضرورة إلیه تدعو وإ

شهر من بیت الشعر الذي یعد ملحمة لهذا فإننا ال نجد أ، بما یحمل من دالالت رمزیة اللون في الشعر

  :الباب، وهو بیت الشاعر صفي الدین الحلي حینما قال یمدح قومه

ُ صنائِ  بیٌض    ُ رابِ مَ  نا خضرٌ ع ُ وقائِ  ودٌ ــس    ناع   .)2(واضینامَ  رٌ ــمنا ُح ع

من دالالت الفخر ، لما یحمله ختیار ألوان أعالمهایت كثیرا من البلدان العربیة في افقد ألهم هذا الب

بیض : موز اللون، فقولهر سقاطها بذكره اعر كثیرا من المعاني التي أراد إختصر الشواالعتزاز، فقد ا

 ّن خضر مرابعنا، أي أ: من العیوب، وقولهعمالهم، بیضاء نقیة خالیة هم وأصنائع ّن صنائعنا، أي أ

ما یقع علیهم حربهم على عدوهم سوداء ل ّن یقصد أ، :سود وقائعنا: خضرة وقولهرضهم غنیة بالماء والأ

حمراء من كثرة دماء قتالهم من  سیوفهم ّن یعني أ: )3("مواضینا" ا قوله حمر مّ من كثرة الخسائر، وأ

ا ك. عداءاأل   .ما نجد اللون بدالالته المتنوعة لدى الشعراء ننا كثیراً همیة، فإان لذكر اللون من هذه األولمّ

  

                                                             
  .67، مكتبة غریب، ص4التفسیر النفسي لألدب، ط). ت.د(إسماعیل، عز الدین  )(1
  .21دیوانھ، بیروت، دار صادر، ص). م1962(الحلي، صفي الدین  )(2
  .مضى مادة العرب، لسان .قاطع: السیف مضاء )(3
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    :حمراللون األ

حمر یثیر روح الهجوم والغزو والثأر، ن اللون األلوان، أتجاربهم على األالنفس بعد یرى علماء   

الجنسي  ه مثیر للمخ، وله خواصه العدوانیة، ویرتبط بالنشاطنّ نوعا من التوتر العضلي، كما أ قیخلو 

  .)1(الساخنةلوان النشراح لكونه من األنه یبعث على البهجة واوالرغبات البدائیة، كما أ

 من دماءسیوفهم  خّضبارتبط اللون األحمر بلون الدم، وقد تغنى الشعراء كثیرًا بلونه الذي   

  :أعدائهم، یقول عنترة

شُهمْ  ُت تمیمًا ثمّ َجْندْلُت كبْ مِ  دمِ  ْن وسیفي مِ  ُت دْ وُع     َهزمْ   .)2(أْحمرُ  القوْ

هنا الكلمات الدالة على الفخر واالعتزاز بالنصر في قوله هزمت وجندلت، ثم یؤكد  یستحضر الشاعر

    .هذه الداللة من خالل ذكره للون سیفه األحمر كنایة عن كثرة قتله وطعانه لالعداء

  :قول الشاعر نفسه في هذا المعنىیو 

  .)3(رِ ـــــاألْحمَ  قیقِ كالعَ ا فصارْت ـــــمنه  بْت ضَّ خَ تَ  روعِ هُم فوَق الدُ ماُؤ ودِ               

  :یقول جریر في هذا المعنى أیضاً كما    

ِف الج یمجُّ نجیعًا من دمِ    ماـهُمُ تركوا قیسًا وعمرًا كاله را وْ   .)4(أْحمَ

  
                                                             

  .58-57اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(1
  .79ص الكتاب العربي،دار  ، بیروت،1ط دیوانه، شرح الخطیب التبریزي، ).م1992( عنترة )(2
  .82المصدر السابق، ص )(3
  .189ص دار صادر،بیروت، دیوانه،  ).م1986( جریر )(4
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ا ، وهنا یفتخر الشاعر بأّن ممدوحیه قد تركو الدم، وقیل هو دم الجوف )2("والنجیع" أي یلفظ،  )1("یمجُّ " 

     .الحمراء تسیل، وفي قوله الدروع تخضبت كنایة عن كثرة القتل ونزف الدمدماء جوف أعدائهم 

الشاعر  ، فقد ارتبط بالشدة واللین والقوة والضعف، یقول الدمب اللون األحمر جل ارتباطومن أ  

  :ساعده فیقول في وصف الحادرة

ُ  ُت فعْ رَ فَ  ُ أ ي غیرَ نِّ بان م قدْ      فاترٌ  رُ مَ ْح وهو أَ  عنه   .)3(عِ طَ قْ ن لم ی

 وهو في سبات عمیق ویقصد الشاعر بأن ساعده ،شّدة بعد والن حدة بعد سكن: الشيء فتر: )4("فاتر" 

الن بسبب انحباس الدم فیه حتى سقط منه ولكنه لم یقطع، وأراد الشاعر من هذا الوصف إظهار مدى 

   .عندما یتوسد ساعده وینام وحده في القفار الموحشةشجاعته 

من الحمرة في البشرة وهو نفسه ختالف موطنه، فلقد نفر العرب حمر بااللون األلة وتختلف دال

الّصهبة صفة للیهود، ولذا نفر منها العرب وكرهوها بسبب ي فو  م لون شؤم وعیب،شقر، فهو عندهاأل

ن كرههم للیهود لما كان یلحق بالعرب منهم من أذى، فلهذا أخذ األحمر داللة سوداویة في هذا الموط

  :برصیقول عبید بن األ .)5(علق بالبشرةالمت

                                                             
  .لسان العرب، مادة مجج )(1
  .مادة نجع السابق،المصدر ) (2
مجلة ، 2، ج15مجدیوانه، إمالء أبي عبداهللا محمد بن العباس الیزیدي عن األصمعي، تحقیق ناصر الدین األسد،  ).ت.د( الحادرة )(3

  .324ص د المخطوطات العربیة،معه
  .لسان العرب مادة فتر )(4
  .42-41ص انظر ،الالت األلوان في شعر نزار قبانيد )(5
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     ُ   .)1(وُح ــنُج  هودَ ن یَ ـــمِ  هٌب ُص  نَّ یهِ لَ َع      تفَ شرَ أَ  تآلفَ غشى المَ ها تَ جوانب

بة: )2("صهب"  ْ رة وهي بالشعر، مختصة الصه   .سواد یعلوها ُحمْ

وأحمر اللحیة، الشارب ة في قصیدة یهجو فیها رجًال أصهب مّ ویؤكد هذا المعنى الشاعر ذو الرّ   

ّن هذه الصفات لیست من صفات العرب، وینسبها الشاعر ب رْ أكل لحم الخنزیر وشُ  إلى من أحلّ  وإ

ا الیهود أو النصارى، إذ   :یقول الخمر، ویقصد إمّ

رُ باُل الصُّ وتأبى السِّ      إذا اْعتََزْت  سعدٍ  تسمَّى امرؤ القیس ابَن    هُب واآلنُف الُحمْ

  .)3(رُ ـمْ ــــوالخَ  الخنازیرِ  م لحمُ ـــــلُّ لهـــــــحِ یَ   رٌ   ــــــعشمَ  القیسِ  رئـــــُل امـــــأص اـــــمولكنَّ           

ة"  َل   .، والجمع الّسبالأي الشارب: )4("السَّبَ

في حمرة العین داللة على الغضب وعلى الشر، وكثیر من الشعراء من أورد في شعره حمرة   
شیة وأن خطورتها تظهر في وما تحمله من داللة على معاني الوح العیون في وصف الوحوش الضاریة

  :ةمّ ذو الرّ  یقول ها،یینإحمرار ع

ُ دَ  ُ  اِت صهبیَّ أو األ  هدَ رْ وِ  زمعَن فأَ  جٍ ن ثأْ مِ  نَّ عاه   .)5(وائُح السَّ  یوُن الع

ؤاج ؛)6("ثأج"   .الغنم صیاح: الُث

                                                             
  .   40ص الكتاب العربي،دار  ، بیروت،1ط عبید، دیوانه، شرح أشرف أحمد عدرة، ).م1994( ابن األبرص )(1
  .لسان العرب، مادة صهب )(2
  .106صالعلمیة، دار الكتب بیروت،  ،1ط شرح أحمد حسن بسج،  دیوانه ).م1995( ذو الرُّمَّة )(3
  .لسان العرب، مادة سبل )(4
  .54صدیوان ذو الرُّمَّة،  )(5
  .لسان العرب، مادة ثأج )(6



  31 
 

ذا   النساء، لما یحمله ویرمز كان اللون األحمر مكروهًا في العین، فإنه محبب للنفس في خدود  وإ

  :، یقول الشاعر عنترةله من الداللة على الخجل والحیاء، باإلضافة إلى الصحة والنضارة والحیویة

ُ  وردفٌ  َ خَ   اقٌ ــوس  وردٌ   هِ ــب دٌ ـــوخ      فٌ َه فْ َه مُ  ، وخصرٌ لٌ ثقْ  له   .)1(ُج دلَّ ـــ

جة"  كل في حسنة صفرة إلى یضرُب  أحمر لون:  )3("الورد" .والساقین الذراعین الممتلئة المرأة: )2("الخدّل

  .شيء

  :اللون األصفر

ن النهار الذي تكون شمسه غائمة، كثیرًا لفاقع منه ینشط الذهن، فقد لوحظ أوهو لون والسیما ا  

لوان ال واألصفر كغیره من األ .بنوع من الكسلنفسي، ویصاب الجسد ما ینتاب الناس فیه خمول ذهني و 

والسطوع والنورانیة، یحمل أیضا  یحمل الوجه الواحد فهو كما یحمل دالالت الدفء والنشاط والحیویة

 شتعال، أصبح معبرا عن الحقد والحسد والضغینة،اما، فبسبب اقترابه من النار واالدالالت مغایرة تم

   . )4(صفر الداكن بالمرض والشحوب والجدب والقحطوالخیانة والغیرة، كما ارتبط األ

بألوان ساطعة مشرقة، من الممكن أن نسمیها األلوان  الشاعر الجاهلي وهو یصور سالحهإّن  

المعاني عندما یصف قوسه  ما یستمد البركة والقوة من الشمس، والشاعر یستدعي كل هذهنّ الشمسیة، إ

                                                             
  .41دیوان عنترة، ص )(1
  .لسان العرب، مادة خدلج )(2
  .، مادة وردالمصدر السابق )(3
  .96 -95اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(4
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ّن هذه الصفرة الشمسیة، هيو  بالصفرة،  یقول .)1(ضد أعدائها من قوى الظالم والشر أداة القوى اإللهیة إ

  :ثعلبة بن عمرو العبدي

 ُ   .)2(فُ جائِ  الضریبةِ  الِ صَّ قَ  بیُض أَ وَ     هادُّ عِ أُ  يسالح بعٍ ن نَ مِ  وصفراء

  .الطعنة التي تبلغ الجوف: )4("والجائفة" ، قطاعبمعنى : )3("قصال" 

  :بنها المتنخل الهذلي راثیاً  الشاعر ، یقولداللة الخوفومن دالالت اللون األصفر النفسیة   

ُ نَّ كأَ   هلُ أنامِ  اً فرّ ْص مُ  َن رْ القِ  والتاركُ    .)5(لُ مَ ثِ  قهوةٍ  قارِ ُع  مْن  ه

أي كفؤه بالشجاعة مصفرًا من شدة  )6("القرن" عدوة  لونیمدح الشاعر شجاعة ابنه في صورة تظهر 

  .أي الخمر )7("القهوة" الخوف، ویشبه حال عدوه حینما ترتعد فرائسه بحال الثمل من شرب 

                                                             
  .112اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(1
جمع وتحقیق عبدالحمید المعیني، مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع ). م2002(في العصر الجاھلي شعراء عبد القیس  )(2

  .175الشعري،  ص
  .قصل مادة العرب، لسان )(3
  . المصدر السابق، مادة جوف )(4
  .34ص ر،الدار القومیة للطباعة والنش القسم الثاني، القاهرة،). م1965( دیوان الهذلیین )(5
  .لسان العرب، مادة قرن )(6
 .، مادة قهاالمصدر السابق) (7
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یقول ابن الرومي في وعالقة اللون األصفر وما یرمز له من الداللة على الموت وقرب األجل،   

  : رثاء ابنه

ُ ى أَ حتَّ  فُ زْ علیه النَّ  حَّ ألَ    .)1(دِ رْ الوَ  ةِ رَ مْ عن ُح  الجاديِّ  ةِ رَ فْ لى ُص إ  حاله

ة: )2("الجادي"  ت: یقال الوجه، لون: الجدیّ ةُ  اصفرّ   .وجهه جّدیّ

وفي داللة اللون األصفر وما یرمز له من داللة الذبول والفناء والموت، یقول ابن الرمي وهو   

ه الحیاة   :التي سرعان ما تصفر وتذبلبالروضة الخضراء  الّدنیا یشبّ

م     راءِ ـــــخض ي عبقریةٍ ــــــــــام ف      األیــ دَ ــرأیَت ی ةٍ ــــــا روضـــأیّ

باه        اـأوَ ما أبصرْت لك الخیرُ عین                     صفــــك رُ جـــــا مُ   اءِ ــــرَّةَ األرْ

  اءِ ــــاٌء للمعشر األشقیـــــوشق      رورٌ ـــغ اةُ ـــــذه الحیــــــــإّنما ه  

  .)3(اءِ ـــنتهد أُْلنا إلى اال ـــق فكأْن  الدًا      ــا ركٌب نؤمُّ بــــن فیهـــــنح                    

ْهوٌ  (: وقد استوحى الشاعر معاني هذه األبیات من قوله تعالى َل ِعٌب وَ ا َل اةُ الدُّْنیَ ا الَحیَ وا َأنَّمَ مُ اْعَل

َنُكمْ  یْ اُخرٌ بَ تََف ِزیَنٌة وَ تََكاُثرٌ فِ وَ ثَ وَ َالِد َكمَ اَألوْ اِل وَ وَ مَّ ي اَألمْ ًا ُث رّ ْصَف اهُ مُ ِهیُج َفتَرَ اتُهُ ُثمَّ یَ ٍث َأْعَجَب الُكفَّارَ َنبَ ِل َغیْ

اماً  ُكوُن ُحَط   .20الحدید) یَ

                                                             
  .400صلعلمیة، دار الكتب ابیروت، ، 1ج ،3ط دیوانه، شرح أحمد حسن بسج، ).م2002( ابن الرومي )(1
  .لسان العرب، مادة جدا )(2
  .65دیوان ابن الرومي، ص )(3
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  :اللون األبیض

یرمز اللون األبیض إلى النقاء والصفاء والطهارة والتفاؤل واألمل والخیر، وكل معنى من   

   .    المعاني المحببة للنفس، ولكنه یحمل أحیانًا دالالت بغیضة للنفس، كالتطیر والتشاؤم من بیاض الشیب

مله من ، وذلك لما یحاللون األبیض في وصف المعشوقة لفظ ونقكثیرًا ما نجد الشعراء یطل  

   :داللة على الجمال ونقاء البشرة وصفائها، یقول األعشى

  .)1(ـْن ـبَ لَّ لكـا عٌ نـــاِص  ــرٌ ــــــشَ لـهـــا بَ      ةٍ كـــــــورَ مْ مَ  ضــــاَء یْ بَ  كلِّ  ــْن مِ 

  .ة الساقینمستدیر : امرأة ممكورة: )2("ممكورة"

  :في نفس المعنى السابق برصبید بن األویقول ع

ُ      بها ؤادُ الفُ  التي هامَ  دُ نْ هِ  فیهنَّ    .)3(هسومَ وْ مَ  سنِ بالُح  سةٌ نِ آ بیضاء

 ومن ،)4(والعیوب الدنس من العرض نقاء فالمعنى بیضاء وفالنة أبیض فالن العرب قالت إذا

  :رجالً  یمدح زهیر قول ذلك

اٌض  أبیُض  أغرُّ  كِّ  فیّ َف ُ ناةِ  أیدي      عن كُ ی ُ قاالـرِّ  هاأعناقِ  وعن الع   .)5(بَ

                                                             
  .17دیوان األعشى، ص )(1
  .لسان العرب، مادة مكر )(2
  .110دیوان ابن األبرص، ص )(3
  .لسان العرب، مادة بیض انظر )(4
  .76ص كتب العلمیة،دار ال، بیروت، 1طدیوانه، شرح علي حسن فاعور،  ).م1988( زهیر ،ابن أبي سلمى )(5
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الید التي ال یضاء وهي الید البومن الدالالت المتعددة للون األبیض داللة الشرف والكرم في   

  :، یقول ابن الرومي)1(عن غیر سؤال وذلك لشرفها في أنواع الحجاج والعطاء تمن وتعطي

   .)2(ـــــضاَء غیرَ المودَّة البیضاء    لسُت أعتدُّ لي علیه یدًا بیـــ  

األبیض داللة التشاؤم والتطیر من بیاض الشیب، والبن الرومي أبیات ومن دالالت اللون   

  :یصف فیها الشیب وكأّن بیاضه میتًا والخضاب األسود لباس الحداد علیه، إذ یقول

  كئیِب  دادُ ـــــه حِ ـــــــــوى أنّ ــــــــــــسِ  عِ ــــــــ      ـــفْ النَّ  َن س یجدي الخضاُب شیئًا مِ لی           

ةٍ ـــــــــــــــعبْ ـــــب هِ ـــــــــفی ِك ـــــــــواب      داداً حِ  اِب ـشبـــــــــــى الـــــــذهُ علــــــفاتَّخ              یِب ونح رَ

  طبیِب ــــــال بَّ ــــــط مشیِب ـــــعزَّ داُء ال      التــــــــــــقي فــــــــــضابخِ  ْت رأَ  اةٍ ــــــوفت           

بین ي بیاضٍ ـــــف اضُب الشیبــــــــخ              .)3(ریِب ـــــــــم وادٍ ــــــــي ســـــــحین یبدو وف     مُ

للشعر بثوب الحداد، ویقصد الشاعر هنا أن الشیب أدى إلى موت شبه الشاعر الخضاب األسود 

    .فقدهاني التي االشباب والنضارة والصحة وخضابه لیس إلي حدادًا على تلك المع

، یقول ربیعة بن وفي بیاض الشیب وما یرمز له من داللة ضعف القوى وفقد الحیویة والنشاط  

  :مقروم

  ابَ یَ شْ أَ  ذارینِ العِ  مبیّض  بحُت ْص وأَ      تياَج لَج  ُت كْ رَ تَ  دْ ـــــریني قا تَ مَّ فإ 

                                                             
  .انظر لسان العرب، مادة بیض )(1
  .28دیوان ابن الرومي، ص )(2
  .80المصدر السابق، ص )(3
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  .)1(ْشَغبامِ  علیهنَّ َأبَّاَء القرینــــــــــــــةِ      وقْد ُأرى الِت وطاوعُت أمرَ العاذِ                 

  .اللحیة جانبا: )2("العذارین"

فقد لوحظ ارتباط فقد  ،، استخدامه وصفا للعین عند فقد البصربیض الممیتةومن دوال اللون األ

  :، یقول الحارث بن حلزة)3(البصر بفقد سواد العین، وقد یكون للحزن أو الدمع أثر في ذلك

ُ بِ  ضْت یَّ بَ  الیومِ قبل ما                  اُء ـــــــبــوإ  ظٌ غیُّــــــا تــــهـیــفــ اسِ ــــــــنَّ      یون الــــع

نَعَن َج       رْ نــــــا أَ دي بِ رْ تَ  ـــــــوَن نُ المُ  وكــــأنَّ                ُ ًا ینجـــــــاُب عنُه العمـــــوْ   .)4(ــاء

  :للون األسودا

وكل معنى من  اللون األسود داللة الهم والغم والحزن والتشاؤم والیأس والكآبة والموت،یحمل   

، ومن جانب آخر یرمز اللون األسود للجمال والشباب، )عكس األبیض تماماً ( المعاني البغیضة للنفس 

  .   وخاصة في سواد الشعر

الموت بأنه  واصفاً  ن العبدیقول طرفة ب وفي اللون األسود وما یحمله من الداللة على الموت،

  :شراب أسود حالك، وقد شرب كأسه 

ُ إ    للْ عِ  وال ذاُب تي ال كِ یأْ  حیَن  بهِ      باً َح رْ مَ فَ  منهُ  دَّ ذا جاء ما ال ب

                                                             
  .23ص دار صادر، ، بیروت،1ط فوش،دیوانه، تحقیق تماضر عبدالقادر فیاض حر  ).م1999( مقرومالضبي، ربیعة بن  )(1

  .لسان العرب، مادة عذر )(2
  .161-160اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(3
زة، الحارثا )(4 ل بدیع یعقوب، ).م1991( بن حّل   .25ص الكتاب العربي،دار  ، بیروت،1ط دیوانه، تحقیق امیُ
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  .)1(لْ ـــــَج أال بَ  الّشراِب  َن مِ  ليَج أال بَ       ــاً حالك دَ وَ ــــأْس  ُت بْ ني شرِ نّ ال إأ                 

  .حْسب بمعنى: )2("بجل"

  :ل النابغة الذبیاني، یقو داللة الخوف من الظالم الذي یرمز للمجهول ومن دالالت اللون األسود

  ارِ النّ  ةِ فجنبا حرّ  ــــــصاُب ي اللّ ـــنِّ ــمِ       لٍت فَ نْ مُ  ي غیرُ نّ فإ صیُت ـــا ُع ـــــــــــمّ إ   

دُ تُ    ةٍ ـظلمداء مُ في سو  البیَت  عُ أو أض              .)3(ا الّساريــهعیر ال یسري بـــال قیّ

ْصُب "  راد أ، وهنا یهدد الشاعر قومه بأنهم اذا عصوه ولم یطیعوه باألمر الذي الوادي مضیق: )4("الّل

ل الشاعر هنا داللة اللون األسود سوف یذهب إلى  قفار سوداء مظلمة وموحشة ال یمر بها أحد، وحمّ

  .المجهولسوداء مظلمة على الخوف والوحشة من : في قوله

ومن الدالالت النفسیة للون األسود داللة التشاؤم، وكثیرًا ما استخدم الغراب وسواده رمزًا لهذا   

  :النابغة الذبیانيیقول وفي ذلك ، التشاؤم

داُف األسـ ــا غدًا     ُح أّن رحلتنزعم البوارِ    ــودِ ـوبذاك َخبَّرنا الُغ

  .)5(في غدِ  ةِ األحبَّ  كان تفریقُ  إْن       ـــــهِ وال أهًال بِ  ال مرحبًا بغــــدٍ    

                                                             
  . 62صر الكتب العلمیة، دا ، بیروت،3ط شرح مهدي محمد ناصر الدین، ).م2002( ابن العبد، طرفة )(1
  .لسان العرب، مادة بجل )(2
  . 124ص لعلمیة،دار الكتب ا ، بیروت،3ط دیوانه، شرح عباس عبدالساتر، ).م1996( الذبیاني، النابغة )(3
  .لسان العرب، مادة لصب )(4
  . 105دیوان النابغة الذبیاني، ص )(5
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وهو ما مر من الطیر والوحش من یمینك إلى یسارك، والعرب تتطیر : جمع مفرده البارح )1("البوارح" 

داف"  .به   .الغُراب: )2("الغُ

 ومن الدالالت النفسیة المتعددة للون األسود داللة العداوة والبغضاء لألعداء سود األكباد، یقول

  :األعشى

  دُ ــریما تُ  ِك رِ ــــغی وعمدًا دارَ     ْزراً وُد شَ ـــــستع ةٍ ـــــــــــدَّنیلَ فیا 

  .)3(ودُ ـــس فاألكبادُ  األعداُء  مُ ــــهُ       ومٍ ــق إتیانِ  ْن مِ  ِت مْ شِ ْج فما أُ     

 نفسك حملت وتجّسمتُه إذا األمر تجشمت: )5("أجشمت"أي أخذًا إلى غیر الطریق  )4("شزراً " 

  .علیه

وللشاعر عنترة، وهو ینفي داللة العیب في اللون األسود، ویعدُّه مزیة القترانه بلون المسك، 

  :یقول

وني  ْن ئِ لَ  ِ     َأُك أسودًا فالمسُك َل   ــــــْن َدواءِ ي مِ ْلدِ جِ  َسوادِ وما ل

    ُ ُد الفحشاء ُ ع ضِ  كبعدِ  ي     ــــــــعنِّ  ولكن تبْ   .)6(السَّماءِ  عن جوِّ  األرْ

                                                             
  .لسان العرب، مادة برح )(1
  .، مادة غدفالمصدر السابق )(2
  .323دیوانه، تحقیق محمد حسین، مكتبة اآلداب بالجمامیز، ص ).ت.د( األعشى )(3
  .لسان العرب، مادة شزر )(4
  .المصدر السابق، مادة جشم )(5
  .22دیوان عنترة، ص )(6
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، یقول امرؤ ومن دالالت اللون األسود المحببة للنفس، داللة جمال المرأة في سواد الشعر

  :القیس

  لِ ــــكِ عثْ تَ المُ  ةِ ـــــــالنخل وِ نْ كقِ  أثیٍث     فاحمٍ  المتن أسودَ  یزیُن  عٍ وفرْ  

هُ مْستَْشِزراٌت غدائِ       الإل رُ ُ   .)1(لَس رْ دارى في مثنَّى ومُ لُّ المَ ِض ت     ــى الع

و"  .غزیر طویل: شعر أثیثٌ : )2("أثیث"  تَعثْكل"  .من الرطب العذق بما فیه: )3("القنْ شماریخ : )4("المُ

  . الذوائب: )5("الغدائر"  .أغصانه: العثْكال 

ومن الدالالت المحببة للنفس أیضًا للون األسود، داللة الشباب والحیویة في الشعر األسود،   

  :برصیقول عبید بن األ

  .)6(حالِ رِّ تحت ال كاِت اتِ والرَّ  دِ وَ ــ     ـــْس األ عرِ والشَّ  باِب الشَّ  درُّ  درَّ 

: الرحالة: )8("الرحال"  .بیدیها وتضرب قیداً  برجلیها وكأن تمشي التي النوق من الراتكةُ : )7("الراتكات" 

عمل سرج ُ   .جلود من ی

                                                             
  .115ص لعلمیة،دار الكتب ا، بیروت، 5طتحقیق حسن السندوبي،  ).م2004( امرؤ القیس، دیوانه )(1
  .لسان العرب، مادة أثث )(2
  .المصدر السابق، مادة قنا )(3
  .المصدر السابق، مادة عثكل )(4
  .المصدر السابق، مادة غدر )(5
  .97دیوان ابن األبرص، ص )(6
  .لسان العرب، مادة رتك )(7
  .المصدر السابق، مادة شرج )(8
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  :اللون األخضر

وبة والنماء والشباب الحیاة والنضارة والخصللون األخضر دالالت نفسیة متعددة منها داللة   

   .والغیث

ذه یحیا في ه واألخضر لون محبب للنفس القترانه بهذه الدالالت خاصًة عند العربي الذي

ن أجمل ث الجدب والقحط، وفي بیئة كهذه فإصفر الرتیب الساخن، حیالصحراء القاسیة ذات اللون األ

اء، یعدها العربي غیثا له ولحصانه وناقته من الهالك في علیه بقعة خضراء حول عین م عینه ما تقع

  :، یقول امرؤ القیس)1(الصحراء الساخنة

  .)2(انِ ــــتــلــَص م ـــظـــشیه بِ ــتــنــطّ ــبَ ــتَ      هالُع حو تِ  وغیث من الوسميِّ 

یظمُ "  تاُن "  .والخیل واإلبل الناس من الفتيُّ  الجسیم الطویل: )3("والشَّیظميُّ  الشَّ َل  الرجال من )4("الصَّ

ر ْلُب، الشدید: والُحمُ   .صْلتاٌن  والجمع الصَّ

  :ویقول سالمة بن جندل في وصف فرسه

 ُ هاجحافِ  ضراً خْ مُ  وَن الُج  رُ حاِض ی   .)5(ضروِب مَ  یرَ غَ  عفواً  لفَ ُق اإل وتسبِ        ُل

                                                             
  .234اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(1
  .166دیوان امرؤ القیس، ص )(2
  .لسان العرب، مادة شظم )(3
  .المصدر السابق، مادة صلت )(4
  . 107ص لعلمیة،دار الكتب ا، بیروت، 2طدیوانه، تحقیق فخر الدین قباوة،  ).م1987( بن جندل، سالمةا )(5
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  . األلیُف : )3("اإللُف "  .أفواهها: الخیل )2("جحافل"  .الوحش حمار: )1("الجون" 

من المفروض  هذا الخصب ّن باخضرار الجحافل، إ) لحمر الوحشیةا( وواضح من وصف حالة الجون 

یة تسبقها، وهكذا تصبح الحمر الوحشیة مخضرة فال تسبق، ولكن فرسه القو  أن یهبها القوة والنشاط،

  .)4(الجحافل نموذجا عربیا فریدا للسرعة والنشاط والقوة

  :یقول زهیر بن أبي سلمىهذا المعنى وحول   

ری دِ ــــسِ بمستأ     ــــــــــــرةٍ اٌت بقفــاهٌ راتعــــــیال شِ ــــفق                 هْ ــلُ مسائِ  وِّ ـــُح  انِ ـــــالُق

هْ جحافِ  میرِ الغَ  اخضرَّ من لسِّ  دق      سحلٌ ومِ  السَّراءِ  واسِ ـــــثالٌث كأق     .)5(ُل

سُّ " ، الحمار الوحشّي : )7("المسحل" طال وعظم،: )6("استأسد النبت" هو نبت : )9("الغمیر" األكل، : )8("الّل

بْس،  ُ الجحفلة من الخیل والُحمر والبغال بمنزلة الشفة من : قیل: )10("جحافل" البقل عن المطر بعد الی

  .اإلنسان

                                                             
  .لسان العرب، مادة جون )(1
  .المصدر السابق، مادة جحفل )(2
  .المصدر السابق، مادة ألف )(3
  .235اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(4
  .89دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص )(5
  .لسان العرب، مادة أسد )(6
  . المصدر السابق، مادة سحل )(7
  .المصدر السابق، مادة لسس )(8
  .المصدر السابق، مادة، غمر )(9

  .المصدر السابق، مادة جحفل )(10
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التي تدلُّ على الحیاة والخصوبة والنماء والنضارة، وكثر ترن اللون األخضر بخضرة النبات اق  

سقاطه على تلك المعاني المحببة  لنفس، وفي ذلك یقول ابن للدى الشعراء ذكر اللون األخضر وإ

  :الرومي

  .)1(هْ ـــــــثُ ُه ُخْضرُ النبات أثائِ ـــــفقیانُ      وغیٌث أظلَّ األرَض شرقًا ومغرباً 

   .بات یئثُّ أثاثًة أي كثر والتفَّ النأّث : ، یقال)2("أثائثه" 

نضارة والخصوبة الخضراء وما تحمله من معاني الحیویة وال في الریاض عشىیقول األو 

  :والنماء

ُ       بةٌ عشِ مُ  نِ الحْز  یاضِ ن رِ ــمِ  ما روضةٌ                 لُ ـــــهطِ  لٌ سبِ لیها مُ ـــــــــع جادَ  خضراء

  .)3(لُ كتهِ مُ  بِت الـــنَّ  عـــمـــیـــــمِ بــ رٌ ــــــــؤزَّ مُ       رقٌ ـــش منها كوكٌب  الشمَس  كُ یضاحِ       

ْسبلُ  المطر قیل: )4("مسبل"  ُ  المطرُ  وأسبل دمعه، وأسبل السماء، أسبلت وقد. المُ . هطال إذا والدمع

َطالن كثیر أي هطل ومطر )5("هطل"  سحاب َ  وانتهى طال بمعنى :النبُت  اكتهل: )6("مكتهل"  .اله

  . منتهاه

                                                             
  .283دیوان ابن الرومي، ص )(1
  .لسان العرب، مادة أثث )(2
  .57دیوان األعشى، ص )(3
  .لسان العرب، مادة سبل )(4
  .المصدر السابق، مادة هطل )(5
  .المصدر السابق، مادة كهل )(6
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  اللون األزرق

مل والتجدد والدوام والصفاء، وهو لصافیة، ومیاه البحر، وهو لون األزرق هو لون السماء اواأل"   

، والغامق منه لقربه من الظالم والسواد واللیل یقلل من الهیاج والثورة، ویساعد على التركیز واالستغراق

  .)1("یدل على الخمول والكسل والتضرع

سوید  یقول الشاعرمن الدالالت النفسیة التي یحملها اللون األزرق داللة اللؤم، وفي ذلك 

  :الیشكري

  .)2(قُ رَ زْ أَ  مِ اللؤْ  َن مِ  يٍّ ضبِ  لُّ كما كُ       برٍ كعْ بن مُ ا ناك یایْ َع  ْت قَ رِ زَ  لقدْ 

ق )زرقت(مستهل بیته، بهذا الفعل  الشاعر هنا جمع كل معاني العداوة في إّن  هذه المعاني بأن ، ثم عمّ

ه المراد نّ الذي یبدو أ، والزرقة هنا تتعدى مفهوم اللؤم )كل ضبّي ( سیة لكل أفراد قبیلته جعلها صفة أسا

، فتصبح الزرقة )أسطوري(  التشاؤم المؤسس على معتقد میثولوجي لى مفهومالبیت إمن هذه الصفة في 

)3(ها عن األعراف الدینیة المتوارثةهنا لعنة تخرج صاحب
.  

داللة الصفاء والنقاء في وصف الماء  أسقطها الشعراء للون األزرق في أشعارهم هي داللةأكثر   

  :والسماء، یقول ابن أبي سلمى

ُ مامُ جِ  قاً رْ زُ  الماَء  َن دْ رَ ا وَ مَّ فلَ    .)4(مِ یِّ خَ تَ المُ  رِ الحاِض  صيَّ عِ  َن عْ َض وَ       ه

                                                             
  .239اإلسالم، صاللون في الشعر العربي قبل  )(1
  .57ص دار الینابیع،، دمشق، 1طالعاشور،  دیوانه، جمع وتحقیق شاكر ).م2007( الیشكري، سوید بن أبي كاهل )(2
  .251اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، انظر، ص )(3
  . 105دیوان ابن أبي سلمى، ص )(4
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م. "البئر الكثیرة الماءوالجموم . وجمعه جمام: كثیر الماء: )1("ماءٌ جمُّ " تخیّ خیمت الرائحة الطیبة : )2("المُ

  .أقامت وعبقت فیه: بالمكان والثوب

  :إذ یقولالسحر  على وجاءت داللة اللون األزرق عند الشاعر عمر بن أبي ربیعة  

ُ ِمْن مارونِ  قاء رْ تْني الزَّ یونِ   َسَحرَ ُ ِق الع   .)3(إنَّما السِّْحرُ عنَد ُزرْ

                                                             
  .لسان العرب، مادة جمم )(1
  .المصدر السابق، مادة خیم )(2
  .383ص ،ر الكتاب العربدا ، بیروت،2ط دیوانه، قدمه فایز محمد، ).م1996( ابن أبي ربیعة، عمر )(3
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  الدینیةلة اللون والدال 

للداللة على معتقداتها السائدة، وذلك لما تحمله  زاأللوان رمأّن اتفقت جمیع األدیان على 

عن اآلخر في األلوان من دالالت نفسیة ترمز للخیر والشر في مختلف أشكاله، وكل دین یختلف 

وقد نقل الباحث دالالت األلوان الدینیة الستقراء أصل هذه الداللة، والتي  قداسته، ةاستخدام اللون ورمزی

  :ومنها غالبًا ما تكون مقترنة بداللتها األصلیة المستوحاة من الطبیعة،

  : اللون األصفر

واستخدمت الكنیسة . لون مقدس لیس فقط في الصین والهند، ولكن كذلك في المسیحیة األوربیة

والرتباط اللون األصفر . خلفیات من أوراق الشجر الذهبیةوحات المقدسة في شكل اللون األصفر في الل

اللون  ویرى الباحث أّن أصل قداسة .)1(بالشمس والضوء استخدمه قدماء المصریین رمزًا إلله الشمس رع

ما تحدث في  ترمز له الشمس من القوة، باإلضافة إلى بصفرة الشمس، وذلك لما األصفر تعود القترانه

شراق، وهذ الصفات المحببة للنفس جعلت اإلنسان في العصور البائدة یربط صفة  األرض من نور وإ

الشمس بصفات اآللهة، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، فبعضهم من قام بعبادتها، لذلك كان اللون 

    .   األصفر عند هؤالء یرمز للقداسة

  : اللون األبیض

، وكان یضحى له   jupilerكان اللون األبیض مقدسًا ومكرسًا إلله الرومانفي العصور القدیمة 

ألن اللون األبیض یرمز للصفاء والنقاوة فإن المسیح عادة من یمثل في ثوب . بحیوانات بیضاء
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كما ینقى الثوب األبیض من  اللهم نقني من الخطایا: وفي الدین اإلسالمي یقال في الدعاء .)1(أبیض

فحملت الداللة النفسیة للون األبیض داللة النقاء والصفاء والطهارة، وذلك الرتباط اللون األبیض . الدنس

   .    بالنهار، وضوء القمر الذي یضيء عتمة اللیل ویجلي سواده

  :اللون األخضر

. ى لون الكاثولیك المفضلویسم. في العقیدة یمثل األخضر اإلخالص والخلود والتأمل الروحي

وترتبط داللة اللون األخضر دائما بلون النبات، لذلك هو  .)2(ل في عید الفصح لیرمز إلى البعثویستعم

لون محبب للنفس لما یحمل من دالالت النضارة والحیاة والشباب والخیر والنماء، وكثیرًا ما نجد قبب 

   .خضراءغالبًا ما تكون  وعمائمهم الدین علماء بعض المساجد باللون األخضر، وثیاب

  :اللون األحمر

وهو رمز لجهنم في . یرمز األحمر في الدیانات الغربیة إلى االستشهاد في سبیل مبدأ أو دین

أّن الدالالت ب یؤكد ما ذهب إلیه الباحث وهذا .)3(كثیر من الدیانات حیث توصف جهنم بأنها حمراء

ته التي ترمز لالستشهاد في لجاءت دالقد مقترنة بداللة اللون األصلیة والمستمدة من الطبیعة، ف الدینیة

مقترنة بلون النار سبیل الدین مقترنة بلون الدم األحمر، كما جاءت داللته التي ترمز لنار جهنم 

       .الحمراء
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  :اللون األزرق

، وهو ) lord jeborah( یمثل اللون األزرق مكانة خاصة في العبریة، فهو لون الرب یهوه 

زرقة ویعتقد الباحث من أن قداسة اللون األزرق راجعة القترانها ب .)1(أحد األلوان المقدسة عند الیهود

    .الماء

  اللون والخرافة

عصور ما قبل التاریخ، حینما كان اإلنسان سطوریة للون إلى ما ترجع الداللة الخرافیة أو األ وغالباً 

التي سببت تحیره وأثارت مخاوفه، فصار یفسر  البدائي یحاول فك الرموز المتعلقة بأبجدیات الكون

ر بأنها ناتجة من الظواهر الطبیعیة من براكین وزالزل، وضوء البرق وصوت الرعد، وغیرها من الظواه

  .یةالطبیع فیة تعلل وتفسر هذه الظواهرأصبح ینسج حولها أساطیر خراقوة خفیة، و 

التي غالبًا لون تهدف إلى تبیان أصل الداللة وقد قام الباحث بنقل جملة من الدالالت األسطوریة ل

   .من أصلها في الطبیعة لنفسیة المستمدةما تكون مقترنة بالداللة ا

  : كما تقول أسطورتهم. اعتقد الهنود في وجود ارتباطات بین الطبقة االجتماعیة واللون

 .من فم الخالق جاء البراهمة لونهم أبیض وهؤالء هم رجال الدین  - أ

 .ومن ذراعیه جاءت طبقة الجنود الذین لونهم أحمر   -  ب

  .ومن فخذه جاءت طبقة التجار وهؤالء لونهم أصفر -ج         
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  )1(.ءت طبقة الخدم وهؤالء لونهم أسودومن قدمه جا - د

وتؤكد هذه األسطورة ما ذهب إلیه الباحث من اقتران الداللة األسطوریة بداللة اللون النفسیة   

بصفات النقاء  وهم غالبًا ما یتصفون رجال الدینلون  المستمدة من الطبیعة، فاللون األبیض كان

وضوء  ،ا كما أسلفنا بالنهارالقترانه اللون األبیضداللة بها  توالصفاء والطهارة، وهذه الصفات اشتهر 

واللون األحمر للجنود، وذلك بسبب ارتباط الجنود بلون  ،تمة اللیل ویجلي سوادهیضيء ع القمر الذي

اء الحروب والقتل،  تجار، وربما تعود هذه الداللة القترانها وجاء اللون األصفر للالدم األحمر من جرّ

  .ل أغلب الدالالت السوداویة؛ للخدمبصفرة الشمس، وكان اللون األسود والذي یحم

التي تحمل في طیاتها دالالت نفسیة تنبع من أصلها الت األسطوریة المتعلقة باللون ومن الدال  

            :في الطبیعة أیضاً 

معینة لكشف الكذب، إذا كان یعتقد في تحولها في ید الشاهد بعض الشعوب استخدم أحجارًا  .1

 .الكاذب إلى اللون األسود

وعادة ما كان یغلب . یكتب سحره بأحبار ملونة كان الساحرف. مت األلوان في السحراستخد .2

 .علیها اللون األحمر

المستخدمة ألن األمراض واألوبئة تأتي بصورة غیر طبیعیة وبطریقة مجهولة فإن األلوان  .3

وبعض األحجار الكریمة الخضراء تتغلب على . ها یجب أن تكون كذلك غیر طبیعیةإلزالت

 . وبعض األحجار الكریمة الصفراء مفیدة للیرقان وأمراض الكبد. أمراض العین
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والرتباط . األبیض -األخضر -األصفر -األزرق - األلوان المفضلة في التعاویذ هي األحمر .4

تعلق في رقبة الصبي حجارة زرقاء وبنفسجیة بنفسجي بالطهارة واإلیمان كانت لاللونین األزرق وا

 .لیس فقط لتأكید ارتباطه بهاتین الصفتین، ولكن كذلك لتجعل الصبي مطیعًا لوالدیه

الحجر األخضر یجلب الخصب  ّن أر األصفر یجلب السعادة والغنى، و وجد اعتقاد أن الحج .5

 .ن عین الحسودوالنماء، وأن الحجر األبیض یحمي م

الجنود في  لبسهاوكانت هناك خواتم حمراء ی. استخدم الیابانیون اللون األحمر لطرد الكابوس .6

ذا جرحوا ال ینزفو . ال یجرحوا مصر القدیمة حین یقابلون أعداءهم حتى  .نوإ

واألبیض ). وقد أحدث الفجر ( في أمریكا منذ مدة طویلة كان اللون األزرق رمزًا للجنوب  .7

وقد ( واألسود للشمال ) وقد أحدث الشفق ( واألصفر للغرب ). وقد أحدث النهار ( للشرق 

وللعالم  ،ورمز الهنود األمریكیون للعالم السفلي باللون األسود ،)أحدث الظالم وغطى به العالم 

 .)1(العلوي بألوان كثیرة

اشتهرت بها داللة فقد اتفقت الداللة األسطوریة للون إلى حد كبیر مع الدالالت التي 

اء، فاللون األسود اللون الرمزیة الكذب، وداللة الظالم المقترنة بسواد  جاء هنا بداللة السوء جرّ

ودّل أیضًا على  اللیل وعتمته، واللون األبیض دّل على النور المقترن ببیاض النهار ووضوحه،

ز للون الدم، باإلضافة إلى وجاءت داللة اللون األحمر ترمالصفاء والنقاء والطهارة والسالم، 

مّس الجن، وذلك الرتباط الجن بلون النار، كما جاءت داللة اللون األصفر على الغنى القترانها 

جاء اللون األخضر بداللة الخصب والنماء، الداللة على المرض، و  فضال عنبلون الشمس، 

  .ودّل اللون األزرق على الطهارة
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  داللة اللون في تفسیر األحالم

ن كانت أغلب هذه  اعتمد مفسرو   األحالم على مادة اللون في تفسیر األحالم والرؤى، وإ

بالداللة ، مع ربطه التفاسیر لم تخرج عن اإلطار المعرفي لدالالت األلوان في المعجم اللغوي عند العرب

  .الدینیة في بعض األحیان

حظة دالالتها وتبیان مدى تشابه وقد نقل الباحث داللة اللون الرمزیة عند مفسري األحالم لمال  

  .  هذه الدالالت بما اشتهرت به

  :اللون األبیض

  :بن سیریناقال 

ا بیاض اللون، فمن رأى أّن  .دّل على البهاء والجمال، والتوبة، والصالح: البیاض وجهه أشّد وأمّ

  .فإنه ینال عزًا وكرماً فإن رأى أّن لون خّده أبیض؛ . بیاضًا مما كان؛ حسن دینه، واستقام على اإلیمان

 :قال عبدالغني النابلسي

ه مرض: بیاض اللون   .)1(من رأى وجهه في المنام أشّد بیاضًا مما كان؛ فإنّ

على  وعند مفسري األحالم في الداللة بها، التي اشتهر دالتهبین  داللة اللون األبیض فقد اتفقت

   .والمرض اإلیمانو التوبة والصالح في الداللة على  والعز والكرم، وقد اختلف البهاء والجمال
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  :اللون األحمر

ه یكون وجیهًا في الدنیا . في المنام وجاهة: حمرة اللون فمن رأى أّن وجهه أحمر براق، فإنّ

ومن رأى أّن جسمه ووجهه قد . إن كان مع الحمرة بیاض، نال صاحبه عزًا وفرحاً : وقیل. معروفًا بالخیر

ه    .)1(وحمرة اللون تدل على عافیة المریض وقدوم المسافر. یكون طویل الهم بعید الفوزاحمر، فإنّ

كما اتفقت داللة اللون األحمر بما اشتهر به وبین داللته عند مفسري األحالم على داللة العافیة 

  .، واختلف بالداللة على الوجاهة والعز والفرح والهموالصحة

  :اللون األخضر

  :قال ابن سیرین

ة على: الخضرة   ة، واألعمال الصالحة، وربما دّلت على الّضر الموجب  داّل الّشهادة ودخول الجنّ

  . لألجر

  :قال عبدالغني النابلسي

ة، فمن : خضرة الثیاب وغیرها في المنام   فالثیاب الخضر جیدة في الدین؛ ألنها لباس أهل الجنّ

ة وزیادة عبادة في  األحیاء، وحسن حال المیت عند اهللا تعالى، ولبس رأى ثیابًا خضرًا دّل على دین وقوّ

، وكّل ثوب ینسب إلى : الخضر للحي ه خرج من الدنیا شهیدًا یدّل على إصابة میراث، وللمیّت أنّ
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د بها رجل وال امرأة،  )1("الخز "الخضرة في : وقیل. الخضرة، فإّن لونه ال ینفع وال یضر ومن رأى ال یقیّ

ا یخاف علیهأّن آفة أصابت حرثه، فهو     .)2(سالمة حرثه وأمنه ممّ

لم تخرج الداللة النفسیة للون األخضر عند مفسري األحالم عن الداللة التي اشتهر بها وهي   

لباس أهل الجنة والداللة  ، وهي داللةدینیةالالخیر والخصب والنماء، باإلضافة إلى اتفاقه مع داللته 

     .یمانعلى اإل

  :اللون األزرق

  .)3(تدل عل الهم والغم والخصومة والمرض: اللون في المنامزرقة   

ا اشتهرت به، فقد جاءت هنا تحمل    اختلفت الداللة النفسیة للون األزرق عند مفسري األحالم عمّ

  . داللة الهم والغم والمرض

  : ون األسودالل

  :قال ابن سیرین

  .على السوءمن ألوان الثیاب، دال على الّسؤدد، والمال، أو : الّسواد  
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  :قال عبدالغني النابلسي

وكان ابن سیرین رحمه اهللا، یجعل . لبس الّسواد لمن اعتاد  لبسه سؤدد ولغیر المعتاد هم وحزن  

ه تزوج امرأة سوداء قصیرة، كان سوادها كثرة مالها، وقصرها قصر . كل سواد ماالً  ومن رأى في منامه أنّ

والسواد إذا كان خالصًا . ؛ یهدى إلیه جوالق فحمنوبیًا أسود ومن رأى أّن أحدًا أهدى إلیه عبداً . عمرها

األسود ال تحمد رؤیاه، لما في لفظه من ذكر : وقیل. مصقوًال بال بیاض فهو عز ورفعة من سلطان

سؤدد، وربما أّن الرائي یقع في إثم كبیر، أو یدعى علیه، أو یعق أحد أبویه، : والّسواد في البدن. السوء

ما یبتلي ما دّل على كثرة طربه، فإن اسوّد وجهه دون بدنه وربّ دّل على : بتشقیق الیدین والرجلین، وربّ

دّل على الثناء الجمیل، واإلقالع عن الذنوب، : فإن ابیّض األسود في المنام. الكذب، والرّدة من الدین

الح، واالنتصار دّل على ظهور الكرامات لذوي الص: فإن ابیّضت یداه دون بدنه. واإلیمان بعد الكفر

ما دّل الّسواد. والقرب من األكابر، والتراسل على ألسنة الملوك، وعلو الّشأن على األعداء، على : وربّ

  .)1(البرص في البدن األسودغلبة الّسواد في البدن األبیض، والبیاض على 

 بما اشتهر به وبین داللته عند مفسري األحالم على داللة النفسیة للون األسود داللةالاتفقت و    

  . الحزن والسوء، باإلضافة إلى الداللة الدینیة من ذنب وكذب وكفر

   :اللون األصفر

  :قال ابن سیرین

  .دالة على األسقام، واألفزاع، والهموم: الصفرة  
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  :قال عبدالغني النابلسي

من رأى أّن وجهه : وجهه أصفر ناله مرض، وقیلمن رأى في المنام أّن لون : صفرة اللون  

ه یكون وجیهًا في اآلخرة ویكون من المقربین، وصفرة الوجه في المنام تدّل على الّذل  أصفر فاقع فإنّ

د : فرة في الوجه دلیًال على النفاق، وقیلوالحسد، وقد تكون الُص  صفرة الوجه تدلُّ على العبادة والتهجُّ

ت ال ما دّل فرة على العشق والمحبة، باللیل، وربّ ما دّل صُّ وُصفرة اللون تدّل على الخشوع والمراقبة، وربّ

ن كان  االصفرار على الخوف، ومن رأى وجهه أبیض وجسده أصفر فإّن عالنیته خیر من سریرته، وإ

أبیض ووجهه أصفر فإّن سریرته خیر من عالنیته، واصفرار الوجه والجسد معًا یدّالن على المرض، 

ها مرض وضعف لصاحب  وُصفرة الوجه دلیل على حزن یصیب صاحب الرؤیا، والُصفرة في الثیاب كّل

ه یكون فساد دین ة دیباج فإنّ   .)1(الثوب إّال في ثوب الخّز أو حریر أو جبّ

وبین داللته عند مفسري األحالم على  التي اشتهر بها، النفسیة للون األصفر داللةالقد اتفقت و   

  . المرض والحسد والتعب والعشق والخوف والهم والحزن
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  الفصل الثالث

  ون في شعر الطبیعة في األندلسالداللة النفسیة للّ 

ولقد سكن المسلمون في  ض األندلس من أفضل بقاع العالم التي تتمیز بجمال الطبیعة،تعّد أر  

نمت حولهم أشجار الكروم والتّین والزیتون والرمان والبرتقال والنارنج وغیرها، أخصب أراضي األندلس، 

یلة وتشغل مساحة لیست بالقل) میسیتا ( وفي وسط األندلس هضبة تسمى . وفواكهها تتصل طول الّزمان

ا بقیة جهات الهضبة فت السهل الغربي وتنحدر هذه الهضبة غربا مكونة حیط بها جبال الخصیب أمّ

وأهم األنهار الشرقیة . بینها أودیة خصبة تمتد حتى الشواطئ، منها جبل الزهرة وجبل الشاراتتفصل 

، ومن ) مرسیة(األبیض الذي یسمیه العرب نهر  ذو المیاه الغزیرة الصافیة، ونهر الوادي) أبره ( نهر

ا األنهار ا) شقر( الجنوب نهر ة وارفة، وأمّ ها الوادي الذي جعل من الجزیرة الواقعة علیه جنّ لغربیة فأهمّ

أهلي وبري، ومن أجود الخیل، والبقر، والغنم، والغزال، واألیل، وحمار  :وحیوان األندلس كثیر. الكبیر

  .)1(ن الطیور والجوارح وحیوان البحرالوحش وبقره، وفیها كثیر م

ة بجمیع مظاهر الطبیعة ف   المحببة للنظر قد كانت بیئة األندلس، أنقى هواًء، وأعذب ماًء، وغنیّ

سم شعراء عراء األندلس باولقد اشتهر ش. والّسارة لنفوس البشر، والملهمة للشعراء في قرض الشعر

الطبیعة، ومن أهم هؤالء الشعراء، الشاعر ابن خفاجة الذي لقّب بشاعر الطبیعة، لبراعته بوصفها 

كثاره من التغنّي بها، ومن أشهر ما قال في وصف الطبیعة، قوله   :وإ

كُ دَ  هللاِ  سٍ ـــــندلأَ  ا أهلَ ـــــی       ارُ ــــــارٌ وأشجــــــــٌل وأنهاءٌ وظِ ــــم   مُ   ــــــــرُّ

  و تخیَّرُت هذا ُكنُت أختارُ ــــــــــــــول  ـمُ    ـــكُ ارِ یإّال في دِ  ا جنَُّة الُخْلدِ ـمـ    
                                                             

  . 23 -22انظر ص دار النهضة، مصر، ر ملوك الطوائف،ندلس وأثرها في الشعر عصبیئة األ ).ت.د( سماعیلإسعد شلبي،  )(1
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  .)1(ارُ ـــــالنَّ  تُدَخُل بعد الَجنَّةِ  لیَس ـــــــف        قراً لوا َس د ذا أن تدخـــال تختشوا بع      

الشعر لون من التعبیر یخضع للظروف والمناسبات، ألنه ترجمة صادقة للعواطف التي تتأثر    

ولذلك فنحن ال ننتظر من  .بمناظرها ومرائیها، وللبیئة دخل كبیر في تحریك تلك العواطف واستثارتها

ساكن الصحراء مثًال أن یصف األنهار والجداول، واألزهار والریاحین، ومن تمتاز بیئته ببیاض البشرة، 

وزرقة العیون، وصفرة الشعر یختلف عن شاعر تتمیز طبیعته بسواد الشعر وحور العین وسمرة البشرة، 

  : لذلك نجد جریرًا یقول

ُ  إنَّ  ــْحــیِ  نا ثــمَّ نَ لْ تَ قَ  رٌ     ــوَ ــهـــا َح فِ رْ لتي في طَ یوَن االع   النــــاتْ قَ  ــیــَن لــم یُ

ُ وَ        هِ ــــبِ  راكَ حتى ال َح  بِّ ذا اللُّ  عَن رَ ْص یَ      كانـــــــــا اهللاِ  قَ لْ خَ  فُ عَ ْض نَّ أَ ه   .)2(َأرْ

  :ونسمع بشارًا یقول

  .)3(علیها أوجهٌ سودُ  العیونِ  زرقُ       لْ ـــــــــــــعلَ  هِ ـــوالـــى أمـــعل وللبخیلِ 

نا في وبشار یذم العیون الزرقاء، ولكن فجریر یمدح العیون بالحور، وهو شّدة السواد في شّدة البیاض

، والعیون السوداء تصبح زرقاء ویصبح المدح بصفرة األندلس نجد الشَّعر األصفر یستبدل باألسود

  .)4(الشَّعر وزرقة العین إلخ

                                                             
  .133ص دار المعرفة، ، بیروت،1ط ،تحقیق عبداهللا سنده دیوانه ).م2006( ابن خفاجة )(1
  .492دیوان جریر، ص )(2
  .74ص دار الثقافة،بیروت، علوي، جمع وترتیب محمد بدر الدین ال، هدیوان ).ت.د( بن برد، بشارا )(3
  .87 -86قضایا أندلسیة، انظر ص )(4
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ن شعراء األندلس وظلأللوان في الشعر دالإن  فوها في شعر الطبیعة بجمیع الت مختلفة، وإ

دالالتها، وما یهمُّنا هنا هو الداللة النفسیة للون من خالل شعر الطبیعة، وعبَّر عنه الشعراء وذكروه 

في  ولقد اعتمد الباحث. إلخبدالالته النفسیة من حزن وفرح وموت وحیاة، ومرض ونضارة، وخجل 

، باإلضافة إلى اللون دراسته على األلوان األساسیة وهي األبیض واألسود واألحمر واألصفر واألخضر

ا أمَّ و كر بها لون واحد، األبیات التي ذُ : المبحث األولم الباحث هذا الفصل إلى مبحثین، وقد قس األزرق،

  .كر بها أكثر من لوناألبیات التي ذُ : المبحث الثاني
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  كر بها لون واحداألبیات التي ذُ : المبحث األول

، بلفظها ولیس بصفتها، فالورد لقد اعتمد الباحث في دراسته، على األلوان المذكورة صراحةً   

ت، ... ، والروض، والماء، والشمس، والحمامة، والغرابوالنرجس ن دّل على  أحیاناً  ففي هذه األلفاظ وإ

ذا أراد ألوانها الصریحة فإنها في الغالب تترجم عند الشعراء بصفتها ومعناها المستقل عن اللون ، وإ

ر عن المدلد ذكره للون صراحًة كّ ن یسقط علیها داللة اللون فإنه یؤ الشاعر أ ول النفسي للَّون وما لیعبّ

ة، و كأن یقول الوردة الحمراء، والنرجس األصفر، والشم:، یحمل من معان الحمامة البیضاء، س المصفرّ

     .اء، والماء األزرقوالغراب األسود، والروضة الخضر 

  :اللون األبیض

ذكر اللون األبیض بالشیب لدى الشعراء بما یحمله من داللة الحزن والّداللة على  كثیرًا ما ارتبط  

  :قرب األجل، یقول ملك بلنسیة مروان بن عبدالعزیز

ا رأیُت     ِ      هُ ــــــأنَّ  أیقنُت  الشیَب  ولمَّ   هِ ــــــنـــائِ بِ  جسمي بانهدامِ نذیرٌ ل

خضرُّ النبات فإنَّ  إذا ابیضَّ       ُ مُ   .)1(هِ وفنائِ  هِ ى استحصادِ ـــدلیٌل عل      ه

التطیر رحلة یرى الشاعر في الشیب ولونه األبیض داللة على الوهن والمرض، وهنا یبدأ الشاعر 

والتشاؤم من هذا اللون الذي ینذر بفقد الصحة والقوة والشباب ویشبه حالته مع الشیب بحال النبات 

   .فإنه دلیل على فنائه هذا تغیر لونإالمخضر 

                                                             
، 3المجلد الثالث، ج حسان عباس،إب من غصن األندلس الرطیب، تحقیق نفح الطی ).م1988( المقريالتلمساني، أحمد بن محمد  )(1

  .408دار صادر، صبیروت، 
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في بیاض الشیب وما یحمله من الداللة على  في هذا المعنى ویقول سعید بن عمرون القرشي

  : التشاؤم

  بیضا الشَّیِب  حروِف  ْن طورًا مِ ُس    اريعلى عذ یُد الزمانِ  تخطُّ                  

ن كانت كُص ــهبغُض فأُ                     .)1(غیضاًا بَ ــحــبْ ــا ُص ــــلهـــبـــولم أرَ ق      حٍ بْ ا وإ

ل الشاعر الزمان أسباب شیبه وكأنه یعاتب الدورة الزمنیة على وجود البیاض المتمثل في الشیب هنا یحمّ 

، ویخص الشاعر بغضه لهذا اللون شبهه الشاعر بسطور رسم حروفها الزمان على صفحات وجهه الذي

 معفي الصورة اللونیة  التشابه بینهمابین الشیب والصبح فذكر في هذا الموضع فقط حینما وضع مقارنة 

الصبح  اختالفهما في الصورة الداللیة فبیاض الشیب بغیض على النفس ویبعث على التشاؤم أما بیاض

استحضار لون الصباح ولقد أجاد الشاعر في  ،عكسه تمامًا فهو محبب للنفس ویحمل داللة التفاؤل

لیؤكد بشكل واضح مدى االختالف الداللي للون الواحد، فقد اكتسب اللون األبیض لرسم لوحته الفنیة 

رق، بینما جاءت داللته اؤل القترانه بلون الصباح المشاألبیض أشهر داللة له وهي داللة األمل والتف

   .في جانب الشیبالتي تحمل معاني الحزن والیأس والتشاؤم 

 مع احتل شعر الشیب مساحة كبیرة في خزائن الشعراء وقد اتفق شعراء أهل المغرب العربي     

عاني الحزن والتشاؤم أهل المشرق العربي في داللة اللون األبیض في الشیب وما تحمله من م شعراء

اختلفوا في لباسهم في المآتم، فلبس األندلسیون لباس البیاض في مآتمهم وأحزانهم،  والتطیر، ولكنهم

  .ولبس المشارقة اللباس األسود في مآتمهم وحدادهم

  

                                                             
  .270ص دار الثقافة، بیروت، حسان عباس،إن أشعار أهل األندلس، تحقیق التشبیهات م ).ت.د(  محمد بن الكتانيالطبیب، عبداهللا )(1
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الشیب لدى  وفي لباس الثیاب البیضاء في المآتم والحداد ومدى ارتباط هذه المناسبة في

  :، یقول الشاعرالشعراء

طفكمُ إل     فطنتُم أندلسٍ  ـــــــــــــــــلَ أال یا أه   عـجـیــِب  رٍ ـــــــى أمـــــــبُل

  ي زّي غریِب ـــــــــــنه فــفجئتُمْ م     ــًا اضــیـــــمْ بــي مآتمكُ ـــــلبستم ف

  .)1(ن المشیِب ــــــــــوال حزٌن أشدُّ م     ــــم فالبیاُض لباُس حْزنٍ صدقت   

أهل األندلس بأسلوب تعجب واستغراب من عادة لبس الثیاب البیضاء في  أول بیتینیخاطب الشاعر في 

 للداللة علىشتهر به اللون األبیض دى الشاعر بسبب ما تعارف علیه واالمآتم وجاء هذا االستنكار ل

یر فتعجب من اتخاذه في المآتم للداللة على الحزن والموت، لكنه في البیت األخ الفرح واألمل والتفاؤل

وما یحدثه في النفس من یأس  أقر هذه العادة وصدق علیها عندما تذكر اللون األبیض في الشیب

وهنا تشبیه بلیغ حیث شبهه الشاعر اللباس األبیض الذي یلبسه أهل األندلس في  وضعف وحزن،

مثل في جاء للتأكید على أن اللون األبیض المت) وال حزن أشد من المشیب: ( ، فقولهاألحزان بالمشیب

 انعلى فقد والحزن الحداد إالفي ذلك  صورة الشیب یعد أعظم مرتبة من مراتب األحزان وال یعادلها

هو الفقدان فكما یفقد أهل المیت شخص عزیز لدیهم قریب أو نسیب أو حبیب، وكان وجه الشبه بینهما 

         . قرب األجل داللته على وغالي عندهم یفقد صاحب الشیب صحته ونضارته وعنفوانه وشبابه فضًال عن

المتحققة من أثر الشیب، لم تظهر یمكن القول أّن نظرة الشعراء األندلسیین إلى الصورة اللونیة 

بالمعاني اإلیجابیة التي یمكن استجالؤها من هذه المرحلة الزمنیة في عمر اإلنسان؛ ذلك أنها نظرت 

امت على أساس نفسي یعكس حالة الوهن والكسل إلى األمر من زاویة واحدة، وهي نظرة متشائمة ق

                                                             
  .440ص ،3ج الرطیب، نفح الطیب من غصن األندلس )(1
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والعجز التي یؤول إلیها حال المرء، فغابت الرؤیة التي ترسم الهیبة، والتعقل، والوقار الذي یضفیه لون 

   . )1(الشیب على صاحبه

ومن دالالت اللون األبیض، داللة شرف البذل والعطاء في الید البیضاء، قال الوزیر أبو جعفر   

  :وّضاحبن ا

  يـر عن أرجائـــــــــتنفي صروف الّده     نایــًة دني مــن لــُدْنـَك عـِ فلتعتم     

  .)2(لــك الـــــیـــد البــیــضــاءِ ـیــه مــن تـــولـتُ الثناء على الذي       ابقةوافتَك س                 

الید " الید البیضاء في لغة العرب على فقد وصف الشاعر ید ممدوحه بالید البیضاء، وقد أطلقت صفة 

، وتأتي هذه الجملة غالبًا في شعر المدح كنایة عن )3("لشرفها في أنواع الحجاج والعطاء التي ال تمن

أراد في هذه األبیات أن یدخله ممدوحه في ، فالشاعر هنا الكرم والسخاء، باإلضافة إلى النقاء والطهارة

من ید بیضاء تتصف عنایته وأن یتولى أمره كما فعل مع من سبقه في مدحه وأثنى علیه لما وجده 

     .بالنقاء وال تمن في العطاء

قال الشاعر ابن  وفي الید البیضاء وما تحمل من داللة على الكرم والنقاء في وصف صاحبها  

، ویدعوه إلى العودة لسابق عهده به من التعامل بن جهور ویعاتبه مترضیاً  محمد الوزیر یمدح زیدون

                                                             
  . 118، انظر صالموضوعیة والفنیةاللون وداللته ) (1
دار  ،1ط علي شوابكة،مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس، تحقیق محمد  ).م1983( ابن خاقان، الفتح بن محمد )(2

  .403ص ،عمار
  .لسان العرب، مادة بیض )(3
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األعداء  )1("أراجیف"عكس  معه بالید البیضاء التي یتصف صاحبها بالصدق حینما یتعامل مع أحبائه

   : فإنها كاذبة

ْد ِبیٍد بیضاَء یَْصَدعُ ِصْدُقها ُ ــــــــداِة ِكذاُب    َفع ُ   .)2(فِإنَّ أراجیــــــَف الع

وتعد هذه الداللة أشهر وأكثر داللة وظفها  التفاؤلداللة  من الدالالت النفسیة للون األبیضو   

  :، یقول ابن خفاجة في وصف القمرالشعراء في أشعارهم للون األبیض

  الّثیاْب  أذیـالِ  رُ یصــــــــن قَ       الجبیــــــ اُح ضَّ وَ  واللــیـلُ                      

ُ ـــــــصُت منَ فقَ                         .)3(راْب ن غُ ــمِ  ُح سنَ تَ  ـًة      بیضاَء حمام نه

ه الشاعر ضوء القمر ه اللیل ب )4("الوّضاح"  وهنا شبّ الغراب، وقد اصطاد هذه بالحمامة البیضاء، وشبّ

ومن أجل   "للیل أو الغراب الذي یتشاءم بهوهو ا )6("البارح " التي یتبرك بها من  )5("السانحة"  الحمامة

تشاؤم العرب بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة واالغتراب والغریب، ولیس في األرض بارح وال نطیح وال 

، وقد رسم الشاعر هنا لوحة )7("قعید وال أعضب وال شيء یتشاءمون به، إال والغراب عندهم أنكد منه

                                                             
  .أخبار، لسان العرب، مادة رجف: أراجیف )(1
 إلبداع الشعري،مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین ل ، الكویت،3ط تحقیق علي عبدالعظیم،  دیوانه ).م2004(ابن زیدون  )(2

 .44ص
  . 30دیوان ابن خفاجة، ص )(3
  .لسان العرب، مادة وضح )(4
  .، مادة سنحالمصدر السابق )(5
  ، مادة برحالسابقالمصدر  )(6
  .335، ص2بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، شرح وتصحیح محمد بهجة األثري، ج ).ت.د( األلوسي، محمود شكري )(7
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والبحث عن الجانب المشرق والنظر إلى األمور نظرة تفاؤل فنیة تحمل أبعاد نفسیة توضح كیفیة التعامل 

   . وأمل

بن أبي بن محمد وجاءت داللة اللون األبیض بما تحمله من صفاء ونقاء وطهارة، قال منصور   

  :بهلول

حمدٍ ـــب                       كربــفــعــالــه قــْد أحــســن الذِّ      اــــــَد الزَّمان كمــمــح مُ

بـــــــــأیَّــامــه بــ   ُه انقضى الدَّه     ـةٌ یــٌض مــهــذَّ   .)1(رـــلوال مكارمُ

النقاء والطهارة، ویعلل  یصف الشاعر هنا خیر األنام بأن أیامه بیض كنایة عن التفاؤل واألمل وعن

في  هبأنها كانت بفضله؛ فقول في هذا الزمان وكل زمان الشاعر أسباب وجود األخالق الحمیدة والمكارم

وقد  یعني بأن لوال مكارم نبي الرحمة لخال الدهر من المكارم لوال مكارمه انقضى الدهر: الشطر األخیر

َسْلنا: ( صدق في وصف من قال به تعالى میَن وما َأرْ ًة للعاَل ْحمَ   .107األنبیاء) َك إالَّ رَ

  :اللون األسود

 ومن أشهر دالالته داللة السوء، إّن اللون األسود له دالالت نفسیة متعددة كغیره من األلوان،  

  :قال أبو عمران القلعي

  على الظالمِ  كما طلع الصباُح       ســـودٌ  واألحـــــوالُ  علـــــيَّ  طلعَت                    

خـــــالص الـــت      شعري أولیكَ ي كیف ال ـــــفقل ل                      .)2(ـالمِ والس ةِ حــیَّــــوإ

                                                             
ة السیراء،  ).م2008( ار، محمد بن عبداهللابن األبّ  )(1   .87ص ب العلمیة،دار الكت، بیروت، 1طالحّل
  .305ص ،3ج نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، )(2
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كئیبة، بطلعة الصباح المشرق و  ه بعدما كانت أحواله سوداء ومظلمةعلی ممدوحه ه الشاعر طلعةشبَّ 

 حیاته مثلما یضيء نور الصباح عتمة اللیل،له نكسار وأضاء مثل األمل بعد الخیبة واال حّل علیه الذي

  .األسود على الكآبة والحزن والیأسفجاءت داللة اللون  .أخرجه من حالة السوء التي كان یعیشهاف

محمد عبدالحق القرطبي  على التشاؤم، وألبي النفسیة اللون األسود وكثیرًا ما كانت تحمل داللة

ا قام الباجي بإشبیلیة وخلع طاعة ابن هود، وأبدل شعاره األسود العباسي في البنود،  أبیات نظمها لمّ

  : قالف

ُ قد نَ                  مــا الرایـــُة الســـــوداء ّ   الولدِ و  ـــــرابًا بین األهلِ م غــــــــلـــــه       ْت بَ عَ كــأنــ

  .)1(دِ ــــالكم منها لبسةَ  أظهر الدَّهرُ ـــف  الهوى تحتها من فرِط روعِتهِ  مات        

ة، من أّن نوحاً باأل" اؤم من الغراب وسواد لونه، وترتبط داللة التش  علیه السالم سطورة السامیّ

ة الموكلة إلیه، وأخذ یأكل جیفة وجدها،  أرسله وهو بالسفینة بعد الطوفان یبحث عن األرض، فترك المهمّ

   .)2("ح، فتغیر ریشه إلى اللون األسودوهنا حطت علیه لعنة نو 

  :كتبها إلى المعتمد، یقول فیها حمد بن معن المعتصم باهللا أبیاتولم

ك ش          ن الزَّْهرــه أذكى مــونفح بشرى ب ر  ـــللمطــــــر الروض كـــشكري لبرّ

ـــلَ     ــــرهُ أشكُ  ـــنــــكَ ـــقـــاًء مِ ن حـــرمـــت لئِ لَ               .)3(لب والبصرحللت سواد القَ  ـدْ ــَق

                                                             
  .315، صنفح الطیب )(1
  .177اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، ص )(2
ة السیراء، ص )(3   .222الحّل



  65 
 

سواد القلب كنایة عن الهم والغم والحزن، ویقصد الشاعر في هذه األبیات أن المعتمد بن عباد إذا حرم 

حزنه إال وینفرج غمه و لقاؤه الذي كان یرجوه ومنعه منه سوف یبیح سواد القلب، ولن ینجلي هم المادح 

  . إذا تم هذا اللقاء مع الممدوح

وقد توفیت إحدى  الشاعر نفسهقال ، والیأسسواد القلب وما یرمز له من داللة الحزن والهم وفي   

  :بناته

ا غدا القلُب مفجوعًا بأسوده                     هــزائمــــن َع ـام مـــتـــّل خـــّض كـــوف      لمّ

  .)1(مائمهتَ  ْن ي مِ ــْن لوقلُت للسیف كُ    هـــسلیجوادي كي أُ  ظهرَ  ركبُت       

 نهأ كما, قلبه على للتهوین وسیلة واتخذه لجواده اتجه قلبه وانفجع الشاعر على المصاب هذا حل عندما

  .أذى كل من یحمیه المفجوع القلب لهذا )2("كالتمیمة"  یكون بأن وأمره سیفه خاطب

 أبیات یتوّجد فیها على أیام السمر التي كان یقضیها مع محبوبته، والبن زیدون وهو في السجن

  :یقول

حٍ  رٍ ــــــــــــــَه َس  ْن ــــــمِ  ناهیِك          رْ ضى من ذلك السَّم شوقٌ      تألَّفهُ  بَ   رِ ــإلى ما انَق

َت ذاك السَّ          تَِّص ـــــــفلیْ َن مُ   .)3(رِ ــــــــوالبََص  سواَد القلِب و استعارَ ـــــــــل ٌل    واَد الَجوْ

                                                             
  .220ص لحلة السیراء،ا )(1
 .عوذة تعلق على اإلنسان، لسان العرب، مادة تمم: التمیمة )(2
  .106دیوان ابن زیدون، ص )(3
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ن" في اللیل  یتمنى الشاعر الرجوع إلى لیالي السهر والسمر التي كان یقضیها مع معشوقته أي  )1("الَجوْ

ر عنه بسواد القلب والبصر، فكانح همه وحزنه الذي عاز نی، لكي المشرب حمرة األسود الشاعر بین  بّ

كان یسامر فیه محبوبته، واآلخر سواد بغیض یرمز  السواد الذيسوادین؛ أحدهما محبب للنفس، وهو 

          .ن والكآبة وهو سواد القلب والبصر؛ وفي هذه العبارة كنایة عن شدة الحزن والیأس والهمللهم والحز 

  :ومن دالالت اللون األسود، داللة الحقد والبغض، قال ابن هانئ األندلسي  

واهــم َصیَّ                  هُمْ   مًا تَسوُس دَ خَ  رُ ف وءِ السَّ  مانِ ا للزّ ـــــــــی    ُأمورَ   اــــكیف تصرَّ

ـفالَ ى وتَ ــــلى القِ ــــــلـــع للمسلمیَن      قد انطوى میرِ الضَّ  دِّ ْسوَ مُ  لِّ من ك         .)2(فَّ

ل الشاعر في هذه األبیات من أن أسباب حصار األعداء لمدینة أنطاكیا وضعفها وقرب  سقوطها، یعّل

لمسلمین، وفي عبارة مسود الضمیر كنایة أي بغض العاملین علیها وحقدهم على ا )3("قلى"  كان بسبب

  .عن البغض والحقد والحسد

الحسد والتي یقول و  الظلم للون األسود فیها بمعنىالنفسیة  داللةالوالبن خفاجة أبیات جاءت 

  :فیها

ْلمٍ : بین الّسوادین        هِ تِ طلعَ وَ  ساویهِ مَ عًا بِ ا جامِ ـــــــــــی    مِ  من ُظ َل   ومن ُظ

هُ جَسدًا فأمِ                   ُل لِِه حَسدًا      ْث ـــ ــــــي ِمْث   .)4(والــَفْحمِ  ارِ ـبـــیــن الـــنَّ  فَ لــقــْد تــَألَّ

                                                             
  .لسان العرب، مادة جون )(1
  .204صدار صادر،  ، بیروت،2ط انه،دیو  ).م2008( ابن هانئ )(2
  .لسان العرب، مادة قال )(3
  .266دیوان ابن خفاجة، ص )(4
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تییفّسر الشاعر أسباب سوء المهجو،  ر عنهما الشاعر بالسَّوادین؛ وسواد طلعته، والّل ْلم " ن عبّ الُظ

م َل ، فكان ، كانتا نتیجة للحّسد الذي أحرق جسده حتى تفحموظالمه أي الجور وسواد الوجه )1("والُظ

  .الحسد نارًا والجسد فحماً 

  :اللون األحمر

بة عند العرب لما تحمله من داللة العفاف  دُّ تع   صفة الحیاء في المرأة وخجلها من الصفات المحبّ

وا بحمرة خّد المحبوبة؛ والتي تدل على هذه المعاني،  اً والطهارة، لذلك نجد كثیر  من الّشعراء قد تغنّ

  . باإلضافة إلى ما ترمز إلیه داللة حمرة الخد للحیاة والنضارة والصحة

  :الخجل والحیاء، قال یوسف بن هارون والتي ترمز لمعاني األحمر ت النفسیة للوندالالالومن 

ُ  دِّ ـــوكأنَّ ُدرَّ الخ     ةَ الــــــ كســـىی رَ رِ مِ  ــــیاقوِت ــ      ُحمْ   إلیهِ  العیونِ  ْن نَظ

  .)2(هِ دَّیْ إلى خَ  عــــــادْت  ـــــهِ ـاتِ وجـــنــــ      ــــُه إذا مـــــا فارقْت ـــتَ ـــجـــلَ وكــــــَأنَّ خَ                  

فیها استعارة  ل الشاعر في هذین البیتین اللون األحمر داللتین مختلفتین إحداهما داللة جمالیةیحمّ 

رى داللة نفسیة تعلل أسباب ، والداللة األخالكریم الیاقوتشبه لون الخد األحمر بحجر  ثحی تصریحیة

   . لخجل والحیاء من نظر العیون إلیهكانت بسبب احمرة الخد بأنها 

                                                             
  .لسان العرب، مادة ظلم )(1
  .131التشبیهات من أشعار أهل األندلس، ص )(2
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  :ویقول ابن خفاجة في هذا المعنى

ــْت      ـــمِ ــسِ بْ ــــــَة مــــــــنه أُقحوانَ قبَّْلُت مِ                   ــــــةٍ  رقَّ ِ  وراء ُكـــمــــامَ   مامِ ثُ ـل

ةَ وجنةٍ ثَ ولَ                   رَ دٍ    ــــا   یـتَْندى ح مُت ُحمْ   .)1(ا وسالمِ ـــــبه فكرعُت في برْ

ه الشاعر ثغر المحبوب ر أبیض كأنه ثغر جاریة )2("باألُقحوانة" شبّ وْ ه  وهي نبتة الربیع التي لها نَ وشبّ

ر، )3("بالكمامة" ه شفتی وجنته  أي قبَّل )4("لثم" ، ثم والمعنى هنا بأنَّه قبَّل ثغر المحبوب وهي غطاء النَّوْ

أي تتصبَُّب عرقًا من فرط  )5("حیا" من الخجل وأكد هذا المعنى بأنَّ وجنة محبوبه تندى  ّت احمر  التي

  .الحیاء

مادي في وصف حمرة الخدود و  ویقول الشاعر یوسف بن   داللتها على الحیاء هارون الرّ

  :والخجل

ِ في إخْ  یا خدوَد الحورِ  هْ ـــتْ ـــلَ َع  دْ قَ    هاجال ْكتََسبَ ــرٌة مُ   .)6(ــهـــا ُحــمْ

                                                             
  . 269ص دیوان ابن خفاجة، )(1
  .لسان العرب، مادة قحا )(2
  . ، مادة كممالمصدر السابق )(3
  .، مادة لثمالسابقالمصدر  )(4
  . لسان العرب، مادة حیا. حیا في األصل حیاء ولكن قام الشاعر بتخفیف الهمزة الستقامة  الوزن، والحیاء بمعنى االستحیاء )(5
 دار سعد الدین، ، دمشق،1ط البدیع في فصل الربیع، تحقیق علي ابراهیم كردي، ).م1997( لحمیري، إسماعیل بن محمد بن عامرا )(6

  .127ص
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ة منخفضة الصوت ییَّ ما یستحب من المرأة عند العرب من محاسن أخالقها، أن تكون َح إن "   

بة إلیه   .)1("من الریبة تجتنب األقذار عاملة الیدین خفیفتهما في العمل ولوداً  نفوراً  محبة لزوجها متحبّ

ه فیها حمرة الوردة بدموع شوقه وخدود  جمیل بي القاسم بن شبراق شعروأل   ، ویشبّ یصف فیه وردةً

  :، فیقولةییَّ الَح  محبوبته

تْ ــلَ ـــجِ ـــخَ               َل ُ ـــــها الْت إذ تَأمَّ   تبیُن ـــــْس ــــها یرارِ ي احمِ ــــــًال فــــَج ـــــخَ      وُن ــــــیع

  روُن ــــقـــــــا مـــــهــــها بِ دُّ ــــي خــــتــــــلل  ًا   ـــــشوق وعيَ ـــــــــــــدم َدْت ٌة ورَّ دَ رْ وَ              

  وُن ـــصا والغُ ـهیاِض ي رِ ــــا فــــله ــــرُ ـ     ــهــــــدَّ ـــــــال رُّ ــــقِ ـــی نٍ ـــْص ــــُت غُ نْ ـــبِ              

ُ ــن الـــْت عواستسرَّ               فَ ــرا َع ــَع وَ   ـــاًء   یــَح  یونِ ع كـــهــرْ   وُن ــــــكــــيَّ ســــــــا الذَّ

ْجَهَها بَس               ْت وَ قُ ــبُ ــتَرَ ـنــ  ـــــ   ها واْس ــعِ ـــرْ ــتْ ــَل ـــتــونِ ـــا مِ ــتــْقــبَ ـــنُ  ــن الــُف    ـوُن ُف

ُ      ـيْ ْت كَ بَ قَ تَ انْ  ةِ ــیَّ ـــیِ َح ــال اةِ ــتـــفـالــك                .)2(وُن ـرى وْجُهها الجمیُل المصــــــــال ی

هها بالفتاة فقد وصف الشاعر الوردة الحمراء   وفنونها محاسنها وذكر ذات حیاء، أي )3("الحییَّة " وشبّ

ُرى وجهها الجمیل المصون ها وحشمتها التي انتقبت بسبب عّفت بحیائها المقترن وخجلها وفتنتها كي ال ی

وفي وصف الشاعر للوردة وحمرتها تشبیه آخر یدّل على الحزن  األعین واأللسن، الذي حفظته من

ه حمرة الورد بدموعه التي احمرت حزنًا وألماً  من شّدة شوقه لمحبوبته وصبابته، وكثیر  الشدید، فهو یشبّ

  . األسىو  من الشعراء من استخدم هذه العبارة كنایة على شدة الحزن
                                                             

  .14بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ص )(1
  .128البدیع في فصل الربیع، ص )(2
  .لسان العرب، مادة حیا )(3
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یقول  الحزن والهم و  األلم التي تحمل داللة نفسیة ترمز لشدة الفراقوفي الدموع الحمر من أثر   

  :ابن زیدون

وَننًا حتّ ــــــما دَ ــــــنیْ كَ بَ       ُ َجريِ      اــــى كأنَّ ُعی رِ  موعِ الدُّ  َل   راحاُت فیها جِ  الُحمْ

ّجي                   رَ ــــــ عـــــدَ بَ  اَألوَب وُكنَّا ُن َف وق      ــــةٍ َثالَث َكیْ   .)1(یاداُت ا زِ ــــهیْ لَ َع  ْد كانْت ـــــــَف

ه الدموع بالدم، وفي قوله: في قول الشاعر كنایة الدموع الحمر : بكینا دمًا استعارة تصریحیة حیث شبّ

إلیه  الرجوع أي  )2("اَألوب"ویرجو  هالذي كان ینتظر  عن الحزن الشدید الذي أصابه جراء فراق محبوبه

    .أكثر من ذلك مدة الغیاب بعد ثالثة أیام من غیابه فكیف وقد زادت

وقد ذكر الشعراء العبرة الحمراء أو الدموع الحمر كثیرًا للداللة على الحزن الشدید في الرثاء، 

  : أمیة يل ابن خفاجة راثیًا أم القاضي، أبیقو 

ِ ثْ في مِ    .)3(َحمراءِ  رةٍ ــعبالجماُد بِ  جــــادَ       زاءِ رْ األَ  قِ ارِ ط ْن مِ  هِ ل

ُ  )4("األرزاء" ْزء المصیبة، وهنا قدم الشاعر لوحة فنیة في غایة الجمال حیث أنه : جمع مفرده رزء، والرُّ

لباس الكائن الحي بأن له أحاسیس ومشاعر جعلته من هول هذه المصیبة یبكي  هأنطق الجماد وألبس

قول الشاعر جاد  ویذرف العبرات الحمراء كنایة عن شدة ألمه وحزنه بسبب موت أم القاضي، وفي

جناس ناقص وهي من المحسنات البدیعیة التي أحدثها شعراء المشرق العربي ومن وظائف هذه  الجماد

، ولقد لقب إعطاء القصیدة إیقاع موسیقي یضفي جماًال یضاهي الجمال المعنوي عیةالبدی المحسنات
                                                             

  .53دیوان ابن زیدون، ص )(1
  .لسان العرب مادة أوب )(2
  .21دیوان ابن خفاجة، ص )(3
  .لسان العرب، مادة رزَأ )(4
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الشاعر ابن خفاجة بصنوبري األندلس بسبب التشابه الكبیر بینه وبین الشاعر أبو بكر الصنوبري 

هتمام باألجراس الموسیقیة في القصائد فضًال عن التشابه ي استخدام المحسنات البدیعیة واالالمشرقي ف

     .ین الشاعرین في اإلكثار من وصف الریاض واألزهار والریاحینب

ها على أن تحزن وتذرف الدموع وفي الزهد قال أحمد اإل   قلیشي مخاطبًا نفسه ومعاتبها ویحّث

  :الحمر حسرةً وندمًا وأسفًا على ما ارتكبتها من ذنوب سالفة

ق هلـف                   الفُ ــــــــدَّمَ ســـقـــد تــــٌب قـــاه ذنــكـــوأب  ى   ــالطرَف الزَّمان الذي مض أرَّ

ر ُحْزنًا وحْسرةً وع الـدمـالــد بـــجــف            َُك آسفُ ـــــبـــنـــك یـــعـــدمـــف      ـُحمْ   .)1(ي َأنَّ قلب

صي، وهنا یدعو الشاعر نفسة إلى افي الدموع الحمر كنایة عن شدة األسف والندم على ارتكاب المع

بالذنب والخطیئة لیتحقق له قول اهللا  االحساس ألم االستغفار لیطهر قلبه من ترسباتالبكاء والندم و كثرة 

ْغِفرُ ال: ( تعالى ْن یَ مَ روا لُِذنوِبِهمْ وَ َسُهمْ َذَكروا اللََّه َفاْستَْغَف موا َأْنُف َل لوا فاِحشًة َأوْ َظ َ ذا َفع الَّ والَّذیَن ِإ نوَب ِإ ذُّ

موَن اللَّهُ وَ  َل عْ هُمْ یَ لوا وَ وا َعلى ما َفعَ ُِصرُّ مْ ی       . 135آل عمران) َل

والصحة، یقول الشاعر  كما ذكرنا داللة النضارة والبهاء والحیاة من دالالت اللون األحمرو   

  :عبیداهللا بن إدریس

بیع الطلقِ ُن ــزم      هِ ن عندِ ـــــــدى إلیك تحیًَّة مــــــأه دِ  الرَّ   هِ باكر ورْ

ه     یحكي الحبیب سرى لوعدِ                     .)2(هِ خدِّ  رةِ ــه وُحمــي طیب نفحتــــف  محبّ

                                                             
  .107ص دار الثقافة،بیروت، بطین، تاریخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرا ).م1977( عباس، إحسان )(1
  .51التشبیهات من أشعار أهل األندلس، ص )(2
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ى داللة الخجل والبهاء والنضارة والشباب للون األحمر في هذین البیتین علالداللة النفسیة  جاءت فقد

  .والحیاة

حقد، یقول یوسف بن هارون واصفًا الداللة على الغضب والومن دالالت اللون األحمر أیضًا   

  :طیر البازي

  ر یتَّقيــــالطی رِ ـــْن سائـــــــفتحسبهُ م    المةٌ  ى البازي من الریشِ تبّدْت عل   

حنقِ ـعل له عیُن غضبانٍ  هُ     ــــالعینین تَحَسُب أنَّ  رُ ـــــــدا أحمُ ـــغ     ى الطیر مُ

رِّ د ـــــــوق               ُ ا      ـــاه حتى كأنَّمـــــست ساقوُ   .)1(قِ ــــحقَّ ــلــــه بــــالـــثُّریـــا خـاضــٌب لــم ی

قدامه على ا ول بیتینأفي  متدح الشاعرا  فتراس الطریدة، وعلَّل حمرة عینيطیر البازي لضراوته وإ

أي حقده على فریسته، وفي البیت الثالث أخرج الشاعر  )2("وحنقه"بسبب غضبه  أنها كانت الطائر

ست ساقاه؛ : في رسم الصورة الفنیة لطیر الباز وهو ینقض على فریسته؛ فقولهمشهد حي ومباشر  وقد ورّ

س" ْست الثوب شيء أصفر إذا وقع على الثوب لونه؛ )3("الورْ س؛: وورَّ رْ  ویعني الشاعر هنا صبغته بالوَ

لم تتخضب بلون الدم األحمر منذ ویعني أیضًا بأنها  صفراأل باللون تصبغ الباز؛ أي طیر أن ساقاه

        .ساقاه بدمها سوف ینقض على فریسته لكي یخضبو  فترة 

                                                             
  . 186 -185ص تشبیهات،ال )(1
  .لسان العرب، مادة حنق )(2
  .، مادة ورسالمصدر السابق )(3
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  :اللون األصفر

فها الشعراء وأسقطوها في أشعارهم للون األصفر هي داللة المرض، واختلفت كثر داللة وظأ  

ها بالعشقأسباب هذا المرض من شاعر آلخر،  َل لها بالشو فمنهم من عّل   .ق، وبالفراق، ومنهم من عّل

بكر بن نصر  یقول أبوومن الدالالت النفسیة للون األصفر التي ترمز لأللم بسبب العشق 

  :یصف زهرة النرجس

فَ      ونٍ ـــــــفــذي ُج  سٍ ن نرجِ ــــمِ                    ـــــــهْ ُدمــــــــــوُعـــــــها مــــــــــرْ   ــــــــــضَّ

  .)1(هْ ــــــــــــــــــضَّ ـــــــــمرامٌ أَ ــــــــغَ  هِ ـــــــــــــبِ      صبٍّ كَ  ونٍ ـــــــــلَ  رِّ ـــــــــفـصـــمُ                   

ه الشاعر لون النرجس المصفر  ّب "شبّ المشتاق الذي یشكو من غرام وعشق العاشق أي  )2("بالصَّ

صفر على المرض الذي جاء نتیجة الشوق والعشق ، فكانت داللة لون األأي آلمه وأوجعه )3("هأمّض "

  .الذي آلمه

  :ویصف النرجس أیضًا الشاعر أحمد بن فرج بنفس داللته السابقة، فیقول

هُ    تَْطرِ  سٍ ونرجِ                      َسْن  دبَّ  دْ قَ  كمقلةٍ  ُف أجفاُن   فیها الوَ

نَّهُ مِ ك                     ةٍ ــَا   .)4(َحَزْن یاَب الــــثِ  یْلبَُس لْلبینِ ٌق    عاشِ  ن ُصْفرَ

                                                             
  . 51 -50البدیع في فصل الربیع، ص )(1
  .مادة صببلسان العرب،  )(2
  .المصدر السابق، مادة مضض )(3
  .103، صبدیع في فصل الربیعال )(4
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ه الشاعر  ه شبّ  زهرة النرجس بالعاشق الذي اصفر لونه من شّدة الحزن بسبب فقده لمعشوقه، كماشبّ

بثیاب الحداد البیضاء التي یلبسها أهل ألصفر حیط بزهرة النرجس ای لذيا ورق األبیضالشاعر أیضًا ال

  .ي مآتمهماألندلس ف

ما ترجع و  قد اشتهرت زهرة النرجس بما تحمله من دالالت المرض والحزن والعشق والشوق، فربّ

، )نرجس( ن اسم أحد األشخاصظ النرجسیة ماشتق لففقد "  غریقیة،رة اإلهذه الدالالت للنرجس لألسطو 

وكما تروي األسطورة اإلغریقیة القدیمة، كان هذا الشخص یتمیز بمظهر جمیل، وقد شاهد أثناء تجواله 

في أحد األیام وفقًا لألسطورة في الریف صورته المنعكسة في بحیرة هادئة في أحد الغابات، ووقع بجنون 

لى المحبوب فقتل نفسه، ومن بالیأس ألنه لم یستطع الوصول إ في حب نفسه متمثلة في صورته، وملئ

وقت حتى یومنا هذا نقاط الدم القلیلة التي سالت على األرض بجوار الماء، نمت زهرة عرفت من هذا ال

   .)1("بزهرة النرجس

حسن بن األصفر وما یحمله من داللة على المرض، یقول الشاعر أبو ال وفي نبات الخیري  

  :علي

ُ أرَ        رّي ی رَ الَخیْ ـــومِ ــــــــــمَ  َح ـــبــاریــتَ      ناالّض  َن مِ  بديى َأْصَف ؤادِ  ْكُل   .)2(هِ سقیمِ  الـــــُف

ة لون الخیري وما یظهره من       ، أنَّه من أسباب أي المرض والسقم )3("الضنى" فقد علل الشاعر ُصْفرَ

ه الشاعر نبات  )5("المكلوم" أي الشدَّة والمشقة التي یعاني منها  )4("التباریح"  أي المجروح، وهنا یشبّ
                                                             

  .3ص دار المعارف،، 1طالنفسي،  الشخصیة النرجسیة دراسة في ضوء التحلیل ).م1987( البحیري، عبدالرقیب أحمد )(1
  .88البدیع في فصل الربیع، ص )(2
  .لسان العرب، مادة ضنا )(3
  .، مادة برحالمصدر السابق )(4
  .، مادة كلمالمصدر السابق )(5
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بالعاشق الذي ألم به المرض والتعب بسبب العشق وآالم الجروح التي تدمي قلب  األصفر الخیري

  . العاشق

اد في زهرة  ویقول ذو الوزارتین أبو ان" عمرو عبّ ى األصفر وما یرمز له من داللة عل )1("الظیّ

  :محبوبه وجفائه له المرض نتیجة لحزنه الشدید لفراق

هُ أْصـــــفــ  ــــدا   حیَن بَ  انِ یَّ كَأنَّ لوَن الظَّ         ــــهْ ــرًا عـلـى ورقِ نـــــــوارُ

لٍ جفاهُ ذو مَ  بٍّ ـوُن محِ ــلـ         رَّ مِ      ـــَل قِ  ْن ـــــــــمِ وَ  هِ مِ ُسقْ  ْن فاصَف   .)2(هْ َأرَ

ان زهرة لون اصفرار أن من هنا الشاعر یؤكد هها الذي الظیّ  الذي شوقه بسبب كانت بأنها بالمحب شبّ

  .  الحبیب جفاء إثر سقمه إلى أدى

یقول جعفر بن  وما یحمل من داللة المرض بسبب العشق، وفي هذا المعنى للون األصفر

  :عثمان المصحفي یصف سفرجلة

ْص                   سِ نفُ التَّ  سك ذكيِّ عــــــــــن مِ ُق وتعبَ       نرجسِ  تَْختاُل في َثوِب  رَّةٍ فَ ومُ

ْكتَسي ْقمِ السُّ  ُحلَّةَ  حبٍّ ــم ُن وْ ـــــــولَ       ـهِ ــبِ وقسوةُ قـــــلْ  محبوٍب  لها ریُح                   .)3(مُ

                                                             
یَّان )(1 ، وهو نبت یشبه النّسرین: الظَّ   .لسان العرب مادة ظین. یاسمین البرّ
  .101البدیع في فصل الربیع، ص )(2
  .158مطمع األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس، ص )(3
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ة الشمس  وصف رائق مرج الكحل للشاعرو  تها عند الغروب وعلل الشاعر ُصْفرَ للشمس وُصْفرَ

والحزن واصفرّ لونه لفراق بسبب فراق المنظر الحسن للطبیعة، فجعل الشمس عاشقًا ألمّ به األسى 

  :بالطبیعة حسنة المنظر، قال محبوبه المتمثل

س عنَد غُ         .)1(نظرِ المَ  ُحـــســـن ذاكَ  ـرقـــــةِ ــإّال لـــــفُ       روبهاما اصفرَّ وجهُ الشمْ

ه الشاعر الشمس بالعاشق الذي اصفر وجهه بسبب الحزن  وفي هذا البیت استعارة مكنیة حیث شبّ

ه أیضا المنظه لمعشوقهواألسى إثر فراق     .المفارقر الحسن بالمعشوق ، وشبّ

یقول الشاعر  في داللة اللون األصفر على حزن العاشق لفراق المعشوق، وفي نفس هذا المعنى

  :أبو جعفر عبداهللا القرطبي

ُ أما ذُ  ذ جنحت كاء رّ ِإ مْ تَْصَف َقِة ذاك المنظِر الحّسنِ     َفَل رْ   .)2(إّال لُف

 " ُ ه أیضًا  )3("ُذكاء ه الشاعر الشمس بالعاشق المفارق، وشبّ المنظر الحسن اسم الشمس، وهنا شبّ

    .بالمعشوق الذي فارقه

اني معنى یعارض به ما كان    ومن دالالت اللون األصفر أیضًا، داللة الخوف، والبن فرج الجیّ

أنها وجه الذي یتغّزل به، ال علل صفرةیحمله من داللة على المرض، فقد من داللة اللون األصفر وما 

  : كانت بسبب خوفه من وتر الموتورین الذین كانوا ضحایا افتتانهم بحسنه وجماله، إذ یقول

                                                             
 الخانجي،مكتبة  ، بیروت،2، ج4ط د عبداهللا عنان،اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق محم ).م2001( ابن الخطیب، لسان الدین )(1

  . 344ص
  297الحلة السیراء، ص )(2
  . لسان العرب، مادة ذكا) (3
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حاسِ  بهِ  :قالوا       ْت مَ ٌة عابَ ٍب : فقلُت  ـــهُ    نَ ُصْفرَ   نزال بهِ  ما ذاك من َعیْ

ــْلـقـ     من قتلْت  تطلُب في أوتارِ  عیناهُ                      .)1(الـاهُ إال خائفًا وجِ فـلـــْســـَت تَ

ة،كد الویؤ  ْصفَرَ قال وقد استرجعت بلنسیة من ید  شاعر ابن خفاجة داللة الخوف على الوجوه المُ

  :الروم

فيُّ بهُل الخِ ذْ یَ  ي موقٍف ـــف          وینســى الـــــعاشُق الــغزال ن الخلیلِ ـعــ     هِ ـــلُّ الصَّ

ُف فاْصفَ ـــــق     بهِ  الوجوهِ  األصفِر البیض ترى بني            ْت به وجالْد راَعها السَّیْ   .)2(رَ

ت  البیضاء بني األصفرأن وجوه یقصد الشاعر  السیف  )4("راعها" أي خوفًا بعدما  )3("وجال" قد اصفرّ

أي أفزعها، وقد رسم الشاعر هنا لوحة فنیة في غایة الجمال من خالل تداخل األلوان لیؤكد استحضار 

لیستحضر اللون  الداللة النفسیة للون األصفر بشكل واضح وجلي حیث ذكر بني األصفر وهم الروم

وصف لون وجوههم وهو اللون األبیض الذي صبغ إثر الخوف والفزع من سیوف المسلمین ثم  األصفر

  .اصفرت به وجال كنایة عن شدة الخوف والفزع: ، فقولهباللون األصفر

، الداللة على الموت، یقول مروان بن عبدالرحمنومن دالالت اللون األصفر أ    المعروف  یضًا

  : لجیش في المعركةواصفًا ا بالطلیق

ز  بالبیضِ  عسكرٌ كالبحرِ له         م عن بَ     دٌ بِ مُ   قد افترَّا السیوِف  قِ رْ وكالغیْ

                                                             
  .266، ص3نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ج )(1
  . 260دیوان ابن خفاجة، ص )(2
  .لسان العرب، مادة جأل )(3
  .، مادة روعالمصدر السابق )(4
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اقد اْص  ــامِ مــــــالحِ  بها وجهَ  رأیَت        هِ كماتِ الوغى بِ  ریُح  ْت فَ َص فإن َع                        .)1(فرّ

 اً بعضصوت جلبة مقارعة السیوف ببعضها یصف الشاعر حال المعركة وما یحدث بها من طعان و 

، وهنا )2("الحمام" الخیول، وما ینتج عنه من ظهور وجه  كوأصوات وقع سناب ه  أي الموت، مصفرًا شبّ

ه، كما الشاعر الجیش بزبد البحر وبالغیم كنایة عن الكثرة وجهه من شّدة  الموت بإنسان اصفرّ  أیضاً  شبّ

  . الخوف من هذا الجیش العظیم

، إذ یقول أبو الحسن بن ل معنى الجوع، وهو معنى غریبوجاءت داللة اللون األصفر تحم  

  :من أسباب الصوم في رمضان كانت هارون یصف هالل العید ویعلل نحوله وصفرة لونه، بأنها

  الذي أْذُكــــــــرْ  ِك إحسانُ  وعادَ      ـــةً ــیَ ـــــثانِ  ْدِت ُع  العیدِ  ةَ لَ یْ یا لَ                   

روَن إل                   ْنُظ ِ هِ   ى  ــإذ أقبَل النَّاُس یَ رْ ناحِ  وِ ـــْض النِّ  ِك الل   .)3(ًال أْصَف

  . ناحًال أصفر جاءت كنایة عن الجوع: البعیر المهزول، وقول الشاعر)  4("النِّضو" 

  :اللون األخضر

وراق النباتات واألشجار التي تدّل على الحیاة بخضرة أ رللون األخضأشهر داللة نفسیة  تاقترن  

   .الدالالت في أشعارهم للون األخضروالخصوبة والنماء، لذلك نجد كثیرًا من الشعراء، قد اسقطوا هذه 

                                                             
  .214أهل األندلس، ص التشبیهات من أشعار )(1
  .مادة حمم لعرب،السان  )(2
ة السیراء، ص )(3   .182الحّل
  .لسان العرب، مادة نضا )(4
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ابن هانئ مادحًا  الشاعر یقولومن دالالت اللون األخضر التي ترمز للحیاة والغیث والخصوبة، 

  : المعز لدین اهللا

رصاُت ا بَ لخضرُ یَ لك العَ هاعْ ُ ب    .)1(الهوالكُ  وتحیا بریَّاها النفوُس         ُق تُرْ

ویقول الشاعر ابن خفاجة في اللون األخضر أیضًا وما یحمله من داللة الحیاة والخصوبة 

  :والنماء

ذا عزَ                   سِ شامِ  بَت منهُ ظهرَ صعٍب فركِ       ٍث ـــــــحادِ رَت بِ ثَ فال َع  مَت وإ

   سِ ـائِ راحَة سـ ناَن بخیرِ العِ  ضعِ تَ       بةً هْ رَ  ةِ ى قاضي الجماَع ــإل فافزعْ                

مِ  منُه إْن  سقِ واستَ     .)2(سِ یابِ  عنها كلُّ عودٍ  خضرّ ـــــــیَ     ًة  ــَت غمامئْ َظ

عطشه حتى ن یذهب لممدوحه الذي سیسقیه بعد ألمّ به أمر شاق معاند، بأ ْن وهنا یخاطب الشاعر كل مَ 

أي ینمو ویحیا بعد ما كان ذابال، فحمل الشاعر اللون األخضر داللة  یرتوي عوده الیابس ویخضر،

  .الخصب والخیر والنماء

    :ویؤكد هذا المعنى الشاعر ابن عبد ربه، إذ یقول

  ُب إذا اخضرَّ منها جانٌب جفَّ جانِ     أیــــكــــــةٍ  ضارةُ نیا غَ ـــدُّ أال إّنمــــا الــ  

اُت إال مصاِئـــــــعلیهــــــــا و       ي الدَّارُ ما اآلماُل إال فجاِئعٌ ـــــــه                  ــُب ال اللَّذَّ

كـمْ أْسَخَنْت باألمِس َعینًا قریرةً                 هــــــــا اآلَن ساكِ       وَ عُ   ُب ــوقرَّت عیونًا َدمْ
                                                             

  .244دیوان ابن هانئ، ص )(1
  .179دیوان ابن خفاجة، ص )(2
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ناَك منْل كتحِ ــال تــــف                  .)1(ُب إّنك ذاهِ ــــا فــــــهمن ٍب ــــى ذاهِ ــــعل    رةٍ ــــا بعبْ ـهعیْ

ه الشاعر   حیاة الّدنیا بالشجرة الخصبة كثیرة األوراق، فإنها تحیا وتورق من جانب وتذبل الفهنا شبّ

: قوله تعالىفي  معاني اآلیة من إلى حد كبیر معاني هذه األبیات وقد تشابهت .وتموت من جانب آخر

تََكاُثرٌ ِفي  ( َنُكمْ وَ یْ اُخرٌ بَ تََف ِزیَنٌة وَ ْهوٌ وَ َل ِعٌب وَ ا َل اةُ الدُّْنیَ ا الَحیَ وا َأنَّمَ مُ َل ثَ اْع َالِد َكمَ اَألوْ اِل وَ وَ ٍث اَألمْ ِل َغیْ

اماً  ُكوُن ُحَط ًا ُثمَّ یَ رّ ْصَف اهُ مُ ِهیُج َفتَرَ اتُهُ ُثمَّ یَ    .20الحدید) َأْعَجَب الُكفَّارَ َنبَ

داللة الشباب والنضارة، قال  لتي أسقطها الشعراء في أشعارهمومن دالالت اللون األخضر ا  

ار   :الشاعر جعفر بن األبّ

رْ بیعُ الطَّ الرَّ  َس بِ لَ                 ُ   هِ ــــتابِ عِ  دَ ـــبع تباهُ ن ُع ـــع وافترَّ       هِ ـــشبابِ  دَ لُق ب

رِّ        هِ ثرائِ الثَّرى بِ با َح  صولِ فُ ُك المل                تَبَ ِ جمُ   ــهِ ـــــــــــــضابِ هِ وَ  هِ هــادِ وِ ــــًا ل

  .)2(هِ ــبابِ قِ  ُخضرَ  ارِ ـــجشْ األَ ـــب راكَ أَ وَ        هِ ـــــــرودِ وشـــيَ بُ  وارِ باألنْ  فأراكَ                

ه الشاعر الربیع بإنسان یلبس ثیاب تبرز نضارته  في الشطر األول من األبیات استعارة مكنیة حیث شبّ

    . وهو اللون األخضر برد الشباب الذي لبسه الربیع، وفي الشطر األخیر أوضح الشاعر لون وشبابه

الشاعر ابن خفاجة في هذا المعنى في قصیدة یخاطب فیها الوزیر أبا محمد طاهر بن  ویقول

  :عامر

َ القِ  رَ دَ ح           ْسفِ  باحِ عن الّص  ناع   رِ فَ ْع األَ  ثیِب على الكَ  ولوى القضیَب      رِ المُ

                                                             
  .49، بیروت، دار الكتاب العربي، ص1دیوانه تحقیق محمد التونجي، ط). م1993(ابن عبد ربه  )(1
  .28 -27الربیع، صالبدیع في فصل  )(2
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  .)1(رِ ـــــَض خْ األَ  اِب بـالشَّ  ي ورقِ ـــفارتجَّ ف      زَّةٍ ـــــــــــــي عِ ـــــــــزٌَّة فـــــــهُ هِ ــتــكَ ـوتمـلَّ              

ه الشاعر دولة حال بالد األندلس إبان فترة حكم المرابطین، في البیت األول  یصف الشاعر ویشبّ

هها بالقناع،  المرابطین بالصباح المسفر الذي أنار األندلس بعد اندثار دویالت ملوك الطوائف التي شبّ

ه  )4("األعفرو " أي الرمل ) 3("الكثیب" أي الغصن الذي أزاح  )2("بالقضیب" المرابطین  أیضا كما شبّ

ویقصد في البیت الثاني أن بالد األندلس بعدما انحدر قناعها ، فیه ملوك الطوائف الرمل األحمر ویعني

ملیئة بالعزة والكرامة في وانزاحت كثبانها الرملیة المتمثلة في فترة ملوك الطوائف قد اكتست بحلة جدیدة 

ه هذه الفترة بفصل الربیع الذي یكسو األرض  خضرة ترمز لعنفوان الشباب حكم المرابطین حیث شبّ

     . ونضارته

ه الشاعر الثرىومن دالالت اللون األخضر داللة لباس الحیا  بالفتاة التي تستتر حیاًء  ء، فیشبّ

  : العیون كي ال یرى جمالها، وابن القرشیة عبدالعزیز بن المنذر في هذا المعنى یقول وخجًال من

  ُب الكواعِ  راَحُهنَّ  راحٍ  واسِ ـــــكْ بأَ         ــــهُ اللَ ـــدُّ خِ ـــرٌ تــــمُ ـــتْ كـــــأنَّ الثَّرى سِ                

َُس    َن تِّ ی ُ  رِ ْض لخُ نَّ اهِ بأكمامِ     ــــاً ـمعاِص مَ  الحیاءِ  فرطِ  ْن مِ  رْ ْن ی   .)5(ُب راقِ عمَّ

رى بالحسان الالتي یتسترن باللباس األخضر بسبب شدة الخجل والحیاء من نظرات  ه الشاعر الّث هنا شبّ

  .  العیون

                                                             
  .157دیوان ابن خفاجة، ص )(1
  .لسان العرب، مادة قضب ) (2
  .، مادة كثبالمصدر السابق )(3
  .، مادة عفرالمصدر السابق )(4
  .103البدیع في فصل الربیع، ص )(5
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ري الولید ویقول الشاعر أبو   یَ   :حول هذا المعنى في تشبیه نور الكتّان بحجر الفیروز الكریم الحمْ

رَ الكتّ ـــك                   هُ صدا األنفُ ْد َج قَ وَ       دا بَ  حیَن  انِ أنَّ نوْ   ْس ال ُحْسُن

هعاِص ــمَ  جٍ روزَ یْ فُّ فَ كُ أَ                    ةُ الــمَ ُه قــد سترتْ    ـــــامُ     .)1(بَْس ـلْ نَّ ُخْضرَ

، یقول الشاعر ابن  ومن دالالت اللون األخضر الداللة على لباس النعیم في الدنیا واآلخرة أیضًا

  :زیدون

اْلبَْس ِمَن                 ِة الَخْضراِء َأیْ وَ   ــى اآلفاِت والِغیرِ ــِظالَّ حرامًا علــَكتَها     الِنعمَ

ْت                 مَ َت ِبالُخْلِد في الجنَّاِت والنَهرِ        َنعیـــمَ جنَِّة ُدنیا إْن هـــــيَ انصرَ   .)2(َنِعمْ

الدینیة فقد حمل ابن زیدون اللون األخضر على داللة الخیر من خصب ونماء، باإلضافة إلى الداللة 

ة، كما  ه لباس أهل الجنّ َن : ( قال تعالىمن أنّ َحلَّوْ ُ ُهمْ َجنَّاُت َعْدٍن تَْجري ِمْن تَْحِتِهمُ اَألْنهارُ ی ِئَك َل ُأوَل

ْلبَسوَن  یَ مَ فیها ِمْن َأساِورَ ِمْن َذَهٍب وَ تَِّكِئیَن فیها على اَألراِئِك ِنعْ ٍق مُ رَ إِْستَبْ ِثیابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس وَ

قاً  تََف رْ َحُسَنْت مُ اُب وَ   .31الكهف) الثَّوَ

  :اللون األزرق

زرق هو لون الماء والسماء واألسنة الزرقاء، وقد كثر ذكر هذا اللون عند شعراء اللون األ  

بداللة صفاء الماء ونقائه، وجاء أیضًا  الت نفسیة إال في ما ندر، وجاءاللوه داألندلس، ولكنهم لم یحمّ 

  .بداللة المرض

                                                             
  . 162ص البدیع في فصل الربیع، )(1
  .111دیوان ابن زیدون، ص )(2
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  :على الصفاء والنقاء، یقول أبو بكر بن الصائغ التي تدل ومن الدالالت النفسیة للون األزرق  

ةٌ          بَ ع الوادي أما فیك َشرْ ْكرَ ُ أزرَق صافیا    فیا مَ   .)1(لقد ساَل فیَك الماء

التي تشبه البشرة الزرقاء  ي لونداللة المرض، وذلك ف أیضاً  النفسیة دالالته ومن  

أزرق أرمد في وصف وسیم وللشاعر یحیى بن أحمد الخزرجي أبیات ینفي بها داللة المرض .)2("لرمدا"

  :، إذ یقوللجماله بالسمهري ههویشبِّ 

ق                   ُشین   ةٍ ــعابوهُ َأْسمرَ ناحًال ذا ُزرْ ِمدًا وظنوا َأنَّ ذاك ی   هُ ــرَ

َهِريَّ شبیُههُ                    ُ    َجِهلوا ِبَأنَّ السَّمْ هُ ِبَدِم القلوب یزینه ُ   .)3(وِخضاب

  .الرمح الصلیب العود:  )4("السمهري" 

  :وفي هذا المعنى یقول أبو عثمان سعید بن قوشترة  

ِق الذي بجفونهِ  رَ ُ َأزرُق   عابوهُ بالزَّ ناُن كذلكاوالماء   .)5(والسِّ

ه زرقتها بزرقة الماء والرمح لیضفي أنكر الشاعر في هذا  البیت على من عاب زرقة الجفون حینما شبّ

  .للون الّسنان والماءعلیها داللة نفسیة ترمز للنقاء والصفاء 

  

                                                             
  .398مطمح األنفس، ص )(1
مد )(2   .لسان العرب، مادة رمد. وجع العین وانتفاخها: الرّ
 .327الحلة السیراء، ص )(3
  . لسان العرب، مادة سمهر )(4
 .22، ص4نفح الطیب، ج )(5
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  كر بها أكثر من لوناألبیات التي ذُ : المبحث الثاني

الغالب إلى أصلها الذي اكتسبته من الطبیعة، مدلوالت نفسیة ترجع في إن لأللوان   

ر الشعراء في أشعارهم عن األلوان وما تحمله من دالالت أكثر من لون في بذكرهم  وقد عبّ

ودائما ما كانت تحمل هذه األلوان التّضاد في المعنى، فالبیاض ضد  ،إسقاط المعنى المراد

  .الّسواد، واألخضر ضد األصفر، واألصفر ضد األحمر

إنما تضرب هذه الفكرة ن إن تواتر فكرة التضاد بكثرة، خاصة باأللوان، یدل على أ"   

بجذور عمیقة في التركیبة العربیة، وهي تركیبة تسمح بتجاور األضداد، كما یتجاور اللیل 

وكما یتجاور البحران، هذا عذب فرات سائغ . والنهار، والخصب والجدب، والخوف واألمن

فكرة التضاد ووظفوها من خالل األلوان لما  وقد استخدم الشعراء .)1("ملح أجاج اشرابه، وهذ

ومن هذا التضاد التشاؤم والتفاؤل تحمله من داللة رمزیة تعزز إسقاطاتهم لهذه الفكرة، 

والخیر والشر واألمل والیأس؛ في األبیض واألسود، ومنه أیضًا العاشق والمعشوق 

ألحمر واألصفر، واللونین األبیض واألصفر والصحیح والعلیل والناضر والذابل؛ في ا

، وتضاد اللونین األخضر واألصفر في الداللة على كذلك؛ بین العاشق والمعشوق  أیضًا

                     .  الصحة والمرض والنضارة والذبول والحیاة والموت

  

                                                             
  .12ص دار الفضیلة، ، القاهرة،2ط قاموس األلوان عند العرب، ).م2008( براهیم، عبدالحمیدإ )(1
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  :األبیض واألسود

األبیض واألسود أشهر متضادین في الطبیعة وأكثر األشیاء من حولنا نجدها  یعّد اللونان  

ما بالسواد، فل باقي األلوان، فاللون األبیض هذین اللونین خاصیة تمیزهما عن متوشحة إما بالبیاض وإ

عاكس للضوء ولأللوان، واألسود عكسه تماما فهو یمتص الّضوء وعادم له ومخمد لأللوان، ولهذا نجد 

ا كان وجه الصباح أاللونین نالصباح وظالم اللیل الرتباطهما بخاصیة هذینور  منیرًا واضحًا  بیض، ولمّ

ا كان سواد اللیل مظلمًا وموحش فقد  اً فقد ارتبطت أكثر الدالالت النفسیة المحببة للنفس بالبیاض، ولمّ

نهما نین بهذه الخواص إال أر هذین اللو وبالرغم من اشتها. ارتبطت الدالالت البغیضة على النفس بسواده

، واألسود على التفاؤل، على التشاؤم لة الرمزیة، فیصبح األبیض دالفي بعض المواضع یتبادالن الدال

عر والتطیر منه بسبب الشیب وما یرمز  وكثرت هذه اإلسقاطات لدى الشعراء عند حدیثهم عن بیاض الشَّ

 ضًا یبعث على التشاؤم، وكان سواد الشعربغیله من انعدام القوة وقرب األجل، فكان بیاض الشعر 

  .             محببا یبعث على التفاؤل

والفرح والسالم وبكل معنى من  والطهارة ة التفاؤل والحیاة والنقاءاشتهر اللون األبیض بدالل  

  .والعداوة والبغضاء وبكل معنى للّشر والحزن ، واألسود بالتشاؤم والموت والهممعاني الخیر

دون في والدة یقول الشاعر ابن زیومن دالالت اللونین األبیض واألسود من  تفاؤل وتشاؤم، 

  :ضناه الشوق بعد فراقهابنت المستكفي، وقد أ

ِ  ْت حــــالَ            .)1(بیضًا لیالینا مْ كُ بِ  سودًا وكانْت   ْت دَ غَ نا فَ امُ یَّ مُ أَ كُ دِ قْ فَ ل

                                                             
  .299دیوان ابن زیدون، ص )(1
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بقرب یامه التي قضاها عن التشاؤم، فقد عبر الشاعر عن أ كانت العرب تطلق عبارة یوم أسود كنایة

محبوبته بأنها بیضاء تبعث على التفاؤل والفرح والسرور، وبفراقها أصبحت أیامه سوداء تبعث على 

  .التشاؤم والهم والحزن

، وفي والمرض والعافیة ومن دالالت األبیض واألسود التضاد بین الموت والحیاة والهناء والشقاء  

   :یقول شاعر الطبیعة ابن خفاجة ذلك

عاً ــــك ومخطوط الّسوادِ      ــدادِ ــــــرى وَدمًا هناك عـلى حِ َجــ      أنَّ َدمْ

َسْت وجوهُ الُحكمِ إذا الْ                    َضى عل      یوماً  تَبَ   السَّدادِ  ى َنهجِ ـــــقضى َفمَ

ُ  بیاضِ  فأيُّ                    مى لیس ی عْ شتمِ لـــ      عَزىُن ـ ـالِ ـــــــــــــسربـبِ  ـــــلٍ مُ   .)1(ـوادِ السَّ

یقصد الشاعر و . لسودثیاب المآتم ا :)3("الحداد"ما یكتب من العلوم والحكم واآلداب، : )2("مخطوط السَّواد"

ه لوال الموت ما عرف طعم الحیاة    .لوال السواد ما عرف البیاض، ولوال المرض ما عرف قدر العافیةو  أنّ

                                                   :كد هذا المعنى الشاعر نفسه، في قولهویؤ 

  ى َعَدمِ ـــإل جدانٍ كـــــــــلُّ وِ        إٍ ــــى ظمــــإل كــــــــــلُّ ریَّانٍ                         

قٍ  ْن ـمِ  تحت اللَّیـــلِ  آهِ                         ءِ        َأرَ رْ ُ مِ ــــــــمِ  ووراَء الب   ـن َسَق
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یْشِ وب                        ْذرِ ــــــالـ بــــَسوادِ     ٌن  ــــــــْقتَرِ مُ  یاُض العَ ُ ـــمِ  ـع   .)1(واللَّمَ

فالذي ارتوى من ، في هذه األبیات أّن كل موجود مصیره إلى العدم والفناء ابن خفاجة اعریقصد الش

َن الصحیح سوف یعتل بمرضالماء سوف یظمأ،   ، وبیاض العیش الذي یرمز للهناء والصحة والحیاةوإ

فذكر الشاعر اللون األبیض ووظفه . سواده الذي یرمز للشقاء والمرض والموت والفناءسوف یعقبه 

ل اللون األسود داللة الشقاء والمرض والموت   .للداللة على الهناء والصحة والحیاة، وحمّ

جة أیضًا أبیات بین األسود واألبیض وداللة التضاد من تفاؤل وتشاؤم، وأمل وللشاعر ابن خفا  

  :ویأس وخیر وشر، إذ یقول

ْعدٍ     نقضىإذا ما قلُت قْد باَد فا ولیلٍ         ِب كاذِ  ن الظَّنِّ مِ  تَكشََّف عن وَ

   .)2(اآلمــــاَل بیَض تراِئــــِب ألعـــــتنــَق       ُسوَد ذوائٍب  ُت الّدیاجي فیهِ بْ َح َس                   

ز للتشاؤم، وفي محاولة منه للتخلص من هذه من المشاهد اللونیة للیل الذي یرم اً استعرض الشاعر صور 

ه   ویقصد فیها جدائل امرأة )4("الذوائب" بسود أي اللیالي المظلمة  )3("الدیاجي" النظرات السوداویة شبّ

أي بیاض صدرها الذي یرى فیه األمل  )5("ترائبها" لیحتضن بیض السوداء حیث قام بسحب جدائلها 

         . بعد الیأس والتشاؤم والتفاؤل
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إن الحمامة البیضاء ترمز للتفاؤل والسالم، بینما الغراب األسود یرمز للداللة على التشاؤم، قال   

  :ابن خفاجة

ةٍ ــــف       َل یْ توقِّ  قِ بارِ ــــــال ساُن ـــــــــبرًا لــــــحِ        یلَحُس تَْحتَها ْد باَت ــــــــــقَ  ي َل   دِ المُ

ریُب بها الظَّال           لٍ  لُّ ُغراِب ـــــــابیضَّ كـــــف      ةً ـــــمَ َحمامَ نَسَج الضَّ دِ ـــــــَأْس  لیْ   .)1(وَ

من شدة  كالحمامة البیضاء اللیل ، فصارالصقیع والجلید: )3("الضریب"، سحاب ذو برق: )2("البارق"

ه الشاعر بیاض الث. بیضافلم یبق لون أسود إال  بیاض الثلج، لج بالحمامة البیضاء التي تبعث فقد شبّ

ه ظالم اللیل بالغراب األسود الباعث على التشاؤمواألمل النفس التفاؤل في والیأس، وكثیرًا ما  ، وشبّ

   .  استخدم ابن خفاجة الحمامة البیضاء والغراب األسود لهذه الدالالت

  :ویقول الشاعر ابن خفاجة في الشیب  

یضا هِ ـــــب یلَ كنت أرى اللّ  وابیضَّ ِمْن فودي بِه َأسوٌد        .)4(َأبْ

فقد حمل اللون في هذا البیت داللتین متناقضتین، . معظم شعر الرأس مما یلي األذن: )5("الفود": فودي

فدّل في الشطر األول على التشاؤم من بیاض الشعر، والتفاؤل بسواده، وأكد هذا التناقض في الشطر 

من أَن سواد شعره الذي یدل على شبابه وقوته ونضارته، كان یرى به لیله المظلم بیاضًا یتفاءل الثاني، 

   .  فیه
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عما ذهب له الشعراء من التشاؤم والتفاؤل في بیاض الشعر  في الشیب معنى مغایروالبن هاني     

ه بیاض   :، إذ یقولالذي یتشاءم به ، وسواده بالغرابالتي ترمز للتفاؤل الشعر بالحمامة وسواده، فقد شبّ

ْسودَّ ال   ُت مُ   ضاباُد البیاَض خِ ّنني َأجِ و أـــل        مُ داد علیكُ حِ ـــوخَضبْ

ذا      اــاألحقاب ه مطیكَ ـــــــإلی فاجعلْ         فاَدةً وِ  على المشیِب  أردَت وإ

  .)1(اـــرابغُ  ولــــتْدفعنَّ إلـــــى الزَّمانِ        ةً ـــــن الزَّمان حمامـــذنَّ مِ خُ فـلتأْ                   

: ویقصد الشاعر بأن یقول .بالغراب عن الشعر األسود ىیض، كما كنّ ى بها عن الشعر األبكنّ : الحمامة

نتهاء من صراع الدنیا وما فیها من الظلم والجور، هو الشعر وما كان من قرب األجل واال ن بیاضإ

ن سواد الشعر  لون محبب ویبعث على التفاؤل لدى الشاعر، مما جعله یشبهه بالحمامة البیضاء، وإ

هالمالذي یدل على الشباب وتوسط اإلنسان في هذه الرحلة الشاقة و   الشعر األسود بالغراب  تعبة، فشبّ

  .الذي یتشاءم منه

  :األحمر واألصفر

اللون األحمر كثیرًا لدى الشعراء بخجل المعشوق وحمرة خدوده ویقابله صفرة لقد ارتبط ذكر   

 ،تعب وخوفالعاشق التي كانت من أسباب عشقه وشوقه للمعشوق وما ینتج من هذا العشق من وجد و 

اني في وصف الربیع   :یقول أحمد بن فرج الجیّ

بیعُ ـــــــــا الـــــأمّ    ـ        قاَحدائِ  راكَ أَ  قدْ فَ  رَّ   قاْشیًا رائِ ــامُ وَ ا األیّ ــــْت بهَس ـــبِ َل

   

                                                             
  .50دیوان ابن هانئ، ص )(1
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ْظهِ  لٍ جِ خَ  ــــن قانئٍ مِ        .)1(قاا العاشِ فاَج  كالمعشوقِ  للوْجدِ   ــرٍ وَأْصفرَ مُ

فنیة حیة في غایة الجمال، فنقل لنا صورة خجل المعشوق حینما تفاجأ بحب  إنَّ الشاعر هنا أخرج صور

أي  )2("الوجد" حال   عاشقه الشدید له، فاحمر المعشوق خجًال من اصفرار لون العاشق الدال على

    .الحب الشدید

  :المتوكل بن أبي الحسین یصف النرجس والوردویقول الشاعر   

ْحظتِ ــٌس یـــــرجِ ن                        نو بَل   اـــبقَ تَ طــــالـــما انْ  دٍ رْ وَ  نــــحوَ      هِ ـــــرْ

  .)3(ـــاـــبــِص ـقا نَ ـــرى ذا عاشِ ــتَ وَ ــــًال     ــــــجِ ترى ذا سافرًا خَ ــف                       

تعبه بسبب عشقه للورد الذي تستر عنه وانتقب لشّدة  أي )4("نصبه"  علل الشاعر صفرة النرجس من

ه أیضًا الورد حیائه وخجله من  ه النرجس بالعاشق وشبّ عاشقه، وفي هذه الصورة استعارة مكنیة حیث شبّ

  . بالمعشوق

هما یصف فیه النرجس والورد ووصفهما بأنهما یضحكان، فشبهوللشاعر أحمد بن هشام شعر    

، وعلل صفرة فكانا ضاحكین ومستأنسین من هذا اللقاء تقیا في الروضال بعاشق ومعشوقه اللذین

  :یهجره الحبیب، إذ یقولالنرجس الزاهیة والفاقعة بأنها تشبه صفار وجه المحب الذي 

هُ ضاحِ ــــــــــمَ أْح      هِ بِ وانِ ي َج ـــــف وضِ رَّ ــى الـــإل رْ ـــظُ نْ اُ               هُ رُ رُ   ـــــــــــٌك وَأْصَف
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هُ ْسُكـــــــــُه وَع هـــــــــا مِ َهْفوِ بِ      یاُح َســــــرىــــْت فوَقـــــهُ الرِّ ــــــفَ إذا هَ               ـــــرُ   ْنبَ

جِ ـنـــ              تتـــــــْستجِ  ُســـهُ ــرْ ْهُجرَ ى كَأنَّ ــــحت   ـُه   ـــــــدُّ ُصـــــــْفرَ   .)1(هُ الـــــــــَحبـیَب یَ

وفي عالقة األحمر باألصفر كالعالقة بین العاشق والمعشوق فذاك وجل وهذا خجل، یقول   

  :الشاعر الحسن بن البرقعیدي شعرًا  رائقًا في هذا المعنى

  يــلــــــــــــكــــــــالُح  ـــــــــــن یــــــــاسمینٍ مِ        رةً ـــــــسنهــــــــــــــا دائـــــــــــــــــــیــــــــــــا ُح                

  ــــــلِ ــــــَج ــــــــــــن خَ مِ  فـــــــــــــي ُحـــــــــلَّةٍ        اــــــهـــــــــوالــــــــــــورُد قــــــــــْد قـــــــــابـــــل               

ــــــــــوح قٍ كـــــــــــــــعـــــــــــاشــــــــــ                ـــــــــــــلِ ــتــــــــــــغـــــــ      ـــهِ ــــــــــبّ ــــــــَق   ـــامــــــــزا بـــــــالمُ

  .)2(لِ ـــــــــــــــــــن وَج ـــــــــــــرَّ ذا مِ ـــفــــــــــواص      لٍ ــــــــــــــن خجـــــــرَّ ذا مِ ــــــــــمـــاحــــــــف               

فاحمرّ المعشوق  قد تقابال وتغامزا بالمقلبأنهما عاشقان و  األصفرواللون األحمر  اللون صور الشاعر

  .أي الخوف )3("الوجل" من الخجل واصفرّ العاشق من 

حمر الذي رتباط الدمع األصفر على خدي الشاعر ابن خفاجة الاألحمر واأل اجتمع اللونان  

، إذ یقولالوجه ب یرمز للحزن الشدید   :المصفر الشاحب المعتل من أسباب الحزن الشدید أیضًا

َت دیارَ لیلى ذا َغَشیْ ــــــــــــــــــوى وإ   رِ ــــــخبَ ا تُ ـــعنه الطیِب  یاَح سأل رِ افــ   بالّل

َة صف ْح صحیَف   رِ تحدِّ ا مُ ـــهــب ن دمعٍ ـــــــمِ  طرینِ ـــــــس   ــــــاهــحتي فاقرْأ بوالمَ
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تُْهما تحَت الظالمِ     شاةِ      ىــُد الّضنــــــــــی كتَبَ رٍ  خوف الوُ   .)1(رِ ـــي أْصفَ ـــــــــف بَأْحمَ

ومعشوقه، وعللوا حمرة  لقد اشتهرت عالقة الورد بالنرجس لدى الشعراء بأنها عالقة العاشق  

للشاعر أبي بكر بن القوطیة ولكن رة النرجس بأنها من شّدة العشق، من الخجل، وعللوا صف الورد بأنها

بأنها  بیات له قام بتفضیل الورد على النرجس وعلل حمرة الوردمغایر لما ذهب له الشعراء، ففي أ معنى

بسبب نضارته وحیویته وحمله داللة الحیاة والبهاء، وعلل صفرة النرجس بأنها كانت بسبب حسده  كانت

 ،كان النرجس حاسدًا والورد محسوداً ف أسباب الحسد، ، وحمله داللة الذبول والموت التي كانت منللورد

  :یقول والورد الوارد یدل على الحیاة، والنرجس الحاسد یدل على الممات،

جِ فْت خدوُد النَّ ُكسِ          ْصفرِّ  سِ رْ دوُّ الحاسِ ـــــــــــوقَ  َحَسدٍ     نــــــمِ  المُ   دُ ــْد یْذوي العَ

رَّ ح         َد الذي هـــــــل    ى ــــــْقضي َأسأْن یَ  تى كادَ ـــــواْصَف ا رأى الورْ   و واردُ ـــــــــــمَّ

جِ          ْصفرُّ لیوالنرْ   دُ ــإذ هو وافِ  وضِ یتًا وال في الرَّ ــــــم    ـــــــــعٍ نافِ ـــــس بــــــُس المُ

دِ ـــــدًا وَعْقُب الـــــــــــأب    هِ ـــــــــرِ كذِ ــــــقیمٌ ال یُشاُد بــــــــــــذا عـــــــــه         ِ  اقٍ ـــــــب ورْ   دُ خال

ُ ـــــــــــــه         نْ  حیاةِ ـــــرُ بالبشِّ ذا ی ُ   دُ أتــاهُ العائِ  إذْ  ــــــالمماِت رُ بــــــــــــــــــذِ     ــــــــــوذاك ی

  .)2(دُ ــالفاسِ  قیاُس ـــــوال الــــــًة لـــــــوریاَس     ــــــةً ـــــفاَس نَ  ــــــن المماِت أیَن الحیاةُ مِ         

                                                             
  . 159 - 158دیوان ابن خفاجة، ص )(1
  .79 -78البدیع في وصف الربیع، ص )(2
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  :األبیض واألصفر

عند الشعراء على  كما دّل اللون األحمر لدى الشعراء على المعشوق، فقد أطلق اللون األبیض  

اللون األصفر مع هذا وذاك حامًال نفس الداللة النفسیة للعاشق الذي اصفرّ  ولكن بقيالمعشوق أیضًا، 

  :بسبب فرط صبابته وعشقه، یقول الشاعر یحیى بن هذیل هلون

ُ ـــوقََّف دمــیٌن تـــع       الندى فكأنَّه فَ ــْد ألــــــوُض قرَّ ــوال                  رقیِب ــــــها لع

                ُ   .)1(انٌح لحبیِب ـج بٌّ ــــــص ـــــبیضاءِ    إذ تومي إلى الـــــ     فكَأنَّما الصفراء

شبَّه الشاعر وهنا تشبیه تمثیلي حیث  .له بمعنى مال إلیه )3("جنح"أي مشتاق إلیه، و: لحبیب )2("صّب "

  .لصفراء وهي تنظر للوردة البیضاء بعاشق مشتاق یمیل لمعشوقهالوردة ا

ویقول أبو الحسن بن علي األشجعي في هذا المعنى من داللة األصفر على العاشق الّصّب 

  :المعشوقواألبیض على 

هاِر نظیــم              كیرِ ــــــــر      ي النَّواویـــــرٌ فـــــــا للبَ َل مْخصوٍص ِبتَبْ   إذ صارَ َأوَّ

شوَق قْد ُجِمعا عْ بَّ والمَ ییٍض وتَْصفیرِ ــــف  َأما ترى الصَّ َن تَبْ یْ ِنِه بَ وْ   .)4(ي َل

                                                             
  .49التشبیهات من أشعار أهل األندلس، ص )(1
  .لسان العرب، مادة صبب )(2
  .، مادة جنحالمصدر السابق )(3
 .103التشبیهات، ص )(4
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بداللة العشق لكثرة ما ذهب إلیه الشعراء من أنَّ داللة اللون األصفر على  اشتهر اللون األصفر  

ر المعنى حتى استقل اللون األصفر في بعض األحیان بداللة  المرض والسهد من أثر فرط الصبابة فتطوّ

  :یقول الشاعر جعفر بن عثمان المصحفي في وصف سوسنة. العاشق

هــــ وسنة قْد بتُّ یاربَّ س                    ومالها غیر طعم المسك من ریقِ       ـــــاألثمُ

صفرَّة الوسط مُ        ُ مُ   .)1(ـعشوقِ م رِ ـجكأنَّها عاشٌق فـــي حِ    هابیٌض جوانب

ومن بشائر بدء فصل الربیع وتفتح األزهار بعد هطول األمطار مما یبعث في النفس عالمات 

  :الشاعر عبداهللا بن نفیل الفرح والسرور، جاءت داللة األلوان على ذلك، یقول

ُ عل بكِت   با ــالسَّماء هَ  لَ قائِ غورٌ عــن َع منها ثُ       ْت فتبسَّمَ ى الرُّ   رِ ــجوْ

  رِ ـــْزهَ أَ  لونٍ  لِّ َفَكسا الثَّرى مْن كُ        هِ ـــسمائِ  سْكَب  بیعُ إلیهِ هــــدى الرَّ أَ                 

توُن األرضِ  َكْت َضحِ                  ُ  دَ نْ عِ  مُ رِ یَ  قٍ قَ یَ  عــــن أبیضٍ       ـــهِ كائِ ب   .)2(روُق وأْصَف

با " جمع متن، وهو ظهر  )5("متون" ، أي درر )4("ئلعقا" وهي ما ارتفع من األرض، : ، جمع ربوة)3("الرُّ

فقد صور الشاعر مشاهد األرض في فصل الربیع بأنها  .شدید البیاض، ناصعة: )6("یقق" كل شيء، 

                                                             
ة السیراء، ص )(1   .149الحّل
  .15البدیع في فصل الربیع، ص )(2
  .لسان العرب، مادة ربا )(3
  .، مادة عقلالمصدر السابق )(4
  .، مادة متنالمصدر السابق )(5
  .، مادة یققالمصدر السابق )(6
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األلوان التي اكتست بها، فكانت داللة الفرح والسرور لألزهار البیضاء والصفراء ضاحكة متبسمة من أثر 

  .التي توشحتها األرض بعد سقوط األمطار

  :األحمر واألبیض

الشاعر ابن عبد ربه یجمع أطلق الشعراء كثیرًا داللة األبیض واألحمر على المعشوق، وهذا   

  :ها خجًال، فیقولااللونین في وصف البیضاء التي احمر خدّ 

تنقاً  اللَّهوِ  سماءِ  َأبیُت تحَت        عْ ٍب    مُ   من الَغَسقِ  شمس الظهیرة في َثوْ

ُ یْحمرُّ خّداها إذا خجلت                   قِ َهٌب فــــــجرى ذَ كما        بیضاء رَ   .)1(ـي صفحتي وَ

أبرز الشاعر صورة اللون األحمر الدال على خجل محبوبته في صفحة خدها األبیض من خالل 

ووجه الشبه هنا هو ابراز المشهد اللوني بین على صفحة الورق استحضار صورة خطوط لون الذهب 

  .الصورتین

یقول ض بداللة الحزن الشدید، یاألحمر واألبیض في الدموع الحمر والشیب األب ارتبط اللونان  

  :الشاعر ابن حمدیس الصقلي

ُ  أتــاني بـــدارِ     ی   ةْ ـــــــــفـــیا روعَة السَّمع بالداهی      ـــــهُ النَّوى نـــعْ

رتم فحمَّرَ                      تي الداجی وبـــــیََّض   ي     ـا ابیضَّ مْن عبْ   .)2(ةْ ــــــــلــــــــــــــمَّ

                                                             
  .126دیوان ابن عبد ربه، ص )(1
  .523صدار صادر،  بیروت، یق إحسان عباس،تحق دیوانه ).ت.د( ابن حمدیس )(2
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تي"  سماع خبر  ، وذكر أثروقد قال الشاعر هذه األبیات یرثي أباه فیهاشعر الرأس، : اللمة )1("لــــــــــــــمَّ

الوفاة الذي راعه مما أدى إلى انهمار دمعه حتى احمر من شدة الحزن، وشاب رأسه من شّدة الحزن 

  .أیضاً 

  :األبیض واألخضر

ر األبیض وهو في أحضانبكر بن القوطیة  یقول الشاعر أبو     :وراقه الخضراءأ في وصف النوْ

َ      ع صافي األدیــــمِ ناِص  وأبیَض     ْخضرٍّ  تطلَّع   ـــمِ بهیــــــ فوَق مُ

ُ نَ        تُهُ المعالــــ سِ فْ النَّ  زیه رِف  ــي  ـهمَّ   .)2(مِ ـــــْسكيُّ النَّسیمِ  ذكيُّ العَ

وكانت العرب تطلق الم، جاءت داللة اللون األبیض على الصفاء والنقاء، ودّل اللون األخضر على الظ

ی"، الكثیف بالسواد على الشجر ، واستخدم )3("ونخیلها وزرعها رهاسوادًا لكثرة شج العراق ت قرىوسمّ

التي قربت من  كد عتمته وظالمهو لفظ یطلق على اللون األسود، لیؤ الشاعر لفظ بهیم على األخضر وه

  .السواد لكثرة أوراقه

  :األخضر واألسود

  :عبداهللا بن حمیدینیقول الشاعر ابن خفاجة في مدح أبي   

ِ  فاشفْع      غترِ ل   ـــسِ المِ  راحةَ  ضراءِ ى الخَ ــــــمُدْد إلی    ىعلى النَّوَ  جاكَ رَ  ٍب مُ

                                                             
  .لسان العرب مادة لمم )(1
  .99البدیع في فصل الربیع، ص )(2
  .لسان العرب، مادة خضر )(3
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عِ  نـمِ  هِ ـــب ْب جذِ تـ     مٍ ــقائِ  ـدٍّ ــــــكّف جبـــ ــُدْد إلـیــــهِ ــوام    ِ  دٍّ ــــج ضبْ   سِ جال

بَّ یـ                 ن ـــْد رفعَت بهِ ــوٍم قـــــفلرُ   .)1(سِ ـــــسواد َظّن البائِ  فیهِ  وَت ــــحــومَ     ى ـالمُ

ید الرجاء إلى الخضراء ویقصد الشاعر بها أرض ممدوحه الخصبة أي  ومدّ  لجأ الشاعر إلى ممدوحه

 أي عضد )2("ضبع"  الممدوح بأن یجذبق منى الشاعر قحی ي خیراتها وعطائها وكرمها، لكيالكریمة ف

وبة والخیر كانت داللة اللون األخضر على الخصجلي الممدوح همه وسواد ظنه البائس، فالشاعر وی

 ُ   .سؤْ والكرم، وداللة اللون األسود على الهم والب

  :األخضر واألبیض واألصفر

  :فصل الربیع، إذ یقول ضحك الثرى واستبشاره ببدءیصف الشاعر ابن القوطیة   

َك اْستِ ضحِ                  شاَك الثَّرى وبدا َل هُ بْ هُ وطرَّ عِ       رُ ُ هُ واخضرَّ شـــــــــــارب   ذارُ

ْت ُصْلعُ الــــرُّ                  مَ مَ هُ طْ أَ  ةٍ مَ ْج ُع  ـــــــْن ــــــــمِ  وترنَّمْت       ـــــاهــــــباتِ با بنَ وتعَ   یارُ

ـــــهَ رْ لــــــــــم ینَأ دِ     ــــٌغ  صائِ  عـــــــــــاٍت قِ بیضًا وُصْفرًا فا                 هُ مُ   .)3(ــــــُه وال دینارُ

حمل  وهنا ،الربا یقصد األرض التي ال نبت فیها )5("صلع"، وأراد نبت العشب، أي خط لحیته )4("عذاره" 

ة   .الشاعر اللون األخضر داللة الحیاة والشباب، وحمل األبیض واألصفر الفاقع داللة الفرح والمسرّ

                                                             
  .182دیوان ابن خفاجة، ص )(1
  .ضبعلسان العرب، مادة ) (2
  .24 -23البدیع في فصل الربیع، ص )(3
  .لسان العرب، مادة عذر )(4
  .، مادة صلعالمصدر السابق )(5
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  :األبیض واألسود واألحمر واألصفر واألخضر

في وصف ألوان األعالم في قصر ممدوحه التي دّل كلُّ  أحمد بن عبدالملك الكاتب أبیات للشاعر    

  :لفتوحات الممدوح وبطوالته، إذ یقوللون فیها على داللة نفسیة ترمز 

م المنیةِ  ولها طیرَ ـــــرى حـــــــــت     خوافقٌ   بالفتوحِ  رٍ ـــــــــــــــــقص المُ ـــــــعوأَ            اـــــُحوَّ

ْ مِ  البیضِ  كأنَّ ابیضاَض          ُ        هِ وجهِ  ن نورِ ـ مــــــــُه فینا إذا الــــــوذا رأی   اـــخْطُب أْظَل

م ي المشرفیَّةِ ــــــــــــــــزَّهُ فــــإذا هـ       هــــــــسیف هزَّةُ  رِ ــــــُحمْ ــــــــــال أنَّ احمرارَ ك           اـــصمَّ

ْفرِ          لِّ  هِ ْخطِ ـــــْن ُس مِ  هِ ــْفوِ إلـــــــى عــــ     داغَ  ْن مَ  نِ وْ لَ  ْن مِ  كأن اصفرارَ الصُّ تَظ   اـــممُ

قِ  ارَ الُخضرِ كأنَّ اخضر            .)1(اـالظَّم لَّةَ رى عِ إذا ما اشتكى بطُن الثَّ       هِ جــــــــودِ  عُ مــــــوْ

ه الشاعر بیاض العلم  : ببیاض وجه الممدوح، فكانت داللة اللون األبیض على النقاء والصفاء، وقولهشبّ

ه احمراره بلون . دّل اللون األسود على المصائب واألحزانف الخطب أظلما أي أسودا،  )2("المشرفیة"وشبّ

ر لونها إلى اللون األحمر، فحمل اللون حتى تغی ثر كثرة قتله لألعداءإ أي السیوف التي امتألت بالدم

ه األصفر بوجوه أعدائه من شّدة خوفهم منه، فجاءت داللة اللون  .األحمر داللة الدم والقتل األصفر وشبّ

ه الشاعر لون العلم األخضر بجناب ممدوحه الذي یروي الظمأ ویغیث األرض . على الخوف وشبّ

   .والغیث الحیاة والخصوبة والخیر المجدبة لكرمه وكثرة عطائه للمحتاج، فدل اللون األخضر على

                                                             
  .211التشبیهات من أشعار أهل األندلس، ص )(1
  .لسان العرب، مادة شرف. من أرض العرب تدنو من الریف، والسیوف المشرفیة منسوبة إلیها: قُرى من أرض الیمن، وقیل: المشارُف  )(2
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  الخاتمة

مشكلة الدراسة فیها في الفصل األول تناول ، فصول ةناول الباحث هذه الدراسة في ثالثلقد ت  

التي مهد فیها و  مدخال للدراسة، المقدمةوأهمیتها وأهدافها واإلطار النظري والدراسات السابقة، وكانت 

وذكر اللون  ،موضوع الدراسة تدریجیًا من اللغة إلى الشعر الجاهلي وصوًال إلى الشعر األندلسيالباحث 

نفسیة عبر عنها الشعراء، ومدى ارتباط وأصول توظیفه في القاموس العربي، وما یحمل من دالالت 

  . بالمشرق العربي شعر شعراء المغرب العربي

الباحث الدالالت النفسیة لأللوان من مجاالت مختلفة، منها داللة  وفي الفصل الثاني استخرج

طالق اللون وما یحمل من رمزیة لداللته النفسیة، اللغة وما تعارف علیه العرب من إ اللون النفسیة في

المعتقدات واألساطیر، وفي القرآن الكریم، وفي الشعر العربي، وعند علماء النفس، وفي األدیان، وفي 

   .األحالم وعند مفسري

اللون وما یحمل من داللة نفسیة في شعر الطبیعة لدى شعراء  أما في الفصل الثالث فقد تم ذكر

األبیض، واألسود، واألحمر، واألصفر، : واعتمدت األلوان األساسیة في موضوع الدراسة وهياألندلس، 

، وقد تم تقسیم ، باإلضافة إلى اللون األزرقا من أرض صالحة لوضع أعمدة الدراسة، لما فیهواألخضر

كر بها لون واحد، وتناول المبحث الثاني هذا الفصل إلى مبحثین، تناول المبحث األول األبیات التي ذُ 

ن دالالت األلوان النفسیة فقط مجردة من الدالالت حوى المبحثا، و كر بها أكثر من لوناألبیات التي ذُ 

كر بها اللون الذي یرمز للدالالت النفسیة األخرى، فقد استخرج الباحث من شعر الطبیعة األبیات التي ذُ 

المتعددة من حزن وفرح وتشاؤم وتفاؤل وخیر وشر وحیاة وموت  وخجل وحیاء ونضارة وصحة ومرض 

  .اء وصفاءوأمل ویأس ونق وحسد
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احث من خالل خاتمة الدراسة وما اشتملت علیه من فصول، ثم النتائج التي توصل لها البثم 

   .المصادر والمراجع ثم قائمةدراسته، 

  :النتائج

  :من خالل الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالیة  

الشعر طبیعة واللون من الطبیعة ویدل علیها أو هو مشتق منها، بمعنى أن الشعر هو نتاج  ّن إ - 1

ما كان الشعر بسیط اعر في قالب الوزن والقافیة، وكلشعور اإلنسان وأحاسیسه التي وضعها الش

كان أعذب في المسامع  ومحركًا  وكانت الصور مستوحاة من الطبیعة ،المعاني مرقق األلفاظ

 .للمشاعر

 . إن طبیعة أرض األندلس الساحرة جعلت من الطبیعي أن یتفنن شعراؤها بالتغني بالطبیعة - 2

فقط في شعر الطبیعة، فكانت أزهار  ةهناك في األندلس مجالس شعریة متخصص تكان - 3

ق وأزهار فصل الربیع، تمثل أداة التحدي بین الشعراء في إظهار ئالریاض والبساتین والحدا

 . صفهابراعة كل شاعر في و 

أكثر شاعر تغنى بالطبیعة ووظف ألوانها بدالالتها المتعددة هو الشاعر ابن خفاجة الملّقب   - 4

 .بشاعر الطبیعة

دیوان شعر نهل منه الباحث مصادر الدراسة المتمثلة في األلوان التي لها دالالت نفسیة  أكثر - 5

 .دیوان هو دیوان الشاعر ابن هانئ قلّ أ، و هو دیوان الشاعر ابن خفاجة

أهم كتاب احتوى شعر الطبیعة للشعراء األندلسیین، وكان غزیرًا بذكر األلوان هو كتاب البدیع  - 6

 .للنمري في فصل الربیع

 .یغلب علیه داللة كثر استخدامها حتى اشتهر بهاللون الواحد أكثر من داللة نفسیة، ولكن  - 7
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على اللون األسود داللة بیض داللة النقاء والصفاء والتفاؤل، كما غلب غلب على اللون األ - 8

الحزن والیأس والتشاؤم، واشتهر اللون األحمر بداللة الموت والدم في غرض المدح والفخر، 

وبداللة الخجل والحیاء في غرض الوصف والغزل، كما اشتهر اللون األصفر بداللته على 

رة، واللون داللة الحیاة والخصوبة والنضا المرض من أسباب العشق، وغلب على اللون األخضر

 .األزرق على النقاء والصفاء في وصف الماء

في والتشاؤم والحزن  ،الدالالت النفسیة للون األبیض، الشرف والنقاء والصفاء والطهارة والتفاؤل - 9

م ودالالت اللون األسود النفسیة هي الحزن والیأس والتشاؤم والهم والغ .الشیب وفي لبس الحداد

ودالالت اللون األحمر الخجل والحیاء  .والتفاؤل في سواد الشَّعربة والبغض، والحسد والكآ

ودالالت األصفر . والحسرة والندم والموت والدم والحقد والبغضوالصحة والنضارة والحیاة 

واشتمل األخضر على داللة الحیاة والصحة . والجوع والموتالمرض والخوف والحسد والحزن 

والحیاء، وداللة اللون األزرق على النقاء والصفاء وعلى والخصوبة والخیر والنماء والنضارة 

 .المرض
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم

ة السیراء ).م2008( ار، محمد بن عبداهللابن األبّ  -  .دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط، الحّل

 .الفضیلة دار القاهرة، ،2ط ،العرب عند األلوان قاموس). م2008( عبدالحمید إبراهیم، -

 .دار الكتاب العربي ، بیروت،1ط ، شرح أشرف أحمد عدرة،دیوانه ).م1994(، عبید ابن األبرص -

 سالمیة،مجلة الجامعة اإل ،لوان في شعر عز الدین المناصرةیقاع األ إ). م2012( حمد، حیدرأ -

 .1، ع20المجلد

 .غریب، مكتبة 4، طالتفسیر النفسي لألدب). ت.د(إسماعیل، عز الدین  -

 .، تحقیق محمد حسین، مكتبة اآلداب بالجمامیزدیوانه). ت.د(األعشى  -

 فقهها من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة). م1995( الدین ناصر محمد األلباني، -
 .والتوزیع للنشر المعارف مكتبة ،وفوائدها

بهجة  ، شرح وتصحیح محمدبلوغ األرب في معرفة أحوال العرب). ت.د(األلوسي، محمود شكري  -

 .2األثري، ج

 .، بیروت، دار الكتب العلمیة5تحقیق حسن السندوبي، ط ،دیوانه ).م2004( امرؤ القیس -
، 1، طالمجالس الشعریة في األندلس من الفتح حتى السقوط). م2013(الباجالني، آزاد محمد  -

 .األردن، دار غیداء
، ضوء التحلیل النفسيالشخصیة النرجسیة دراسة في ). م1987(البحیري، عبدالرقیب أحمد  -

 .، دار المعارف1ط

 .، جمع وترتیب محمد بدر الدین العلوي، بیروت، دار الثقافةدیوانه). ت.د(بن برد، بشار ا -
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، مجلة األستاذ، داللة اللون في الشعر النسوي العراقي المعاصر). م2012(البیرماني، فرح  -

 .203ع

. الفتوح اإلسالمیة  في عصر صدر اإلسالمداللة األلوان في شعر ). م2010(البیك، أماني  -

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین). رسالة ماجستیر غیر منشورة(

 تحقیق ،الرطیب األندلس غصن من الطیب نفح). م1988( المقري محمد بن أحمد التلمساني، -

 .صادر دار بیروت، ،3ج الثالث، المجلد عباس، إحسان

 .دار صادر، بیروت، دیوانه). م1986(جریر  -

 .، بیروت، دار الكتب العلمیة2، تحقیق فخر الدین قباوة، طدیوانه). م1987(ابن جندل، سالمة  -

 ناصر تحقیق األصمعي، عن الیزیدي العباس بن محمد عبداهللا أبي إمالء ،دیوانه). ت.د( الحادرة -

 .العربیة المخطوطات معهد مجلة ،2ج ،15مج األسد، الدین

وح، وجیه نزار أخرجه ،واألالف األلفة في الحمامة طوق). م2012( حزم ابن -  ،1ط فّل
 .العصریة المكتبة بیروت،

زة، الحارث ا - ل بدیع یعقوب،دیوانه ).م1991(بن حّل الكتاب  دار ، بیروت،1ط ، تحقیق امیُ

 .العربي

 .، بیروت، دار صادردیوانه). م1962(لحلي، صفي الدین ا -

). رسالة ماجستیر غیر منشورة. (شعر نزار قباني دالالت األلوان في). م2008(حمدان، أحمد  -

 .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

 .تحقیق إحسان عباس، بیروت، دار صادر ،دیوانه ).ت.د( ابن حمدیس -

، تحقیق علي ابراهیم البدیع في فصل الربیع). م1997(الحمیري، إسماعیل بن محمد بن عامر  -

 .، دمشق، دار سعد الدین1كردي، ط
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 .، القاهرة، دار الحدیث2، شرح أحمد محمد شاكر، جالمسند). ت.د(بن حنبل، أحمد بن محمد ا -

 .62، القاهرة، دار المعرفة، ص1، طقضایا أندلسیة). م1964(حمید، بدیر متولي  -

 األندلس، أهل ملح في التأنس ومسرح األنفس مطمح). م1983( محمد بن الفتح خاقان، ابن -

 .عمار دار ،1ط شوابكة، علي محمد تحقیق

العالمات الدالة على القلق في اختبار " ،)م2008(و عبدالغني، خالد محمد  ،خضر، عادل كمال -

 .مجلة علم النفس، مصر" رسم المنزل والشجر والشخص

، تحقیق محمد عبداهللا عنان، اإلحاطة في أخبار غرناطة). م2001(ابن الخطیب، لسان الدین  -

 .، بیروت، مكتبة الخانجي2، ج4ط

 .، بیروت، دار المعرفة1تحقیق عبداهللا سنده، ط ،دیوانه). م2006( ابن خفاجة -

 .المعارف دار مصر، ،الوصف). م1963( سامي الدهان، -
 .القسم الثاني، القاهرة، الدار القومیة للطباعة والنشر). م1965( دیوان الهذلیین -

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، 3، شرح عباس عبدالساتر، طدیوانه). م1996(الذبیاني، النابغة  -

تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح ). م1981(الرازي، محمد فخر الدین  -

 .، دار الفكر20،ج1، طالغیب

، عبدالعلي عبدالحمید أمثال الحدیث). م1983(الرامهرمزي، الحسن بن عبدالرحمن بن خالد  -

 .، الدار السلفیة1األعظمي، ط

 .، بیروت، دار الكتاب العرب2، قدمه فایز محمد، طدیوانه). م1996(ة، عمر ابن أبي ربیع -

ة -  .، بیروت، دار الكتب العلمیة1شرح أحمد حسن بسج، ط ،دیوانه ).م1995( ذو الرُّمَّ

 .، بیروت، دار الكتب العلمیة1، ج3، شرح أحمد حسن بسج، طدیوانه). م2002(ابن الرومي  -

ان، ،1ط ،الشعر في وداللته اللون). ت.د( ظاهر الزواهرة، -  .الحامد دار عمّ
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، الكویت، مؤسسة جائزة عبدالعزیز 3تحقیق علي عبدالعظیم، ط ،دیوانه ).م2004(ابن زیدون  -

 .سعود البابطین لإلبداع الشعري

، اللون وداللته الموضوعیة والفنیة في الشعر األندلسي). م2013(السامرائي، علي إسماعیل  -

 .غیداء، األردن، دار 1ط

، بیروت، دار الكتب 1، شرح علي حسن فاعور، طدیوانه). م1988( ، زهیرابن أبي سلمى -

 .العلمیة

، تحقیق تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنَّان). م2002(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر  -

ویحق، ط  .، بیروت، مؤسسة الرسالة1عبدالرحمن بن معّال الّل

، إعداد باسل البریدي، معجم تفسیر األحالم). م2008(ابن سیرین، محمد ، والنابلسي، عبدالغني  -

 .167بیروت، مطبعة الیمامة، انظر ص –دمشق 

). منشورة غیر ماجستیر رسالة. (البحتري شعر في ودالالته اللون). م2013( نصرة شحادة، -

 .فلسطین الخلیل، الخلیل، جامعة

جمع وتحقیق عبدالحمید المعیني، مؤسسة ). م2002( العصر الجاهليشعراء عبد القیس في  -

 .جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعري

، مصر، دار بیئة األندلس وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف). ت.د(شلبي، سعد إسماعیل  -

 .النهضة

، تحقیق إحسان األندلسالتشبیهات من أشعار أهل ). ت.د(الطبیب، عبداهللا محمد بن الكتاني  -

 .عباس، بیروت، دار الثقافة

، 1، تحقیق تماضر عبدالقادر فیاض حرفوش، طدیوانه). م1999(الضبي، ربیعة بن مقروم  -

 .بیروت، دار صادر
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 دار بیروت، ،والمرابطین الطوائف عصر األندلسي األدب تاریخ). م1977( إحسان عباس، -

 .الثقافة

 .، بیروت، دار الكتاب العربي1تحقیق محمد التونجي، ط ،دیوانه ).م1993(ابن عبد ربه  -

، بیروت، دار الكتب 3شرح مهدي محمد ناصر الدین، ط ،دیوانه ).م2002(ابن العبد، طرفة  -

 .العلمیة

 .النهضة دار بیروت، ،2ط ، األندلس في العربي األدب). م1976( عبدالعزیز عتیق، -
 .طرابلس لبنان، ،1ط ،اإلسالم قبل العربي الشعر في اللون). م2001( محمد إبراهیم علي، -
 .، القاهرة، عالم الكتب1، طاللغة واللون). م1982(عمر، أحمد مختار  -

 .، بیروت، دار الكتاب العربي1، شرح الخطیب التبریزي، طدیوانه). م1992(عنترة  -

، 1التركي، ط، تحقیق عبداهللا بن عبدالمحسن الجامع ألحكام القرآن). م2006(القرطبي، أبو بكر  -

 .بیروت، مؤسسة الرسالة

اج  - ، دمشق، منشورات المكتب 1، تحقیق محمود علي مكي، طدیوانه). م1961(القسطلي، ابن درّ

 .اإلسالمي

 .طیبة دار ،1ط قتیبة، أبو الفاریاني محمد بن نظر تحقیق ،مسلم صحیح). م2006( مسلم -
 ،الطوائف عصر نهایة حتى األندلسي الشعر في اللون). م2000( عبدالرحمن المنصوري، -

 .العرب الكتاب اتحاد بیروت،

 .صادر دار بیروت، ،العرب لسان). م2011( الدین جمال منظور، ابن -
، تحقیق وجیهة أحمد الّسظل، دمشق، مطبعة زید بن الملمع). م1976(النمري، الحسین بن علي  -

 .ثابت

 .، بیروت، دار صادر2، طدیوانه). م2008(ابن هانئ  -
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، دمشق، دار 1، جمع وتحقیق شاكر العاشور، طدیوانه). م2007(الیشكري، سوید بن أبي كاهل  -

  .الینابیع


