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انشكر و عرف   
 ...وبعد 

لمم  ررام ي يمط لم لأم  ت مطيت ا يم   ان هذا البحث لم يكن ليرى بصيص النور لو
حنمون كمر،م،  رريب خم ي، ورحنو ا ي  لمم ف  سميطبوافر العم ء، واين س هرة ر

سم  ب لرا يمم أمذ كم ن أس أح، فأصبح تثري أجسطا فوق حروف  وك أ ر  ألّنم  ر أّ 
 و الجأيل.ف   العرف ن  شب ب  هذا ، إلىمفال 

 ان  تسر ذي الأشرف :
 الطكرور: تدمحم بن لخضر فورار

ف م  أنمو وافممر الر مطير وامحرممرام و تنام ر أممن الثنم ء و امأرنمم ن ل م ء أجاوطارمم  
 ة ورفعم أ  أ ، وسأ حم خص ل  ، جزاك هللا انى وان الع م خير الجزاء الأرأيز 

...األسمم رذة األف ضممل تاضمم ء لجنممم الأن يشممم الممذين رفضمم وا ب بممول الن ممر فممو 
ي لم اثرار .  الرس لم ، و سرسام أالح  رام فو ر ويم هذا البحث وا 
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يه السليما األدب األددلسلي ق ل    يحفلل  ترلراث األمل   قويا   ل األدب العربي حضورا  لطالما سج
 م الّصلل دوط لل أدتيللا   لكودلله ّّدللا    ؛راصلل قمكادلل    حظللي  وهلل ا األر للر اّللل ؛عرو الّ لل الّدثللرو و
لمللا كادللت الت أللل  األددلسللي  ررم لل  قطتيعر للا الر قلل    للؤثر ىمللس دفسلل ره ووجدادلله  كودلله قاإلدسللا  

ح لللث كادلللت  قمثاقللل  اإلل لللا  الللل و  لللدّ  ال لللعراي إللللس اطللل ر العدلللا  ل لللر حر   ال لللعر   ّراحلللوا 
ّ للللد وصللللفوا الرمللللرة    وجمال للللا و لقاسلللل ا  و حم  للللا  و د ىمللللس هلللل ا يصللللفو  المللللرأة األددلسللللي  

رف ت أدداك ّأتدع ال عراي ّي وصف ا ح لث أّد ل  لل   رركلوا  ل ألا  رعملإ ت لا إاّل  قاىرقارها ظاهرة
 وكا  له  دص ب ّي إتداى   ال عرو.

كما يحروو ه ا ال ر  ىمس ثم  م  ال عراي و ال اىرات  الل    أتلدىوا ّلي إثلراي هل ا السلجل 
اد  المعرمد تل  ىّقل  و ال سطمياج ت  درّ ا؛   وات  رفاج  وات    دو  وم  ت د     الكت رال عرو 

و د هلو    يلاديم جل  تدلت الرّ  دة تدت المسركفي قلا،  ووالّ اىرات ال ّ م   و  ات  ىقادة ال  ا  و
  عرايو الّ لل العممللاي أكللاتركوكقلل  ملل   ر مدلله دتللوع رفّجللح للث كادللت هلل ر الفرللرة قمثاقلل    الغرداطيلل 

 عر اتل    لدو  واتل  رفاجل  الل     حد ثدا ىمسوسد صر   واألفمموك الطّ دالوا كل الرىاي  م  ّ
 .دا م  اتر   عراي  لك العصركا

ره  قكلللل  و صللل ل  لللعره  در جللل  رلللأثاّلللل وديمللل  هللل ا المرلللاح ادلللتج  سلللحر الجملللا  الّملللو 
مملا جعلل  لعره  محلل   ىمس دفوسل  وادعكست   دت قمررمف األلوا عي  الري ر  ّ تيالمظاهر الطّ 

 .رقايار ح دا   و  كدو ر ك ف السرار ى  م  أجل دراس 
لرللي رداولللت موضللوع الّمللو   جللدر تدللا ّللي هلل ا الم للا  أ  دعللّرج ىمللس  كللر أهللّ  الّدراسللات او 
رللللدارك اق   لدالرللللي أهفمر للللا الّدراسللللات الّسللللالمعرملللل   دمسللللض الضللللقاتي  ىمللللس قعللللح ال وايللللا حرللللس 
   الّدصلوص األددلسليّ سليمياألي  ّلي و  كع م   جاد طرر جد دة ّي دراس  ظاهرة المّ إ و  الّد ص

دراسللات أكثرهللا م للاالت ّلللي دور للات رقحللث ّللي ظلللاهرة  ليللله ّلليهللو موضللوع سللق ت اإل للارة إ و
 :أهم اىد دة  الجاهمي دجد دراسات مّ عرل ا ما رجعدا ّإ  األلوا  ق كل ىا  
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  لمقاحلللث ب ىتلللد ارررةةراعناا ررر ا" قعدلللوا  قرررراثةنية فرررعن رررئنارررسرنا ررررئنا  رررفس" دراسللل 
أيرنا ّل ننن رئنقعدوا  " ةبدنا رؤ فنافةق جك رسال   دكرورار قالجامع  األرددي   ك ل المطمب 

"ن رئنتتةبر ن  سر نربةبسع  و دراس  أررى ندراسعنأدبفعن ن فسفع   فسنة ترةن ننخاللناسره
نن ررة  ثملل  دراسلل  لللل " ن،ن(عر الجللاهميدراسللات ّللي الّ لل)ن-سري"نتاررت انا خبررةبنا ّارر" ا   سرر من
 نن رئنج ة فرةتنا  ر"ردلاو  ّيله  ( قضرةفةن نور ا رن)ن–ةسرئ"نسرنا سبّنتتةب ن"ا اّنن"ن ئةبدنا فتةح

 .– أ   ذجة نن-ن"اسرنابننا  ستز
ا ّلر نن  رذن ار ت نملا ردلاو  يّ كراقلا ق   ال و ىدّ  و  ن"ناح دن ختةرنة ر"غعن ا لّنلّنا  "كرابو  
رالمدراسل  و ال ددسلس  ،ةراخفعا ت أ فرة ن ّلي كراقله المعدلو  ب: زالل أبر   سصرةمنا رّد ننةبردنا س 

" وة رندمحمن زاع   ا رةا زّن"دراسل  ك لك  اا  انن ئنا  رآننا كرامن)دراسعن ئنا ب فعن نا دال ع(،
ت ة  ر ن رئنا ّارسرنن نن   اقر نا ّلرللس رصلد رطرر ّيله إ ورسدالالت ن ئنا اّنن نن ا لّن"ّي كراقه 

 .اابسةدنا ت س فعن  ععنج ة فّناارد ئندراسعن  فّن
ا ّلر نن و رداو  ّيله الّ  و سرناا د سئا ّص رةنا ّل  فعن ئنا اّنقعدوا    صة حن فسو دراس  

 .عفحةئفّنتر زن  نأبسةدنإ
سللاق   مرعم لل  قسلليمياي الّمللو  ىمللددا إلللس رصللد  حسللب مللا اطمعدللا ىميلله ملل  دراسللات ىمللسو  

وراي دسلل ا الرطلللاب الّمللو  كظللاهرة ولكلل  ّللي جادقلله السللليمياألي لرصللد دالالرلله العمي لل  المقطدلل  
  رر نا فرردفنا ررذيناسررتدة نبرررحنإاررتةالتنت فررتحنةلرر نأسررئلعنج  راررعننال للعرو األددلسللي

نبة  س  نا اسري؟نفةن ننسف فةئةالقعنا لّن  ةن ئن- أ  فة:
 ةننإدراكن ننت وففةنبسفبةنأمنت وففةن  مّنف انا ل ن اناسراثنا  رننا خة سنا فجرين و نن-

الالتنا س ةئنبتلكنن  ن  فع؟ا لّنعنف فةئفّنا د 
نةةر؟سب ر؟ن ن ت ن لج نإ ف نا اّن ننأننفت نن س لعن نن سةئانا ت ن انفصلحننا لّن -ن
ن ة ئنبرائقنحض ره؟ن-
نسرناا د سئ؟ ةناا  اننااكيرنا تاةران نترت زان ئنا اّنن-
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نع؟ررررررررررررررررررررر  فعن ئنا  ص دةناا د س ّنت فنتجلتناابسةدنا لّنن-
األىمللا   مللتو رجللاو  قعللح الع قللات الرللي ررمّ  غللراتقعللح الثّ  لسللدّ جللايت هلل ر الدراسلل  ن 
للس مفلردات قلوا إ    رطر  و القلاحث    اّلل   ادم  الدّ  الج ود الحث ث   الري قا  ت ا درق  و   القحثيّ 
إْ  كادلت  ؛و  الّمل و عرالموجلودة تل   الّ ل  رةفمل  أجلل ّلك الّ ل  لوا قحث لاو  ه لر أد ل  لل   رعمّ الّمل

ىلل  طر للإ   لللك و    للد  المعدللس قطر  لل  حسلليّ سللا  ي  اىر مثللل الرّ الّ لل أ ّ ّكللرة ملل   االدط قلل 
ىمللس سللمط   معرمللدا   ا  ر مقا لل قصللر ا   ا  رم ي لل ّ رم اهللا الم للاهد  الم للاهد الرللي يعرضلل ا ّللي ال صلل دة

ارللرة  قللاأللوا  ىمللس عر    ال ّ ال صللاألد الّ لل  السللردطارالر أو للل الّسلليمياألي  و يفللرض قللاب الريللا  اّللل
 .راس قالدّ  ا  جد ر  اموضوى االالت المفروح   مما جعل مد  حصر له م  الدّ ىدد ال
ملا ر رلر قله  و  الري اسر طتت كلل مدلاحي الجملا م  الرواّد الثر     تيع  األددلسيّ الطّ رعّد  

 و ودي اّللم رق  تل لك الفليح الّمل و  داط   لوح    مد ا اى حضارو ج رقيّ  و ر ق  م  مداظر
 .األددلسيّ  ص ال عروّ يمياألي   ّي الدّ أقعادر السّ  و  اسردىادا لموقوف ىدد ّدياره

لّسلليار ال للعرو روظيفللا  رجللاو  ّللي ا و  رسللعس هلل ر الدراسلل  لمقحللث ىلل  كيفيلل  روظ للف الّمللو 
قع لدة  لدة رداول لا قطر  ل  جد و عر   ال صل دة الّ ل يم  المرعلارف ىم  لا ّلي  ال دم  ّ الر    والل الد

القحللث ىلل  الطللرر كلل لك   الحلل رراسللل مللدركات يعرمللد  و  الّمللقح للث  الر م للد و  ىلل  المحاكللاة
 ىمللللس صللللفحات دسللللاق م  سمسلللل   األلللللوا  ّللللي صللللورة و  قح للللث رظ للللرالمقا للللرة ّللللي معالجلللل  الّملللل

 .عر  الّدصوص ال ّ 
دضللا مللدى  و    احللات مروا  لل  ق للكل طتيعلليدضللم  ا وديلل هلل  الللدالالت المّ أل اسر صللايو 

  األددلسلللللي  ّلللللي جميللللل  مجلللللاالت الحيلللللاةرات الت ألللللل  مرغّ للللل و  ىملللللإ الث اّللللل  و  الرجربللللل  ال لللللعر  
  ىدللوا  القحللث:ملل  هلل ا المدطمللإ جللاي  اسللر األه  ومصللادر  و  و  ملل  ر ل للا أقعللاد الّملللدسللرقط  

 .ا فجريننسرناا د سئن ئنا  رننا خة س نن ئنا اّنسف فةئفعنا ل ن
  مرتوىل رارمل  و  ّصلو  مع لود   قم دمل  أربع اررأ دا أ  ددر ا ه ا العدوا  ادط قا م   و

 .المراج  المعرمدة و  ممصادرلقف ر  
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إلللس  ر ْسلل   ّللي معالجرلله  و الرلليمدللاها الإلللس مجموىلل  ملل  يحرللاج موضللوع ت لل ا الّ للمو   
ل لل ا ّم مللا  و  و رسللاىد ىمللس تمللورة أّكللارر  مسللاررررسلل   و  درمجموىلل  ملل  المعللا  ر الرللي رحللدّ 

عراي األددلسل    كودله ارجله إللس الّ لللي  تيسل ر   داسيكو  قحثواالسر صاي   دق إالرّ كادت درج  
 و.ال ر  الرام  ال جر  ّيالكقار 
 ىملسكلوة دطلل مل  ر ل لا  ّلرض أمامدلا و قد اىرمد القحث ّض  ى  المد ا الرار ري الّ  و 
ّللي األدللدل  رلل   ال للر   ث اّيلل  ال قعللح الجوادللب  االجرماىيلل   و و  الحيللاة السياسللي  طتيعلل 

و   ة رةّورا مل  أجلل رصلد  والرأو مي  المد ا الوصفي الرحم مي قاإلضاّ  إلس  الرام  ال جرو 
 السليمياأليالملد ا آليلات  ىملس قعلح كل لكالل و اىرملد  طتيعل  القحلث الري ررلد   لدما ج ادر اي  
مررمللف  و  الرللي رسللاىد المرم للي ىمللس إدراك األحللداث و ي للو  تدراسلل  األدظملل  اّلللجللراي اإل كودلله
ىملس ال ي رصلر  إجلراي رحم ميلا  كملا أدله ي علد    توصف ا ى مات رحمل معدس دسادي ّ اإل موكياتالس

قلللاألرص  و  مدفرحلللا ىملللس الع ملللات األرلللرى  واسلللعا   دراسللل  الع ملللات الّمغويللل  تلللل أصلللقض قاقلللا
 .لصمر ا الوثي   قالقحث  لع مات القصر ّ ا

 و ى لد  دملو ج رجر تلي حلاو  رصلد اإلتلداع األدتلي السليمياألي اّلل اإلجلرايس ر ىمس رطس لو 
 و  لر ي  مل  هايلات الرلأو مي اّللليلات الملد ا تلقعح آ لل  دغفلل االسلرعاد   ويا جد لدة   م   وا

 معللادي الع مللات  المكودلل  لمرطللاب و رو دفّسلل  ىلل  طر  لله  دسللرطي  أ  دف لل   واّللل القحللث  و
ال لعرو  قالغوص ّي رفر لت دسل ا الرطلاب ه يسمض لمقاحثألدّ  ؛ رأ ي أده مد ا التد مدهحسب 

 .مقطد  ما روحي قه م  دالالت و  لس أىمار الع ماتم  أجل الوصو  إ
م  أجل إرسلاي  ؛المراج  ال يم  ضرورة ممح  و  المصادر الرراثي و كا  االىرماد ىمس أه  
 ا ررذخ رةن ررئن حةسررننأ ررانا جزارررة ّللي كرللاب المصلادر رمثمللتا ّأّملل القحلث ىمللس أرضللي  صللمق  

  جلرو الدرلاج ال لر  الرلام   الرلي رعلدّ للس اللدواو   إ قاإلضاّ   فحنا ب بن ل  رين ،ن الت  قسا 
   . الم مّ  المراج  األدتي  م مجموى   ضاف ل ا ي  
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 فررة فمن :ىمللس ا فصرراناا لقعللد الم دملل   و ي للمل  أربعلل  ّصللو لللس قللد قسللمدا القحللث إ و
السياسللّي   و  الجوادللب أهلل   الحللد ث ّيلله تدايلل  ىلل كللا  و    ننا ّلررنف فةثن اصرربالحفعن ررئنا ّسرر

الرلام   ال لر  رل    كادت ستقا ّلي إل لا  ال لعراي  ّ ت األددل م ّ االجرماىّي   و الث اّّي  الري 
   :مقاحثث ث  لس إ الفصل ق س   ىميه   و ال جرو 
دلا إللس السليمياي رطرقنونع،ا سرف فةئفا دراسرةتنا تةراخفرعن ي فرعنن:اا لا  بحثننرداو  ّي  

ىميلللله رفللللرع  و الرطلللاب ال للللعرو  رفكيللللك  للللفرات  دسلللل ا  و  يسللللررد  ّللللي رحم للللد للللدو  كلللإجراي
 وغللللل  السللللليمياي ّلللللي المّ ي ّلللللي ال لللللرآ  الكلللللر    ثللللل  السللللليميا  -للللللس د لللللاه ىلللللّدة أهم لللللا المقحلللللث إ
عال ر ففف ثفف  فلسفف  سففي يو يي  يففر ثفف  رعحلهفف  وتعريففاعالعة فف  م  للا  و  االصللط ح

 .الغري   عالسي ي ئي
مللدى رداولدللا ملل  ر للله  ننن فررة فمناصرربالحفعن ررئنا ّلررنإلللس ا  بحررثنا يررة ئوعرجنفف فففي

و  ّللي المللوروث الّملل -: أول للا ىللدة أقسللا  لللس ثلل  رفللرع المقحللث إ  دسللا ّللي حيللاة اإلو  أهميلل  الّملل
و  و أقعلادر سليمياي الّمل  ثالثا  االصط حي غوو وو  ّي المف و  المّ   ثاديا المّ الد دي و االدسادي
  أقسامه. و  و  راقعا أصل المّ ال دي  عر العربيال ّ  و    ّي ال رآ  الكر  الدالليّ 
لفل  هلي:   غرعا لّن  ن ننب:نأ فرة نا ّلرا  س ر ننا  بحثنا ية رثنن ار إل  اي أالعداصر الر أما

حسلب للس ّأللات اد سلام   إ و  اي العمملايللس ارلر ف آر مملا أدى إرر الرسلمي  سلتب رلأ و  و  المّ 
ألللوا  ألفلا  ا إللسمل  ر ل لا د لاه م مل  ىلّرج  المقحلث ىلدةردلاو  ىميله  و  و  دظرر   لمفل  الّمل

  األللوا  األساسلي  ّلي الّمغل  العربيل  ثل   و  درجلات الّمل   والفرىي  ّي الّمغ  العربيل  و  األساسي 
 . مصادر اسر اي األلوا  وأر را األلوا  الفرىي  أو الثادوي . ميه ىدصر  و

ن صرررةدرهن ن نن  ّلرررسرررف فةئفعنا:نحلللو ن ملللدار الحلللد ث ّيللله كلللا  و ا فصرررانا يرررة ئ ميللله و ن
 بحير ننرعرضلدا ّلي و :للس ثل ث مقاحلثو قسل  إ ا ب ئرعناا د سرفع صرفن رئنأبسةدهنا دال فعن

الّملو   : سليمياألي أهم لا د لاه ة ىلدّ مو ىل  إللس  ئنا ب ئعناا د سرفعنن ننا لّننئفعسف فةإ  نناا ل
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 و
 

  –و األللوا  األرلرى كاأل ل ر األ رر  و األصلفر -األحملر األرضر و –األسود  –األتيح :)
نعر األددلسي.و  و الّرمو  ّي ال ّ ألفا  المّ الد ط  الثادي   و

 دال ّفرعن رئن صرفنأبسرةدهنان نن ا ّلر صرةدرنن:ا  س ر ننبنا  بحرثنا يرة ئن نث  ادر مدا ّي 
ننن.الطتيع  األددلسي  ى مفصل الالحد ث إلس ا ب ئعناا د سفعن

 ال هللللور و أهم للللا: ىللللال لللللس ىدللللاو   ّرىيلللل  اد سلللل  إ و ا صررررة تعنا ببفسررررع صررررفن :أ ال -
 .  و ىال  الّثمارىال  الماأليات و  ىال  الظواهر الكودي  -الر اح
و  الط للللور ىللللال  الح وادللللات ورداولدللللا ملللل  ر للللله  و ا  تحرتررررعا ببفسررررعن صررررفن :ية فررررة-

 .الح رات
أثردلا ّيله موضلوع  الصلورة  صفنا ببفسعنا ص ةةفعنن-ب تسل ةننا  بحثنا ية ثنكا  و -
األددلسلي ح لث  و  ّلي الفضلاي العمرادليالّمل الد طل  الثاديل     و  ك مي  ّي الفضلاي المعملارو الرّ 

 و وصلللللف المدلللللا   و اللللللديارو  الملللللد   و الحماملللللات  و  وصلللللف المسلللللاجدللللللس رللللل  الرطلللللرر إ
 ال صور.
و أ لار ن ا خ ررةب:نسف فةئفعنا ّل نن ئن صفنا  رأةننا  س  نننا فصانا ية ثنرمحورو ن-
و اد سلل  الفصللل  دارمياللل ي ورللأّثر الّ للعراي تجمال للا الحّسلل مللدى   ومكادلل  المللرأة األددلسللي  إلللس 
 كالرالي: ث ث مقاحث  إلس

رطللرر المقحللث الللس  و  نن ررئن صررفنا  رررأة:نسررف فةئفعنا ّلررنة رر ننبن:اا لا  بحررثنن-
 الرا  . و األسدا   ال فار و الوجه و قما ّيه الّ عر و  ورة الحسي  لمجسدالّص  و  ورداو  المّ 
 وناا د سرر  نننا حلررئّنن نبررةسا لّن نن ررئن صررفنسررف فةئفعنا ّلرر:نة رر ننبا  بحررثنا يررة ئنن
 .الّ عر   األهراح و  والمّ و الحمّي  و   قا المّ نرداو 
ّيللله وصلللف مجلللال   رداولدلللا  صرررفنا خ ررررةن.نحرررثنا ية رررث:نسرررف فةئفعنا ّلررر نن رررئننا  بن-
 .الكؤو لو   ولو  الرمرة    د   واأل

 .ا خ رةن نبفسعا ب ن صفنبننا حلئّننةالقعنا ّلبةسن نا  بحثنا راب ن:ن-



...........................................................................................................مقدمة.  

 

 ز
 

 قلا  والحمليّ ى قل  المّ    والطتيعل توصلف  قلا  والحمليّ : ى قل  المّ د لاه م مل    ث ث وأثار
 و أر را العدوا  الممو . وصف الرمرة.ت الحميّ  قا  وى ق  المّ  و  توصف األمكد  الحضار  

نسررف فةثن:س رر ننبااخ رررنا  ن ا فصررانا رابرر ننجللايىمللس  للاكم  الفصللو  السللاق   و   -
كلا  الحلد ث ّيله ملوج  ىل  الر لك ل سل  اللس ثل ث مقاحلث وق   تراسانا ح اس  ئن نات انا لّنا تّن
 .الرطاب ال عرو  ى قره قالسيمياي وو 

 :ىّدة  أقسا  السق س  المقحث  وا ّل نن نأ  ةطنا ّتات اناا لن:نا  بحثن
 -الرضللاد ّللي االصللط ح –ردللاو  الد للاه الراليلل   و :  ئا ّلرراررت انبة تضررةدنا تّن  -1

الرضللاد  –ودي ّللي الظللواهر الكوديلل  الّمللضللاد الرّ  -األسللود ودي تلل   األتلليح والرضللاد الّملل
ودي ّلللي الرضللاد الّملل –ال للقاب  ودي تلل   ال لل ب والرضللاد الّملل –ودي ّللي صللورة المللرأة الّملل

 .الثمار
 .ا تات انبة ت  عنا ّل  ئ-2
 .  ئا تات انبة تدرجنا لّن-3
 نن.  ئا تات انبة تكرارنا لّن-4

الحلوا  ّلي ن:ت رة ل  ئنات انا ّلرسف فةثنا تّنن:نتراسانا ح اسن نردلاو نا  بحثنا ية ئأما  
ن.قاإلحسا ى قره  و  و  المّ   ث  االصط ح غ  والمّ 

 : و رداولدا ّيهنا ح اسن ئنا اسرناا د سئتراسان:ننإلس ا  بحثنا ية ثنرطرر  و 
  المرأة. الرمرة و رراسل الحوا  ّي وصف الطتيع  و -
 . األددلس  ّ  الحميّ  قا  ورراسل الحوا  ّي المّ ن- 
ّلي هل ر صلل إل  لا أجمملت ّ  لا درلاألا القحلث المرو درمص ّي د اي  المطاف إللس رارمل  و  

 المراجلللل   مرتوىلللل  قف للللر ر لممصللللادر و  الدراسلللل  المرعم لللل  قللللالّمو  ّللللي ال للللر  الرللللام  ال جللللرو 
     المعرمدة .

ن
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 اللون  مفاهيم اصطالحية في السيمياء والفصل األول: 
 البيئة األندلسية في القرن الخامس الهجري  يد:ـــــــــــــــــــــــــــــــتمه       
 ـــــــــنهج السيميائيلالتاريخية لالدراسات  المبحث األول      
 ريم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيمياء في القرآن الك .1
 طالح.ـــــــــــــــــــالسيمياء في المغة واالص .2
 .ف العالمة و مراحمهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعري .3
 .يميوطيقا بيرســـــــــــــــفة ســـــــــــــــــــــــــــــــــفمس .4

 العالمـــــــــــــــــــــــــــة أقسام 
   .األيقونةتعريف  . أ

 .ةالقرينتعريف  . ب
 .مزالر  تعريف  . ت

 .ماســـــــــــــــــــــــــريع السيميائي لغــــــــــ.المرب .5
ـ  ية في اللـــــــــــــــــــــــــــمفاهيم اصطالح :الثاني .المبحث    ون ــــ
 .و الديني الموروث اإلنسانيالم ون في  .1
 طالح.ــــــــــاالص غة وـــــــــــــــــــــــــــــالم ون في الم .2
 سيمياء المون و أبعاده الداللية في القرآن الكريم والشعر العربي القديم. .3
 امو.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقس ون وـــــــــــــــــــأصل الم   .4

 الم ون في المفهوم العممي.أ. 
 .الم ون في المفهوم الفني ب.

 الم ون في المفهوم الطبي. .ج
 اظ الل ون واللغةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألف المبحث الثالث:    

 .ألفاظ األلوان األساسية و الفرعية في الم غة العربية .1
 ون.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج .2
 .األلوان األساسية في الم غة العربية. .3
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  عظيمة حيثالتي خمدىا التاريخ بسبب  حضارتيا ال  مف البمداف  العريقةاألندلس  تعتبر
 امخةالتي تمتاز بجباليا الشّ بة الخبلّ  اطبيعتيل ، كالعصكر عمى مرّ  الركايات ك ،الكتب اتناقمتي

أبي  :يقكؿفييا  ك ك أكديتيا العذبة، ،أشجارىا المثمرة ك  ،قيالنّ  ىكائيا ك  الّصافية،مياىيا  ك
ة ة في اعتداليا ك استكائيا ىنديّ يمانيّ ، ىكائيا ة في طيبيا كاألندلس شاميّ "  :1))هللا البكري  عبيد
منافع ة في معادنيا، عدنيّ ة في جكاىر ظـ جبايتيا، صينيّ ك ذكائيا أىكازية في عِ  طرىافي ع
فكانت  ،2))"الفمسفة( حاممي ف  أىل الحكمة  كيلؤلكؿ مف اليكناني فييا أثار عظيمة ) سكاحميا
  .سك فالنّ  ما يغري كل  تكفرىا عمىل؛  الجغرافييف ك ّرحالةالقبمة 
ة االضطرابات السياسيّ  أّنيا لـ تسمـ مف إالا   ،طبيعة ساحرة ك ،مف رغد عيش لما فييا ك

عمى الصعيد عمى جميع األصعدة ك خاصة  زعزعة   خمقت  كالتي عصفت بكيانيا، 
 .االجتماعي

الذي الشيء  الَثركات الطبيعّية غناىا ب ىك جعمتيا محل أطماع العدك مف األسباب التي ك 
 ، فيما تمى تمؾ الفترة مف الزمف.تأّزميا ساىـ في  ك، بيااألكضاع أربؾ 
نرجع ُقدما   البد مف أْف  اليجري  الخامس القرف  فيىذه االضطرابات  قبل الحديث عف ك 

كككة نمقي مف خبلليا نظرة خاطفة عمى ما كاف  األمكيةالتي سادت أياـ  الَدكلة  لى الظركؼإ
عبد الرحمان خبلفة   فترة أثناء أكّج مجدىا يا كانت فيأنّ عمى شاىدة  يجري بيا مف أحداث

ثـ  نةس ثبلثكف  صاحب ىك ك ،َنى أبا الوليدالمك  ىشامابنو  عبد الرحمناّلذي كّلى بعده  الثالث
؛ إْذ  تكالى الحكـ إلى غاية العاص أبالو اثنتاف كعشركف سنة، ُيكَنى  ك ، كمالحَ ابنو "كّلى بعده 

                                                           

خاصة بُكنيتو :"أبك عبيد  أبك عبيد هللا البكري: ىك عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم بف أيكب بف عمرك البكري المشيكر -(1)
"كلد بمبمبة. مف عائمة عربية يرجع أصميا إلى قبيمة بكر كائل تكلى المثير مف أفرادىا مناصب رسمية باألندلس ك لكف  ال 

: كتاب ق(487-)عبيد البكري أبك التي استقرت بيا في األندلس./ ال عف الفترة نعرؼ شيئا يذكر عف أكائل ىذه العائمة ك
 .7، ص1ـ، ج 1992، د . ط ، كتابالدار العربية لم الممالؾ، تحقيق: أدرياف فاف ليكفف ك أندري فيري،لمسالؾ ك ا
 بيركت دار صادر،  إحساف عباس: قيقتحنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب،   حمد بف دمحم:أ المقري التممساني -(2)
 .126ص ،1ـ، مج1968ق /1388، ط .د
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ذي كاصل عمى الّ  عبد الممؾ المظّفرخمفو بعد مكتو ابنو ف  ة،المستبّد بالخبلف الحاجب المنصكر
  1))" .هزدىرة في عيدبقيت األندلس مُ ، فاالستبداد العامري  نفس
ظّمت نارىا مشتعمة حتى سنة  التي "بعيد الفتنة"سميت بعد مكتو حدثت اضطرابات عاصفة  ك

بالمعتمد الممّقب  ىشاـ الثالثالتي مات فييا آخر خميفة أمكي نفسيا ىي السنة  ك، ق422
عمى  عمييا الُحّكاـ الّناقميف تكالى ك، اضطرابات 2)) قرطبةعاشت مف ذلؾ الكقت  ك ،باهلل

ىي  خصكمات أعمق باإلضافة إلى كاليتو ، كبإقميمويـ االنفراد بعضيـ محاكال كّل كاحد من
الَصقالبة مف جية  ك الخصكمة بيف المسمميف كالمسيحييف مف جية ، كالخصكمات المذىبية

 3))أخرى".
ىيبتيا إْذ  الّتقميل مف ك ،الدكلة ضعاؼإ كجييا فيداث الجساـ كانت سببا ىذه األح ك   

الذيف " بممكؾ الطكائف"عرفكا  ممكؾ  يحكميا  صغيرة دكيبلتى تحكلت األندلس عمى إثرىا إل
ذي الّ  بالعدككعدـ اكتراثيـ  المجكف، ك الّميكفي ـ يماكيبسبب ان ك حكمكا نحك قرف كثمث قرف، 

باالكتساح الّشامل عند دا إيااىـ يدّ جزءا  تمكى آخر مُ  منيا تطعالتي أخذ يقببلدىـ ب بيـ كترّبص 
 أكؿ فرصة.

                                                           

: قيقجذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس تح ق(:488-) األزديدمحم بف أبي نصر فتكح بف عبد هللا  أبك ديينظر: الحمي -(1)
 -18ـ، ص1997ق/1417 1، بيركت، لبناف، طالكتب العممية دار، منشكرات دمحم عمي بيضكف ركحَية عبد الرحمف السكيفي، 

19- 20-21-22. 
، كسيككف ثانيو، كضـ  الطاء الميممة أيضا ، كالياء المكحدة ، كممة فيما أحسب عجمية ركمية ك ليا ق رطَبُة: بضـ أّكلو  -(2)

 ىك الَعْدكُ  الشديد ؛ قاؿ بعضيـ: في العربية مجاؿ يجكز أف يككف  مف الَقْرَطَبة  ك
: ق(626-عبد هللا بف عبد هللا الركمي)ياقكت الحمكي أبك /  إذا رآني أتيُت قْرَطَبا،       وجال في جحاشو و َطْرَطبا      

 .324، ص،  باب )القاؼ(4مدمج د. ط، د. ت،  ،بيركت  ،  دار صادرمعجـ البمداف

ـ 2009 ط .د ، مصر ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، في األدب العربي دراسات: الشعراكي  أحمد   ناىد  -(3)
 .136ص
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شتالة في إحدى غاراتو عمييـ بجزيرة طريف قممؾ  لفكنسك السادسأكبلـ  عيـقد رك  ك
 لما بمغ بيـ ك ،1))يجب أف تنتيي جنكدي ىنا ك ،كاطئتومتبجحا: "ىذا آخر ببلد األندلس قد 

  تاشفيف يكسف بفلى الذي كتب إ2) )المعتمد بف عبادالتمسكا الّنصح عند كبيرىـ أكّجو ر الخط
يـك  "الّزالقة"ذي ىـز في معركةكراء لجيش ألفكنسك الّ كانت اليزيمة النّ  ك  ،داءالنّ فمبى  يترجاه، 
 3))ـ(.1086ق/479رجب سنة 15الجمعة )
رت في مجرى ثّ ة أىامّ  أحداثا  األندلس مف خبللو شيدت لمنعرج الحاسـ الذي اىذا  ك 
المتككنة مف  ةالحياة االجتماعيّ عمى طبيعة انعكس ذلؾ  حيث ماففيما تبل ذلؾ مف الزّ  تاريخيا

الفكري مما خمق شخصّية  ك ،االقتصادي ك ،طبقات مختمفة مف حيث المستكى االّجتماعي
لـ تستجب  حيث تعقميا  حنكتيا ك ، كالتي تحاكؿ دكما التفرد بطيب أخبلقيا ، كأندلسّية متميزة 

الذي تألف مف في ضكئيا تحددت شخصية المجتمع  ك ،"لذلؾ القمق الذي ساد الساحة السياسية
 التي عاشت متآخية ك متجانسة  عناصر بشرية متنكعة في أصكليا ك عقائدىا ك ثقافتيا، ك

 
 

                                                           

 ،ـ1976ق/ .1396،  2ط، لبناف ،بيركت، النيضة العربية دار، في األدب األندلسيعتيق: دراسات  العزيز ينظر: عبد -(1)
 .98ص
ـ، 1044ق/431، في إشبيمية سنة تمد عمى هللا، ك الظافر بإذف هللاُكلد دمحم بف عباد بف دمحم بف إسماعيل بف عباد، المع -(2)
الذي ترؾ ألبنو مممكة مترامية األطراؼ أك أعظـ دكلة بيف دكؿ الطكائف ثـ بعد حياتو   كاف أبكه المعتضد، ممؾ اشبيمية ك

االنتصارات العظيمة تكفي في مدينة تقرب مراكش ك تدعى  "أغمات" بجنكب المغرب التي ُأسر بيا  المميئة باألحداث الجساـ ك
اذ قاؿ فيو أحد المستشرقيف "آنجل  َقنزالزا ببلنسيا  كاف متفكقا في األدب كالشعر ـ. ك1095ق/488حتى كافتو المنية  سنة 

:"كاف المعتمد يحتل في األدب األندلسي مكانا أعظـ ك أىـ مف مكاف أبيو، ك ىك مف شعراء العربية الذيف أجمع الَناس عمى 
الدار كيسي، رضا الجيب الس الديكاف تحقيق ـ(:1095ق/488المعتمد بف عباد) /اإلعجاب بيـ في العالـ اإلسبلمي كمو"

 .7-6ـ،  ص1975د. ط، ، ، تكنسالتكنسية لمنشر
 . 99 - 98ص  ،دراسات في األدب األندلسي :عتيق عبد العزيز -(3)
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 خصائص ك  تكاصل انطباع مزايا ذلؾ نتيجة  ك 1))."ك ككنت لنا شخصّية أندلسية متميزة
االختبلط ىك  االمتزاج، كليذا   كانت النتيجة المباشرة ك، الحكـ ىذه األمـ المتداكلة عمى
 ك ةة األندلسيّ العقميّ  جنضمؤديا  إلى  ءماتسّرب في الدّ  ك، العقكؿ مّس الّتغيير الجذري اّلذي 

جايا فات العربية ذات السّ الّص  ك ل باألخبلؽ الكريمةجيل عربي جديد محمّ  ثر ذلؾر عمى إظي
 .رجاحة عقل( صفاء قريحو ك ك، )غيرة ك كريـ خمقالعظيمة مف

"عرب : حيث ىـ  التي سادت كل طبقات المجتمع دكف استثناء أما فضائل أىل األندلس ك
إباء الّضيـ ك  فصاحة األلسف ك طيب الّنفكس ك ُعمك اليمـ ك األنفة ك في األنساب ك العّزة ك

إتياف الّدنية بغداديكف في  الّنزاىة عف الخضكع ك الّسماحة بما في أيدييـ ك احتماؿ الّذؿ كقّمة 
راع لكف الّص  2))نفكذ خكاطرىـ."حّدة أفكارىـ ك  جكدة قرائحيـ ك لطافة أذىانيـ ك ظرفيـ ك

 ـاإلسبلك بيف  البربر كذي كاف سائد في تمؾ الفترة بيف العرب اإلسبلمي الّ 
  ؛ىذا الحاؿ سرى عمى األدباء ك، مدف أخرى  إلىاليجرة مف قرطبة  إلىى أدّ المسيحية  ك

فراج ، رمق عيشيـ ذي يسدّ الّ  فكانكا ىائميف يعرضكف سمعتيـ عمى أمراء الطكائف لينالكا الماؿ
 إذْ  ؛ يكر في ىذه الفترةالظّ  ك ،ةمف الحريّ  المديح أّيما ركاج، كما كانت لممرأة حظ كافر شعر
 .األدب شذاة ك كلةديات أدبية خاصة تضـ كبار رجاؿ الدّ قيمت ليا منتأُ 

فكانت قبمة  لمكافديف مف كل صكب حتى مف دكؿ  ،المساجد في قرطبة المدارس ك برزت ك
قاؿ في  ك، ك ركايتيا ك كذلؾ طبيعة الفئة الّشبابية األندلسّية المحبة لمعمكـ ك المعارؼ ،ركباك أ

ذلؾ صاحب الفرحة في لمحة كجيزة مما مّف هللا تعالى عمى أىل األندلس مف تكّقد األذىاف، ك 

                                                           

اه  دكلة : الشعر السياسي في األندلس خبلؿ القرف الخامس اليجري، بحث مقدـ لنيل درجة دكتكر  بف لخضر فكرار  أدمحم -(1)
 ـ، ص2004/2005ة، الجزائر .ن،  جامعة قسنطياآلداب ك المغات قسـ المغة العربية  ك آدابياكمية ، في األدب العربي القديـ

 ج.
 .151ص، 3مج، نفح الطيب: المقري  -(2)
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:"ىنديكف في إفراط عنايتيـ بالعمـك ك حبيـ فييا ك العمـك  بذليـ في اكتساب المعارؼ ك
 . 1))"ضبطيـ ليا ك ركايتيـ...

اإلنصاؼ في شأنيـ في ىذا في فنكف العمـك فتحقيق "العمـك  كما برز أىل األندلس في
 الباب أّنيـ أحرص الّناس عمى التمّيز، فالجاىل الذي لـ يكَفْقو هللا لمعمـ يجتيد أف يتميز

العالـ  ىذا عندىـ في نياية القبح ك َيْربأ بنفسو أف ُيرى فارغا  عالة  عمى الّناس، ألفّ  بصنعة، ك
ذكره عند الَناس،  يْنُبو قدره ك عميو، ك يحاؿ العامة ك ُيشار إليو ك عندىـ ُمعّظـ مف الخاصة ك

ُيْكرـَ في جكار أك ابتياع حاجة" ك
 ((2 . 

التي المادية  إمكانياتيـحققو أىل األندلس بالرغـ مف ضعف الّتميز العممي اّلذي ىذا  إفّ 
" لـ تكف بيا مدارس تعينيـ عمى طمب العمـ، بل يقرؤكف جميع ب حيث تسري عمى غالبية الشع

ليتعممكىا ألْف يأخذكا أجرا   فالعالـ منيـ بارع ألّنو يطمب ذلؾ العمـ بباعث في نفسو العمـك 
لى كىذا الميكؿ  إ ،3).)يحممو عمى أْف يترؾ الشغل الذي يستفيد منو ك ينفق مف عنده حتى يعمـ"

ياسية التي السّ  االضطرابات رغـ الثقافيةسببا  في تطكير الحياة  كافالمعرفة  طمب العمـ  ك
صارى لنّ ساعد ا أي الذيفساد الرّ  ك االنقساـ إلىت كالتي أدّ  طغت عمى القرف الخامس اليجري،

قافي استطاع المجاؿ الثّ ، إاّل أّف شمميـ لمقضاء عمى ىذه الممالؾ لـّ  ك ،تجميع صفكفيـعمى 
الممكؾ  األمراء كلو فتح  إذْ  ؛العممي كالثقافي  ك األدبي االزدىارأف يقفز قفزة عمبلقة نحك 

 العكاصـ.ة بتعدد المراكز الثقافيّ عمى إثرىا  تغيرات جذرية تعددت أحدثأبكاب قصكرىـ مما 
 ك  المعتصـ بف صمادح المقتدر بف ىكد، كعراء أمثاؿ لما كاف أكثر الممكؾ مف الشّ  ك 

 و .رجيك أبي الحـز ابف األفطس، ك بف المظفر يحي كإدريس بف  عبد الممؾ بف رزيف، ك
 إلىعراء الشّ  ك ءاألدبا العمماء ك ىؤالء كاف ليـ الفضل بمنافستيـ الستمالة ك عّباد بف لمعتمدا

                                                           

 .151، ص 3مج،  السابق المصدر ، المقري  -(1)
 .222، ص1ينظر: المصدر نفسه ، مج -(2)
 .221، ص1ينظر : المصدر نفسه،  مج -(3)
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، ةاألدبيّ  ك، ةعمى تشجيع الحركة العمميّ اّلذيف ساعدكا  السيما العمماء المشرقييف ك، عكاصميـ
 .ينية التي كاف ليا صدى في القرف الخامس اليجري العمـك الدّ خاصة  ك

ذلؾ لكـر  ك ؛مف طرؼ الجميع إجبلؿ ك رتقدي ك ،احتراـ أصحاب العمكـ مصدر مما جعل
نظافتيـ كل ىذا رّشحيـ ليذا الّتميز ك  ك ،طّيب نفكسيـ ذكائيـ ك ك ،ك رجاحة عقميـ ،خمقيـ

:"بغداديكف في ظرفيـ ك نظافتيـ كرّقة أخبلقيـ ك نباىتيـ ك ذكائيـ صاحب الفرحة يقكؿ فييـ 
لككنيـ  ك 1))نفكذ خكاطرىـ.ك حّدة أفكارىـ  لطافة أذىانيـ ك قرائحيـ ك جكدةك حسف نظرىـ ك 
 باليبات.  يـإغداق األمراء يسعكف إلىقاـ  الجميعمحترميف مف قبل 

اىتماميـ حيث كاف  ،لئلشعاع الحضاري ا كانت األندلس في ىذه الفترة مركز بالتالي  ك 
ك الفمسفة  كل العمـك عندىـ حظ ك اعتناء إالّ  كك لكف بدرجة أقل: " نجيـلتّ ا بالفمسفة ك كذلؾ
ليما حظا عظيما عند خكاصيـ، ك ال يتظاىر بيا خكؼ العامة، فإنو ُكَمما قيل  ، فإفّ التنجيـ

فبلف تقرأ الفمسفة أك يشتغل التنجيـ أطمقت عميو العامة 'اسـ زنديق" ك قّيدْت أنفاسو فإّف َزّؿ في 
لمقمكب  أف يصل أمره لسمطاف، أك يقتمو الّسمطاف تقّرباشبية رجمكه بالحجارة أك أحرقكه قبل 

 ىذا فيما يخص الفبلسفة.2))العامة ك كثيرا ما يأمر ممككيـ بإحراؽ كتب ىذا الشأف إْذ كجدت." 
أفخـ مظاىر  " مف أكبر مسارح األفكار، كقد كانت مجالسو في األندلس ك أما األدب 

غناء  ك ك كاف الّشعر نشكة الّشارب .اليزؿ الجّد كالّميك ك  أجمع أنكاع األدب ك الجماؿ ك
كانكا  الّسكقي ك معّزة الّشريف ك الغني، ك الفقير ك زاجرىا، ك سمكة مؤدب الّنفكس ك الراقص، ك

كل أذف كاعية عند سماعو خاشعة بركعتو  عمى اإلقباؿ عميو أسبق، ك جميعا عمى فيمو أقد، ك
الجماؿ في مجالس الخمفاء ك األمراء كذلؾ كانت ركعة  ببلغتو، ألنو كل مظاىر الحسف، ك ك

 3)) ببلغة الكبلـ." تمؾ المجالس في الّشعر ك

                                                           

 .151، ص3المصدر السابق، مج  ينظر: المقري، -(1)
 .221،  ص 1المصدر نفسو،  مج -(2)
 .36 -35 ص، ـ1998 ،2ط،  تكنس، سكسة ، رؼادار المع، ببلغة العرب في األندلس :أحمد ضيف -(3)
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انتحى الّشعراء  ك الجزالة، ك ، ك الفخامة ، عادت إليو صفات القكة عر كراج الشّ  عميو  ك
 ك ،إّنما برع في كتابتو ، كلتكّقر، فمـ يقتصر عمى فئة معينةا في شعرىـ مناحي الجّد، ك

أغنياء( الشيء الذي  فقراء ك رجاؿ ك نساء ك أمراء ك سماعو كل فئات المجتمع مف )ممكؾ ك
 ذلؾ لحذقيـ فيو. ك ارتفاع معنكيات أىل األندلس عامةأدى إلى 
 ك عراءالشّ  فيو أبدع ذْ إ ؛ء الطبيعيقد كاف الّشعر األندلسي  خير شاىد عمى ذلؾ الثرا ك

مف  بما فيو1)) ابف خفاجةشعر  ك"ليـ،  مغذيا   ا  مصدر  كانتبيعة التي ساعدتيـ في ذلؾ الطّ 
ال  أينما اغترب ك ،لسي بأرضو، فيي قبمتو كيف اتجويمثل شغف األند الكطف عاطفة لحب

 2)):قائبل فييا  يضاىييا نيا بمدا  ال يرى في الدّ  ك الحنيف إلييا، ك ،ينقطع عف ذكرىا
ك ا أىـْل أْندُلس  ــــــي  ارُ ـــــــــــــــــــــــَمـاءٌ وظلٌّ وأنياٌر وأشج   ُم    ـــــــــــــــــــــــــهلل ُدرُّ

 ذي كنتُ أختارُ ـــــــــــولو تخي رُت ى      م ـــــــــكُ في دّيارِ  إلّ  الُخمدِ  ةُ ــــــــــــــَماجن  
 ارُ َـــ نــال ةــــنَفَميَس ُتدَخُل، بعَد الجأ     اعَد ذا، أن تدخموا َسَقر ختشوا، بــــل تَ 

 3)):أيضا  قاؿ ك
 َفســـــــــــــــــــــُمْجتمى ُحسن و َرَيَا ن       ِس، ـــــــــــــــــــــَدلي األنـــــــــــــإَن لمجَنِة، ف

 َعسِ ـــــــــل ياـــــــــى ُظْمَمتِ ــــــــــــــــــــــُدجو         ،ب  ــــــــــن َشنـــيا مــــــــــــــــــفسنَا ُصْبَحتِ        
 دُلسِ ــــــــــــــــــِصْحُت: وا أْشواق األنْ         ًا،ـــــــــــــــــــــــفإذا ما َىَبِت الَريُح َصب

في ىذه  "ابف سفر المريني"ظـ في كصف األندلس قكؿ مف أحسف ما جاء مف النّ  ك
 1)): القصيدة

                                                           

 كـ( بجزيرة شقر نسبة إلى نير ُشقر 1058/ق 450)كلد أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أبي الفتح بف عبد هللا بف خفاجة سنة  -(1) 
كاف مكلعا  ـ(.أما شعره عالج فيو جميع األغراض ك1139ـ )حزيراف 533كانت كفاتو في الجزيرة نفسيا في شير شكاؿ سنة 

الرياض جعمو يحمل لقب  كصفو ليا بالمرأة ك الخمرة، فمقب بصنكبري األندلس كما أف حبو لمجناف كي بكصفو لمطبيعة مازجا ف
، د.  . ط د ،بيركت دار الجيل ، يكسف شكري فرحات، الديكاف ـ(1058/ق 450):يـأبك إسحاؽ إبراى ابف خفاجة ./الجَناف
 . 8 -7ص ت، 
 .94ص، ، المصدر نفسوابف خفاجة -(2)
 .104ص المصدر نفسو،  -(3)
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 اءُ رَ ـــــــــــــــــــــــس فييا القمبَ  ول يفارقُ        اء ُ ــــــــــــــــــــتمتذُّ نعم دلس  في أرض أ     
 اءُ ــــــــــــــــــــنس صيبول يقوم بحق األُ        عٌ ــــتفــــولست في غيرىا بالعيش من     
 اءُ ـــــــــــــــــــــأمواه و أفي ُمدامةالعمى    ا     ـــــــــــُيعدُل عن أرض َتخَص بي وأين    

 اءُ ــــوكلُّ روض بيا في الوْشي صنع   يا    ــــــــــل يبيج األبصار رؤيتــ وكيف
رُّ حْصب  ّز    ـــــة والِمسُك تربتيا والخيارىا فض  ــأن      اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروضتيا والدُّ
 واءُ ـــــــــــَمْن ل يرَق،  و َتبدو منو أى و،     ــــــــــــــــــــــيا طمقٌ  يرَق بـــيواء بو لم   
 داءُ ـــــــــــالَطل أن يــــــــــــــــآللول انتثاُر    رًا   ــــَـــ سيُم الذي ييفو بيا َسحليس النَ     
 اءُ ــــــــــــــفي ماء ْورِد فطابت منو أرج   ــيا   ــــــــــــــــــــا أرُج الَند استثار بــــو إنم    
 اءُ ــــــــــــــــــــــــــــتوَلى مْيزىا الم فريدَة و قد ُميزت من جيات األرض حين بدت       
 اءُ ــــــــــــــت وْىي حسنوجدا بيا إْذ تبدّ    ْت   ــــــــــــــــــقدارت عمييا نطاقا أْبُحٌر خفَ    
 اءُ ــــــــــــالَطيُر يشدو لألغصان إصغ و ري     ــــــــــــــــلذلك يْبسُم فييا الَزىُر من ط   
 راءُ ــــفيي الَرياض، وكٌل األرض صح     يا عوضـــــــــــفييا خمعُت عذاري ما ب   
ك اإلبداع الطبيعي الذي أسر  ،تكحي بذلؾ الجماؿة لؤلندلس يىذه الصكرة البديع إفّ 
نياُرىا أما أ ، كفي صنعاءرياضيا الخضراء كالثياب المنقكشة ف":ك جمب األنظار إلييا  ،القمكب

ا ركضتيا فيي نظرة ناعمة أم تربتيا عطرة كالمسؾ، ك ، كالّناصعة فيي فضة بيضاء
ندلس، ء األااستحكذت عمى نفكس شعر فمعاني الجماؿ  الّناصع .حصاىا فيك الّدُر  كالحرير، ك

ما استشعرت حكليا لذلؾ انفعمت نفكسيـ ب غذتيا أفضل غذاء ، كاستحّثت قرائحيـ الشعرية ك
 .تجاه تمؾ الربكع فاضت قرائحيـ ببديع القكؿ  ، كمف مظاىر الحسف

 2))."البقاع التي شغفكا بيا ك

 

 .209ص، 1مج، نفح الطيب :المقري  -(1)
، جستير في المغة العربية ك آدابيافايز حّمادة الككسا: المكف في الشعر األندلسي، أطركحة مقدمة لنيل درجة الما عبير  -(2)
 .104ـ  ص2007-2006 -ق1472/1428 ،  جامع البعث،  سكرية قسـ المغة العربيةمية اآلداب ك العمـك االنسانية، ك
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 ،الَشعراءمما أليـ  العكاصـ اإلسبلمية قاطبةاألندلس حاضرة جعل  ىذا الزخـ الطبيعيك 
 .بيا مختمف جكانب الحياةعكست  ة أّخاذةلكحات شعريّ  في رسميا مف خبلؿيبدعكف  فراحكا

كانت  اس، كعر براعة شيد ليـ بيا ِجمة النّ الشّ  برع أىل األندلس في فنكف األدب ك"كما 
تحمميـ ىذه المجتمعات ك ما فييا عمى عراء كثيرا ما الشّ  مجالسيـ لذيذة ك محاضرىـ فكية  ك

نقد  ك ،لبث آرائيـكسيمة  شعرىـ  اتخذكا مف الذيف  عراءكىؤالء الشّ  ،  1) ) "راالرتجاؿ ك االبتكا
ة أكؿ لطبيعة األندلسيّ ت اكان، ف(ةاالجتماعيّ  ك ةالسياسيّ  )سّخركه لبعض القضاياكما  المجتمع

ك الثقافية   االجتماعية ة كالعكامل السياسيّ ، ك نتيجة لتظافر عردافع لتطكر األدب ك الشّ 
 .الشعري  ك اإلنتاج األدبي عمى  ذلؾ انعكس مما 

 يميائي:ة لممنيج السّ اريخيّ اإلرىاصات التّ المبحث األول: 
 شفرات فؾّ  يفالباحث استطاع الّنقاد ك ك مف خبللو بدراسة العبلمات عمـ السيمياء اىتـ

 أنماط متنكعة مف الستقصاءالعميقة ككسيمة  ة كالسطحيّ الخطاب األدبي بحثا  عف دالالتو 
 أداة لقراءة كل مظاىر ياإنّ » اإلنساني:بميغ في كل مجاالت الفعل التّ  ك االتصاؿ، عمميات

 ؽنساباالمركرا بالطقكس االجتماعية ك انتياء   البسيطة ك االنفعاالتمكؾ اإلنساني بدءا  مف السّ 
أدكات  لخمقجاىدا   يسعى ىك ك مراحل حياتو عبر اإلنساف ألّف  ك 2))"ة الكبرى اإليديكلكجيّ 

ة عبيريّ ت قيمتيا التّ تمدّ ة اسْ نة بأشكاؿ رمزيّ كْفق ممارسات ُمقنّ تكاصمّية مف أجل تيذيب سمككو 
 المحيط اّلذي يعيش فيو.مف 
حتػػػػى يسػػػػاعدنا فػػػػي   ائييالسػػػػيم إلجػػػػراءااعتمػػػػد البحػػػػث بعػػػػض آليػػػػات  لطبيعػػػػة المكضػػػػكع  ك

شػػػفرات لنفػػػؾ مػػػف خبللػػػو    عبلمػػػةاسػػػتنطاؽ ظػػػاىرة التكظيػػػف المػػػكني فػػػي الشػػػعر كػػػكف  الّمػػػكف ك
 ســــــــــــــندرسشــــــــــــــارل )" بعػػػػػػػػػػػػػػض آليػػػػػػػػػػػػػػات  الخطػػػػػػػػػػػػػػاب الّشػػػػػػػػػػػػػػعري مػػػػػػػػػػػػػػع الّتركيػػػػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػػػػى

   (غريماس) ك ((F.D.Saussure" (دي سوسير) و Charles.S.Pierce))(بيرس

                                                           

  .36 – 35ص  المرجع السابق، :فايز عبير -(1)
 .25ـ، ص2005، 2سكريا،  ط  البلذقية، ،، دار الحكارمفاىيميا ك تطبيقاتيا بنكراد: السيميائيات  ينظر: سعيد  -(2)
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قػػد سػػّماه  األدكات التكاصػػمّية كالسػػيميائي مػػف أجػػل دارسػػة   اإلجػػراء عميػػو انػػتيج البحػػث  ك
، ك ىك عمـ "ييتـ بدراسة الػّدالئل أك العبلمػات ((Sémiologie"بالّسيميولوجيا"  (سوسير دي)

القائمػػة  االنسػػاؽلػػْف يعػػدك أف يكػػكف مكضػػكعو الّرئيسػػي مجمكعػػة  فػػي قمػػب الحيػػاة االجتماعيػػة، ك
اّلػذي نحػا منحػى فمسػفيا   (بيػرس) تزامف ىػذا الّتبشػير مػع مجيػكداتك ،  1))عمى اعتباطّية الّداللة"
 .(SEMIOTIQUE)ا" عمم الّسيميوطيقمنطقّيا ك أطمق عميو "

، ثـ ةقبل الحديث عف المنيج السيميائي يجدر بنا أف نشير باختصار لسيمياء عامك 
حضارتيا خصبا  ل ااجُعّدت نت؛ إْذ قافة الغربيةمرات التي أنتجتيا الثّ المنيج السيميائي كأحد الثّ 

ك العربي نتيجة التبلقح بيف النقد الغربي كطف العربي ال نتقمت إلىاك التي  األمريكية األكربية ك
 اْحتضنيا عمى عّدة أشكاؿ.الذي 
 كالّمغكي ك كفقا  لّسياؽ القرآنيليذا تطرؽ البحث لمفيـك الّسيمياء كداللتيا  ك 

 .االصطبلحيّ 
 :الكريمالّسيمياء في القرآن .1

ُيعّد القرآف الكريـ نّصا  ببلغّيا تنّزؿ فيو كبلـ ُمحكـ بعبارات بميغة حاممة لمعاني ذات 
د بو الكافريف منيـ ما تكعّ  تكحي بما كعد هللا عز كجل بو عباده الّصالحيف، ك دالالت مختمفة

 :قولو تعالىمؤمنيف في قد جاءت اآلية الكريمة داّلة عمى سمات ال مف ُسكء عذاب، ك
ُجود عمى ُوُجوِىيم منْ أَثر سيَماُىمْ  ﴿  ﴾السُّ

كجكه المؤمنيف لكثرة ، فّسرت ىذه اآلية 2))
 ر.يعب كالسّ مف التّ  ا  الرجل منيـ ُمصفرّ  صبحُ يُ الّميل؛ إْذ سجكدىـ في 

ا مَ لِ  يـ ُيعرضكف يكـ القيامة بعبلماتيـأنّ  يا ُصفرة مف خشية هللا، كنّ أىناؾ مف قاؿ ب ك 
 نيا.جكدىـ في الدّ كاف مف سُ 

                                                           

 .49ص ـ،2001 ،1ط ،األردفّ  ،عماف ،التكزيعّ  الكراؽ لمنشر ك، التطبيق النظرية ك السيميكلكجيا بيف :جميل حمداكي  -(1)
 . 29اآلية الكريمة  : سكرة الفتح -(2)
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ُيْعرُف الُمْجرُموَن بِسيَماُىْم َفيْؤَخُذ  ﴿قولو تعالى:في  حمنسورة الرّ فظة في كما كردت المّ ػ
﴾بالن واِصي، واأَلْقداِم

 .رقة العيكف زُ  سيماىـ مف سكاد الكجو، كبجرمكف المُ  إذ ُيعرؼُ ؛ 1))
 ُففِ عَ الت   نَ ُل أغنياَء مِ َيحَسبُيُم الجاىِ ﴿:في قولو تعالى سورة البقرةفي جاءت أيضا ك 
تدؿ   ك  2) )﴾و َما ُتنفقوا من خْير  فإّن هللا ِبِو َعميمٌ  الن اَس إْلَحافاً  بسيَماُىْم َل َيْسئُمون  َتْعِرُفُيمْ 

 أجكاء الفقراء. اآلية الكريمة عمى حالة ك
تباينت ز، كما الّرمأك  معنى العبلمة ""السيمياءمف خبلؿ ىذه اآليات حممت لفظة  ك 

كممة سيمياء جاءت  فسريف أفّ فيـ بعض المُ  اّلذي كرد فيو؛ إذْ  ياؽسّ ال تفسيرات ىذا الّمفظ حسب
مى الييئة أك األخبلؽ أك غير اعتبرىا  لفظة داّلة ع البعض اآلخر و، كالكجى لكف اللة عملدَ 
 اصطبلحا عمو يفؾ الّمبس كالسيمياء لغة ج البحث لمحديث عف في ظل ىذا التبايف عر  ، كذلؾ
 .مفاىيموذي يسكد ىذا العمـ نتيجة اختبلؼ الّ 

 : الصطالح في المغة و الّسيمياء.2
 :لغة 

"تاج العركس" لزبيدي" معنى:"الّسكمُة بالّضـ، ك الّسَيمُة، الّسيماُء ك الّسيمياُء، جاء في 
الّسيمُة : "العبلمُة عمى  الّشر، قاؿ األعرابي الخيُر كممُدكدْيف) ِبَكسرىَف : العبلمُة ( ُيعرؼ بيا 

ـُ" صكؼ الغنـ ، ك الجمع الّسَي
((3   . 

مػػف تتّبػػع أثرىػػا فػػي التػػي تعنػػي العبلمػػة، فبلبػػد  مياء كبعػػدما تعرفنػػا عمػػى المعنػػى الّمغػػكي لّسػػي
"يرجػػع البػػاحثيف حيػػث  ىػػذا المصػػطمح  ذلػػؾ بػػالرجكع أكال  لجػػذكر المصػػطمح الّنقػػدي المعاصػػر، ك

 إشػػكالية المعنػػى ك عبلمػػة كالػػذيف اىتمػػكا بقضػػايا اللػػى قػػدماء فبلسػػفة اليكنػػاف ائيات إنشػػأة السػػيمي

                                                           

 .41اآلية الكريمة سكرة الرحمف: -(1)
 .273سكرة البقرة: اآلية الكريمة  -(2)
عبػد  الغربػاكي، راجعػو أحمػد عمػر مختػار :  عمػي الكػريـقيػقالزبيدي دمحم مرتضي : تاج العركس مف جكاىر القامكس، تح -(3)

 .432ص، 32ـ، ج2000ق/1421، 1، الككيت، طمؤسسة الككيت لتقدـ العممي، المطيف دمحم الخطيب
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العالمـة الػذيف سػبقكا القػكؿ فػي أّف  (les stoiciensالـّرواقيين) ترجػع إلػى" يػاأنّ  ك " 1) )التأكيػل
Le signes) ) ُيعّد "أكغسطيس"  ك 2) )المعاصرةمنيا ُأخذت الّدراسات  المدلكؿ( ك مف)الّداؿ ك

 شّكل نظريػة الّتأكيػل الّنصػي، ك نؤكؿ(؟ ك أكؿ مف أثار ىذا الجدؿ حكؿ معنى  لفظتي )نفسر ك
 اإلشػػػػارات لممفكػػػػريف )األلمػػػػاف ك فػػػػي القػػػػرف السػػػػابع عشػػػػر مػػػػيبلدي ظيػػػػرت نظريػػػػة العبلمػػػػات ك

لػػػى "حيػػػث يشػػػيركف أيضػػػا إ فػػػي نشػػػأة السػػػيمياء العػػػرب  دكرغفػػػاؿ ال يمكػػػف إ كمػػػا   (3)(اإلنجميػػػز
  مساىمات المفكريف المسمميف في العصر الكسيط

سػػكاء عنػػد  –ىػػذا االىتمػػاـ  شػػارة إلػػى أفّ غػػي اإلك ينب .لداللػػةئل امسػػا ك تػػأمبلتيـ بخصػػكص
، تحكمػػػو رؤيػػػة منيجيػػػة عمميػػػا كاضػػػحا تأسيسػػػالػػػـ يكػػػف مؤسسػػػا  –قػػدماء اليكنػػػاف أك عنػػػد العػػػرب 

ك الببلغػة ك عمػـ ثنايػا عمػـك مختمفػة كفمسػفة المغػة ، بل اتخذ صكرة تأمبلت مبثكثػة فػي مضبكطة
لػػى لػى المبلحظػات  العامػػة منيػا إقػػرب إىػك مػػا جعميػا  تبػدك أ ك عمػـ الفراسػػة ك غيرىػا ك النحػك

 " لػػػػػى قكاعػػػػػد إافتقارىػػػػػا  األفكػػػػػار ك ك اآلراءرغػػػػػـ تضػػػػػارب  ك ،  4))االستقصػػػػػاء العممػػػػػي الصػػػػػاـر
 .كؿ لبركز ىذا المصطمح السيميائييا كانت السبب األنّ أ إالّ مضبكطة 

 :"المنظػػريف لػػو اّدعػػى بعػػض الّنقػػاد ك كليػػد العصػػر كمػػا يكػػف لػػـ  عمػػـ السػػيمياء ك بالتػػالي 
لّسػػيميائية نظريػػة قديمػػة الّنشػػأة  حيػػث اىػػتـ بيػػا القػػدامى مػػف عػػرب ك عجػػـ  بيػػذا الجانػػب مػػف اف

لػى  ىػذا المكضػكع فػي أشػار الفيمسػكؼ "أفبلطػكف إ ك ي سػنة.عمـك  الّمسػانيات منػذ أكثػر مػف ألفػ
بػػذلؾ  لتكصػػيل، كأّف الكممػػة أداة  أكػػد أّف لؤلشػػياء جػػكىرا  ثابتػا، ك "، ك Cartyle")كارتيــل( كتابػو

 (signifiant) الداليككف بيف الكممة ك معناىا، أي بيف )

                                                           

حقػكؿ سػيميائية ) السػيميائيات االجتماعيػة . سػيميائيات المسػرح. سػيميائيات التمقػي( تػر: ك إعػداد  دمحم  التيػامي العمػاري: -(1)
مػـك اإلنسػانية ، مكنػاس المغػرب، ، كمية اآلداب ك الع منشكرات  مجمكعة الباحثيف الشباب في المغة ك اآلدابالتيامي العماري، 

 .5ص
 ،المناصرة رشيد بف مالؾ ك تقديـ عز الديف: تر، أصكليا ك قكاعدىا السيميائية ك:يشاؿ آريفيو جكف كمكد جير م: ينظرػ -(2)

 .21صـ،  2002، الجزائر، د. ط ، منشكرات االختبلؼ
  .22ص: المرجع نفسو، ينظر -(3)
 .5، صسيميائيات التمقي(ائيات المسرح. التيامي العماري: حقكؿ سيميائية)السيميائيات االجتماعية . سيمي -(4)
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فميػػػػػذا  كػػػػػاف الّمفػػػػػظ يعبػػػػػر (، Justesse naturelle ( تبلـؤ طبيعي )(signifiéالمدلول و 
لى ما تمتاز بػو األصػكات الّمغكيػة مػف خػكاص تعبيريػة، أشار أفبلطكف إ قد الشيء. كعف حقيقة 

 .1))كانت األصكات أدكات لتعبير عف ظكاىر عديدة"  لذلؾ . كالمدلكؿ أي العبلقة بيف الداؿ ك
:اصطالحا 

عف "الّسيمياء التي غالبا   إّف الحديث عف أصل المصطمح  السيميائي  يفضي بنا  لمحديث
يعني:  ك( (Semeionما ُتعرؼ بأّنيا دراسة اإلشارات ك)المشتقة مف جذر يكناني ىك

)العبلمة(، ىي دراسة الشفرات، أْي األنظمة التي ُتمّكُف الكائنات البشرّية مف فيـ بعض 
اء أك نكاِح ىذه األنظمة ىي نفسيا أجز  األحداث، أك الكحدات بكصفيا عبلمات تحمل معنى، ك

) الكبلـ .مف الّثقافة اإلنسانّية، برغـ ككنيا عرضة لتغيرات ذات طبيعة بيكلكجّية أك فيزياكية
بسمكؾ األصكات في اليكاء، غير أّف  البشري محدكد بقدرات الّسمع ك الّنطق عند اإلنساف، ك

 .2))(كل لغة بشرية تختص بثقافة تاريخّية معينة 
مة بفؾ شفرات التي تعني العبلمة الميت شارات، كبدراسة اإلاختّص عمـ الّسيمياء ك   

مف فيـ األحداث أك الكحدات  اإلنسافىي بدكرىا ُتعّد أنظمة تمكف  ، كاإلنسانيالخطاب 
 نساف. تاريخّية تخّص اإل ك ،الحاممة لمعنى ما متأثرة  بمتغيرات ثقافّية المحيطة بو،  ك

مكضكعات  الدراسات  "حقبل  أك مكضكعا  ناشئا   بيف السيميائي لما كاف ىذا العمـ  ك
العمـك  نسانّيات كفي منطقة الحدكد المضطربة بيف اإلفإّف الّسيمياء تضع نفسيا  –العقمية 
صارمة جدا ، في حيف يرى عمماء نسانيات أّنيا ة، حيث غالبا  ما يعتقد عمماء اإلاالجتماعيّ 

 . 3))أّنيا تعكزىا الّصرامة العممّية الكافّية" االجتماعيات

                                                           

 91العدد ،محكمة تصدر عف اتحاد الكتاب العرب يمجمة التراث العرب ،عمـ السيمياء في التراث العربيدّفة: بمقاسـ  -(1)
 .68صـ،  2003ق/1424سبتمبر،

ـ 1994، 1ط، بيركت،  ، تر: سعيد الغانميالمؤسسة العربية لمدراسات ك النشرركبرت شكلز: السيمياء ك التأكيل،  -(2)
 . 14 -13ص
 .14، ص: المرجع نفسوركبرت شكلز ينظر: -(3)
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نتيجة ليذا المكقع المضطرب اّلذي يقع فيو حقل الّسيمياء، أك ما يعرُؼ عند الّنقاد  ك
فّؾ شفراتيا  اّلذي ساعدىـ عمى دراسة الّنصكص، ك المنيج الّسيميائيمصطمح بالمعاصريف 

 أنماط متنكعة مف عمميات االتصاؿ ك العميقة الستقصاء باحثيف عف الّدالالت السطحّية ك
 الّتبميغ في كل مجاالت الفعل اإلنساني.

 يختمػػف المػػنيج الّسػػيميائي فػػي الّشػػعر البالسػػيمياء فػػإّف "لكػػكف الّشػػعر لػػو عبلقػػة مباشػػرة  ك  
مػػا  ك سػػيل جػػدا كمػػنيج ال ىػػك طّيػػع ك اختبلفػػا  كاسػػعا  عػػف سػػكاه مػػف المنػػاىج الفعّالػػة األخػػرى، ك

لتالي ىك المنيجية الّصريحة المتماسكة...عند االىتماـ بالّنصػكص الشػعرّية، حيػث يقدمو... ك با
لػػى جعػػل بنػػى التأكيػػل ييػػدؼ إدكر ميػػـ لمػػنيج فػػي المعنػػى ضػػمني فػػي األسػػاس، ىنػػاؾ بالتأكيػػد 

 1))الداللّية ك التداكلية كاضحة ما أمكف." المعنى الّنحكية ك
مجػاالت إاّل  قكاعػد، ك قائمػة بػذاتيا ليػا حػدكد، ككنظرّيػة لػـ تظيػر   السػيمياءفػإّف بالتالي  ك

أّنػػو ال يمكػػف أْف ننكػػر كجػػكد أفكػػار سػػيميائية سػػابقة فػػي التّػػراث اإلنسػػاني  فػػي القػػرف العشػػريف، إالّ 
طػرؽ  مككناتيػا، ك ك فػي كتػب القػدامى تناكلػت )العبلمػة الغربي بػدليل ظيػكر إشػارات العربي، ك
شارة الييا، ك مػف أجػل فيػـ أسػرار الػّدالالت التػي ينتجيػا اإلنسػاف قد سبق اإل كتمقّييا(  إنتاجيا ك

 ككنو عنصر دائـ الّتفاعل مع محيطو. 
أدكات  اسػػػتقّل بذاتػػػو راح سػػػاعيا  فػػػي البحػػػث عػػػف كسػػػائل ك ك لمػػػا تطػػػكر الفكػػػر اإلنسػػػاني ك

ّسػػمكؾ ُعػػّدت نقطػػة انطػػبلؽ لبػػركز ال بالتػػالي ك تكاصػػمّية مبتكػػرة جعمتػػو يتجػػاكز الّسػػمكؾ الفطػػري، 
سػػيككف  التكاضػػع ك الّسػيميائي الُمصػػاحب بأشػػكاؿ رمزّيػػة اْسػػتمدت قيمتيػػا الَتعبيرّيػػة مػػف العػػرؼ ك

 محيطو. الكبير ككنيا تحدد طبيعة العبلقة بيف اإلنساف ك ىتماـليذه األشكاؿ اال
بو يميائية منبعيا الّتفكير الفمسفي اّلذي لـ تتحّرج باالعتراؼ السصكرات الت"أّف: ك باعتبار  

ليل عمى االنتماء الّسيميائي لمفمسفة ىك أشكالو ك الد يميائي ككمبنة أكلى إلثارة المعنى الس

                                                           

  .101، ص، المرجع السابقينظر: ركبرت شكلز: السيمياء ك التأكيل -(1)
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ال منطمقاتيا الّنظرّية دكف الّتعرؼ عمى  يمكف فيـ إجراءاتيا الّتحميمية كال  ؛ ك"مدرسة باريس"
 .1))رىا لممعنى"لمبادي الفمسفّية التي َتحكـ تصك ا

الذي اعتبر  المنطقية ك (Charles.S.Pierce) (بيرس سندرس شارل)باإلضافة إلى منطمقات 
الّشكمي  ذلؾ العمـ الّضركري ك  "المنطق في معناه العاـ ليس سكى اسما  آخر لّسيميائياتأّف: 

 ىك ُيؤّسس لنظرّية العبلمات، ك يظير ذلؾ جمّيا في المراحل التي مر بيا، ك ك "2))لمعبلمات
 .مفصبل  في صفحات الحقة مف البحثسيككف الحديث عف ىذه المراحل 

 : مراحميا و تعريف العالمة.  3
عميو البد  مف قبل العامميف في ىذا الحقل السيميائي ك باالىتماـ الكبيرلقد حظت العبلمة 

جرى العرؼ "قد  ك تقـك عمييا السيمياء لى مفيكميا ككنيا الّمبنة األساسية التيمف التطرؽ إ
ّمغة يقاؿ مثبل أّف لفظة أي عبلمة بمعنى الّداؿ، ففي ال (Signe)عمى أّف استعماؿ كممة 

دو )يحدد  المفيـك الشائعاإلنساف، خبلفا ليذا عبلمة تدؿ عمى  يى»إنساف "
))بأّنيا المركب مف الّداؿ (Signe)العبلمة ((F.D.Saussure"(سوسير ))"المدلكؿ ك 3 4 ،

ر يعتري الّداؿ يعتري بل إّف كل تغيدكف تحقق الطرفيف، بحيث أنو يستحيل تصكر العبلمة 
مثُل  ((F.D.Saussureالعكس بالعكس. فمثل العبلمة كما يقكؿ األلسني السكيسري  المدلكؿ، ك

                                                           

 .27السميائيات مفاىيميا ك تطبيقاتيا، ص ينظر: سعيد بنكراد: -(1)
 .28ينظر: المرجع  نفسو، ص -(2)
، إشارة في عمـ المغة عندي دي سكسير. ك فيما بعد رفض  -(3) )الداؿ( إذ ُتشكل الّصكرة الّسمعية التي ترتبط بمفيـك

السيميكلكجيكف مف اتباع بارت ك ال كاف فكرة كجكد أّي ارتباط بيف الّداؿ ك المدلكؿ ، ك ذىبكا إلى أف "الدكاؿ" تعـك جاذبة إلييا 
دكاؿ لمدلكالت أخرى إضافية. ك كانت النتيجة خمخمة كممة مدلكؿ ك إيجاد اضطراب فييا، المدلكالت التي تختمط بيا لتصير 

إذ ليس ليما معنى دقيق في الكقت الحاضر، ك ىذا (؛ Signifie.Signifiantكما حصل ذلؾ في الترجمة المضطربة لكممتي )
 .246 -245تأكيل، صال السيمياء ك ي ىذه القضية ./ ركبرت شكلز:ما يبرر المكقف السيميكلكجي ف

الػػذي يشػػكل اإلشػػارة بارتباطػػو بصػػكرة معينػػة. غيػػر أف فكػػرة "المفيػػـك Concept)المػػدلكؿ( عنػػد دي سكسػػير ىػػك المفيػػـك  -(4)
المتأخريف مف أمثاؿ ركالف بارت. ك كممة مدلكؿ ماتزاؿ  "أثبتت أنيا جامدة ك عقبلنية أكثر مما يجب بالنسبة إلى السيميكلكجييف

ت الكثيػػر مػػف فائػػدتيا/ مفيػػدة كطريقػػة لمكػػبلـ عػػف معنػػى اإلشػػارة دكف طػػرح سػػؤاؿ المرجػػع ك اإلحالػػة، لكنيػػا فػػي أحػػكاؿ أخػػرى فقػػد
 . 251ص السيمياء ك التأكيل، ركبرت شكلز:
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الطرفيف لمعبلمة  . ىذا التركيب الثنائيف قطع أحد صفحتييا دكف قطع اآلخرالكرقة التي ال يمك
  في الشكل التالي:  1))"(دو سوسير)يصكره 

 
المػػدلكؿ(، ىػػذا فيمػػػا  العبلمػػة ال تعتبػػر عبلمػػة إاّل إذا تػػكفر طرفييػػػا مػػف )الػػداؿ كبالتػػالي  ك

 .((F.D.Saussure(دو سوسير)يخص العبلمة الغير الّمغكية عند 
لمعبلمة كذلؾ  (سوسير دو)ّنيـ يأخذكف الداللة بكجو أعـ مما حدده مناطقة العرب، فإ" أما 

 كرة أكثرصب دكف تخصيص لطبيعة المدلكؿ، كما أّنيـ يدخمكف الّشخص الُمْدِرؾ في اعتبارىـ
 ك 2)) آخر" بشيءككف الشيء بحالة، يمـز مف العمـ بو العمـ  ، فعندىـ أف الداللة ىي " صراحة

 :تظير في الّشكل التالي
 

                                                           

 .12 -11ـ، ص 1990، 1، ط، بيركت، لبنافعة ك النشرالطميعة لطبادار عادؿ فاخكري: تيارات في السيمياء،  -(1)
 .13ص نفسو، المرجع  ،عادؿ فاخكري  -(2)
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 شــارل ســندرس)منػػو الفيمسػػكؼ األمريكػػيىػػذا التركيػػب الثبلثػػي لمداللػػة ىػػك الػػذي ينطمػػق  ك"
مة، المقكمات التي تشّكل العبلمة، ، حتى يستخرج ك ُيعّيف بصكرة مفّص (Charles.S.Pierce) بيرس

 ،" كأي"  المػاثكؿ(.Representament)أيضػا   ، أك مػا يسػميو(Signe)حيث يعّرؼ "العبلمة
عبلمػػة فال ،1))مػػا آخػػر، مػػف حيثيػػةالُمستحِضػػر"، بأّنيػػا الّشػػيء الػػذي يقػػـك لشػػخص مػػا مقػػاـ شػػيء 

مسػاكية ليػا أك أكثػر تطػكرا  عبلمػة  اإّمػ ،د في ذىف الّشػخص اّلػذي ُكجيػت إليػو عبلمػة أخػرى تكلّ 
   ((Interpretant"التعبير"  اسـ "بيرس" يطمق عميياك  ،ةعرؼ بالعبلمة الذىنيّ كىي ما تُ  يا،من

،  ليسػػػت مجػػػرد (Charles.S.Pierce)""كرسات فػػػي تصػػػكر بػػػ" السػػػيميائيفّ إك بالتػػػالي فػػػ
جرائيػػة يمكػػف اسػػتثمارىا فػػي قػػراءة ىػػذه الكاقعػػة النصػػّية أك تمػػؾ، كمػػا ال يمكػػف أْف تكػػكف إأدكات 
كل األسئمة التي تطرحيا الكقائع، إّنيػا عمػى الّنقػيض  فجابة عاإل فجا  تحميميا جاىزا  قادرا  عنمكذ

الداللػػػة ك نمػػػط تػػػداكليا ك  نتػػػاج الكرة السػػػيميكز... سػػػير  فعػػػل، أي سػػػيميكز، ك فيػػػي  مػػػف ذلػػػؾ
 .2))استيبلكيا"

                                                           

 .14، ص، المرجع السابقعادؿ فاخكري: تيارات في السيمياء -(1)
 ، الدار البيضاء المركز الثقافي العربيبنكراد : السيميائيات ك التأكيل مدخل إلى السيميائيات  ش. س بكرس،  سعيد -(2)

 .28 -27ـ، ص2005، 1المغرب، ط
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ذلػؾ أف اإلمسػاؾ بيػذا  "تصػكر متكامػل لمعػالـ. :فيػي يمكف أف نعبر عنيا بصياغة أخرى  ك
، أي باعتباره عبلمات، يشير إلى اسػتحالة العالـ باعتباره سمسمة المتناىية مف األنساؽ السميائية

نسػػيجا مػػف العبلمػػات، أي  باعتبػػارهفصػػل العبلمػػة عػػف الكاقػػع، مػػاداـ ىػػذا الكاقػػع نفسػػو ُينظػػر إليػػو 
   .1))لحظة استيعابيا في الفعل اإلنساني سمسمة مف اإلحاالت التي تضمحلّ 

غير منتيية باإلضافة إلى" أّف مكتيا ليس  د سمسة مف العبلماتتكلِّ  العبلمة الكاحدةإفا 
سمسة  يكّلد مف جديد لحظة تحققو اإلنسانيمكتا نيائيا، إّنو مكت مؤقت ك عرضي. فيذا الفعل 
 .2))"اإلحاالتمف العبلمات التي ُتْدَرُج ضمف سمسة جديدة مف 

ليست  (بيرس)لسيميائيات في تصكر "العبلمات متجددة مما جعل طبيعة ابالتالي  ك 
افة جامدة تدرج أنكاع العبلمات في خانات قارة بشكل نيائي. إّنيا ترّد كل األنساؽ إلى صن

تجعل منو صانعا لمعبلمة ك تقدمو  حركية الفعل اإلنساني إّنيا تجعل مف اإلنساف عبلمة ك
 3))كضحية ليا في نفس اآلف" 

العبلمة  ليس مكت نيائي بل مؤقت، ألّف الفعل اإلنساني ُيكلد  القكؿ أّف مكتكخبلصة 
قامكا  الىا العمماء اىتماما كبيرا كأكْ مف جديد لحظة تحقيقو سمسمة جديدة مف العبلمات. ك ليذا "

تكصمكا إلى أّف الّنظاـ  تعميميا مف أجل إدراؾ مجاؿ أكسع لماىيتيا، ك تميزىا ك بتصنيفيا ك
 .(4)  "أسس عمى أنكاع مف العبلماتالسيميائي لمعبلمة يت

 :مراحل العالمة 
 حكؿ العبلمات إلى  ثبلث مراحل: (بيرس) قّسمت كتابات

                                                           

 27، ص المرجع  السابق ،بنكراد : السيميائيات ك التأكيل مدخل إلى السيميائيات  ش. س بكرس سعيد -(1)
 .27المرجع  نفسو ، ص -(2)
 .28-27، صالمرجع نفسو -(3)
 .76، صعمـ السيمياء في التراث العربيدّفة: بمقاسـ  -(4)
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بمراجعػػة لممقػػكالت حيػػث ارتبطػػت نظريػػة العبلمػػات  (1870-1851: )المرحمــة الكانطيــة -
بشػػكل  (dyadique)الزكجػػي  أك (bivalente)الكانطيػػة فػػي سػػياؽ المنطػػق األرسػػطي الثنػػائي

 أدؽ.
منطقا جديدا   رحمةخبلؿ ىذه الم (بيرس)اقترح  (1887-1870: )المرحمة المنطقية -

الضامف لمتصكر  اعتبر المنطق الجديد األساس ك لمعبلمات لكي يعكض المنطق األرسطي، ك
 الثبلثي عف المقكالت ك العبلمات .

 (بيرس) حيث طكر (1914-1887: ىذه المرحمة األخيرة )المرحمة السيميوطقية -
النظرية الجديدة لمعبلمات لعبلقة مع نظريتيا الجديدة لممقكالت. معتمدا عمى كتابات ىذه 

الالدي )باالعتماد عمى رسائمو المكجية إلى  المرحمة األخيرة التي نجدىا في األعماؿ الكاممة، ك
 . (1) ("1911-1903) (ويمبي

 فمسفة سيميوطيقا بيرس: 4.
 أو )سـيْميوطيقا((sémeiotique)  بيرس)سـيمُيوطيقا("نظرية العبلمػات التػي يسػمييا  إفّ 

  إذا كاف مف الممكف تطبيقيا باعتبارىا نظامػا قػائـ الػذات، ال يمكف فصميا عف مجمكع فمسفتو. ك
باسػػتقبلؿ عػػف  فإننػػا نخشػػى، إْف نحػف أّكلناىػػا دكف األخػذ بعػػيف االعتبػػار الفمسػػفة التػي تتضػػمنيا، 

ك حسػػب آليػػة  (2) إجراءاتػػو ك داللػػة ىػػذا الّنظػػاـ ك مفاىيمػػو الفمسػػفة، أْف نسػػم فيػػـ معنػػى كىػػذه 
مػػا يتداكلػػو ىػػك  كمػػا ينتجػػو عبلمػػة،  ك  ،ك مػػا يحػػيط بػػو عبلمػػة ،اإلنسػػاف عبلمػػةفػػإّف   (بيــرس)

ال شػػيء يمكػػػف أف يشػػػتغل  يفمػػػت مػػف سػػػمطاف العبلمػػػة ك"أّنػػو ال شػػػيء ك بالتػػػالي  أيضػػا عبلمػػػة.
عمقػو،  كمػا ال يمكػف القػكؿ أف كػل شػيء مكجػكد  كق اّلذي يحدد لو حجمو ك امتداده خارج الّنس

لمػا كانػت  ك 3))فػي الفضػاء الكػكني قػكانيف إّنمػا تحكمػو قكاعػد ك في الككف ليس حرا في كجػكده ك
                                                           

 مطبعة بكعمي الرحماف عبد تقديـ ك تر ،جككيل  ريطكري: التحميل السيميكطيقي  لنص الشعري ، ينظر: جيرار دكلكداؿ -(1)
 .9 -8ص ـ1994 ،1ط ،الرباط ،الجديدة المعارؼ

 .9، صالمرجع نفسوينظر:  -(2)
 .73التأكيل مدخل لسميائيات ش. س بكرس،  ص ينظر: سعيد بنكراد : السميائيات ك -(3)
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عبلمػػة مرتبطػػة ": فيمػػا يمػػي يتضػػح ذلػػؾ ك  بػػو مػػا يحػػيطكػػل  ك باإلنسػػافمة العبلمػػة كثيقػػة الّصػػ
ضػػيع، كصػػكال إلػػى تػػأمبلت رّ مػػف صػػرخة ال إْذ ىػػي حمقػػة مػػف العبلمػػات بػػدءا   ؛اإلنسػػانيةبالتجربػػة 
يػا تحتػكي فػي داخميػا عمػى ثالػث إنّ  ثػاف ك ، العبلمة في ذاتيا يمكف أف تشػتغل كػأكؿ كالفيمسكؼ

 .1))اإلمكاف ك التحقق ك القانكف 
 انطبلقا مفعمى نطاؽ كاسع  يدرس العبلمات (بيرس)ؿالسيميائي اإلنتاج ّف بالتالي إ ك
باعتباره  لتشمل مفيـك الككف ككلقافات إلى غاية انفتاح نافذتيا عمى الثَ   ةالسيميائينشأتيا 
 .عبلمة

انطبلقػػػا مػػػف بدايػػػة اإلرسػػػاؿ  مػػػّر بمراحػػػل متعػػػددةعمػػػى السػػػيميائية  (بيـــرس)ركيػػػز كمػػػا أّف تّ 
   :جيدا عمينا التطرؽ لمنقاط التالية (بيرس) حتى نكضح  سيميكطيقا  ، كالعبلمةلمتمقي كصكال 
 كك كل ما يكجد في ذىف كل كائف، في كل زماف ى ك (phaneron)الفانيرون: -

 و.مكاف، سكاء طابق شيئا أك لـ يطابق
الذي باعتماده عمى المبلحظة المباشرة  العمـ »:ىي (phaneroscopieالفانيروسكوبية)
 بتعميـ ىذه المبلحظات، يمّيز بيف كثير مف األقساـ الكبرى لمفانيركنات ك لمفانيركنات، ك

يمكف نظرا لككنيا مختمطة بطريقة جد مبيمة، أّنو ال  يصف خصائص كل قسـ منيا ك ُيظِير
أّنو مف الكاضح أف خصائصيا ليست مختمفة تماما، ثـ يؤكد بشكل  عزؿ أي كاحدة منيا، ك

يبدأ  يتعّذر دحضو أّف كمية المقكالت الكبرى لمفانيركف ىذه ُتختصر في الئحة شديدة القص، ك
الصعب الذي يتخمص في تعدد األقساـ الصغرى األساسية ليذه  أخيرا في العمل الّدقيق ك

 . 2)) المقكالت"
كصفيا، إذ تتكلى  بدراسة األفكار ك )بيرس(حسب الفكركسككبيا  تعنى " ك بمعنى آخر  

بكصفيا نظرية قاعدية تحديدا ؛ دراسة تمؾ األفكار التي تصدر عف الّتجربة العادية ك 

                                                           

 .73، صالمرجع السابق ،التأكيل مدخل لسميائيات ش. س بكرس السميائيات كسعيد بنكراد :  -(1)
 .18 -17ص ي: التحميل السيميكطيقي لنص الشعري،ريطكر   جككيل ،دكلكداؿ رارجي -(2)
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لمدى مقبكليتيا  لذلؾ يقترح  دكف أف تمتفت ، كعيا ضمف عبلقتيا بالحياة اليكميةتتصرؼ طبي
كانت صكر  فأية عمى المحتكى الكمي لمكعي داللة بيذه التسمي كصفيا بالفانيركف  )بيرس(

حضكرىا في الذىف ك أيا كانت قيمتيا المعرفية أك مدى تطابقيا مع ما ىك كاقعي فيي ال 
 1)).تخرج عف مجاؿ الكعي"

 ىي: (بيرس)حسب  الفانيركسككبيا ك الفسيكلكجية، ك المقكالت الفانيركسككبية،نفيـ أف   -
الظاىر ىك المجمكع الجماعي الحاضر في الذىف بأية  ك( Phanéron) كصف لمّظاىر"

 2)).بتطابقو أك عدـ تطابقو مع شيء كاقعي" االىتماـبأية طريقة دكف  صفة، ك
كجكد "تحدد ثبلثة) أنماط لمكجكد( ىي: بأّنيا  الثبلثةلممقكالت  (بيرس)كما كرد تعريف  

الكقائع  كجكد القانكف الذي سيحكـ ىذه الفعمية، كك كجكد الكاقعة  كعي المكضكعي،اإلمكاف النّ 
 .3))"استقباال
"نمط في الكجكد يتحدد في ككف  ( : ك ىيألكالنيةأي ) ا اإلمكاف النكعي البداية مع  ك

 مكاناإ الّ إالشيء ال يمكف أف يككف ىذا  ك .شيء ما ىك كما ىك إيجابيا دكف اعتبار لشيء آخر
 .دكف أف يحتاج إلى شيء ثاف ليثبت كجكده مكجكد فالشيء في ذاتو 4))"

 الّنكعيػػات(  كػػالخكؼ ك الفػػػرح ك مكف ىػػذه المقكلػػة إلػػى )األحاسػػيس كمضػػ (بيــرس)ك يػػرّد 
فكػػػل شػػػيء ميمػػػا كػػػاف تعقيػػػده  .األحػػػادي لمكػػػكف :"العنصػػػر بالتػػػالي ىػػػي  األخضػػػر ك األحمػػػر ك

قػػد ال  قػػد تتحقػػق ك األكالنيػػةإّف المعطيػػات المكصػػكفة داخػػل   5)).كتنػػافره يمتمػػؾ نكعيتػػو األصػػمية"
 جكىرىا. تتحقق دكف المساس بكنييا ك

                                                           

ـ  2008،  1فييـ الشيباني: معالـ السيميائية العامة )أسسيا ك مفاىيميا(، سيدي بمعباس،  الجزائر، ط عبد القادر -(1)
 .79ص
 .49السميائيات ك التأكيل مدخل لسميائيات ش. س بكرس، ص سعيد بنكراد: -(2)
 .53، صالمرجع نفسو -(3)
 .54، صالمرجع نفسو -(4)
 .61، صالمرجع نفسو -(5)
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األكالنية تعػّد مقكلػة عامػة ألّف عمكميتيػا ليسػت مػف طبيعػة قانكنيػة فكريػة كمػا  فإفّ  بالتالي ك
الّسػػديمي الػػذي ال يتحػػدد مػػف خػػبلؿ أجزائػػو  ىػػك الّشػػأف مػػع الثالثانّيػػة،  بػػل ىػػي طبيعػػة اليبلمػػي ك

ال يمكػف أف  يمكننا أْف نفكر بأّف فكرة المطمػق ترتكػز عمػى أسػاس معرفػي إذْ بالتالي ال  المككنة ك
 1))نفكر في ىذا األكؿ مف خبلؿ أجزائو"

تعطينػػا  كىػػي مػػا تمػػنح الكينكنػػة لشػػيء (بيــرس)حسػػب   (: الثانيانيػػةأمػػا الكاقعػػة الفعميػػة ) -
بثػاف  عبلقتػو"ىػي نمػط كجػكد الشػيء كمػا ىػك فػي مػف خػبلؿ أجزائػو عرؼ عمى مميزاتو فرصة التّ 

ة الثانيانّيػإلػى  ةمػف األكالنّيػ االنتقػاؿيػتـ  ك 2))يا تعيف كجكد الكاقعة الفرديػة"ثالث، إنّ ل اعتبار مادكن
 أْي االنتقاؿ مف عالـ اإلمكاف إلى الكجكد العيني المحدد عبر كقائع محققة.

إسػػقاط  الفردّيػػة كىػػي أداة اإلنسػػاف فػػي الػػّتخمص مػػف التجربػػة أمػػا القػػانكف أك) الثالثانّيػػة(:   -
الشػرط األسػاس " :ك ىػي السنف كتكثيػف لمجمػكع الّتجػارب الفردّيػة، فالثالثانيػة ىػي القػانكف العػاـ 

يقػػـك بتنظػػيـ  يكمػػف فػػي كجػػكد عنصػػر إنسػػاني خمػػق حػػكار بيػػا ك إلنتػػاج داللػػة، لتػػداكؿ المعنػػى، ك
أف كل ذاكرة تتحدد مػف جربة العادية كفق مصفاة تتطابق مع الذاكرات الفردية بحيث معطيات التّ 

 3)) ."خبلؿ ذاكرة المجمكع
ة فػػي جربػػة اإلنسػػانيّ لتّ با قػػد اخػػتّص  بذاتػػو، ك اكتفػػىحقػػل ىػػي نظريػػة المقػػكالت  عميػػو فػػإفّ  ك

بنػى عميػو السػيمائيات باعتبارىػا نظريػة المعرفػة ذي تُ الحجػر األسػاس اّلػ ليػذا عػّدت  ك ،عمكمتييا
 .دراؾمنطقا في اإل ك

 : أقسام العالمة 
  (:Icon)األيقونة تعريف  -أ
سػػـ أك ىػػي عبلمػػة دالػػة عمػػى مكضػػكعيا عػػف طريػػق المشػػابية سػػكاء كانػػت مشػػابية بالرّ  ك
 مكضكعيا حيث أنيا ترسمو ىي عبلمة تدؿ عمى  » :األيقكنة (يرسب) عرؼيُ  ك ،المحاكاة

                                                           

 .59ص ، المرجع السابق،السميائيات ك التأكيل مدخل لسميائيات ش. س بكرس سعيد بنكراد:-(1)
 .61صالمرجع نفسو،  -(2)
 .69، صالمرجع نفسو -(3)
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الّتشػابو تمثمػو مػف جيػة بالتالي ُيشترط فييػا أف تشػاركو بػبعض الخصػائص، أي أفْ   كتحاكيو  ك
، ق األيقكنػػػة  بصػػػفات معينػػػة مػػػف الشػػػيء. لكػػػف بػػػالرغـ مػػػف أّف الّتشػػػابو  يفتػػػرض  تعمػػػمػػػا بينيمػػػا

المػػػدلكؿ، فعػػػف ذلػػػؾ ال يمػػػـز بالضػػػركرة  أْف تكػػػكف األيقكنػػػة متكقفػػػة عمػػػى كجػػػكد مكضػػػكع خػػػارجي 
معػػػيف ، إذ كثيػػػرة ىػػػي األيقكنػػػات التػػػي ال تػػػدؿ إاّل عمػػػى مكضػػػكعات كىميػػػة أك متخيمػػػة كمػػػا فػػػي  

عػػػػض الرسػػػػـك مػػػػف  )الصػػػػكر كالمسػػػػرحيات ك األفػػػػبلـ (، ناىيػػػػؾ عػػػػف أّنػػػػو فػػػػي أغمػػػػب األعمػػػػاؿ ب
مػػػف أمثػػػاؿ األيقكنػػػة :  . ك إنجػػػازهالتذكاريػػػة تسػػػبق عػػػادة النمػػػاذج ك التصػػػاميـ المكضػػػكع المنػػػكي 

 المعػػػػادالت ك التكابػػػػع ك االسػػػػتعارات ك النمػػػػاذج ك البنيػػػػات ك التصػػػػاميـ ك الّصػػػػكر ك الرسػػػػـك ك
: ك انطبلقػػا مػػف ىػػذا المعنػػى 1)) األشػػكاؿ الّشػػعرية( أنكاعيػػا )األشػػكاؿ المنطقيػػة كاألشػػكاؿ عمػػى 

بالتػػػالي  ك، 2))ىػػػي تشػػػبو المكضػػػكع اّلػػػذي تمثمػػػو األيقكنػػػة عبلمػػػة فرعّيػػػة أكلػػػى لبعػػػد المكضػػػكع ك"
 .ما عف طريق الّتشابو أك الّتماثلاأليقكنة كل إشارة تدّؿ عمى شيء 

: "عبلمػػة (يــرسب)عرفيػػا  اىد أك المؤشػػر كالّشػػأك ( Indice ): ةالقرينــتعريــف  -ب
تشػػير إلػػى المكضػػكع الػػذي تعبػػر عنػػو عبػػر تأثرىػػا بػػذلؾ المكضػػكع، فيػػي ال يمكػػف أف تكػػكف إذف 

بمػػػا أّف المؤشػػػر يتػػػأثر  كعيػػػة ماىيػػػة مسػػػتقمة عػػػف أي شػػػيء آخػػػر، كالنّ  كعيػػػة ألفّ ...العبلمػػػة النّ 
المؤشػػر يقػػـك بالّداللػػة بصػػفتو متػػأثرا  ك بالمكضػػكعة فػػبل بػػد أف يشػػارؾ المكضػػكعة فػػي نكعيػػة مػػا

ذف نكعػػا مػف األيقػكف مػػع أنػو أيقػكف مػف نػػكع خػاص، فميسػت أكجػػو إبالمكضػكع فالمؤشػر يتضػمف 
التعميػػل  مػػا نّ إ ك، الشػػبو فقػػط حتػػى بصػػفتيا مكّلػػدة لمعبلمػػة ىػػي التػػي تجعػػل مػػف المؤشػػر عبلمػػة

   3))."عف المكضكع ىك الذي يجعل المؤشر عبلمة الفعمي الّصادر

                                                           

يح ك طفى حماده ىاشـ، عدناف حمكد ، المراجعة ك التصحمعيد اإلنماء العربيالمكسكعة الفمسفية العربية ،  معف زيادة : -(1)
 .757، ص2: )أ. ش(، )المدارس ك المذاىب ك االتجاىات ك التيارات (، مج1ـ، ؽ1988،  1، طعصماء نعمة

 . 15ص ريطكري: التحميل السيميكطقي لنص الشعري،ك جككيل   جيرار دكلكداؿ -(2)
، 1، المغرب.  ط، الدار العربية لمعمـكجبر العبلمات( السيميائيات الكاصفة )المنطق السيميائي كينظر: أحمد يكسف:  –( 3)

 .92ـ، ص2005ق/1426
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القرينػػػة عبلمػػػة فرعيػػػة ثانيػػػة لبعػػػد المكضػػػكع ، تحيػػػل عمػػػى المكضػػػكع الػػػذي "نسػػػتخمص بػػػأّف 
يػػا تقػػيـ عبلقػػة مباشػػرة بػػو، أك عبلقػػة مبلصػػقة لػػو كمػػا يقػػكؿ بػػكرس. إف مظيػػر ذلػػؾ ألنّ  تمثمػػو، ك

 .1))المرض ىك السبب في بركز ىذا المظير" مرض ما ىك قرينة عمى ىذا المرض، ألفّ 
غالبػا مػا يكػكف ىػذا  ارتباطيػا بمكضػكعيا ك أثنػاءعبلمػة تحكميػا عبلقػة سػببية  ىي :القرينة

يقكنػػة األ قػػد تظيػػر بعػػض االختبلفػػات بػػيف القرينػػة ك ك ،جػػاكرأك مػػف خػػبلؿ التّ  ،االرتبػػاط فيزيقيػػا
 :في األكجو التالية

 .تفقد خصكصيتيا عندما ينعدـ مكضكعيا :األيقونة 
لػـ  مكضػكعيا لكنيػا ال تفقػد ىػذه الميػزة إذْ  انعدـ ذْ إتفقد حاال الميزة التي تجعميا عبلمة  :القرينة 

 .يكجد تعبير
قد تدؿ عمى مكضكعيا بصكرة غير مباشرة بحيػث قػد تفصػل بينيمػا قرينػة أخػرى أك  :القرينة

 ك نسػاف،اإلىذه األخيػرة قرينػة عمػى كجػكد  ك، مجمكعة قرائف مثبل الدخاف قرينة عمى كجكد النار
بػػيف نػػكعيف مػػف القػػرائف، قػػرائف  (يــرسب)مػػف ىػػذا المنطمػػق يميػػز  قرينػػة لكجػػكد الطعػػاـ ك اإلنسػػاف
 إلػػػػىىػػػػي التػػػػي تشػػػػير  قػػػػرائف منحػػػػدرة ك مكضػػػػكعيا مباشػػػػرة ك إلػػػػىىػػػػي التػػػػي تشػػػػير  أصػػػػمية ك

 2))."مكضكعيا بكاسطة سمسمة مف القرائف المتصمة
 (: Symbolمز)الرّ تعريف  -ج
ألنيػا تػدؿ  ك ،ة محضػةيػا عبلمػة إنسػانيّ ذلػؾ أنّ  أكثرىػا تجريػدا، ك أفضػل العبلمػات ك يعدّ  ك

قػد  ميب فػي الداللػة عمػى الكنيسػة كالقرينة كشكل الّص  عمى مكضكعيا بالكضع عكس األيقكنة ك
:"عبلمة فرعية ثالثة لبعد المكضكع تحيػل عمػى المكضػكع الػذي تشػير قائبل  الرمز (يرسب)عرؼ 

قانكف، أك بفضل أفكار عامة مجتمعة كما يحدث في العػادة، إف مكضػكع الّرمػز عػاـ إليو بفضل 
البػػد أف تكجػػد فػػي المكضػػكع حػػاالت )متحققػػة( لشػػيء يشػػير إلييػػا الرمػػز، ميمػػا  كمػػا ىػػك رمػػز، ك

                                                           

  .15جيرار دكلكداؿ، ك جككيل  ريطكري: التحميل السيميكطقي لنص الشعري، ص -(1)
، دار العالـ العربيآخركف: مدخل إلى السيميكطيقا، أنظمة العبلمات مف المغة ك األدب ك الثقافة  كسيزا  قاسـ نصر  -(2)

 .142د . ت، ص القاىرة ، د. ط،
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مػػا قػػكرف  ذْ نتيجػػة لؤلىميػػة البالغػػة لمرمػػز؛ إ ك  .(1)كانػػت متخيمػػة ، فػػالرمز يسػػتتبع إذف قرينػػة مػػا"
يكشػف عػف أغكارىػا  لى لّب األشياء كإذي يمج بالفعل اإلنساني الّ ّنو يرتبط ألالقرينة،  باأليقكنة ك

يقـك بعممية الػّتحكـ بػيف  الشعرية،  ألّنوكىذا ما زاده قيمة في دفع البنية الكمية لمغة  ،مكنكناتيا ك
  ،المكضػكعالرمػز  ال يشػبو  كػذلؾيما غير تحكمية، نيبكانت العبلقة ك إْف المدلكؿ حتى  الّداؿ ك

السػػػػطحية التػػػػي  ال يتػػػػأثر بتمػػػػؾ الّتغيػػػػرات الطفيفػػػػة كلبلتصػػػػاؿ ك غيػػػػر قابػػػػل  فكبلىمػػػػا ينفعػػػػل ك
 ك ،الػػػػػذىني لكجػػػػػكد، ك)ا ثػػػػػةبثبل يػػػػػرسقػػػػػد حػػػػػددىا ب حقػػػػػق الػػػػػثبلث كتمارسػػػػػيا عميػػػػػو حػػػػػاالت التّ 

 2))(.الممكف
عرفيػػػة يػػػتـ مػػػف  القرينػػػة يقػػػـك بإرسػػػاء قكاعػػػد مػػػز عمػػػى خػػػبلؼ األيقكنػػػة كالرّ  أفّ بػػػمػػػع العمػػػـ  

شػػػاط اإلنسػػػاني ألفػػػراد األمػػػة الكاحػػػدة، أك بػػػيف أفػػػراد ممارسػػػة ذلػػػؾ النّ ، ك خبلليػػػا تبػػػادؿ المعرفػػػة
 .المجمكعة الكاحدة

مبػػدأ التثميػػث  عتمػػدابتقسػػيـ آخػػر لمعبلمػػة م Charles. S.Pierce) )(بيــرس) كمػػا قػػاـ  
ي عناصر البد  مػف الفصػل فييػا ى انطبلقا مف العناصر الثبلثة) المكضكع، الممثل، المؤكلة( ك

 :قاط التاليةخبلؿ النّ مف 
 :٭الماثول

تحتػػػكي ىػػػذه الثبلثيػػػة عمػػػى مبػػػدأ  ثػػػاف ك ثالػػػث، ك العبلمػػػة ىػػػي عبلقػػػة ثبلثيػػػة بػػػيف أكؿ ك إفّ 
ىػك نفسػو قابػل ألْف يتحػكؿ إلػى أكؿ  اإلحالة البّلمتناىيػة، فػاألكؿ يحيػل عمػى الثػاني عبػر ثالػث ك

العبلمػػػة أك  إفّ : "لممػػػاثكؿ فػػػي قكلػػػو )بيـــرس(يحيػػػل عمػػػى ثػػػاف عبػػػر ثالػػػث جديػػػد، ك جػػػاء تعريػػػف 
يخمػق عنػده  وبأيػة طريقػة. أّنػ صػفة كالماثكؿ ىي شيء يعكض بالنسبة لشخص ما شيئا ما بأيػة 

ىػذه  مػؤكال لمعبلمػة األكلػى كالعبلمػة التػي يخمقيػا أطمػق عمييػا  تطكر. إفّ عبلمة مكازية أك أكثر 
إّنمػػػا  ك يءبمعنػػػى أف المػػػاثكؿ ال يزيػػػدنا معرفػػػة بالّشػػػ، محػػػل شػػػيء ىػػػك مكضػػػكعيا العبلمػػػة تحػػػلّ 

                                                           

  .20جيرار دكلكداؿ ك  جككيل ريطكري: التحميل السيميكطقي لمّنص الشعري، ص -(1)
 .143السيميكطقيا أنظمة العبلمات، صك آخركف: مخل إلى  نظر: سيزا قاسـي -(2)
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ىػػػػك فػػػػي نفػػػػس الكقػػػػت المعرفػػػػة  ذي يجعػػػػل "منيػػػػا شػػػػيئا قػػػػاببل لتعػػػػرؼ كمكضػػػػكع العبلمػػػػة ىػػػػك اّلػػػػ
المكضػكع ىػك عمبػة  مػثبل كرقػة حمػراء ىػي المػاثكؿ، ك"1))متمػق المفترضة مف خبلؿ كجكد باث ك

 ".صباغة حمراء
األحاسيس  كعيات كالنّ  التي تؤدي إلى الخركج مفاألداة األكلى ىك الماثكؿ  نفيـ  بأفّ  

مكضكع ما ال تمغي  إلى إحالتو أفّ األحاسيس، كما  ك ،كعياتلى ما يمثل تجسيدا ليذه النّ إ
 .(كفق مبدأ المقكالتجزئة، مكاف استمراره في الحياة ككياف مستقل باعتباره قابل لتّ إ)

  (Objet):٭الموضوع
كاقعيػػػا أك متخػػػيبل أك قابػػػل  ىػػػذا الشػػػيء الممثػػػل قػػػد يمثػػػل  ، كىػػػك مػػػا يقػػػـك المػػػاثكؿ بتمثيمػػػو

" إف مكضػكع :قػكؿيف مبلحظػةىذه ال (بيرس )كيمخص اإلطبلؽأك ال يمكف تخييمو عمى  ،لمتخييل
 المكضػكع "كالعبلمة ىك المعرفة التي تفترضيا العبلمة لكي تأتي بمعمكمات إضافية تخص ىذا 

"إذا كػػاف ىنػػاؾ شػػيء يحػػدد معمكمػػات دكف أف يكػػكف ليػػذه  :عريػػف بقكلػػوىػػذا التّ  (بيــرس) يكضػػح
 2)) "يا ستككف معمكمة غريبةالمعمكمات أدنى عبلقة بما يعرفو الشخص الذي يستقبميا لحظة بثّ 

 (Dynamique)( و دينـــامي  Immediat)مباشػػػر " المكضػػػكع  إلػػػى (بيـــرس)ك  يقسػػػـ 
كالمكضكع المباشػر كمػا تمثمػو العبلمػة، كالمكضػكع الػدينامي الكاقعي)الػذي بسػبب طبيعػة األشػياء 

إّنمػػا تشػػير إليػػو تاركػػة المػػؤكؿ اكتشػػافو عػػف طريػػق التجربػػة  ال يمكػػف لمعبلمػػة أف تعبػػر عنػػو ، ك
 .3))المجانية"

 

                                                           

 .78بنكراد: لسمائيات ك التأكيل مدخل لسمائيات ش. س. بكرس، ص سعيد  -(1)
 .17التحميل السيميكطقي لنص الشعري، ص جيرار دككلكداؿ ، ك جككيل ريطكري: -(2)
 .17، صالمرجع نفسو -(3)
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 Interpretant)) ((1المؤول:٭
اّلػػذي يعتبػػر ثالػػث عنصػػر داخػػل نسػػيج  أمػػا العنصػػر الثالػػث فػػي أقسػػاـ العبلمػػة ىػػك المػػؤكؿ

باإلحالػة  ىك ما يحددىا في نياية المطاؼ، إّنو عنصر الّتكسػط اّلػذي يسػمح لممػاثكؿ السميكز، ك
  عمى مكضكعو كفق شركط معينة، فػبل يمكننػا الحػديث عػف العبلمػة إاّل مػف خػبلؿ كجػكد المػاثكؿ
باعتبػػاره العنصػػر اّلػػذي يجعػػل االنتقػػاؿ مػػف المػػاثكؿ إلػػى المكضػػكع  أمػػرا  ممكنػػا ك يحػػدد لمعبلمػػة 

 كالت :يمّيز بيف ثبلثة أشكاؿ مف المؤ  بيرس. ك2))صحتيا ك يضعيا لتداكؿ ككاقعة إببلغيو"
  :المؤول المباشر  -
كػػكف ليػػا تينبغػػي أف  عبلمػػةإف المػػؤكؿ المباشػػر ىػػك متضػػمف فػػي كػػكف كػػل ": بيــرس حسػػب
   » ؿخص الذي يؤك الخاصة قبل أف يككف ليا الشّ  ((Intérprétabilité تأكليتيا

  :المؤول الدينامي  -
ذلػؾ حسػب كػكف المكضػكع مباشػرا  تغيػر كتبالتالي عبلقتو مع المكضكع  ىك مؤكؿ حركيا ك

مالػو عبلقػة  المؤكؿ الدينامي ال يعطي إالّ  فافّ  ،كانت عبلقتو بالمكضكع المباشر فإذا، اأك دينامي
فيػػك عبلمػػة ك  "فالمكضػػكع المباشػػر ىػػك المكضػػكع كمػػا تمثمػػو العبلمػػة :بالعبلمػػة نفسػػيا كمػػا ىػػي

في حالة ككف المكضػكع ديناميػا فػإّف المػؤكؿ الػدينامي  صفية أك عبلمة فردية أك عبلمة عرفية ك
المؤكؿ المباشر ىك مػؤكؿ ممثػل فػي  نفيـ أفّ  ،3))يبحث عف معمكماتو في السياؽ نفسو لممكضكع

 عادي. أك مؤكؿ نيائي كعل كاقع تحدثو العبلمة في الّذىف المؤكؿ الدينامي ىك ف العبلمة، ك

                                                           

ينظر: المؤكلة في نظرية بكرس لئلشارات تتسبب كل إشارة ُتفيـ، في كجكد إشارة أخرى في ذىف المؤكؿ، كىذه اإلشارة  -(1)
الثانية ىي مؤكلة األكلى  كاذا ما عرضت عمينا كممة فإنيا تقفز إلى الذىف مباشرة كصكرة أك أيقكنة كنحف نؤكؿ األيقكنات 

  250سمى بعممية التكليد السيميائي البلمحدكد. / ركبرت شكلز: السيمياء ك التأكيل،  صبالرمكز كالرمكز باأليقكنات كىذا ما ي
 .88، صسسعيد بنكراد: السميائيات ك التأكيل مدخل لسميائيات ش. س. بكر  -(2)
 .34 -33، صالمرجع نفسو  -(3)
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 :1))"المربع السيميائي لغريماس
-
ىػػذه الكيانػػات  "أفّ اّلػذي يػػرى  فػػي تحميػػل النصػػكص لؤلىميػػة القصػػكى لمربػػع غريمػاستيجػة ن 

الدراسػػة الدقيقػػة  الدالليػػة قائمػػة بػػذاتيا  ال تحتػػاج إلػػى  معمكمػػات خارجػػة عنيػػا، لػػذلؾ فقػػد رأى أفّ 
اّلػػػذي يحػػػدد مػػػف مسػػػتكى الّسػػػطحي ك المسػػػتكى العميػػػق لمػػػّنص إّنمػػػا تػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ ُمْسػػػتكييف ، ال

 . 2))ات العميقة"خبللو البني

الػػػذي  ك  (غريمـــاس)حسػػػب  مػػػاالخفػػػي لػػػنص  ك حتػػػى نتعػػػرؼ عمػػػى المعنػػػى الحقيقػػػي ك
  3)). بالتالي فتحديده ال يتـ إال بمقابمتو بضّده " اعتبره  يقـك عمى أساس  اختبلفي ك"

مػػف خػبلؿ ىػذا الحقػػل المعرفػي ربػط صػػريح الػّنص بباطنػو، أك بالبنّيػػة  (غريمـاس)حػاكؿ "  
عبلقتيا بالخطاب ىي عبلقة تكليدّيػة  الّداللية األصكلّية ألّف ىذه األخيرة ىي الجكىر الّداللي ك
 ك 4) )"باطنػوّنمػا البػد مػف العػكدة إلػى إ باعتبار أّف الّداللة ال ُتْستنبُط مف سطح الػّنص فحسػب ك

يكّلػػد  كفػق عبلقػػات  ك الخفػيّ  فػػالمعنى الحقيقػي لمػػنص  يسػتنبط مػػف المعنػى المضػػمر كبالتػالي 
الػػتبلـز ( "كمػػا أّف  بنيػػة التػػدليل األساسػػية الكاقعػػة  التضػػاد ك تػػتمخص فػػي مقػػكالت  )التنػػاقض ك

ذات الطبيعػػة المنطقيػػة ك الداللّيػػة شػػكميا الّنمػػكذجي اّلػػذي تظيػػر عميػػو  فػػي المسػػتكى العميػػق  ك
  5) )ل فضائيا في المربع السيميائي أك النمكذج التأسيسي أك التككيني"ىك الممث

                                                           

لـ أجمػػع فقػػد ك لػػد فػػي ليتكانيػػا ك كاصػػل كلػػد ألجيػػرداس جكليػػاف  كريمػػاص، رائػػد السػػميائيات السػػردية فػػي فرنسػػا ك فػػي العػػا -(1)
دراسػتو بيػا، لينتقػل بعػد ذلػؾ الػى فرنسػا لمكاصػمة تككينػو العػالي ، ك بيػا سيسػتقر ك سػيحمل جنسػيتيا إلػى  أف رحػل عػف عالمنػا  

ع نجمػو ك سيسػطـ بباريس تاركا كراءه إرثا نظريا  ك تطبيقيا قل نظيره .ففي  ىذه المدينة 1991في السابع كالعشريف مف فبراير 
لػى "حقيقػة" النصػكص ك "حقيقػة" المعػاني ك ك أتباعػو أّنيػا تقػكد البػاحثيف ، لثبلثة عقكد إلى نظرية اعتقػد ىػفييا ظل يدعك الناس

 .89ـ، ص2018ق/1439،  1، الرباط . طمنشكرات ضفاؼفييا./ سعيد بنكراد : سميائيات النص)مراتب المعنى(، 
ـ 2010. 1،  بيركت،  لبناف، طاالختبلؼ الدار العربية لمعمـك ك منشكرات، فيصل األحمر: معجـ السيميائيات -(2)

 .229ص
 .229ص نفسو، المرجع -(3)
 .229صالمرجع نفسو،  -(4)
،   1، ط دار المنشكرات ك الخطابية، تر: جماؿ حضري، السيميائية السردية ينظر: جكزيف ككرتيس: مدخل إلى -(5)

 .93 -92ـ،  الجزائر، ص2007ق/1428
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 :تنظيم العام لترسيمة مربع  غريماسال
 س               

              
 َس                                     

ىي المحكر الداللّي ىك جكىر المحتكى فإّنو بالضركرة سيتمفصػل فػي مسػتكى  سبما أّف  ك
 :  يحمل سيميف متضاديف ك يمثل بيذا الشكل

 . ىذيف السيميف مأخكذيف كبل عمى حده، يشيراف إلى كجكد عناصر متناقضة ك
 2س                                                               1س                 
 
عػػػادة تحديػػػده تبعػػػا  أك حسػػػب ىػػػذه التمفصػػػبلت يمكػػػف إ  س كػػػف األخػػػذ فػػػي االعتبػػػار أفيم ك

  1))بكاسطة عبلقة مزدكجة لمفصل ك الكصل 2س و 1سالسيمية مثبل كسيـ مركب يجمع 
   يل البنية األكلية لتدليل كاآلتي:يمكف تمث ك

                                                                     

                                                           

 .93-92،  ص المرجع السابق ،ك الخطابية السيميائية السردية جكزيف ككرتيس: مدخل إلى -(1)
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 :ون مفاىيم اصطالحية في المّ  :المبحث الثاني

النقاط الميمة التي دار حكليا   دالالتيا السيميائية مف ك معرفة رمكزىا ك دراسة األلكافتعد ّ 
األندلسي اّلذي اعتمد التكظيف  ذلؾ مف خبلؿ رصدىا في الخطاب الّشعري  مكضكع البحث، ك

 ، أك كصف امرأة تجّمت محاسنيا ،معينةف شعكر ما، أك رصد ظاىرة طبيعية تعبير عل الّمكني
كاف الّمكف  ك كل ما يكجد في الككف إاّل ك ، أك كصف لكف الخمر ك كؤكسو،بيرت العيكف فأ

 لى ظبلـ دامس.إ شيءكنو يتحكؿ كل د ك فيو حاضرا
ي في كل لحضكره القك ك  تشعّبا ك ،كف مف المكاضيع األكثر غمكضاليذا اعتبر عالـ المّ  ك 
الّتطرؽ   ارتأى البحث  ،ألىميتو القصكى في حياتنا مذ أف خمق هللا الككف  ك يحيط بنا، شيء

القديـ  العربي الفكرفي  ليوذلؾ البد مف اإلشارة ا لكف قبل ، كاالصطبلح الّمغة كلمفيكمو  في 
ذلؾ لبياف طبيعة  ك لمغاية؛ إْذ ىي ميمة ثـ المكركث الجاىمي ،بدءا  بالمكركث اإلنساني عامة

سنكشف  تيالة في الفصل الثاني التطبيقيلمدراسة ا اختبلفا أك تكافقا لنؤسس إمّ  ،بينيما االتصاؿ
عمى  تبلحقتأيف  مس اليجري كف في ضكء القرف الخاعف الّدالالت السيميائية لمّ  امف خبللي

مف الفكر األندلسي أكثر حضارة  جعمت جذرية محّممة بتغيرات الحضاراتعديد  األندلس أرض
 .لمكف في نظرتو  ك السيما

  :الديني و الموروث اإلنسانيالّمون في  .1

 المعتقدات: الّمون و
ة إلػػى قػػكى خفّيػػ ك رمػػز بػػو  حػػيط بػػو،الػػذي ي الّمػػكف بالعػػالـ المرئػػي نسػػاف قػػديما لقػػد ربػػط اإل 

 جزء  ال يتجػزأ  كتقاليده  ك ،لعاداتو اغازيكف حتى صار المّ  ؼ كنيياأك يعر  ،ال يراىا يشعر بيا ك
تحممػو مػف  فػي العصػكر الغػابرة كػاف يخضػع لمطبيعػة بكػل مػا اإلنسػافذلػؾ أّف  ردم تراثو، كمف 

 يحػػدث لػػو كفػػق تػػأكيبلت تبتعػػد عػػف كػػل مػػا ، فػػراح يفّسػػر كػػل مػػاغامضػػة ظػػكاىر ككنّيػػة ُمخيفػػة ك
 .خاضع لممنطق ىك عممي ك
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لػى إ اإلشػارةليػذا كانػت  يعتقػد،مػا  ك باإلنسػافيحػيط  مػا لما كاف الّمكف عبلمة ترتبط بكل ك
الػديانات قػد "ألّف  كثيػر مػف  كمنذ األزؿ، بو  عبلقتو بالّديف ُتعّد  نقطة ميمة ككنيا عبلقة كثيقة

، فارتبطػػػػت بعػػػػض الممارسػػػػات (1)"اتخػػػػذت ليػػػػا دالالت رمزيػػػػة أعطػػػت لؤللػػػػكاف قيمػػػػة خاصػػػػة، ك
ممارسػة  زييف في مجاالت مختمفة  كدكر العبػادة، كككسيمة لتّ استعممتو  ك ،ة بألكاف خاصةالدينيّ 

 .الّشعائر الدينية ك بعض الّطقكس
أحسػػف مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ ىػػك اعتقػػاد الينػػكد فػػي   ك منػػذ القػػديـ  رافػػةبالخُ كمػػا كػػاف لّمػػكف عبلقػػة 

لػػكنيـ ف :"مػػف فػػـ الخػػالق جػػاء البراىمػػة الػػذيالّمػػكف فقػػالكا  كجػػكد عبلقػػة بػػيف الطبقػػة االجتماعيػػة ك
ذيف لػػكنيـ أحمػػر، كمػػف مػػف ذراعيػػو جػػاءت طبقػػة الجنػػكد اّلػػ يف، كىػػؤالء ىػػـ رجػػاؿ الػػدّ  أبػػيض، ك

ىػػؤالء  مػػف قدمػػو جػػاءت طبقػػة الخػػدـ، ك ، كرىػػؤالء لػػكنيـ أصػػف جػػار، كفخػػذه جػػاءت طبقػػة الت  
 .(2)لكنيـ أسكد

 األصػػػفر كالتعاكيػػػذ باإلضػػػافة إلػػػى الّمػػػكف  اسػػػتخدـ الّمػػػكف األحمػػػر لكتابػػػة الّسػػػحر كك قػػػد  
بطريقػة  األكبئة تػأتي بصػكرة غيػر طبيعيػة ك مراض كاألألّف " كاألبيض،  األزرؽ ك األخضر ك

ة صػػاة البنّيػػالحُ كإلزالتيػػا يجػػب أف تكػػكف كػػذلؾ غيػػر طبيعيػػة  األلػػكاف المسػػتخدمة مجيكلػػة، فػػإفّ 
الكريمػػػة  األحجػػػاربعػػػض  تقمػػػل دـ الحػػػيض ك كمكع، ى ك تكقػػػف ارتشػػػاح العػػػيف بالػػػدّ ّمػػػتطػػػرد الحُ 
مفيػػػدة لميرقػػػاف ك الّصػػػفراء  بعػػػض األحجػػػار الكريمػػػة  ك ،تتغمػػػب عمػػػى أمػػػراض العػػػيفالخضػػػراء 

 ( 3).أمراض الكبد"
إّنما انتشرت  ، كمقتصرة عمى مجتمع معيفة لـ تكف الخرافيّ  كاالعتقاداتىذه الّتصكرات  ك

الّمكف عبلقة كطيدة ك  اإلنسافىذا ما جعل العبلقة بيف  بطرؽ متباينة حسب طبيعة كل مجتمع،
كاف لو مدلكؿ رمزي يحيل  ، إاّل كببصرتوتحسّسو  بعينو، ك كل لكف رآهفيميزىا الطابع الّرمزي، 

 ما في حياتو. شيءإلى 
                                                           

 .163ص ، ـ2009 ، 3ط، القاىرة ،عالـ الكتب ،المكف  المغة كأحمد مختار:  عمر -(1)
 .161،  صالمرجع نفسو -(2)
 .162ص،  المرجع نفسو -(3)
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الّشػػيء الػػذي جعمػػو يغيػػر ي الثقػػاف التقػػدـ التكنكلػػكجي كبفضػػل   نسػػاففكػػر اإللمػػا ارتقػػى ك 
حيث  أصػبح  ،القديمة ذلؾ في دراساتو الّنقدية مدكنا ،  شمكال   ك لّمكف بنظرة أكثر اتساعا  نظرتو 

، ممػػػا جعػػػل الّتفكيػػػف ك، الّرسػػػاـ الّتصػػػاكير ك ، والػػػّنقشبػػػذكره أللفػػػا   مػػػرتبط لفػػػظ الّمػػػكف عنػػػده 
 عمػػػى اتصػػػاؿ مباشػػػر بالّشػػػكل، ك ؛ إْذ كػػػاف الّمػػػكف الجانػػػب الحّسػػػي صػػػكره الشػػػعرّية يطغػػػى عمييػػػا

تجسػػيـ المعنػػكي ببػػّث الحيػػاة  فػػي األشػػياء الجامػػدة  كء الييئػػة الحاضػػرة فػػي مجػػاؿ كصػػف األشػػيا
ىػذا مػا نجػده فػي بحػكثيـ  الّتمثيل فػي شػكل صػكر بصػرية، ك الّتشبيو ك ك، االستعارةعف طريق 

 التصكيرات التي تركؽ الّسامعيف، ك تركعيـ "تخّيبلت الّشاعر ك تصاكير الّرساـ أكعف : 
   (1).تحركيـ" التي تيُز الممدكحيف ك التخيبلتك  
صػػػكرىـ تتمّيػػػز  ممػػػا جعػػػل  حاسػػػة البصػػػر فػػػي مقدمػػػة الحػػػكاس عنػػػد القػػػدامى أفّ  باعتبػػػار ك

لّمػكف داللػة  تتعػدى األثػر الّظػاىري إلػى مػا كراء ذلػؾ مػف أثػار  لكف الّنقاد أدركػكا أفّ  بالحسّية، ك
عػػدد منيػػا يكّضػػح جماليػػة  ة تتجػػاكز سػػطح األلػػكاف، ففػػي مجػػاؿ الدراسػػات الّتطبيقيػػة ظيػػرنفسػػيّ 

حسػػب الدراسػػات التػػي  نػػذكرىا عمػػى سػػبيل المثػػاؿ ال الحصػػر الّمػػكف فػػي الّشػػعر العربػػي القػػديـ، ك
 جماليػػػات الّمػػػكف عنػػػد زىيػػػر بػػػف أبػػػي شػػػاعرية األلػػػكاف عنػػػد امػػػر  القػػػيس، كب:"مػػػرت عمينػػػا  بػػػدء  

 .سممى 
ّمػكف فػي ال ُيػدرككف أدؽ االختبلفػات نتيجة االىتماـ الكبير اّلذي أكاله العرب لمكف جعميػـ ك 

عبلقػػػة ّف ك بالتػػػالي فػػػإ أكبػػػر شػػػاىد عمػػػى ذلػػػؾ، ة القديمػػػةفاتيـ الّمغكّيػػػمصػػػنّ قػػػد كانػػػت  الكاحػػػد، ك
األلػكاف تتمتػع ألّف  ك الّرسػاميف، بػيف الّشػعراء ك فييػا  مّيػزكاالتػي  عنػد القػدامى، ك الّشعر بالّرسـ

الّشػػاعر ىػػي عنػػد  الّممػػس، ك لػػدى الّرسػػاـ بكجػػكد بصػػري مرئػػي ماثػػل لمعيػػاف، خاضػػع لمحػػّس ك
أي ر قػػار  القصػػػيدة، أك مػػف يسػػتمع إلييػػػا بكجػػكد بصػػري خػػػارجي؛ عبلمػػات لفظيػػة ال تفتػػػأ تُػػذكِّ 

تثيػر ذىػف  التػي حػيف الثػاني ك يقصػد بػو القصػيدة المكتكبػةي فػ عالـ الّرسـ حّسي مممكس كاقعي

                                                           

صبلح  ككنزار قباني ) لشعر الباركدي،  إحصائيةالشعرية ك الرمز المكني دراسة تحميمية   الصكرة: حسف نكفل ،يكسف -(1)
 .13صـ،   1999 ،  ط.  د ، القاىرة ، النيل ، دار المعارؼ(، عبد الصبكر
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 ك ،خيػاليمػع  بقػاء عالميػا ال فيترجميػا الخيػاؿ إلػى صػكرة ،تفتح أمامػو بػاب الّتخييػل ك ،المتمقي
 كاقعي.  شيءكصف  المنطمق قد يككف 
ال  اإلنسػػافالتّػػاريخي المفػػركض عمػػى الكػػكف بحكمػػة إالىيػػة جعػػل  أّف الّتغيػػر الّزمنػػي ك إالّ   

بػالّتغيرات المحيطػة بػو فػي كػل  يثبت عمى نمط  كاحد، بل أصبح فكره يستقطب كػل جديػد متػأثرا  
التػي  ك ،مة فػي المجػاؿ األدبػيالُمسػجّ  االكتشػافات ك ،السػيما  تمػؾ التطػكرات مجاالت الحيػاة، ك

أف يتكّسػػع اسػػتخدامو مػػف قبػػل  دالالتػػو، فأصػػبح مػػف الجػػدير شػػممت الّدراسػػات المتعمقػػة بػػالّمكف ك
 .ةاإلنسانيّ 

الػػػّنفس  المػػػؤثرة فػػػي تػػػأثير األلػػػكاف راجػػػع بػػالفطرة إلػػػى اخػػػتبلؼ الػػػّدالالت الّتعبيريػػة ك بمػػا أفّ 
ليػػػذا سػػػيتطرؽ البحػػػث فػػػي صػػػفحات  ، كلػػػّنفس أك مسػػػتقبحا   مستحسػػػنا   اإّمػػػ حسػػػّيا   ة تػػػأثيرا  البشػػػريّ 
 عبلقة الّمكف باإلحساس.لدراسة  الحقة

حسب طبيعػة كػل أّمػة التػي مػا لبثػْت أف  ك ،اكتسب الّمكف دالالت متمّيزة عبر العصكركما 
شػػعكرية ءات أك إيحػػا ُعػػّدت بمثابػػة رمػػكز فكريػػة تجّمػػت فػػي عباراتيػػا، ك اسػػتقرت فػػي ألفاظيػػا، ك

 خصائص متمّيزة . ك تنطكي عمى سمات محددة
تأثيراتػػو المباشػػرة فػػي مختمػػف المجػػاالت كجػػب  نسػػاف كنتيجػػة ألىميػػة الّمػػكف فػػي حيػػاة اإل ك
 االصطبلحّية. غكية كلرصد مفاىيمو المّ  عنده  التكقف

 : الصطالح المغة و الّمون في. 2
؛  إْذ ق(571الخميػل بػف أحمػد الفراىيػدي )تعند  العربية اجـفي المع كرد ذكر الّمكف  :لغة 

 ، ك، كجمعػو ألػكاف  معػركؼ  فقػاؿ: "الّمػكُف اس معركفػة عنػد الّنػ داللتػوكػكف  كاضػحا   لـ يعطو تعريفا  
 1))"فُ ك  متال مكيف، كالتّ  :الفعلُ 

                                                           

 ، لبناف ، بيركت،  دار الكتب العممية، عبد الحميد ىنداكي  :تح ،كتاب العيف :ق(  170-الخميل بف أحمد) الفراىيدي -(1)
 .111ص ، مادة )لكف(، باب )البلـ( ،  ـ2003ق/1424. 1ط
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لػػْكُف كػػل  لّكنتُػػُو فتمػػّكف كَ  الُحمػػرة، ك ك قػػاؿ فيػػو صػػاحب الّمسػػاف: "الّمػػكف: ىيئػػة كالّسػػكاد ك -
نػػػو. "ك األلػػػكاُف:  لػػػّكف، ك قػػػد تمػػػكّف ك الجمػػػع أْلػػػكاف، ك شػػػيء: مػػػا فصػػػل بينػػػو ك بػػػيف غيػػػره، ك لكا

ف  إذا كاف ال يثبت عمى خمق كاحد. ك الّمكُف: الّنكع. ك الّضركب . ك  الّمكُف: الػّدقُل، ك فبلف ُمتمكا
 1))ىك ضرب مف الّنخل".

ذلؾ مف حيث أخذ شيئا  مف  ُلّكَف، كفيقاؿ: حيف ؟ كما كرد قكؿ العرب كيف تركتـ الّنخيل
لكنو الذي يصير إليو، فشّبو ألكاَف الّظبلـ بعد المغرب يككف أكال  أصفر ثـ يحمر  ثـ يْسكد  بتمكيف 

 لكف البسر تمكينا إذا بدا أثر الّنضج ك حديث جابر ك يْحَمر  ثـ يْسكد  "ك الُبسِر يصفّر ك
قْل ك ُغرمائو: اْجعل الّمكف عمى حّدتو؛ قاؿ قيل  ابف األثير: الّمكف نكع مف الناخل قيل ىك الدا

نضجو يمار بعدة  ك الُبسر عند نّمكه  معناه أفّ  ك؛  2))العجكة الّنخل كبلمو ما خبل البرنّي ك
 كف الذي يبدي نضجو.مراحل يتغير فييا لكنو حتى يستقر عمى المّ 

 كل شيء ما :"لكفُ  قائبل فيو ق(321دريد)تابف  كف إلى معنى مختمف عندالمّ  قد امتدّ  ك
حنة ك  قاؿ ابف السكيت ك ك نتولكّ  ف ككّ قد تم الجمع ألكاف ك بيف غيره ك فصل بينو ك مثمو: الس 

ْحنة، لّيُف  ْحناء، الييئة ك الس  ْنُت الماؿ فرأيت َسْحناَءُه حسنة، ك أبك عبيد السا ْحناُء، يقاؿ تسحا السا
ىذا التعريف أتى في عبارة ك  .3))ُمْسِحنا  أي حسف الحاؿ ك األنثى مْسحنةجاء الفرُس  البشرة ك

 تفيد حّده ك كصفو.
ىتـ الّشعراء باأللكاف بدرجات متفاكتة سكاء في درجة اىتماميـ، أك في قدرتيـ عمى كما ا 

ال حديث حيث أصبح تناكؿ مكضكع  لـ يخرج عف ذلؾ شاعر قديـ ك تكظيفيا تكظيفا  فنيا ، ك
الّمكف في غاية األىمية متجاكزا ذكر لفظتو لدراستو دراسة عميقة تستنطق دالالتو المتخفّية كراء 
نسيج الخطاب الّشعري، لترصد لنا طريقة الشاعر في استخداـ األلفا  الّدالة عمى األلكاف؛ إذ ال 

                                                           

 . 394 -13/393،  مجمادة )لكف(،  المصدر السابق ،كتاب العيف:  الفراىيدي -(1)
 .394ص ، المصدر نفسو، مادة )لكف( -(2)
، ت. ط ، د  د.، بيركت،  لبناف، دار الكتب العممية، ق(458)المخصص: أبك الحسف عمي بف إسماعيل  ابف سيده -(3)

 .103ص،  مادة ) لكف(،  2السفر
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رصد تإّنما  عف السّياؽ العاـ لّنص الشّعري، ك كمعزكلة، تتمحكر العناية فييا حكؿ الّمفظة ذاتيا
داخل نسيج الّنص،  المعنى الحقيقي لمفظة التي تّتضح مف خبلؿ مجاكرتيا لغيرىا مف الكممات 

معيا في عطاء لغكي مفيد تككف الكممة فيو جزءا  مف كل ضمف عمل فني متكامل  تتجاكر ك
 في كحدة فنية ذات إيحاء خصب.

يدؿ ف يء كغيرهغة القدامى ىك ما فصل بيف الشّ كف عند عمماء المّ المّ  أفّ بمما تقدـ نفيـ  ك
 .بدؿلتّ ا غيير كحنة أك التّ س  ، ك الييئةالعمى 

ىما  الَسكاد ك ما اثناف: البياض ك"فأما القديـ مف األلكاف فإنّ : ىنا يحمل الرأي اّلذي يقكؿ
أصمياف في كل  األسكد قديماف ك " فكل اآلراء تثبت أف الّمكنيف األبيَض كجنساف قديماف

"سر الخميقة ك صنعة كتاب  ك دليل ذلؾ  ،عكب القديمةعند الشّ  ُكجدىذا المفيـك  األلكاف، ك
العربية كظير  إلىالذي ترجـ مف اليكنانية  لمؤلفو بمينكس الحكيـ -كتاب العمل الطبيعة ػػ

مف الّناحية  وث فييا عف مفاىيمتحدّ أفرد ليا مقكلة خاصة  ك ،ث عف األلكافقد تحدّ  ك ، حا  نقَ مُ 
إّنما سمّي  ف ىك جنس األجناس كك المّ "يكرد ما يمي:  تحت عنكاف "القكؿ في األلكاف كالعممية 

 جنس األجناس، ألنو مقّسـ إلى البياض ك الّسكاد ك الّصفرة ك الُخضرة 
اف قديم ىما جنساف كاد، كالسّ  اثناف: البياض كىك  ماأما القديـ مف األلكاف فإنّ ك األسمانجكني، 

 (1).الُخضرة ك لكف الّسماء" منيما تتركب الُحمرة ك الُصفرة ك ك

مػػػف ىػػػذه األلػػػكاف تتركػػػب جميػػػع  نسػػػتنتج أف كػػػل األلػػػكاف ترجػػػع إلػػػى األبػػػيض ك األسػػػكد؛ ك
ذلؾ؛  إذا اجتمع الّمكف األبيض مع الّمكف األسكد، فغمب الّمكف األسػكد األبػيض بجػزء  األلكاف، ك

تػػداخل األسػػكد فػػي األبػػيض كػػاف  كاألسػػكد،  إذا تكػػاثف األبػػيض ك ىنػػاؾ لػػكف أصػػفر،  ككػػاف 
إذا غمب الّسكاد البياض بدرجة كاف ىناؾ لكف أحمػر فتتكلػد األلػكاف  ىناؾ لكف أحمر مشقكؽ، ك

                                                           

ص  ،ت د. ، ط . د، األزاريط،  دار المعرفة  الجامعية، حديثا المعاجـ العربية قديما ك: زيف كامل الخكيسكي :ينظر -(1)
.184-185. 



اللـــــــــــــــــــون و السيمياء في اصطالحية مفاهيم......................... األول صلـــالف  
 

 
50 

تمػػّكف الشػػيء فيػػك  األسػػكد ك األصػػفر ك األحمػػر ك األخضػػر...أّما المختمفػػة مػػف بػػيف األبػػيض ك
قػد ُأطمػق ىػذا عمػى األشػياء المادّيػة أكال  ثػـ ُأطمػق مجػازا   اتخاذه لكنا غير الّمكف اّلػذي كػاف لػو، ك

 فيما بعد.

غّير ألكانيا عبر مراحل مف الّتمّكف اّلذي شيده العرب بأبصارىـ بعض النباتات التي تت ك 
:" كيف قكليـ أيضاذكر  ا فيو أثر الَنضج". كُلَكف الِبسُر تمكينا  إذا بد»نضجيا فقيل:  نمّكىا ك

 تركتـ الّنخيل؟ ُلّكف، أي أخذ شيئا مف الّمكف الذي يصير إليو ك تغّير عما كاف عميو مشقكقا، ك
 الّمكف كلفظة ذكر الّشعراء  ك( 1)إذا غمب الّسكاد البياض بدرجة كاف ىناؾ لكف اسمانجكني."

الرسـ  كغير ذلؾ ما ىك إاّل داللة  الكشي ك الّزخرفة كمشتقاتيا الكاردة في كممات  كالّتمكيف 
 .تكظيفيـ  لؤللكاف في شعرىـعمى 

كف جػاءت داللػة الكممػة المجازيػة، لتمػَكف اإلنسػاف ك تقمبػو الَتبػدؿ فػي الّمػ مف ىذا الَتغير ك ك
 ـ  أك المدح.ىذا الَتمكف قد يحمل داللة الذّ  آرائو، ك في مكاقفو ك

ك األصػػػفر ك األحمػػػر ك األخضػػػر ، األسػػػكد  ك ،مػػػف بػػػيف األبػػػيضكػػػل األلػػػكاف تتكلػػػد  ك  
مػػػكيف قػػػد يحمػػػل التَ  ك ، حػػػاؿ إلػػػىغييػػػر مػػػف حػػػاؿ عمػػػى التَ داللتيمػػػا فػػػي  مػػػكفُ التَ  كف كالّمػػػ مفيػػػـكك 

ــن منظــور، ك ليػػذا ُيمػػح قػػد تكػػكف سػػمبية دالالت إيجابيػػة ك كف بمفيػػكمي مفيػػـك الّمػػ عمػػى ربػػط اب
 يبرزه.  زا عف غيره كجعمو مميَ يما  ذايء ىلكف الشَ  ك، ربالَض  لنكع كا

و نّ أل ؛كني ىك مفيكـ حديث فبل تكفي المعاجـ القديمة في مقاربتوالرمز المّ لما كاف  ك
عمينا العكدة  يبقى لزاما   ك، ابقعامل بيا في السّ أصبح يعامل معاممة غير التي كاف يُ مفيـك 
 .أساسية ككنيا قاعدة كف لمّ ا التي تناكلت  القديمة الدراسات  إلى
 
 

                                                           

 .185 -184ص ، المرجع السابق حديثا المعاجـ العربية قديما ك: زيف كامل الخكيسكي ينظر: -(1)
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 القديم  العربي الشعر لدللية في القرآن الكريم وون و أبعاده اسيمياء المّ .3
ت أبعاده، فبل نّدعي كجكد ارتباطا الّمكف ك إيحاءاتإذا فتحنا المجاؿ لمحديث عف  ك

أمثاؿ تمؾ االرتباطات  الناس "ألف كاحد عند عامة عميو  ما تدؿ أفّ  محددة بيف األلكاف، ك
ال تمثل قاعدة مكضكعية  مكاقف خاصة، ك أحداث ك الّمكنية فردية محضة ترتبط بذكريات ك

  (1).تصمح لمتطبيق في كل الحاالت"

ة ة نتيجة تأثرىا بعدّ ثابتة تحكـ أبعادىا الدالليّ  لقاعدة كاحدة كاأللكاف ال تخضع بالتالي  ك 
:"فاأللكاف ترتبط بالّثقافة الّسائدة في المجتمع، حيث تختمف ة الثقافيّ  العكامل السيما عكامل ك

داللة الّمكف مف ثقافة إلى أخرى؛ ففي الّثقافة اليكنانية أشار ىكميركس إلى أّف لمبحر لكف 
الخمر؛ ألنو يشبو الخمر الحمراء الّداكنة في الّتألق ك الّتشبع فمف الكاضح أف نظاـ الّمكف ال 

 ،(2)يعتمد عمى الحاجات الّثقافية لمجماعة الّمغكية" يزيائية فقط بل كيعتمد عمى خصائصو الف
 العكامل المحيطة بو . ك اإلنسافطبيعة لمكف ل لتالي يخضع المعنى الدالليبا ك 

األبػػػيض فػػػي الينػػػد يرمػػػز الّمػػػكف  ممػػػا جعػػػلمػػػف أمػػػة ألخػػػرى مختمفػػػة داللػػػة الّمػػػكف  ك بمػػػا أفّ 
الّمػكف األسػكد  الّصػفاء، أمػا كرمػزا  لّنقػاء  اّتخذتػوإْذ العػرب  ؛لمحزف عمى عكسػو عنػد أّمػة الّصػيف

 لمحزف. ا  رمز 
كف الكاحد يمكف أف يحمل داللة المّ  أك، يمكف لمكف الكاحد أف يعبر عف دالالت مختمفةك 

 .دافم في الكقت نفسو الفناء، فيك بارد ك ك ، مزدكجة مثل الّمكف األخضر يرمز لمحياة
عمى  عمى المبلبس المبممة ك الّمغكي المصري يطمق الّمكف األخضر االستعماؿأما في 

 أّنو يحمل داللة عمى بمكغ الفتى بمح أخضر، كما  أخضر ك: "ثكب الفاكية النايئة، فيقاؿ

                                                           

 .222ص  ،ـ1984 ،ط .د ر،مص،   ، القاىرةدار المعارؼ ر،الشعر المعاص الرمزية في كالرمز : دمحم فتكحأحمد،  -(1)
اإلسكندرية، دار الكفاء.  ألفا  األلكاف في القرآف الكريـ )دراسة في البنية ك الداللة(، : عبد السبلـ أبك زالؿ عصاـ الديف -(2)

  .19ص، ـ 2006، 1ط،  مصر
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يحمل داللة عمى الّضعف ك حداثة الّتجربة في  سف الّرجكلة في جممة: فبلف أخضر  شاربو، ك
 (1)جممة "فبلف عكده أخضر".

إّنما ىػي  ثابتة ال تخضع لقاعدة عامة كالكاحد ة لّمكف الّدالليّ  االختبلفاتالقكؿ فإّف كمجمل 
تطػػرؽ ة كليػػذا الدينّيػػ ة كالطبيعّيػػ ة كالذكقّيػػ ة كالتراثّيػػ ة، كخاضػػعة لجممػػة مػػف المػػؤثرات الثقافّيػػ

 عبػػر مختمػػف العصػػكر مػػف خػػبلؿ نمػػاذج شػػعرية ك الّمػػكف  تدالالاستكشػػاؼ  لتكضػػيح كالبحػث 
 .خبلؿ القرف الخامس اليجري  األندلسية  تمييدا لداللة الّمكف في القصيدة الشعرية

 :سيمياء األبيض 
داللة الّمكف األبيض ككنػو محػكر األلػكاف األخػرى فػي الػكعي الّشػعري مػف البداية مع كانت  

بكصػػفو داللتػػو التػػي منحػػو إّياىػػا الػػكعي  حيػػث عبلقتػػو بالػػّذات الّشػػعرية، كالّتعمػػق فػػي ماىيتػػو  ك
الّنقػاكة ىػك المقصػكد فػي اختيػار الّمػكف  "ألف الّمكف األبػيض يرمػز لصػفاء ك.لكف المعنى الجمالي

اسػػتخداـ القػػرآف الكػػريـ،  كفنػػا  لمميػػت، ك العمػػرة، ك األبػػيض عنػػد المسػػمميف لباسػػا أثنػػاء الحػػج ك
 (.2)"لح في الدنياالمعمل الّص  بياض الكجو يـك القيامة رمزا  لمفكز في اآلخرة نتيجة  

ػػْت ُكُجػػػكُىُيـ فِفػػػي ك قػػد كرد ذكػػػره فػػي قكلػػػو تعػػػالي فػػي سػػػكرة  ػػػا الػػػذيَف َابَيضا آؿ عمػػراف: ََكأما
الفػػكز  جػػكه المػؤمنيف يػػـك القيامػػة ك عمػى بيػػاض كيػػدؿ فػػاألبيض  (3)َرْحَمػِة هللِا ُىػػـ ِفيَيػػا َخاِلػدُكَف 

 .ةالعظيـ بالجنّ 
 الّطير، فقالكا : كبلـ  ما تدؿ عمى الّنقاء ك "و العرب في تعبيرات عّدة منيا تاستخدم ك 

 :"ك ريرةالّسػػػػك قػػػػاء العػػػػرض ىػػػػك لػػػػكف يرمػػػػز لن األبػػػػيضك  (4)أبػػػػيض، كقػػػػالكا: يػػػػد بيضػػػػاء"
بالّضػكء ك بيػاض الّنيػار  الرتباطػو كاستخدمكا البياض لممدح بالكـر كنقاء العرض مف العيكب. 

                                                           

 .19ص المرجع السابق،ألفا  األلكاف في القرآف الكريـ )دراسة في البنية ك الداللة(: عبد السبلـ أبك زالؿ عصاـ الديف -(1)
 .164ص، المرجع نفسو -(2)
 .121سورة آل عمران : اآلية  -(3)
 .70 -69 ص ، المكف  المغة كعمر أحمد مختار،  -(4)
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كمػا أطمقػكا  عمييػا بيػاض الحديػد بيضػاء:كتيبػة "قػالكا : ف  استخدمكه في تعبيرات تدؿ عمػى ذلػؾ،
  .(1)عمى الّشمس اسـ: البيضاء " عمى الحنطة ك

 يف كىب ك السّ الذّ  الفّضة كفُأطمق عمى  تعبيرات كثيرة: "في  ألبيضقد استعمل الّمكف ا ك
و أبػيض إذا أتػى كصف المػكت بأّنػ ك، إذا كانت ممساء ال تنبت فيياء يا بيضاكصف األرض أنّ 

كمػػػا ، (2)العربػػػي القػػػديـ، فقػػػالكا األبيضػػػاف" االسػػػتعماؿفجػػػأة، كمػػػا كرد الّمفػػػظ بصػػػيغة المثنػػػى فػػػي 
شػػػْعر  أشػػػمط، فػػػرس   ُرعبكبػػػة امػػػرأةأزىػػػُر،  رجػػػل»فقػػػالكا: اللػػػة عمػػػى البيػػػاض اعتمػػػدكا الكصػػػف لدّ 

، بقرة حمار  أقمُر، كبش  أممح ، ظبي آدـ ثكب   أبيُض، فضػة َيَقػُق،  أشيُب، بعير أعيُس، ثكر ليق 
، ماء صاٍؼ." خبز  حكااري، عنب  مبلحي عسل  ماذيٌّ
(3). 

الّطيػػػر ك  ك ،بلـّسػػػلإاّل أف داللتػػػو العامػػػة ىػػػك رمػػػز  ،تعبيػػػرات األبػػػيض الخػػػتبلؼنتيجػػػة  ك
 ّزة  كة، لمػػا ليػػا مػػف ِعػػىػػك كثيػػق الّصػػمة بمػػكف بشػػرة المػػرأة الجاىمّيػػ ك ،القػػديـك كػػاف منػػذ الّنقػػاء 
 .ة في البيئة الصحراكيّ   درةنُ  شرؼ ك

        (4) صافي كمرآة  بّراقة  قائبل: أبيض يا ذات صدرعمى أنّ "امر  القيس" عشيقتو كيصف 
 (5)جلــــــجنترائبيا مصقولة كالسّ               ُميفيفة َبيضاُء غيُر مفاضــــةِ  

 نميُر الماء غيُر الُمحّملِ  غّذاىا       ـرة     ــالَمقاناِة البياَض بُصفـــ َكبْكر
ذي بػيض الّنعػاـ اّلػبمػكف كقػد شػّبييا  ،بياض المرأة المصفرّ قاؿ في قصيدة أخرى يصف  ك 

 ة مما يجعل المرأة جميمة مرغكبة مف طرؼ الّرجاؿ.فر يخالط بياضو ُص 
 

                                                           

 .70 -69 ، ص، المرجع السابقالمكف  المغة كعمر أحمد مختار،  -(1)
 .70 -69، المرجع نفسو -(2)
، صػػػيداالمكتبػػػة العربيػػػة. تقػػػديـ ياسػػػيف األيػػػكبي:  شػػػرح  ك ،أسػػػرار العربيػػػة فقػػػو المغػػػة ك، ق(429-)الثعػػػالبي أبػػػك منصػػػكر -(3)

 .121ص )في ضركب األلكاف ك اآلثار(،  ،ـ2003ق/1424 ،بيركت د. ط
ط  ، بيركت، لبناف، دار الكتب العمميةبف حجر: الديكاف، ضبطو كصححو مصطفى عبد الشافي،  امر  القيس -(4)

 .116-115ص ـ ،2004ق/ 5.1425
 .115الديكاف، ص ./امر  القيس:الماء العذب مير:بالركمية /النّ  المرآة . السجنجل  -(5)
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 (1) :قائال البياض في صفحتي عنق الحبيبةأيضا  يصفك 
 َلُعوٌب تنَسيني إذا قمت سربالي      َوِمثُمِك بيضاَء العوارِض طفمة    

اسػة البشػرة  المػرأة ككنيػا حسّ  فػي لػكف الجػاىمي مصػدر تبػاه الّشاعر  يبقى الّمكف األبيض عند
تصػير كجييػا، كمػا أف  مػف حػرارة الّشػمس أفْ  إْذ ال تباشػر عمػبل بنفسػيا خكفػا   ؛عكاطػفرىفة المُ 

فرة دليل عمى شػرؼ المػرأة ىػك لػكف   ك ،عّفتيػا فػي نظػر القػدامى ك ،الّمكف األبيض المشكب بالص 
 :  (2)األعشى قائبل فيو لؤلبيض حضكر قكي في بشرة المرأة عند  ك ،ُمقّدس قداسة المرأة العربية

 الّمبنِ ــــــناِصٌع كاَء َمْمكورة            ليا َبَشٌر ـــــــــِمْن كّل بيض
األبيض يكحي الّصافي  ك تشبو لكف الّمبف  ، ك المرأة بيضاء البشرة ممتمئة األعضاء

الذي جعل الرجل  ءالشيخاصة  كعمك مكانتيا قة المرأة العربية، كلر صفاء بشرتيا،  كبجماليا 
تأّجج  يخاؼ عمييا أكثر مف خكفو عمى نفسو، خاصة إذا ما اشتدت نار الحرب  ك العربي 

ييا  سبْ  كانت المرأة الحرة محّل أطماع العدك مف أجل النيل مف شرفيا أك إاّل ك ،بالييبيا غْص 
ليذا كانت دكما حاضرة جنبا إلى جنب مف أخييا الرجل  ضعفكا مف عزيمة مالكيا، كحتى يُ 

 :(3) ىذا عمرك بف كمثـك  يقكؿ ، كفي الحرب بسالتو ك إقدامو متو  كحتى تزيد مف عزي
َم أو تيون ان    ــــــــــــٌض حســــــــــــــــــــــــــــــعمى أثارنا بي       اـــــــــــــــــــــــُنحاذُر أْن ُتقس 
 اـــــــــــــــــــــــــــإذا لقوا كتاِئَب ُمْعِممين      داً ـــــــــــــــــــــــــــــــــأخذن عمى بعولتين  َعيْ      
نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا       َلَتْسَتِمُبن   أْفراسًا و بيض       ناـــــــــــــو أْسرى في الَحديِد ُمَقر 

                                                           

 .124، ص،المصدر السابق الديكاف امر  القيس:-(1)
 ،المطبعة النمكذجية مكتبة اآلداب بالجماميزت،، دمحم حسيف تعميق ، شرح كالديكاف :ميمكف بف قيس األعشى الكبير -(2)

  .17ص
: الديكاف -(3)  1، بيركت ، لبناف، ط  دار الكتاب العربي،  جمعو كحققو كشرحو، اميل بديع َيْعقكب، عمرك بف كمثـك
 .86ـ، ص1991ق/141.
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َيْسبييا عمى آثارنا في الحرب نساء بيض حساف نحاذر عمييا مف أْف  شاعرلا يقكؿ
ميا ، فتقسِّ إشارة إلى عادة العرب في أْف تشيد نساؤىـ الحركب  كفي ىذاُتييُنيا،  ك ،األعداءِّ

 ييّف . خمف الرجاؿ، ليقاتل الّرجاؿ ذّبا  عف حرميا، فبل تفشل مخافة سبْ 
حمّييػػا ك أدكات  ك ،بػػل أبػػدعكا فػػي كصػػف لباسػػيا ،لػػـ يكتفػػي الّشػػعراء بكصػػف بشػػرة المػػرأةك 
قػػد  ك ،"الّنابغػػة الػػّذبياني" يصػػف زكجػػة الّنعمػػاف لّمػػا كػػاف مػػف ُندمائػػو ك أىػػل ُأنسػػوىػػذا  ك ،زينتيػػا

قد سقط َنصػيُفيا فاْسػَتترت بيػدىا  ك ،رأى في أحد دخبلتو عمى الّنعماف زكجتو التي بدت متجردة
اسػػيا لب كبشػػرتيا  لػػكف  مصػػكرا  فقػػاؿ ، ك ذراعيػػا، فكػػادت ذراعيػػا تسػػتر كجييػػا لَعَبالِتيػػا كِغْمِظيػػا

 :(1)ا  عمييا أبيى األلكافيفضكُحمّييا مُ 
 ودُ ــــــــــــــوبذاك خب رنا الُغداُف األس  أن  ِرْحَمَتنا غــــدا،      وارح ــــالب زغمَ 

 ّمدِ ــــــــــــــــــــأْحوى، أَحّم الُمْقَمَتْيِن، ُمقَ        ــب  ــــــــــــَنظَرْت ِبُمقمة شادن  ُمَترّتـ
 وَقـدِ ـــــــــــَذَىٌب َتوّقَد كالّشياِب المُ َرىا      ـــــــْـــ الن ْظُم في ِسْمك  َيزي ُن َنح و

ْيراِء،  ــأّودِ ــــيا       كالُغْصِن، في ُغمواِئِو، المتــــــــَأْكَمَل َخْمُقـــ َصْفراُء كالس 
 ــّردِ ــــــــــــــــالّروادِف َبّضة الُمَتجَ ة       ري ا ـــــغيُر مفاض َمْحطوطُة الَمْتَنْيِن،

 ُعدِ ــــــكالّشمِس يْوَم ُطموعيا باألسْ  ّمة ،     ــــــــــــقاَمْت تراءى َبْيَن َسْجَفْي ك
، ُيَشاُد وِقْرمِ  َمْرفوَعِة،      ُدر ة  َصَدفية من َمْرَمر   أو  ــدـــــــــــــــــــــُبْنَيْت بآُجرِّ

ب   ، كأن  َبنانبُمخض   َقدُ ــــــــــــــــــــَعَنٌم َيكاُد ِمَن الّمطافة ُيعْ ُو     ـــــــــــــــَـــ َرْخص 
زكجة الّنعماف بأّنيا حسناء الكجػو، بيضػاء مف خبلؿ ىذه القصيدة تشكمت مبلمح صكرة    

 ظيػرتاليػديف، فالفضػة، ُمخّضػبة  تتحمػّى بالػّذىب ك ك ،تمػبس ثكبػا أصػفر ُمعتدلة القكاـ، بشرة،ال
 .ككأنيا شمس تطمع بيف األسعد ،بُطّمِتيا بيف سْجفي الِكّمة

                                                           

 .39 -38ـ، ص1963ق/1383، د. ط، دار بيركت لمطباعة ك النشرالنابغة الذبياني: الديكاف، تح: كـر البستاني،  -(1)
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كليػػػذا عػػػػّد مكضػػػكع المػػػػرأة مػػػػف المكاضػػػيع األكثػػػػر حضػػػكرا فػػػػي قصػػػػائد الّشػػػعراء عمػػػػى مػػػػّر 
 : (2)يصف ثياب امرأة رمتو بسياـ حّبيا قائبل فييا   (1)ىذا ابف المعتز العصكر، ك
ْت ذيولَ       ِس ُمْسِبمٌة أْذياَل أللءِ ــــــــــكالّشمْ حين مَشْت،     الّثياب البيض  جر 

كف قد يكحي المّ  شعة الّشمس المتؤللئة في الّسماء. كالعشيقة األبيض، ك كأّنو أيشّبو ثكب 
 صفائو مف كل دنس. عرضيا ك األبيض بنقاء

معاف فكر تحتاج الى إ لى دالالت انزياحيويض عف داللتو الطبيعية المعيكدة إكيخرج األب
 ركده. مف أجل استنباط المعنى الحقيقي لمكف حسب سياؽ ك

  :(3)كيقكؿ األعشى كاصفا الّدرع: 

 َدنْ ــــــــَـــ يى موُصوفةً          ليا َقْوٌس فوَق جيِب البــــــــــــَوبيضاء كالنّ 
 شّبو الّدرَع بالغديِر في تمكجو ك بريقو. 

ابػف كما كرد األبيض في لكف الخمرة التي تبدك كػدّرة عنػدما تعمكىػا رغػكة بيضػاء فػي قػكؿ   
 :(4)المعتز 

 اءُ ـــــــــــــــــــــــــــوىا،        وْردٌة، فوق ُدّرِة ، بيضــأّن الَحباَب، إذ مَزجــــــــــــو ك
 سيمياء األسود: 

:﴿فأّمـا الـذين اْسـوّدت سػبع مػراٍت فػي قكلػو تعػالىالّمػكف األسػكد فػي القػرآف الكػريـ  لقد ُذكر 
ك فػي  (5).:﴿يـوم تبـيّض وجـوه وتْسـوّد وجـوه نفسػيا فػي السػكرةك جػاء قكلػو تعػالى . ُوُجـوُىيم 

                                                           

ـ( ، كلد في بغداد كنشأ فييا بعيدا  عف الببلط 908 -861ق( )296 -249ىك عبد هللا  بف المعتز، الخميفة العباسي ) -(1)
كدسائسو ك بيع  لمخبلفة  كلّقب  بالمرتضى باهلل إال أّف خبلفتو لـ تدـ إاّل يكما  كليمة  كمات مقتكال بعد الدسائس التي ألّمْت بو 

 .5ص ، د. ت، د. ط ،،  بيركت ،  لبنافدار صادر/ ابف المعتز، الديكاف ، ك دفف في خربة قرب داره. 
 13المصدر نفسو، ص -(2)
 .25، صاألعشى: الديكاف -(3)
 .16،  صفالديكاابف المعتز:  -(4)
  .60سكرة آؿ عمراف: اآلية  -(5)
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الكػافريف يػـك  ىذه اآلية الكريمة ارتبط الّمػكف األسػكد بػاألبيض تعبيػرا عػف حالػة كجػكه المػؤمنيف ك
 القيامة.
إْسػػػكاّد  إْسػػػكّد إسػػػِكدادا  ك الّسػػػكاد : نقػػػيض البيػػػاض؛ َسػػػِكَد كسػػػاد كُسػػػكد  الّسػػػكاد لغػػػة:"أمػػػا  

 ىك أسكد  يجكز في الشمر اسكأدا تحرؾ األلف لئبل يجمع بيف ساكنيف ك اْسكيدادا ، ك
، ك ك  قمػػة  ىػػك البيػػاض: "ككاد نقػػيض الّسػػ ك(1)."جعمػػو أسػػكدَسػػْكدُه،  الجمػػع سػػكد  كُسػػكداف 

المػكت،  األلػـ، ك يرمػز لمحػزف، ك ىػك انعػداـ الرؤيػة ك اـ كبلـ التّ يمثل الظّ  اإلعتاـ ك القتامة، ك
 لى التكتـ إالميل  الخكؼ مف المجيكؿ ك ك

 (2)".الفناء العدمية ك ك

 كما استعممو العرب في تعبيرات عّدة مثل: "أتاني القـك أسكدىـ ك أحمرُىـ، أي: عرُبيـ
أي كممػػة قبيحػػة ك ال حسػػنة ء بيضػػا ال يقػػاؿ كممتػػو فمػػا رّد عمػػّي ال سػػكداء ك عجُميػػـ، ك ك 

 .( 3)أي مارّد عمّي شيئا"
إّف العرب لـ تستقر عمى معنى كاحد في تكظيفيا لمفظػة األسػكد بػل عّبػرت مػف خبللػو عمػى 

كػل عػدد كثيػر،  سػكاد الّنػاس عػكاميـ ك ، كمعظميػـ:" سػكاد القػـك  قػالكاف معاني كثيرة، ك متباينة
فػي االسػتعماؿ القػديـ  أسػكد مثنػىكرد لفظ " لخضرتو. كماكذلؾ الّسكاد جماعة الّنخل ك الضجر 
ىنػػاؾ  بف، كالّمػػ المػػاء ك المػػاء، أك الّثمػػر ك ة ك العقػػرب، أككػػذلؾ، فقػػالكا األسػػكداف كعنػػكا : الحّيػػ

، سػػػكد القمػػػب: : كقػػػكليـ، سػػػكد األكبػػػاد: كصػػػف يطمػػػق عمػػػى األعػػػداءاالسػػػتخداـتعبيػػػرات شػػػائعة 
 (4)" .كصف يدؿ عمى الحقد كالكراىية

                                                           

،  3مج، مادة )سكد(، ت .، د 3ط ،لبناف ، بيركت ،دار صادر ،لساف العرب: ق(711-أبك الفضل) ابف منظكر -(1)
 .224ص
 .224، مادة )سكد(، ص3مج المصدر نفسو، -(2)
 .73-72ص، المكف  المغة ك: مختار/عمر أحمد 224ص ، مادة ) سكد(،3المصدر نفسو، مج -(3)
 . 73 -72ص، المرجع نفسو -(4)
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ليػػا الحيكانػػات، كمػػا  فػػي تكزيػػع الّنباتػػات كالّصػػحراكية ليػػا األثػػر البػػالغ لطبيعػػة قػػد كانػػت ا ك
 العػػرب قػػديما اعتبػػركا ك ،اتجاىػػاتيـ كأىميػػا، كفػػي تصػػرفاتيـ  دكر كبيػػر فػػي الػػّتحكـ فػػي نفػػكس

كثػػػرة حارقػػػة باإلضػػػافة لمػػػف شػػػمس الّصػػػحراء ال ىػػػك أثػػػر كاضػػػح الفتػػػكة، ك األسػػػكد رمػػػز لمقػػػكة ك
 الغزكات بيف القبائل.

القػػيس  أمػرؤفيػو يقػكؿ  ك الّشػعر ك ،حيػث اسػتعمل األسػكد كثيػرا فػي الّتغنػي بجمػػاؿ العيػكف  
 :(1) :كاصفا  الشعر

 وُض ـــــــــــــوذي ُأُشر تُشوقُو و تش  ــــــــــــــــــــــتفِّ الغدائر وارد  بأْسوَد  ُممْ 
ياِك  فْيو عْذٌب  يفيُض  منابُتُو مثُل الّسدوس و لوُنُو          كشوك  السِّ

ىػػك  يغطػػي كتفييػػا، حيػػث بػػدى  ككأّنػػو  لقػػد صػػكر الّشػػاعر َشػػْعر "سػػممى" األسػػكد الطكيػػل ك
 .مصبكغ  بالّنيمج الذي تصبُغ بو الّثياب؛ داللة عمى  شّدة سكاد الّشعر

لمػػكف البشػػرة عنػػد  العيػػكف بػػل كػػاف ميػػزة محمػػكدة يكػػف األسػػكد حكػػرا  عمػػى لػػكف الّشػػعر، ك لػػـ
نػػػدما كانػػػت عاّلػػػذي لػػػـ يمنعػػػو لكنػػػو األسػػػكد مػػػف االفتخػػػار بمكنػػػو  "بعػػػض الّشػػػعراء مثػػػل عنتػػػرة

 .العرب تعّيره بالّسكاد
 (2):يقكؿ لما كثرت عميو األقاكيل في ذلؾ أنشد ك

 ن دواءـــــــــــــــــمدي مــــوما اسوّد ج ي      ــــــــلئن اُك أسودا فالمسك لون
 اءـــــــــــــــمكبعد األرض عن جو السّ  ي      ــــــــــــلكن لُبعد الفحشاء عنـ و

مػػف طبيعػػة المسػػؾ أّنػػو طّيػػب  يفتخػػر الّشػػاعر بجمدتػػو الّسػػكداء التػػي تشػػبو لػػكف المسػػؾ، ك 
ّنما لطيره ك نقائو،  لـ يكف الرائحة، ك لكّف سكاد عنترة في نظره ك رغـ الداللػة العامػة لعّمة بو، كا 

 طيػػر، ك عػػّز ك تشػػاـؤ لػػـ يمنعػػو ذلػػؾ مػػف أْف يكػػكف لػػكف شػػرؼ، ك لؤلسػػكد؛ إْذ ىػػك لػػكف حػػزف ك
 .إيجابيةنقاء سريرة  ليحمل داللة 

                                                           

 .91ص أمرؤ القيس: الديكاف، -(1)
. 4،  بيركت ، طالمكتبة الجامعة بمطبعة اآلداب لصاحبيا خميل الخكري صاحب ، عنترة ابف شداد العبسي: الديكاف -(2)

 .10صـ، 1893
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 :(1)قائبل بيف العجـ بينيـ ك جرت في غمار حرب بمكنو األسكد كىككما افتخر عنترة 
 دفــــــــــــــو      فالّدر يستره ثوب من الّص ــــــوأن يعيبوا أسودا قد كسيت     
)سكاد البشرة( ال يعني أّف صاحبيا دميـ الِخمقة منحّط األخبلؽ ففي  )أسكدا قد كسيتو( 

الجماؿ، كما الّدر يستتر  الطير ك ىذا الّسياؽ الّشعري  جاء لكنا حامبل لكل معاني الطيبة، ك
 بريقو.  دؼ رغـ جمالو كبيف الّص 
ألّف  الّشػػعكب الغػػابرة  اعتبرتػػو لػػكف " التشػػاـؤ ك كممػػة سػػكاد ك مشػػتقاتيا مػػف الكممػػات  ك  

المحظػػكرة التػػي تتجنػػب العامػػة نطقيػػا تشػػاؤما مػػف ذكرىػػا لمػػا ىػػك مسػػتقر فػػي نفػػكس العامػػة مػػف 
فمفػػظ المػػكت عنػػدىـ المكاقػػف المرتبطػػة بػػو مػػف مجػػرد الداللػػة  اعتقػػاد كجػػكد عبلقػػة بػػيف اّلمفػػظ ك

  (2) .ليذا يتجنبكنو ك لفظ الغراب مجمبة لمخراب ك ليذا ييربكف مف نطقو" مجمبة لممكت، ك
ـٍ لؤلسػػػكد بأّنػػػو "رمػػػز لمحػػػزف ك المػػػكت، كمػػػا أّنػػػو رمػػػز  األلػػػـ ك يسػػػتقر المعنػػػى فػػػي لفظػػػة ّذ

 .  (3)الخكؼ مف المجيكؿ ك الميل إلى الّتكتـ "
األنكار سكداء لعممو أّنيا ردّية فػي  الّثمر ك شيئا مف األشجار ككما أّف هللا تعالى لـ يخمق  

 األصل لّنفس ُمكّدرة لؤلركاح .
ك الّمػػػكف األسػػػكد فػػػي المعتقػػػدات القديمػػػة التػػػي ربطتػػػو عػػػادة بالمكانػػػة االجتماعيػػػة المنحّطػػػة 

يـ : أسػطكرت الينكد في كجػكد ارتبػاط بػيف الطبقػة االجتماعيػة كالّمػكف ، ككمػا تقػكؿ داعتق»حيث: 
جػػاءت  مػػف )فػػـ الخػػالق جػػاء البراىمػػة الػػذيف لػػكنيـ أبػػيض كىػػؤالء ىػػـ رجػػاؿ الػػدنيا ك مػػف ذراعيػػو

مػف قدمػو  ىػؤالء لػكنيـ أصػفر ك طبقة الجنكد ك لكنيـ أحمػر كمػف فخػذه جػاءت طبقػة الّتجػار، ك
  (4).ىؤالء لكنيـ أسكد" جاءت طبقة الخدـ ك

                                                           

 .43، صعنترة ابف شداد، المصدر السابق  -(1)
 .201-200عمر أحمد مختار: الّمغة ك المكف، ص -(2)
 .176المرجع  نفسو،  ص -(3)
 .162-161، صالمرجع نفسوينظر:  -(4)
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 (1)الّذبياني كاصفا محبكبتو المصكنة في خدرىافي ذـّ األسكد يقكؿ الّشاعر الّنابغة  ك
 ول تبيُع، بَجْنبْي َنْخمَة، الُبْرماَ أْعقابًا إذا اْنَصرَفْت،      ودِ ليست من السُّ 

 ك ىػي ي خػدرىافيك يفتخر ببشػرة حبيبتػو التػي لػـ تتعػرض ألشػعة الّشػمس، ألّنيػا مصػكنة فػ
كتبقػى الداللػة العامػة  تتشػقق جّراء العمل الّشاؽ ك)ليست مف الّسكد أْعقابا (، ألّف األعقاب تْسكد  

 .الّنكراف الغالبة عمى األسكد في العصر الجاىمي ىي داللة الّذـ ك
 نفسّية الّشعراء.  المكاف ك الّزماف، ك ك استخدـ األسكد بدالالت عّدة حسب البيئة، ك

ر الّشػػػيب فػػػي لحيػػػة بظيػػػك  إيػػػاهانجػػػبلء الّظػػػبلـ مشػػػبيا   المعتػػػز" يصػػػف طمػػػكع الّصػػػبح ك فابػػػ» ك
 : (2)"سكداء قائبل
 وداءِ ـــــــــــــــو الّصبح من تحِت الّظالم كأّنُو         َشْيٌب بدا في ِلم ة  سَ       

لمػػة سػػكداء( تػػكحي ىػػذه المعادلػػة السػػيميائية  بداللػػة  ك) شػػيب  الظػػبلـ(  )الصػػبح  
ببركز خصبلت الّشيب فػي لمػة سػكداء  إياىاالزمف مف خبلؿ ظاىرة تعاقب الميل كالّنيار مشبيا 

 لتكحي ىذه األخيرة ببداية مرحمة الّشيب ك أفكؿ الّشباب .
الّظػػبلـ قػػد ال تتكقػػف عنػػد ىػػذه الداللػػة الجماليػػة  األسػػكد فػػي ثنائيػػة الّصػػبح ك ك الّمػػكف األبػػيض ك

 الكبػػر كلكػػف قػػد تػػكحي بتخػػّكؼ الّشػػاعر مػػف  لظػػاىرة ككنّيػػة تمّثمػػت فػػي تعاقػػب الّميػػل كالّنيػػار، ك
اليـر الذي بو تزكؿ قكتو كنضارة شبابو، ليحمل الّمكف داللة نفسّية مبّطنة فػي نسػيج  المشيب، ك

 الّنص كما أّنيا متخفّية في أغكار قمب الّشاعر الذي ال يريد البكح بيا.
 :سيمياء األخضر 

كػػر ثمػػاف يعتبػػر الّمػػكف األخضػػر رابػػع األلػػكاف فػػي القػػرآف الكػػريـ بعػػد الّمػػكف األسػػكد، ك قػػد ذُ 
فػػي الكػػبلـ: كػػل نبػػات مػػف  لَخضػػُر فػػي القػػرآف : الاػػزرُع األخضػػر، كا "ك مػػراٍت فػػي ثمػػاف آيػػات،

المْخُضػػػػػكُر الػػػػػّرْخص مػػػػػف  الَخْضػػػػػُر ك مػػػػػف قكلػػػػػؾ، اْخَضػػػػػّر: ك مصػػػػػدر االخضػػػػػرار كالُخَضػػػػػر 

                                                           

 .101النابغة الذبياني: الديكاف، ص -(1)
 .19ابف المعتز: الديكاف، ص -(2)
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 قػد كرد فػي القػرآف الكػريـ لكصػف مبلبػس األخضر لكف األلكاف بالّنسػبة لممسػمميف "ك  (1)الّشجر"
﴿َو يمبســوَن ثيابـــًا ك ذلػػؾ فػػي قكلػػو تعػػالى:  ،المسػػمميف فػػي الجّنػػة بالُخضػػرة داللػػة عمػػى الّنعػػيـ

 .(2)ُمتكئيَن عمى األرائك ِنعَم الَثواُب و َحُسَنت ُمرتفقا  فييا  واستبرق ُخْضرًا  ِمن  ُسنُدس 

ثيـاُب ُسـنُدس  :﴿َعَمـيُيُم قكلػو تعػالىفػي  سورة اإلنساو  كرد ذكره في عدة آيات قرآنيػة مػف  ك 
ستِبَرٌق   .(3)ُخْضٌر وا 

﴿الذي َجعَل َلُكم ْمـَن الّشـَجِر األخضـر نـارًا فـإذا أْنـُتم قكلو تعالى: جاء   فيااسرة ايسأم ااااو
ىك ليس لكنػا  رئيسػيا  بعة، كألكاف الّطيف السّ  عّد الّمكف األخضر مف أىـّ ؛ إْذ  يُ  (4)ِمْنُو ُتوَقدون 

 األساسية، لكنو لكف ضركري لمحياة.و ليس مف األلكاف كما أنّ 
الكاثكليػؾ ُيسػمى لػكف  حػي، كرك يمثػل اإلخػبلص كالخمػكد كالّتأمػل الا األخضػر فػي العقيػدة ك "

يحتػػل مكانػػة   مػػا  جعمػػو لػػكف  ىػػذا ك(5)"المفضػػل ك يسػػتعمل فػػي عيػػد الفصػػح ليرمػػز إلػػى البعػػث
 .اإلنسانية خاصة في الفكر ة بيا قدسيّ يمتصق بداللة ركحيّ  إذْ  ؛خاصة عند الفناف المسمـ

:أي سػػكادىـ ك  قػػد كردت معظػػـ تعبيراتػػو القديمػػة فػػي  قػػكؿ العػػرب: "أبػػاد هللا خضػػراءىـ ك
ك  معظميػػـ، كالخضػػيرة المػػرأة التػػي تكػػاد تػػتـ حمػػبل حتػػى تسػػقطو، يقػػاؿ كػػذلؾ فػػبلف أخضػػر القفػػا

مػػى األخضػػر يقػػاؿ: أتػػى ع ذْ إالخضػػراء مػػف الطيػػكر الػػدكاجف، كىنػػاؾ تعبيػػرات حديثػػة لؤلخضػػر 
، نفسػػو خضػػراء: مػػؤدب غيػػر مػػّدع، طمعػػت لػػو األسػػناف الخضػػراء أي شػػيءكاليػػابس أي َدر كػػل 

  (6)".حينما تنبت لمعجكز سفّ 
لػػػػذلؾ فيػػػػك يعكػػػػس  ،كرؽ الّشػػػػجر كالخضػػػػركات ىػػػػك لػػػػكف الحشػػػػائش ك كف األخضػػػػرالّمػػػػك  
 دافم.مف األلكاف المريحة لنظر، كىك لكف  األخضر ل ك الّراحة، كبالظّ  إحساسا  

                                                           

  . 416 -415، ص  1الفراىيدي: كتاب )العيف(، مادة )الخاء(، ج -(1)
 .31الكيف: اآلية   سكرة -(2)
  .21اإلنساف: اآلية  سكرة -(3)
 . 80 : األية يس سكرة  -(4)
 .164ص ،كف المّ  غة كالمّ : مختارعمر أحمد  -(5)
 .81-80ص، المرجع نفسو -(6)
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كالعػػرب كانػػت تحػػب الّمػػكف األخضػػر فػػي الّمبػػاس ككنػػو لػػكف  يػػنعكس عمػػى مرتديػػو، فيجعمػػو 
حيػث أرديػتيـ مػف ـ(  بمبػاس الممػكؾ  602أكثر أناقة كجمػاال، كفػي ذلػؾ تغّنػى الّنابغػة الػذبياني)؟

قػػد كانػػت مبلبسػػيـ شػػديدة البيػػاض، خضػػراء المناكػػب  قكنيػػا فػػكؽ المشػػاجب، كالخػػّز األحمػػر يعم
 (1):" ال ينّغس عيشيـ حز رفاىية حياتيـ حيث ال يصيبيـ كدر ك عمى بْسطة عيشيـ ككىـ 

 شاجِب ــــــو أْكسّية الضريج فوق الم ـــــــــــــْم،  ُتحييُيُم بيُض الولئِد بْيَنيُ 
 اكِب ــــــــبخالصِة األْرداِن، ُخْضِر المن   َن أْجسادًا، قديمًا َنعيُميا،  َيصونو
في الّمباس قديما ىػك داؿ عمػى  البػذخ االقتصػادي اّلػذي تعيشػو الطبقػة الحاكمػة ك األخضر 

حيث ُتخصص ليا مبلبس خاصة مف أفخـ المنتكجات، كمػا لئلمػاء مبلبػس تميػق بيػا فكػل طبقػة 
 ليا لكف خاص.

   (2):ىي ذات جيش قكي  قاؿ أيضا في كتيبة بف ذبياف ك ك
، بإْلجامِ     ُميا  كتائَب ُخْضرًا، ليس َيْعِص  َيْيدي  إّل اْبِتداُر، إلى موت 

اشتّدت رؼ التراجع؛ إْذ مالكتائب الخضراء أك الّسكداء عند العرب، ىي كتائب حربية ال تع 
 البسالة في نظر العرب القدامى. ، فالكتيبة الخضراء داللة عمى القكة كالحرب

 سيمياء األحمر: 
يريػدكف بيػا الػكركد الحقيقيػة  كالتػي  كػألكاف الػّكرد،القرآف الكريـ  ُكِصفت  بػو الّسػماء األحمر في 

ـماُء َفَكاَنـِت نػة متعػددة األلػكاف كاألشػكاؿ كقػاؿ تعػالى: التي تككف طبيعتيػا ممكّ  ِت الس  ﴿فـاذا اْنَشـق 
َىاِن   َأْنــَزَل ِمــَن الّســماِء مــاًء َفأْخرْجنــا بــو َثَمــرات  هللا :﴿ ألــْم َتــر أنّ قػػاؿ تعػػالى ك (3)وردة كَالــدِّ

قيػل تصػير ("4)و ِمـَن الِجبـَاِل  ُجـدٌد بـيٌض وُحْمـٌر ُمختمـٌف ألواُنيـا وَغرابيـُب ُسـوٌد  َتِمًفا أْلواُنوُمخْ 
تكػػكف يػػـك  قػػاؿ قتػػادة : "ىػػي اليػػـك خضػػراء كمػػا تػػركف، ك ك الّسػػماء كردة كػػاألديـ لشػػّدة الّنػػار".

                                                           

 .12، صالنابغة الذبياني : الديكاف -(1)
 .105ص المصدر نفسو  -(2)
 .38 يةاآل الرحمف :  سكرة -(3)
 .27فاطر: اآلية    سكرة -(4) 
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أحمػػّرت احمػػرارا كػػالكرد قيػػل فػػي صػػفة الّسػػماء إذا  قػػاؿ الراغػػب األصػػفياني:" ك كراء القيامػػة حمػػ
 . (1)أمارة القيامة"

احمػرارا إذ لػـز َلْكنػو فمػـ  الشػيءلكف األحمر، قػد احمػّر  األحمر في المغة" ُحمر: الُحْمر: ك 
ْحماّرا ُيحمار  احميرارا  إذا كػاف َعَرضػا  حادثػا ال َيثُبػُت : جعػل يحمػار   يتغير مف حاؿ إلى حاؿ، كا 

ُر: داء يعتػػري الّدابػػة مػػف كثػػرة الّشػػعير، تقػػكؿ : َحِمػػَر َيْحمػػر  كبػػرذكف َيصػػفاّر مػػّرَة، كالَحْمػػ مػػّرة ك
الِحمػػار العيػػر األىمػػي ك  الُحمػػرة داء يعتػػري الّنػػاس فَيحمػػَر مكاضػػُعيا تعػػالُج بالّرقيػػة، ك ك َحميػػر  

األنثػػػػى حمػػػػارة ك  الُحُمػػػػرات، ك الكحشػػػػّي ك العػػػػدد  جمػػػػع أحمػػػػرة ك الجميػػػػع ، الحميػػػػر كالُحمػػػػر ك
 .(2)أتاف"
 األحمػراف: الزعفػراف ك الّصيف: شػّدة كقػت الحػّر، ك ةحّمار »يقاؿ: الّتعبيرات القديمة مف  ك 

 (3)سنة حمراء أي شديدة" الّذىب، ميتة حمراء: أي شديدة، ك
ك تباينػػت مفيكماتػػو بصػػكرة تجعمػػو لكنػػا ، دت دالالت الّمػػكف األحمػػر فػػي التّػػراث الّشػػعبيتعػػدّ 
 .بمكف الّدـ الرتباطوقد جاء ىذا الّتبايف نتيجة  ك مميز

مف ارتباطو بمػكف الّنػار مػادة الّشػيطاف  ك ،ك الخطر ،ك الّشدة عف المشقة لتعبير استعملك 
 مف ارتباطو بالّذىب ك الياقكت ك الكركد. ك ،الّشيكة الجنسية ك ،استعمل لتعبير عف الغكاية

معينػػػة  النفعػػػاالتلمجمػػػاؿ ك لظيػػػكره عمػػػى بعػػػض أعضػػػاء الجسػػػـ نتيجػػػة  رمػػػزا   كػػػاف األحمػػػر ك
 (4)".غضب تارة أخرى الرمزا لمخجل ك  عملاست

اد بيػػػا اإلعػػػبلف ك مكاقػػػف ُيػػػر  عػػػفلكنػػػا يعبػػػر الّمػػػكف األحمػػػر فػػػي العصػػػر الجػػػاىمي  كػػػاف ك
الػػّذبياني  غػػةبلككنػػو لكنػػا  صػػارخا  يفػػرض نفسػػو فػػي البيئػػة الصػػحراكية مثػػل قّبػػَة النا إالّ  ،اإلشػػيار

                                                           

ـ، 2010، اربد، األردف، د. طلقرآف الكريـ، عالـ الكتب الحديث، في ا كنيتشكيل المّ لجمالية ا :الصفار مرىكف  ابتساـ -(1)
 . 143 -142ص
 .75ص، كف المّ  غة كالمّ  ،مختارأحمد  عمر /355ص ،   1، جباب )الحاء( ،كتاب العيف:  الفراىيدي -(2)
 .75ص ،المرجع نفسو -(3)
 . 202-201، ص  كتاب العيف:  الفراىيدي -(4)
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عمػػػى الخيػػػل فسػػػمكىا الػػػكرد  قػػػد أطمقػػػكا  الّمػػػكف األحمػػػر التػػػي كانػػػت مصػػػنكعة مػػػف أدـ حمػػػراء، ك
 .تقكؿ العرب امرأة حمراء أي بيضاء لمكنيا، ك
"قضػى سػيرة  أمضى ليمػة حمػرا: "بمعنى في العصر الحديثاستخداـ الّمكف األحمر شاع  ك
األلػػكاف الحمػػراء الخافتػػة فػػي المبلىػػي ك األنديػػة أي خميعػػة ماجنػػة، كمػػا شػػاع اسػػتخداـ  ءحمػػرا
  (1)."ةيّ يمالمّ 

  :سيمياء األصفر 
 إحػداىما لمبيجػة كمختمفػيف  باسػتعماليف لقد كرد الّمكف األصػفر فػي القػرآف الكػريـ خمػس مػرات ك

 (2)ريَن .ظَفاِقٌع َلْوُنيا َتُسّر الّنا :"﴿إَنيا َبَقرٌة َصْفراءُ ذلؾ في قكلو تعالى السركر ك
إّنمــا الحيــاُة الــّدنيَا َلِعــٌب و  اعممــوا:﴿عمػػى المػػرض ك الفنػػاء فػػي قكلػػو تعػػالىآخػػر لمداللػػة  ك

َلْيــو َوزينــٌة وَتفــاُخٌر َببــَنُكم وَتكــاثٌر فــي األمــوال و واألولِد َكَمثــِل َغْيــث  أْعجــَب الُكَفــاَر َنَباتــُو ُثــَم 
فرة :" لكف كما أّف  (3)َيييُج َفَتراُه ُمْصَفّرا  الحيػكاف كغيػر  النبات اليابس، يككف في النبػات كالص 

الّمػكف األصػفر مثػل لػكف الّشػمس كالّضػكء الّصػناعي لػو تػأثير  ك ، (4)"ذلؾ مما يقابمو مثل الّذىب
 التفاؤؿ. ك االبتياج ك باالرتياحعمى الّنفس، فيشعرىا 

يمثػػل  الّسػػاخنة كىػػك أحػػد األلػػكاف  لقػػركف بعيػػدة لكنػػا  مفضػػبل لمعػػيف، كظػػّل الّمػػكف األصػػفر  
مػػػف الّتعبيػػػرات العربيػػػة التػػػي  ك ،نكرانيػػػة ُيعػػػّد أكثػػػر األلػػػكاف إضػػػاءة ك اإلشػػػراؽ ك قمػػػة التّػػػكىج ك

ال فضػة كاألصػػفراف  ال بيضػاء أي ال ذىػػب ك ارتبطػت بيػذا الّمػػكف يقػاؿ: "مػا لفػػبلف ال صػفراء ك
 (5)الزعفراف". الّذىب ك

                                                           

 .212، صعمر أحمد مختار:  المغة كالمكف  -(1)
 .   69: سكرة البقرة اآلية -(2)
 . 69: اآلية سكرة البقرة -(3)
 ، 2ت ج. د. القاىرةر،  مص ،الَنشر غريب لمطباعة ك دار، مناىجو التحميل الداللي إجراءاتو ك :حساـ الديف كريـ زكي -(4)

 .849ص
 .74عمر أحمد مختار: المغة ك المكف ، ص -(5)
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، كلمناخيػػا بيػػا  القاحمػػة  نتيجػػة نػػدرة النباتػػاتإف البيئػػة الجاىميػػة ذات الطبيعػػة الصػػحراكية 
الحيكانػات  بشػرتيـ ، كمػا تحكػـ فػي طبيعػة النباتػات ك الحار الذي انعكس عمػى طبػاع سػكانيا ك

نتيجػػػة لطبيعػػػة الحيػػػاة القاسػػػية  فػػػي ىػػػذه البيئػػػة التػػػي أثػػػّرت سػػػمبا عمػػػى الّشػػػعراء  المنتشػػػرة بيػػػا، ك
نسػائيا التػي  حيكاناتيػا المفترسػة، ك ك ،اتيا الّنػادرةالجاىمييف الذيف آثركا عمى أنفسيـ كصف نبات

كانػػت  تعتبػػر مػػف أىػػـ المكاضػػيع التػػي تزخػػر بيػػا قصػػائدىـ خاصػػة المػػرأة  ذات البشػػرة البيضػػاء 
"امػػر   تجمػى ذلػػؾ فػي قػكؿ ك ،المشػكبة بصػفرة التػي اعتبػػرت مػف أجمػل الّنسػاء فػػي نظػر الرجػاؿ

 :(1)عشيقتو كاصفا " القيس
 اء غيُر الُمحّملِ ـــــــــــالَمقاناِة البياَض بُصفــــرة     غّذاىا نميُر الم َكبْكر  

ة ممػػا يجعػػل فر ذي يخػػالط بياضػػو ُصػػبػػيض الّنعػػاـ اّلػػشػػبو الّشػػاعر بيػػاض المػػرأة المصػػفّر بمػػكف   
 المرأة جميمة مرغكبة مف طرؼ الّرجاؿ.

  (2) كقاؿ أيضا في كصف الطبيعة:
 ٌم لحياةـــــــــــــــــــــــــــــــــــَحْجُميا،      فبكّل أرض  َموس والَكْمَأُة الّصْفراُء باد  

 ال عرؽ ليا تنبت تحت األرض ك ال أكراؽ كّنباتات النادرة مستديرة الّشكل الكمأة مف ال ك
 الُغبرة .  إلىيميل لكنيا  ك ،كنضج الثمار ، ُتستخرج كالفطر، كىي تكحي بفصل الربيع

المجػكف أيػف أصػبحت فئػات المجتمػع ،  أما العصر العباسي الذي انتشر فيػو تيػار الّميػك ك 
عمػى اثػر ذلػؾ انتشػرت الحانػات يعشقكف شػرب الخمػر، ك ك مستكياتيـ  ،عمى اختبلؼ أعمارىـ ك

األحػػػزاف، كضػػػيق الظػػػركؼ  نتيجػػػة البػػػذخ ممػػػا جعػػػل الكػػػل ييػػػرع ليػػػا مػػػف أجػػػل تجػػػاكز اليمػػػـك ك
 االجتماعية .

فػػػكر اشػػػتعاال فػػػي تفػػػي أقػػػداح مػػػف الػػػّذىب الخػػػالص  ةمػػػقدّ المُ  ةالخمػػػر  ابػػػف المعتػػػز يصػػػف ك
 (3) :؛ إْذ بدت بصفرتيا ك كأّنيا شعاع دريٌّ  فيقكؿ اكؤكسي

                                                           

 .31ص امر  القيس: الديكاف، -(1)
 .113ص ابف المعتز: الديكاف ، -(2)
 .15، صالمصدر نفسو -(3)
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 اءِ ـــــــــْفراِء،       واْمُزْج ِبناِر الّراِح نوَر المـــــوَم بَقْيَوة  َص ـــــــــــــــــــداِو الُيم
ُكم منيا     نِّ غيَر ُحشاَشة  َص   ِدىا      ـــــــــــــــــــَتَقاُدُم َعيْ  ما َغرُّ  ْفراءِ ــــفي الدُّ
 :(1)قاؿ أيضا ك
 شيبت بمسِك في الُدنِّ َمْفتوت     ا      ــــــــــــــــــــعمى عّقار  صفراَء َتْحَسُبي  

المختمفة التي  األلكافقيكة ذات  ك عّقار ك شراب ك الخمر مف: راح  اختبلؼ تسمياتإّف 
 الّشعراء عبر كل  العصكر.لخمرة الّصفراء التي تغّنى بيا تحدد مدى جكدتيا، كالسيما ا
حمكلو محبل كبيرا غطى  عف الّمكف األصفر في العصر العباسي كك بالرغـ مف كثرة الكتابات 
الّمكف، فقد  "لـ تذكر المعاجـ القديمة إال تعبيرات قميمة كرد فييا ىذا عمى كل األلكاف األخرى 

أطمق العرب عمى الّذىب اسـ األصفر ك الّصفراء، كقالكا : األصفراف ك أرادكا الّذىب ك 
 لفبلف صفراء ك كيقاؿ: ما الّزعفراف، أك الكرس ك الذىب، كفي المثل أىمؾ الّناس األصفراف، 

لـ  إذا كاف متنعما مترفا يقاؿ : فبلف مصفر استو، ك ال بيضاء، أي ال ذىب كال فضة، ك
 : الكجو تعبيرات حديثة مثل قكليـ : أصفر تحّنكو التجارب كالّشدائد  كما كرد األصفر في

 (2)المرض كالذبكؿ، ضحكة صفراء: إذا كانت بمرارة أك منتزعة انتزاعا بوكيعنكف 
  سيمياء األزرق: 

ىػي  ىػي الُخضػرة ك ، كبيػاضالّزرقة مف األلكاف غير المحددة عند العػرب ، فيػي عنػدىـ ال
فػي  مف أجل ىذا لـ يرد لفػظ األزرؽ إالّ  الّمكف الّضارب إلى الُحمرِة، ك ىي الُكدرة، ك الّصفرة، ك

 الخمر: زرقاء تعبيرات قميمة مثل تسمية األسنة : ُزرقا، ك
 (3) :يقكؿ القيس في كصف حبيبتو   امر ك 

 كأنياب أغوال الْمشرفيُّ ُمضاجعي         ومسنونًة زرقَ أيقتموني و 

                                                           

 .112، ص المصدر السابق  ،ابف المعتز: الديكاف -(1)
 .74ص، المكف  المغة ك : مختار أحمد  عمر ينظر: -(2)
 .137، ص: الديكافامرؤ القيس -(3)
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مػف شػاعر آلخػر حسػب سػياقات  السيميائية  تختمػف مػف عصػر آلخػر، ك دالالت المكف إف 
طبيعػة يتبػايف مػف  قصػيدة آلخػر  حسػب   ركده؛ حيث أف  حضكره في الّشعر العربي القػديـ، ك

 .الحاؿ التي تقتضي تكظيفو ك، لمكف دكف آخر ميكلو ك ،الّشاعر
ط الميمػػة التػػي يجػػب تعػػّد مػػف النقػػا  األخػػرى سػػامو ىػػي أق أمػػا فيمػػا يخػػص أصػػل الّمػػكف ك 

 إزاحػة في العنصر المكالي مف أجل فؾ الغمػكض الػذي يعتػري زكايػا عػالـ المػكف كالتطرؽ الييا 
     الضبابية عنو.

 أقسامو: و أصل الّمون  .4
ك قسػػػمتو إلػػػى خمسػػػة أصػػػكؿ رئيسػػػية ىػػػي  المػػػكف تحػػػدثت كثيػػػر مػػػف الدراسػػػات عػػػف أصػػػكؿ 

األصػػفر كاألخضػػر ك األزرؽ ك األرجػػكاني. كبػػيف كػػػل لػػكنيف يكجػػد لػػكف متكسػػط ينػػػتج ك األحمػػر 
عػػػػػػف مػػػػػػزج لػػػػػػكنيف رئيسػػػػػػييف )أحمرػػػػػػػ أصػػػػػػفر(، )أصفرػػػػػػػ أخضػػػػػػر (، )أخضرػػػػػػػ أزرؽ (، )أزرؽ  
أرجػػكاني( ، )أرجػػكاني ػ أحمػػر( ك حينمػػا يػػراد تحديػػد أدؽ البػػد مػػف أف يحػػدد الَمػػكف عػػف طريػػق 

البقية تتكلػد مػف مػزج لػكنيف أك  مة إلى خمسة أصكؿ كفاأللكاف مقسّ ، (1)عشرة ألكاف أخرى فرعية
( فػػي تعريفػػو ألصػػل الّمػػكف: "بأنػػو الخاصػػة التػػي بيػػا Munsellمكنسػػاي) يقػػكؿ فػػي ذلػػؾ أكثػػر ك

 (.2)نمّيز لكنا عف أخر، كاألحمر مف األصفر، كاألخضر مف األزرؽ"

قسػػػيـ السػػػابق:" فينػػػاؾ ك فػػػي العصػػػر الحػػػديث قسػػػمت أنػػػكاع األلػػػكاف بشػػػكل مختمػػػف عػػػف الت
ىنػاؾ األلػكاف الثانكيػة،  األصػفر ك ىي ثبلثة األزرؽ ك األحمر، ك األلكاف األصمية األساسية، ك

ىنػاؾ  ىناؾ األلكاف اإلضافية كاألبيض ك األسػكد، ك مثل األخضر، ك البنفسجي، كالبرتقالي. ك
كي بػػػػالمكف األصػػػػمي. التػػػػي يسػػػػيل تزاكجيػػػػا كػػػػأف نػػػػزاكج المػػػػكف الثػػػػان أيضػػػػا األلػػػػكاف المتممػػػػة، ك

الّمػػػكف  األخضػػػر مػػػتمـ لؤلحمػػػر، ك فالبرتقػػػالي المكػػػكف مػػػف األحمػػػر ك األصػػػفر مػػػتمـ لػػػؤلزرؽ  ك

                                                           

 .117ص، المكف  المغة ك :مختار أحمد  عمر -(1)
 .119ص المرجع  نفسو،  -(2)
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التػي  ىذا فيما يخص أصػكؿ األلػكاف كمػا تكجػد األلػكاف "المتقاربػة، ك(.1)البنفسجي متمـ لؤلصفر"
البرتقػػالي ك األصػػفر كمػػا تنقسػػـ بػػدكرىا إلػػى األلػػكاف البػػاردة كالبنفسػػجي ك األزرؽ ك مػػا بينيمػػا ك 

فر كمػا ينيمػا مػا بينيمػا ك البرتقػالي ك األصػ بينيما ك لؤللكاف الحارة كىي: األحمر ك البرتقالي ك
بنفسػػػجي ك األخضػػػر مػػػف جيػػػة ك ىػػػي : مػػػا حصػػػر بػػػيف المجمػػػكعتيف : ال ، ك؛ كاأللػػػكاف الدافئػػػة

 .(2)ك األصفر مف جية أخرى"األحمر 
 كمػا  مزجيػوف )ألكاف أصمية ك أخرى مستكحاة مف ألكاف اختمفت تقسيمات أصكؿ األلكاف بي 
كمكقعػو اإلشارة إلى قيمة الّمكف التي  تعتبر البعد الثاني؛ ألَف البعد األكؿ ىك أصل الّمػكف تجدر 

بأنيػا  (" Munsell) (مونسيال)ىي درجة إشراؽ الّمكف أك صناعتو كعَرفيا  في دائرة األلكاف، ك
  (3 .( light )الفاتحمف (dark) الغامقالكيفية التي بيا ُنميز الماكف 

عمى ىذا األساس تتحدد الدرجػة الّمكنيػة "فقػد تكػكف قكيػة أك ضػعيفة بقػكة انعكػاس األشػعة  ك
الضػػػكئية الحاممػػػة لمػػػكف ، كمػػػا أف الصػػػكرة الضػػػكئية نغمتػػػيف: نغمػػػة صػػػافية )أصػػػالة المػػػكف دكف 

متػػػػكاترة )زيػػػػادة إضػػػػافية عمػػػػى الّمػػػػكف األصػػػػمي(، كمػػػػا أف الصػػػػكرة الضػػػػكئية نغمػػػػة  إضػػػػافة (، ك
". إف الّصػػكرة الضػػكئية ليػػا (4) قػػكة فػػي الحػػّدة )الفتكحػػة كالداكنػػة( تضػػاد)األبيض ك األسػػكد (، ك

ذلػؾ حسػب درجػة االنعكػاس  تأثير مباشر عمى درجة الّمكف متحكمػة فػي مػدى قكتػو أك ضػعفو ك
 طبيعة الصكرة الضكئية. ك

و  يحػدد لنػا الّمػكف ككنػو أحمػر أنّ  معنىبنستنتج أّف  البعد األكؿ يمثل  ترتيب الّمكف كأصمو  
رجػػة ذلػػؾ، كىػػي كظيفػػة البعػػد د ال أخضػػر، لكػػف ال ُيعيننػػا عمػػى معرفػػة أّف الَمػػكف قػػاتـ أك فػػاتح  ك

حمػػػل ككنػػو يبيائػػو  ك ضػػػفي عمػػى حيػػاة البشػػر بػػػديع الجمػػاؿة تُ سػػحة جمالّيػػإذا  مكف المّ فػػ الثػػاني،

                                                           

 .463ـ ، ص 2011بيف النظرية كالتطبيق، جميل حمداكي: السيميكلكجيا -(1)
 .463صالمرجع نفسو،  -(2)
 .119 صأحمد مختار: المغة ك المكف،  عمر ينظر: -(3)
 .463التطبيق ، ص جميل حمداكي: السيميكلكجيا بيف النظرية ك -(4)
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 اانعكاسػػػػػ الحيػػػػػاة كمنػػػػػاحي  عػػػػػف مختمػػػػػف ، معبػػػػػرا تزيينيػػػػػوكظيفيػػػػػة  رمزيػػػػػة ك، عبيريػػػػػةتَ دالالت  
كب شػػػحالنفعػػػاالت تػػػركف فػػػي أغػػػكار نفسػػػية الّشػػػاعر، فيخرجيػػػا فػػػي قصػػػائد مزدانػػػة ببريػػػق يمػػػّكف 

 الّنفس.كيبيج  ما يسرّ  ّركنقعطييا مف الا لي الحياة 

 : في المفيوم العمميالّمون  . أ
 فكر الكثير مف الباحثيف، ك الّدارسيف في شػّتى المجػاالت كلقد شغل المفيـك العممي لمكف  

ليػذا كػاف المحػكر األسػاس فػي  ، كالذي كاف فيو تفصيل كبير لممصطمحالسيما المجاؿ العممي 
 كانػػػت ليػػػاك الفيزيائيػػػة( التػػػي مجمكعػػػة الّدراسػػػات المتنكعػػػة بتنػػػّكع العمػػػـك ) العمميػػػة ك الكيميائيػػػة 

 تعريفات متباينة حكؿ مفيـك الّمكف.
: الّمػػػكف خاصػػػة ضػػػكئية تعتمػػػد عمػػػى طػػػكؿ المكجػػػة، ك يتكقػػػف الّمػػػكف الظػػػاىري بالتػػػالي ك  

لمجسػػـ عمػػى طػػكؿ مكجػػة الّضػػكء الػػذي يعكسػػو، فالجسػػـ الػػذي يعكػػس كػػل المكجػػات يبػػدك أبػػيض 
مس مػػف خػػبلؿ كالػػذي ال يعكػػس أيػػة مكجػػة  يبػػدك أسػػكد، ك يحػػدث التفريػػق عنػػدما يمػػَر ضػػكء الّشػػ

منشػػػكر زجػػػاجي مككنػػػا  الّطيػػػف الّشمسػػػي، ك تتكقػػػف الّسػػػرعة التػػػي يسػػػير بيػػػا الّمػػػكف عمػػػى طػػػكؿ 
ىػي باالتحػاد  المكجة، كاأللكاف األساسية لمّضكء، أك الّطيف ىػي األحمػر كاألخضػر ك األزرؽ ك

الّشػػمس، أمػػا كالسػػيما ضػػكء كثيػػق الصػػمة بمػػكف الّضػػكء  لػػذا يعتبػػر الّمػػكف   ، (1) تكػػكف كػػل األلػػكاف"
أي  لػكنيف ينتجػاف الّمػكف  ك سػية ىػي األحمػر، ك األصػفر، األزرؽ فيما يخص "الصػبغات األسا

تحػػدث مخركطػػات الّمػػكف المختمفػػة التػػي تكػػكف نػػد مزجيمػػا يسػػمياف لػػكنيف متكػػامميف، األبػػيض ع
 رد فعل لمضكء يتسبب عنو اإلحسػاس بػالّمكف" اإلنسافنيايات بعض األعصاب في شبكية عيف 

(2) 
 

                                                           

ـ، مج. 2009 ،3ط، لبناف صيدا ،المطبعة العصرية، ،  المكسكعة العربية الميسرة :غرباؿ دمحم شفيق ك زمبلءه -(1)
 .2905ص
 .2905، صالمرجع نفسو -(2)
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 ون في المفيوم الفني:المّ -ب 
قػد ظيػر ذلػؾ  يعتبر مجػاؿ الفػّف مػف المجػاالت الميمػة التػي ليػا عبلقػة كطيػدة بػاأللكاف، ك 

الػػّدىاف التػػي ظيػػرت قػػديما خاصػػة فػػي المبلبػػس: التػػي  الّتمػػكيف باألصػػباغ  ك جمّيػػا فػػي الّرسػػـ ك
األكثػػػػر شػػػػيكعا  ك كانػػػػت الكتّػػػػاف لكػػػػف الّصػػػػكؼ كػػػػاف  "كانػػػػت ُتصػػػػنع مػػػػف الّصػػػػكؼ ك القطػػػػف ك

ىك االسػـ الػذي ُيطمػق عمػى فصػيل مػف المركبػات التػي تتكػكف  الّصبغات بشكل عاـ عضكية، ك
التػػي كانػػت تسػػتخدـ مجمكعػػة مػػف األمػػبلح  مػػف الكربػػكف ك الييػػدركجيف أك الييػػدرك كربكنػػات، ك

ػػػُت الّصػػػبغة بػػػالربط الك يف كػػػل مػػػف ميػػػائي بػػػيغيػػػر العضػػػكية كمثبطػػػات لصػػػبغة : المػػػكاد التػػػي ُتثبِّ
ك كػذا  المشػتغل فػي حقػل الصػباغة فالفناف الّتشكيمي ك( 1.)الّصبغة ك بنية البركتيف في المبلبس"

 التي يستعممكنيا إلنتاج الّتمكيف. ةالصباغيعماؿ المطابع  يطمقكف لفظة الّمكف عمى المكاد 
لكػػف ال يمكػػف أف ُنعمػػـ  بالتػػالي يصػػعب عمػػى الّتعبيػػر الّمغػػكي الػػّدقيق كصػػف األلػػكاف، ك ك 

الّمكنيػػػة يمػػنح الّسػػػياؽ معػػاني تصػػػل أحيانػػا إلػػػى كيل العبػػارة باسػػػتخداـ الػػّدالالت فتشػػػ المكضػػكع، 
 استخداـ األلكاف في الّسياقات األدبية  الّتحميق في أجكاء لكنية،  قد ال تحّدىا صكرة مرئية، ك

عمى قػكة المبػدع فػي  إثػارة مػا  ك الّمغكية أكثر صعكبة مف استخدامو في الّرسـ، ألنّيا تعتمد
تػػكحي بػػو األلػػكاف مػػف دالالت فػػي نفػػس الّسػػامع مػػف خػػبلؿ الّتشػػكيل الّمغػػكي الػػذي ُيصػػكر أفكػػار 

 ك انفعاالتو. األديب
كرد تعريػػف الّمػػكف عنػػد األطبػػاء بأنػػو: "ذلػػؾ التّػػأثير : ون فــي المفيــوم الطبــيالّمــ .ج

الفسػػػيكلكجي النػػػاتج عػػػف شػػػبكية العػػػيف سػػػكاء كػػػاف ناتجػػػا عػػػف المػػػادة الّصػػػباغية الُممكنػػػة أك عػػػف 
 (2) ليس لو كجكد خارج الجياز العصبي لمكائنات الحّية". الّضكء الُممكف، فيك إحساس إذف ك

                                                           

هللا  : قيق، تحلى العصر الذري(إالسيمياء  ) مفتاريخ الكمياء المثير  ابداعات النار: جكلد كايت ،كاتي ككب ىاركلد -(1)
 -24ص ط،  الككيت ، ،اآلداب سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك، الشيخ مراجعة شكقي جبلؿ

25. 
 ـ2010،د. ط ،األردف ،اربد ،عالـ الكتب الحديث، جمالية التشكيل الّمكني في القرآف الكريـ: مرىكف الصفار ابتساـ -(2)

 .64ص
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أف الّمػكف ىػك أحػد المظػاىر الجماليػة ك المعنكيػة لمحيػاة، يػؤّثر عمػى  نستخمص مما سبق  ك
 أك استحسانا ، كمف ىنا يتضح المعنى المباشر لّمكف. ،ردكد أفعاؿ اإلنساف إما قبحا  

إّف الّمػكف المجّسػػد فػػي الّطبيعػػة المحيطػػة بنػػا؛ ىػك نتيجػػة الصػػطداـ بػػيف المتمكنػػات ك الّضػػكء 
كمػػا أف  حظػػة التػػي تػػراه العػػيف الُمجػػّردة يقػػـك الػػّدماغ بعمميػػة ترجمتػػوفػػي المّ  الفيزيػػائي الُمعػػّدؿ، ك

 كذا في الّرسـ أك الفف.ك األلكاف مكجكدة في المكاد الّصبغية الُممّكنة، أك في الّضكء الُممّكف، 
تبقػػػى ظػػػاىرة الّمػػػكف محػػػل اىتمػػػاـ القػػػدامى؛ إْذ تحػػػّدث عنيػػػا "فيثػػػاغكرس"، ك"أفبلطػػػكف" ك  ك

ار أعنػػي الّنػػالبسػػيطة ىػػي ألػػكاف عناصػػر الكجػػكد  ىػػذا األخيػػر: األلػػكافغيػػرىـ كقػػاؿ  "أرسػػطك" ك
عػف  معبػرا»فنشي ليكنارد دي "ك بعد حكالي ثمانية عشر قرنا كتب ، (1) راب"كاليكاء كالماء ك التّ 
:" أكؿ األلػكاف البسػيطة األبيض...األبػيض يمثػل الَضػكء الػذي بدكنػو مػا قػائبل نفس الفكرة  تقريبا

  .األزرؽ الفضاء ك ،األخضر الماء األصفر  ك ك ، يمكف رؤية لكف كاف 
أَنيػػػـ لػػػـ ُيقػػػدمكا  التفاتػػػة القػػػدماء لؤللػػػكاف إالّ  رغػػػـ الكامػػػل كك األحمػػػر الَنػػػار، ك األسػػػكد الَظػػػبلـ 

ـ عػف الطبيعػة 1660كشػف عػاـ  بحكث عممية دقيقة  لتنظيـ األلكاف حتى جاء إسحاؽ نيكتف ك
 (2) "الحقيقية لؤللكاف

أىميػة الّمػػكف فػػي حيػػاة البشػػر جعمتػػو يخمػػف آثػػارا بّينػػة  فػػي حياتػػو عمػػى مػػّر األزمنػػة، فعػػّد إف 
 مػػف أىػػـ المصػػادر التػػي أعانتػػو عمػػى مكابػػدة ظػػركؼ الحيػػاة، كالتػػأقمـ مػػع مسػػتجدات الّطبيعػػة ك

كثيػرا مػا كػاف يسػتخدمو فػي المسػاحيق التارابيػة مػف صػفراء ك  تغّيراتيا الّسريعة مف حيف آلخر "ك
حمراء فضبل  عف األحجار الممّكنة كالعصارات الّنباتية كأدكات لّمكف يصبغ بيا نفسو كمبلبَسػُو ك 
أسمحتو ك مأكاه حماية  ِلنفسو ضّد ُقكى الّشر، باإلضافة إلػى اسػتخداميا فػي العػبلج عمػى مػا قػّدـ 

بلقػة بػيف اإلنسػاف ابف سينا الذي اعتبر الّمكَف كاحدا  مف العكامل اليامة فػي الّطػب الطبيعػي  فالع

                                                           

 .111ص، كف المّ  المغة ك :مختارأحمد  عمر -(1)
 .111ص المرجع نفسو، :ينظر -(2)
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ـٍ بػالّمكف لػدى الُقػدماء، ك المحػدثيف عمػى حػّد  ك الّمكف عبلقة ذاتية  قديمة، منيا مػا بػدا مػف اىتمػا
 . فالّمكف كثيق الّصمة باإلنساف مذ كطأة قدماه ىذا الككف.(1) سكاء"

 المغة  المبحث الثالث: ألفاظ المون و
بل كانت ىػذه المرحمػة تاليػة لتمّيػز األلػكاف تسمية بعينيا  عمى لفظ المكف منذ القديـ لـ تطمق 

ّتعػػرؼ عمييػػا، كىػػذا لػػيس بػػاألمر المسػػتحيل أف يكجػػد الّتمييػػز قبػػل أف تكجػػد الّتسػػمية ك قػػد تنّبػػو الك 
نساف األكؿ إلػى تمػؾ الفػركؽ المكجػكدة بػيف األلػكاف نتيجػة مشػاىداتو لطبيعتػو مػف لػكف الّنبػات اإل

، ك فػػي لػػكف الّسػػماء كىػػي فػػي زرقػػة النيػػار األكلػػى كاخضػػراره ثػػـ اصػػفرارهنمػػكه كىػػك فػػي مراحػػل 
كلػػكف الّشػػمس كقػػت الغػػركب، كلكنػػو لػػـ ينظػػر لّمػػكف  ىػػي صػػفراء،  كسػػكاد الميػػل، كلػػكف الّرمػػاؿ ك

التنبػػو  كتصػػكر مسػػتقل إال بعػػد أف جّسػػده فػػي الّزخرفػػة التػػي عػػادة مػػا تكػػكف ألغػػراض دينيػػة؛ ألفّ 
مػػا يػػدؿ عمػػى أف مرحمػػة (2) أف ُتؤسػػس عمػػى كجػػكد تسػػمية ُمسػػبقة لّمػػكف لّمػػكف كيكيػػة مسػػتقمة البػػد 

كثيػػػرا مػػػف ألفػػػا  األلػػػكاف عنػػػد الّشػػػعكب البدائيػػػة ُتؤخػػػذ مػػػف أسػػػماء األشػػػياء  الّتجريػػػد متػػػأخرة ك أفّ 
انقسػمت إلػى  ، لكف العمماء بعد ذلؾ تحدثكا عف ىذا المكضكع ك تباينت آرائيـ ك(3) المّتصفة بو
 تي :ىي  كاآل ثبلث فئات ك
أكليا "فئة استقرت عمى رأييا لمػدة طكيمػة كأنكػرت كجػكد تتػابع عػاـ تسػير فيػو الّمغػات  -

كقد قّسمت ىذه الّمغػات مجمكعػة الّطيػف الّمػكني كفػق تقسػيـ عشػكائي، كمػا أنيػا تفتقػر لكجػكد 
 مصطمحات مشتركة نظرت لمفظ الّمكف نظرة سطحية.

أمػػػا الفئػػػة الثانيػػػة "يكػػػاد رأييػػػا يطػػػابق الػػػرأي األكؿ فػػػي جزئػػػو األكؿ، لكنػػػو فػػػي جزئػػػو   -
الثػػاني يعتبػػر كجػػكد لفػػظ الّمػػكف مقتػػرف بأىميػػة كظيفتػػو ك الحاجػػة إلػػى اسػػتعمالو كىػػذا تػػتحكـ 

                                                           

 .111: المعاجم العربية قديما و حديثا.، ص زين كامل الخويسكي -(1)
 .20ص، المكف  المغة ك: مختارأحمد  عمر: ينظر -(2)
 يامش(.ال). 19صالمرجع نفسو،  -(3)
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فيػػػػو طبيعػػػػة البيئػػػػة ك المكجػػػػكدات الطبيعيػػػػة فييػػػػا مػػػػف ناحيػػػػة ك كػػػػذا عامػػػػل الّثقافػػػػة كالّتقػػػػدـ 
 (1)أخرى، فكاف تصنيف األلكاف كتسميتيا كفق عممية لغكية صرفة " الحضاري مف ناحية

أما الرأي الثالث "كىك الّسائد، إْذ يرى أف تصنيف األلكاف كتقسيميا  قػاـ عمػى )نظػاـ   -
بالعالميػػة مبتعػػدا ، ممػػا جعمػػو يحظػػى (2) اإلدراؾ الحّسػػي البشػػري كفسػػيكلكجية رؤيػػة األلػػكاف(

 يط متصػػػػل بدايتػػػػو األلػػػػكاف ذات المكجػػػػة العاليػػػػة كآخػػػػره عػػػػف العشػػػػكائية كمثمػػػػكا األلػػػػكاف بشػػػػر 
 ينتيي باأللكاف ذات المكجات المنخفضة. 

( مصػػػرحا بكجػػػكد تتػػػابع عػػػالمي فػػػي Lazarus Geige)بعػػػده جػػػاءت دراسػػػات العػػػالـ ك
التػي اسػتنتج مػف  ـ، ك186َ7اكتساب األلفا  األساسية لؤللػكاف فػي محاضػراتو التػي ألقاىػا سػنة 

الّمػػكف عنػد اإلنسػاف ال يمكػػف أف تكػكف قػد بػػدأت بػنفس الّدقػة التػػي تراىػا عمييػػا خبلليػا "أف حاسػة 
 ك ذلؾ بعد دراستو لآلداب القديمة. (3" )اآلف

ك فيمػػػا يخػػػص ألفػػػا  الّمػػػكف فػػػي الّمغػػػات بقػػػي البحػػػث فييػػػا متكاصػػػل؛ إْذ تبػػػّيف أّف" الّمغػػػات  
لغػػة فػػي العػػالـ عّبػػرت عػػف كػػل تختمػػف فػػي عػػدد األلفػػا  التػػي تحكييػػا األلػػكاف كلكػػف ال تكجػػد أي 

فعػدد  (4) مػع ذلػؾ فػبل تزيػد أسػماء األلػكاف فػي أي لغػة عػف بضػعة آالؼ." االختبلفات الّمكنية، ك
ألفا  الّمكف غير محددة  في أية لغة "كال تكجد إحصػاءات بألفػا  األلػكاف فػي الّمغػة العربيػة كمػع 

أّف ألفػػا  األلػػكاف "ليسػػت عمػػى درجػػة كمػػا (5) ذلػػؾ فػػأكبر رقػػـ عػػف تمػػؾ األلفػػا  ال تتجػػاكز المئػػات
كاحدة مف األىمية، كال عمى مستكى كاحد مف شيكع االستعماؿ، كليػذا نجػد الّمغػكييف يفرقػكف بػيف 
مػػػا يسػػػمى باأللفػػػا  األساسػػػية ك مػػػا يسػػػمى باأللفػػػا  الثانكيػػػة، كبػػػيف مػػػا يسػػػمى باأللفػػػا  الّشػػػائعة 

 .(6.")كاأللفا  األقل شيكعا
                                                           

 .20ص ، المرجع السابق ،المكف  المغة ك: مختارأحمد  عمر :ينظر   -(1)
 .22-21ص ، : المرجع نفسوينظر -(2)
 .22ص ، المرجع نفسو   -(3)
 35ص ،1اليامش ،نفسو المرجع -(4)
 .35، صالمرجع نفسو -(5)
 .35، ص المرجع نفسو -(6)
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و عمى ما يبدك ك الثانكية بشرح مفّصل، ألنّ  ،ا  األلكاف األساسيةسيأتي الّتفصيل في ألف ك
ية بل اىتـ مف خبلؿ ىذا المعنى ال تكجد عبلقة بيف ىذا المصطمح ك مصطمح األلكاف األساس

"األلفا  ال األلكاف"، كما أّف  أساسية األلفا   ُتبنى عمى الّتحميل الّمغكي ىذا  العنصر بمعالجة 
 (.1) ف فتدخل فييا اعتبارات متعّددةأّما أساسية األلكا

) ك لمحديث عف أساسية األلكاف ك االعتبارات التي تقـك عمييا كضع ليما كل مف
Berlin) (ك Kay(" في كتابيما )Basic Collor Term")  أسسا لّتمييز بيف مفردات األلكاف

برتقالي،  -األساسية:" أبيض، أسكد، أحمر، أخضر، كأصفر، أزرؽ، بني، أرجكاني كردي
لؤللكاف ( (Kayكأما الّشركط التي كضعيا (2)رمادي "كقد كاف المجمكع أحد عشر لفظا"

 األساسية نذكر بعضا  منيا :
كال يمكف التنبؤ بمعناه مف معنى كل  (red)يككف الّمفظ مككنا  مف كحدة كاحدة مثل  أال -

 جزء مف أجزائو.

أال يككف معنى الّمفظ متضمنا في معنى لفظ آخر بخبلؼ لفظ قرمزي المتضمف في لفظ  -
 )أحمر(.

 أال يككف الّمفظ محدد االستعماؿ بمكصكؼ معيف.  -

 أف يككف الّمفظ قاببل لتحميل كالّتجزئة. -

 ألفاظ األلوان األساسية والفرعية في الّمغة العربية:  .1
بتعدد الّمغات تعددت معيا ألفا  األلكاف بيا فاختمف عددىا مف لغة ألخرى؛  إْذ بدت الّمغة 

 العربية ليا الحظ األكفر في الّتعبير عف أدؽ االختبلفات الّمكنية ككنيا لغة اشتقاقية.

                                                           

 .35ص ،، المرجع السابقالمكف  المغة ك: مختارأحمد  عمرر: ينظ -(1)
 .35ص، المرجع نفسو -(2)



اللـــــــــــــــــــون و السيمياء في اصطالحية مفاهيم......................... األول صلـــالف  
 

 
75 

في  كاختمفكا فرعية ك، األلكاف مف حيث ككنيا أساسية ألفا  غة عفتحدث عمماء المّ قد  ك
 .تحديد ماىيتيا

األصفر  : األبيض ك األسكد ك األحمر كاأللكاف األساسية في الّمغة العربية خمسة ىيك  
لـ يعتبر ىذا  كصفيا بأّنيا ىي الّنكاصع  الخكالص مف بيف جميع األلكاف، ك كاألخضر  ك

 إّنما عاما في كل الّمغات .   ك حدىا، خاصا  بالّمغة العربية ك
ق عمييا كاد، كعمّ مرة كالسّ ثبلثة: البياض كالحُ  األساسية اعتبر "األلكاف  "سيدهأما "ابف  -

باإلضافة  رَ خَ ، كأُ قريبة مستعممةأسماء   العربيساف المّ ا ثة في ىذبَل الثّ  نكاع بقكلو: "كليذه األ
: أبيض استمرارىا، أال ترى أف قكلنا ستمرّ مدارىا، كال تُ غة ة غريبة، ال تدكر في المّ لييا كْحشيّ إ

كقكلنا في األبيض ناصع كفي  جميكر،فظ المشيكر، كقد تداكلتو ألسنة الكأحمر كأسكد مف المّ 
كد غربيب مف األفراد التي ُرفعت عف االبتذاؿ ك ُأكدعت صكانا  في قّمة كفي األس دٌّ األحمر قُ 

غالب األمر إالا نابعة لؤللفا  المشيكرة يقكلكف أبيض ناصع  االستعماؿ مع أّنؾ ال تجدىا في 
ْف كاف قد يستعمل مفردا كقكلو بالحّق الذي ىك ناصع  .(1) ك أحمر ُقُمّد ك أسكد غربيب، كا 

ا رغـ ثرائيا، كمف أمثمة كليس ليا كجكد في لغتن، يا تكجد ألكاف دخيمةاشتقاقيا كما أنّ  ك -
ذلؾ ما يكرده المصّنف الّمغكي في اختراؽ بعض الّمغات الفارسّية لّمغة العربية مف خبلؿ لفظة" 

ُحصْيف بف المنذر الّرقاشي مف أمراء عمّي، رضي هللا عنو " كذلؾ شاىد لشاعر تابعي ىك ديزج
 :(2)يـك صفيف إْذ يقكؿ

 ر  و ِجئُتم        بَأْدغَم مرقوم الَذراعين َدْيَزج  ــــــــــــعشية جئنا يا ابن َزخ
 فكممة "ديزج" كممة فارسية األصل دخيمة عمى ألفا  الّمكف في الّمغة العربية.

 
 

                                                           

 .106ص، السفر الثاني ،المخصص : بف سيده ا -(1)
 . 183ص،  حديثا معاجـ المغة قديما ك،  زيف كامل الخكيسكي -(2)



اللـــــــــــــــــــون و السيمياء في اصطالحية مفاهيم......................... األول صلـــالف  
 

 
76 

 :ون ـــــــــــــــات المّ ـــــــــــــــــــدرج  .2
 فقالت "أبيض لى نكاصع األلكاف فأكدتياإالعرب عمدت :"مري استنتاجو قائبل أكرد النّ  
كلكف اآلراء تضاربت حكؿ (1) كأخضر ناضر"، كأصفر فاقع، أحمر قانم كأسكد حالؾ، ك، يققُ 

مختار" في كتابو "الّمغة كالّمكف" منتقدا  الّنمكذج الذي طرحو الّنمري  رىذا الّرأي، فقاؿ فيو "عم
قائبل: "في رأيي أّف الّنمكذج الذي طرحو الّنمري قد يقبل عمى أنو  يمثل مرحمة مبكرة مف 

عدد أكبر بيف  ميزكافي فترة الحقة فبلبد أف يككف العرب قد مراحل الّمغة العربية القديمة ، أما 
، كربما كاف أقرب الّنماذج التي صارت إلييا ة تبعا  لذلؾفزاد عدد األلكاف األساسيمف األلكاف، 

ف لـ تطابقو  (Kay)ككاي (Berlin)مف نماذج "برليف" 11الّمغة العربية ىك الّنمكذج رقـ حتى كا 
الّمغة العربية تماـ المطابقة كقد خمت نماذجيـ مف الّمكف األسمر نظرا لخمك كثير مف الّمغات 
األكربية مف لفظ يدؿ عميو، كاذا كاف ىذا مبررا بالّنسبة لبيئات يقّل فييا ىذا الّمكف أىمية فبل 
يمكف تجاىمو في بيئة كالبيئة العربية  حيث لمسمرة فييا  أىمية خاصة، نظرا لغمبتيا عمى لكف 

  .السمرة في األلكاف األساسية في المغة العربية إدخاؿكعميو البد مف  (2")البشرة
 :األلوان األساسية في الّمغة العربية.3

أزرؽ، ك أدكف،) بني(، أرمد  أصفر، كأبيض، ك أسكد، كأحمر ك أخضر، تتككف مف "
برتقالي، فمـ ترد في لغة العرب كقد كرد لفظ  -أرجكاني-أما األلكاف : كردي(3) )رمادي(، أسمر

 ( 4)ككبلىما استعمل اسما ك صفة في الكقت نفسو" بدكف نسبة،-ك"أرجكاف" –بدكف نسبة -"كرد"
ال تكجد في الّمغة العربية ألفا  تؤدي مدلكليا بدقة رغـ كضكح  مدلكالت األلفا  األساسية 
في العصر الحديث، فقد كاف بينيا نكع مف الّتداخل عند العرب ك اّلذي  يرجع إلى الّتطكر 

                                                           

 .185ص ، ، المرجع السابقحديثا معاجـ المغة قديما ك،  زيف كامل الخكيسكي-(1)
 .39ص،، المكف  المغة ك مختار، أحمد  عمر ينظر: -(2)
 .39ص، المرجع نفسو -(3)

39ص،   المرجع نفسو -( - 4( 
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كذلؾ إلى اَتجاه العرب إلى الّتخصيص بعد  ك اّلذي لحق ألفا  األلكاف في الَمغة العربية،
 (1)التعميـ."

 : األلوان الفرعية أو الثانوية.4
، كذلؾ عمى ألسنة شعرائيا ك ُخطبائيا فيما اىتماما كبيرا   باأللكافلقد اىتمت المغة العربية 

كصل إلينا مف ركاة أخبارىا في العصر الجاىمي كاشتّدت ىذه العناية في عصكر ازدىار 
الحضارة العربية اإلسبلمية في المشرؽ كالمغرب كاألندلس حتى بات مكضكع األلكاف مف 

قد أكرد  ، ك(2) المكضكعات التي تفرُد ليا أبكاب خاصة في مصّنفات الّمغكييف المشيكريف
:" فقد بمغت ألفا  األلكاف الثانكية ك العرب القدماء في حديثيـ عف األلكاف الفرعية ما يمي

في كتب فقو الّمغة ك المعاجـ عّدة مئات، بعضيا لتعبير عف درجات األلكاف ك التفريعية 
 (.3) بعضيا لكصف الّمكف كصفا ممّيزا، كبعضيا لئلشارة إلى طركء الّمكف كعدـ ثباتو"

" لشديد الحمرة، ك"البيرماف لما دكنو "أرجوانلتعبير عف درجات الحمرة أطمق العرب لفظ ك 
ك"الُمضرج" دكنو ك"المكرد "بعده كاستخدمكا "المشبع حمرة،  "الُمفّدممف الحمرة . كما أطمقكا لفظ 

 "الممّيب "لما لـ تشبع حمرتو مف الّثياب" .
كيستخدمكف الكصف لّداللة عمى درجة الحمرة، فيقكلكف: أحمر أرجكاف لممبالغة، كما 

مر قانم ، ك ِنكع، ك عاتؾ ، ك َذريحيَ ، ك َثقيب ، ك حانط، كَغْضب ...لشديد يقكلكف: أح
الحمرة، كيقكلكف أحمر ناصع ، ك ُنَصاع ، كيانع، كزاىر، كناظر، إذا كانت الحمرة صافية 
خالصة مشرقة ك يقكلكف : أحمر قاتـ لمحمرة التي تضرب إلى الّسكاد، كيقكلكف أحمر فاقع 

 . (4) رة أك لشديدىاكُفقاعّي لمخالص الحم

                                                           

40ص ،، المرجع السابقالمكف  المغة ك مختار، أحمد  عمر -( 1( 
 .182ص ،حديثا المعاجـ العربية قديما ك: زيف كامل الخكيسكي -(2)
 .43الَمكف، ص الَمغة ك :مختار أحمد عمر -(3)
 .44ص،  المرجع نفسو -(4)
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تأكيدىا،َ فكاف مف ذلؾ في الّمكف األبيض:  عتمدكا االشتقاؽ مف أسماء األلكاف كا  كعميو ك 
خالص  ك ناصع  ... ُيقاؿ ، َخَمَص،  يخمُص ُخمكصا ، كنصَع، ينصُع، ُنصكعا ...ك أبيُض 

ك الّمبف  مر الّصريحِىبِرزّي، ك أبيُض َصرح  ك ُيعّمق عمى ذلؾ بقكلو: "كأظّنو اشُتّق مف األ
 (.1) الّصريح، ىذا ُكمو سكاء ك معناه الُخمكُص، ك أبيض ُحر.

كابص كحضي ك  أما درجات الّمكف الكاحد، فيناؾ "أبيض َيَقَق كَلَيَق ك َصَرَح، كلياح ك -
كذريحي،  َقيب، ك قيد، كىناؾ أسكد حانؾ ك حالؾ ك سحككؾ ك حمبكب ، كىناؾ أحمر قانم

يانع ك ناكع ك سَمغد كأسمغ ك أقشر ك عاتؾ كَغْضب ك أكمف ك  ناصع، ك كبحراني ك قاتـ ، ك
ىي  ىك األديـ األحمر؛ أك كالّصربة ك قيل في األحمر كذلؾ  أحمر كالقرؼ ك فقاعي، ك

 قيل في األخضر أحـّ ك أحكى ك أْدغـ ىك ثمر العكسج ك الّصمغة الحمراء، أك كالُمصعة ك
ّف مف يراجع مادة غرر يدىشو تنبو العرب ألشكاؿ الغّرة التي تميز   ك أْطحل ك أْكرؽ كا 

 (2)إطبلقو األسماء المتعددة عمى ىذه )الغرر(. فرسا  مف آخر، ك

كما اعتمدكا الكصف لمّداللة عمى البياض فقالكا : "رجل أزىر، امرأة رعبكبة، شعر أشمط، 
بقرة لياح، حمار أقمر، كبش أممح، ظبي آدـ ثكب فرس أشيب، بعير أعيس، ثكر ليق، 

إذا كاف ىذا القكؿ  (3)أبيض، فضة يقق، خبز حكاري، عنب مبلحي، عسل ماذي، ماء صاؼ"
كرد مجمبل عف استخداـ الّمكف األبيض،  فيناؾ بعض المصنفات الّمغكية التي  فصمت في ىذا 

تحدثكا عف قد  عمى األبيض، ك بشكاىد كثيرة لمعرب القدماء عف استخداـ الكصف لمّداللة
" الّرثمة: بياض  في الجحفمة الُعميا، فإذا كاف في تأكيدات الّمكف في الخيل أك اإلنساف مثل

 . فمى فيك أْلمظ، كأبيض ىجاف كيقصد بيما أي )الحَر كاليجاف ( ُمتساكياف، كمعناىما الكـر الس 
 كأبيض أبمج، كأبيض كاضح، كىذاف يتساكياف 

                                                           

 .187ص ،حديثا المعاجـ العربية قديما ك :زيف كامل الخكيسكي -(1)
 .7-6ص ، ـ1987، ط  د. ، الييئة المصرية لصناعة الكتابب، : قامكس األلكاف عند العر إبراىيـعبد الحميد  -(2)
، صيدا  ،المكتبة العصرية ،تقديـ ياسيف األيكبي شرح ك، أسرار العربية فقو المغة ك ق(:429) منصكرالثعالبي أبك  -(3)

 .121،  صـ2003ق/1424، ط. د، لبناف
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 .(1)كضكحك معناىما ال
 ك تحدثكا عف األبيض في الّرجل فقالكا :"إذا كاف الرجُل أبيض "فيك أحكري، َ  كالُغرنكؽ 

األبمُج: األبيض الكاسع الكجو في  ك الُغرانُق ك الِغْرَنكؽ ك الَغَركَنُق: الشات األبيض، ك
يسمي الّنيار جْكنا ك  الِقصِر ك الّطكؿ، ك األغار ك الجْكُف ك ُتسمى الّشمس َجْكَنة  لبياضيا"

 (.2)ىك مف األضداد" ك الجْكف أيضا األسكد، ك لبياضو ،

أمػػا فػػي أسػػماء الّنسػػاء البػػيض: "فػػييّف الّرعبكبػػة ، كجمعيػػا رعابيػػب ك نجػػد فػػي المصػػّنف أّنػػو 
تجػػاكز حػػدكد الّمػػكف األبػػيض إلػػى صػػفات الُحسػػف فػػي المػػرأة البيضػػاء، ثػػـ ال يمبػػث أف يعػػكد إلػػى 

ث عػف الّزىػراء ثػـ يقػكؿ الّزىػرة ُفعمػة، الػَنجـَ ، لبياضػيا ك صػفائيا  كسػمّيت مكضكع الّمكف  فيتحدّ 
   (3)الجمع ُغر" المياة زىراء كذلؾ، ك يذكر مف أسماء الّنساء البيض الغّراء، ك

 اإلبػػل ك األرض ك الخيػػل ك  اسػػتخداـ األبػػيض فػػي كصػػف الّسػػماء ك األمثمػػة كثيػػرة عمػػى ك
 األلػػكاف األخػػرى مػػف األسػػكد ك األزرؽ. كاألحمػػر بػػنفس الكيفيػػة كالحيػػة، كمػػا كػػاف حػػديثيـ عػػف 
 التي تتصف بالّدقة ك الكضكح.

 (أفعػػللؤللػػكاف لكجػػدنا غمبػػة اسػػتخداـ كزف ) الصػػيغ الكصػػفيةك إذا أردنػػا الحػػديث عػػف  -
لمداللػػة عمػػى صػػفة الّمػػكف، فػػبل يمكػػف أف نكافػػق عمػػى مػػا قيػػل عػػف داللػػة ىػػذا الػػكزف عمػػى أساسػػية 

-أميػػق-أرمػػد-أغثػػر-أربػػد-أصػػحـ–كمثػػاؿ فػػي ىػػذا المقػػاـ : أصػػبح  ()أفعػػل تخػػذ كزف ن الّمػػكف ك
-أصدأ-أزىر-أشقر-أدخف-أسمر-أدلـ-آدـ-أقيب-أطحل-أدىس-أدبس-أكمف–أسعف -أدكف

عمػػى  مثػػل حمػػكب خضػػكر، ك (فعػػكؿأمغػػر، كقػػد كردت تحػػت ىػػذا البػػاب صػػيغ عػػدة عمػػى كزف )
 .مثل غسيق، بييـ (َفعيل) كزف 

ػػػيغة أمػػػا  - : تكثػػػر فػػػي أفعػػػاؿ األلػػػكاف الثبلثيػػػة المجػػػردة أف تكػػػكف مػػػف بػػػاب  الفعميػػػةالصا
 )َفِعل(  َيْفَعل(، ك يقّل أف تككف مف باب) َفُعَل(، )يفُعل(، كيندر ماعدا ذلؾ.

                                                           

 .187 ، صحديثا قديما ك المعاجـ العربية : لخكيسكيزيف كامل ا -(1)
 .187ص،  نفسو  المرجع -(2)
 .189-188ص، المرجع نفسو -(3)
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ربما جاء عمى) ُفعل يفُعِل(، كىنػاؾ أمثمػة كثيػرة عمػى ذلػؾ:  كما جاء عمى صيغة )فِعل يفَعل(، ك
يكُيػب ككانػت العػرب تسػتعمل أفعػاؿ األلػكاف الّصػيغ المزيػدة ، كتيمػل قِيب يقَيب، كقالكا كُيَب . 

 .القديمة غنية بشكاىد تدؿ عمى ذلؾ ةالمجردة ، كقد كانت المصادر العربي
أمػػا المصػػدر عػػادة مػػا يػػأتي مػػف الفعػػل الثبلثػػي عمػػى كزف) ُفْعمػػة( كىػػك الغالػػب مثػػل  -

 .(1)مثل البياض ك السكاد" الحمرة ك الُصفرة ك الكدرة، كما يأتي عمى كزف )ُفعاؿ(
)الَفَعاؿ(لـ يكف مف الكثػرة ، فكػاف مػف ألفػا  األلػكاف المشػيكرة يستنتج :   ك ما يمكف أف

االسػػػتعماؿ)البياض كالسػػػكاد( أي َبػػػَيض كَسػػػَكَد عمػػػى كزف َفَعػػػَل، أمػػػا فػػػي الّمغػػػة العربيػػػة المعاصػػػرة 
(  لمعربيػة كحػكى  Hans Weherكانػت تسػتخدـ أكثػر كزف )الَفَعػاؿ( ك جػاء فػي معجػـ حػديث )

 (2)لفظيف ليس في المعاجـ القديمة كىما الَخضار بمعنى الخضرة كالّصفار بمعنى الّصفرة
إّف ثػػراء األلػػكاف عنػػد العػػرب بػػارز فػػي المصػػادر القديمػػة؛ إْذ تنبيػػكا لػػدرجات الّمػػكف الكاحػػد، 

" تفطنػػػػكا كنتيجػػػة لدقػػػة المبلحظػػػػة التػػػي تميػػػزىـ  سػػػػاعدتيـ الكتشػػػاؼ أدؽ جزئيػػػات الّمػػػػكف مػػػثبل 
كمػػػا  (3)الدىسػػػة فػػػي لػػػكف التربػػػة مػػػادة) دىػػػس( لػػػىإلمبيػػػاض عمػػػى جػػػرداف الحمػػػار مػػػادة)قنف( ك 

ّمغات ألفا  األلكاف استعماالت مجازية قد يشػيع بعضػيا كيجػري مجػرى األمثػاؿ كمػا استخدمت ال
أّنيػػا عػػف طريػػق المعػػاني الّرمزيػػة أك اإليحائيػػة لؤللػػكاف تسػػتخدـ ألفاظيػػا فػػي تعبيػػرات لغكيػػة يفيػػـ 

 (4)معناىا بمجرد فيـ مفرداتيا فُتصبح تركيبا مكحدا ذا معنى خاص"
بمػػا فػػييـ -نػػد معظػػـ الّشػػعكبمػػرتبط عاألمثمػػة التػػي كردت فػػي األبػػيض عمػػى أنػػو لػػكف  مػػف
 بالطير ك الّنقاء. -العرب 
ك قد استخدمو العرب القدماء في تعبيرات تدّؿ عمى ذلػؾ، ك قػالكا : كػبلـ أبػيض، كقػالكا   

لعيػػكب، كذبػة بيضػػاء ك قػالكا يػػد بيضػػاء، كاسػتخدمكا البيػػاض لممػدح بػػالكـر كنقػػاء العػرض مػػف ا

                                                           

 .63-62-61-60-59ص : عمر أحمد مختار: المغة ك المكف،ينظر -(1)
 .65ص، المرجع نفسو :ينظر -(2)
 .6ص، قامكس األلكاف عند العرب إبراىيـ:عبد الحميد  :ينظر -(3)
 .69ص ،المكف  المغة ك :ختارر أحمد معم -(4)
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كالرتباطػػو بالّضػػكء كبيػػاض الّنيػػار اسػػتخدمكه فػػي تعبيػػرات تػػدؿ عمػػى ذلػػؾ، فقػػد  قػػالكا : كتيبػػة 
بيضاء: عمييا بياض الحديد، كأطمقكا عمى الحنطة  كعمى الّشمس اسـ : البيضاء كقػالكا األيػاـ 

 ألف القمر يطمع فييا مف َأّكليا إلى آخرىا.15-14-13البيض ليالي 
تعبيػػػرات أخػػػرى قديمػػػة كحديثػػػة مثػػػل :إطػػػبلؽ األبػػػيض عمػػػى الفّضػػػة  كمػػػا جػػػاء األبػػػيض فػػػي

كالّذىب كعمى الّسيف، ك رفع الّراية البيضاء بمعنى استسمـ كأعمف الطاعة، كقد استخدمو العرب 
القػػػدامى بمفػػػظ المثنػػػى فقػػػالكا : األبيضػػػاف فقصػػػدكا بيمػػػا : المػػػاء كالحنطػػػة، كػػػذلؾ لػػػكف األسػػػكد 

ة كقكليـ: سكاد القـك معظميـ، كالسكاد :الماؿ الكثيػر، ككرد ىػك استعممو العرب في تعبيرات كثير 
اآلخػػػر باسػػػتعماؿ  لفػػػظ المثنػػػى كقػػػكليـ: األسػػػكداف، كػػػذلؾ قػػػكليـ فػػػي تعبيػػػرات األلػػػكاف األخػػػرى: 

ا مػػػف القتػػػل، أك مػػػف لػػػكف بعػػػض المػػػكت األحمػػػر: الشػػػديد إّمػػػ أصػػػفر الكجػػػو، داللػػػة المػػػرض، ك
 (1)ة الحر.قكليـ حمراء الّظييرة: شدّ  الّسباع، ك

ربمػا إلعطائيػا تسػمية  ك ىناؾ ألكاف قميمة االستعماؿ عند العػرب نتيجػة  لمتشػاـؤ  منيػا ، ك
الّزرقػة مػف األلػكاف الغيػر محػددة عنػد "يظير ذلؾ في قكليـ  أخرى  كالفظة األزرؽ لتعبر عنو ك
ىػػػي الّمػػػكف  ك ىػػػي الكػػػدرة  ىػػػي الّصػػػفرة ، ك ىػػػي الخضػػػرة، ك العػػػرب فيػػػي عنػػػدىـ البيػػػاض، ك

فػػي تعبيػػرات قميمػػة مثػػل تسػػمية األسػػنة :  ليػػذا لػػـ يػػرد لفػػظ األزرؽ إالّ  كالّضػػارب إلػػى الحمػػرة"، 
، البػػد (2)فػػي الّتعبيػػرات الحديثػػة عنػػو فػػي مصػػر قػػكليـ أزرؽ زي النيمػػة الخمػػر: زرقاءػػػ ك زرق ػػا، ك

يػاض فػي كػبلـ العػرب مف تحديد ألفا  األلكاف  حتى ال نقع في خطأ الّتأكيل لّمكف، ألنو مػثبل الب
 (4)ك البياض في كبلـ العرب الّزرقة ك الّزرقة البياض.(3)الحمرة في كبلميـ البياض. الحمرة ك
معنػاه الصػريح ؟  يقصد الباحث ؟ أىك البيػاض بياضػا  بمفظػو ك ليذا نتساءؿ: فأي بياض ك

قػػد يقػػع الّمػػبس فػػي لػػكف الّسػػكاد إْذ  أـ البيػػاض الػػذي يقصػػد بػػو حمػػرة؟ أك البيػػاض زرقػػة؟ "، كػػذلؾ

                                                           

 .75-70،72،74-، المرجع السابق  ختارر أحمد معم -(1)
 .78ص، المرجع نفسو  -(2)
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عند تأكيل األسكد ىػل كػاف المقصػكد ىػك سػكاد  ك(1)ىك الخضرة الّسكاد في لغة العرب الّصفرة ك
 الّسكاد؟ أك سكاد الّصفرة؟ أك سكاد الخضرة؟

البحػػث فػػي مكضػػكع الّمػػكف  لػػيس بػػاألمر اليسػػير نظػػرا ألىميتػػو فػػي حيػػاة العػػرب  القػػدامى ك 
ليػػذا السػػبب  البػػػد  عمػػى الباحػػث فػػي مكضػػػكع  تػػأكيبلت ال حصػػػر ليػػا،  كالتػػي راحػػت تعطيػػو 

الحذر حتػى ال يقػع فػي  زلػل التأكيػل، ك ذلػؾ  بضػركرة َرجكعػو أللفػا  األلػكاف  يتكخىالّمكف أف  
 حتي يتدبر ما تشابو منيػا قبػل أف يكغػل فػي الّداللػة، كذلػؾ ال يكػكف إال بػالّرجكع إلػى المعػاجـ ك

 الّتراث. الّمغة ك نصكص األدب ك كالمصّنفات الّمغكية 
 :ّمون مصادر استقاء ال 5

 *المصادر الطبيعية:
تعتبر المادة األكلى التي استكحى منيا العرب ألفا  ألكانيـ، كىي ظاىرة ليست حكرا  عمػى  

الّمغػػة العربيػػة بقػػدر مػػا كانػػت معممػػة عمػػى كػػل المغػػات، فكانػػت الّطبيعػػة بكػػل مػػا تزخػػر بػػو مػػف 
المعادف الّثمينة كالّنباتػات كالمكجػكدات المحيطػة بيػـ كالمشػاىدات الحسػية فػي البيئػة التػي عاشػكا 

 فييا.
ىػػػك الحنظػػػل إذا اصػػػفا كصػػػار فيػػػو خطػػػكط  الخطبػػػاف ) ك مػػػف ذلػػػؾ أمثمػػػة كثيػػػرة، فمػػػف ك 

ىػك شػجر لػو  ُخضر، كقالكا مف الّتبف: ثكب ُمتػّبف لمػا كػاف يشػبو لػكف التّػبف ، كمػف األرجػكاف )ك
 استخدمكا الَمفظ لما كاف لكنو أحمر قالكا : أرجكاف لصبغ أحمر شديد الحمرة، ك نْكر أحمر(

مػػف الَغػػنـ ك)ىػػك شػػجر لػػو ثمػػر  اإلضػػريج : كىػػك )صػػبغ أحمػػر( قػػالكا : ُمضػػَرج ، ك مػػف ك 
أطمقػػكا المفػػظ نفسػػو  مػػف الػػَكْرد قػػالكا : مػػَكرد لمػػا صػػبغ عمػػى لػػكف الػػَكرد،  ك أحمػػر( قػػالكا ُمغػػَنـ، ك

 (2) عمى ما كانت حمرتو تضرب إلى صفرة حسنة."
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شػػػغكفا بجمالػػػو جعػػػل القمػػػب  إاّل ككركد  أزاىيػػػر، ك ك ،النبػػػات بكػػػل مػػػا حػػػكى مػػػف أشػػػجار ك
مػف جمػاؿ الّطبيعػة   ك ،فاح شذاه رحيقا ك، سيفساء األلكاف ال تبرح مكانا تبيرج بف فالعيف بطبعيا
فػػاحـ كفحػػيـ :  :"مػػف الفحػػـك المعػػادف التػػي التصػػق اسػػميا  بمفػػظ المػػكف  فقػػالكا  ، كػػذلؾ الحجػػارة
ىػػػي طػػيف أحمػػػر( كقػػػالكا: فيػػو ُمَمَغػػػر  إذا كػػػاف   ك المَغػػَرة ) ك قػػالكا مػػػف الَمْغػػػرة  لشػػديد الَسػػػكاد ك

 (1)مصبكغا بالمغرة، كمف الممح قالكا :أممح، كالَرماد قالكا: أرمد
ىػػك جانػػب  متنػػكع  ك ، فػػي الَطبيعػػة الغَنػػاء جانػػب آخػػر يَتخػػذ الجػػزء األكبػػر مػػف مسػػاحتيا ك

الػػػذي اشػػػتّق مػػػف  البرغػػػكث» الحشػػػرات المتنكعػػػة األلػػػكاف فقػػػالكا الَطيػػػكر ك بمختمػػػف الحيكانػػػات ك
البرغثة كىي لكف شبيو بالَطْحمة، كفي الغراب قالكا غرابي، كمف الغداؼ قالكا غدافي كمػف أجػزاء 
البػػدف نصػػيب قػػالكا فػػي الّطحػػاؿ ىػػك أطحػػل كفػػي الُمفػػّدـ )أي الػػّدـ الثقيػػل (ُمفػػّدـ  كػػذلؾ قػػالكا فػػي 

 . (2)أقمر. قمرالمحسكسات األخرى قالكا مف الّدخاف أدخف كمف الّصحراء أصحر كمف ال
كّمػػا  ىػػائبل حمػػل بػػيف دفتيػػو يفضػػاء  رحبػػا  إف الّمغػػة العربيػػة ىػػي لغػػة رّشػػحت نفسػػيا لتكػػكف   

 ألشػمل كاغػة بأنيػا مػف ىنػا تػأتي ىػذه المّ  ك ،غػات األخػرى عمى غرار المّ ألفا  الّمكف مف مفردات 
 ر.األقد

 في الّمغة العربية:
محيطػػػػو الػػػػذي  يفػػػػرض عميػػػػو كػػػػائف اجتمػػػػاعي ال يمكنػػػػو االنفصػػػػاؿ عػػػػف  اإلنسػػػػاف بفطرتػػػػو 

 كػل مػا كفكاف مف الطبيعي أف يتأثر بو  كبيئػة، التعامل معو كفق عبلقات  ذات تأثير متبادؿ، 
، مػػػف بػػػو معػػػادف، ك كػػػل المكجػػػكدات المحيطػػػة  نباتػػػات  ك ك ،تزخػػػر بػػػو مػػػف مصػػػادر طبيعيػػػة

 بيئتو.المشاىدات الحسية في 
ىػػي ظػػاىرة  يسػػتقكف منيػػا  ألفػػا  ألػػكانيـ ك فراحػػكاالسػػيما العػػرب الػػذيف تػػأثركا بطبيعػػتيـ  ك 

" الُخضػػاب )إذ ىػػك الحنظػػل إذا اصػػَفّر ك صػػار فيػػو ُخطػػكط ُخضػػر فقػػالكا مػػف عامػػة فػػي الّمغػػات،
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قالكا فيو أخطب( كقالكا في التبف )ثػكب ُمتػّبف  لمػا كػاف يشػبو التّػبف ( كمػف األرجػكاف )كىػك شػجر 
 صػبغ أحمػر( الحمػرة ، كقػاؿ )اإلضػريج كىػك ْكر أحمر ( فقالكا : أرجكاف لصبغ أحمر شديدذك نَ 

ك أطمقػكا الّمفػظ نفسػو عمػى مػا  ـ، كمف الػكركد قػالكا : مػكّرُد لمػا صػبغ عمػى لػكف الػكْردقالكا : ُمَعنّ 
 .(1)كانت حمرتو تضرب إلى صفرة حسنة "

كػػاف كػػذلؾ لمحجػػارة ك  الْفقػػِع ك الّشػػقر ك الػػَبَقـ كك قػػد اشػػتقكا ألػػكانيـ مػػف "القػػرؼ ك الُفػػّكة ك 
مػف  كػذا مػف المْغػرة فقػالكا ُممَغػر  ك المعادف نصيب فقالكا مف الفحـ فاحـ كفحيـ لمشديد الَسػكاد ك

الحيكانات فقالكا غرابػي  ك رمف الرماد أرمد، كما لـ ينسكا استقاء ألكانيـ مف الطيك  الممح أممح ك
ىػػك المشػػبع  مػػف الفػػدـ )الثقيػػل الػػدـ (قػػالكا الُمَفػػَدـ ك ف قػػالكا أطحػػل كُغػػدافي ك مػػف أجػػزاء الػػبط ك

 السػكاد ىك المػكف الػذي يجمػع بينػو الكػدرة ك ك مف المحسكسات األخرى قالكا أدخف ك بالحمرة ، 
تغيػر مػف  ىػك مػا مف سفع النار أسػفع ك قالكا مف التراب أعفر ك ك ك مف الصحراء قالكا أصحر  

حتػى نػدرؾ المعنػى الصػحيح أللفػا    ك ( 2)مػف القمػر قػالكا أقمػر" لفحتيا النار كلكف البشرة التي 
اسػػػتقائيا  رالرجػػػكع إلػػػى مصػػػاد ذلػػػؾ بضػػػركرة  ك التػػػدقيق فيػػػو كف البػػػد مػػػف إمعػػػاف الفكػػػر كالّمػػػ

 األكلى.
**** 

 البشػػرحيػػاة فػػي  أىميػػة   ك كجمػػاال   خصػػكبةعػػالـ الّمػػكف عػػالـ أكثػػر يتضػػح ممػػا سػػبق أّف  
تحػػكؿ الكػػكف  دكف ألػػكاف ك إالّ ال تسػػتقيـ حيػػاة كعميػػو   ،لكنيػػة بفضػػمو إلػػى فسيفسػػاءكلػػت التػػي تح

 .لى ظبلـإ
 بصػػػفة عامػػػة  ك صػػػكص األدبيػػػةالنَ فػػػؾ شػػػفرات ىـ فػػػي ايسػػػالّسػػػيمياء إجػػػراء إذا كانػػػت  ك 

الػػػػّداللي، مػػػػف أجػػػػل  تأكيمػػػػو كفقػػػػا  لَسػػػػياقو كعمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص؛ إْذ يتػػػػكلى تفسػػػػيره،  الّشػػػػعر 
 .ةتمفالمخقيمو الداللية استنطاؽ 

                                                           

 .85-84-83ص، المرجع السابق : المغة ك المكف مختارأحمد  عمر :ينظر -(1)
 .85-84ص ،المرجع نفسو -(2)



اللـــــــــــــــــــون و السيمياء في اصطالحية مفاهيم......................... األول صلـــالف  
 

 
85 

كف فػي سػيمياء الّمػ ى تقَصػيإلػالفصػل الثػاني  فػي الخطػكة المكاليػة مػف ك عميو عرج البحػث 
ك األندلسػي فػي القػرف الخػامس اليجػري،  عري رصػد انعكاسػاتو عمػى اإلبػداع الَشػمف أجل  عرالشّ 

فػي مختمػف  معانيػو ك ، تػودالال ك، عامػل مػع مككناتػو التَ  فػي األندلسػي اعرقدرة الشَ رصد مدى 
 .األلكاف 

 
 

 



 

 

صل ــــــالف  

انيـــــــالث  



 

  
 

مصادره و أبعاده ون و سيميائية الل  الفصل الثاني: 
 البيئة األندلسية الداللية في وصف

 ةة األندلسيـــــــــــــــــــــــــــــــسيميائي ة  الل ون في وصف  البيئالمبحث األول:      
 .ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية  الم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيمي .1
 .يدلسنعر األمون في الش  ــــــــــــــــــــــــ  ون والتمألفاظ ال .2
 المبحث الثاني: مصادر الل ون وأبعاده الداللية في وصف البيئة األندلسي ة 

امت       ةـــــــــــــــــــأوال : وصف الط بيعة الص 
 .اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــالر ي ور وــــــــــــــــــالم الز هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .1
 .ونيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهر الكــــــــــــــــــــــالم الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .2
 .ياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم المائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .3
 .مارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .4

 حركةـــثانيا: وصف الطبيعة المت   
 .الطيور الحيوانات و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.عال1   
 .تـشراــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.2   

 ناعي ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل ون في وصف الطبيعة الصسيميائية ا المبحث الثالث:   
ورة الت شكيمي ة في الفضاء المعماري. .1  الص 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمارة األندلس األلوان في .2
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 ةاألندلسي   البيئة كصف في ة الم كف سيميائي  المبحث األكؿ: 
ّالعرب رعالشّ  يعتبر ّعمكميـجمّ مّ  كّ،القدامىّالجاىميّديكاف ّكّكّ،ع ّكّميـِحكّ ّنكادرىـ

لدّمفّرحمو،ّّعرّاألندلسيالشّ  ّّكقدّك  أدبيةّّةّكةّفنيّ بأبعادّحضاريّ  لتكاصلّم حمّ  جسرلذلؾّع د 

ّأمّ  ّاللقيـ ّمظاىر ّبكل ّتزخر ّالتّ ّك ،طكرتّ ة ّجدد ّعف ّاألندلسيّ زاتّالشخصيّ مميّ كاشفة مفّ ةة
ّّكّ)أحاسيسّصادقة ّكعاطفة ّكّقكية ّفذ ة(، ّال ممكة مىذه ّّاتس  ّفي ّالكبير ّالفضل تقدـّليا

ّ.قضاياهّمماّأدىّإلىّتنكع عرّاألندلسيالشّ 
ػػػتّفػػػيّمتػػػكفّالقصػػػا دّاألندلسػػػية،ّكىػػػيّظػػػاىرةّّك فػػػيّظػػػلّىػػػذاّالت ميػػػزّبػػػرزتّظػػػاىرةّتفش 

ػػةّفػػيّىػػذاّكنكظيػػاّالم ػػتّ ال يّسػػكاكّكػػافّذلػػؾّّبطريقػػةّمباشػػرةّأكّ يػػرّمباشػػرةّ،ّفكانػػتّالاايػػةّممح 
ذلػؾّّبتبن ػيّّك داللي ػة،ّمػاّتػكحيّّبػوّمػفّمعػافّ ّالم كنيػة،ّك السػتنطاؽّالػد الالت الت طبيقػي الفصػل

ػػػالم ػػػكفّكع مػػػةّسػػػيميا يةّتمػػػارسّحياتيػػػاّالن شػػػطةّداخػػػلّالمجتمعػػػاتّمخػػػالفيفّفػػػيّذلػػػؾّ ّعراكالش 

ّ.ّّالسيميا يّالعميقّكّمستكاهّالجماليلرصدّ كفّمفّ يرّم زماتوقرنكفّالمّ ذيفّيّ فّالّ مزييّ الرّ 
اعرّالعربيلطبيعةّّك الر حاؿّبوّّحطّ ّةّحتىّكّإفّ الصحراكيّ اّلبي توّعاشقاّكفيّ ّظلّ الذيّّالش 

ذيّالّيمكفّالّ ّاليأن ياّالمكافّالمثّإالّ القاحمةّّفيّبي ةّماايرةّلبي توّالجاىمي ةّجديد،ّكّفيّعصر
لكفّّحتىّاستقاـّعكده،ّكّتربعّعمىّعرشوّكّ،اناكّعنوّككنوّصرحاّشيدّمي دهاالستلشاعرّ

حيثّالّيستقرّّمقتضياتّالزمفّأفّيتعايشّكتفرضّعمىّاالنسافّالتيّّسنةّهللاّفيّككنو
ّ.عمىّحالوّّكشي

ّاألندلسيّبحمكؿّك ّالّ ّالعصر ّكاف ّتايرّبمثابةذي ّجذريّ ّنقطة ّالطبيّانط قاة عةّمف
ّاأل ّبينياندلسية ّفارقا ّترسـ ّكانت ّالتي ّالصحراكيّ ّكّ،الخ بة ّالطبيعة ّبيف ّساىمتّة حيث

عراكّعرّالذيّاعتمدالشّ السيماّّكشي قة،ّّبمكاضيعندلسيّاألعرّثراكّالشّ فيّإّمساىمةّكبيرة ّّفيوّالش 
ّفّأجلّاستنطاؽمفيّالعنصرّالمكاليّليوّالبحثّإّّؽماّسيتطّرىذاّّك،ّكنيكظياّالمّ التّ ّظاىرة

ّّّ.كفقّالمنيجّالسيميا يّعريّاألندلسيفؾّشفراتّالخطابّالشّ ّكّ،دالالتّالم كّف
ّ
ّ
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 كف سيميائية الم   .1
األبيض: 

ّ ّمف ّبالر ـ ّبركز ّالتي ّالت مدف ّاألندلسيبي ّبصمتمظاىر اعر ّالش  ّذلؾّمفّّة ّتمى فيما
لوّبجسدىاّمكضكعّالمرأةّكلزمف،ّإال ّأن وّلـّينسىّا ّكصاّالطبيعةّكّكّ،يفّكصفوجامعاّبّتاز 

كفّالبدايةّمعّالمّ ّكّاألندلسي ةالبي ةّّفيّاأللكافدالالتّّالستنطاؽةّسنكردّنماذجّشعريّ ّكالخمرة،ّ
ّالخمرة.ّثـّالطبيعةّّثـّّالمرأةّكيفيةّتكظيفوّفيّمكضكعّكّ،األبيض
األمػلّيبعػثّعمػىّّ،لػكفّم حبػبّلمقمػكب"ّىػكالليةّالعامػةّلمػكفّاألبػيضّالدةّحسبّالمرجعيّ ّ

ّالسػّمفّيعدّ ّكّ،(1)ة"كالمحبّ،ّكماّيبعثّعمىّالكدّ سامحكالتّ ّ،فاككالص ّّكالتفاؤؿ، ةّكني ػياقاتّالمأشد 
ّأبػػيضّّبياضػػا ّالّي خالطػػو ّ:عػػالبيقػػكؿّالثّ فػػيّجػػاكّّقػػدّكّ،مػػكفّالبشػػرةبّالتصػػاقاّ  "ّإذاّكػػافّالر جػػل 
مػػرةّّشػػيك ّّلػػػيسِّبني ػػر،ّكّكمػػػفّالح  ّ،ّلكنػػػو ّكمػػكفّالجػػػص  يػػػق  ّبياضػػػا ّّك،ّفيػػكّأم  إذاّكػػافّأبػػػيض 

رةّ،ّكمػػػكفّالقمػػػرّكّالػػػد ر،ّفيػػػكّأزىػػػر ػػػف  ّعّ ّمحمػػػكدا ّي خالطػػػوّأدنػػػىّص  م ت ػػػو ّأكّ يػػػرهّمػػػفّذكاتّفػػػ ف 
ػٌبّاألربع رٌةّيسيرٌةّ،ّفيػكّأق ي  ػدٌّّك،ّح م  مّ ّّ،أق ي  ّع  ّّفيػكّأ فػرّ ّت ػو ّ  ب ػرٌةّفػ ف  ثػر   ألبػيضاّك،ّ(2)"كّاع 

ّكّتتبػايفالبيضػاكّالتػيّ البشػرةألػكافّيػرتبطّبكصػاّ األقيػبّكّّك كّاألزىػرّاألميػقّبػيفّالجػص 
ّاألعثرّك يرىاّمفّاأللكاف.ّك األ فرّاألقيدّك
ّبابالشّ ّأفكؿيكحيّبذيّيبّالّ قدّتككفّسمبيةّكمكفّالشّ ّكّ،ةدالالتّايجابيّ  األبيضّيحملّ

ّمفّحدثّآلخرّكّجعموّيختماّمفّشاعرّلألبيضالليّبايفّالدّ ىذاّالتّ ّ،ّكالخركجّمفّالدنياّك
دّأيضاّاستخداماّةّتحدكف،ّكالفترةّالزمنيّ المّ ّالستخداـةّتعطيّداللةّماايرةّفسيّ فالحالةّالنّ"آلخر،

ّ.ّ(3)"ماايراّلمكّف

                                                           

صّ ،ّـ2008ّ،1ّ،ّطدارّالحامدّ ،(أنمكذجاعرّاألردنيّ)الشّ رعدالالتوّفيّالشّ ّالمكفّك:ّّاعىزّ ّدمحمطاىرّّّكاىرةالزّ ّ–(1ّ)
77.ّّ
ّ.121)فيّضركبّاأللكافّكّاآلثار(،ّص،ّأسرارّالعربيةّفقوّالماةّك:ّّالثعالبيّ-(2)
ّّ.78صأنمكذجا(،ّعرّاألردنيّعر)الشّ دالالتوّفيّالشّ ّكفّكالمّ :ّّاعىزّ ّدمحمطاىرّّّكاىرةالزّ ّ-(3)
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تّفػيّالالليّجػاكّتكظيػاّالم ػكفّاألبػيضّتكظيفػاّمتعػددّالػدالّ الػدّ رّيػايالتّ انط قا ّمفّىذاّّك
ػػتممّ ّاألندلسػػيّحيػػثّالشػػعر ػػعراكّّوس  ّبالكجػػوثػػكيّتفاصػػيلّالجسػػدّاألنّفػػيالش  ّكّالخػػدكدّّ،ّكبػػدك 

ّ(1):"كردّالكجنتيفّ"فيّقصيدتوّّ"ابفّخفاجة"يقكؿّّكّّاألسنافّكّالبشرة
ّالكامل(. القصيدة مف بحر)

ًة،    ػػ  بابق الش  ػػػػػػػػػػ  فت          ْرد  ْجن ت ييا ك   اػػػيد  شبابػػػإْسِحم ٍة ت م ر عفي ف    ، ِبك 
ك     ْت سك اِلف  ِجيِدىا س  ح  ض  ت كر       ،ةً سان  ك   ػ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت أ ْطراف يا ع ن ابك 
ب در  كط فا ِبو ال   ، ف اض  الح سف  ماًء ف ْكق يا ،يضاء  ب     ااب  ػػػػػػػػالن فيس  ح 
باِح ِنقابالظ   تػػػػػالدًة، تحكِر قِ ب يف الن ح      ـِ    غ مامًة، دكف الص   اػػػػػػػػػػػػال

مت يا ل ْياًل  ق د ط م ػػػػػػع ْت ِبِو ناد  راب      ك  راب  س  ؽ  الش  مًسا كق ْد ر   اػػػػػػػػش 
ػػّكصػػا ػػبّالمػػرأةّاعرّالش  ثناياىػػاّّخػػدكدىاّالمتػػكر دةّكّ،ّكبشػػرتياّالبيضػػاكاألسػػكد،ّكّعرىاّش 
عػفّجمػاؿّمػفّخ لػوّّكاشػفاالكصاّالمتكاملّال ذيّقدمػوّىذاّّكّابيتاف،ّنّ شفتاىاّالعّ ّالبيضاك،ّك

ّكّ،ةالمعطيػػاتّالداللي ػػىّعنػػوّبالتكزيػػعّالم ػػكنيّالػػدقيقّالػػذيّكن ػػكقػػدّأبػػدعّفػػيّ،ّصػػكفةلمػػرأةّالمّكا
ػػ رّ ّ-،ّعن ػػابسكسػػانة):دتياّاأللفػػااّالتاليػػةّالتػػيّجس  ذّمػػاّدققنػػاّالنّ ّك؛ّ(ّ ػػراب..-قػػ دةّّ-الػػد  ظػػرّا 

ّالم ػػػكفّاألبػػػيضّ لّلػػػـلكجػػػدناّأف  ػػػّيػػػدخ  كريّبػػػلّخضػػػعّلتييػػػ ّاألجػػػكاكّمباشػػػرةّفػػػيّالمعتػػػرؾّالص 

صػػريحةّ")بيضػػاكّثػػـّتػػـّالكشػػاّعنػػوّبماػػةّّلػػو،ّالسػػابقةةّلحضػػكرهّمػػفّخػػ ؿّاألبيػػاتّيميّ شػػكالتّ 
حتػػػػىّإذاّّكّ)شػػػػعرّأسػػػكدّفػػػػاحـّ(رالػػػػدّ ّّناصػػػػعةّالبيػػػاض)،ّّلتػػػكحيّّبمػػػػدىّفػػػاضّالحسػػػػف(

ّ  ػػرا ػػرت  ّز ج  ػػرت  اّكاضػػحاّلممعنػػىّالجمػػاليّداللي ػػّكّ شػػبيييّيعكػػسّفضػػاىػػذاّالكصػػاّالتّ ّكّب(حس 
ّ.ةةّكّاحتفاليّ ةّجماليّ فنيّ تكحيّبداللةّالتيّّ(بيضاك)لفظةّ ؿمفّخ ّلألبيض

ارابيّلتعكسّذاتّالشعرّالفاحـّالالمرأةّبارزاّّفيّكجوّاألبيضّكّفيّىذاّالمشيدّكافّ
دية ّالض  مفّخ ؿّقصىّقكتوّىكّفيّأّكّ،داللةّسيميا يةحيثّّيحملّّضّاألبيمعنىّّىذه

ةّخاصةّلكناّخاصاّفيّدرجةّلكنيّ جعمتوّةّاليّ جمّكّ،ةةّتعبيريّ ذيّيأخذّمنوّقيمةّلكنيّ ياكّالّ الض ّ
ّّمبشرة.دا مةّلةّيّ كصفةّجمال

                                                           

ّ.340ّ-339صّ،فاجة:ّديكافابفّخّ-(1)
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ّّكّ ّمف ّلألبيضّمزاحمةبالر ـ ّّ،سكد(األّكّباعنّ ال كّ،)األحمرّمفّاأللكاف ّأن و لـّإال 

ّضعاّمفّحضكرهيّ  ّزيدكّفّك، ّابف بياضّكجوّّفيّ(1)ـ(1070-ق466-ـ1003ق/394)يقكؿ
ّ(3):يدي"الشّ ّ(2)ابعمىّالثّ ّ"ّةقصيدّفيساقيّالخمرةّّ

ـ     ،   إذا طاؼ بالر اح الم دير  عمييـ  أطاؼ بو بيض  الكجكه كرا
ّكيةّالعامةّةّالداللّ فيّالمرجعيّ ّكفّاألبيضالمّ يعتبرّّ ّّكالعطاكّالجكد الن قاكّكّلكفّالكـر

ّالسّ ّك ّأيقكنيةىناؾّّالدالليّياؽفيّىذا اقيّدىاجسّ ّلكنيةّع مة ّالس  ّعّكّ،كجو ّداؿ مىّىك
ّكّ)بيضّالكجكهّكراـّ(ّفيّعبارةّّيدؿّاألبيضكماّقدّّ،البشرةّكجمالياّبياض عطاكّّعمىّكـر
ّ.بسقايةّالخمريادؽّكىكّّ،الساقي

ّ ّفيّلفظة ّاألبيضّصراحة ر ّكذك  ّ)بيض( ّبقيـّمفعمّدالليةّتفضاكاالتيّعكستّعدة ة
ّ.نفسيةّجمالي ةّك
تمنىّ"ّالتيّةلكالد"حنينوّعفّّ"ابفّزيدكّف"فيياّّالتيّعب رّكّ"أضحىّالتنا ي"فيّقصيدةّكّ
كّؽكىكّالمكلعّبجكابّمنّ،صبحتّبعيدةّعنوأحيثّّ،كصاليا ّ(4)ّ:قا  ّياّعم وّيطف ّنارّالش 

عْ  ف  ا     ِت بو  كفي الجكاِب متاٌع، إْف ش  ِزْلِت ت كلينا بيض  األيادي التي م   

                                                           

ّقرطبةّ-(1) ّضكاحي ّمف ّبالرصافة ّكلد ّالمخزكمي، ّزيدكف ّبف ّ الب ّبف ّأحمد ّهللاّبف ّعبد ّبف ّأحمد ّسنةّّىك ّأكا ل في
،ّّأماّشعرهّكافّعاكساّّلحياتوّالشخصيةّكّاالجتماعيةّكّكافّشعرهّلنفسوّمعبراّعفّنزكاتّحسوّفتقرأّفيو1003ّق/394

ألندلسيةّمفّكصاّالمناظرّكّشرحّالعكاطاّ،ّفكافّقمموّسياالّبحبرّكانتّكالدةّىيّماذيتوّأجكدّماّخ صتّبوّالطبيعةّا
ّابفّجيكر ّكّكذلؾّظمـ ّعنو، ّبعدىا ّك ّمفّنفكرىا ّقساه ّممي ةّّلو. بسببّما ّحافمة ّعاشّحياة ّما ّتكفيّابفّزيدكفّبعد كّ

ّكّاآلالـّكّالمحفّبعدىاّاخذّنجموّيذكّي ابفّـ./1070ّق/466سنةّّب شبيميةكّكافّذلؾّّباألحداثّالجساـّالمتخمةّباليمـك
-15ص،ّت.ّدّ،طّد.ّ.بيركتّّلبنافّ.الجيلّدارّ،حن اّالفاخكرّيالديكاف،ّتحقيقّّ:ـ(1071ق/463أحمدّبفّعبدّهللا)ّزيدكّف
16ّ-17.ّ
ّ.194. صالمصدرّنفسو،ّالثابّ:ّالاديرّفيّظلّجبلّالّتصيبوّالشمسّفيبردّماؤه/ّّ-(2)
ّ.194صالمصدرّنفسو،ّّ-(3)
ّ.393ص،ّالمصدرّنفسوّ-(4)
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ػػخيةّالمعطػػػاكة)بػػيضّاأليػػاّّّ كمعانػػػاةّّمثخنػػةّبأكجػػاعّكىػػيّّرسػػالةّ،ّدي(ّتػػكحيّباليػػدّالس 
حسػفّكرميػا،ّكّالتفاتتيػاّلػوّّعطاّالمحبكبػة،ّكالتيّتتكؽّإلىّّالشاعرّكحالتوّالنفسيةّالمتعبةّ

ّالشكلّاآلتي:بّذلؾيمكفّتمثيلّّكّ،بعدّالجفكة
 
   ّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(1):ّ"ابف زيدكف "يقكؿالمعنىّنفسوّّفيكّ
ر  البيض  الذيف ك ج كى ي ـ       تركؽ  فتستشفي مد   ى ـ الن ف   بيا األعيف  الر 

ّجمالياّالمشرؽّّكّؿّكالدةابكصكيربطّذلؾّّمفّيمدحيـداؿّعمىّسخاكّّ(البيض)ّلفظةّإفّ ّ
ّّذلؾّبالشكلّالتاليّ:ّنمثلّكالذيّيشفيّعمتوّ

 
ّ

ّ(3):فيّنقاكّالعرضّ(2)بكرّيحيّبفّبقيّأبكّقاؿّك

كاد  بأْبيى ـ  جانب و         ليس السَّ ّّلمنو في الم ق بياض  عرضي تحامى الذ 
بالنقاكّ،ّكالّيمكفّأفّنصفوّإال ّبيذاّالم كفّالذيّيكحيّالعرضّعادةّبالمكفّاألبيضّيرتبط

ّكلّدنس.كالطيرّمفّ
ّجماؿّاّ كادّالّيظيرّإالّ كماّأف  ّ(4):قاؿّأبيّبكرّدمحمّبفّسكارّكّ،فيّالمق لِّّلس 

                                                           

ّ.340ّ-339ص،ّديكافابفّخفاجة:ّالّ-(1)
أبكّبكرّيحيّبفّدمحمّبفّعبدّالرحمفّبفّبقيّكعندّالسمفيّيحيّبفّحكـّبفّبقيّكعندّابفّاآلبارّيحيّبفّأحمدّالشػاعرّّ-(2)

ّأصػموّ مػفّسرقسػطةّ)أكّطميطمػة(ّالكشاحّسرقسطيّالنسبّ)قيلّطميطمػيّ(إشػبيميّاألدبّ،ّسػمكيّالنسػبّ،ّكاديّاشػيّّأيّأف 
ّلػوّمػاّينيػاّّعمػىّث ثػةّ ال545)أك540ّكّتأدبّبأشبيميوّ،ّكّاكتسبّالماؿّبمدينةّس ،ّّتػكفيّبػكاديّ شّسػنةّ ؼّ(:قيػلّإف 

رةّفػػيّ:ّالػػذخيق(545-) يأبػػكّالحسػػفّعمػػّابػػفّبسػػاـّّلػػوّمػػدا حّكثيػػرةّفػػيّبنػػيّعشػػرة/ّ،ّكمكشػػحةّكّمثميػػاّقصػػا دّكّمقطعػػات
،ّّص2ّ،ّمػػػج2ـ،ّؽ1979ق/1417ّ،ّّبيػػػركت،ّّلبنػػػاف،ّدارّالثقافػػة:ّّاحسػػػافّعبػػػاسقيػػػقتحّليػػامش،محاسػػفّأىػػػلّالجزيػػػرة،ّا

624ّ. 
ّ.616،ّص2،ّمج2نفسو.ّؽ المصدرّ-(3)
ّ.828،ّص2ّ،ّج2المصدرّنفسو،ّّؽّ-(4)

عالمة أيقكنية تكحي 
 بكصاؿ كالدة

يض األياديب  الوصال 

 بوصال توحي أيقونية عالمة

 كالدة
 الممدكحيف النفر البيض
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نا     أي امنك  ْىر  مس  ا بيض  الم يالي ك د  ْسِف ما لش   فيو غركب مف  الح 
ةّ)ّاألحزافّفييّيتانىّالشاعرّبأياموّاآلفمةّالتيّالّتعرؼ ّاألفراحّك)ّّ(ياليالمّ مبيض 

ّتكحيّبر دّالعيش.ّيقكنيةّّأع مةّّ(المسرات
ّّكّإقداـمادحاّ(1)الكليدّحسافّبفّالمصيصيّيأبكّ ّخصاؿّالمعتمدّكىكّفيّ ماركـر
ّ(2):يقكؿّالحرب

ماحبياض  أياديؾ  تحكي الص            اح          كمثل نفاذؾ تحمك الر  ّف 

الذيّالّيتكانىّعفّبسالةّالممدكحّّكّب قداـّالدالليّياؽفيّىذاّالسّ ّ(أياديؾّبياض)تكحيّ
ّالعدك ّ.صد 

ّ(3):يقكؿّأبكّعمركّالباجيّّفيّتأبيفّالمقتدرّبفّىكدكّالشاعرّ
بي ْفر  النَّْبِع م ْقِدح      الط بع م ْصم ت يا بركقًا   ضك  ص  راراك   يا ش 
ّالط بع(ّ ّالن بِع(ّّ)بيض  ر  ف  ِدح ياّشػرارا(ّ)م صمت ياّبركقا(ّك)ّص  ةّيقكنيػةّدالػع مػةّأ)م ق 

ّبػػػػدتّ فّصػػػموطيػػػػبّأّك،ّصػػػػفاكّطبعػػػوّكّ،أخ قػػػوّبحسػػػفّعمػػػىّّخصػػػاؿّالممػػػػدكحّّالػػػذيّتميػػػػز
ّ.ّكّالم معافّ،ّكّالجامعّبيفّالصكرتيفّىكّالبريقشراراّبركؽّالمعةّتمكحكأن ياّّكخصالوّ

ّ)بػػيض/ّّكذلػػؾّمػػاّتػػدؿّعميػػوّاأللفػػااّالتاليػػة:ّ يػػرّمباشػػرةّكّ،الم ػػكفّبطريقػػةّمباشػػرةحضػػرّ
فرّ/ّشرارا(ّكميضّالبرّؽ ػاعرّفػيّّتأبينيػةّاالنعكاساتّالدالليّ كىذهّّ،/ّص  ةّالتػيّاستحضػرىاّالش 

صػكرتيفّاألثرّالجميلّالذيّتركوّبيفّقكمو،ّحيثّأبدعّالشاعرّفػيّالػربطّبػيفّّبتكحيّّالمقتدر
الطبيعػػةّالعمكيػػةّمكقعيػػاّالثانيػػةّّكّ،األكلىّمكقعيػػاّاألرض)ّالمقتػػدر(فػػّ،مؤلفػػاّبينيمػػاّ،اعػػدتيفمتب

ّمكانتوّبيفّقكمومعبراّمفّخ لياّعفّّممدكحملمتكاممةّفنجحّفيّرسـّصكرةّ)البرؽ(ّ ّ.عمك 

                                                           

ّ.434-433،ّص2،ّج2ؽّ،رةّفيّمحاسفّأىلّالجزيرة:ّالذخيابفّبساـّشاعرّمفّشمب/ّّ،ّّ-(1)
ّ.434-433،ّص2جّ،2المصدرّنفسو،ّؽّ-(2)
ّ.197،ّص1.ّمج2المصدرّنفسوّ،ّؽّ-(3)
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ّّك ّبصػي ّبطريقةّمباشرةّصػريحةّكذكرّيّ ر يسيّّكّ،األبيضّلكفّبارزيتضحّمماّسبقّأف 
بػػيضّالكجػػكه/ّبػػيضّاأليػػادي/ّالنفػػرّالبيض/بػػيضّالميالي/بيػػاضّأياديػػؾ/بيضّّيضػػاك/:ّبمتباينػػة

ّ...فاكالص ّّكّيرالطّ ّكّقاككالنّ ّقدّيكن ىّعنوّبتعبيراتّمجازيةّكّالطبع...(
ّكّ،كّصػػػفاكّاألخػػػ ؽّ،نقػػػاكّالعػػػرضّ،ّكلػػػكفّالجمػػػاؿّن ػػػوالعامػػػةّبأليػػػذاّجػػػاكتّداللتػػػوّّكّ

ّيا.بمنّ 
طبيعػػػةّالحالػػػةّّكّال ػػػذيّكردّفيػػػوّخػػػرّبػػػاخت ؼّالسػػػياؽآلرّمػػػفّشػػػاعّكمػػػاّتباينػػػتّدالالتػػػوّّ

ّ.يميقّبياحالةّلكفّّكلمفّالمكافّكّ،الز مافّكّة،الن فسيّ 
يرمػػزّمنػػذّالكىمػػةّاألكلػػىّىػػكّّكّ،بػػلّيؤلػػاّبػػيفّجميػػعّاأللػػكافّلّبذاتػػوكمػػاّأنػػوّلػػكفّمسػػتقّّ

مبيةّكّأفكؿّكلإلىّكلّماّىكّايجابيّدكفّأفّن  .جميلّنفيّعميوّصفةّالس 
كماّىكّرمزّّ،التشاـؤّالعدميةّكّىكّلكفّالحزفّكفيّداللتوّالعامةّّاألسكدالمكف  أما 

عرّاألندلسيّلرصدّدالالتوكّالرىبة،ّّكلمكقارّ ّاعرالشّ ّالبدايةّمعكانتّّالسيميا يةّفيّالش 
ّ(1)"قا  :ّفيّقصيدتوّ"أسكدّظالـّحسكدّ"خفاجةابفّ"

 (الطكيل بحر)
ِطْمع ِتو  ـٍ       يا جامعًا  بمساكيِو ك  ـٍ كِمْف ظ م  كاِديف: مف ظ م  بيف السَّ

ـ ّّك)ّ(ّ)السكاديف )مفّّالتالية:ّطياتّالدالليةالمعلكنيةّعب رتّعنياّّأيقكنةّالظ ـ(ّالظ م
ـ ( ّظ م  ـ ّكِمف  فيّّالث ثةّىذهّالصفاتّفافّاجتمعتّ؛ّكالت سمطّ،القيرّكّ،الت جبرّالدالةّعمىّظ م

ّّّ.قبيحّالخمقّإالّككافّذميـّالشخص
ّ(2)"ّ: خرّيّقصيدةّأيضاّفيكقاؿّ

 )بحر البسيط(

ْع ع ْنؾ  مف لكـِ قكـٍ لْست  ت ْخِبر ى ـ،   ف  ِسْتر  الغيِب عف عي   د   ِب ػػػػػػػػػػػػػػػإالَّ تكشَّ
ْىرِ عكجٌ  ـ       ،، عمى الدَّ ْيِل، بيضاٌف مف المشيِب  ى كٌج غير أنَّي  كد ِمف  الج   س 

                                                           

ّ.405ابفّخفاجةّ:ّالديكاف،ّصّ-(1)
ّ.395المصدرّنفسو،ّصّ-(2)
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ّيعيشكفّفيّظّالشاعرّييجك حمكؿّبالر ـّّمفّممذاتياّّككليكّالدنياّّ، ـّالجيلقـك
يبّ  .بمفارقيـالمش 

ّالقصيدةّمفّبحرّالطكيل()ّ(1)كقاؿّابفّالحدادّفيّنكيرة:ّ

ْجف   ْسٌف  كأنَّما          تجمَّع  فيو الب ْدر  ك الم يل ك الدَّ ْكِف ح   كطي  الِخمار الج 
اعرّحبيبتوّالتيّتمبسّخماراّأسكد ّبالحّ الجّبمكّفّّيصاّالش  ّالم شرب  ّكاألبيضّّكّمرةّكف 

ّمفّاألضداد ّكىك ّأيّالظّ )، ف  ّتاطيّّ(ممةالد ج  ّالمرأة ّبأف  ّتكحي ّالم فظة ّالمشرؽّىذه كجييا
ّكادّك،ّىذاّالتكثياّالم كنيّبيفّالسّ ثـّتكررّالم كفّاألسكدّفيّلكفّشعرىاّالم يميّ،بخمارّأسكد

ضادّالتّ ّجاكرّكيقّالداللة،ّمفّخ ؿّع قةّالتّ ماىيّإال ّميزةّزادتّفيّتعمّ،الحمرةّضّكالبيا
كرةّالكميةّلممرأةتتكضحّّكّاالنسجاـّّحتىّ ّ.المكصكفةّالص 

ّكالد جف(ّّ)البدر،ّالم يل:تاليةّالّالمعطياتاأللكافّبطريقةّ يرّمباشرة،ّكدلتّعميياّّتكظف
ّّالعاـّّيقكناتّدالليةّتكحيّفيّمعناىاىيّأ مفّالمحتملّّكّ،نكيرةّكانتّتضعّخماراّأسكد"أف 

ّالنصرانياتّّديانتياّالنّ أفّيكحيّذلؾّب فاألسكدّفيّّخماراّأسكدّفيّالعادةّّيمبسفصرانية؛ّألف 
ّتكحيّبقيـّدينيةّعرفية.ّّيحملّدالالتّّىذاّالسياؽّالشعريّ

ياؽّالّ ّالمدحكّّلذ ـداللتيّالّحاملّاألسكدّكّفالمّ ف فّّالقكؿكخ صةّ ّذيّكردّفيوحسبّالس 
ّبالبي ةمت ّّكّأثرا  اعرّكالزماف، ّالش  ّكنفسية ّّلكفّ، ّىي ّعميو ّالاالبة ّداللالداللة ّكة ّالحزف

ّّّ. يرّمحببمماّجعموّلكفّالظ ـّ كّالعدمية
:كالحقػػكؿّّكّالخضػػراكّالبسػػاتيفّذاتالطبيعػػةّجػػراكّجمػػاؿّّلألخضػػرّحضػػكرّقػػكّيّك األخضػػر

 .الشعراكةّعمىّنفسيّ ّحيثّانعكسّذلؾّالجماؿّالطبيعيّ،البديعة
راجّالمالقيكّّ ّ(1)ّكاصفاّمجمسّأنسّفيّرحابّالطبيعةّالخضراك:ّ(2):يقكؿّعبدّهللاّبفّالس 

                                                           

ّ.256ابفّالحداد:ّالديكاف،ّّصّ-(1)
راجّالمالقيّ/ّابفّبساـ:ّالذخيرة،ّنقمتوّمفّالياّ-(2) ./ّّكّىكّمنسكب870ّ،ّص2،ّمج1مش،ّؽىكّأبكّعبدّهللاّدمحمّبفّالس 

قاؽ،ّلـّيقعإلىّممقةّّ ،ّرأيتّلوّليّاسـّأبيوّ،ّشاعرّأديبّّمشيكرّبمدّمفّب دّاألندلسّعمىّساحلّالمجازّلذيّيقاؿّلوّالز 
دمحمّبفّأبيّنصرّفتكحّبفّّكالحميديّأبأشعارا ّفيّذيّالكزارتيفّأبيّجعفرّأحمدّبفّابقنةّكزيرّدكلةّالعمكييفّمفّبنيّحمكدّ/ّ
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جرات الخ ْضر منو  رقيقةِ  مكع ىدي       كفي الشَّ  ر لنغمتيا بيف الض 
ّاخضرارىاّايناعّالطبيعةّكبداللةّّالذيّيكحيّ)ّكفكدّالربيعّ(ّّ)الشجراتّالخ ضر(

ّّىكذاّكّّ ىكّلكفّلباسّأىلّّالنشاطّ،ّكّكّالتفاؤؿّداؿّعمىّالحيكيةّكّالمكفّاألخضريعد 
ّكالجنة ّكّ، ّالقكة ّكالبسالةّلكف ّكالس طيفّزيّ ّ، ّالكثيفةّالممكؾ ّالداللية ّالحمكلة ّكىذه ،

تعبيريا ّكاسعاّفيّداللتوّالعامةّيأخذّبعدا ّ"ّحيثّتختماّحسبّسياقاتّكركدهالتيّّكّلألخضر،
فان وّّاّالىّحقلّالشعر،قبلّدخكليّ-تداكالّكّتعريفاّكّتعبيرا ّّكاستخداما ّّ–لماةّعمىّصعيدّا

ّيتكشّ بالشّ  ّمناطقّكّاّاألخضرعر ّطاقةّكرؤىّّعف ّذا ّمنو ّبالاةّّطبقاتّتجعل أسطكري ة
كفّالاالبّنتيجةّالطبيعةّخضرّىكّالمّ كّالم كفّاألّ،(2)التصكيرّكّالترميز"ّالكثافةّفيّالتعبيرّك

ّلتيّتتمتعّبياّاألندلس.الاناكّا
يّفػيعدّّالم كفّاألحمرّمفّأكثرّاأللػكافّاسػتخداماّفػيّالقػرفّالخػامسّاليجػري،ّخاصػةّّاألحمر:

ّّيقكؿّابفّزيدكفّّفيّقصيدةّالازؿّكّالحنيف ":؛ّإذ  مر  ّالحسفّأح  :إف 
(3)ّ

ػػػ   يكى    ػػػػػػػػػػػػػػػػـْ ي ْعم مكا أفَّ الػػػػػػػػػػػػل ، ك أفَّ الح   ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػْسف  أْحمِرؽٌّ
ا عّىكّلكفّالر بةّككّ ع مةّلكنوّفيّىذاّالبيتّّ؛ّالن شاطّالقكةّكّاألحمرّفيّمدلكلوّالش 

ّّ.الي ؾّكالب كّالشديدعمىّّمؤشراشاريةّأكّ
نتّأكّتزيّ ّ،لبستّرداك ّأحمرّإذاّماّ،ّاألنثىّالتيّتميبّالقمكباألحمرّبّيرتبطّماّكثيراّك
ّ.خج جنتاىاّّتّكحمرّ بو،ّأكّااّشفتاى

 

ّالمقتبسّق(:488-)عبدّهللاّاألزدي ّاألندلسّجذكة ّفيّذكرّكالة ّالرحمفّالسكيفيّقيق:تح، منشكراتّدمحمّعميّّّركحي ةّعبد
./أبكّالحسيفّسراجّبفّعبدّالممؾّبف54ّ،ّص72عددّ،ـ1997ق/1417ّ،1طّ،لبناف،ّبيركتّ،دارّالكتبّالعمميةّ،بيضكّف

 -ف خاقاف أبك نصر الفتح)بق/ّنقمتوّمفّاليامش:507ّتكفيّسنةّّكّ-ق439سراجّبفّعبدّهللاّبفّدمحمّبفّسراجّكلدّسنةّ
ّق(555 ّأىل ّممح ّالتأنسّفي ّمسرح ّاألنفسّك ّمطمح :ّ ّشكابكة، ّدمحمّعمي ّتحقيق: ّالرسالةاألندلس، ّمؤسسة ّعمار ،ّّدار

ّ.52،ّص1ـ،ّؽ1983ق/1ّ،1403بيركت،ّط
ّ.880،ّص2،ّمج1ابفّبساـ،ّالذخيرة،ّؽّ-(1)ّ
ّ.91صّّفّالكريـ،فيّالقر ّكنيتشكيلّالمّ لجماليةّاّ:الصفارّمرىكّفّابتساـّ-(2)
ّ.470ّّابفّزيدكف:ّّالديكاف،ّّصّ-(3)
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انيّأبيّبكرّدمحمّبفكفيّىذاّالمعنىّيقكؿّّ ّّ(1):عيسىّالد 
ّحبيب ّّ(2):كاصفاّخد 

ه حمرٌة         تشيد لي أف  دما قد أراؽ  تركؽ في خد 
ّ:منياّكحيّبدالالتّمتعددةيفيّخدّالحبيبّّاألحمرّّأراؽ(ّادم)ّ(ّخدهّحمرةّ)ّ
ّفيّكصاّكذلؾّّكماّاستعملّقيـّجماليةّّفاألحمرّيبرزّ،ارتونضّكّ،قكةّالشبابّكّ،الخجل
ّ:(3)ابفّزيدكّفّيقكؿّىّذاتوّفيّالمعنّكّالخمرة

ْيباء  مْشمكلة ،        يرى بيا الم ْشرؽ  في الم ْغرِب     ك عاطِو ص 
ّاّكّلفظةّصيباكيذكرّالشاعرّ فيّالداللةّّاألحمرّك،ّمرةالحّ ّاربّإلىالض ّّلكفّخمرتوصفا

كلّأنكاعّّكّ،شاطّالجنسيكالنّ ّ،الر بةّالعارمةّكّ،المشكبةالعاطفةّّكّ،كي ةبالحيّيكحيّالعامة
ّالص ّكّّالشيكة اعرّيباكالخمرة ّالخمكرّفيّنظرّالش  ّّ؛ىيّمفّأجكد ّلمعقلمّ ألن يا ّكّّذىبة أف 

الن شكةّالتيّيعيشياّبّىيّداللةّنفسيةّتكحيّ،ّكفرطّىذيانوّيرىّالمشرؽّفيّالماربشاربياّمفّ
ّّ الميا.بعيداّعفّمتاعبّالحياةّّكرحلّ،ّحيثّيالسكراف

                                                           

انيّالمعركؼّبابفّالم بانةّ،ّفيكّعربيّلخميّكمنسكبّ-(1) إلىّدانيةّإحدىّمدفّشرؽّّأبكّبكرّدمحمّبفّعيسىّالم خميّ،ّال د 
ّالم باألندلس ّالتيّكانتّتبيع ّإلىّأمو ّنسبة ّالم بانة ّكعرؼّبابف عر، ّباألدبّكالش  ّبكر ّأبك ّكفّكاشتير ّعمىّالت كسبّّ، اعتمد

ادّالكاديّّ شيّ،ّكأقاـّ بالشعرّفعرضّخدماتوّعمىّدمحمّبفّمعفّ)المعتصـ(بفّصمادحّفحاؿّدكفّتمكنوّعندىـّكجكدّابفّالحد 
ّبعدّذلؾّبمدحّالمعتمدّإلىّنيايةّ شبيمي ةّكّاختص  فيّبطميكسّقريباّمفّب طّبنيّاألفطسّ،ّثـّقصدّبنيّعب ادّفيّقرطبةّ،ّكا 

ّكفياّلوّيزكرهّفيّمنفاهّبأ ماتّبالماربّاألقصىّكّيمدحوّكّيكاسيوّإلىّكفاتوّسنة484ّممكوّسنةّ ق.ّثـّقصد488ّق،ّفظل 
كلةّمبشرّبفّسميمافّال ذيّحكـّالجزيرةّسنةّ اعرّميكرقةّ،ّكمدحّناصرّالد  ق،ّكزارّبجايةّمدةّ،ّثـّعادّإلىّميكرقةّك485ّالش 

م بانةّالقصيدّكّالمكشحّكّبرعّفييماّ،ّكصاّالكتبّ،ّمنياّ:"نظـّالسمكؾّفيّقّّنظـّابفّال507استمرّفيياّإلىّكفاتوّسنةّ
أدمحمّ"فيّشعرّممدكحيوّمفّبنيّعب اد./ّكعظّالممؾّ"ّكمناقلّالفتنة"ّكاالعتمادّفيّأخبارّبنيّعب اد"ّكّسقيطّالدررّكلقيطّالزىرّ

،ّـ1ّ.2013ّطّ،الجزا ر،ّبسكرةّّخيضرّ.مطبعةّجامعةّدمحمبفّلخضرّفكرار:ّمفّشعراكّاألندلسّكّمختاراتّمفّشعرىـ،ّ
ّبفّيحيّ)ّالضبيّ ّ/221ص ّالممتمسّفيّتاريخّرجاؿّأىلّق(:599ّ-أحمد ّإبراىيـقيقتحّ،األندلسّباية ّاألبيارّيّ: ّدار،

.ّ/المقري:ّنفح143ّ،ّص214،ّعدد14،ّمجّـ1989ق/1ّ.1410طّ،بيركتّ،دارّالكتابّالم بناني،ّالقاىرة،ّالمصرّي،ّالكتاب
ّ.169ّ،ص1ّمتوّمفّاليامش،ّمجالطيبّ،ّنق

اني)ّابف-(2) ّالد  507ّ-الم بانة ّشعره، ّالسعيد،ق(: ّمجيد ّدمحم ّجمع ّك ّّتحقيق ّالعراقية،الرايةدار ّالجامعات 2ّطّ،
ّ.95ـ.ّص2008ق/1429

ّّّ.150الديكاف.ّصابفّزيدكف:ّّ-(3)
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ّمػػػفّبػػػ دّصػػػارىّعمػػػىّممػػػؾّالنّ ّاّ ردّ التػػػيّكردتّّاألبيػػػاتّىػػػذهّكّّ ـك يػػػذكرّفيػػػوّمػػػاّأخػػػذّالػػػر 
ّ(2):يقكؿّفيّذلؾّكّّ(1)ابفّالحـزّالث اكرّك

 كبالحدث الحمراء جالت عساكرِي      ك كْيسكـ  بعد الجْعفرى المعالـ
ّلفظةّالحمراكّقدّتككفّنسبةّا ّبالتاليّّكّنيتّعميوّقمعةّالحدثلىّالت لّاألحمرّالذيّبّ إف 

ّعندماّأرادّسياّالدّكّكتكحيّبمكافّتاريخيّكقعتّفيوّحربّضركسّبيفّالعربّفييّ لةّالرـك
.ّلكنوّلقيّصدّ عادةّبناكّالقمعة،ّالحمدانيّّإ ّاّمفّطرؼّممؾّالرـك

كثيرّمفّدماكّالتيّأ سيمتّفيياّّالكاقعة)الحدثّالحمراك(ّقدّتككّفىناؾّتأكي تّأخرىّّكّ
دماكّالتيّتكحيّعمىّكثرةّالّقرينةأكّّ،ع مةّاشاريةّ(الحمراكّاألعداك،ّفجاكتّعبارةّ)الحدث

.ّجيشّالمسمميفّبقكة ّأماـّالرـك
ّالدالالتّكّ ّالسياؽّالمتعدد ّىكّلكفّلألّفيّىذا ّإذ  ّكّك)الحبّحمر؛ ّّالشيكة ّكالاريزة

ّلكفّاّالعاطفة، ّأن و ّكلخطركما ّكالدّ ّالنارّكّ، ّكّـ ّاالخت فاتّّاالحساسّبالحرارة( كلّىذه
فيّّاخت ؼّسياقاتّكركدهالتيّتختماّبّكفيّبؤرةّالتأكيل،ّيتخذّالمكافّالمركزّجعمتوّالدالليةّ

ّالخطابّالشعريّ.
 :ّاألصفر

ّبحر السريع()ّ(3):يقكؿّالمعتمدّبفّعب ادّمتازالّكفّاألصفرفيّالمّ ّك

                                                           

ّبفّ البّبّ-(1) فّصالحّبفّخماّبفّمعدّبفّسفيافّبفّزيدّاالماـّالحافظّالع مة،ّأبكّدمحمّعميّبفّأحمدّبفّسعيدّابفّحـز
ّبقرطبةّفيّسمخّرمضافّسنةّ ّّالن افعةّالشرعيةّ،ّكبرزّفيياّكفاؽّأىل384ّفكلدّابفّحـز ق،ّتعمـّالقر فّالكريـّكاىتـّبالعمـك

أبيوّّزمانوّ،ّكافّأديباّطبيباّكشاعراّفصيحا ،ّلوّفيّالط بّكالمنطقّكتبّككافّمفّبيتّكزارةّكّرياسةّّكقدّعاشّفيّقصر
ّككانتّلوّعدةّ ّ ّكالخمقّالكريـ ّعمىّالمحافظة ّمبنية ّناعمة ّمترفة ّنشأة ّالقر فّنشأ ّكّتحفيظو ّبتربيتو ّإلىّالن ساك حيثّعيد

قّبعدّعمرّيزيدّعمىّالسبعيف./456ّالرسا ل(ّتكفيّفيّليمةّاالثنيفّسنةّ-الجميرةّ-المحمى-الفصل-مؤلفاتّعممية)الطكّؽ
ّينظر:ّ ّ،1ط،ّطنطة،ّمصر،ّدارّالصحابةّلمتراثّ،صبحيّرشادّعبدّالكريـّق(:ّالديكاف،ّتحقيق456ّ-أبكّدمحمّعمي)ابفّحـز
ّ.14-13-12ّ-11-10-9-8صّّـ.1990ق/1410

ّّّ.43صّالمصدرّنفسو،ّ-(2)
ّ.37صّالمعتمدّبفّعباد:ّالديكاف،ّ-(3)
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ْمع  جاٍر، قطر ه  كابٌل؛ ال ك را   ك     د  ـ  باٍؿ، ث ْكب و  أْصف  ّ،ْلِجْس
) ف ر  ب و ّأص  ،ّث ك  ّباؿ  ـ  ّفّ ؤشرّعمىّاصفرارّالجسـّألمّالكىف(ّكّىيّالمرضّكّ)ّّ)ا ل ِجس 

ّالجسـ.كسىّالمرضّىكّالسببّفيّبركزّىذاّاالصفرارّالذيّ
بحر الكامل()ّ(1)ّ:العتمادفيّعشقوّيقكؿّأيضاّّك

ّ

ْفر ٌة، ك  ْتو  ص  س  حائب ياػػػمل ْكٌف ك   ن احلٌ  ، كجسـٌ دامع         ى ط م ْت س 
اعرّبّ فرةّكلقدّأصيبّالش  ياؽّّليدؿّنحالةّفيّجسموّص  متعبةّحزينةّّنفسيةبفيّىذاّالس 

ّ.الذيّأم ضّقمبوّجر اكّالحب
(2)ّ:مدّبفّعبادّيتانىّبوّقا  راحّالمعتالخمرّفيّحياةّالمجتمعّاألندلسيّألىميةّّك

بحر )

ّالمتقارب(
ْفراء بِ  م يَّ بػػػػػػسأْلت ؾ  ص  ْد       ع   يا شافعًا ِلْمِمن فْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكرًا ف ج 

ّ ّىكمف ّالشعراك ّبيا ّتانى ّالتي ّالجيدة ّّكّيالخمكر ّالصفراك ّكالحمراك ّلالصيباك ـّحيث
 ّ.شا بةتخالطيـّ

ّّ(3)ّ:يقكؿّحكمةّالدنياّلبيريّفيّمكعظةّكاإلّإسحاؽأبكّّك
مس  ي ْت ك مالت لمغركب      عمكىا اصفراٌر  ػػػػػػػػػكذاؾ الش  ن ح   إذا ج 

ّالشّ ّإفّ  ّاصفرار ّمس ّعمى ّداللة ّيعمكىا ّالمّ الذي ّكقت ّالمّ،يلحمكؿ ّالدّ لكف الليّعنى
ّالّ م كفّيعبرّعفّحقيقةّفالّّ؛كاؿّحا لالزّ ّإلىّكلّ ّكّ،يدكـّّكشيالمقصكدّفيّىذاّالبيتّأف 

ّحقيّكّ،نسافاإل ّّكقىي ّالمكت ّة ّككنيةالفناك ّظاىرة ّخ ؿ ّمفّانتقلفّ،مف كظيفتوّّالمكف

مصيرّالمحتكـّلباتشيّّّالحكمةّالتيّالمكعظةّكّكّ،لىّرسالةّتقريريةّّتحملّالتنبيوإّ،ةالجماليّ 
ّ.ّلإلنساف

                                                           

ّ.38صّ،المعتمدّبفّعباد:ّالديكافّ-(1)
(2)-ّ:ّ ّ.85صّالديكاف،ّابفّحـز
ّ.31صاف،ّأبكّإسحاؽّاإللبيري:ّالديّكّ-(3)
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ّداللةّ نتّبوّّكّالحيكيةّكّ،أن وّلكفّالت ألقبّّتكحيّالم كفّاألصفرّعادةّماإف  ّتمك  لكفّماّإف 
ّبالمرضّكّّشـؤ،ّإال ّكىكّمنذرّاألكراؽّالمتساقطةّفيّفصلّالخريانساف،ّأكّلكفّبشرةّاإل
مس،ّكماّيثيرّاحساسىكّيمبّكّ،الحيكيةّكّكبالدفيالفناك،ّكماّيكحيّّالمكتّك ّسّأشعةّالش 
اسعةّكّ،الجدب نتّبوّالخضرّالقحطّفيّرماؿّالصحراكّالش  ّ،ّأماّإذاّتمك 
ّّك ّنضجياّإالّ ّ،ماىيالفكاكو ّعمى ّلألكلّكّ،داللة ّكإدراكيا ّبّرّ، ّيثيرّفي ّالذ ىب يق

ّاألب ية.احساسّبالفخامةّكّ
فيّّ"ابفّعمار"يقكؿّّفيّذلؾّكّ،الادرّكعدـّنقاكّالسريرةّكّ،بالخبثاألصفرّيكحيّّك

ّبالكزيرّ ِرضا  قدّاتفقّّكّ،،ّأميرّبمنسيةّحيفّ دره"أبيّبكرّأحمدّبفّعبدّالعزيز"قصيدةّم ع 
ّ(1):قا  ّمعوّعمىّالت خميّعفّأحدّالحصكفّمقابلّاط ؽّسراحّابفّطاىر

بكا    قكمكا الى  ار الخبيثِة فاْني  ارِ ػػػػػػتمؾ الذ خ    الدَّ  ائِر ِمْف خبابا  الدَّ
ضكا ِمْف ص            اِح الجبي   ٍة   ْفر ِة خبثي  ػػػػػػػػػػػػػػك ت عكَّ  ارِ ػػػػػػػػػػ  ِف ن ض  ػػػػبأغرِ  كضَّ

ييجكّالمعتمدّبفّعبادّكّزكجتوّّاستق لوّبمرسيةّّأثناكيقكؿّابفّعمارّفيّقصيدةّّّك
ّ(2):ياّحيفّبماوّشعرّالمعتمدّفيّالتنديرّبوابنا ّكّاعتمادّ)الرميكية(

 اال  ػػػػػػػػػػخ النَّجاريف  ع م ا كلئيـ        قصيِر الذ راِع    أتتؾ بكل قد           
ْفِر ال          ـْ فجاؤا حيارى ك س  كجكِه كأفَّ اْست يا          ِبص   الىػػػػػػػرماى 

ّ ّكيذـ اعر ّّيستيزّئّالش  ّالمعتمد ّّكبأبناك ّيصفيـ ّالكجكهّكّ،القامةبقصر ّألفّ ّاصفرار
ّأساكتوّردّ ّكّ،مفّأجلّذـّالمعتمدّبشاعةّالِخمقةّّكّالكىفّكّ،عادةّماّيكحيّبالمرضاألصفرّ

ّّ.لوّ
أن وّىيّصفةّالسمبيةّحيثّّالاالبةّعميوّالم كفّاألصفرّفيّداللتوّالعامةّكفّمجملّالقكؿ ك

ّكفّأفّننفيّعميوّصفةّااليجابيةالجدبّكماّالّيمّالخبثّكّالكىفّكّكّ،لكفّالمرض
                                                           

ّمنشكراتّكميةّاآلدابّك،ّمصطفىّالاديريّّ:ق(ّّشعره،ّّتحقيق477-ابفّعمارّأبكّبكرّدمحمّبفّعمارّاألندلسي) -(1)
ّاإلنسانيةّرقـّ 75ّصّّـ.2001،ّالماربّ–كجدةّّ،53العمـك

ّ.89ّّ-88المرجعّنفسو،ّصّ-(2)
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 سياقاتّكركده.ّاخت ؼّلتبايفّالدالليّإلىذلؾّاّيرجعّّكّ
 زرؽ:األ 

ػػػعراكّكثيػػػراّخاصػػػةّفػػػيّألػػػكافّالبػػػرؾ ػػػعرّاألندلسػػػيّتان ػػػىّبػػػوّالش  كسػػػػطكحّّ،األزرؽّفػػػيّالش 
ػػعراكّالجػػاىالكديػػا األشػػبكنيّبكػػرّدمحمّبػػفّسػػكارّأبػػيّّكّفّقممػػاّذكػػركهّالػػذيمييفّفّعمػػىّعكػػسّالش 
ّ(1)ّمادحا :

ارِه   إذا نزؿ   افػػػمفقد نزلكا في غبطة ك أ     العافكف في ٌعْقِر د 
ـ  اليطالف    ياض  الجكِد أزرؽ  مياى يا بحيث ح م ْزف  العطايا دائ  ك 

المػػاكّالػػذيّحػػكضّفيػػكّكّ،ّباألمػػافّكّيحتكيػػوّ،الضػػياّيكػػـرال ػػذيّصػػاحبّالعطايػػاّمػػدحّ
ػػػفةّالجامعػػػةّبينيمػػػاّىػػػيّّك،ّطشػػػافيسػػػقيّالع ػػػخاكالص  زرؽّعػػػادةّمػػػاّكفّاألالم ػػػّكّكّالعطػػػاكّ،الس 

ّي ذكرّفيّصفةّالماك.
 :األلكاف األخرى 

 األشقر:
ّلكفّ يرّر يسيّلكنوّلكفّينشأّّنتيجةّالتدرجّالم كنيّكالمّ  ّالتّيحملّدالّكفّاألشقرّيعد 

ّقا  الالحمامةّالبفّطكؽّجاكّفيّىذاّالمعنىّفيّّكّ،قدّتككفّسمبيةّايجابيةّك ّ:ّ(2)حـز
قرة ش   ديػػػػػعرىا        فقمت  ليـ ىذا الذي زانيا عنػػػػػي عيبكنيا عندي بش 

م ًة       متد  ػػػػػػػلرأي جيكٍؿ  في الغكاية م    ي عيبكف  لكف الن كر ك الت بر ض 
ِ غائب   لكف كىل عاب   ْعدِ جكـ الز اىرات عمى الب  ػػكلكف الن    الن رجس الغض 

ل جـر فاحـ  الم كف م س مة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأْبع د  خمق ّللا  مف كل  حك ك  كد  ػػػػػػػػم ف ضَّ
ْت أل ِصف  و باٍؾ م ْثكل األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ك   حتد  ػػػل مػػػػػػػػػػػكاف  أىل جين ـ       كلْبس 

 أف  ال سبيل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى نفكس ال     قنت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم ْذ الحت الر ايات  سكدًا تي
                                                           

ّ.824صّ،1،ّمج2ابفّبساـ:ّالذخيرةّؽّ-(1)
ّكّلمطباعةّالمعارؼّدارّعباسّاحساف،ّتحقيقّاأللكؼّكّاأللفةّفيّالحمامةّطكّؽّق(:456-مي)عّّدمحمأبكّّّحـزّابفّ-(2)

ّ.122-121صّتحسفّّبعدىاّ يرىاّمماّي خالفيا(،)بابّمفّأحبّصفةّلـّيسّ.ط.ّدّ،ت.ّدّ،تكنسّّ،سكسةّ،النشر
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ّّكّ ّفيقكؿ اعر ّالش  ّأحبيا ّشقراك ّاألبياتّتصاّجارية ّىذه ّالقصيدة ّك:"أننيّكتبتّىذه
عرّفماّاستح ّجارية ّليّشقراكّالش  ببت  عرعنيّأخبرؾّأن يّأح  ّالش  ّمفّذلؾّالكقتّسكداك  ،ّسنت 

مسّك فأكّعمىّصكرةّأّ،لكّأن وّعمىّالش  ِلّتركيبيّمفّذلؾّّفسو،ّكنّح س  ّىذاّفيّأص  إن يّألِجد 
ّّ(1)الكقت،ّالّتكاتينيّنفسيّعمىّسكاهّ" أكّالتبر،ّّ،كأن وّلكفّالن كرّ،رّالجاريةعّ شقرّفيّشّ األإف 

ّلشقرتياّكالشي ّبحبيا ّمكلع اعر ّالش  ّالفت افّالذيّجعل ّالتيّتنب ّبجماليا ّقدّّك، قرة ّالش  ىذه
امتزاجّسببّانتشارىاّىكّّكككفّمنفرةّعندّالبعضّاآلخرّقدّتّكّ،تككفّمستحبةّعندّالبعض

ىذاّاالخت طّنجـّّكّ(اتعربيّ ّكّنصرانياتّكاتّمسيحيّ ّكّمياتّكّر)ّمففيّاألندلسّّاألجناس
ّ.فيّالعا  تّاألندلسيةّعنوّظيكرّالعرؽّاألشقرّ

ّقا  طكؽّالحمامكماّجاكّفيّ ّـّهللاّأماّجماعةّخمفاكّبنيّمركافّرحميّكّ:"ةّالبفّحـز
ّالن اصرّمنيـ،ّفكميـّّك قرة،ّالّيختماّفيّذلؾّمنيـّّّفمجبكلّكالسيماّكلد  عمىّتفضيلّالش 

تراعاّّاصرّالىّاآلفّفماّمنيـّإال ّشقرقدّرأيناىـّكّرأيناّمفّر ىـّّمفّل د فّدكلةّالنّ  مختما،ّك
ن يّرأيتوّأسكدّ،ّرحموّهللا،ّفاحاشاّسميمافّالظ افرّ،اتيـ،ّحتىّقدّصارّذلؾّفييـّخمقةّ الىّأمي
ّكّ يّرأماّالّكّ،الم حيةّكالم مةّ ّأبيّرحموّّللا  يمي ف،...يّالكزير  قريفّأش  فرأيتيـّّهّأن يماّكاناّأش 

ّ(2)ّ.كّإخكانيـّكّجميع ّأقاربيـ"ّّىكذاّأكالدىـّشقراّشي  ،ّك
ّي ك ّّكبدك ّالتحميل ّخ ؿ ّّالم حظةمف ّأف  ّاأللكاف ّكظفكا ّالشعراك ّمباشرة ّبحيثبطريقة

ّفصيّ  ّّاعنيح اعر ّصراحةّ الش  ّكما ّّفتكظّ ، ّ ير ّبطريقة ّضمنيةمباشرة ّأي ،ّ ّإلىباإلضافة
فّ ذكرّالمّ يّبطريقةّماايرةّحيثّتكظيفيا ّفّ-كفّبمفظوّمثلّ)ل ك  فّّتمكيفّتمك  ّفّ...(لّكّ–،ّمتمك 

ّ.كّفجاكتّعميياّلفظةّالمّ ّالصي ّالتيرصدّأىـّعندّىذهّالنقطةّلفيّالعنصرّاآلتيّلنتكقاّّك
عر األندلسكف كالت  الم  ألفاظ  .5  : يمكف في الش 

ّكركدّلفظةّالمّ  عرّالعربيّ كفّأكّاأللكافّأكّلكفّأكّ يرىاّمفّاأللفااّإف  ّكافّلوفيّالش 
ّالعصكر؛ّحضكر ّّقكيّفيّالقصا دّعمىّمر  ياؽّال ذيّحسبّالسّ تختماّداللةّىذهّاأللفااّإذ 

                                                           

:ّالمصدرابفّّ-( .119السابق،ّصّحـز 1( 

.441ص المصدر  نفسه، -( 2( 
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 إلىّالعصرّالعباسيّالرجكعّقدماّ ّناسيةّعميقبلّأفّنكردىاّفيّنماذجّشعري ةّأندلّكّ،كردتّفيو
اعرّّحيث فاؼّحتىّبدتّكّ،زجاجةّالخمريصاّالش  ّ،ىيّتتمكفّبمكفّالخمرّمخفيةّلكنياّالش 

ّبايرّإناكّقا  ّك  (1)":كأن ياّقا مةّفيّالكا 
 اءِ ػػػػػػػػػػػػ، ككأن يا        في الك فِ  قائمٌة بغيِر إنت ْخفي الز جاجة  لكن يا

ع مةّكىيّّ(ياشفافيةّلكن)ّّتشيرّإلىّكّ،حيثّالياكّتعكدّعمىّالزجاجةّ(لكنيا)لفظةّّك
ّ.جكدتياّلّّالذيّاخترؽّلكفّالزجاجةّّالخمرةّبصفاكّتكحيّّيقكنيةأ

ّخاصةّّأماكفخصصتّلياّّأيفّ،ّكشربّالخمرّالمجكّفّمظاىرّالم يكّككّبسببّانتشارّ
األجناسّالمختمفةّالكافدةّّكّ،تعددّالدياناتذلؾّّّمردّ ّكّ،ارتيادىاّبقاتّالمجتمعكّأبيحتّلكلّط

ّاألندلسّإلى ّأثرّعمىّالشّ ، ّمما ّال ذيفّأبدعكا ّالذيّكافّكصاّّفيعراك جالبّألنظارّلكنيا
ّالمعنىّفيّىّك،ّّالسقاةّك،ّلكفّكؤكسياّكّ،كذلؾّدرجةّتأثيرىاّعمىّشاربيياكّّ،عشاقيا ذا
ّ:(3)قا  ّفيّتمكفّالخمرةّ(2)ّاإلشبيميأبكّالحسفّعميّبفّحصفّّيقكؿ

قابا     شربناىا كم ْيت الم كف حتى    رأيت الفجر قد كضع  النِ 
ّّمدىّكّةّتكحيّبجكدةّالخمرةلكنيّةيأيقكنع مةّ)ّكقتّطمكعّالفجر(كميتّالم كف()خمرةّّ

باحّإلىليمةّكاممةّمفعكلياّداـّّذىفّشاربياّحيثّأفّ تأثيرىاّعمىّ ،ّّ ايةّظيكرّتباشيرّالص 
ّخمرةّكل اعرّّقدّشب وّك،ّاألحمرّكميتّىيّالتيّيجمعّلكنياّبيفّاألسكدّكتكضيحّأكثرّف ف  الش 

ّكقتّطمكعّالفجرّّكّ،قابكأن وّيضعّالنّ ّبدىّكلكنياّبكقتّطمكعّالفجرّحيثّ مفّالمعركؼّأف 
مسّمكفّأحمرّيكحيّببزكغبيظيرّفيّاألفقّ ّفكؿّالميلّبسكادهّ.كأّ،الش 

ّ،ّكماّاستقىّصكرتوّمفّذلؾّالكجوّاألنثكيّال ذيّيضعّنقابا،ّجامعاّبيفّصكرّمتباعدةّ
ّكطبيعية)كقتّشركؽّالشمس(ّ،ّكالثانيةّظاىرةّككنيةّ)زجاجةّالخمر(ّفاألكلىّماديةّمممكسة

                                                           

.17صّافّ،ديّكالّ:المعتزّابف -( 1( 

ّابفّحصفّنشأّمعّالمعتضدّفستكزرهّّإال ّأن وّكافّفيوّطيشّأداهّالىّحتفو/ّّ.ّّ-(2) نقلّأبفّسعيدّعفّالحجاريّّقكلوّ"أف 
ّ.158صّّ،1مجّ،2،ّؽنقمتوّمفّّاليامشّّ:ّالذخيرة،ابفّبساـ

ّ.165صّ،1مجّ،2المصدرّنفسو،ّؽّ-(3)
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اعرتدّالدالليةّليذهّالصكرّالمتعددةّكاألبعاّ،الصكرةّالثالثةّترمزّ)لمباسّالمرأة(ّ ّالش  ّ،كحيّبأف 
ّحتىّك ّالتيّالّتايبّعفّذاكرتو ّذلؾّالمتأملّلطبيعتو ّكافّدكما ّّعمىّمرّالعصكر ّإف  ك

كر ،ّكّىكّعاشقّلتمؾّالمرأةّالتيّيضفيّزينتياّكّلباسياّعمىّكلّماّيتعمقّ ي بياّمفعكؿّالس 
ّ(1):خمرتوّالمصبك ةّفيّاالناكيقكؿّفيّّكّ.بخمرتو

ف  فاستعبي   س  إكميل  ػػػػػػػػػػػجريًا كم رْت     ْجحف  عنيا الد   ا قك 
ة   ػػػػػػػػػػػػكأنَّيا في الك   ِة مفتكؿػػػػخيٌط م    أس مبيض   ف الفضَّ

اعرّتمكفّالخمرة ةّّ،ّكفيّكأسياّّالبيضاكّّفيّىذاّالبيتّيذكرّالش  ّّ؛مفتػكؿكأن ياّخيطّفض 
فّبوّاالناك.ّذييذكرّأثرّلكنياّالّ إن ماّّكّ،إذ ّالّيذكرّلفظةّالت مكفّصراحة ب ّأكّتمك  ّص 

ّلمماكّصفةّانتّ ّفػيّطػكؽّالحمامػةّكجػاكّّّ،صػميلكفّ يػرّلكنػوّاألحاؿّكماّأف  البػفّالحػـز
ّ(2):قا  

 ب  جِ كما صار  لكف  الماِء لكف  إنائِو           في األصل لكف  الماء أبيض  م عْ 
ّالتّ ّكّ ّكانتّصفات ّلما ّلصيقة ّلطبّباإلنسافاير ّينتيجة ّّيةالمزاجعتو ّفييالتي ّاتتحكـ

فيماّّتظافّرالتيّتّك،ّاالقتصادي ةّة،ّكالدينيّ ّ،ّكةالثقافيّ ّكّ،ةاالجتماعيّ المؤثراتّمجمكعةّمفّ
ّ(3)"دةكالّ "بحبيبتوّّابفّزيدكفّمتازالفيّشعرّّجاكحيثّ،ّعمىّخمقّكاحدلتجعموّالّيثبتّّ،بينيا

ّ(4)":ّ"فيّقصيدتوّ"ع ـ
نؾ  احْتيالي،  لقدْ   ك ىل  ي ْغني اْحِتياٌؿ في م مكؿٍ       أْعيا ت مك 

                                                           

ّ.165صّ،ّ،1،ّمج2،ّالمصدرّالسابقّ،ّؽّابفّبساـّ-(1)
:ّطكؽّالحمامة،ّ)ّبابّاليجر(،ّ-(2)  .181صّابفّالحـز

ّدمحمّبفّع    نساكّأىلّزمانياّّبدّالرحمفّالن اصري،ّكّكانتّّفيّّ"كالدةّالتيّذكرىاّأبكّالكليدّبفّزيدكفّفيّشعرهّف ن ياّبنت 
ّ،ّكحسفّ ّأكابد ّ،ّكحرارة ّ،ّحضكرّشاىد ّأقرانيا ّمكردّكمصدر،كاحدة ،ّكح كة ّكمخبر  ّبقرطبةّمنتدىّككافّمجمّمنظر  ّ يا س 

ح كةّعمىّيتيالؾّأفرادّالشعراكّكّالكتابّّ،ّكيعشكّأىلّالدبّإلىّضككّ  رذ تياّ،ألحرارّالمصر،ّكفناؤىاّممعباّلجيادّالنظـ
م كّنصاعشرتيا،ّ مىّسيكلةّحجابيا ّذلؾّبع  ّأنساب،ّكّطيارةّأثكابّ،ّككثرةّمنتابيا،ّتخط  سمحّهللاّلياّّ–عمىّأنياّب،ّكّكـر

بساـّ:ّالذخيرة،ّجاىرتياّبمذ اتيا"ّ/ّابفّّاط رحتّالتحصيل،ّكأكجدتّإلىّالقكؿّفيياّالسبيلّبقمةّم باالتا،ّكّ–،ّكّتامدّّزلمياّ
 ..429،ّص،1ّ،ّمج1ؽّنقمتوّمفّاليامش،

.460صّ:ّالديكاف،ّفزيدّكابن   -( 4( 
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اعرّّيمـكّّ ممموّمفّىذاّّكّ،وسؤكمّيشكييافراحّالىثاّّّو،جفكتياّلاكّّجرّ ّ(كالدة)الش 

بتايرّّالدالليّيكحيّالبعدّكاعر،ّيعكدّعمىّحبيبةّالشّ حرؼّالكاؼّّّفمفظةّ)تمكنؾّ(ّ،ّايرالتّ 
ّ.متسبباّفيّحزنوّّتوفسيذلؾّعمىّنّرتأثيّكّ،الجفاكّإلىّحاؿّالمكدةّّالحبيبةّمفّحاؿ
ّ(1):"كقاؿّأيضا

ْف ت غيَّر  ِمْنؾ  الع ْيد  ألكانا نيا ت غي ره ،      كا  ع ْيِدؾ، ما الد   ع ْيدي ك 
مقابمتياّلوّّّكّّ،تكحيّبتايرّحاؿّكال دةّعفّابفّزيدكفّّر ـّحب وّّلياّ)لفظةّألكانا(

التايرّلـّيسريّعمىّقمكبّكماّأفّّنفسية،ّّذاتّأبعادّبالجفكةّّلتحملّلفظة)ّألكانا(ّداللة
ىذاّابفّّكّ،مر ىاّّكّ،حمكّالحياةّاتقاسمّكن ماّأطاؿّقمكبّاألصدقاكّالذيفّإّك،ّفّفقطّالعاشقي

ّالظ اىريّيصاّصديقاّبعدّأفّ  ّ(2):ّفيوّقا  محب توّّألاّ ّحـز
ّبحر البسيط()

ن    قد كنت أحسب عندى لمن كى جمدا          كادي شجكىا العانيػػػػػػى في بإذا ع 
 ألكافػػػػػف صباباتي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقاباًل م ػيا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقابْمت ني بألكاف غدكت  ب    
 بحر السريع()ّ:(3)"يقكؿّمتازالّالمعتمدّبفّعب ادّّك

يْ في ل كْ     ْذ باْسِميا مْف ريقيا ق ْيكًة       خ        د   يا ت ْجمى األسىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف خ 
ّ(4)":يقكؿّأيضاّك

بحر الكامل()
ّ

ْفرٌة، ك مدامع   ْتو  ص  س  حائب يا ، كجسـٌ ناحلٌ       ل ْكٌف ك   ى ط م ْت س 
ةّاصفرارّّّاعرّأفّيقكؿّّجسـّكستوّصفرة،ب مكافّالشّ ّ لكنوّعكضوّبمفظةّ)لكٌف(ّليؤكدّشد 

اكّكّاالرتقّصدؽّمشاعرّالمحبتعبرّعفّمدىّةّداللةّّنفسيّ بليكحيّّكىنوّكّ،فوضعّالجسـّك
ّ:يمكفّأفّنمثلّىذاّالمعنىّالدالليّبالشكلّاآلتيّكّ،الط يرّدرجةّالعفاؼّكّبحبوّإلى

ّ

                                                           

ّّ.416،ّصالسابقّّالمصدر،ّّّفزيدّكابن  ّ-(1)
:ّالديكافّ،ّصّ-(2) ّّ.84ابفّحـز
ّّ.22الديكاف،ّصّالمعتمدّبفّعباد:ّ-(3)
ّّ.38،ّصالمصدرّنفسوّ-(4)
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ّ
ّّ

ّ
عػدـّثباتػوّفػيّّكّ،ذاكػراّلفظػةّ"لػكف"ّالمعبػرةّعػفّتاي ػرّالحػاؿّ"ابفّخفاجة"جاكّفيّقكؿّّك

بحر الطكيل()ّ:(1)ّفخر"ّ زؿّكّكّقصيدتوّ"كصا
ّ

 كغب ر في كجِو الن يار فغي ما     استنار  البرؽ  ل كنًا ك سرعًة؛ف ،داع
 اػػػػ  بو، كاستطار  النَّْقع  أربد أقت م   م ر قانيًا ػػػػػػػػػػػػػػػػأراني البرؽ  أح بيكـٍ 

ّكصاّ  ّالن يارّلقد ّصفاك ّتاي ر ّبدقة اعر ّّالش  ّماطإلى ّرجك ّبكميضّالبرؽ ّمصحكب ّك،
التبدؿّّك"ّىناّبداللةّالتاي رّالفظّ"لكنّيكحي،ّلالم كّفقاتـّمشك  ّمشيداّّالسكداكالايكـّامتزاجوّب
ّلسّ ّالمفاج ّكّ،السريع ّّكماك ّىك ّسقكط ّعمى ّداللي ّكّاّالمطرمؤشر ّلمخير ّرمز ّىك لذي

ّ.الخصب
اعرّلعالّعلداللياّىذهّالصكرةّتعطيّمؤشراّّك ّمفّرهّفيّممككتّهللاتدبّ ّكّ،موادراؾّالش 

ّ.الككنيةّّخ ؿّىذهّالظاىرة
اد"ك ماكّيقكؿّماحّكفيّكصاّالرّ ّ:(2)"ابفّالحد  (3):ىيّتتمكفّبمكفّالد 

 الطكيل( بحر )
ّ

 منو الجئ   ع سكا ف ع صْكا م ْستْنصرْيف ِبخاذٍؿ       كأْخذ ؿ  أْخذ  الحْيِف ما
ْيب  القنا كالن ْقب كالنَّ  باِت ىكانئ  كش   ْقع  ساطع       ِىناء، ك أيدي الم ْقر 

ماء  برايىء   ْكؿ  ِخضاٍب فالدِ  ْف رأى       ن ص  كِؿ كا  د  ت ْخضيب  الن ص   ي ع كِ 

                                                           

ّ.140صّابفّخفاجة:ّالديكافّ،ّ-(1)
،ّكؼّبابفّالحداد،ّأصموّمفّكاديّ شأبكّعبدّهللاّدمحمّبفّالحداد،ّكىكّدمحمّبفّأحمدّبفّع ثمافّالقيسيّأبكّعبدّهللاّالمعّرّ-(2)

مادحّ،ّكىكّ ّببنيّص  كتابػا ّفػيّالعػركضّّ،ّكرّديكانػا ّمرتبػاّعمػىّحػركؼّاليجػاكشاعرّذكرّلوّابفّاآلباسككفّالمري ةّ،ّكاختص 
ّّ.201صّ،2ّمجّ،1ّابفّبساـ:ّالذخيرةّ،ّؽق/480ّسماه:ّالمستنبطّتكفيّابفّالحدادّسنةّ

ّّ.152-151صّابفّالحداد:ّالديكاف،ّّ-(3)

عالمة اشارية تدل على عالقة  جسـ أصفر لكف كستو صفرة

-االصفرار-تالزميه بين األثر

مرض العشق -والمؤثر    
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اعرّ ماكّمشب يا ّذلؾّبتخضيبّكالر ماحّكصاّالش  فّبمكفّالد  ّالّرّىيّتتمك  ّ،لشيبّلحيتوجل 
فّ ّالممدكحّيقكؿّأفّ ّك ّس  ّّأبر أ ّدـ ّفيّّ؛عدا وؾ  يا ك  ف  ّس  سيكؼّ يرّم حر ـّفتخضيبّالّشريعتوألف 

ماك ّ:صراحةّكقدّأحاؿّعمىّذلؾّالحمراكّالتيّلـّيذكرىاّبالد 
بسالةّالممدكحّّعمىّقكةّكدالةّع مةّاشاري ةّّّّـّالدّ ّ)ّالم كفّاألحمر(ّالخضابّّب

ّاألعداك.ّك ّىكّيخكضّالحربّضد 
ّالخضابّفيّالم حيةّأمّ ّ يباخفاكّّجلجاكّمفّأا ّينةابداكّالزّ ّكّ،عارضّالش  ك ىماّّك،
ّ ّتايّ يعبر ّالحاؿعف ّتمكّ ّكّ،ر ّاألصميّكّ،يكالشّ ف ّلكنو ّ ير ّلكنا ّالت مّ،ات خاذه ىناّّكّففيحمل

ّاشاريتيف ّّع متيف ّلمقكة ّىي ّكّكاألكلى جاعةّالبسالة ّالكثياّكّ،الش  ـ ّبالد  ّتكحي ّكالث انية،
يبّالّ ّكخفاإل ّ.أفكؿّالشبابّكّالعجزّـّكليّرذيّيحيلّعمىّّاالش 

ّّجمعّ ّكالشاعر ّمتباعدتيف ّالر ماحّبيفّصكرتيف ّفيّصكرة ّيكحيّّكّ،ألاّبينيما ذلؾ
ّبراع ّكّتةبمدى ّىّكحنكتو ّجميمة ّشعرية ّصكرة ّخمق ّفي ّيبدع ّبدـّّلرماحك ّتتخضب كىي

ّ.األعداك
ّيل(بحر الطك )ّ:(1)كجنتيّمحبكبتوّقا  "ابفّالحدادّ"كذلؾّيصاّ

كارج    م ضر ج  ب ْرِد الكْجن تْيِف كأنَّما          ل و  ِمْف ظ باِت الم ْقم تْيِف ض 
ّّّّّ ّّضكارج ّالمقمتيف ّظبات ن تي ِف)حمرة( ّالكج  ِد ّب ر  ّّ؛ّم ضر ج  ّكإذ  ّالث كب ّّضر ج ّأي  ضر جو
رة .لطّ  و ّبالح م  ّع مةّاشاريةّدالةّعمىّالجماؿّ.ّخ 

ّيحمّكفّالمضر جمّ الكّ ّىنا ّلّداللة ّتمثمتجماليّ فني ة ّحّ فيّاستّة ّمفّالب ردّقاك ّالخدكد مرة
ّكىيّصفةّعارضة،ّّكّ،قلّجراكّالبكاكأكّاحمرارّالمّ ّالمضر ج، األحمرّفيّالمرجعيةّالدالليةّألف 
مؤشرّّالليّعدّ فيّىذاّالسياؽّالدّ ّكّ،الركمانسيةّالحرارةّكّلكفّالر  بةّالمشكبة،ّكّالعامةّىك

ّاألحمرلـّيستحضّرفمـّّالعفيفةّالتيّتتمناىاّكلّالقمكبّالجميمةّاألنثىصفةّىكّّكّالحياكعمىّ
ّ.الم ضر جّإن ماّكن ىّعنوّبمفظّمباشرةّك
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انيّك   (1):"قاؿّأبيّبكرّدمحمّبفّعيسىّال د 
ْفح يا    أْلقى الكجكه بمثل ما تْمقانيأنا مثل مرآة صقيِل   ص 

 مف ِصْبغ ة األلكافتحتو  كالماء ي ريؾ  مف لكِف سكى     ما

اعرّأنّ  ّّّّذلؾّّكّ،ظيرّكلّكجوّعمىّحقيقتوّكماّشفافيةّالماكوّمثلّالمر ةّالتيّتّ يقصدّالش 
ّ : ّالمر ة(ألف  ّالرّ ّّ)شفافية ّ)شفافية ّالماك(كح( ّّ)شفافية ّيقرينع مة ّّة ّلكنية عمىّدالة

ّالّنقصافّّدكفّزيادةّك،ّكماّالمر ةّالتيّتعكسّصكرةّمتأممياّشفافيتياّنقاكّالركحّكّصفاكّك
اعرّيفتخرّبصفاكّركحوّككّ أكّماكّعذبّزالؿّالّيريؾّّاكسةعّنقا ياّّكماّلكّأن ياّمر ةّالش 

سكىّماّاختمطّبوّمفّألكافّّحيثّيقابلّكلّكاحدّبماّيقابموّمفّصفاكّأكّاساكةّّكذلؾّيكحيّ
ّنقاكّسريرتو.ّبصراحتوّك

ّتتشكل اعرص ّالّكحتى ّالش  ّركح ّلصفاك ّالكمية ّككرة ،ّّ ّراح ّمفّصراحتو ّأجزا يا يستجمع
ّكّصكر ّمتشابيةّفيّكّ،متباعدةّمتعددة ّّلكنيا ّ)المر ةّكصفة ّكّالشفافية ذلؾّباعثّّالماك(

ّالجماليةّالتيّتبط فّالركحّالنقيةّالط يبة.ّفكرّمفّأجلّرصدّىذهالعمىّامعافّ
مفّّاستقا وّكّ،فةبطرؽّمختمّاستحضارهّكّ،كّفلفظّالمّ فيّتكظياّالشعراكّتبايفّبالر ـّمفّّك

ّالمعرفيّك ّلمخزكنيـ ّكفقا ّمختمفة ّيتخذّّمعاجـ ّمف ّىك ّالطبيعة ّمعجـ ّنجد ّأننا ّإال  الثقافي،
ّذلؾّالطبيعةّّالحيزّاألكبرّفيّالقصا دّاألندلسية،ّك ىذاّماّّك ناىاّبمختماّالثركاتّّكمرد 

ّ.كاليلمالعنصرّاّفيسنرصدهّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ة لداللية في البيئة األندلسي  أبعاده ا كف كالم  : مصادر نيالمبحث الثا
عرّال ذيّات خذّمفّ الط بيعة: امتةّمادةّلمكضكعاتوّكّالّ،الط بيعةّالحي ةشعرّالطبيعةّىكّالش  ص 

ّ ّيكاد ّّكف  ّطبيعتيـ، ّأحبكا ّشعراك ّمف ّأمة ّأدب  ّفييخمك ّبيا ّعفّّتان كا ّتعبيرا  أشعارىـ
 ىّالت صكير.انفعاالتيـ،ّأكّتمجيدا ّلياّأكّإظيارا ّّلمدىّقدرتيـّعم

ػاعرّمػعّطبيعتػوّالمعشػكقةّالكفيػةّلػوّالتػيّّكّ فيّرحابّىذاّالعشقّاألبديّال ذيّنسػجوّالش 
عرية؛ّإذ ّبكىّعمىّأرضػيا ّفظػلّ ّ،ككبػرّبػيفّدركبيػاّ،كّجػرىّبػيفّربكعيػاّ،لـّتبرحّنصكصوّالش 

ّيقاسمياّىمكموّكّ ىاتو،ّكظمتّتجكدّعميوّبرحابةّصدرىا.
 فيّعناصرّكصاّالطبيعةّاألندلسيةّّبشقييا.كىذاّماّسيتطرؽّالبحثّإليوّّّ

امتة:أكال :   كصف الط بيعة الص 

ّالكصاّمفّأكثريّ  ػعرّممتزجػاّّعد  عرّعندّالعرب؛ّألنوّيأتيّفػيّأكثػرّأ ػراضّالش  فنكفّالش 
ّعمىّمكضكعّالكصاّكحده،ّكّبيا،ّك ّأفّنجدّقصيدةّب نيت  قدّجرىّأكثػرّالعػربّقػديماّفػيّّقل 

ػػي ىي تػػوّعمػػىّمػػاّىػػكّعميػػوّفػػيّالكاقػػعّّإلحضػػارهّفػػيّذىػػفّّك،ّكالكصػػاّعمػػىّشػػرحّحػػاؿّالش 
ػػػامعّكأنػػػوّيػػػراه،ّأكّيشػػػعرّبػػػوّك قػػػدّيبػػػالاكفّأحيانػػػاّفػػػيّالكصػػػاّلتيكيػػػلّأمػػػرهّأكّتمميحػػػوّأكّّالس 

يػـّكصػفكاّكػلّمػاّالّسبيلّإلىّحضرّضركبّالكصػاّعنػدّالعػربّألنّ ّتقبيحو،ّأكّنحكّذلؾ،ّك
ه،ّأكّخػػػػالطّنفسػػػػيـ،ّك ّعػػػػفّعمػػػػـّكأحسػػػػفّالّكّرأكهّأكّعػػػػان ك  ّفػػػػيّّصػػػػاّمػػػػاّصػػػػدر  ّالخيػػػػاؿ  افػػػػتف 

عريةّالمحب بة".ّعرضو،ّفالعمـّيعطيّمادةّالحقيقة،ّك الخياؿّي كسبياّصكرةّالمبالاةّالش 
(1  ) 

ػعرّالعربػيّال ػذيّبػاتّّضػيفا ّدا ػـّالحضػكرّفػيّكػلّمكضػكعاتوّّك ألىميةّالكصػاّفػيّالش 
ػعرّالقػديـّبكصػاّالطّ ّاخت فيػا؛ّعمىّتعددىاّك ّتمي ػزّالش  كصػف الجػاىمي  قػدّ"ّبيعػةّالحي ػة،ّكإذ 

ػػباع، ك أكابػػد الكحػػكش ك )اإلبػػل ك الخيػػل ك مػػف  ك صػػكادحيا(، كجػػكارح الط يػػكر  ككاسػػر الس 
امتة كصفكا مػف الن بػات ضػركبو ك ألكانػو، ك ػماء نجكميػا ك ككاكبيػا، ك الط بيعة الص   مػف الس 
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ػػػْيم يا  سػػػحبيا ك بركقيػػػا ك مرابعيػػػا ك مصػػػايفيا ك  ك جباليػػػا، كأمطارىػػػا، ك مػػػف األرض س 
ياح ك يار ك األطالؿ، كت ْعفية  الر   (1).األمطار آلثارىا" خاصة الد 

استعارة،ّّكّمفّحيثّىيّتشبيوّأكّالصكرةدامىّبعمـّالب  ة،ّارسكفّالقّ اىتـّالدّ عميوّّكّّ
ّيكشركفّعفّأيّكانكاّيعبّ ّإذّ ماّتحمموّمفّدالالت؛ّّكّكنيةكرةّالمّ لـّييتمكاّبالص ّّك،ّأكّكناية

ّك بمكفّمعيفّدكفّ ّإلىّّكاألحاسيسّّكّالعكاطاّلممشاعرّكدكفّإبرازّّخر، السببّيعكد
ّالم كفّ ّ.جميلالتّ ّككشةّرّ ىكّضربّمفّالزّ اعتبارىـّأف 

ّالشّ ّظلّكّ ّالحاؿ ّىذه ّعمى ّالعصرعراك ّجاك ّأف ّّإلى ّأكّ ّكالعباسي، ؿّكانتّالطبيعة
ّ.زيدّالقمبّانشراحاّ تّبيرّالعيفّمفّألكافّ ماّيّ ّعراكّكلالشّ ّالمصادرّالتيّاستقىّمنياّاألدباكّك

ّيّ ّكّ ّلـ ّاألندلس ّالعبّ شعراك ّأمثاليـ ّعف ّالطّ حيدكا ّجعمكا ّحينما ّمّ اسييف، ليـّّميمةّ بيعة

ّّكمتأثريّ  ّالجناف ّلتمؾ ّالخالق ّب بداع ّكالرّ ف ّكّكابي، ّالكحيدرالطيّكّالجباؿ، ّم ذىـ ّفكانت ،ّ
ّجاعميفّمنياّمادة ّخصبةّماذي ةّلشعرىـ.

ػػاعرّاألندلسػػينفسػػّكأحػػدّأىػػـّالمػػؤثراتّفػػيّكّفالم ػػألىميػػةّّكّ بمػػتّعمػػىّحػػبّّّي ةّالش  التػػيّج 
ػػتّبػػوّالبي ػػةّاألندلسػػي ةّمػػفّاّكشػػيكػػلّ الشػػعكبّّلمحسكسػػاتّالط بيعي ػػة،ّإضػػافةّإلػػىجميػػلّحض 

ّكّفيّالفضاكّالعمرانػيّمػفّبػديعّّالقصػكرّقيالرّ ّكّ،فمدّ مظاىرّالتّ ماّحكتوّمفّّكّّ،اإلفرنجي ة
ّالحمامات.ّالمعابدّكّا سّكالكن

نقكشيا،ّفكػافّمػفّالط بيعػيّّالقبابّكّكماّالّننسىّابداعّالفن افّالمسمـّفيّبناكّالمساجدّكّ
اعرّبكلّجميلّتفر دتّبوّصنعةّالخالق ّيتأث رّالش  محاكػاة ّّكّأبدعتّفيوّيدّالمخمكؽّتػأث را ّكّ،أف 

ػاعرّكاصػفا ّالريػاضلجماؿّالككف،ّ ػما ّشػعرهّفػيّجز ػوّّىػاتّكالمتنزّ ّكّفاسترسلّالش  األنيػارّم قس 
امتة ّفيّشق وّالثانيّلكصاّالط بيعةّالحية.ّكّ،األكؿّإلىّكصاّالط بيعةّالص 

فػػػيّالقػػػرفّّندلسػػػي ةاألالبدايػػػةّكانػػػتّمػػػعّ"ابػػػفّخفاجػػػة"ّّككنػػػوّشػػػاعرّأدرؾّّالط بيعػػػةّّك
ّّفعشقياّّالخامسّاليجرّي
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(1)اشكقيّإلىّاألندلس"ّ:ّفيّقصيدتوّّ"كّقا  ّ
ّالرمل( بحر )

 سِ ػف  ػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػكري   جتمى ح سفٍ م          ، ػػػػػدلسِ في األنػػػػػْ ، ةِ لمجن   فَّ إ 
ن ِب؛       ف سػػػػػ نا ص   ِتيا مف ش  جػػػػػػػى ظ مم تيا ِمف ل ػػػػػػػػػػػػػ   بح  د   ػػػػػػػػػػػػػػع سِ ػػػػػػػك 

: كاشكاقي إلى األندل ػػػػػػػػ       بًا،  ػػػػػػػيح  صفإذا م ا ىبَّػِت الر   ػػػػػػسِ ػػػػٍصْحت 
ّاألنػػدلسّكّبػػابفّخفاجػػةف ػػتحّبػػابّالط بيعػػةّعمػػىّمصػػراعيوّ ّّصػػنكبري  لقبػػوّ"يفػػكؽّالصػػنكبري 

الريػػػاضّجعمػػػوّيحمػػػلّلقػػػبّّدبيػػػبّالحيػػػاةّفيػػػوّكّشػػػافوّبػػػذكرّالجنػػػافّكّألكانػػػوّكّبتعػػػابيرهّك
ػػكرّّالقصػػكّىّلعنايتػػوّكّ(2)شػػعراكّاألنػػدلس"الجن ػػافّكمػػاّحممػػوّ يػػرهّمػػفّ بيػػذاّالن ػػكعّمػػفّالص 

زا ّعدستوّعمىّكلّزكاياّالجماؿّمحاكال ّإضفاكّبديعّخيالوّك مشاعرهّّمعبػرا ّّأحاسيسوّكّمرك 
مزجيػػاّّك،ّفصػػقلّركحػػوّحػػافظّألفكػػارهالعػػاكّالّكّك،ّبذاتػػوّالرتباطيمػػامػػافّالزّ ّعػػفّالمكػػافّك

ّذكٌؽّمنبعوّألذ ّالث مار.ّكّأشيىّاألطعمةّكر،ّاألشجاّكّاألزىارّشذاهّأريجّ ب
يّاػػػذّ ي ّّك،ّرضػػػيّنفسػػػومػػػاّيّ ّمكظفػػػاّاأللػػػكافّ خػػػذاّمنيػػػاّالجمػػػاؿذاؾّّ"ابػػػفّخفاجػػػة"ّصػػػاغّكّ

ػػّفمػػنحّجػػلّبمػػكغّ ايتيػػا،أخمجػػاتّنفسػػوّمػػفّمعبػػرا ّعػػفّّقريحتػػو ّكّةكنيػػةّطاقػػةّفني ػػكرةّالمّ الص 
 ل.تحميّىّدراسةّككرّالتيّالّتزاؿّفيّحاجةّإل نيّالص ّّأجعمتياّمفّداللي ةّ

ّ(3)يقكؿّ:ّفيّقصيدتوّك

ـػػػػأنيا أىل  ك   يارٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ظٌل ك أشجاٌر كأن        اءٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم دلٍس هلل در 

 ارػػػػػػػ  فميس ت دخل ، بعد الجن ة، الن  بعد ذا، أف تدخمكا صقرًا          تخشكاال ما
 ارػػػتػػػػػػػػػػػرت  ىذي كنت أخكلك تخي        اركـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػإال في دي   مدِ ن ة الخ  ػػػػجما 

ّاألرضّ ّفكؽ ّاألندلسّجن ة ّأف  اعر ّالش  ّّ،يخبرنا ّأخرى، ّجن ة ّبعدىا ّما عمىّشاكمتوّّكك
ّ ّاليجري ّالخامس ّالقرف ّشعراك ّصاغ ّجيداّ قصا دىـ ّّفبذلكا ّصكركبيرا ّتكليد ناطقةّّفي

ّالجي اشة، ّمكضكعّّّبأحاسيسيـ ّاستحضار ّمع ّكصاّالط بيعة ّميزة ّتطبعو ّشعرىـ ّجعل مما
                                                           

ّ.104صّاف،الديّكّابفّخفاجة:ّ-(1)
ّ.10صّالمصدرّنفسو،ّّ-(2)
ّ.12صّالمصدرّنفسو،ّ-(3)
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ّالخمّرّ،المرأة ّك ّة، ّبدالالت ّ ني ة ّفكانتّصك رىـ ّأخرى، ّحالتيـّكمكاضيع ّعف ّمعبرة حسي ة
ّالن فسية.
اعرّّ ّالش  ّنرحلّمع ّبالر صافةّ"ابفّزيدكّف"ثـ لد ال ذيّك 

ّكقدّّ(1) ّالتيّأليمتو ّالجميمة البمدة
ّمناظّر ّعمى ّك"فتحّعينيو ّإلىّحفياّاألشجار، ّفاستمع ّاألكلى، ّطفكلتو ّمنذ ّالخ  بة إلىّّىا

شاتّالماكّفيّالجداكؿّالجاري ة،ّك ك  ش  لىّك  ّخماّالفراشاتّذاتّاأللكافّّتاريدّالطيكر،ّكا  ر ك ض 
ىيّتمرحّعبرّالحدا قّكّالبساتيف،ّفكافّلكلّماّر هّفيّطفكلتوّأثرّفيّشعرهّفيماّّالجميمةّك

.كّقدّتأثرّشّ(2)بعد" ّعرهّّبكلّماّحكلوّمفّجماؿّطبيعي 
ّّكّّ ّقصيدة ّذكرتؾ"تعتبر ّفيّّ"أني ّمتكاريا ّ"بالز ىراك ّحل  ّلم ا ّزيدكف ّابف ّبيا ّليج التي

سنوّكّالر بيعّقدّخمعّعميياّبرده،ّكّنكاحييا،ّمتسمي اّبرؤيةّماّفييا.ّفكافاىاّك دهّّنثرّسك  ّككر 
ضّيانعّكّيلّبكاديّالقرى،ّكأن طقّب بميا،ّفارتاحّارتياحّجمّأت رعّجداكليا،ّك ّراحّبيفّرك 

ضرهّبياّك رّح سفّمح  رىّفصك    (3):قا  مشيده"ّّريحّطي بةّالس 

ـِػػػسن  لك            اػػ  ػفاقإشْ  تل  لي فاعْ  و رؽ  كأنَّ        ،وِ ػػػػػػػػػػػػػػفي أصائم اعتالؿٌ  ي

ي م ْبت ِسـٌ،  ك     كض  عف مائ و الٍفض  ْقت  عف ال    الر  ق   م بات أطكاقا  كما ش 

ّداللةّالم كفّفيّىذاّالبيتّّ ّفاكّم شبياّ الص ّّةّالم حةّكلمفض ّّكّماثمةّفيّالماكّالفضيّ إف 
كضّب نسافّضاحؾ،ّالماك ا لّفيّالر  لتقفزّفيّالذ ىفّصكرةّأيقكنيةّلشكلّسطحّالبحيرةّّالس 

                                                           

لداخلّصقرّقريش،ّكجمبّإليياّاألشجارّالنادرةّّمفّكلّىيّإحدىّضكاحيّقرطبةّب دّاألندلس،ّبناىاّعبدّالرحمفّاّكّ-(1)
مكافّ،ّفصارتّتحفةّرا عةّ،ّي ضربّبياّالمثلّفيّجماؿّحدا قياّكّبساتينيا،ّكانتّفيياّأشجارّ ريبةّ،ّمناظرىاّبديعةّّكّ

ّك ّإلىّأعمىّ، ّ صكنيا ّتصعد ّما ّمنيا ،ّ ّمختمفة ّعّأشكاليا ّفترميّبظ ليا ّأفقيا ّأ صانيا ّتمتد ّما ّمتسعةّمىّمنيا مساحة
أشجارّالّيزيدّارتفاعياّعمىّمترّكاحدّبعدّتماـّنضجياّ.كّأكراؽّاألشجارّمختمفةّاألشكاؿّمنياّّ،ّكأشجارّضخمةّعالية

ّالكبيرّك ّالرفيع،ّمنيا ّاألزىارّفكانتّّالعريضّكّمنيا ّىكّفاتحّالم كفّأما ّىكّداكفّاالخضرارّكّما ّما ّالصاير،ّمنيا منيا
1ّ،ّطالدارّالمصريةّالمبنانيةّر:ّابفّزيدكف)شاعرّالحبّالمعذ ب(،مكجكدةّبنظاـّبديع"/ّفكزيّخضتنتظـّمنياّكلّاأللكافّال

ّ.21صّـ،2002ق/1423ّ.
ّ.21صّالمرجعّنفسو،ّ-(2)
ّ.491.ّػػ399صّ:ّالديكاف،ابفّزيدكّفّ-(3)
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بيوّبالفـّالمبتسـ ّالّ،الش  ّّيكحيّبمدىّحركيةّكّىذا ّماّ ازلياّّحيرة؛ّالبّسطحت دبيجّالفني  إذ 
ّّكالن سيـ ّك، ّلكنيا ّفي ّكىي ّأبيض، ّعمىّصدر ّالمتدلية ّالص ّّالق دة ّالجامعة ّ:ىيّبينيمافة

ّ مسّكالم معافالبريق ّالش  ّأشعة ّاالنعكاسّبيف ّع قة ّتبي نو ،ّّ،ال ذي كضّالن دي  ّالر  ّ كسطح
ترضيّر بتوّفيّّكاعرّةّمتكاممةّتقنعّإحساسّالشّ ياّصفةّجماليّ فةّعمىّأنّ كتبرزّىذهّالص ّ

ّ.ةّلركضكرةّالمثاليّ رسـّالص ّ
ػػاعرّّكّ ػػعريّربػػطّالش  ػػفػػيّفضػػاكّالمشػػيدّالش  ػػّةّككني ػػكرةّالمّ بػػيفّالص  كرةّالحركيػػةّحتػػىّالص 

ة،ّإال ّأن ػػػوّفػػػيّىػػػذاّيبعػػػثّفيػػػوّالحيػػػاّيحػػػكؿّالجامػػػدّإلػػػىّمتحػػػرؾ،ّكلشػػػخيصّيخمػػػقّعنصػػػرّالتّ 
احؾّالم شرؽّك ّاّ"الت كازيّبيفّمنظرّالطبيعةّالض  اعرّالحزيفّقدّزادّفػيّتعميػقّالمفارقػةّحاؿ  لش 

عطػػاّعمػػىّحالػػوّحػػيفّذكػػرّاعػػت ؿّالن سػػيـّّكتخي ػػلّبكػػاكّالز ىػػرّمللػػـّيػػنجحّفػػيّاثػػارةّالط بيعػػةّّك
كّالت فػتحّفػيّجنبػاتّبماكّالن دىّاشفاقا ّكمشاركةّلوّ،ّألنوّأمعفّفيّتصكيرّاالستبشارّكّالن مػكّ

إن مػاّيت خػذّمػفّمنػاظرهّالطبيعي ػةّقاعػدةّّيبنػيّّكّ،بيعةفابفّزيدكفّلـّيكفّشاعرّالطّ ّ،(1)الطبيعة"
 .الخمرةّّعميياّمكاضيعّالحبّك

ياض: عالـ الز ىكر ك.1  الر 
ع د تّالط بيعةّاألندلسيةّمفّأجملّاألماكفّلماّتستحكذّعميوّمفّبساتيفّ ن اكّزاخرةّبأنكاعّ

عرّاألندلسيّكّ"كافّلز ىرّّالجمالي،فدا ّمفّركافدّالت شكيلّالز ىكرّحتىّ دتّرا حيزّكبيرّفيّالش 
ىرّدخلّحياةّالعربّمنذّدخكليـّلكفّالزّ ّ،ّيعدؿّماّكافّلوّمفّشأفّفيّحياةّاألندلسييفّ...ّك

بم ّذلؾّمدىّأبعدّفيّربكعّاألندلسّحيفّأكالهّالن اسّّكافّأفّ ّفيّطكرّاالستقرارّكّالت حضر،ّك
ّ.(2)يّبيكتيـّكّقصكرىـ"أدخمكىاّفّ،ّكجن اتيـّنايتيـّكّأكثركاّمنوّفيّحدا قيـّكع

                                                           

2ّ،ّعمافّ،ّطّعدارّالشركؽّلمنشرّكالتكزيّاألندلسيّعصرّالطكا اّكّالمرابطيف،تاريخّاألدبّّعباسّاحساف:ّ-(1)
ّ.162صّـ،1997

عرّحافظّالماربي:ّ-(2) ّ،ّّلبناف،ّدارّالمناىلّلطباعةّكّالن شرّكالتكزيعاألندلسيّدراسةّدالليةّكّفنيةّ،ّّصكرةّالم كفّفيّالش 
ّ.12صّّ،ـ2009ق/1ّ،1429ط
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اعرّالجاىميّال ذيّكافّيحياّحياةّالت رحاؿ كلـّيرسـّلنفسوّمكانا ّّ،فمـّيستقرّ،عمىّعكسّالش 
حراكيةّالمحيطةّبلّّراحّيصاّّليذاّقلّ ّكّ،خاص ّالظ ركؼّالبي يةّالص  ماّيصاّزىرا ّفيّظل 

يحّك ّكالش  ّالن ادرة حراك ّمفّالن باتاتّالتيّتنمكّالعرارّكالخ زامىّكالحمفاكّك ّنباتاتّالص  يّفيرىا
ّكّالن باتاتّألن درّالز ىكرّلي زي فّبياّمحيطّقصكرهأجكدّّمجتمعّاألندلسيّقدّاستقدـأماّال،ّالطبيعة

ّ  أفنيةّبيكتو.ّ
   الن كريات: ىكر ك الز 
ّ ّكالزّ تعتبر ّأىـّىكر ّكلعالنّ  الن كرياتّمف ّاألندلسّباتاتّالتي ّشعراك ّلفرطّّكّ،بيا ذلؾ

ّالشجي ةاعجابي ّبرا حتيا ّالمختمفةّكّ،ـ ّكألكانيا ّالن ادرةّ، ّلمّ ّكّنكعيتيا ىكرّ"اقترفّكصاّالزّ ا
ّأكبرّمادةّ،ّحتىّالرياضّالمتنزىاتّكّالجكّفيّحضفّالربيعّبيفّالقصكرّكبحسفّصفاكّ أف 

عرّاألندلسيّبخاصة ّكّالشّ  عرّعمميةّجمعتّشعرا ّلمصدرّكالزىكرّكانتّمفّكتابّرا دّفيّالش 
ّبجمعّكلّماّكصفياّشعرا ؛ّكأعنيّالعربيّ ألبيّّبو )كتابّالبديعّفيّكصاّالربيع(بعامة،ّاىتـ 

ّنفحّالطيبّ:المثاؿ يّجانبّكتبّأخرىّتأتيّبعدهّأىميةّمنياّعمىّسبيلّالكليدّالحميري،ّإل
 (1)ّجانبّدكاكيفّالشعراك."ّإلىّّشبييات(ّكّ)اإلحاطةّ()التّ كّخيرةالذّ ّك

ّاعتمادناّعمىّ  ير ككنوّكتابّمختصّفيّكصاّالز ىكرّبجميعّأنكاعياّّكتابّالبديعّأف 
ّالت ركيزّعمىّىذاّالكتابّفيّمنيجّالحميريّفيّكيفيةّّترتيبّالزىكرّّك مختماّألكانيا،ّإال ّأف 
ّالت حميلّك ّمف ّيمنعنا ّلـ ّليا ّالسيميا يّ ّ،تقسيماتو ّالدالالت ّاستقصاك ّك ّالن قلّة ّنتجنب حتى

طحيّلز ىكرّكليذاّتّالحرفيّلممعنى،ّك ّالن كريات.ّجاكزّالبحثّالكصاّالس 
ؿّاألنكار،ّكّ أبكرّّكّالبدايةّمعّنك ارّالبيارّال ذيّقاؿّفيوّأبكّالكليدّ:"ّيجبّأفّنبدأّبأك 

ّالبيار،ّكّىكّمفّالن كار،ّكّاألزىار،ّك ر  بيعي ة،ّن ك  لكفّماّكافّمفّالن كاكيرّّىكّمفّالن كاكيرّالر 
ّك ّكقت، ّفيّكل ّكثاكيّباقي ا  ّالحقيقة ّعمى ؿ ّأك  ّىك ّفصل، ّكل ّمع فّا ّالط ريقةّصدرّ  يّىذه

لّعمىّضركبّاألنكارّك،ّفأمّ كاآلسّكّالياسميف ّفيّّاّاآلسّفقدّف ضِ  صنكؼّاألزىارّكصيا ت 

                                                           

ّ.11صّالمرجعّالسابق،ّحافظّالماربي:-(1)
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ر ه ّيقكـّمقاـّالن كار،ّثـّيزيده ّجماال ّثانيا ّ ج  ّش  ّإليوّكماال ّزا دا ،ّّكّذلؾّحسافّاألشعار،ّإذ  يضيا 
ر ه ّالّينقطع ّأبدا ّكم و ،ّكأماّالياسميّك ّنك  ّ.(1)ّالّيذ ىبّجميع و "ّفّف ف 

إلىّّمعوّأبياتّشعريةّكّ(2)األصب ّبفّعبدّالعزيزّأبكبوّّبعثال ذيّّ"البيار"باككرّّفيّّك
ّ(4):قا  ّ(3)ّعامر"ّي"أب

ـ  قػػ           يركؽ  رآى العيافِ في بياٍء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل األكاف       كبياٍر أل
ّأمكف القْطف  في مدى شير تشري      ف  عمى غيره عادة اإلمكاف        

 ككسا بالجماؿ ف ْضل الز ماف ػػػػػػػػػػػػػػئل طر ًا     سػػػبق الز ْىر في الفضا        
ّعميوّأب ّ(5)عامرّقا  :ّّيفرد 

بق يكـ الرىاف   إيا          م نِ ي باألمكل حيف ي     مامًا في الس   افػػػػػػػػػػػػػػػؤ 
ر يحك    ْبق  عبَّاد المميِؾ اليمػي          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصل الن رجس المبك   انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

ياض أنت ب يح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياٌر       يا بيار الر   افِ ػػػػػػػػػػػػػػباىر األنكار ك الرَّ

                                                           

دارّسعدّ،قدـّلوّعميّابراىيـّكرديّّحققوّكّ:ّالبديعّفيّفصلّالربيعّ،اسماعيلّبفّدمحمّبفّعامرّأبيّالكليدّالحميريّّّ-(1)
 .www.dorat-ghawas.com.92صّّ،ّدمشقّ،ّالديف

دارّالكتػػػابّّ،األبيػػػارّيّإبػػػراىيـتحقيػػػقّّ،بايػػػةّالممػػػتمسّفػػػيّتػػػاريخّرجػػػاؿّأىػػػلّاألنػػػدلسّ:ّالضػػػبيّ ّىػػػكّشػػػاعرّكّأديػػػبّ/ّّ-(2)
ّ.695صّ،1518عددّ،14مجّ،ـ1989ق/1410ّ،1ط،ّيركتبّ،دارّالكتابّالم بنانيّ،القاىرةّ،ّالمصريّ

عمرّبفّدمحمّبفّشييدّابفّعيسىّبفّشييدّبفّالكضاحّاألندلسيّالقرطبي،ّكلدّّبكّعامرّأحمدّبفّعبدّالممؾّبفىكّأّ-(3)
ّييفّككافّابفّشييدّمقرباّفيّعيدّالفتنةّمفّالخمفاكّاألمّكّقّكنشأّنشأةّمترفةّّفيّقصرّأبيوّعبدّالممؾّ،ّك382فيّقرطبة

ادّأكشكاّبوّفالسجفّ،ّفاطمقّسراحو،ّكّحظيّبالكزارةّ،ّكّحتىّالحمكدييفّّك معّنيايةّالفتنةّفقدّاألملّفيّالكظيفةّّلكفّالحس 
ّّك ّحنىّتكفىّسنة ّيعانيّمنو ّأصيبّبمرضّالفالجّكظل ،ّ ّق426السياسة /ّّ :ّ ّفكرار ّأدمحمّبفّلخضر عراكّمفّشينظر:

،ّسكفّاشبيمي ةّّ"رأيتّلوّكتاباّسماهّ.ّعالـ.ّّشاعرّمفّبيتّأدبّكرياسةأديبّ/.132ّصّاألندلسّكّمختاراتّمفّشعرىـ،
./ّك59ّلنكاكيرّ/ّالحميدي:ّجذكةّالمقتبس،ّصفيّالرياضّكّالبساتيفّكّاّحديقةّاالرتياح،ّبكصاّالراحّذكرّماّقيلّفيياّ،ّك

ّ.108-1ّ،107،ّمج2ترجمتو.ّابفّبساـ:ّالذخيرة،ّؽ
107ّصّ،1،ّّج2المصدرّنفسو:ّؽّ-(4)
ّ.108صّ،1،ّج2المصدرّنفسوّ:ّؽّ-(5)
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ّأخرّيقكؿّأبكفيّمكضّ ّالبيارّكّرعامّيع ّفييا ّقطعة ّ ّكّةبأكصاؼّ ريبّالبنفسجّكاصفا
ّ(1)ّيشبيياّّبتشبيياتّعجيبةّ:

 وػػػػػػػػػػػػ  صفراء  ت ْحِمم يا أك ف  ب ض  لبيار كأنَّو ياقكت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة     كترى ا              
قيِب معاِصمًا      ِبم     ذ ر  الرَّ ْت ِفض  قد ستَّرْت ح  ْضٍر كأْبد   وػػػػػػػػػ  طارٍؼ خ 
يا     ْمق  ف  خ  ِمثاؿ معشكٍؽ تشكَّو مرض  كجرى الن ضار بيا فحسَّ  وػػػػػػك 
ىا ك بنحرى              ةػػػػػػػػػػعند العياِف لنا بقايا عض   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ككأفَّ ذاؾ ِبخد 

اعرّنّك   ةّصفراكّتحممياّيدّرّالبيارّال ذيّبدّكأن وّياقكتةكصاّالش  كّقدّتسربمتّّ،شابةّبض 
ّالن دية ّالخضراك ّكأنّ بأكراقيا ّفبدت ،، ّثكبّمخضر  ّمعاصـ ّخدكدّّكيا ّفي ّعض  ّكبقايا لكنيا

ّمتكردةّحمراك.ّ
اعرّّك ّبفّدمحمّبفّمسممةّأبكّعامرّيقكؿّفيّالسكسفالش  ّ(2)ّ:دمحمّعبدّّللا 

 ر منظرهكسكسف راؽ مرآه ك مخبره        كجل في أعيف الن ضا
 يرهػػػػػػػػػػمسدسات تعالى هللا مظ   كأن و أكؤس البم كر قد صنعت   

 ؤثرهػػػػػػػػػػػك بينيا ألسف قد طرفت ذىبا      مف بينيا قائـ بالممؾ ت
ِقرالحسفّعمىّبفّحصفّاالشبيميّيقكؿّكّأبكّ ّ(3): ّفيّزىرّالش 

يك   ؾكبستاف أعجت  الطَّرؼ عنو        عمى شقر كمثل لحى الد 
 مكؾػػػػػػػػػػػػو       ج ماٌف فكؽ تيجاف المػػػػػػػػػكأف  حباب ثاكي الطَّل في            

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

ّ.43صالحميري:ّّالبديعّفيّكصاّالربيع،ّّ-(1)
ّ.59صّالمقتبس،جذكةّّالحميدي:ّ-(2)
قرّ:ّشقا قّالن عماف.164ّصّ،1ّ،ّمج2ؽّ،الذخيرةابفّبساـّ:ّّ-(3) ّ/الش 
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لّبترنجافّّ(1)ّيقكؿّبفّأبيّالخصاؿّك ّ(2):فيّمطي بّكردّمفص 
كر ػػػككرد جني  طالعْتنا خ     دكده          بنشر ك بشر يبعثاف عمى الش 
اٌف بيا فكأنَّ كح     خدكد  العذارى في مقانعيا الخضر  ػػيا         ػػػػػػػفَّ ت ْرن ج 

اعرّالكركد كأن ياّخدكدّالعذارىّفيّمقانعياّّكّ،الحمراكّالمحفكفةّبالترنجافّاألخضرّشب وّالش 
قدّانسجـّّ،ّكرالزىّكتفتيحّّكّ،اخضرارّالنباتاتّكّ،بكفكدّفصلّالربيعّتكحيّاأللكاففّ؛الخ ضر

ّمتكاممةّلمطي بّالكرد.ّاألخضرّليخمقّصكرةّّالم كنيفّاألحمرّك
 الرياض: 

االستجماـّّككثيراّماّّراحةّكككنياّجالبةّلّلألنظارّةلرياضّمفّأىـّاألماكفّال فتعد تّاّ
الخاصةّمفّمختماّف اتّالمجتمعّحيثّجرتّالعادةّفيّالمبانيّاألندلسيةّّيمجأّإليياّالعامةّك

ىّفيياّأندرّتربّ ّ،ّكلخضراكعشابّااألّكّ،المثمرةجةّبمختماّاألشجارّالحدا قّالمدبّ بأفّتحاطّ
ّ.الطمأنينةّحتىّتبعثّعمىّالسكينةّكّالطيكر
ّّ ّّالشعراكّىتانّ كّليذا ّبأجملّالزىكرّكّ،كاصفيفّخضرتيابيا فيّىذاّّكّحسفّتدبيجيا

ّ(3)يقكؿّحسافّبفّالمصيصيّفيّكصاّركض:المعنىّ
كض فارقو الحيا        ن   كأميل  نحك الرَّ  كَّارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحينًا فدمع إْثره  

قيق ج و  المحب ع     ػػػػػػػػػػػػػػػػو   ككأنَّما خد  الحبيب ش   رارهػػػػػػػػػػػػػػػػػخجالف  أك ك 

                                                           

بفّسراجّكّأبيّبكرّبفّأبيّالد كس،ّّىكّدمحمّبفّمسعكدّبفّألبيّالخصاؿّالاافقيّأبكّعبدّهللاّسمعّعفّأبيّالحسيفّ-(1)
ت ب حرا ّفيّاآلدابّكّالم ااتّعالما ّباألخبارّ،ّكلدّسنةّ ّمس  ّبالحديثّّككافّمتفنناّفيّالعمـك .ّتكفي463ّقيلّّّق/ك465ع ني 

ّاليامش،64سنةّ تحقيق:ّدمحمّّّ:ّمطمحّاألنفسّكمسرحّالتأنسّفيّممحّأىلّاألندلس(ق529ّ-أبكّالفتحّ)ّخاقافّبف قّ/

.ّ/ّمفّفر ميطّمفّعملّشقكرةّ.25ّ،ّص1ـ،ّؽ1983ق/1ّ،1403عميّشكابكة،ّدارّعمار،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيركت،ّط
ّ.786،ّص2،ّمج3ؽ درسّعمىّشيكخّعصره.ّ/ابفّبساـ:ّالذخيرةّ،

ّ.796صّ،2،ّّمج3،ّؽابفّبساـّ-(2)
ّ.450ص،2ّ،ّّمج2المصدرّنفسو،ّؽّ-(3)
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اعرّنكارّالرياضّّك ّ،ّكلكفّنك ارهّاألحمراّعيكفّدامعةكأن يماكّالن دى،ّّكىيّتتسربلّبكصاّالش 
ّانتباهّاصفرارّكأن وّكجوّمحبّكارّاألصفرّكعارضّالخجل،ّأماّالنّ ثّرخدّالحبيبّالمتكردّإّمثل

 ،ّكقدّدل تّعميوّالمعطياتّالدالليةّالتالية:كّشحكب
ّارّاألصفر()النكّ ّ—(.ّّ)كجوّالمحبّعراره()خدّالحبيبّالخجلّ—)ّالنكارّاألحمر(

كض اعرّن كاكيرّالر  أكّكجوّّببياألصفرّككأن ياّ)خدّالحّكىيّتمتزجّباألحمرّكّ،شبوّالش 
 .فصلّالر بيعكحمكؿّّخضرارّاألرضعمىّا(ّكىذاّالتدبيجّالم كنيّداللةّّخا ا

 الظكاىر الككنية:عالـ .5
يػلّىػيّتمػؾّ"االنعكاسػاتّالنفسػيةّالتػيّيمػرّبيػاّالشػاعرّمفّأكثرّالػدالالتّالتػيّيحمميػاّالمّ 

بػوّالػنفسّّّفتتػأثرنػاّفقدّينحىّمنحىّايجابيّمفّخ لوّيتـّّالتعبيرّعفّجكانبّمشػرقةّّفػيّحيات
أمػػػاّّفػػػيّّالػػػذكرىّالجميمػػػة،ّكّالسػػػعادةّكّاألمػػػلّكّانفعػػػاالتّ)كػػػالفرحّكّتبػػػديّردكدّأفعػػػاؿّكّك

المعاناةّكّالعذابّّفقدّنحىّمنحىّسػمبي،ّفكػافّصػكرةّّسياؽّالتعبيرّعفّصكرّممي ةّباأللـّّك
ييمػػػاّالػػػن فسّأبعػػػادا ّ،ّتػػػرىّفدادا ّانفعاليػػػاّلشػػػعكريفّمتناقضػػػيفامتػػػّ،ّكمعتمػػػةّتكرىيػػػاّالػػػنفسّقاتمػػػة

ّّّّ(1)"ّ.نفسي ةّسمبيةّكايجابية
ّ(2)ّقاؿّأبيّبكرّيحيّبفّبقيّيصاّليموّالطكيل:ّك

 كادـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       عميَّ فغط اني بريش قػػً إذا ما غ راب  الم يل مد  جناح
بح يبدك مف خالؿ الق تقمَّْبت  في طيِ  الجناح لعمَّني       دـكاػػػػأرى الص 

بو ّبظ موّش  يستس ّفمـّّباألحزافيحتكيوّّكأن وّجناحّ رابّأسكدّكّ،لكفّالميلّاألسكدّالذيّمد 
بحّعمّ كحشتياّكّ،تمؾّالظممة ،ّفالميلّالن كرّاألملّكبصيصّّوّيحملّلو،ّفتمنىّلكّيطمعّالص 

ّّ.ىكّيصارعّطكؿّالميلّالبا سةّكّاعرةّالشّ عفّحاليحملّداللةّنفسيةّتعبرّ

                                                           

ّ.68ص،ّلمكفّفيّالشعرّاألندلسياعبيرّّفايزّحم ادةّالككسا:ّينظر:ّ ّ-(1)
ّ.624صّّ،2،ّمج2ابفّبساـ:ّّالذخيرة،ّّؽّ-(2)
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أبيّبكرّيقكؿّّفيّذلؾّكّلكفّكصفاّيحملّرسا لّأخرّىّيلّكعراكّّالمّ الشّ كماّيصاّبعضّ
ّ:(1)دمحمّبفّسكارّاألشبكنيّفيّمدحّالفقيوّالقاضيّأبيّالعب اس:ّ

ر ع ْمر ه  ك أطالياػػػفي ليمة عبث  الم حاؽ  ببْدرى   ا          غْصبًا فقصَّ
 ياػػػػلك ْنت  ِىالل سكداء  اْشرؽ  ن ْجم يا فمك أن ني       أجري عمى ف م ؾِ 

ْرِطيا ك بمرطيا        حتى ىتْكت  حجكليا ك ِحجال يا  كلقد فتْكت  ِبق 
اعرّيشب وّليمتوّا ّأكشؾّعمىالش  ّبعدّأف  ّأدىّإلىّّلمظممةّالتيّنقصّى ليا اكتمالوّمما

اعرّلكّكافّى الّينير ّالمقمرة،ّفتمنىّالش  ّالنجـك ّسكاداّحتىّنابتّعنوّأضكاك  مؾّتّجعمياّأشد 
عمىّمكانةّّرمزيةّضياكّالي ؿّّداللةّحتىّيأخذّبزماـّاألمكرّمماّيجعلّسكادّالميلّكّالظممة

ّ.ّبيفّقكموّعمكّشأنوّّالفقيوّأبيّالعباسّك
 الغيـ: -
ماكّالصافي ةالمفاج ةّالطبيعي ةّّالظكاىرالايـّأحدّّيعتبر فّالس  ّماطرةّتحكلياّإلىّصكرةّفّ،التيّتمك 

ّ:(2)فيقكؿّا ماّ ابفّعمارّيصاّيكماّ ّك
ػػ    ْيم و  فكأن  اف  أخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو      يكـٌ ت كاثف  غ  خ  ماِء د   ضرٍ ػػػػدكف السَّ
نْ       ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الطل  ِمثل   ب رادِة مف فض  ك     ب رػػػػػػػػػػػػػمنثكرة في ت ربة مْف ع 
ّكّيصكر ّحالؾّبالايـك ّاّوّدخافّأخضر،ّككأنّ ّالشاعرّيـك لعربّيقصدّبوّاألسكدّألف 

ّلألس ّتقكؿ ّاألخضرقديما ماكّكّكد ّالس  ّفي ّالايـك ّكثافة ّعمى ّداللة ّاألخضر( ّالد خاف (
ّّينزؿّبالمتمقيّإلىّاألرضّّ،ركىكّمؤشرّدالليّعمىّتساقطّالمطّكاسكدادىا ثـّالّيمبثّأف 

ّال ذ ّالعنبر ّبأريج ّمعب قة ة، ّالفض  ّمف م  ّح  ّي مبسيا ّكالتي ّتربتيا، ّبنزكؿّّيّكسى ّيكحي ذلؾ
ة ّتّ؛قطراتّاألمطارّالتيّتشبوّلكفّالفض  ّسطحّاألرضّفتنبعثّمفّتربتياّرا حةّجميمةسقيّإذ 

.ّ

                                                           

ّ.828ص،2ّ،ّمج2ؽّابفّبساـّ،ّ-(1)
ّ.78صشعره،ّ ابفّعمار:ّ-(2)
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ماكّ تمؾّالداللةّالجمالي ةّكّفالمّ ّتعدىلقدّّ تنعكسّّكمعبرا ّعفّظاىرةّككنيةّتحدثّفيّالس 
ّبيفّصكرتيفّمتّ،عمىّسطحّاألرض ّليكتملّليربطّالشاعرّمفّخ ليا ّبينيما باعدتيفّمؤلفا

ماكالكصاّالكميّلمفضا دمحمّعبدّهللاّبفّصارةّالشنترينيّّي،ّكأبكّالككنيّكفقّظاىرةّتايـّالس 
ّ:(1)يصاّسحابةّ يـ

 تألأل الجك  مف نيراف بارقِو     حتى حسبنا أديـ األرض محترفا

ؿّىذاّالبرؽّال ذيّمفّخ ّبدايةّكميضّالبرؽّفيّالسماكّداللةّعمىّنزكؿّاألمطار،ّكّإفّ 
ّاألرضّكانتّفيّكقتّحتىّبافّبأضاكّسطحّاألرضّ ّداللةّعمىّأف  ّ)األحمر( مكفّاألديـ

ّتقمّ ّالحرثّك ياك ّالض  ّفمكف ّالخالقبيا، ّمدىّعظمة ّعف ّسماكيّ ّيعبر ّككنية ّكّةكفقّظاىرة
 .قدسيةّالم كفّتجاكزّالداللةّالسطحيةّليعبرّعفّداللةّركحيةّبالتاليّ

 (2)ّ:يقكؿّابفّخفاجةّ:الثمج  -
فابيضَّ كل  غراِب ليٍل أسكدِ ريب  بيا الظ الـ  حمامًة،     ن سج الض    

بى شاب ْت   ـ  الر  ٍب أمم د     كراء  ِقناِعيا ِلم    كاشم طَّ م ْفرؽ  كل  عض 

ّّممكناالطبيعة،ّكسىّمجّالذيّاعرّمنظرّتساقطّالثّ الشّ ّكصاّّ حيثّ،ّركابيياّكجباليا
ـٌّ اعربدعّأف،ّالشتاكّّفصلّأصابياّالشيب،ّليكحيّالبياضّبأن وّبدتّّكأن ياِّلم  ّفيّالجمعّّالش 

ّالظاىرةّالطبيعيةاإلّكّ،لطبيعةّالجامدةبيفّا حيفّيّىيّعارضةّفّلثمكجلتساقطّاّنسافّحيثّأف 

رّاالنسافّإالّ الشّ  ع  ّاستبدّبش  ّ.ّاستقرّفيوّكالزموّّكّّيبّماّإف 
 ئيات:عالـ الما.3ّ

ّتعددتّمنابعوّمفّّكّندلسية،فيّالبي ةّاألكفّمفّأىـّمصادرّاستقاكّالمّ  يعتبرّالماك قد
ّكّنباتاتّبحريةّكّّ،كفياّمفّأسماؾكماّيسبحّفيّجّ،مياهّجاريةّعمىّسطحّاألرضّكالبحار

ّالكديافّسففّعم قة،ّكذلؾّمياهّاألنيارّكّكّ،ماّيركفّفكؽّسطحياّمفّزكارّؽ
                                                           

ّّ.843ص،2ّ،ّّمج2ابفّبساـ:ّالذخيرة،ّؽّ-(1)
ّ.70صّابفّخفاجة:ّالديكاف،ّ-(2)
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ّكّكّ ّّالنكاعير، ّمفّرياضّ ن اكما ّكّسكاؽّمكصكلةّبطرؽّّ،يحيطّبيا كّأشجارّخضراك،
الفنافّالمعماريّّأفّ ّةّكالمنازؿ،ّخاصّداخلّالقصكرّكّحكمةّإلىتّمّ تقنياّ ّكفنية،ّّحضارية
 (1):نيرّشقرّفيّ"ابفّخفاجة"يقكؿّكّّكّطرؽّتكصيموّ،ذؽّفيّكسا لّالرّيقدّحاألندلسيّ

ركدٌا مف لمى  الحْسناءِ  ء     اػػػػػػػػػػػّلل ِ نيٌر، ساؿ في بْطح  أْشيى ك 
كار  ماءِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكالز ىر ي ْكن ف و ، مجر  سػػػػػػػو       ، كأن  م ت عط ٌف مثل الس 

ةٍ ، حتى ظفَّ ق  قْد رؽَّ  ضػػػػػػػػْ ْرصا م ْفرغًا      ِمْف ِفض   راءِ ، في ب ردةٍ  خ 
، كغ دْت تحف  بو ال ٌب يحكأن يا     غصكف  رق ف  ى د   اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػبم ْقمٍة ز 

ّك ّشقر؛ ّببمدتو ّيحيط ّال ذي ّالن ير ّيمتاّ ّيصا ّسكار ّيدقّ بمعصـّكأن و ّراح ّثـ ّفيّ، ق
كأن ياّالمجر ةّالمحيطةّبالن جكـ،ّكّصفاكّمياىوّكأن ياّّذيّتمتاّبوّاألزىار،ّكتفاصيلّالن يرّالّ 

ةّأ ف ر ّ  ّّ،ّكضرةّالمحيطةّبوالخّ ّ،ّكفيّالمجرّىّتقرصّفض  كأن ياّثكبّأخضر،ّثـّالّيمبثّأف 
ّبعيكفّزرقاك.ّيتصف حّجنباتّالن يرّالمحفكؼّباألشجار،ّك ّكأن ياّى دٌبّأشفارّتحا 

قيق،ّّمفّخ ؿّىذاّالت صكير اعرّالد  كأن وّمصكرّبارعّفيّالتقاطّصكرّلنيرهّّكبدىّالش 
ّمفّمسافاتّمختمفة.ّكّ،مفّكلّالزكايا

ّتمؾّالتّ اعرّالشّ ّفيّالبيتّاألخيرّيجمعّكّ ّصكرة ّلنيرّشقرّراصدا كميةّفاصيلّالدقيقة
ّبالن جـك ّالمحيطة ّبالمجرة ّتشبييو ّمع ّبداية ّاأللكاف ّصكرتيفّّ،متباينة ّبيف اعر ّالش  ليجمع

ّكطبيعةّالعمكيةّالالثانيةّتتمثلّفيّّحيثّاألكلىّصكرةّأرضية،ّكّألاّبينيمايثـّّ،متباعدتيف
ّ.معافالمّ ّالجامعّبينيماّىكّلكفّالبريقّك

ّ ّالم كفّكافّبطريقة ّاستحضار ّأف  اعرّيعتمدّّّّ،مباشرةكما ّال ش  ّجعل ّمما كّ يرّمباشرة،
ة،ّ،ستكحىّمفّمتعدد)ّالمجر ةممعجـّلاكيّعمىّ ،ّالفض  ّ.ّ(أشفار،ّىدبّّ،الثكبّالن جـك
ػػػاعرّعمػػىّصػػػكرةّالن يػػػر،ّفقػػدّتباينػػػتّمسػػػاحةّبالتػػاليّّك ػػػفاىاّالش  األلػػػكافّالمختمفػػػةّالتػػيّأض 

الفضػػاكّّينتصػػرّاألزرؽّّباكتسػػاحّلىّمياجمػػةّبعضػػياّّالػػبعضّأخػػّرّكّ،شػػارىاّمػػرةّمتجػػاكرةانت

                                                           

ّ.22صابفّخفاجة،ّالمصدرّالسابق،ّّ-(1)
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انعكسػػتّعمػػىّالفضػػاكّالكمػػيّّالتػػيّّبراعػػةّالكصػػاّيػػكحيّبمػػدىّممػػاّّرالن يػػّالمشػػيديّلصػػكرة
السػػتقباؿّخّيسػػتفزّذىػػفّالمتمقػػيّتػػكحيّبمعنػػىّجمػػاليّصػػاّرلي ػػةّلصػػكرةّالن يػػرّلتضػػفيّصػػفةّدال

ّّّتساقطّاألمطار.ّماكّكالنّ ّكرمزيةّتكحيّبالخصبّكثيرةّمنياّدالالتّ
ّ(1)ّ:نيرقاؿّابفّعمارّفيّكصاّّك

ْر   ركض كأف  الن ير فيو معصـ      صاؼ  أطلَّ عمى رداٍء أْخض 
ّ ّأخضر،ّكفبدىّككقدّزانوّالنيرّركضّابفّعمارّإف  لكالّّسي فّّمعصـّفضيّفكؽّرداك 

ّ.كالنماك،ّفالن يرّرمزّلمخصبّّالن يرّفيّىذهّالرياضّلكانتّجدبة
 :الث مارعالـ .4

ػػػاذةّتتميػػّز الفكاكػػو:ّكّ"أمػػػاّّكّحػػدا قّ ن ػػاكّّتجػػكدّبألػػػذ ّالث مػػارّكّ،األنػػدلسّببسػػاتيفّأخ 
ّّبػػ دّهللاّبكثرتيػػا،ّكّ،الث مػػارّكّأصػػناؼّالفكاكػػو احمياّقصػػبّيكجػػدّفػػيّسػػّكّفاألنػػدلسّأسػػعد 

ليػػاّمػػفّأنػػكاعّّالت مػػر،ّكّإالّ ّالّي عػػدـّمنيػػاّ،ّكفػػيّاألقػػاليـّالبػػاردةالمعػػدكمافّالسػػكرّكّالمػػكز،ّ
ّبأشػبيميوّك ،ّكػالت يفّالشػعري  قػاؿّفييمػاّابػفّّالفكاكوّماّي عػدـّفػيّ يرىػاّالت ػيفّالقػكطيّأكّيقػل 

ىذافّصنفافّّلـّترىّعينيّكّلـّأذؽّليماّمنذّخرجتّمفّاألنػدلسّمػاّيفضػميماّّسعيدّ:ّك
ّكّ،ّك ػي  ّكّالزبيػبّالم نك  الر مػافّالسػفري"ّكّالزبيػبّالعسػميّ ّكذلؾّالتيفّالمػالقي 

الخػكخّّّكّّ(2)
أندرىاّكّأجكدىػاّذكقػاّكّأجمميػاّشػك ّّكّ،فاألندلسّجنةّالثمارّالحالمةّ(3)الجكزّكّالم كز"ّك
ّلكنا.ّك

ػػنعتّفييػػاّأزكػػىّالت كابػػلّكّسػػبحتّفييػػاّ»لطعػػاـّحػػظّأكفػػرّفػػيّاألنػػدلسّكمػػاّكػػافّّ فص 
أشػػيىّّم حم يػػا ّإي اىػػاّبأطيػػبّكأشػػيىّاألسػػماؾّكّالحيتػػاف،ّفػػانعكسّذلػػؾّعمػػىّما ػػدةّالط عػػاـّ

                                                           

ّ.632صّ،2،ّمج2ة،ّؽابفّبساـ:ّالذخيّرّ-(1)
(ّ/ّالمقري:ّنفحّالطيب،ّّنقمتوّمفZafariّالرمافّالسفري:ّّزرعوّّرجلّاسموّ"سفر"ّكىذاّالرمافّيعرؼّباإلسبانيةّ)ّ-(2)

ّ.200صّ،1ّاليامش،ّمج
ندسيةّفيّاألخبارّكّاآلثارّاألندلسيةّ)كىيّمعممةّّ/ّاألميرّشكيبّأرس فّ،200،ّص1المصدرّنفسو،ّمجّ-(3) ملّالس  الح 

ّ،1ـّ،ّج1936ق/1،1355،ّالمارب.ّطفاسّ،ّالمكتبةّالتجاريةّالكبرّىّلّماّجاكّعفّذلؾّالفردكسّالمفقكد،أندلسيةّتحيطّبك
ّ.231ص
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اسػػاّبالن سػػبةّأللػػكافّاألطعمػػةّالتػػيّت قػػدـّإليػػوّّفػػالم كفّّالمػػأككالت،ّك ػػاّكػػافّكػػلّفػػردّمن ػػاّحس  لم 
ّلػكفّ خػر،ّكنجػدّذلػؾّفػيّقطعػةّالم حػـّالبقػريّ البرتقالػةّك األحمرّيجذبّالمػركّأكثػرّمػفّأي 

ّكىيّصفراك.ّأمّ ّّيشتقياإذّ األطعمػةّفػ ّ اّالم كفّاألزرؽّفػياإلنسافّأكثرّكىيّحمراك،ّكأقل 
 (1)يفتحّشييةّأحدّالييا.

 التفاح:
ميةّقا  ّ:ّّكرةّالم كنيةّكقدّاستعافّبالص ّّكّ،يصاّابفّخفاجةّتفاحةّأىداىاّلوّصديقوّ الش 

ّ ّأكّ"لـّأرّأفّأجعلّرسكلي، ّقاطرة ّدمعةّصب  ّكأن يا ّاقتضاكّسكليّمثلّحمراكّعاطرة كأشـ
ّت صطمىّ ّمفّاألرجّاسمياج مرة  ّم شتٌق تمىّجامدة، ّت ج  ّ ّأكّخمرة ّبيفّّحميدّكاِقدة، فارة فيّالس 

م يا،ّلـّأرّمثمياّذىب ا ّين فحّ  بحّفمقة،ّكخمعّم حبيفّرس  ،ّكالّليبا ّالّيفمحّ،ّقدّأكدعّحشاىاّالص 
بحلكنياّالداخميّبأنّ ّيصكرّاجةفابفّخفّ ،ّ(2)شفقو."ّعميياّالم يل خارجياّمثلّّكّ،وّمثلّفمقّالص 
ّبمعجـّشفقّالم يلّ ّالطبيعةمستعينا ّّ"ابفّزيدكّف"فيّمدحّك، ىكّّ،ّكالكليدّدمحمّبفّجيكرألبا
ّ:(3)"أتتؾّبمكفّالحبيبفيّقصيدتوّييديوّتفاحاّ

ِجْل    ِجلت خالط لكف ال        أتتؾ بمكف الحبيب الخ   "م حب الك 
ّّا          ىكاٌء أحاط بيا معتػػػػػػػػػػػػدؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمار تضم ف إْدراك ي        
ى         ـْ تْعد  ْف ىي ذابْت فخ  ػػػػػفمك تجمد الر اح  ل لْ ْمٌر ا           كا   ت ح 
م ذ  ِلم ْف ذاق           ـٌ ي   لْ ػػػػػػػػػػػػ  ذ ِة ذكراؾ لك لـ ي مكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو           كط ْع
يا لألكف  ل          لْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ف  ز ماِنؾ  أك يمتث   ي        ػػػػػػيمثِ ل  مْممس 

                                                           

ّ.215صّ،ّالمعاجـّالعربيةّقديماّكحديثاّ:زيفّكاملّالخكيسكيّ-((1
ّ،ـ2003ّ،3طّ،لبنػػافّّ،طػػرابمسّ،المؤسسػػةّالحديثػػةّلمكتػػابّ،الحكاسػػيةّّفػػيّاألشػػعارّاألندلسػػيةّدمحمّعيػػد:ّيكسػػاّ:ينظػػرّ-(2)

ّ.412-411-41،ص
ّ.127صّ،ابفّزيدكف:ّالديكافّ-(3)
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كّقػػراكةّّ ػػامقّسػػميؾّمػػعّبػػركزّ يتكسػطّالصػػفحةّعنػػكافّقيػػدّالمقاربػػةّمػػفّالقصػػيدةّتتكػكفّّّ
ّ(ّأكّالمطمػعّصػدير)إلػىّعتبػةّالتّ ّردّالن ػزكؿبمجػّالذيّيتكشاّتػدريجياّالتكجسّكّااللتباسّتثير
فيػػيّ"،ّتتػػؾّبمػػكفّالحبيػػب"أاألكلػػىّراكةّيػػاّالّتمحػػيّمػػفّالػػذاكرةّالقػػلكنّ ّ،بستمحػػيّذلػػؾّالم ػػّحيػػث

إيقػاعّصػكتيّداللػيّقػاـّّاحػداثّّعممػتّعمػىلاةّّالقصيدةّّإذّ الذىفّالستقباؿّالمعنى؛ّرّحض ّتّ 
كحكلتيػػاّإلػىّخصػا صّتخيميػػةّّ،كّفبمػادةّالم ػّبامتصػاصّالخػكاصّالفيزيا يػةّالمباشػػرةّّالممتصػقة

ّ.ساساأاةّعرّكالمّ مرتبطةّبكظا اّالشّ 
كّانعكاسػػاتوّّ"لػػكّف"شػػكيميّالمتمثػػلّب يقػػاعّلفظػػةّعمػػىّجكىرىػػاّالتّ ممػػاّأدىّإلػػىّانتصػػارىاّّ

 ،ذيّقدّيككفّشعكرّالحزفّأكّشعكرّالفرحعكرّالّ كحركةّالشّ ّ،فسعمىّشاشةّالخياؿّكّصفةّالنّ 
ػعكرّكيظيػرّذلػؾّجميػاّ فػيّذاتػوّدكفّّالشػيكأكالنػيّيحيػلّعمػىّاحسػاسّّىػككّّ،بالخجػلفػيّالش 

ػػّثػػافّليثبػػتّكجػػكدهّأيّأفّ ّشػػيكفّيحتػػاجّالػػىّأ اعرّكعػػفّسػػياقوّيكػػكفّمفصػػكالّعػػفّمحػػيطّالش 

ّ.ك يرّالمباشرّ)معرفةّاألحاسيس(ّعندّبكرسّالمباشرّ 
ّ ػػإف  خػا اّمػفّالعػػذ اؿّّكىػػكّ،اكّلقػاكّحبيبػوجػرّ ّكجػوّالحبيػػبّاعرّفػيّالخجػلّال ػذيّذكػرهّالش 

التػػيّّالػػر بطّبػػيفّالصػػكرتيفّالمتباعػػديفعنػػدّكذلػػؾّيظيػػرّبكضػػكحّّعمػػىّلػػكفّالت فاحػػةّأسػػقطوقػػدّ
ّمػػػعّاحػػػت ؿّّكفّاألحمػػػريػػػاّصػػػفراكّيخالطيػػػاّالم ػػػتفاصػػػيلّلػػػكفّالتفاحػػػةّبأنّ ّاّمػػػتظيػػػرّمػػػفّخ لي

يتضػػػاكؿّاألحمػػػرّفػػػيّمسػػػاحةّبينمػػػاّّ،تشػػػكيميّاألكسػػػعّفػػػيّمسػػػاحةّالتفاحػػػةالفضػػػاكّملاألصػػػفرّ
ّ.الكجوكقدّيتحددّمكانياّفيّكسطّالتفاحةّكماّتتكسطّالخدكدّّ،ّصايرة
ّشػػيكمػاّيمثػلّذلػؾّالعنصػرّاألحػاديّلمكػكف،ّفكػلCharles.S.Pierceّّ)))عنػدّبػكرسكّ

مػػػفّاألكالنيػػػةّإلػػػىّالثانيانيػػػةّىػػػكّّاالنتقػػػاؿّكة.ّكتنػػػافرهّيمتمػػػؾّنكعيتػػػوّاألصػػػميّ،ميمػػػاّكػػػافّتعقيػػػده
مػػفّدا ػػرةّالمتصػػلّالمنفمػػتّمػػفّأيّتحديػػدّإلػػىّالكجػػكدّالعينػػيّالمحػػددّمػػفّخػػ ؿّكقػػا عّّالنتقػػاؿا

مػفّنككفّقدّانتقمناّمفّعالـّاإلمكافّإلىّعالـّالكاقعّلّكمفّىناّّجِّالمشبيةّبالحبيبّالكّ فاحةّالتّ 
ّ. ماديّمممكسّكىكّالتفاحةتشبيوّشيكّمعنكيّ)الخجل(ّبشيكّّخ ؿّ

ذاّتحدثناّعفّلفظةّ كفّفػيّالعنػكافّكػكفّالم ػّ"أتتػؾّبمػكفّالحبيػبّ"كفّالتػيّكردتّتتكسػطّلكا 
ّمكضػػكعّالبحػػثّ إلػػىّّال  محػػدكدقمػػتّمػػفّطػػابعّمػػاّنّ ّإذّ ّ؛األحاسػػيسّكالنكعيػػاتّيمكػػفّالقػػكؿّأف 
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ّشػػيكاألحمػػرّقبػػلّكجػػكدّّكفاألصػػفّرّ،ضػػمفّكقػػا عّقابمػػةّلػػإلدراؾّككجػػكدّعينػػيّطػػابعّّالمحػػدد،
ّ.كافّلكنوّتجسدّفيّلكفّالتفاحةصفرّلـّيككناّسكىّإمأحمرّأكّأ

ػػأمػػاّالثانيانيػػةّباعتبػػارّأنّ ّك إلنتػػاجّداللػػةّخمػػقّّكّ،ّلتػػداكؿّالمعنػػىّرطّاألسػػاسيػػاّتمثػػلّالش 
ّبتنظيـّمعطياتّالتجربةّالعاديػةّكفػقّمصػفاةّتتطػابقّمػعّّكحكارّبي انسانيّليحكموّعنصرّيقـك

كفّكىنػػاّنسػػتطيعّالقػػكؿّإفّالم ػػّ،ّالػػذاكراتّالفرديػػةّىػػذهّاألخيػػرةّتتحػػددّمػػفّخػػ ؿّذاكػػرةّالجماعػػة
عػفّّذيّيعبػركػذاّاألحمػرّال ػّكّالايػرةّكّ،األصفرّفػيّطبيعتػوّالدالليػةّالجمعيػةّىػكّلػكفّالخػكؼ

ذلػؾّّكالقصيدةّفيّّبالتاليّتككفّالعنكنةّقدّقامتّّبدكرىاّاألساسّك،ّالر بةّالمشكبةّالحرارةّك
يػدّّكعمػىّّصىيأتّالقارئّالستقباؿّالنّ صيّبحيثّالمتفّالنّ ّكّ،بخمقّتمؾّالحكاريةّبيفّالعنكاف

ّ.قكتوّيتحددّمصيرّالمعنىّكالعنكافّ
ّ
ّّّ ّف ف  ّاإلنسانيّ مثمثّالتّ ّةالقصيدّىذهكعميو ّجربة ّأكلىّلشّ ة ّ(اإلمكاف)أياعرّفيّمرحمة

ّ.ع مةّطبيعيةّ(األحمرّ)النكعياتّالخجلّ(األصفرّكّألحاسيسّ)الخكؼّك
ّالتحقق)ّةالثاني ّالتفا( ّكّكّ،حةلكف ّاألصفر ّبيف ّمزيج ّالحبيبّك ىما ّاألّلكف ّحمر

ّ.ع مةّمتفردةّعقمية
ّ.ع مةّعرفيةّجراكّالمقاكّبيفّالعشاؽّّالخجلّلخكؼّكاّالعرؼّكّ(القانكّف)ّةالثالث

ّ ّأف  ّابفّزيدكفّككما ّبالحياةّقصيدة ّككنياّّ،ىكّيصاّالتفاحّجاكتّمفعمة ّالحيكية ك
ةّصكرّمتباينةّتراسمّاحتكتّعمى ّكلّالحكاسّمفّحركةعد  ّّ،لمسّكّ،كطعـّ،تّفييا كّشـ 

اعرّبالفكرّكمفّخ لياّارتقىّّ،مممسياّطعمياّكلكنياّّكّكّ،لتتكاملّصكرةّالت فاحة ّاإلنسانيالش 
ّ.نفسي ةّدّدالليةّدينيةّكالكنياّليحملّالمعنىّأبعّمتجاكزاّالت فاحةّك

ّالن صّكّالعنكافّالممكفّّأفّ نستنتجّّ ّإذ  ّي عمفّكاآلخرّيدخ فّفيّع قةّتكاممية؛ الكاحد
ر ّلن صّكّي فس  ّدال ة ّع مات ّتشكل ّالعناكيف ّكظيفةّّ،بالتالي ّتؤدي ّداللية ّمفاتيح ّت عد  ككذا

ّإيحا ية.
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ّ(1)كفيّالمعنىّذاتوّراحّأبيّاألصب ّبفّعبدّالعزيزّيصاّالت فاحّقا  :
ْمناري ة مْسكي ة النػػػػ ك     ي كف  مقت بسِ ػػ ف ِس        كأن يا جذكة  فػػػػػػػػػػػػػج 
 كأنَّيا غ ر ٌة أكفْت عمى ل ع سِ   قِد أ ْشِرب ْت مف صباغ ّللا  حمرتيا        

ػػاعرّالتفػػاحّبمػػكفّالجمنػػارّفػػيّاحمػػرارهّك را حتػػوّالز كيػػة،ّأكّجػػذكةّمػػفّالن ػػارّفػػيّّكصػػاّالش 
ّمقتبس. ّكا 

ػػػعراكّعمػػىّّىػػذهّاألكصػػاؼّالمعتػػػادةّلكػػفّالجػػديرّبالػػذّ قػػدّاعتمػػدّّك  كرّىػػػكّالكثيػػرّمػػفّالش 
فػاألحمرّمكجػكدّكشػيكّأكالنػيّأكّك مكػافّنػكعيّكجػدّّّبالتػاليّكّّاستقاكّحمرتيػاّمػفّصػنعّهللا

ّيحتػاجّإلػىّمػفّيثبػتّكجػكده لكنػوّتحقػقّفػيّكاقعػةّفعميػةّكىػيّّكّ،فيّالكػكفّمنػذّاألزؿّدكفّأف 
ػػاعرّيسػػمكّبمكنيػػاّإلػػىّدالالتّركحي ػػةّتعبػػرّعػػفّالشػػي ي ة،ّمػػفّخػػ ؿّابػػدّا عّلػػكفّالت فاحػػة،ّّفالش 

ّبدقةّمتناىيةّحتىّأن وّخط ياّبخطكطّبيضاكّفيّمقدمتيا.حسفّصبا توّلياّّالخالقّك
األبػػيضّّمػػفّخػػ ؿّالمجػػاكرةّبػػيفّاألحمػػرّال ػػذيّاسػػتحكذّعمػػىّالمسػػاحةّالكمي ػػةّلت فاحػػةّكّكّ

ػاربةّّ المخطكطّال ػذيّّيبػدكّأن ػوّّمتمركػزّفػيّمسػاحةّضػيقة،ّإال ّأن ػوّعم ػقّمػفّلػكفّح مرتيػاّالض 
كادّفزادىاّحسناّكإلىّلكفّ اشػراقا ّفػيّالبصػر،ّليعب ػرّالم ػكفّعػفّداللػةّجماليػةّّتػكحيّبمػدىّّالس 

ّالككف.تمكيفّعظمةّخمقّهللاّفيّ
 ثانيا: كصف الطبيعة المتحركة 

 عالـ الحيكانات كالطيكر:.1
الن ػػػادرةّكجػػػاكّفػػػيّنفػػػحّبي ػػػةّزاخػػػرةّبمختمػػػاّالحيكانػػػاتّكالطيػػػكرّّيةّبي ػػػةّاألندلسػػػالبػػػرّتعتّ

كيككفّباألندلسّمفّالازاؿّكّاألبلّكّحمارّالكحشّكّب ق ػرِهّكّ يػرّذلػؾّمم ػاّيكجػدّفػيّالطيب:"ّ
رافػةّكّ يػرّذلػؾّّمم ػاّيكػكفّفػيّ  يرىاّكثير،ّكأمػاّاألسػدّّفػ ّيكجػدّّفييػاّالبت ػة،ّكالّالفيػلّكّالز 

ب عّيعرؼّ"بالم ب"ّإقميـّالحرارةّ،ّك الّس 
ػةِّّ(2) ،ّكيفتػرسّّأكبػرّبقميػلّمػفّالػذ  بّفػيّنيايػةّمػفّالِقح 

                                                           

ّ.216صّّ،1،ّمج2ابفّبساـّ:ّالذخيرة،ّؽّ-(1)
.1ّّمجّ(/ّّالمقريّ:ّنفحّالطيب،ّّنقمتوّمفّاليامشّ،Lupus(ّّكبال تينيةّ)Loboباإلسبانية)ّ ىكّماّيسمىّّ-(2)

ّ.199ّص
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بااؿّاألندلسّفارىةّ،ّكخيم يػاّضػخمةّاألجسػاـّّحصػكفّلمقتػاؿّلحمميػاّّالرجلّإذاّكافّجا عا،ّك
:" ّالجنػػكبي  ػ حّفػيّخيػػلّ"كالعػدكّّفػيّخيػلّالبػر  الػدركعّكّثقػاؿّالس 
ىػذاّفيمػاّيخػصّالحيكانػػاتّ(1)

ّفيّأ مبياّنادرةّنتيجةّلتنكعّالمناخّاألندلسي.ّ ّالتيّتعد 
ّكارحّكّ يرىػاّمػاّيكثػرّذكػرهّكيطػكؿعد دتّكتنكعتّكّمنيػاّ"الطيػكرّالجػفقدّتّالطيكر*ّأماّ

ّبحرىػػػاّالمحػػػيطّفػػػيّنيايػػػةّمػػػفّالطػػػكؿّكالعػػػرض": فػػػيّىػػػذاّّكّ(2)ككػػػذلؾّحيػػػكافّالبحػػػر،ّكدكاب 
ّ.ّّّالحيكاناتّمعّالتركيزّعمىّلكنياالعنصرّسنكردّعديدّ

 *الحيكانات:
ّالذئب: -

الفيافيّبحثا ّعفّفريستياّفيكّفيّ ربةّالذ  بّمفّالحيكاناتّالمفترسةّالتيّتجكبّّ
يد،ّ يقّكالجكعّكالعطشّأثناكّرحمةّالص  حاريّكاربةّاالنسافّكماّيكابدهّمفّعناكّالض  الص 

ّالذ  عراكّاألندلسليذاّع د  ّيصاّكّابفّخفاجةّال ذيّ ثرّعمىّّ،بّرفيقاّأبدياّلش  نفسوّأف 
ّالتييافّك ّفيّ مرة ّكىك ّالمظمـ ّكالخكؼّمستأنساّ ّليمو ّفيّّالعزلة ّكحدتو بذ بّيقاسمو

ّّّ(3)قصيدةّذ بّفيّليلّ:
ـ  في ظ ْممائِ  كَّار  ػػػكمفازٍة ال نْج  يا        يْسري، كال فمٌؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا د 

ْعرى بيا، ك كأنَّيا،    جى، دين  تتميَّب  الشَّ  ار  ػػػػػػػػػػػػػػػفي كفِ  ِزْنجي  الد 
ـ  م قْد لفَّني فييا الظ الـ ، كطاؼ ِم جى، زك ار  ػػػػػػػػػػبي       ِذْئٌب، ي   ع الد 

يار، م سطر اؽ  سادات        رى، غ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِكٌر،   الدِ  ار  ػػػػػػػػػػػػػػختَّاؿ  أْبناِء السَّ  د 
يا اقِش                 با     في فْركةٍ قد مسَّ ج  النَّدى كجو الصَّ  ْعرار  ػػػػػػػػػيْسري، كقد ن ض 
ْح بيف      ـْ ت ْقد  كت  في ظ ْمماء، ل  ار  ػػػػػػػػػػػػػػإال  ِلم ْقم ِتِو ك بْأسي، ن  ػػػػػػػػا،  غ ش 
جػػػػػػػى،     كرف ْمت        مٍع عميَّ مف الد  ْت ليا ، أْنج  في خ   ـٍ ، أْزرار  ػػػػػػػػػػع ِقد 

                                                           

ّ.199ّ-198صّّ،1،ّمج،ّالمصدرّالسابقّالمقريّ:ّنفحّالطيب-(1)
ّ.199صّ،1،ّمجصدرّنفسوالمّ-(2)
ّ.76ّ-75صّابفّخفاجة:ّالديكاف،ّ-(3)
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ر  خ               ْكِب، كىي  ِقصار   ا    مػػػػػػػػػػػػػػػطكه، كلرب  ػػػػػػػػكالم يل  يْقص   طالْت ليالي الرَّ
 الِؿ ِعذار  ػػػػِ ْفرٌؽ     فييا، كمف خطِ  اليػػػػػػػػػػػقد شاب مف ط رِؼ المجرَِّة م    

اعرّقصيدتوّ عرىّالمتألل ّأيفّليموّالمظمـّالطكيلّكىكّيصاّاستيلّالش  سامرّنجـّالش 
دتّفيض ّماّيمي:ي اك ّفيّضدي ةّلكني ةّتجس 

ّّّرى ع  ّّّليلّمظمـّّنجـّالش  ّزنجيّ ّدينارّفضي  المعادلةّاألكلىّفّّكا 
عرّى:ّضدي ةّلكني ةّ ّ(.كاّزنجيّالدجىّّالم يمةّالمظممةّالدينارّالفضيّبيفّ)نجـّالش 

ّ
خي ـّعمىّالفضاكّالمشيديّلمقصيدةّمستميلّىذهّالمعادلةّعد تّكفرشّلكصاّالم يلّالمّك

اعرّمفّمخاطرفكرّالمتمقيّلتقص ّ ّسي قيوّّالش  ّمفّلكفّليموّك،ّيّما ال ذيّّكّذلؾّانط قا
رّم خادع،ّ دّفيّظ ـّالم يلّيتخف ىّكراكهّذ بّم تنكِ  ّالحزفّكّبالخكؼّكّفيكحيّالم كفّالمجس 

ىكّّكّ،ىكّيجكؿّكحيداّفيّالقفارّالّيخاؼّلكمةّال ـّكماّقدّيرمزّلشجاعةّالعربيّكّّ،الكحدة
رارّفضّالمخادعّمتكجياّإلىمجابيةّالذ بّّفي ّكأز  ي ةّبر اقةّعمىّكصاّنجكـّليموّالتيّبدت 

ّمفّليمتوّالقاسية.حيثّبدتّكطمكعّفجرّجديدّيحررّالشاعرّجميلّثكبّ
ّكن اّنأملّبنيلّأحدىماّمفّاآلخر،ّلكفّعمىّماّيبدكّ كانتّالن يايةّمعاكسةّألفقّالت كقعّإذ 

اعرّك ّالش  ّمتخكؼّمفّالّأف  ّلاربةّالذ بّك ىما ّفييّمكاساة ّالم طبقّبسكداكيتو، م يلّالبييـ
ّابداعية ّفني ة ّحضرتّاأللكافّكتقنية ّكما ّّ،نفسية ّلصب  ّ ّابفّخفاجة ّاعتمدىا ّجديدة ّرؤية ك

ّ.يـّلكحتوأِصبا وّعمىّلكحتوّكماّلكّكافّفنافّمحن ؾّّيحسفّكضعياّفيّأدؽّتقاس
 (1) :كصاّالذ بفيّّ(ق426-ق382)قاؿّابفّشييدّاألندلسيّك

ْثمان و  م تسيِ راً         جى ك ىك أْطم س     أزٌؿ كسا ج  كدًا لمد   ط ياليس  س 
وّلكفّشعرتوّاألسكدّيقصدّبّجىّكدىكّيكتسيّطيمسّأسكدّكالّ ّالذ بّاألمعطّّكيصكرّ
ّ.الذيّبوّ برة

                                                           

ّ.277صّ،1،ّمج1ابفّبساـ:ّالذخيرة،ّؽّ-(1)
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ياه:  الش 
ياهّمذبكحةّك اعرّاألندلسيّ ّ"الش  ،ّبالكصا"ّمضح ىّبياّكرما ّكجكدا ّ؛ّكانتّتستيكيّالش 

حية" ّفيّكصاّأ ض  كحّعيسىّبفّعبدّّللا  فيقكؿّأبكّالر 
(1)ّ

مس ك القمراػػػػػيار بَّ أ ْضحي ة سكداء حالك  ٍة         لـ تْرع  في البيد إال الش 
فراػػػػداة كزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخاؿ  باطنيا في الم كف ظاىرىا      فيي الغ  جي  إذا ك 

ككبشا ّأممحّيداعبّصديقاّلوّفيّقصيدتوّ"عيدّالمنىّّفيّنعجةقاؿّابفّخفاجةّكّ
ّ(2)"قا  :ّ

باب، مشيب      ػػػػػػى،        ػػػػػػػػػػػػحبَّذا ِعيٌد تالقْت بو الم نػػػػ ْيِد الشَّ د، مف ع  ّف جد 
ميحةِ   ْسِف الم  ، في ح  بي الِعب  ، ر   ، أْمم ح  ،         كأْعرض   ػػػب  ػػػػػػػػػبَّاِت الحجاِؿ، ر 
، فالت     جَّ منو كثيب  ػػػػػػػػػػػػػػكى           ق ضيٌب بيا، كاْرت  ػػػػػػػػػػػت يادْت ت ث ن ى، كْىي  ت ذع ر 
، أم ا ِنْسب ٌة، فْيي  ن ْعجك      ْكداء   يب  ػػػػػػػػػػػتركؽ  ، ك أمَّا نصبًة، ف ن ج   ٌة          ػػػػػػػػػػػس 

اعرّصكرةّ كسكاٌدّكىكّيداعبّّماّكافّفيّلكنوّبياٌضّّلكبشّأممحّالم كفّأيّكصاّالش 
بدتّصكرةّالكبشّبارزةّّبيفّسكادّفنعجاتّسكداكّراحتّتتيادىّفيّمشيتياّّفكؽّالكثيب.ّ

الن عاجّفيّّضدي ةّلكنيةّجعمتّّأىميةّأكثرّلمكبشّاألممحّّالذيّاتخذّمساحةّصايرةّجداّّمفّ
كريّّكىكّيتكسطّسكادّالن عاجّبمساح فالمكفّاألسكدّبالر  ـّمفّّةّأكبرالفضاكّالتشكيميّالص 

يكحيّالم كفّبقيمةّجماليةّرسمتّّالكبش،ّإشراؽّإالّأن وّلـّينقصّمفّبركزّكّ،اجتياحوّالمكاف
ّلقطيعّالن عاجّك ّرا عا دا ّم شي  ّالتيّتمثمتّفيّمداعبةّالكبش،ّّلنا كرة ّيكحيّبحركيةّّالص  كما

محّمفّّكى(الكبشّّلنعجةّّمفّخ ؿّاألفعاؿّالتالية:ّ)تيادت(ّ)فالت (ّكماّيدؿّالم كفّاألم  تج  )ار 
ّالعربّصفةّلحيكافّعربيّأصيل.ّّ ّاأللكافّالتيّتعتبرىاّ 

 
                                                           

عرّاألندلسي.ّدراسةّداللي ةّكفني ة.ّّ.ّ/حافظّابراىيـ:607،ّص2ّّجمّنفحّالطيب، المقريّ:ّ-(1) صكرةّالم كفّفيّالش 
ّّ.115ص
ّ.51-50صّابفّخفاجة:ّالديكاف،ّ-(2)
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ّّاألرانب: الكالب ك
لمكمبّمكانةّىامةّفيّحياةّاالنسافّككنوّالصديقّالكفيّالذيّالّيخكفّصاحبوّكجاكّفيّ

ّاأل ّذا ّفرعكف ّكذكركا : ّالن ميري  ّخالد ّ"أبك ّقكؿ ّ ّلمجاحظ ّالحيكاف ّحي ةّكتاب ّأبي ّعند كتاد
ـز ،ّفقاؿّأبكّحي ةّ:ّالكمبّخيرّمنوّكّأح  ّالكمبّبذلؾّ؟ّّ!ّالن ميري  ت  ص  قاؿّ,فقيلّلوّكياّخ ص 

اعرّيقكؿّ: ّالش  ّقاؿّ:ّألف 
ماء كالب يا ك ْت نحك الس  ىر كر ة         كقد ن ب ح   مالى  ال أْغزك كلمد 

ماكّبجيمو فيكّيرميّالس 
تان ىّبوّاألندلسيكفّكمنحكهّنصيباّفيّّكنتيجةّّلكفاكّالكمبّفقدّ(1)

ّأشعارىـّّكلكفّماّييمناّىكّالت ركيزّعمىّالن ماذجّالتيّتناكلتّلكنو.
ؽّالعنقّبالبياضّمحجّكّفيّّرحمةّصيدّالبفّخفاجةّيصاّفيياّكمبّ ّمطك  لّقنص 

ّ(2)يصاّمعوّأرنبا:ّفيّقصيدتوّ"كمبّكّأرنب"ّاألربعّك
ت يِو خكؼٌ  ك ، ملء  جاِنح  د  ق يِو ِسالح  أْطم س  ، ملء  ش   ،        ألْشكس 

ذار  طاِك،       ي جػػػػػػػػاىرن  راح  ػػػػػػػػػػػػػػ  لو  ركٌض ي غ ض  بو الب ا ، ي طير  ح 
َـّ ػػػػػػػػػػٍل        أعجب  أْف تقمَّص  ذ ْيل  ل يْ ك           كاح  ػػػػػػػػػ، كقد أجد  بو الػػػػػأح   ػػػػرَّ
ر  عف ِنضي جكؿ  بح          ت ْحِمم و رمػػػػػػ  اِؿ      ػػيث يكشِ   ػػػػػػػػػػػاح  ػػػػػػمؤلَِّمٍة ، ك 
كاب         ب الرَّ د   ػػطاح  ػػػػػػػػػػي؛        ك آكنًة ت سيل  بو البػػػػػػػػػػػػػػػكط كرًا يرتقي ح 
بِح التِ          ًا، كلمص  رى  كلمبرػػػػػػػػػػػػػجرى شد   اح  ػػػػػػِؽ التمماٌع،       بحبث  ج 

كره  كميػػػػػػٌض        ْمخم و ، كس  ب    ف خ  قو  ص   اح  ػػػػػػػػػػػػػػجرى  معو ، كطك 
ّالىّّ ّلكنوّ برة مس) ّبيفّأرنبّأط  ّالتيّجرتّ ّالم طاردة ّابفّخفاجةّتفاصيلّىذه يرصد

كسّجا ع،ّفراحّمسترس ّيركضّكراكّفريستوّيرمقياّبنظرةّ يضّكانتقا كاد(ّككمبّأش  ـّكقدّالس 
ّخطب ّداىما ّما ّإذ  ّفت اكة؛ ّكأسمحة ّأسنانو ّحتىّّكّ،بدت  ّكاممة ّليمة ّالم طاردة ّىذه استمرت

                                                           

2ّّطّكتابّّالحيكاف،ّتحقيقّ:ّعبدّالس ـّىاركف،ّ:(255-150)عمركّبفّبحرأبكّعثمافّّالجاحظّّ-(1)
ّ.74صّ،2ج،ّـ1965ّق/1385

ّ.54-53صّابفّخفاجة:ّالديكاف،ّ-(2)
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ّالم يل،ّ ّ)عتمة ّبيا ّتكحي ّالتي ّ)الايابّكالحضكر( ّلعبة ّخ ليا ّمف ّليمارسّالم كف باح، الص 
باحّك اكسةّكمياّظكاىرّككنيةّتمارسّعمميةّالت عاقبّالز مانيّعّكّ(،ال تماحّالبرّؽ كالتماعّالص 

كميضّنكرىاّعمىّّطكؽّالكمبّاألشكس،ّفبدىّكخمخاؿّأكّسكارّأكّطكؽّفيّرقبتوّدا ريّ
كل. ّالش 
باح(ّ اعرّمادةّألكانوّمفّالط بيعةّ)البرؽ.ّالم يل.ّالص  ّالمرأةّّ،استقىّالش  مي  كّألبسّكمبوّح 

لّالكمبّأل اّبينياّّفيّشكّكّ،فجمعّّبيفّصكرتيفّّمتباعدتيفّ،الحسناكّالتيّتتألألّجكاىرىا
ّصفاتو.ّطكقوّكّك

ّداللت ّعف ّخرج ّإلىالم كف ّالجمالية ّكسرعةّّو ّجريو ّالكمبّفي ّبمدىّسرعة ّتكحي داللة
الحيكيةّ،ّّالت جميّفيّىذاّالفضاكّالمشيديّيكحيّبالحركيةّكّىذاّاالختفاكّكّكميضّالبرؽ،ّك

اعرّاألندلسيّالمشيدّعب رلقدّ هّليعكسّالم كفّىكّفيّرحمةّصيدّكّ،عفّالمتعةّالتيّيمقاىاّالش 
ّ.المتعةّىناّحالةّنفسيةّمفعمةّبالقكةّك

 الخػيل:
ّمكضكعّالخيلّمفّأىـّالمكاضيعّالتيّاستحكذتّعمىّذىفّالجاىمي،ّّفكافّيفرحّّ يعد 
راك.الفرسّيقيـّلوّّبمكلد راكّكالض  ديقّاألبديّفيّالس  ّالكال ـّكاألفراحّككنوّالص 

ّاألندلسية ّالبي ة ّفي ّأكفر ّحظ ّلمخيكؿ ّكاف ّفيّكصاّصكرىاّّكقد عراك ّالش  حيثّأبدع
ّانسجاـّاأللكافّكتكزيعّظ لياّفيّبراعةّّنطقتّبكلّمقاييسّالجماؿّالم كنيةّالتي ،ّناطقةمف"

دّأ ّكتتعد  دّأجناسياّالعرقيحيفّتستميـّألكانياّمفّبي ةّتعشقّالفف  ّ:ّ(1)ذكاق ياّبتعد 
ّّّ ّمعترؾكيصا ّ)كصا ّقصيدتو ّفي ّبمنسية ّاسترداد ّحرب ّخفاجة ّكانتّابف ّكقد ّ )

قداـّفيقكؿّفييا ّ:(2)خيكلياّّذاتّبسالةّكا 
ٍب،      تحت  كالخْيل  ت فرى جيكب ر  ؽِ الن ْقِع مف ح  ر   الك ماِة، كت ذِري أدم ع  الف 

                                                           

92ّصّ،صكرةّالمكفّفيّالشعرّاألندلسي.ّ)دراسةّدالليةّكّفني ة(ّحافظّابراىيـّ:ّ-(1)
ّ.419ص ابن خفاجة: الديوان،ّ-(2)
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ـ  الم يِل عف ف      ت و ،     كما تفر ى أدي ْنو  الن ْقع  ى بك  ق  ع  ٍب ش   مقِ ػػػػػػػػػمػػػػػػػف أْشي 
ػػك          ـٍ ف ض  بح بال غس ،     و  ػػػػػػجيل  أْكر ع  ػػػػػػػض  الت حأدى      قِ ػػػػ  كما ت عم ق  بْدء  الص 

ر              ضػػػػػػٌح، سائكأْشق  ْجِيِو ك  ـِ في الش   ٍل، في ك  ْج ـ  الر  ب ن ْج   فقػ  كما ت صك 
كّكأنيػػػاّّ،ىػػػيّتحمػػػلّالمحػػػاربيف،ّبػػػدتّرىيبػػػةّالمنظػػػرّكّ،خيػػػكؿّالحػػػربّعمػػػىّمػػػاّيبػػػدكّأفّ ّ

ّتعد دت.ّالي ؾ،ّفتباينتّألكانيا،ّكّتحملّالمكتّك
ػػكريّيعتمػػيّالفػػرسّاألشػػيبّر كػػحّالمشػػيدّالحربػػيّراكضػػا ّّّ ّكفػػيّمعتػػرؾّّالفضػػاكّالص  يشػػق 
ػػيبةّ:"األشػػيبّكػػلّفػػرسّتكػػكفّّكمػػاّشػػققّأديػػـّالم يػػلّالابػػار ػػبحّك"عبيػػد"ّيقػػكؿّفػػيّالش  فمػػقّالص 

احػػدّمػػفّالم ػػكنيفّشػػعراتّفػػ ّتخمػػصّبمػػكفّشػػعرتوّعمػػىّلػػكنيفّثػػـّتفػػكؽّشػػعرتوّفػػ ّتجتمػػعّمػػفّّك
نػػةّفمػػاّفكقيػػا،ّفػػاذاّكػػافّكػػذلؾّفيػػكّأشػػيب" ك  ِرّالك  كاحػػد،ّكقػػد 
ثػػـّيصػػاّجسػػـّالفػػرسّاألدىػػـّّ(1)

ارخّمزاحماّاألبيضّالفضيّ  بمساحةّصايرةّجداّمتمركزةّفيّقكا مػوّفيبػدكّالمنقكطّّّّبسكادهّالص 
ى ػػـّ ّأد  ىمػػةّ"فمػػنيف  ػػبحّالػػذيّتعمػػقّبالاسػػق؛ّكّاألدىػػـّعنػػدّع بيػػدّىػػكّ:"الد  فػػيّطمعتػػو،ّككأن ػػوّالص 

ى ـ،ّأك ي ب" ّ(2) ي يبّكأدىـٌ،ّدج كجيّ،ّكأد 
ػرعّ أماّالفرسّاألشيبّكّقدّكسىّجسدهّبياضّمشكبّبح مرةّزادتوّجماال ،ّفيػكحيّبأن ػوّّأس 

ّالبصػرّفجػأة ،ّكّىػذهّالشػي ةّتزيػدّا ػيبّال ػذيّي با ػت  ـّالش  ّفػيّجبيتػوّكػنج  ػح  لخيكؿّحتىّبدّالكض 
ػػرس،ّ ػػيةّفػػيّالفػػرسّكػػلّلػػكفّي خػػالاّم عظػػـّلػػكفّالف  ّقػػاؿّفييػػاّأبػػكّعبيػػدةّ:ّ"الش  الفػػرسّبيػػاك؛ّإذ 

ػية،ّيشػيرّإلػىّأفّ  ،ّكىػكّذيّلػـّيكػفّفيػوّشػي ة،ّفيػكّبيػيـالف ػرسّال ػّكقبلّأفّيتحدثّعػفّأنػكاعّالش 
ّاأللكافّكاف.  م صم تّمفّأي 

يةّالا ػر ةّكّالع ػرج ّك يةّقا  ّ:"فمفّالش  ـ ّكّالت حجيػلّكّثـّيكاصلّحديثوّعفّالش  ػااّّالػك  الس 
الّكّالم مظّكّاليعسكبّكّالت عميـّكّالب مق". ب ّكّالش  كالن بطّكّالس 
(3)ّ

                                                           

183ّ.ص،ّالمصدر السابقابفّخفاجة:ّّّ-(1)
ّّ.182صالمصدرّنفسو،ّّ-(2)
ّ.184صّّ،قديماّالمعاجـّالعربيةّحديثاّكّ:زيفّكاملّالخكيسكي -(3)



 الفصل الثاني......سيميائية الم  كف ك مصادره ك أبعاده الداللي  ة في كصف البيئة األندلسية

 
133 

،ّالفرسّمفّلكنوّتجريدا ّمقصكدا ّليفتحّأماـّالخياؿّالشاعرّّيجرد فضاكّالت أكيلّالسيميا ي 
ّالجماليةّإلىّالكظيفةّالد الليةّالتيّتكحيّبمدىّأصالةّكّفراسةّكّوكظيفتّفيخرجّالم كفّمفّك
ّك ّالفرس، ّكّىكّيخكضّ مارّالحربّحام ّاليمعّكّنجابة فيّّالمكتّفيّقمكبّاألعداك،

ّالمشيد ّفضاك ّمف ّالثاني ّإلىّالجزك ّبفكره اعر ّالش  ّارتقى عري ّاإلّالش  ّبيفّقم ة ّجامعا بداع
قرةّالفرس(ّصكرتيفّحقيقيتيفّمتباعدتيفّاألكلىّماثمةّفيّ)شبيةّك ّد ىمةّكش 

ّكىذهّّكّ ّالسماك(، ّعالـ ّفي ّككنية ّظكاىر ّكىي فق ّكالش  ّكالاسق، ّ)الفمق، ّفي الثانية
دةّأماـّالمتمقيّجامعةّبيفّصكرةّحركية بصريةّّكّالت داخ تّالم كنيةّجعمتّصكرةّالحربّم جس 

ّمناسبةّالحرب.ّتضيياتقىيّالحاؿّالتيّّالحماسةّكّكّ،اكّدالليّبال ّالقكةلترسـّفض
ّ(1)ادريسّبفّاليمافّأبيّعميّفيّصفةّالخيل:كماّقاؿّ

فرا رْت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء  ت يدييا بناٌف ص  ص   كػػػػػػػػػػػػػيكاؾ مف غيـ كمف عن اِب        كِ 
ّ:(2)رساّ فّكاصفاّ ّّكقاؿّاألديبّأبيّبكرّيحيّبفّبقي

ِردِ   مْف لي بو يكـ الكغى شيباء مف أسٍل         في صيكة مف أقبَّ البطف منج 
مدِ  ػػػػػػػيـ        ػػػػػػػي ْردي ك يصرع  أقكامًا، عيكنػػػػػػ كِع ال حمر مف الر  مٌر مف الر   ح 

اعرّفرسوّاألشيبّالضامرّالبطف ّأثناكّسيرهّكّىكّيرديّاألرضّبحكافرهّكّ،يصاّالش 
ةّالخكؼّكّعدكه ّالر عبّفيّعيكفّالعدكّال ذيفّاحمر تّعيكنيـّلشد  اليمعّّفاألحمرّّكّ،ىكّيبث 

ّ.ّ ىكّفيّساحةّالحربّيحملّداللةّقكةّكّاقداـّكبسالةّالفرسّك
 الطيكر :ّ*

اعرّاألندلسيّبمظاىرّالطبيعةّال ذيّقضىّحياتوّمتجكالّبيفّجنباتياّمصكراّكلّ ّالش  عني 
أبدعّهللاّفيّّخمقو،ّفكافّلطيكرّّمبرزا ّذكقوّال راقيّنحكّكلّجميلدةّّمظاىرىاّالمتحركةّكالجام

اعرّاألندلسيّمنعكساّنصيبّأكفرّساىـّفيّاثراكّالذ كؽّ عريةّالجماليّلش  ذلؾّعمىّقصا دهّالش 

                                                           

ّ.339صّ،1،ّمج3ابفّبساـ:ّالذخيرة،ّؽّ-(1)
ّ.616صّ،2،ّمج2المصدرّنفسو،ّؽّ-(2)
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ّالطيكر ّبألكاف ّتان ت ّّكّ،التي ّعدستو ّمركزا ّاستقدمياّأصكاتيا ّالتي ّالرياض ّطيكر عمى
ّيزيدكنياّجماالّكصكتاّعذبا.ّاألندلسيكفّإلىّرياضيـّحتى

ادحةّّ عراكّاألندلسييفّعمىّكصاّتفاصيلّألكانياّالمزركشة،ّكأصكاتياّالص  مماّأجبرّالش 

جيّ  نة،الش  كقدّكانتّأككارىاّّتمؾّالر ياضّالخضراكّكالحدا قّالان اكّّة،ّكّأشكالياّالاريبةّالميج 
ّالتيّتحتضفّبيفّدفتيياّأفخـّالقصكرّكّأجملّالبيكت.

ّاكّّ ّالمثمرةّّنتّالرياضّالمكافّاألكثرّأمنا  كّلتمؾّالطيكرّالتيّّترقصّعمىّأشجارىا
ّتصدحّعمىّركابيياّالان اك،ّفتكطتّالع قةّبيفّاالنسافّاألندلسيّكتمؾّالطيكرّالتيّاختمفتّك

ّفمنيا ّتنك عتّ ّكافّجلّ ّكالقطا،ّكالنسرّكالزرزكرّكالقمرّيّالبمبل: عراك ّالش  ّأف  اىتماميـّّّ ير

ّيتميزّبوّمّ،ّالحماـّرك زّعمىّطا رمّ  ّيثيرّلكفّريشّكّعذب،ّجماؿ،ّكصكتّكفّرق ةّلما
ّ.النفس،ّفيميجّالقمبّبذكرهّ

ّك ،ّ ى ّكحش  ّؼ"الحماـ ّعمىّاخت ؼّأجناسو ّكّك ّ ّّأىمى  ّطا ر  ّكطكرانيّككل  ،ّ بيكتى 
عاك،ّكالت ر جيعّفيكّحماـّ،ّكّإ كت،ّكاليديل،ّكالد  كاج،ّكبحسفّالص  و ّيعرؼّبالز  ّخالاّبع ض  ف 

كتّكّالم كفّ،ّك ّكلحفّاليديل"ّبعضا ّفيّبعضّالص  ّ.(1ّّ)فيّبعضّالقدِ 
ّيثيرهّ ّلما ّطريقةّ"المشارقةّعندّكصفيـ ّاألندلسيكفّال ذيفّانتيجكا ألىميةّالحماـّفيّحياة

ّالجديدّكّالمتمث لّفيّنّكّ،صكتوّمفّأشجاف ،ّبيدّأف  عّمفّسعةّكماّيفج رهّفيّالن فسّمفّكمـك
اليديلّكألكانوّربطا ّينطقّماّخماّكمييماّمفّنبضّحزيفّأسيافّ؛ّربطيـّبيفّصكتّّالكصا

اعرّمفّخ لياّأ نياتّشجي ةّ" الشعراكّكليذاّتانىّالكثيرّمفّّ(2)فيّأحاييفّكثيرةّ،ّيخمعوّالش 
ةّبلّفاقكاّنظراكىـّفيو،ّلعامميفّأكليما:ّالبي ةّاألندلسيةّالجميمةّلكثّر"ّاألندلسييفّبطا رّالحماـ

حدا قياّالفيحاكّ،ّكرياضياّالمعشبةّ،ّكأشجارىاّالظميمةّ،ّكأنيارىاّالجاريةّكّثانييماّ:ّالظركؼّ

                                                           

ّ.145-144ص،3ّاـ(،ّجكتابّّالحيكاف،ّّبابّ)ّذكرّالحمّّ:الجاحظّأبيّعثمافّبفّبحرّ-(1)
عرّاألندلسي،ّ-(2) ّ.122صّينظر:ّحافظّالماربي:ّصكرةّالم كفّفيّالش 
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ّكمتنفسا ّ ،ّ ّرمزا  ّمتخذيفّمنيا ّيمكنكفّبمظاىرّالطبيعة ّالتيّجعمتّالشعراك ّالخاصة العصبية
ّّ(1).لمشاعرىـ
 الحماـ:

(2)يقكؿّأبيّبكرّدمحمّبفّسكارّاألشبكنيّفيّالحماـ:  
ْكِب إال   ك الضمكع  حكاـ كنكائح ما  أفاضْت دمكع  جفكنيا          عمى السَّ

 ػيػػػػػػػػػكلكنيا مما بكيف دكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          كما ذلؾ الم حمر  فييفَّ خمق
ّ(3):ّقا  ق(470ّ)كماّجاكّفيّ رضّالمديحّإلدريسّبفّاليماف،ّأبكّعميّ

كاػػ كرقا        ْنع تيا حياكػػػػػمف سندسًا          مطكقة  الس   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ ي حِؾ ص 
ْضِر الغ صكِف بألسٍف      صبغتْ  مالِثم يا بال مس  كاؾِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شدكا عمى خ 

م يا الق            اِف دكف شراؾػػػػػػػػػػػػػػػػن ْعال مف الم رجػػػػػػػػػػػػػػػكاني أ ْلِبسػػػػػػػػ ْت     ككأفَّ أْرج 
ِحم ْت بنار جكان        اؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفترى ألعينيا ل يب  حش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي     ككأنَّيا ك 

ّك ّفيّلكنيا ّالحمامة ّأخضرّشب و ّتمبسّحريرا ّديباجّّ،كأن يا ّعمىّّّّسندسأك الم كفّداللة
اعرّالذ يّ ينيّلش  أخضرّكىكّمفّّسندساّ يكيوّالخ ضرةّّفيراىاّفيّلفتةّركحاني ةّ"ّتستالت شب عّالد 

ّالحماـ" ّلكرؽ ّأط كاقا  ّالعظيـ ّالخالق ّإال ّيبدعيا ّال ّالجن ة ّأىل ّصكرةّّ(4)لباس ّتكتمل كحتى
فاهّالحمراكّّالممثـالحمامةّالتيّتجمعّبيفّالحمرةّكالبياضّكماّتجمعّ بيفّاألسنافّالبيضاكّكالش 

كاؾ،ّّك فيّىذاّالبيتّاستفزازّلذىفّالمتمقيّحتىّيستنطقّالم كفّال ذيّأرادهّالايرّمصبك ةّبالس 
اعرّمفّعبارةّ)صباتّم ثمياّب ّمسكاؾ(. ّالش 

                                                           

ّـ2009ق/1430،ّد.ّطّعماف،دارّالضياك،ّّالجيكدّالنقديةّكالتجربةّالشعرية،قراكاتّأندلسيةّفيّّحميدةّصالحّالبداكي:-(1)
ّ.125-124ص،
ّ.824ص.،2ّّ،ّمج2ابفّبساـ:ّالذخيرة،ّؽّ-(2)
ّ.345ص،2ّ،ّمج2ّنفسو،ّؽّالمصدرّ-(3)
عرّاألندلسي،ّ-(4) ّ.123صّّينظر:ّحافظّالماربي:ّّصكرةّالم كفّفيّالش 
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ّالقاني ةّ ّم رجافّأحمرّب ّشراؾ،ّكّ،ثـّكصاّأرجميا يكاصلّفيّالبيتّاألخيرّّكّكأن يا
كؽّالّ ّليرتقيكصفوّ ذيّأم ضّجكانحوّبصكرةّالحمامةّالتيّشبوّحمرةّعيناىاّبنارّكبمييبّالش 

فين ّ.ةّت عمفّماعفّّاختمجّنفسوفتطايرتّأحاسيسوّالد 
ّال ذيّيحيطّبالحمامةّالتيّتشدكاّفيّرياضّخضراكّليجاكرىاّّك فيّالفضاكّالت شكيميّالكمي 

ّفيرميّّزّفياألبيضّكاألحمرّالقانيّالباّر اعرّمفّخ لوّإلىّتخفياّتكترهّأجزاكّجسميا الش 
يبرزّفعاليتوّّكّاألخضرّفيّاألكؿّحتى"ّيزيدّمفّثقتوّفيّقيمتوّالذ اتيةجر اكّنارّالحب،ّذاكرا ّ

ىذاّماّتكحيّبوّّكّ(1)عمىّمفّيتعاملّمعيـ،ّأكّمفّىـّفيّمستكاهّّفمحتكاهّالعاطفيّالزىك"
ّ اعرّالتيّعانتّلييبّالحب،ّكّال تيّحاكؿّاخفاؤىاّمفّأجلّاظيارّالقكة،ّإال ّأف  مشاعرّالش 

ّفضحّ ّقد ّلمحماـ ّعفّزكاياّكصفو ّبيا ّيعبر ّكسيمة ّفيّالتراثّىك ّرمزيتو ّالمكنكفّ"ألف  حبو
ّ.ّ(2) امضةّفيّالن فسّالّتقكىّالم اةّأكّالكاقعّعمىّاإلفضاكّبيا"

ألىميةّالحمامةّفيّالطبيعةّاألندلسي ةّكلمناقبياّالجميمةّ"كلكرمياّكاإللاّكاألنسّكالنِ زاع ّّك
ّعمىّثباتّالعيد،ّكحفظ كؽ،ّكذلؾّيدؿ  ّيصافّّكّالش  ِفّماّينبايّأف  فظ ،ّكصك  ّّي ح  ماّينبايّأف 

ؽّفيّبنيّ داـّفكياّإذاّكافّذلؾّالخمقّفيّبعضّالطير" مقِّصد  ىذاّماّجعمياّّكّ(3)كّإن وّالخ 
ّك.(4)محببةّلدىّالن اسّألن ياّ"تيدؿّكّتشجيّالقمكبّكّتحرؾّالحنيف،ّفض ّعفّشكمياّالجميل"

يّبركدةّكسكينةّمعّاألحمرّال ذيّرا ّلألخضرّالذيّيبدخاصةّعندماّيظيرّلكنياّاألحمرّمجاّك
ليابّالمشاعرّحتىّيخمقّنكعاّمفّاالنسجاـّ.ّيعدّفيّالد اللةّالعامةّلكفّالعاطفةّك الر  بةّكا 

ّ

ّمنسجـّ اعرّاستطاعّخمقّفضاكّتشكيمي  ّالش  كّنستشاّمفّىذاّالكصاّالدقيقّلمحماـّأف 

قدسي ةّكماّّكركحي ةّذاتّقيمةّديني ةّّةّإلىّداللةّنفسي ةّكاأللكافّليخرجّالم كفّمفّالد اللةّالجماليّ 

ّرمزاّلمكفاك.ّالحماـّيعدّ 

                                                           

ّ.191صّّ،أحمدّمختار:ّالم اةّكّالم كّفّعمرّ-(1)
122ّصّكاتّأندلسيةّفيّالجيكدّالنقديةّكّالتجربةّالشعرية،ّحميدةّصالحّالبداكي:ّقراّ-(2)
ّ.228ص،ّ،ّباب)ّالحماـ(3الجاحظ:ّالحيكاف،ّّجّ-(3)
ّ.889ص،2ّ،ّمج1ابفّبساـ:ّالذخيرة،ّؽّ-(4)
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ّ(1)":بيفّعدةّطيكرّفيّقصيدةّكاحدةّمطيرةّالىّالمعتمدّقا  ّ"ابفّزيدكّف"كماّجمعّ
لَّ ٍمخ ـْ       ػػػػػػػػػػػْ يا م ْرضيا ك   ْذـْ ػْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمركيًا كلَّ ل ي ذ

ـٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلديو ِسْرٌب مثك     يِر ِشْرٌب     ػػػػػػػػػػػػػػػػػكافاؾ  لمط                  تَّ
ب ارى، كب إلى                 ـْ ػػػػػػػػػػكحالؾ الم كف أْعص  اٍز،         ػػػػػػػػػػػػػػػػح 
 ـ  ػػْسحً ي ْفِصح  بما شئت أػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك          ع قاب، كرىْ  إلى               

اعرّبعضّالطيكرّكالحبارىّك ّمباشرا،ّكّالعقابّكّالبازّكّذكرّالش  البعضّّالرىكّذكرا
ّ ّكن ىّعنو كادّمكحياآلخر ّالس  ّكالارابّالحالؾّأيّشديد ّّ،بالم كف ّأيّكلكفّكصفو بالعصمة

ّمناسبّ ّ ير ّالمقاـ ّالتفاؤؿّألف  ّمفّأجلّاضفاك ّالمكفّربما ّالارابّأسكد ّأف  البياضّبالر ـ
ّككنياّقصيدةّمدحيةّ،لم اعرّإلىّثـّكصاّالعقابّبالم كفّاألسحـّكّتشاـؤ التمكيفّّقدّعمدّالش 

المجازيّمفّأجلّاضفاكّمختماّألكافّالطيكرّعمىّلباسّالممدكحّالمنمنـّالذيّيمبسوّالمعتمدّّ
اعرّإلىّجماال ،ّكّلدىرهّتزي نا ّك ّبيفّاتخاذّاأللكافّكسيمةّلمدحّالمعتمدّفيّتكحّ ّقدّعمدّالش  د 

ّالممدكح.ّالط ا رّك
 الديؾ : 

ّك"يقاؿّلصكتّ ّأكّصكتو ّفيّكصاّلكنو ّسكاك ّالشعراك ّتانىّبو ّما ّالديؾّمفّأىـ يعد
" رخ  ّكّيزق كّكيص  ق ع  ّكي ص  قاع ،ّكىكّييتا  راخ ،ّكالص  قاك،ّكالي تاؼّكالص  يكةّالد عاك،ّكالز  الدِ 
كّ(2)

راجّالمالقيّفيّصكتو: ّ(3)ّقاؿّعبدّهللاّبفّالس 
 رعى هللا ذا صكٍت أِنْسنا بصكتو     كقد باف  في كجو الظَّالـ شحكب

ّعمىّالظ  ـّشحكبّّ يؾّال ذيّكافّكقتّالفجرّعندماّأطل  اعرّبصكتّالد  ّيستأنسّالش 
ّكّبزكغّالفجر.ّّىيّكقتّانقشاعّالظ ـّلفظةّ)شحكب(ّتكحيّبرصدّداللةّزمنيةّكّكّ
 

                                                           

عرّاألندلسي،330ّابفّزيدكف:ّالديكاف،ّصّ-(1) 131ّصّ/ّحافظّالماربي:ّّصكرةّالمكفّفيّالش 
ّ.298-297ص:ّّالحيكاف،ّالجاحظ.ّ-(2)
ّ.870صّ،2،ّمج1ة.ّؽالذخيّرّابفّبساـ:ّ-(3)
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 عالـ الحشرات:.5
ّالبعكض:-

ّ:(1)"فيوّّجّااللبيرّيكقاؿّابفّفّر
طن ِط المصاحِف بالح مرةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػكن ق   ي بخراطيميفَّ         كن ق 

ّيترؾّنقطّحمراكّكماّينق طّالم صحاّ.ّحيثّكىيّداللةّلسعّالبعكضّ
  البرغكث:-
ّيقكؿ:ّفيّصفةّالبر كثّ.(2)ق(426-ق382ابفّشييدّاألندلسي)ّك

ِو مخضكبًة       ر ه  خضاب  ب  كترى مكاضع  عضِ  ـِ القمكب كما تعاك   د
ٌر       يمشي البراز  كما تكاريو الث ياب  ػػػػػػػػػػػػػػْرـٌ مف الم يل الب ييق            كَّ  ـِ م ك 

كلّ رّالش  اعرّلكفّالبر كثّمشبياّاي اهّبالم يلّالبييـّّكماّّيبدكّمكك  أثرهّتاركاّيصاّالش 
ّ.شراستوّّداللةّعمىلالمخضبّبدموّّعمىّالجسـ

 سيميائية الم كف في كصف الطبيعة الصناعي ة :: المبحث الثالث 
ّتمؾّ ّاختراع ّأجل ّمف ّاالنساف ّيد ّفيو ّتدخمت ّالذي ّاالبداع ّذلؾ ّىي ّالصناعية الطبيعة

ّتنميقياّبأبيىّالنكافيرّكّتنسيقياّكّكّ،الحماماتّالمساجدّكّالمبانيّالمعماريةّمفّالقصكرّك
ّكّالبرؾّك ّبّ،فيالبساتّالحدا ق ّالنّ الزّ كتزيينيا ّك ّكقكشخارؼّالمرمرية ّلناّّ، ّحفظو ّما ذلؾ

ّباعّكبيرّفيّالت انيّبتمؾّ ّالقرفّالخامسّاليجريّالذيفّكافّليـ التاريخّاألدبيّعفّشعراك
ّّّّالمبانيّالخالدةّ.ّ

كرة الت شكيمي ة في الفضاء المعماري .1  :الص 
ّالت شكيمي ة كرة ّالص  ّدا ّلياّإف  ّكحضكر ّقصكى ّالمعماريّ أىمية ّالفضاك ّفي ّمفّفّ،ـ كاف

ركريّالت طرؽّليا ّفيّالعمرافّاألندلسيّسكاكّّ،الض  معّالت ركيزّعمىّالجانبّالم كنيّالتشكيمي 
                                                           

ّّالمؤسسةّالجامعيةّ،ّمقارنة(ّاالس مي)ّدراسةّحضاريةّ.جمالية.التصكيرّكّتجمياتوّفيّالتراثّّ:عبيدّّينظر:ّكمكدّّّ-(1)
ّ.93ّ-92ّ-91صّ،ـ2008ق/1428لبنافّّ،ّّبيركتّ،1ط،ّالتكزيعّلدراساتّكّالنشرّك

ّ.220صّ،1،ّمج1الذخيرة،ّؽّابفّبساـ:ّ-(2)
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ّالبناك ّبيندسة ّاألمر ّتعم ق ّالن قكش، ّأك ّالفنكّف، ّذلؾّمف ّك ير ّالكتابة ّالز خارؼّأك التيّّّك
ّكالقصكر ّالمنازؿ، ّسطكح ّعمى ّبارزة ّميزة حت ّكّّكّ،المساجدّقبابّكّ،أض  كارع ّالش  زكايا

ّكلّشكلّمظيرهّالخاص.م،ّفاألسكاؽّالحاناتّكّالحم اماتّك
ّتّكّ،افّفيّالفضاكّالمعماريّاألندلسيالستقصاكّالد اللةّالسيميا يةّلأللّكّك حمموّمفّما

ّكثقافي ةّكّ،ديني ةّكّ،ةدالالتّركحيّ  ،ّّ ّخ ؿّالقرفّالخامسّاليجري؛ كفضاكّمكانيّّتاريخي ة
أخرىّ ربيةّنتيجةّاالمتزاجّّبيفّّ،ّكإس ميةيحملّأبعادّتشابكتّفيياّمككناتّىندسيةّىندسيّ
ّلجميعّمظاىرّيكّالّ الاربّالمسيحييف،ّالشّ ّكالمسمميف،ّّالعرب ّالطريقّلدخكؿّالفف  ذيّميد 

كّالب دّّتّبياالتيّتأث رتّبالحضاراتّالتيّاحتكّ ّاإلس ميةالعمارةّّكّخاصةّففّ ّ،الحياةّالعربية
بّمفّأن ياّمزيجّمركّ بليياّةّالتيّ الباّماّتكحيّلن اظرّإالمياّاليندسيّ كب نتّفيياّمعلتيّفتحتياّا

ّ.تّبياحضاراتّبمدافّحمّ 
السيماّالعمارةّّأصبحّلكلّأثارىاّفيّعماراتيا،ّكتمفتّالعماراتّباخت ؼّالبي اتّّكاخقدّّكّ

ّّّ.ياّفيّالقرفّالخامسّاليجرّيتّأكجّ ةّالتيّكصماألندلسيّ 
بيفّالحضاريّالماديّّكّّ،مماّأدىّلمي دّمعالـّحضارةّجديدةّتجمعّبيفّالعتيقّالركحي

دّفي كارعاّكالمتنز ىات،ّّكّ،لكفّالز خارؼّالذيّتجس  يرّكماّظّالقباب،ّلكفّالمساجدّكّ،ّكلش 
ّ.ّالت صميماتّمستنداتّالت خطيطّكّالمنتجاتّالايرّالثقافي ةّ يرّالمبنيةّكرمكزّالمباني،ّكفيّ

ّىكّأىـّشيكّكّ ّلتكاجدّاألمكنةّاليندسي ةّّينطكيّعميوّالفضاكّالمعماري  التيّتمثلّمقرا
ّاالم ّفركعوّإلىاالنسافّفيّىذا ّةةّّكالثقافيّ مختماّالمركباتّاالجتماعيّ ّتدادّالر حبّال ذيّيمد 

ّ.المكافّأبعادّرمزيةّتعبرّعفّطبيعةّاالنسافّالتيّتضفيّعمىّالديني ةّك

دكفّتيميشّلإلنسافّككنوّالعنصرّمىّفؾّشفراتّىذاّالعالـّالمحيطّعالتركيزّّكليذاّكجب
كّقيموّكتصكراتوّّ،تاي راتّترتبطّبسياقاتوال ذيّأحدثّفيوّالفاعلّفيّشالّالفضاكّالمعماري،ّ

يميا يةّلمبني ةّالمعمارية ّّ.)النفسي ةّكاالجتماعي ةّكالثقافي ة(ّعفّطريقّالقراكةّالس 
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ّالمّ  ّسيميا يةّكفّك ّكزتّتجاكع مة ّلممشيد طحية ّالس  ّال ذىّكافّدا ـّتمؾّالن ظرة البصري 
ككّكاشفةّعفّالع ماتّعمىّجارافيةّالمكاف،ّكالتيّبدكرىاّالت ركيزّ داخلّ)الت ركيبّتسم طّالض 

) ّالمعماري  ّعفّّ،المكاني  ّالكل  ّليعب ر ّمفّأفكارّكرؤىّكأبعاد، ّيحممو ّما ّاالنسافّبكل كع قة
دىاّفيّعالموّالمحيطّالي كي ةّاالنساني ةّّالتيّ ّيجس  ممبانيّالعمرانيةّمفّخ ؿّتشييدهّّليريدّّأف 

ّلتعبيرّعفّأ راضو.ككسيمةّرمزيةّّ

ةّبماّيتماشىّصميماتّالمعماريّ ىكّيحاكؿّتطكيعّتمؾّالتّ ّكليذاّكافّاالنسافّمنذّالقديـّّكّ
ّ ّّككأىدافو، ّتحتكيو ّمعانيذلؾّبما ّمف ّدالالتّلمفردّ،االنتاجاتّالمعمارية ّالتيّتعكدّك اتيا

ّّ،لماىياتّماديةّتقدـّفيّشكلّرمكز البصريّىكّّاإلدراؾكع ماتّضمفّأنساؽّسيميا يةّي عد 
ّبؤرةّتجم ييا.

ّالعنصرّلّكّ ّالبحثّفيّىذا ّالعمراني ة ّيقتصرّعمىّالمشاىد ّبجمالياّاألندلسيّ ـ ّكالت متع ة
ن ماّالبحثّالم عم قّفيّّكلّماّيشالّالفكرّاالنسانياليندسي ،ّّكماّتحمموّّتمؾّالمشاىدّ،ّكا 

لتمؾّالعناصرّالت ركيبي ةّالت شكيمي ةّّذيّيستفزّالذ ىفّكياّاإلشكاؿّالّ ّكقيـّمختمفة،ّّمعانيّكمفّ
ّ،ّالمعماري ةّأفّتتحكؿّالىّع مة مفّخ ؿّاأللكافّالمختمفةّالتيّتجم تّفيّّمعنىّّكّ،ّكّنص 

يتطكرّكفقاّّلاةّيمكفّقراكتياّكؿّإلىلتتحّالمساجد،ّ،ّكالقبابّكّ،الز خارؼّكلكفّاألشكاؿ،ّ
ّالحتياجاتنا.ّ

ّىيمنةّ فرّعبرّّكالمّ إف  ةّفسحةّجماليّ فّعمىّالفضاكّالمعماريّيجعلّالن اظرّإليوّدا ـّالس 
ّ.بديعّالجماؿّتوتضفيّعمىّحيا

كّليذاّفالم كفّلـّيكفّمسحةّتشكيميةّأتتّاعتباطاّعمىّيديّالفنافّالمعماريّاألندلسيّبلّّ
،ّبلّىكّتزيينيوّكّ،كظيفيةّك،ّمزيةّرّةّكتعبيريّ ّك،ّةدالالتّجماليّ يّيدهّتحملّىكّكسيمةّّف

ّخرجيفاطنو،ّافّالتيّتختمجّبانعكاسّالنفعاالتّالفنّ ّك،ّرّعفّمختماّمكاضيعّالحياةتعبّ صكرةّ
ّ ّالمزداف ّالبريق ّّشحكبّممكناذلؾ ّالمعماري ّالفضاك ّيعطيو ّالّ ك ّيسرّ ّرمف ّما بيجّي ّّكّكنق

ّ.فسالنّ 
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ّمفّالفنكفّاالس مي ةّالتيّأصبحتّتشالّالحي زّاألكبرّمفّالفضاكّالمحيطّكّال عمارةّكفف 
ّتسر بّ دا ّفيّالمبانيّالمعماريةّّبمختماّأشكالياّكّألكانيا،ّكّألىميتياّكفف  إلىّجميعّبنا،ّم جس 

ات،ّكّمجاالتّالحياةّالعربي ة،ّفقدّتأث رّكأصابوّالت اييرّال ذيّناؿّمنوّنتيجةّالحركبّكّالازّك
كاصرّاالمتزاجّمعّباقيّالحضاراتّالتيّحم تّبياّك رفتّأخاصةّالعمارةّاالس ميةّالتيّمد تّ

ّيكحيّبتاريخّ ّحضاريا ّمخم فةّرصيدا ّ ّتقاليد ّكّعاداتّك ، ّعمـك ّ رفتّمفّفنكفّك ّما منيا
ّمجيد.
حراّكّ ية،ّباإلضافةّالىّالر صيدّالحضاريّالعربيّالذيّاستقاهّالفنافّالعربيّمفّبي توّالص 

ّالعمارةّ ّبو ّتأث رت ّ"مف ّأكؿ ّك ّالحضارية، ّبي تو ّمف ّاكتسبو ّكما ّالقديـ ّبيف ّيجمع ّفن و فجاك
ّظيرتّم محّذلؾّالت أثرّفيّطريقةّالبناكّ االس ميةّفيّبادئّاألمرّىكّالعمارةّالبيزنطية؛ّإذ 

ّكافّالمناخّيفرضّأفّيككفّبيتّالص  ةّمسقكؼّبالقبابّعندّالبيزنطييف ليتامبكاّّالمعماري؛ّإذ 
فؾّشفراتياّكّفيـّّ،ّكعمىّعددّالجماىيرّفيّالمسجد،ّككذلؾّالحاؿّعندّالعمارةّاالس ميةّ

ّالكامنةّكراكّالت ككيناتّالمعماريةّكلّىذهّالعناصرّكماةّفيّفضاكّمعماريّّيتفاعلّمعناّك
ّىذّ ّفي ّاالختصاص ّأصحاب ّيتقنو ّمعماريا  ّتقميدا  ّأصبحت ّالتي ّالز خرفية ّالت شكي ت اّك

 .(1)المجاؿ"
ّالففّ ّكّّّ ّظير ّتاريخيّ ّلما ّأماكف ّمنيا ّالتيّجعل ّاألماكف ّمف ّالعديد ّفي ّلياّالعربي ة

كرّكالت ماثيلّالعمارةّاالس ميّ كعة،ّكالسيماّةّ ايةّفيّالرّ مميزاتّمعماريّ  ةّالتيّتفتقرّإلىّالص 
ّاستخدـّالفنافّكالميندسّالمسمـّاألعمدةّالمتنكعة كأدخلّالفسيفساك،ّّ،خاصةّفيّالمساجد؛ّاذ 

ّّكباتيةكالز خارؼّالنّ  ّكاليندسية، ّدخلّّكّ،المقرنصاتّ، التيجاف،ّكأدخلّالثرياتّكالقناديل،ّكبيذا
االبتكارّمجاؿّالعمارةّاالس مية،ّكلكفّباستخداماتّجديدة،ّكماّأدخلّأساليبّمبتكرةّتضافرتّ

                                                           

ّ.93ّ-92ّ-91صّ(،مقارنةّالتصكيرّكّتجمياتوّفيّالتراثّاالس مي)ّدراسةّحضاريةّ.جمالية.ّ:عبيدّّينظر:ّكمكدّّّ-(1)
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ّالزّ  ّانعكسّباإليجابّعمىّشخصيةّالفنّ(1)خرفةّمعّالعمارة"فييا افّاألندلسيّكعمىّابداعوّمما
ّلمعماري.اليندسيّا

ّالمعماريّّ ّالفضاك ّفي ّإلييا ّالتطرؽ ّكاف ّاألندلسية ّالعمارة ّفي ّاأللكاف ّألىمية كنتيجة
ةّمفّأجلّاستنطاؽّمختماّالد الالتّفيّصرحّالعمارةّاألندلسيةّفيّالقرفّالخامسّ ضركرةّممح 

ّاليجري.
 : العمارة األندلسية  األلكاف في5. 

ّتصمي ّىيكلكل ّيجعمو ّألكاف ّب  ّمعماري ّلن اظر،ّـ ّم حبب ّك ير ّلّمظمـ ّّسكفمكال ّألف 
ألن ياّّكّاأللكافّتبثّفيّاألشياكّالتيّحكلناّالحياةّكّالحيكيةّلتحملّمعانيّدالليةّتد دغّالفكر

ّالص ّ ّكالثقافيةكثيقة ّاالجتماعية، ّبالجكانب ّآلّ،مة ّشعب ّمف ّتتاير ّكالتي ّكفقّكالتاريخية، خر
ّقافي.مكركثوّالث

كفّالتقنيةّكجزكّر يسيّفيّكّالمصمـّالمعماريّالحاذؽّىكّالذيّيستخدـّامكانياتّالمّ ّّ
ّأكّتمكيفّمساحاتّبألكافّمتباينةّبيفّ ّالفضاكّالمعماريّكفقّتقنياتّالخدعّالبصرية، تصميـ

ّليياّباتساعّالمكافّأكّضيقو.اظرّإالفاتحّكالاامقّلتشعرّالنّ 
ّبالتاليّ ّالتّ ّفّ ف ّك ّمّ ّكمراعاة ّباتّضركرة ّلأللكاف ّالجي د ّمصمّ مّ ظيا ّعمى ّالفضاكّحة ـ

 المثبتّعممياّالسيككلكجيّ ّكّذيّكجبّعميوّأفّينتبوّلياّمراعياّتأثيرىاّالفسيكلكجيّ المعماريّالّ 
ّ ّخمل ّكل ّألف  ّعمى ّسينعكسّسمبا ّالتقنيات ّىذه ّالتصميـّّك شاىد،المّ في ّليذا ّالمتمقي فيـ

ّدالالتّيمكفّأفّتككفّمعاكسةّلماايةّالمرجكة.ّنيّكاليندسيّالذيّيعملّعمىّايصاؿّمعا
ّالمّك ّأىـ ّ ّالعنصرّسنرصد ال ذيّطاىّّكّ،يزاتّالتيّطبعتّالمعمارّاألندلسيمفيّىذا

ّ.فيّعقيدةّالفنافّاألندلسيّاأللكافّالميمةاألخضرّككنيماّمفّ،ّّككفّاألبيضعميوّّالمّ 
ّالفنافّالمعماريّّ مستكعباّدالالتوّالعقيدةّاالس ميةّاستكحىّألكانوّمفّذيّالّ المسمـّكألف 

داةّةّكالقدسيّ الركحيّ  ّذلؾّفيّالمعمار.ّمجس 

                                                           

ّ.93-92-91صّ:ّّالمرجعّالسابق،عبيدّكمكدّّينظر:ّ-(1)
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ّالمّ كّالبدايةّكانتّّ يحملّقيـّركحيةّذاتّأبعادّّدالليةّاس ميةّّككنوّكفّاألخضرمعّ
ّاالنسانيةلكفّمصاحبّلمركحّّألن وّ،تعبرّعفّمدىّقدسيةّالمكاف ّ ّالركحّمفّّأفّ ّفأما، تنقاد

تيفّفيّكمتاّالحالّكّ،الماديتقرّفيّالعالـّراجياّلتسّ تعكدّأدّ ّاّأفّ مّ إّكالمطمق،ّّالىّالعالـخ لوّ
كىدؼّالفنافّاألندلسيّمفّّ،عمىّ ايةعرؼّمفّخ لوّحتىّنتّيستكقفنايحضرّالم كفّالػأخضرّل

فيوّاألخضرّعمىّّكأكثرّماّيظيرّّ،كيتوّاالس ميةليحققّمفّخ لوّىّ ّتو،ّككفقاّلميكالّتكظيفو
ّ.الحدا قّكلكافّالمتنزىاتّأّالزخارؼّكّلمساجدّكقبابّا

: كصف المساجد 

ّالمبانيّالمعماريّ ّتعدّ  ّأىـ ّمف ّالذيّالمساجد امخ رحّاالس ميّالش  ّالتيّمث متّذلؾّالص  ة

كّّّنيتّباألندلسّأعظـّالمساجدّقدّبّ ّكّ،اإلس ـقةّبشذىّةّالمعبّ تتسامىّفيوّتمؾّالن فحةّالدينيّ 
ّمنو)ّأيّجامعّقرطبة(ّّ"لمؤرخيفّ:حيثّقاؿّبعضّاّأفخميا ـ  ظ  الّّكليسّفيّب دّاالس ـّأع 

ّصنعة،ّك ّبناكّكّأت ق ف  رخاـّسكاريّكافّرأسياّكاحدا ّثـّكصاّّأربعكمماّاجتمعتّمنوّّأع ج ب 
زكردّفيّأع هكشّبالذ ىبّّكمنق التيّتفنفّفيّّمفّأىـّالمبانيّاالس ميةىذاّالجامعّّكّ(1)"ال  

ف رّ:"ّفيّجامعّفيّالن فحّبنا ياّحيثّجاكّ ّألاّمصباحيقرطبةّتن كرا ّمفّن حاسّأص  ،ّكفيوّحمل 
ّالكاصفكف" ِفيا ّعفّكص  ّيعجز  نا عّالعجيبة، ّمفّالص  عراكّقاؿّكّ(2)أشياكّ ربية، ّالش  فيّّأحد

ّ:ّّ(3)"صاّالمسجدّك
ـْ يؾ  م   كال مثمو هلل في األرض مْسِجد   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمو         بنى م ْسِجدا هلل ل

 مَّد  ػػػػػػػػػػػػػبناه  نبي  المسمميف م ح ى الرحمف ك المسجد الذي         سكى ما ابتن
ْضر  كأنَّ     ْمر ك خ   د  ػػػػػػػػػػػػػػػتمكح  يكاقيت بيا ك زبرج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما           لو ع م د ح 

أحجارّالياقكتّكأن ياّّخضراكّالتيّبدتّفيّلكنياّكّمدةّحمراكّكالمسجدّيرتكزّعمىّأعّإفّ 
ّتأتيّفيّالسطحّّمتناسقةفعادةّتظيرّعمىّشكلّخطكطّعمكديةّأماّشكمياّّ،ّكأكّالزبرجد

                                                           

ّ.545صّ،1المقري:ّنفحّالطيب،ّمجّ-(1)
ّ.520ّ،1لمصدرّنفسو،ّمجاّ-(2)
ّ.461صّ،1المصدرّنفسوّ،ّمجّ-(3)
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كحّتشيرّإلىّفالخطكطّالعمكدية" ةباليدككّكّالراحةّالنفسيّ ىذاّالشكلّيكحيّّك ّتساميّالر 
المظيرّالعمرانيّلممسجدّيكحيّبالراحةّالن فسيةّّكّ(1)"شاط.النّ ّالر احةّكّكّالحياةّكّاليدكك،ّكّ

ّالبذخّاالقتصاديّالذيّتزخرّبوّالب دّاألندلسي ة.ّكماّيدؿّعمىّمدىّالفخامةّك
ندلسيّكالسيماّكنيفّاألحمرّكاألخضرّمفّاأللكافّاألكثرّتكظيفاّفيّالمعمارّاألالمّ ّكماّأفّ ّ

بعة،ّكىكّليسّلكناّر يسياّكماّياّالسّ ألكافّالطّ ّمفّأىّـ فيّالداللةّالعامةّّذيّيعدّ األخضرّالّ 

عمىّاألرض،ّةّتدبّكدكنوّف ّحياساسية،ّلكنوّلكفّضركريّلمحياة،ّوّليسّمفّاأللكافّاألأنّ 
ّكا" ّالككفّككليذا ّقصكىّفيّىذا ّأىمية ّالدياناتّلأللكاّ"نتّلو ّأعطتّالكثيرّمف فّقيمةّقد

ّدالالتّ ّكاتخذتّليا ّرمزيخاصة، ّّكّ(2)""ةذاتّقيمة ّربط ّما الممارساتّالدينيةّّّبعضمنيا
ةّكّىكّيعنيّاألمافّكّالس ـّكّكفّاألخضرّىكّلكفّالجنّ كّقدّذكرّأفّالمّ ّ(3)"بألكافّخاصة

 .(4)"الدا ـّالناسّيرمزكفّالىّالس ـّباصفّالزيتكفّاألخضر
فّماىيةّلفظتوّلبيااستخدمتّّكثمانيّمراتّفيّالقر فّالكريـ،ّقدّكردتّلفظةّاألخضرّّك

ّكّجماؿّثيابّّك ّكمجمسّأىلّالجنة، رعّاألخضر، ّالز  :ّ ّفيّالقر فّالكريـ فيّّكقيلّالخ ضر 
ّّكّالك ـ: ر  ض  رّكاالخضرارّمصدرّمفّقكلؾّأخ  ّنباتّالتيّجعمتّمفّالخ ض  ّكالخّ كل ر  ّض 

ّلمر خصّمفّالشّ  ّ.ّّ(5)جرالم خضكر 

ّالرّ  ّالد اللة ّىيّىذه ّالمسمـكحية ّالمّ ّيتفردّالتيّجعمتّالفناف بكثرةّّكفّاألخضرباستخداـ
ّ ّاألخرى ّاأللكاف ّباقي ّالّ عمى ّاالنساني ّالفكر ّفي ّأعطىّبسببّقدسيتو ّكما ّ ّتميزا ّمنحو ذي

ّلمعمارةّاإلس ميةّميزةّالخصكصيةّعمىّباقيّالعماراتّاألخرىّ.

                                                           

ّ.460صّيميكلكجياّبيفّالنظريةّكّالتطبيق،السّيل،ّحمداكي:جمّ-(1)
163ّصالم كف.ّالم اةّكّّعمرّأحمدّمختار:ّ-(2)
ّ.163صّالمرجعّنفسو،ّ-(3)
ّلمطباعةّكّ،األلكافّفيّالقرافّالكريـّّعبدّالمنعـّالياشمي:ّ-(4) ،1990ّق/ـ1411ّ،بيركتّ،1ّط،ّالنشرّدارّابفّحـز

ّ.109ّ.107ص
ّ.415،416صّّ،،ّ)بابّالخاك(1كتابّالعيفّ،ّجّ:الفراىيديّّ-(5)
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ّابفّسعيدّ ّيقكؿّفييا ّلممبانيّالعمرانية "متىّسافرتّمفّّ:كاصفاّكّمفّالمظاىرّالعامة
ّا ّكمياهمدينة ّقرى ّبيف ّما ّالعمارة ّمف ّتنقطع ّتكاد ّال ّأخرى ّفيياّّلى حاري ّالص  ّك ّمزارع ك
ّقراىاّفيّنيايةّمفّالجماؿّلتصن عّأىمياّفيّأكضاعياّكتبييضياّمعدكمة ،ّكمماّاختصتّبوّأف 

حيثّتتضحّالصكرةّالكميةّلمنظرّالمبانيّالمعماريةّالتيّعادةّماّتصب ّّّ(1)"ل  ّتنبكّالعيكّف
ّتحاطّبياّالبساتيفّالخضراك.ّّيضّكبالمكفّاألب

 :كصف المدف 

عراكّبجماؿّمدنيـّكّعمىّ"رأسيـّمدينةّقرطبةّ"ّكىيّمفّاألندلسّبمنزلةّقدّتانّ ّك ىّالش 
ّفّالجسد،ّكنيرىاّمفّأحسفّاألنيارالرأسّم زّباألزىار،ّتصدح  ،ّمكتنٌاّبديباجّالمركجّمطر 

،ّكفيّ ّالنّ ّتنعرّالنكاعيرّجنباتوّاألطيار  الزىراك،ّحاضرتاّالممؾّّاىرةّكقطراىاّالزّ ّكار،ّككّيبسـ 
راك،ّكّأفقاّالنعماكّكّك ّكافّقدّأخنىّعميياّالزمافّالس   ي رّبيجةّأكجيياّالحسافّّفتمؾّ،ّّكإف 

د ّكّالس  ن ق  كر  ِلّالخ  داف،ّكعادت و ّكّس  ّ:ّ(2)إذّلـّيزؿّيناديّبظركفو"قدّأعذرّب نذارهّّيرّكّ  م 
عراكّفيّجمالياقدّصدحّّكّحاضرةّالخ فةّاالس ميةّسّكاألندلّقاعدةلككنياّّبةقرطّك ّأحدّالش 

ّ(3)ّ:"قا  
تيا     ْض دْع عْنؾ  خ    ـْ بالد الفرس ك الص    رة بغداد كب ي ج   يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ت ْعظ 
 مديفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما مشى فكقيا مثل ابف ح    فما عمى األرض ق ْطٌر مثل ق ْرطبة         

ييدّفيّبابّالييكدّبقرطبة"ّكّ ّ:(4)قاؿّأبكّعامرّبفّش 
 فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدرًا أبى الحسف  أْف يْكس  يكد       ػػػػػػػػػػػػػػػػلقد أْطم عكا عند باب الي
فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأميرا فتحسبو  ي يا      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراه   الييكد عمى باب  كس 

                                                           

193ّص،1ّنفحّالطيبّجّ:المقريّّ-(1)
ّ.153صّ،1نفسو،ّجّالمصدرّ-(2)
ّ.459صّ،1مصدرّنفسو،ّجالّ-(3)
ّ.156صالمصدرّنفسو،ّّ-(4)
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ّقرطبةّبكابةّالجماؿّالطبيعيّاألندلسيّكعمىّشاكمتياّمدفّأخرىّتانّ كّّ عراكّبياّّّىت عد  الش 
ّ ّالعزيزكمنيا ّعبد ّبف ّمركاف ّبدتّفيّعيف ّالتي ّتمبسّثكبّّبمنسية ّكىي كالكاعبّالحسناك

ّ:(1)الحريرّاألخضر
ٌس أْخض ػػػب        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأفَّ بمنسي ة كاع ْند  يا س  ْمب س   ر  ػػػػػػػػػػ  كم 

ْت نفس   ت ر   ي ر  ػػػػػػػػػػػػػبأْكماِميا ف ْيي  ال تظْ  يا        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا جْئت يا س 
ابة،ّك ّبمنسيةّالبمدةّالفاتنةّالتيّتشبوّالمرأةّالش  ىيّتتبخترّفيّلباسياّّالمصنكعّمفّّتعد 

ندسّاألخضرّك ا مةيّذلؾّبالبساتيفّيكحّالس  األخضرّّ،ّكماّأفّ المحيطةّبياّذاتّالخضرةّالد 
ّىكّلكفّالخصبّك ّالعامة ّكّالن ماكّكّفيّالداللة ّّلكفّالجن ة اعرّمفّمعينوّقد ّالش  استكحاه

ّ.قدسّيبعثّعمىّالر احةّكالطمأنينةىكّلكفّمّ،ّكالديني
األندلسّفيّأجملّصكرةّّّجزيرةّميكرقوّالكاقعةّشرقيّق(507-)..."ابفّالمبانة"كماّكصاّ

ّ:ّ(2)كاـّ"بياّساقيةّجاريةّعمىّالدّ ّك
مَّة  ريشو الط اككس   اه ح  س  م د  أعارتو الحمامة  طْكق يا         كك   ب 

ي    ٌة    ػػ  ػػػػفكأن ما األْنيار  فيو م دام             كؤكس ػارك كأفَّ ساحات الد 
ّبي ّالمحيطة ّرياضّالجزيرة ّألكاف اعر ّالش  ّالطاككسيتخيل ّريش ّألكاف ّمثل ّكلكثرتياّّا

كعندّامعافّالفكرّ،ّيارساحاتّالدّ شبوّي ّّكؤكسياّ،ّكّبريقّبالمدامةّاألنيار،ّكماّشبوّتعددىا
يارّالمنقكشةّكالمزخرفةّ ّتمؾّالد  قدّأحاطتّبياّبرؾّكّّاؽّكّالمع،ّّكىكّبرّ ّبكلّماسنجدّأف 

ّ.قكشّعمىّسطحياالنّ ّأنيارّبدتّكمدامةّنتيجةّانعكاسّتمؾّالزخارؼّك
فيّتمؾّّكتكحيّىذهّالبيرجةّالعمرانيةّبمدىّالبذخّاالقتصاديّال ذيّكانتّتعيشوّاألندلسّ
ّالحقبة ّفنافّالمعماريّاألندلسي.االبداعيّلمّّكّرفعةّالذكّؽّعمىّاألب ية،ّكماّيدؿ 

                                                           

ّ.180صالمقري:ّالمصدرّالسابق،ّّ-(1)
ّ.169ص،1ّالمصدرّنفسو،ّمجّ-(2)
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قنديّ:ّمفّمحاسّ–أماّاشبيمي ةّالبمدةّالتيّاعتبرتّ"مفّأعظـّمدفّاالندلسّ نياّقاؿّّالش 
ّفيوّاثنتيفّكّسبعيفّمي  ّثـّيحسر"ّّاليكاكّ،ّكحسفّالمباني، كنيرىاّاألعظـّالذيّيصعدّالمد 

ّأبكّالحسفّعميّبفّحصفّاالّكّ(1) عندماّكافّعمىّكاديّقرطبةّفيّمجمسّأنسّفتذكرّشبيمي 
ّ(2):ّقا  ّّاشبيمي ة

 توِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيأمات الحسكد   ك تْعن   ذكرتِؾ يا ح ْمص  ذكرى ىكى                 
مس  عند الغركب                        ْسِف مْنحكت   كأنَِّؾ ك الشَّ  وػػػػػػػعركس مف الح 

ِؾ        ِؾ ك الطكد  تاج  مس  أعاله ي غدا النَّْير  عْقد   وتػػػػاقك ػػػػػػػػػػػػػػػك الشَّ
ركسّتزي نتّبأحسفّعقكدّكّتيجافّكّياقكتّحت ىّبدتّكعّقدّألبسّاشبيمي ةّجكاىرّكّك

ّيكـّعرسيا،ّك ّألكانوّمفّمعجـّّالحميّ ّالحمي  اعر  ّكالط بيعةّمفّاألنيارّّكّقدّاستكحىّالش 
مس،ّكّالجباؿّالعاليةّك ّجماليةّكفني ةّكمزجّبينيماّفيّصكرةّجميمةّليحملّالم كفّداللةّّالش 

ّا ّتعبرّعفّالعاداتّالتيّتتبعيا ّداللةّرمزيةّ ّكذا ّإذ  بالجكاىرّالنفيسةّتتزي فّلعركسّالعربية؛
ّزفافيا.ّالفاخرةّّكالممبكسات ّفيّيـك

ّ(3)ّ:فيّكصاّالمري ةّقا  ّفرجّااللبيريّيقكؿّابفّكّ
 ٌة قمت إيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا المريَّة  فييا        نظافػػػػػػػػػػػػػػػػػقال

ـ  في  ت ِتْبٍر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنَّيا ط سْ                 ق   الدَّ  وػػػػػػػػػػػػػػػػك ي ْبص 
اعرّككأن ياّطستّتبرّبر اؽّالم كفّالمري ةّّظيرت كذلؾّّفيوّسا لّأحمرّيصبّ فيّعيفّالش 

ذلؾّنتيجةّثرا ياّّ،ّكضةالمفضّةّكقكشّالمذىبّ نكاعّالنّ التفنفّفيّمبانيياّالمزخرفةّبكلّألكثرةّ
ّ.ىمياشوّّأالبذخّاالقتصاديّالذيّيعيّسةّكالمعادفّالنفيب

لـّيكفّفيّب دّاألندلسّأكثرّماال ّمفّّقاؿّبعضيـّ:ّ"كجاكّفيّنفحّالطيبّحيثّّكّ
ىيّّك،ّككافّبياّمفّالحم اماتّكّالفنادؽّنحكّألاّّعظـّمتاجرّكّذخا رأىلّالمري ةّ،ّكالّّأ

                                                           

ّ.157-156ص،ّالمصدرّالسابق،1ّمج المقري:ّ-(1)
ّ.165ص،2ّ،ّمج2ابفّبساـ:ّالذخيرة،ّّؽّ-(2)
ّ.885ص،ّّّ،2،ّمج1المصدرّنفسوّ:ّؽّ-(3)
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،ّكعمىّالكاحدّقصبتياّالمشيكرةّبالحصانةعمىّالجبلّّخندؽّمعمكر،ّكّينيماّبكّبيفّالجبميفّ
ّكاآلخ ّبالمدينة ّمحيط ّكالسكر ،ّ يا ّرب ض  ّّر ّك ربييا ّربضّّربضالربض، ّيسمى ّ خر ليا

ّمفّكلّجيةّحصكفّّالحكض ّاستدارّبيا ّكقد ذكّفنادؽّكّحم اماتّكخنادؽّكّصناعاتّ،
ّ ّأكلية، ّكأحجار ّالترابمرتفعة ّمف ّأرضيا ّ  ربمت  ّككأن ما ّكليا ّّك، ّمتصمةّمدف ّعامرة صياغ

2ّ))ّ:يقكؿّابفّخفاجةّكّّ(1)باألنيار"
ي ا  نف س    لِس،      م ْجتمى ح سف ك ر   إف  لمجن ِة، في األند 
ج         نٍب،      ك د  ِتيا مف ش  ْبح  ِتيا لػػػع سِ ػػػػػػػػػػػفسنا  ص   ى ظ ْمم 

: كا أْشكاؽ ألْندل سِ       ػبًا،       ِصْحت  يح  ص   فإذا ما ى بػ ػ ػ ِت الر 

 :ّّكصف الحمامات
ّكاّكلّمعمارّكقعتّأعينيـّعميوّيصفّفّالخامسّاليجريّأفّ ثـّالّيمبثّشعراكّالقّر

ّكجدرانياّّ،قفياأسّ لكفّّكالرا عة،ّّيندستياّالمعماريةنتّتتميزّبالسيماّالحماماتّالتيّكاّك
ّ.المنقكشّبأبيىّالزخارؼّّّرخامياكّ

ّاألكلىّّك ّكتخصّالمسمميفّبالدرجة ّكاالستحماـ ّأماكفّلمطيارة ّالحماماتّككنيا ألىمية
ّباعتب ليذاّتفنفّالمعماريّّالمسمـّفيّّ،ّاالس ـّيدعكّلمطيارةّكالن قاكّمفّأجلّالص  ةارّأف 

ـِّكانتّمضاربوّيقكؿّفيّّابفّشييدّاألندلسيكىذاّ،ّرا عةّبنا ياّكفقّىندسةّاس مية صفةّحم ا
ّّ(3)":ّرةّكّبياضّزجاجّأحمر،ّكفيّسما وّح ممفّ

 قْ ػػػػو الفمػػلي أف  في  ي خي ل       نا      ػػتػػػػػت حيَّْرت  مف طيب حمَّام 
 ا عرؽْ ػػػكخدِ  الحبيب إذا م ف ِمْف ح مرةٍ  فكقنا ك ابيضاٍض       

ْىر  م            نَّ ػػػػػػػػرأى الدَّ ْقفِ  ػػػٍو      ا شدَّ مف ج  قِ ػػػػػػفسدَّ ك كى س  ف   ِو بالشَّ

                                                           

ّ.163ص،1ّمجّالمقري:ّنفحّالطيب،ّّ-(1)
ّ.104صّّ:ّّالديكاف،ابفّخفاجةّ-(2)
ّ.302صّ،1ّالمقري:ّنفحّالطيب،ّمجّّ-(3)
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فقّكاألحمرّحتىّبدكنيفّاألبيضّىكّحماـّذكّسقاّممزكجّبالمّ ّك ىّسقفوّكمكفّالش 
ّانسجاـّالم كنيفّفيّالسقا ّأف  ّاياهّبمكفّخدّالحبيبّاذّماّعرؽّّّبيفّبخارّالماك،ّكما ّمشبيا

ّ ّالسقاّ ّمشيد ّالى ّالن اظر ّاليندسةّليجعل ّبراعة ّعمى ّيدؿ ّكذلؾ يحسّباالنتعاشّكالراحة
ّ:ّّ(1)قاؿّأيضاّكحنكةّالفنانيفّّكّالمعماري ةّاألندلسية

 ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال لحمَّامنا ضري  يد           ػػػػػػػػػػػػػػػمزليس  عمى ليكنا   
مِس في ديمة تص       اٍر     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماٌء كفيو ل ييٌب ن        كب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالش 
ـٌ         ػػػػػػػػػػػػػػػكاْبي ضَّ مف تحتو ر          ذكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالث ْمِج حيف ابتدا ي   خا

ّيصاّالحمّ  ّابيض  ّكقد ّلتسخينو، ّنحكه مسّمصكبة ّالش  ّككأف  ّما و، ّاشتد تّحرارة ّكقد اـ
كرةّتبعثّالفكركىكّيذكبّرخامو،ّفبدىّلكنوّكالث م جّالن اصع كرصدّعمىّالتخييلّّ،ّكىذهّالص 

ّاليندسيةأدؽّ ّكتّالتفاصيل ّيبدك ّالذي ّمعماريةلمحماـ ّكحفة ّقصيدتو اعر ّالش  ّفانطق بدتّّ،
ّ طارة ّّككمكحةّبصري ةّماثمةّأمامنا ّيسمىّالش  ّبديعةّّب شبيميةفيّحماـ كلّفكصفياّصكرة الش 

ّ:(2)بعضّأىلّاألندلس
ٍر ت ْزىى بجيد              ْرم  مية  م  ِد ك الب  ك د   ياضِ ػػػػػػػػػػػػػػػتناىى في التَّكر 
ل دٌ              خاضِ ػػػػػػػػػػػػػػكلـ ت ْعِرؼ خمياًل     ك ال ألمَّْت بأْكجاِع الم   ليا ك 
ـ             ْعم  ٌر، كلكن  ج   بأْلحاِظ ِمراض ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم نت  كف    ػػػػأنَّيا ح 

عراكّأفّكصفكاّكلّماّكقعتّعميوّأعين كرةلـّيمبثّالش  كفيّّيـّكصفاّدقيقاّيكادّينطقّالص 
اعرّيصاّدميةّمرمرّمنقكشة،ّّىذا بدتّفيّكاملّأنكثتياّّثيحالفضاكّالمشيديّّراحّالش 

ّليكحيّبمدىّارتقاكّ ّالجمالية ّالداللية ّفالمكفّخرجّعفّطبيعتو ّحجر، ّأن يا ّاأللكافّر ـ زاىية
ّك ّاالبداع ّذركة ّكصل ّالذي ّاألندلسي ّاالنساني ّالمعمارّيّالفكر ّالخامسّّالتفنف ّالقرف في

                                                           

ّ.303صّ،1،ّمج1الذخيرة،ّؽّابفّبساـ:ّ-(1)
ّ.533ّ،1المقري:ّنفحّالطيب،ّمجّ-(2)
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أبيةّجمياّفيّالثراكّالفاحشّالذيّكافّيظيرّّالبذخّاالقتصاديّكيّبداللةّاليجري،ّكماّيكح
ّّ.ىذاّاال ّصكرةّمفّصكرّالتقدـّالحضاريّّفيّالقرفّالخامسّاليجرّيّماّكّالقصكرّكّالمباني

 الديار: كصف المنازؿ ك 
ّكنقكشياّ ّالخارقة ّكتصميماتيا ّالمتميزة ّىندستيا ّنتيجة ّمبانييا ّبجماؿ ّاألندلس ّتميزت ّلقد

ذاّكانتّىذهّ'المبانيّدالةّعمىّعظيـّقدرّبانيياّكقدّذكرىاّالن اصرّال يّذكزخارفياّالبديعةّ،ّكا 
قميّكّ(1)طابتّلوّمفّالز ىراكّمجانييا"ّ ّابفّحمديسّالص  ّالمعتمدّّ(2)ّ:ىذا ّبناىا ّدارا  كاصفا

ّ(3)ّيقكؿ:ّعمىّهللا
ْت أب  الػػػػػػػػػؿ بترحيب لداخميا أىتقك     كابيا  ِخْمت  أنَّيا      ػػػػػػػػػإذا ف ِتح 

نَّاعيا مف ص   م ْت ص  ن ِت النَّْقالػػػػػػػػػػػػإلييا أفاني      فاتِو    ػػػػػكقد ن ق   نا فأْحس 
ْدرِِه    بًا  كمف نكره سفمف ص  ح   كمف كصيتو فرعًا كمف حممو أصال  نًا       ػػػر 

مس فيو ليقو تس ىا      ػػػػػترى الشَّ  مف ت صاكيرىا شكالأقامت  أك فٌّ     تمد 
 الػػػػػػػػفما ت ِبع ْت في نْقِمِيف  يد  رج    يا      ػػػػػػأكديمت في سككنليا حركات ٌ 

ْينا مف تكقٌٍّد ن ناه  في نكاظرىا ك حْ      كرىا      ػػػػػػػػػػػػػػػػكلما ع ش   الػػػت ِخذنا  س 
ّحمديسّرح ّصدريصاّابف ّكرحابة ّكات ساعيا ار ّالد  ّهللاا"ابة ّعمى ّفسن"لمعتمد ّنكرىاّ، ا

مكاّّصانعيياّا ِّبأكّ قتّعمىّجدرانياّطينةّممي نةّلِصّ،ّكقدّأّ مقتبسّمفّنكرهّكِحم ِموِّ منياّال ذيفّشك 
ار،ّفتتكق دّبنكرىاسّ تتصاكيرّ مسّعمىّجدرافّالد  ّمضي ةّالمجمس.ّطعّكالش 

                                                           

ّ.490ص،1ّ(ّالمقري:ّالمصدرّالسابق،ّمج1)
ـّ.فػػيّمدينػةّسػػرقكّسػةّالكاقعػػة1055ّق/447،ّكلػدّسػنةّالصػػقميفّحمػديسّينظػر:ّكىػكّأبػػكّبكػرّعبػػدّالجبػارّبػفّدمحمّبػػّ-(2)

رقيّمفّجزيرةّصقميةّ،ّمفّأصلّعربيّأزدي،ّمفّعا مةّمحافظػةّفييػاّكتػرّقػكيّمػفّالتػديفّّككتػرّ خػرّمػفّ احلّالش  عمىّالس 
احّالمعتمػدّبػفّعب ػاد،الثقافةّالديني ةّكّالحكمي ةّىاجرّمفّبمدهّالػىّاألنػدلسّكّأصػ ّعػزؿّعػفّممكػوّ)ّلػىإّبحّمػفّم ػد  ق(484ّأف 

ّمتػػػفاػػػادرّإلػػػ ّتػػػكفيّسػػػنةّنق ّيمػػػدحّممككيػػػاّإىّالماػػػربّكظػػػل  ّإحسػػػافابػػػفّحمػػػديس:ّالػػػديكاف،ّالمقدمػػػة.ّتحقيػػػق:ّ./527ّلػػػىّأف 
ّّّ.491،ّص1عباس،ّدارّصادرّبيركتّ،ّد.ّط،ّد.ّت./المقريّ:ّنفحّالطيب،ّاليامشّ،ّمج

ّ.491ص،1ّالمصدرّنفسو،ّمجّ-(3)
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ّلمدارّ ّالمعمارية ّاألبعاد اعر ّالش  د ّجس  ّتفاصيمياّلقد ّأبأدؽ  ّكما ّبأثاثّفاخرّ، ّمؤثثة ن يا
ّانتّتعيشوّاألندلسّفيّتمؾّالفترة.البذخّاالقتصاديّالذيّكبمدىّّيكحي
ّكذلؾّالت صميـّالمعماريّيكحيّبقيـّفنيةّتمثمتّفيّرفعةّذكؽّالفنافّالمعماريّاألندلسيّ

ّسعى ّالتاريخّجاىداّالذي ّعبر ّالمبنى ّصاحب ّكلتخميد ّكّ، ّالممكؾ ّطبقة ّالحكماكّالسيما
يقكؿّفيّأخرىّّكرفعةّمكانتوّاالجتماعي ةّّشمكخّصاحبياّكلالعمرانيةّالفخمةّترمزّفالمبانيّ

ّدارا ّبناىاّالمنصكرّبفّأعمىّالن اسّببجاية ّ:(1)يصا 
ِحْمت  بنق   ـِ بص إلىأْعمى لعاد     كره   ػػػْصٌر لْك أنَّؾ  قد ك   يراػػالم قا
دياػػػكسما ف ف       المميح بذكرِه   مع سي  الصبحن     راػػػؽ  خكْرن قًا كس 

ْسن                ه  م ما     و    ػػػػػكلْك أفَّ بااليكاف قكبل  ح   ذككراػػػػػػػػكاف شيئًا عْند 
مكا الت دبيرا   ف عكا البناء  ك أْحك   أعي ْت مصاِنع و  عمى الف رِس األلى     ر 
ْيت نػػػػػػػػػأذكرتنا الفردكس  ح              فًا رف ع ْت بناءىا قص   ا     يف  أر   كراػػػػػػػػػغ ر 
ر  البدكر  فأْطم ع  المنصكرا    ػػػػػو    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمٌؾ مف األفالؾ إالَّ أنَّ      حق 
ع  منْ               ْرت و  فرأْيت  أْبد   حسكراػػػػػػاظري مػثـ اْنث نْيت  بن   ظ ٍر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػأْبص 

ذا الكالئد       ْت أبكاب   كا   يراػعمت ت رحب  بالع فاة صػػػػػػػج       ػػو   ػػػػػػػػػػػػػػػف ت ح 
ـِ الساحات تحسب  أنَّ      ح  الك      و    ػػػػػػػػػػػِبم رخَّ  افكراػف ِرش  الميا ك تكشَّ
ِر ت ْحِسب  ت ْرب      ٌب كالد   يراػػػػػػػعبػػػػِمْسكًا تصكَّغ  ن ْشر ه  ك     ػػػػػو     ػػػػػكم حصَّ
ـِ م نيرا األبصار  ِمْنو  إذا أتى       ت ْست ْخِمف        ِق الظَّال ْبحًا عمى غ س   ص 

ّ ّلقد ّرصد ّالمعمارية ّاليندسة اعر ّّلدارالش  ّبناىا ّكالقصكرّالتي ّبيت ّفيي المنصكر،
امخة ّفاألبنيةّالتيّتفنّ أفخـّالتيّتعدّمفّديرّالسّ ّالخكرنقّكالتيّيضاىيّعمكىاّقصكرّّكّالش 

ارّكجن ةّالفردكسّ يا؛العربّفيّبنا ّبدتّالد  ّف تحتّ،ّإذ  ّإالّكرحبتّالكال دّبالعفاةّّاأبكابيماّإف 
ّساحاتّ ارّكماّبدت  حالد  قدّّبالكافكر،ّكّتالمفركشةّبالر خاـّاألبيضّالن اصعّكأن ياّمياّأكّتكش 

                                                           

ّ.492ص،1ّمجصدرّالسابق،ّالمقري:ّالمّ-(1)
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ّدارّالبيضاكّالعاليةّّكالّمماّجعلّاّد ررّمتألل ة،ّأن يكّالن اصعةّكالحصباكّّتربةٌّّاحيطتّبيأّ 
اعرّألكافّلقدّاست ـّمنيراّكّصبحّفيّ سقّالظّ ّاكأن ي ّالش  ّكالكافكرّالدارّمد  بحّمفّالدر  كالص 
ّّك ّالحصباك ّتكحي ّّككم يا ّاألبيضّعمى ّالم كف ّالعمرانيّ باستحكاذ ّاألندلسيةّةالمباني التيّّك،
ستكحاةّمفّالقر فّةّالمالقدسيّ ّةّككحيّ القيـّالّرالمتشب عّبّالعربيكؽّالذّ تجميّمفّخ لياّرفعةّسّ ن

فاك،ّّالذيّيجعلّمفّاألبيضّلكفّالن قاكّكّالكريـ ارّبجنةّالفردكسّالص  اعرّالد  ال ذيّفشبوّالش 
سو،ّحيثّيمتنعّعفّالبكحّبياّفيّ خرتوّلينقلّلناّحقا قّمبط نةّفيّأ كارّنفّايتمنىّالفكزّبي

كدينيةّّّفني ةّجماليةّعفّدالالتّنفسي ةّكفيّكصاّدارّالمنصكرّكشاّّّتكظيفوّالم كنيّلكفّ
ّكتاريخية.ّّّقدسية
ّالقصكرّ:كصف القصكر األثريةّالتيّتعبرّعفّمدىّرقيّّمفّأىـّالمعالـّالجماليةّك تعد 
حملّقدراّليذاّكافّحرصّاألمراكّعمىّبناكّالقصكر،ّإن ماّيّدرجةّالت رؼ،ّكّكؽّاألندلسيّكالذّ 

ّالخ فةّ ّمفّميابة ّككبيرا ّتفّ، ّكّتشكيمياقد ّبأنصعّّ،ن فّالمعماريكفّفيّىندستيا كّتزكيقيا
ّيزخرّبشت ىّالد الالتّالم كنية ّمنبعا ّجعميا عراكّقرا حّاإلبداعّحتىّّ،األلكافّمما ليذك يّفيّالش 

ّأسق فياّأكّماّيككفّبجكارىاّمفّبساتيفّّينقمكاّماّشيدكهّمفّعجا بّفيّجدرافّالقصكرّك
ّنطمقّّكّعماري.المشكمياّحدا قّتزيدّفيّركعةّّك قدّ"ظيرّفيّاشبيميةّبشكلّقكىّماّيمكفّأف 

عراكّفيّعصرّالطكا ا،ّشعراكّكلدكاّفيّمنتصاّالقرفّفيّأماكفّ عميوّالجيلّالثالثّمفّالش 
بعيدا ّعفّّشتىّمفّاألندلسّكّيمثمكفّالشعرّالجماعيّلألقاليـّكّأيضاّالث قافةّاألدبي ةّلألندلس

ّّكمنطقةّالكاديّالكبيرّ عراك1090ّ-1039)ّ(1)بفّكىبكفّالمرسيا"ي عد  (ّكاحداّمفّىؤالكّالش 

                                                           

عرّ،ّلطياّالمأخذّ،ّحسفّالتكصلّالى480ّىكّعبدّالجميلّبفّكىبكفّالمرسي)...ّ-(1) ق(،ّشاعرّمشيكر،ّكافّحسفّالش 
دقا قّالمعانيّ،ّكعاشّالشاعرّابفّكىبكفّمتنق ّبيفّبمدهّكّالمريةّفيّعيدّالمعتصـّبفّصمادح،ّكّإشبيمي ةّفيّعيدّالمعتمدّ

كثيرا ّػ،ّكبخاصةّاالنتصارّالذيّحققوّالمسممكفّضدّالن صارىّفيّمكقعةّالز القةّبقيادةّيكساّبفّتاشفيفّ،ّبفّعب ادّّكمدحوّ
قّتكفيّشاعرناّعبدّالجميلّبفّكىبكفّكالذيّكافّمفّأخمصّالشعراكّلممعتمدّبفّعبادّ،ّحضر479ّكالمعتمدّبفّعبادّسنةّ

عرىـ،ّمفّشعراكّاألندلسّكمختاراتّمفّشّدمحمّبفّلخضرّفكرار:هّالكثيرة/ّّأمجالسوّ،ّفمدحّككصاّّكأجادّكّحظىّبعطايا
207ّ-206ص ّالضبي: ّترجمتو ّالممتمس../ ّؽ،788-387باية ّ ّالذخيرة. ّبساـ: ّابف ّج2/ ّص1، ّنفح473ّ، ّالمقري: /

ّ.657صّ،1الطيب،ّج
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فيّقصيدةّّالذيفّيمثمكفّمذىبّالك سيكيةّالجديدةّفيّصكرتوّالخالصةّكّىكّماّيكشاّعنو
ّ(2)"ّ:"ّقا  ّ(1)المعركؼّ"بالز اىي"ّكىيّقصيدةّمتعددةّالدالالت"قصرّالمعتمدّّيصاّفييا

 حسنا     كما كسع الجاللة ك الكماال كلمزاىي الكماؿ سنا ك                 
 االػػػػػػػػػػػػػػػكلكف ال يحاط بو جم  يحاط  بشكمو عرضا ك طكال                    

 الالػػػػػػػػػػأف  بيا إكاما أك تػػػػػػػك     ػػػػػػػػحر  ترتمي بعباب سماء              
 ر الجك  ساالك يحسب  أف  بح   فقد كاد الم بيب ي ياؿ  منو       
 كال ىالالا تنير  ػػػػػػػػػػػػكال شمس  فما أبقى شيابا لـ ي صكب       

مػػػػػػػػػػ قا  دػػػػػػك لمبيك البييِ  سماء ن              خاال  ػػكر        تمثِ ل شكميا ح 
 االػػػػػػػػػػػػػػو خيى      عمييا مف طرائقػػػػػػكشي ألقػػػػػال مزخرفٌة كأفَّ             

 ذاؾ آالػػػػػػػػػػػػال سْقفًا يككف كك    كما خمت  اليكاء يككف ركضا     
 صره  زالالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعن لو ظئراً  ػػػػػت      ػػػػ كانأف  الن ار حققت  بمى             

ّالذيّّ ّالزاىي ّيصاّقصر اعر ّحسناّيتألألالش  ّمفّبسناه ّبو ّيحيط ّما ّيصاّكل ّثـ ،
مسّأكّالقمرّفيبدكّالقصر،ّطبيعةّخ بةّ يابّأكّالش  ،ّكذلؾّلتزيينوّبمصابيحّّبضيا وّّكالش 

ّ.بكلّاأللكافّمكشيةتظيرّبشكمياّكحمقةّمتداخمةّتنيرّسماؤهّ،ّكقدّأضافكاّلياّزخارؼّ
ّركضّ ّكأنو ّالمزخرؼ ّسقفو ّمخضرّ أما ّبألكاف ّكمدبج ّكّة ّاشتعاليامصفرة ّفي ّكّنار

ّفيّكصاّشن بّكّ،تأللؤىا كس)قريةّابفّعمارّبباديةّشمب(ّحيثّيصاّلناّقصراّقاؿّأيضا
ّ:(3)متخي ّ 

 يارػػػػػػػػػػكأيتيا  المتدافع الت   عبرة      ػػػػػػػػػػػتبكي عمييـ شنبكس ب           
 يبكي بيا قصر المنيف تألألت         شرفاتو في خضرة األشجار

                                                           

ّمتى:ّ-(1) ّخيسكسّركبييرا ّالمجمسّاألعمىاألدبّاألندلسّماريا ّدعدكر، ّأشرؼّعمى ّتقديـ ّك ّترجمة ّط،ّّي. ّد. لمثقافة،
ّ.109ّ-108صـ،1999ّّ

ّ.109-108،ّصالمرجعّنفسوّ-(2)
ّ.110صّالمرجعّنفسو،ّّ-(3)
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مس إال كخمتو            ء نضارنضجت جكانبو بما  ما ضاحكتو ال ش 
ّّّ(الكاملّكّالمنياّالبيك،ّّك)عدداّمفّالقصكرّمنياّّ"ّعبدّالرحمافّاألكسطكّّقدّبنىّ"

ّّ(1)ّ:فيّىذاّاألخيرّ)المنيا(عراكّكّيقكؿّأحدّالشّ 
ِمف ع م ِد ت زىى بماء م        ب  عن      حاسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ك   و كل  طرِؼ م صع دِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص 
يا              ر بيض  ْمرىا الياقكت  كالد  ْت ح  ك   ق  اخضرار الز برجدِ ػػػػػػػػػػػػػػػكخضر ىا اْشت    ح 

ني فييا مج    ػػتقم دػػػػػػػػػػػػػل المػػػػيقصفيحة سيف الص       اؿ الشعاع     يجكؿ  الس 
ماء ك أشرقت      ػػػ دػػػػػػػػػػػػػمتى تْبد  لألبصار ت ْقر ب كت ْبعػػ    مجالس طالْت في الس 

جى فييا نياٌر كأن  الـ ظػػ    مس فييا ك تغتدي ت ركح ما     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد   ك ت مسي الش 
ّعميياّقصرّالمنياّكيصاّالشاعرّاأل ّكّالمكفّّاألحمرقدّصباتّبّعمدةّالتيّيقـك

ػػفاتّالمكنيػػةّاألصػػفر،ّفاّاألخضػػرّكّالمػػكنيفّّبالزبرجػػدّالػػذيّيجمػػعّبػػيفالمػػرتبطّّاألخضػػرّّ لص 
التيّتبػدكّ يػرّعاديػةّألنيػاّالّتقػاّعنػدّحػدكدّالداللػةّالظاىريػةّلمػكفّّمفّالزبرجدّكّاةقتمسىناّ

ّّصػػكرةلّالمشػػاىدالالتّباطنيػػةّتسػػتفزّفكػػرّكّدّ،األخضػػرّفحسػػب،ّبػػلّيحتمػػلّالمػػكفّىنػػاّأبعػػادا
ّ.قصرّالمنيا

ّقرطبةّالحسناكّكّقرطاتاّعدّ تيفّمّ ة"ّالىّرّاالزّ ّأشيرّالقصكرّقصريّ"الز ىراكّككذلؾّمفّّك
ّّتشع ّبالضي اكّكسطّخضرةّالط بيعةّكانتّقصكرىـّأذكاؽّاألندلسييفّأفّ ّمفّعادات

ّالت اريخألكانياّمبرزةّمدىّعظمةّالعمرافّالّ ّك ّالن اظرّاج ال ّّ،ذيّيشيدّليا كّينحنيّليا
ّ.ماريّاألندلسيّالفنافّالمعّالفذ ةّالتيّيحكزّعميياّممكةمل

ّكافّالممّك قصرّالزىراكّّقصكرىـّخاصةّكيصرفكفّأمكاؿّطا مةّفيّبنااألمراكّّؾّككما
م ةّّحيثّقاؿ اـّكالف ع  د  ّمفّالخ  ّفيّعمارةّالز ى راكّكلّيـك ّّلألندلس:"ّكافّيتصر ؼ  بعضّمفّأر خ 

ّل و ّدرىـّكنصاّعشرّ الؼّك ر ى ماِفّّكّّخمسما ةّدابة،ّككافّمفّالر جاؿّمف  ّمفّلوّالد 

                                                           

ّ-28ـ.ّص7ّ.1992ط،ّبيركت،ّلبناف،ّدارّالعمـّلمم ييفّدبّاألندلسيّ)ّمكضكعاتوّكفنكنو(ّ،األشكعة:ّمصطفىّالّ-(1)
29.ّ
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ّالث ثة ّكك ،ّّ ّسكىّاآلجر ّ الؼّصخرة ّالمنحكتّست ة خر ّمفّالص  ّكلّيـك ّككافّفييا
رّ يرّالم عد ؿ خ  خرّ يرّالم عد ؿ"ّصخرةّسكىّاآلجرّست ةّأالؼّالص  ّّ(1)كّالص  ىذاّفيماّيخص 

ّالبناك ّ"الر خاـّالفاخرةّمكاد ّالز ىراك ّلبناك ّجمبّالن اصر ّفقد ّألكانيا، ّك ّحيثّنكعيتيا ّمف ّأما ،
رّمفّاألبيضّمفّالمّر ض  فاقسّّإفريقيةي ة،ّكالم جز ِعّمفّري ة ،ّكالكرديّكاألخ  طاجن ة،ّمفّإس  كّقر 

ّّكالحكض ّالقسطنطينية ّكقيل اـ، ّالش  ّمف ّّكّكفيوالمنقكش ّنقكش ّاالنسافتماثيل ّصكر ،ّعمى
كقيلّ يره،ّأمرّالن اصرّبن صبةّفيّكسطّالمجمسّّ–كلم اّجمبوّأحمدّالفيمسكؼّكليسّلوّقيمةّ

رقيّالم عركؼّبالمؤنسّكّنصبّعميوّأثنىّعشرّتمثاال ،ّكبنىّفيّقصرىاّالمجمسّالمسم ىّالش 
ّ ،ّ ّالخ فة ّبقصر ّكالر خاـ ّالذىب ّمف و  مك  ّس  ّككاف نةّّالاميظ ّالمتمك  ّلكنو ّ افي ّالص  ّج رمو في

و ،ّككانتّحيطافّىذا اصرّبياّاليتيمةّالتيّأت حاّالنّ المجمسّمثلّذلؾّكجعمتّّكسطوّّأجناس 
ّسطنطيني ةأليكفّممؾّالق ّىذا ّككانتّقرامد ،ّ ة ّالمجمسّكسطوّّالقصرّمفّالذ ىبّكالفض  كىذا

ّجانبّمفّىذاّالمجمسّثماني ةّّأبكابّانعقدتّّ صيريجّعظيـّمممككّبالر  بقّ،ّككافّّفيّكل 
ّالعا ّمف ّحنايا ّعمى ِع ّالمرص  ّكاألبنكس ّّكّبالذ ىبج ناؼ ّعّالجكاىرأص  ّمفّقامت ّسكاري مى

ِفّّك افي.....ككافّبناكّالز ىراكّفيّ ايةّاالتقافّكالحّ البالر خاـّالممك  ّّ(2)ّ"سفّم كرّّالص 
اعرّابفّزيدكفّفيّقصيدتوّ حى"ّلم اّعادّالىّقصرّّكقاؿّفيياّالش  ّكالّأض  "الّفطٌرّي سر 

ّ(3)قا  :ّالخ بةّّالز ىراكّكّطبيعتيا
ا مدامع و  ن  تقص   أال ىْل إلى )الز ىراء(أكب ة  نازٍح      ػػػػػػػػ اػػػػػػػػػػػػزحى ت نائيي   

ن بات يا ق ْت ج  اصير  م مٍؾ أشر  ْف أثناءىا ص  ف ِخْمنا العِ        م ق  ك  اشاء  الج  ػػػح   

ب ت ي يرًة      ف ق  ـ  ج  ا لي  الك ْى ْطػػي م ث ل  ق ْرط يي  ، فالسَّ ػػػحاا، فالكككب  الر حب   

ْمد  طيب و  إذا  ى  ػػػػْصدى اْلفت ى فيو أك يْضحعز  أْف ي    محل  ارتياِح ي ْذِكر  الخ   
                                                           

ّ.526ّّ،1ّالمقري:ّّنفحّّالط يب،ّمجّ-(1)
ّ.527ص،1ّالمصدرّنفسو،ّمجّ-(2)
ّ.489صّابفّزيدكف:ّالديكاف،ّ-(3)
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ا    ى        اف ي  ْرؽ  ت ْنِدى ِجف  ـ  الز  ْمحا ناؾ  الِجما ْىر  فييا فتى س   ِظالٌؿ ع ِيدت  الد 

ّفيّقصكرّالز ىراكّالت قابلّبيف دة ّالم جس  ّاإلضاكة ّّعتمةّالعشاكّالجكّفّ=ّّلتنتيي
ف ذاّبالجمادّ)المقاصير(ّيتجر دّمفّجمكدهّ،ّكالمنبعثّمفّقصكرّالز ىراّاإلشراؽالمقابمةّلصالحّ

ّحكليف ؿّلصبحّايجابيّيؤثرّفيما ّكيتحك  مبي، ّتتحكؿّتمؾّالمقاصيرّتحكالّأكبرّحيفّّ،الس  ثـ
كسطحيا(ّدا رةّاألنكثةّذاتّالق رطيف،ّك)دا رةّالفمؾ(ّبكككبياّالر حب،ّكقدّعمدتّّبقب تيا،تدخلّ)

كاؿّالمجازية اعريةّالىّكضعّىذهّالد  ّكاؿّالممثمةّلطبيعتياّالجمادية.جنبا ّالىّجنبّمعّالدّ ّالش 
ماّليذاّالمزجّمفّداللةّإال ّاالمتزاجّبيفّالرؤيةّالخياليةّكّالرؤيةّالكاقعيةّليذاّالمكافّّكّ

ّيييبّبالن صّالقر نيّالّ  سّفيّالبناكّالذيّيذكرهّطيبوّجن ةّالخمدّتذكرا  كلّالمقك  ذيّيعتمدّالش 
سةّالتيّانتشرتّفيّكلّالفضاكاتّّالمساجدّكّالمعماريّاالس ميّخاصة قب تياّالمنحنيةّالمقك 

المعماريةّكمظيرّاس مي،ّفات خذتّمفّخ لوّالعمارةّاالس ميةّاألندلسيةّشك ّمميزا ّخاضعاّ
كمة دّفيّقبابّالز ىراكّالمقكسةّكالمنحنيةّّليحملّذلؾّداللةّّركحيةّكّ،لقكانيفّم ح  ىكّّكقدّج س 
ّالاالنحناكّهللّكّ ّإّالخضكعّلوّكحده ّفكانتّالز ىراكّداللة ّالر بانيّكشريؾّلو، قدّّلىّالخمكد

دّفيّىذاّالبيت ّ".تجس 
ْطػػػػػػػػػحا  ، فالسَّ ب ت يا، فالكككب  الر حب  يرًة      ف ق  ـ  ج  ا لي  الك ْى  ي م ث ل  ق ْرط يي 

ّّك       ّ ّاليندسي كل ّبالش  ّييتـ ّلـ ّالمسمـ ّالفناف ّفحسب، ّراح ّإ نما ّأجلّّّك ّمف كح ّالر  يستكشاّأ كار
ّكليذاّ ّالمتمقيّ، ّكخاطبتّركح ّإال  ّمعيف ّفيّمستقر ّالّتستكيف ّفكانتّركحو ّمقدس، ّالىّعالـ استمالتيا

عبّعمىّ لازّىذهّّّ يرّالمؤمفّباإلس ـّأفّيفؾّ تمي زتّّالفنكفّاالس ميةّّبميزةّخاصةّجعمتّمفّالص 
فراتّكّرمكزىا؛ ّّّالش  ّاالس ميّألف  عفّمدىّنقاكّّىكّعالـّبعيدّعفّالفكضىّكالعبثيةّ،ّكىذاّّيعبرّالفف 

كحّ ّتّركحيةّمنطمقياّالفكرّاالس مي.جمالياتّذاتّنفحاتّايمانيةّكّدالالاالس ميةّكماّزخرتّبوّمفّالر 

محاكّكّليذاّجاكتّّكّ دتّفيّّأشكالياّمصبك ةّبالعقيدةّالس  ّألبسّّّّ)القب ة.ّالكككب(قدّتجس  كما
ّم تخي مةّقصرّالز ىرا ّكىيّصكرة ّفتبدكّأكثرّجماال  ّبأقراطيا ّالتيّتتحمى  ناك ّالحس  ّالمرأة كّحمي 

كلّكماّيتكازىّقرطيّالمرأةّفيّ لصكرةّحقيقيةّبيفّ)الز ىراكّكالمرأة(ّفتبدكّقب تياّمتكازيةّدقيقةّالش 
ّ.أذنيياّمعّاستدارةّكجييا
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ّاّكّ كري ّالص  ّالفضاك ّالمتخيمة ّالمرأة ّالت فكرّالمحلت شكيميّلصكرة ّتبعثّعمى ّالخمق كمة
كلّالمقكسّحّّصكرةّالزىراكّمفّخ ؿّع ماتّفتتضكالتدبرّفيّخمقّهللا،ّ أيقكنيةّتكضحّالش 

ّالز ىراك، طح ّّلس  ّالمسمـ ّالمعماري ّالفناف ّاستكحاىا ّديني ة ّفني ة ّجمالي ة ّداللية ّبقيـ مفّفتكحي
ّ.عقيدتوّاالس مية

ّإلماحّالىّالخمكدّك ّابفّزيدكف ّلممسراتّجدّكانتّزىراك ّعفّحديقة ّعبارة ّإلماحّخمكد ّلكنو ،
ّمشابيةّلممكصكفةّفيّالقر فّالكريـ.

ّالز ىراكّك ّىذه ّفي ّحق ا، ّكالمقبكضّعمييا ّشعري ا، ّالمستعادة ّالسعادة ّلحظة ّكماؿ ّ-يستثني
لةّ ّإلىّفردكسّالت فصي تّاألرضيةّلز ىراكّالحقيقيةّذاتّالكجوّالمثيرّل نقباض.ّ–المتحك 

فيّقصيدتوّ"  م رت ني"ّبعدّماّأباحّلوّالمعتضدّالت نزهّمعّحرموّفيّاحدىّضاّكماّقاؿّأي
ّ(1)ّجن اتو:

لَّ القريض   ْدٍف،        جاؿ  في كْصِفيا ف ض  ػػػػػػػػػة  ع   بكَّأ ْتِني ن ْعماؾ  جنَّ
ٍف، كِظلٌّ بػػػػػػ ركٌد،        ـٌ ي ْشفي النَّف كس  مريػػػػػػض      م ْجت ًنى م دَّ  كن سي

ْرد  أْف عا      رض  ت ْذىيب و  ليا تفضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض   ل  الك   كمياه قْد أْخج 
ـ  ق ْمنػػػػػػػػػػػا:     ماِئ نَِّت اْلح  مَّما غ  ْعب ٌد إْذ شاد  أجاب  ا ْلغ ريػػػػػػػػػػػض      ك   م 

مَّة  م شيَّدة ا ْلم ْب          اكْرت  ح  م ج  ـِ فيو ك  ا خ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  ِلب ْرِؽ الر 
، عْميو          ٌر أْكق د  ا ْلِفِرْند  ْرم  ٌل ب ْحر ه  الز الؿ  ي فيػػػػػػػػػػػ    م  ْمس   ػػػض  ػػػػس 

ْمي   ْسط يا د  ل  ِمْنيا،  ٌة ي ركؽ  اْجِتالء  ا ْؿ      ك   ػػػػػض  كي ْفِتف  ا ْلتَّْبِعيػػػػػك 
دٌّ أسيٌل ،     خ  ٌر  ناِصٌع، ك  يًّا ط ْمٌق، كط ْرٌؼ غ ضيض           ب ش   ك  م ح 

مَّو   ـ   ق ضيب  اْؿ        ب اِف، إْذ ع  ـ  كما اْست قا  ض  ث راه   األريػػػػػػػػػػػػػػػػكق كا
ب ْت في      ِق أراؾ  اتِ ساق و  اك ـٌ، لْك أنَّيا اْست ْغر   ػػػػػػػض  إلْغريػػػػػػػػػػػػػػػػػاْبِتسا

 ك باإليحا         ِء ِمْف ف ْرِط ل ْطِفِو ت عريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  ك التفاٌت، كأنَّما  ى  

                                                           

ّ.281-280ّالديكافّابفّزيدكف:ّ-(1)



 الفصل الثاني......سيميائية الم  كف ك مصادره ك أبعاده الداللي  ة في كصف البيئة األندلسية

 
158 

مِ يا ت ْعكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض   ا إْف         ِلْمي كى ع ْف م ح   ل م ٌع ط مٌَّة ِمف  الع ْيِش، م 
اعرّكىكّيتنز هّفيّجنباتّالقصرّالذيّشب يوّبجناتّعدفّلجماؿّما ّيحيطّبوّمفّالش 

ّبركدّكمياهّتسيلّبيفّمفضضّكمذى بّّنسيـ مسّعميلّكظل  نتيجةّالنعكاسّأشعةّالش 
ّ.عمىّسطحيا

ّكالحدا قّ ّباألحكاضّكالبرؾ ّكمبانييـ ّقصكرىـ ّي حيطكا ّأف  ّعاداتّاألندلسييف كمف
الان اك،ّكيستقدمكاّأن درّالط يكرّكالز ىكر،ّكقدّكافّقصرّالز ىراكّىكّأحدّأىـّالقصكرّالتيّ

ّكقدّّتزينتّّبكل ماّيبيرّالن اظرّمفّعيفّحار ةّّتشفيّالعميلّمفّعم توّتسيلّبماكّصاؼ 
انعكستّتمؾّالن قكشّعميياّمفّالمرمرّالمشع ،ّفبانتّمفّصفاكّالماكّالز الؿ،ّكبياّدميةّ
ّمث ّ رب  ّىيّمفّالر خاـ،ّكمنيـّمفّقاؿّأن ياّمفّالعاجّت ض  ـ،ّأك  من قكشةّباألحمرّكالد 

تميل ِفّتس  ّأسيٌلّكمحي اّطم قٌّكلّناظرّإليياّفتبدكاّكبشرّناصعّالّفيّالحس  ّبياضّلوّخد 
ّكابتس ّباف، ّ صف ّكأنو ّكقكاـ ّ ضيض نعياكط رؼ ّص  ّدق ة ّبمدى ّتكحي ّ ريبة ّامة

خاـ ّالمعماريّاألندلسيّمفّّفالن قكش كالمرمر كالعاج كالر  ّالفناف ّأدكاتّاستقدميا كم يا
ّمفّباحةّّقصرهّّجن ةّترفلّبكلّجميل.ّأقاصيّالعالـّر ـّّثمنياّّالباىضّحتىّيجعل

كلـّيكتفيّبيذاّبلّراحّيضفيّعميياّأب يىّاأللكافّمفّأحمرّدامي،ّكأبيضّناصعّّ
احكة ميةّالض  اطعّعمىّلكفّالبرؾ،ّكماّّكّالمكفّالمذى بّكّ،فيّلكفّالد  ضّالس  المفض 

مسّعمىّصفحاتّالبرؾّ، كحتىّّزادّالمشيدّحركيةّفيّسي فّالمياهّكتراقصّأشعةّالش 

اتّعذبةّّترتاحّلياّاآلذاف.يّ  ّنطقّفضاكهّالمشيديّجعلّمفّىديلّالحماـّزخ 
ذكرّابفّزيدكفّألكانوّبطريقةّ يرّمباشرةّّمحم مةّبدالالتّّجاكتّكع ماتّأيقكنيةّ
ّتاريخيةّّ ّ ّديني ة ّجمالي ة ّبدالالت ّلتكحي ّم ذى ٌب( ض، ّمفض  ،ّ ّناصع ّ)ال دـ، ّفي تمث مت

ّ كح ّالر  ّجماؿ ّمف ّجناتّمستكحاة ّفي ّاالستقرار ّتباي ّالتي ّالز اىدة ّالمجر دة االس مية
بانيّالخالد،ّ كيبقىّالفنافّالخمد،ّفترسـّلنفسياّجنةّدنيكيةّلكن ياّالّترقىّلذلؾّالكماؿّالر 

يفّالحنياّكمفّالت اريخّالاابرّ ّنكرّالخمكدّمفّالد  تمد  األندلسيّاأليقكنةّالتيّتشع ّبريقا ّتس 
ّلحضاراتّ فمة.
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ّ(1):ّابفّالحدادّيصاّقصراقاؿّّك
ْسِنوِ  ْرد  م ْمت ِفت  كال الن سريف          قد عط ل األزىار زاىر  ح   ال الك 

 فاجعْل ج فكنؾ  ت ْجِف منو  ف تكره        ن كر  الخدكِد لو األكف  ج فكف  
 كف ػػػػػػػػػػػػػػػػػت ْعديم يا زيٌَّج كال قان        ف ن جكم و  ز ْىٌر ثكابٌت لـ يْرـِ   

ّتع اعرّيبدكّقصرّالمعتصـّمفّعمىّحد  اخلّخاؿّمفّاألزىابيرّالش  ّرّالطبيعي ةالد  ،ّإال ّأف 
ّيعكضّذلؾّ ّ ن و  ّبخدكدّقصالنّ ح س  ّالذيّشبيو ّالمسنكف ّبمرمره ّ ّيممع ّصحف ّبو ّكجد ّكقد ،

ّتّ  ماكالحسافّالبيضّ،ّأماّالمصابيحّالمنيرةّبدتّكنجـك رىاّّكلكنياّنجكـّثابتةّالّي سيّ ّ،ض  ّالس 
ّالتدبيجّفيّتزييفّالقصرّّفزيجّكالّقانّك ّكىذا ّمّك؛ ّداللةّعمىّالرقيّالفكرّيزخرفتو ّاىيّإال 

ّ.الذيّكصمتّإليوّاألندلسّفيّتمؾّالحقبةّمفّالزمفّّكالبذخّاالقتصاديّكاالبداعّالحضارّي
ّ:(2)كقاؿّفيّالقصيدةّنفسياّ

 ك المجمساف الن يراف تآلفا        ىذا ليذا في البياء قريف  
 ككأف  راسـ  خط ِو إقميدٌس         فمكاثل  األْشكاِؿ فيو فنكف ٌ 

و   التَّْحجيف   ٍف تقكيس   مف دائٍر ك م كع ٍب ك م عي ٍف         ك م حجَّ
امخّلمقصرّكّالذيّيرتكزّعمىّا داللةّعمىّألعمدةّالضخمةّدكفّأفّتأبوّلثقموّفالبناكّالش 

ّالمحكـ اعرّبنا يا مفّأجلّّالمضافةّالىّاأللكافّتمفةاليندسيةّالمخّشكاؿاأل،ّكماّكصاّالش 
ّ:(3)تزييفّالقصرّكزخرفتو،ّثـّيكاصلّالحديثّعفّألكافّقصرهّفيّاألبياتّالمكاليةّ

كل  خ طكِطوِ صكت       ككأف  طرفي ِمْسم عي، ككأن و     تمحيف   كش 
 كف  ػػػػكنفيو  كذاب  المؤلؤ الم     يا       ػػػػفكأن ما ساؿ الم م ت أللئِ           
دكِد كضاءًة     ك   المْسنكف ، ال المرمر  صْحٌف لو كأف  مبيضَّ  الخ 

ن كز ه  قاركف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأْبدى لديْ شى بم ذى ب ل ْمِعِو فكأن ما       ت غْ   ِو ك 
                                                           

ّ..270صّابفّالحداد:ّالديكافّ،ّ-(1)
ّ.273-276صّالمصدرّنفسو،ّ-(2)
ّ.273-276المصدرّنفسو،ّّّ-(3)
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 ّثالث  القمريف في ضكِءييما     فيو ت ضئ  لنا الم يالي الج كف  ىك 
يّفيّتأثيثّقصكرهّماىيّإالّداللةّعمػىّالبػذخّاالقتصػادي،ّالبيرجةّالتيّاعتمدىاّاألندلسّك

بتفػػردّصػػنعتوّكحذقػػوّفييػػاّ،ّفكػػافّكالرقػػيّالفكػػريّالػػذيّكػػافّيسػػكدّالفنػػافّالمعمػػاريّالػػذيّتميػػزّ
تاريخيػػػةّّبػػػدؿّالثقافيػػػةّّكالفكريػػػةّكّالدينيػػػةّّكدالالتّعػػػدة ّمنيػػػا:ّالبنا ػػػوّصػػػرحاّناطقػػػاّيعبػػػرّعػػػفّ

 عنياّبالكممات.ّّّّالتعبير
عم اركّابفّ

قيّ ّ(1) م ش  ّقصػرّشػي دهّبنػكّأمي ػةّبقرطبػةّحػيفّتنػز هّّ(2)يصاّقصرّالدِ  كّالدمشػقي 
اعرّفيّمعالمياّفقاؿّ: ّالش 

ـ       فيو طاب الجنى كفاح  المشـ   مشقي  ي ذ   كل  قصر بْعد الدٍ 
 يٌر        كثرى عاطٌر، كق ْصٌر أشـ  ػػػػػػػم ْنظٌر رائٌق ، كماٌء نم

ٌب الم يل  ك الفك  بت  فيو          ْنبٌر أْشي  ْنو         ع   ٌـّ ػػػػكمْسٌؾ أحجر  ع 
ّ ّيندىشّمف اعر ّكلّالش  ّيحتكيّعمى ّفيك ّقصر ّيضاىيّجمالو ّال ّإذ  ّالدمشقي؛ قصر

ّكّةّّتجريّفيّسكاقيوشيكّجميلّمفّنباتاتّّفك احةّتعبقّبأريجياّفيّاألنكؼ،ّكّمياهّعذب
فاحّكقيلّفيوّ"أن وّقصرّشّكّ،ّتربتوّالعاطرة ِد،ّكّي دهّبنكّأمي ةّبالص  ّفيّاتقانوّإلىّّالع م  جري 
ّك ّأمد، ّكّ ير ،ّ ّبناؤه ّكّأب دع  ّساحاتو ّكّن م ق ت  ّميدافّفناؤ ه ، ّك ات خذكه مضمارّّمراحيـ،

رّؽحككاّبوّقصرىـّبالمّ،ّكأف راحيـ م عكهّكالكككبّالمشرّؽّ،ّكش  ّّ(3)".أط 
ـّكتراسمتّفيوّالحكاسّمفّ)ّىذاّالكصاّال ذيّكّكلّ ػدتّاألجػكاكّّك الذ كؽّ(ّالش  التػيّمي 

 .اكّالتشكيمي ةّلوإالّبعدّتمييدّاألجّكّ،لبركزّالم كفّال ذيّلـّيدخلّمعترؾّصكرةّقصرّالد مشقي
**ّ** 

                                                           

أربػعّما ػةّلميجػػرةّّبػفّالحسػيفّبػفّعمػارّالميػػريّنسػبةّإلػىّقبيمتػوّ"ميػرةّ"بػػفّحيػدافّالقضػاعيةّكلػدّسػنةّاثنػػيفّكعشػريفّكّ-(1)
ـّبقريػػةّشػػنبكسّمػػفّأربػػاضّمدينػػةّشػػمبّّككػػافّمػػفّاسػػرةّمتكاضػػعةّالّشػػأفّليػػاّبػػالظيكرّكقػػدّنبػػ ّفػػيّشػػعر1031ّالمكافػػقّؿّ

ـ./ّّينظػػر:ّابػػفّعمػػارّ:1084ّق/477لحكػػـّقتػػلّسػػنةّالمػػدحّمػػفّأجػػلّالت كسػػبّّككػػافّمادحػػاّلممعتضػػدّحتػػىّقربػػوّلمػػكزارةّكّا
:ّبايةّالممتمس،ّ/ّترجمتوّفي18ّ-17-16-15صّشعره، ّ.148صّ،ّ(228)عددّّ،14مج1ّج/الضبي 

ّ.94-93صابفّعمارّشعره،ّّ-(2)
ّ.470صالمقري:ّنفحّالطيب،ّّ-(3)
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البي ػػػةّمػػػفّخ ليػػػاّعمػػػىّكػػػافّبمثابػػػةّكػػػكةّنطػػػلّّالثػػػانيّّالفصػػػلّيتضػػػحّممػػػاّسػػػبقّأفّ كّّ
ليػػػاـّالشػػػاعرّالػػػذيّاتخػػػذّمنيػػػاّّمػػػادةّإلّاالمنػػػاظرّالطبيعيػػػةّالتػػػيّكانػػػتّمصػػػدّرحيػػػثّاألندلسػػػيةّ

ّيصػػنعّمػػفّألكان ّفكانػػتّالسػػتقاكّألكانػػوّفيػػكّالّيمبػػثّأف  ّيػػاّلكحػػةّشػػعريةّترفػػلّبكػػلّمػػاّىػػكّحػػي 
سػػػياّكّضػػػككّقمرىػػػاّكّأشػػػعةّشمّ،بريػػػقّنجكميػػػاّكسػػػحبياّكّ،اسػػػكدادّّ يكميػػػاّزرقػػػةّالسػػػماكّك

ّبمختماّاألزىارّّكتنكعياّاخضرارّأراضيياّالمنعكسةّعمىّّسطكحّأكديتيا،ّكّركابيياّك
كّحيكانػاتّراكضػةّمتباينػةّّكػلّمػاّيتحػرؾّّفػيّتمػؾّالطبيعػةّمػفّطيػكرّسػابحة،ّ،ّككّالحشا ش
طبيعتػػوّّبقصػػا دّشػػعريةّناطقػػةّبػػالكاقعّاألندلسػػيّكّأليمػػتّّقريحػػةّالشػػعراكّفجػػادكاّّاأللػػكافّالتػػي

ّّّ.الاناكّ
لمػادةّالدسػمةّالتػيّ ػذ تّكماّأثارّالفصلّالثانيّّالجانبّالمعماريّّالذيّكافّبمثابػةّّاّّّ

رحّالمعمارّي ّطبيعةّذلؾّالص  كّقدّرسمتياّيدّمبدعػةّّتفننػتّفػيّّ،جسدّالقصيدةّاألندلسية؛ّألف 
جعمتػػػوّلكحػػػةّناطقػػػةّبتػػػاريخّّكّ،اّحيػػػثّبصػػػمتّالفضػػػاكّالمعمػػػارّيىػػػمػػػفّزكاياّزاكيػػػةتمػػػكيفّكػػػلّ

أحضارةّ  .فعظيمةّالش 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

صلـــالف  

الثـــالث  



 

 الخمرة ئية الّلون في وصف المرأة وسيمياالفصل الثالث: 
 ف المرأةــــــــــــــــــون في وصـــــــــــــــــــــــــــــالمبحث األول: سيميائية اللّ    

 ة للجسد.ـــــــــــــــــــــــاللون والصورة الحسي.1   
   لّي ــــــــــــــــــوالح الّلباسوصف سيميائية اللون في  المبحث الثاني:    

 األندلسيين 
 .باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الل .1
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحــــــــــــــ .2  ـــــــــــــــــــــلي 
 ة.ــــــــالشعرياألغراض  ون وـــــــ  الل .3

 ةمر ــــــــــــــــــــالخف ـــــــــــــــــــــــــوصالمبحث الثالث: سيميائية الّلون في     
 .الس األنســـــــــــــــــــــــــــــــــوصف مج .1
 .مرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون الخ .2
 .مرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكؤوس الخ .3

 الخمرة و و بيعةالط  بوصف   الحليّ  المبحث الرابع: عالقة الّلباس و   
 المرأة

 لي بوصف الطبيعة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالقة اللباس والح .1
 .األمكنة الحضاري ةعالقة اللباس والحلي في وصف  .2
 .والطبيعة  لي بوصف الخمرةــــــــــــ.عالقة اللباس والح .3
 .ـــــــــــــــــــــــــــــون العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الملــــــ  .4
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فػ  ندػةص حػرح فيػةممت ميػةممم فّاةلػم فػ  المتتمػ   مهمػم احتمت المػرةة انددليػ م منةدػم      
الُمَيةتالت ك الُمطةرحػةت كيػةتدت  ةْثرت متةليه بةلمدةظرات كتدم قه ك تزييده، نمة  اندب ك

تمةؿ النيئِم تمى ازدمةر ذلؾ مبةمُج  الحضةرة الّراق م الت  َغَمَفْت دَكر انددلس نُزخرِفهة دةم ؾ ن
، تدػػػد َدَيػػمةِت انيػػػحةِر فتزمػػػُر ا داُب، مػػت ةممهػػػة يدطقػػػكف نرقػػةئ ِ  ان ػػػاةرانددليػػَ م التػػػ  تا
خةحػػم  كديبػػةت ةددليػػ ةت خمػػدمّف التػػةري  ةيػػمةص عماػم ن ظهػػرت تم ػػه ك  (1)كتتغػّذػ  انلبػػةب 

ندػػػػت  دة دػػػػذنر دفػػػػر مػػػػدهف تمػػػػى يػػػػني  المثػػػػةؿ ع الححػػػػر كع فػػػػ  القػػػػرف الخػػػػةمس الهتػػػػرؼ، ك
  .مف ال ةترات غيرمف ك مهتم ندت الّت ةد  ، ك(2)  الميتكف  بةهلل، ك الغيةد م النتةد م

ثػراص المارفػم إمةص ك تكارؼ ُنّف ُ  ةرْنَف فػ  إ الكاضح ةف الّديةَص انددلي ةت حرائر ك مف ك
رؼ ُنػّف ةْباػَد ةثػرا ل نػ  ةّف التػكا إْف نةدػت الحرائػُر ك الَيػيدات ةكنػُر ةثػرا ، إعّ  اندب الّديةئ ، ك ك

مّ ػاراص، حيػث راحػكا ُ فتّدػكَف ك يتفّددػكف نػذْنر المػرةِة فػ  ِ ػارمـ لإّف الّديةَص باةمم ُنّف مةدة  ديػمم 
فػػ  ةلػػكاِف َدْظِمهػػـ، ك خحكحػػة  فػػ  الغػػزؿ، ك فػػ  كحػػس الّطن اػػم انددليػػّ ِم الّيػػةحرِة ا يػػرِة  ك
ـّ لػػـ  نػػف ةمػػةـ  يػػدتك إلػػى الغػػزؿ، ك ك ،نػػ   ػػ ص فػػ  نيػػت اندػػدلس ُ غػػرؼ بةلحػػبك (3)  مػػف ثػػ

راصمػػة ف ضػػة  مػػف  ػػار  إّع ةف تدقػػةد لاكاطفهػػة، فتحّنػػت ك تغّزلػػت، ثػػـ خّمفػػت ك ،القمػػكب الّ ػػةغرة
 الغزؿ الرائ  التمي .

 رّقته  الّدة ئم مف الّتفدف الن ةد  ف  كحس محةيف مف ةنرز يمةت الغزؿ مة تتمى ف   ك
ف  تحكير م ةترمـ المتضةربم ك  ديةص انددلس التم الت،مف  ق  الّ اراص ف  حّنهف مف 

إقبةؿ كا تراض، فنةف مف الّطن ا  ةف يؤثر  باد، ك قرب ك متر، ك تتةمهّف، مف كح  ك
الت  كيم لمؤثرات الح ةة اعتتمةتّ م ذلؾ التك ف  دفي م الّ ةتر انددلي  الت  نةدت مرآة تة

                                                           

  1 ط، نيركت ،دم   ،الَتكزي  ك الَد ر ال مةمم لمطبةتم ك دار ،ديةص مف انددلس :ةحمد خمي  تمام-(1)
 .12ص ،ـ2001ق/1421.
نسبة إلى بجانة، وهً كورة عظٌمة ، وتشتهر بإقلٌم المرٌة، وهً أهل المائة الرابعة/  –بالنون  –الغسانٌة البجانٌة  -(2)

. و الغسانٌة  مدٌنتها بّجانة ، و ٌبدو أنّها عاشت فً أواخر القرن الرابع و شطراُ من القرن 081ص، 4 المقري: نفح الطٌب.ج

ٌْران العامري، وهو من موالً الخامس الهجرّي ، ألنّ   .041نساء من األندلس صخلٌل جمعة :  ٌٌن/أحمدالعامرها امتدحت َخ
 .12ص ،اندب الارب  ف  انددلستتي :  تند الازيز-(3)
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لمحرؾ نةدت الاحب ارقتهة ك لتمةؿ المرةة   ك (1)ةف تغّير مف دظرته لتمؾ اندثى مف التدير 
 الركح . تمةلهة ال نم  ك كتدةكلت مفةتدهة لقمـ ال اراص الذيف قةلكا قحةئدا طكاع 

لحيّ  الذؼ يتتب    لكف الحق قم تنس مذا فقد حةفع الّ ةتر انددلي  تمى طن ام الغزؿ ا
مف ةنرز المكاقس  ّى الم ةتر، كمة  ضطرب فيهة مف  ت تيد المحنكبم، كيتمّمس مفةتف  ك

 )كح  كك ( ليف الت  تككف مكضكع تحكير له تمؾ الت  تد ت نيف المحنيف مف )قيكة ك
الغزؿ قد تكّقس تدد حدكد  ف  ن  مذا دتدبنةص(، ك  )دمكع ك ، كتتةب( ) نكػ ك ك متراف(،

الكته القمر،  ك الكحس المةدّؼ لمة  اّ قه الّ ةتر مف ةتضةص تيـ حنينته فةلقةمم قضيب بةف
الّرضةب  الخدكد تفةح، ك ك اندةم  يكيف المحةتر درتس، ك الّ ار لي  ةك ذمب، ك ك

 .(2)الخةؿ تمى الخد  خمر، ك
ةحةي يه  إلفراغنةدت له فرحم مكات م  مندعرّيةـ لككف الّ ةتر انددلي  فدةف ك  ك

البحريم الت  تكتد ف  تمؾ  مفردات لكد م مدتقةة ندقم مف المدرنةت الحي مالت ة م مف خالؿ 
ن  ةتر  حكر مف خالله بمثةبم ريكؿ مف ال ّ كد م المفردات المّ تمؾ نيد ةّف  م الخالبم،الطن ا

ةـ  ،لفراقهة ةـ حزدة  ، لهة ك  كقة   ةكةف ذلؾ حبّة لمحنيبم ةـ حديدة  مة يختمج دفيه مف  اكر يكاص 
 .ةيدة نرض البالد، ك  كقة لربكتهحد
  ندلسيةاأل  سيميائية الّمون في وصف المرأة المبحث األول: 

 الصورة الحسية لمجسد ون والمّ  .1
قػػد   ػػّنمكمة فػػ  لكحػػةتهـ الّ ػػاريم ك ك ،ةنػػرز الم ػػةمد الحيػػ م التػػ  دظػػر إليهػػة الّ ػػاراص مػػف

تحييػػػة فػػػ  تحييػػػه تامقػػػيف مزتكمػػػة  ك فرتػػػكل ةلكادػػػة  الػػػذؼ  دثػػػكؼ ان تفددػػػكا فػػػ  كحػػػس التيػػػد

                                                           

 .172-171-170-196صالمرت  اليةن ،  تتي ، تند الازيز :ٌنظر -(1)
 .172-171- 170-196ص المرت  دفيه، ٌنظر: -(2)
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ةكحػةؼ الػذؼ  قػكؿ فػ  الّ ػةتر ةنػ  بنػر ن نػف يػكار ان ػنكدّ  مػ  الندا م  ك، تحكيرية دق قة
 (1)بةلغراب انيحـ:   ارمة قد  نههة بةلغزالم ك نينته كح

 أعطاك جانبو الغراُب األْسحــَم     َوَمَضْت تُجرُّ وراءىا شعرًا كما        
 عين الرقيب ويكتمُيْخفيو عن       ـــــو       ــــــــــواقع إثرىا فكأنَّـيمحو م

 خٌط كما ُرقَم الّرداُء الُمعّمــــــــــمُ    والمسُك فوق الترب من أْردانيا         
 دعلػػم تمػػى  ػػدة يػػكادل  الغػػراب ب ػػارمة الطكيػػ  انيػػحـ نمػػكف  مػػدح الّ ػػةتر حنينتػػه متغػػزع 

 حػػكر رائحػػم نتّدػػه يخػػةؼ تميهػػة مػػف الرقيػػب، ثػػـ  ك ،اّلػػذؼ  محػػى ةثػػر ةْقػػدامهة همبةلغػػة فػػ  طكلػػ
ـُ. ذالب  نرائحم الميؾل إْذ يخط التربم ةةْرداده  نمة الّرداُص المخطكط الُماّم
  ػػمّ م لتترايػػ  مػػف خاللهػػة حةيػػت  الّ ػػـ ك ك ،يػػربط اّل ػػةتر نػػيف حػػكرتيف لكد ػػم بحػػريم 

 ذؼ يثيػػػرل كتطرمػػػة اّلػػػ إّدمػػػة يتغػػػزؿ نمبةيػػػهة ك ك ،البحػػػر، فػػػال  نتفػػػ  بةلكحػػػس الحيػػػ  لحنينتػػػه
  هكة الحب.  يكقع ف ه

 :(2)ف  المدح  قكؿ ةن  بنر  ح  نف بق  ك
ْت عمى الُعّناب  و أْسَبَمْت لؤلؤًا من نرجٍس فَسَقْت         وردًا و عضَّ

 خّديهة)كردا(ك تيديهة )درتية ( ك م  تبن  فمّث  دمكتهة)لؤلؤا(  الّ ةتر الحنيبم كحكر 
 ح ذلؾ ف مة يم :  منف ةف دكض ( كاك  فتيهة)تّدةبة ( ك ةيدةدهة) ُنرد 

 حفةئهة . لؤلؤة دعلم تمى  ّدة دقةئهة ك الدمكع
 رتس ن  دبةت يتةكرل .رتس دعلم تمى  يهةمهة القةتمم نمة  قت  كرد الدّ الدّ  الايكف 

 الكرد دعلم تمى احمرارمة. الخديف
 .الُنرد دعلم تمى دحةتتهة ك ن ةضهة   انيدةف
 احمرارمة حمرة ثمر الُاّدةب. الاّدةب دعلم تمى تمةلهة ك الّ فةل

                                                           

 .819ص ،2،ج2: الذخيرة، ؽةـانف بي -(1)
 .623ص المحدر دفيه، -(2)
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اّلذؼ تحظى به  التمةؿ ماةدىن  كاحد تحم   نيت ف  تةصت المتتمام الحكر مذل ك
 ) الن ةض، ك: فميتايدة بادة ةلكا نتّده مةث  ةمةـ الا ةف ، كالذؼ حكر تيمهة حنيبم الّ ةتر

 ك تكح  بمدػ نراتم الّ ةتر ف  تكظ فهة نمهة ك انحمر(ل ك  ةب، ك الّ فةؼ،الُادّ ، ك اليكاد
 نتّده رّيةـ يكزع ةلكاده ف  ةدّؽ تفةحي  لكحته. ، كتكزياهة
 تذب تذكبم كالمرةة، ف تت  مرمس رقي   مك يتدةكؿك  ع ينتهج  ارل إعّ  ك ن   ةتر    

مضض الحرمةف الذؼ ةقَض ك َب الذؼ يخف ه ف  قمبه، الله تف الحاندثى، يدَفُس مف خ مذل
  .تمى دفييتهتف لهيب الَ كؽ الذؼ اكتكػ به، ليدانس ذلؾ ك  مضةتاه،

ار انددلي  عي مة ال ّ  كـ،  ار الارب  مدذ القداحت  منةدم ننيرة ف  ال ّ قد الخةؿ ك ةّمة  
عت ، تك  كل اراص ف  ةكحةفه تكعت  ن ض، ك له حضكر كاي  ف  تةلـ التمةؿ انالذؼ نةف 

 ك ةيةليب م  ةقرب مة إلى ايتغالله بطرؽ ةخرػ ال اراص  ، فقد لتتةمة ف  تةلـ التمةؿ انيكد
 انف خفةتمك  لتيـاكزاف  كق  إعّ ةيدمة  الخةؿك   (1)المدطق م  تككف إلى التفميس ك المقةبيةت 

 (2) : قكؿ ف  ضد م لكد م رائام
 مْسك فوق َجْذوة ناره ل الخال في صحن خّده      ُفتاتةووجو تخا

تمى ه ف  كحف ف  مذل انن ةت ةندع الّ ةتر كف  لكده،  ؾالخةؿ تةدة مة ُ  ّبه بةلمي
مذل الحكرة تتا   )فتةت ميؾ فكؽ تذكة دةر( ( ةن ض ف  ححف خدّ  الخةؿ) كته ةن ض 

الّتضةد مف خالؿ الّدص بحث تف المادى الامي  الذؼ يرنف كراص دييج ف  تمم م  الخ ةؿ
 قريحماندثكؼ الذؼ لطةلمة ةلهب  م التمةؿيكح  ندعلل (يكاد الخةؿ ك ن ةض الخدكد  نيف )المّ 

  .لكتم احس بن ةدهـ حبة كف ال اراص
، انكلى قضيته ت نةدحيث بةلّ مس  إ ةمةم نهة   والدة"ف  كحس  ابن زيدون  قكؿ  ك

ف   مدفةل ك اغترابه، ك ف  يتده كحّمه ك ترحةله  ه كمدةم ظته كظّمْت حكرتهة تالحقه ف   قف
                                                           

متمم )يهي  ن خحةكدم، ن تم  إيند ةف، تند المهدؼ التراح(: )المرةة  اليكداص ف  ةتيف ال اراص الارب القدمةص(  -(1)
 .986، ص 4،ج/ 8، دم  ، مج متم  المغم الارب م

 .622، ص2، ـ3انف بيةـ: الذخيرة،  ؽ -(2)



الخمرة و  المرأة وصف في اللون سيميائية..........................................الثالث الفصل  
 

 
170 

الت   ابن زيدون  مس  م (2) واّلدة ك (1)قد تمّمَكته ، كاقفه الي ةي م ك د ةطةته اندن متم   مك 
 (3) فيهة متغزع: ئالقةع تغيب فتتباه بت اتهة ةيدمة ذمب 

 لِك عند الغروِب، فْضُل الّطموعِ     لكْن      َضّرتان، و الّشمس أنت و
مف الّ مس، ةحيُف مف ْ هر  ة:  قةؿك ض ةص الّ مس  إلىت  قته يرتق  انف زيدكف بحكرة 

إْف غةنت  ميه ك    مس انف زيدكف فكعدة   ،(4)مف الّ مس ، ةدّؿ تمى الّحبح الّ مس
إْذ م   ميه  تمك منةدتهة ف  قمبه،  ك إ راقهةك نن ةضهة ( تكح  ضرتةف)ك نممم  الحق ق م،

 كالّض ةص   مة تحمالّ مس تةدة  ك ،ت رؽ مف المغرب انند م الت  تكير قةتدة الككف ك
 .لإلديةفالنهتم  ك الخير ك صالدف 
 (5): حس انف زيدكف خةع ةيكدا تدنرية ف  الخدّ    ةيتهة الّدفسة ف  قحيد ك 

ِه الُمذْ    ٌة     ــــــلو نقط ،الّثغر فّضضمُ   ّىِب من عنبٍر في خدِّ
 طموعو شمساٌ  من الَمْغرِب   و    ــــــــــأْنساني التوبَة من ُحبّ              

المغّطى مة خد  ةّمة  ،الفّضمتكامر  ت به  مكف ةيدةف كّعدة الت ن كف الفض ربمة يكح  المّ  
طمام  مس ندت ن فطماتهة النهّ م خةؿ نتّده تدنر ف  لكده الفةحـن ّم قد تُ  ك ،مذّمب ارمة الب

الفرحم  إحيةسباثت ف  دفيه الت  دة المفةتئم طّمم كع إلى انف زيدكف  قد  قحد كل مف مغربهة
                                                           

 ، تمةف، انردفدار الم يرة  لد ر ك التكزي  ك الطبةتمحالح ن ترار: درايةت تديدة ف  ال ار انددلي ، يدظر:   -(1)
 .72ـ، ص 2014ق/1435.  1ط
ةحػػرؼ. ك نةدػػت فػػ  ديػػةص ةمػػ  كعدة التػػ  ذنرمػػة  ةنػػك الكليػػد نػػف زيػػدكف فػػ   ػػارل ف دهػػة ندػػُت  ن نػػف  تنػػد الػػرحمف الدّ   -(2)

تميػهة بقرطبػم مدتػدػ زمةدهة، كاحدة ةْقرادهة حضكر  ةمد، ك حرارة ةكاند، ك حيف مدَظر كمخنر، كحػالكَة مػكرد كمحػدر. نػةف م
 ، كفدةؤمة ممابة لت ةد الدظـ كالدثر،  ا ك ةم  اندب إلى ضكص ُغّرتهة ، كيتهةلؾ ةفراد الّ اراصنحرار المحر

 –حػػالكة ت ػػرتهة إلػػى يػػهكلم حتةنهػػة ، ك نثػػرة مدتةنهػػةل تخمػػط ذلػػؾ بُاُمػػك دحػػةب ، كطهػػةرة ةثػػكاب .تمػػى ةّدهػػة ك الكتّػػةب تمػػى  
متةمرتهػة نمػّذاتهة ....   اطرحػت التححػي ، ك ةكتػدت إلػى القػكؿ فيهػة اليػني  ، بقمػم ُمبةعتهػة ، ك -تغمػد زلمهػة يمح هللا لهػة، ك

 .429، ص 1،ج1/انف بيةـ: الذخيرة، ؽ
 .428ص ،الديكاف :ف زيدكف ان -(3)
م،  دار الكتب الامم م ، نيركت، لندةف، حف  فدكف اندب، تحقي :  مفيد قم دهة م انرب  الدكيرؼ  هةب الديف: -(4)

 .34ص مة فيهة(،، بةب )ف  اليمةص ك 1جـ، 2004ق/1424
 .498ص ،الديكاف: انف زيدكف  -(5)
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الت  تدير  (كعدة)  قدسك ظةمرة نكد م ل ، حكرة ادي ، فةنف زيدكف تم  نيفالّدم مك  كاعرتبةؾ
 . الحرارة ك صالدف تباث ف ه  ح ةته نمة تدير الّ مس الككف ك

 (1) : والدة ف   قكؿ ة ضة ك
 قضيب البان ، يا ريَم الفلَ  فتيت  المسِك، يا شمس الّضحى،       يا يا

 ه بّ بنةم  تيمهة الذؼ ، ثـ تغزؿ نتّدهة الميؾ تهة الزن م  كنرائح ك  بوالدة ةترؿ ال ّ تغزّ 
 الخدكدك  الكته زمرة دقةص، نمة ةّدهة مُ  ك إ راقةم  انكثر  ك ،ىالّضح ضكص ّ مسبن ةضه 
 ة ام ةف ف  القد ـ  ف  اتقدك حيث  ةيطكريم  يخرج تف دعلته التمةل م ل حم  ةباةدا   فةلّمكف 
نكدهة ندت  والدةرفام منةدم لى إ بةإلضةفم ،مقّدسكمك لكف آت مف الّيمةص  لكف  ال مس
ريـ الفال ف   ك ،الردةفثـ  نههة بقضيب البةف ف  قدمة ، المخدكمم المحركيم فه   لالكزير

 .م ك حرن ّ  ،مبحريّ  ك ،مقد تم  ال ةتر نيف حكرة  م ّ  م يتهة، ك
 :(2)والدة ن ةض  نم  كحسقةؿ ف  قحيدة ةخرػ  ك 

مُس ِظْئرٌا  في أِكمَِّتو،     َبْل ما تجّمى ليا إاّل أحاييناَ   كانت لُو الشَّ
ع  هةّمتهة بةلرغـ مف ةدّ الذؼ اخترؽ نِ كيطكتهة  إ راقتهةكقد كرثت  ،مس مرضاتهة الّ فنتّف 

عيزاؿ انف  ك،   خدرمةفمحكدم ل فه  مخدكمم رفام منةدتهة ك ،ذلؾ لاّزمة ك ،مسل ّ ى تتتمّ 
 (3):يطكرة زمةده قةئالة والدةزيدكف  حد  مف 

 جاِب ــــــــــــعن ناظري بالحِ   ِت توارت ـــــــــــــــــالّشمس أن                   
ـــــــــــــــــــــاُه    البدُر، شقَّ َسنــ ما                    ـــحابـــــعمى رقيِق السَّ

 ابــــــــــــأضاء تحت الّنقـــ ما    ـــــــــــــــــــــــــيك  لإاّل كوج                      
لؾ ذ كف فضحهة  اةتهة المدير  ،م  تض  دقةبة ن مس تتيتر كراص الغيكـ كته كّعدة ك

 كتههة. تمى  دة ن ةض دعل  مؤ ر
                                                           

 .421ص ،اليةن  المحدر ،الديكاف: انف زيدكف -(1)
 .390، صدفيهر ف: المحدانف زيدك  -(2)
 .410المحدر دفيه، ص -(3)
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 (1) :ؿ قك  ف  قحيدة ةخرػ ك 
 أما لَك في ِسوى قمبي أفولُ    ِمن َعْبِد شمس،  أشمسٌا أْشرقْت 

يف نممت  ) مس( الت  يرمز نهة  الّ ةتر ايتخداـ التدةس نف  مذل القحيدة قد ةحيف  ك 
  قرةتم ه فك (2)ندك ةمّ م ةتداد كّعدة  نيف ) مس( ف  )تند  مس(  الت  يرت  إليهة  كّعدة ، كل

 ترق م.  ، ليكح  الّمكف بتباةد قد كرثتهة مف ةتدادمة دةوالّ 

رغـ مذا  الغزؿ بةلمذنر ك نذلؾ مف الغزؿ الم هكر ف  انددلسل الغزؿ بةلّدحراد ةت ك
  ص الذؼال ّ الدمةثم  إّع ةّف مة يندك مف ي مةص اندةقم ك التدك   ف  مكاض   الغزؿ، الزخـ ك

قد  ك ا بةرإلى انف  تةمر ك قد نتب إل َّ ك   قكؿ ةن كإلى ترات  الاةطفم الحةدقم،  ػةدّ 
رةػ مادة ُغالمة ف مة يمس كي مة ، ثـّ تّذر ك ةدنر بتن ةت  قكؿ فيهة ةنك انحبغ نف تند 

 :(3)الازيز
 يرُمْقَتِنَصِي بدر أنار من أُمْفَترسْي ظْبي أغرِّ غريِر          و

كف دعلم تمةل م تكح  نن ةض ةك ندر مدير ل حم  المّ  ،نضن  ف  غرّته ن ةض ّبه الغالـ 
ك الحيكاف،  ليريـ الامكؼ  ةتر  مقتبيم مف الاةلـتهه، فنةدت حكر ال ّ  ك إ راؽالغالـ ك 

  .الغرير الذؼ افترس لكاتج قمبه انغر حكرة   اريم متميزة لمغالـ
 (4) :ف  غالـ نف حةرة ال دتريد   قكؿ ك ةنك ن تند هللا

 قمرًا بآفاق المحاسن َيْشرقُ         ميفيٍف أْبصرُت في أْطواِقِو  و
 مرّد ذلؾ  ك ،الت  تيتمي  الّ اراص ف  انددلس مف ةمـ انمكر ةفالغزؿ بةلغمميبقى  ك

مف  انف حةرة رقد ايتكحى الّ ةت س، كدتيتم اختالط انتدةنيئتهـ التمةؿ اّلذؼ يتكفر ف  

                                                           

 .446، صاليةن المحدر  الديكاف: انف زيدكف  -(1)
 75حالح ن تزار: درايةت تديدة ف  ال ار انددلي ، ص -(2)
 .207، ص1،ج2انف بيةـ: الذخيرة، ؽ -(3)
 .834، ص2، مج2المحدر دفيه، ؽ -(4)
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 يط  دكرل  ك ،محةيده ة رقتحيث  صةلقمر المض ن فهك ،غالمه تمةؿتمةؿ الطن ام الككد م 
 . ليكح  القمر نن ةض الممدكح

  ّالّزىد:و ون الم 
 الّتخم  تف متاتهة  الزائممإلى ترؾ الدد ة ك  اإلديةف  بفنر غراض الت  ترتقانةحد الزمد ك   
ف  ذلؾ  حكر  ك الهدؼ الدني تف ذلؾ ينتاد ته ال هكاد م  تامته طن ا ك اإلديةففطرة لكف  ك

 ،ةْديةل كاتبةته الّديد م مك يتتم  تمةؿ الفت ةت حيثالقّس ك دظرة  الحداد اآلشيابن الّ ةتر لدة 
  (1) :مك يتيةصؿ قةئال فيرحت تْيده ك

 وقد رأى تمك الظُّبيَّاِت           وأيُّ  َمرِء سالٌم َىــــــوىّّ 
 عمى ُقُدوٍد ُغَصْينــــياِت   ـــات        ـفِمْن خُدوٍد َقمَريَّـــ  

 وقْد َتَمو ُصْحَف أناجيميم        ٍبُحْسِن ألحاٍن و أْصواتِ 
مّف يؤديف الكاتب ك  ،الفت ةت المي ح ةت ظر إلىمك يختمس الدّ ك   حكر الّ ةتر القّس     

قدمف المّ ةس  ك رف  ن ةضهة القم خدكدمفالتميمم حيث  الديد  متحيية ةتيةدمف المهفهفم
 .بتحكاتهف الاذبم اإلدتي  ك مّف  قرةف ،لـ يديى ةحكاتهّف الاذبم نةلغحف، ك

محنكبته  "نويرة"ف  الحديث تف مده  رغبم ديةص الّدحراد ةت مة مك إعّ الّ ةتر لإّف ِذنر   
  .مرةة ميتاربمفتمةلهة ممث  ف  تمةؿ تمؾ الّدحراد ةت ممة تامه  ا   تمةؿ ن  

محدر  خاللهة إلى د ةت ندةفذة ددفذ مفامك تمي  ةخذ  حس لبةس الدحر عدنهةرل بن  مة  ك
 (2):ف قكؿ التمةؿ اندثكؼ المتمث  ف  الّمبةس

مُس                امات المثاماتـــــــــــــتحت عمشمُس الُحسِن من بينيم       والشَّ
 وعاتيــــوَلْمُحيا ُيضــــــــــْرُم لـــــــَيا       ـــــــــــــــــــــــوناظري ُمْخَتمٌس َلْمحَ           

 ُعمِّْقُتيا  منذ ُســـــــــــــــــــــنيَّاِت    ة    ـــــــُنوْيريّ  ــــشا نارٌ ـــــــوفي الحـــــــــــ           

                                                           

 .159ص، الديكافانف الحداد ا   :  -(1)
 160صانف زيدكف: الديكاف،  -(2)
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كراص مف كتههة  ط  دكرف يلثةمة تمى كتههة م  تض   ك نويرة  حس لبةسالّ ةتر      
 ّمكف مدة نن ةض كته محنكبته،ليكح  ال ،الّ مس ف  الّض ةص تتيتر كراص الغيكـ نتّده ك ،دقةب

يةص حيث الدّ بةلّمبةس الّديد  لدحةرػ لى باض الدععت الرمزّيم الديد م الت  تكح  إ بةإلضةفم
 دقةبة.تض   ـ بامةمةت كتتامّ حراد ةت الدّ 

مك  ك ابن الحدادته التمةلّ م ليكح  بةلحةلم الدفي م الت   اةد  مدهة تف كظ فكف المّ خرج 
ليهة فراح يرػ ن  الديةص ف  التقرب إك  ،رؤيتهةمف الظركؼ ه تالت  مدا "نويرة  حترؽ ندةر 
 حكرتهة .

ك  المتاممم  قد اختمفت حكرة المرةة انددلي م ف  المتتم  انددلي  فمدهة المرةة انديبم ك 
التةريم الت  تككف ف  ةددى الميتك ةت اعتتمةت م مدهة  ك ،حكدم المدامم المخدكممالم الحرة
 (1) :تقكؿ كعدة ماةتبم انف زيدكف الذؼ مةؿ لتةريتهة  ك

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تيوى جاريتي ول كنت تنصف في اليوى مابيننا     لو
 مر ــــــــــــــو       و جنحت لمغصن الذي لم يثــــــــــــــــــــوتركت غصنا مثمرا بجمال    
 تري ـــــــــــــــــــــلكن دىيت لشقوتي بالمش ا     ـــــــــــــــولقد عممت بأنني بدر السم    

ف  ح  التـر الذؼ اقترفه  البن زيدون نيف تةريتهة لتنيف  ك ،تقةرف نيدهة "والدة لقد راحت 
 تةريم إلى مةؿك ص، اليمة ندر ضةم  الذؼ  ةهب ةضك  ده ترؾ تمةلهةف  حقهة نك  ك ،دفيه
ك خدمم مللت  تةدة مة تحتكر اليكد الانيد انيكد دعلم تمى المنةدم اعتتمةت م اك  ،يكداص

كف مدة تف مهم ة، نذلؾ يدؿ المّ نيكد مدنكذا ، فيبقى ااإلديةفالمهيدم لكرامم  انتمةؿ ال ةقم
الطبقةت الكةدحم الفقيرة ك نةدت يةئدة ف  انددلس حيث الطبقةت الحةكمم المداّمم الطبق م الت  

اندكثم  :)حكرة كعدة الغحف المثمر نتمةله(  منف تمثي  ذلؾ بةلمخطط التةل ك  ،المادمم
  ع ةدكثم  )حكرة التةريم الغحف الذؼ ع يثمر(ك

 مذا دعلم تمى اليكاد  تةريم  م ترؼ  كإذا نةدت كعدة  ندر اليمةص  ةؼ ن ضةص فةّف ال ك

                                                           

 .432-431ص ،1ـ، 1انف بيةـ: الذخيرة، ؽ -(1)
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ف كحفة دق قة مةتدة كحفكا ةتيةدم  منف القكؿ ةّف تّ  الّ اراص قد تغزلكا بةلّديةص، ك كك القبح 
الّتمكيد م مف الطن ام الت  نةدت مدةفية قك ة  مده، فةيتمدكا ةدكاتهـ التحكيريم ك ن س الميتكر 
 لمكضكع المرةة . 

 ةتمةل  اة تدحر ذا الحمّ  نكدهن دععته ك بةس ك  تف لكف المّ فّح حتى  نكف الحديث م ك
 التفحي . كرح رحدل ف  الادحر المكال  بنثير مف ال ّ دةف دة آثر ، منّم  لزيدم المرةة

 : األندلسيين  الحميّ  وصف الّمباس وون في سيميائية  المّ  المبحث الثاني:  
 الّمباس:.1
نةدت الندا م م  تزييف  ف  ة اةر القدامى الحم ّ  بةس كبةلمّ تدد الحديث تف تالقم الّمكف  

ك   اةرمـ فتامكمة نُنركِد الَاْحِب قد  كحس نالمهـ ف  ةنالمهـ بتحمى انلبيم كالّدرر ك 
مك التةحع  نمة كرد ف  ترتمم  قةؿ الّ ةتر  ك ك (1) الك   الّديبةج ك ، كالماةطس كنةلُحَمِ  

  (3) :ف  مد ح  ةحمَد نف ةن  ُدؤاد (2)بةص  ةقكت له ف  ماتـ اند
ْخِص ُمْظِمٍم مْستورِ ــــــــــــــٍم      عويٍص من اأُلمور بييو   غامِض الشَّ
ْمَت ما توعَّر من       بمساٍن َيزيُنُو التَّْحبـــــــــــــــــــــــــــيرُ   و     ــــــــــــــــقد تسيَّ

 النَّْس    ُح وِعْنَد الِحجاِج ُدرٍّ نثـــــــــــــــــــــــــيرُ  مْثَل َوْشي الُبرود َىْمَيَموُ 
الّدرر ن  ةْضفكا تم ه لكف  ك ،راص القدامى نكحس نالمهـ بتتم  انلبيملـ  قتحر ال اّ  ك

ك زّيدكل ُماّمـ .. ك ،طمخطك  ك ،مك   ك  ،زمرؼ  ك ،مفّضض ك ،س مف مذّمبذلؾ الّمبة
 رر ك التكامر.د  بتحيف ال
دمة تخض  لقكاديف ا ّ ك  ،كف ل يت اتتبةط م محضةالمّ  ار كالاالقم نيف ال ّ طن ام ةّف كبمة 

لهة نة فم تف ن ف م  تدهة مادى يدفتح تمى دععت ع ححر ثةنتم يدنث  ك ،م  ةمممتالم ّ 
                                                           

المتم  الارب   ،تند اليالـ  مةركف  قي :تح :التنييف الن ةف ك (:255-150)تمرك نف بحرةنك تثمةف  التةحع  -(1)
 .218ال ار(، ص، بةب)1، جـ1996، نيركت، اإليالم 

 .223ال ار(، ص) ، بةب1جالمحدر دفيه،  -(2)
 .223المحدر دفيه، ص -(3)
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ذؼ لطةلمة حف  ارؼ انددلي  الّ مف خالؿ الخطةب ال ّ  الحَم ّ  بةس ككد  ف  المّ كظيس المّ التّ 
هة ف  النيئم ر الت  كحمت ةكتّ حُض نيف مظةمر التّ  نتةري  متيد يتم  نيف ةحةلم الارب ، ك

 م خالؿ القرف الخةمس الهترؼ.انددلي ّ 
مف ةت  اف  إلثةرة مذا الادحر مك الدّ  كح  لتةري  الفردكس المفقكدالرّ  اعدتذابنةف  قدك 

ق  ف ةلكاف نكدهة محدر الرّ مكل تدهة ميتّ  كمة بةس كالحم ّ فدف ف  المّ التّ  رحد مظةمر
 .الاتي  م  تةري  انددلستكاح   مف دععت تمددة نتير يكح همة  ك ،الحضةرؼ 
ْف  مف يمكنه كِ  مّذنتم لخم  ةدكات تكاحم ّ   ياىح ةته  اإلديةف تنر مراح ظّ  كلهذا 

رفة  تُ دْت غَ  قةليد حتىّ التّ  انيريم مف الاةدات كت ق متهة التّ ممةريةت ُمقَددم بت نةؿ رمزيم ايتمدّ 
ك ن ام تمى كحس الطّ  ، ارللـ  قتحر ف  كاؽ ةتر انددلي  الذّ ال ّ  ة  تم ه، كتكاضامُ 

نيس ع  فس الب ريم مف تمةؿمك ف  نيئم ُمترفم بن  مة  يتمي  الدّ  م كفحيب خةّح  ،ةلكادهة
ف ة تهرت الاديد مف ،ةفالكتَّ  كؼ كييج الفةخر مف الّح حةؾ نهة ةتكد حدةتةت الدّ انددلس تُ  ك
قالطكف تلألي ك ثمةدمةئم َدْكؿم لديج ُطُرز الحرير نةف بةلمريّ  م: لمريّ  ا مف ةممهة نذلؾ ك ددهةمُ 

تكر اليَ  ةتُر المدم م كالَماَ  ك ةن لمادّ  الترتةد م نذلؾ لألحفهةد م مث  ذلؾ، ك لث ةب نذلؾ ك
اب الذؼ يةتد ال َّ  اعقتحةدؼالنذخ  مف البحنكحم ك هة انكفرحظّ  نذلؾ دةلْت  ك (1)مم المنمّ 

 ك   ّ ةتكدمة مف ُحم يدم كفدف ف  ادتقةص ةنهى ةدكات الزّ اختالفهة بةلتّ  تمى تادد طبقةته ك
 تمةع  تمى ةقراده مف الم ةرقم. زا  كمالبس حتى يندك ةكثر تميّ 

 ،ن ام  لكفكييمم لحمة م التيـ مف الطّ  نةدت انيريم الت بةس كاحد مف ةمـ ان نةؿ التّ المّ 
 م كدفي ّ  كم اتتمةت ّ  م كثقةف ّ  م كلماةف  ذات ةباةد ةدثربكلكت ّ  حةم    كؿ إلى رمز  باد تحّ ف مة 
كُب بةس كقد َنَيكتُه الثّ م مقحكدة، ك  قكؿ حةحب الايف ف ه :  الِكيكُة كالُكيكُة مف المّ تةريخ ّ 

*ذك نيكة لبَس الُكيكةَ  -َنْيكا كاكَتيىَ   (2)  يينك ه*رت  نةس 

                                                           

 .163، ص1المقرؼ: دفح الّطيب، مج -(1)
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 نمدة   إلى مف نمدة   ةخرػ، ك إلىيختمس حيب دكتيته مف فئم  كيند مة بةس تمىالمّ ك  
 م كاقتحةد ّ  ك ،مظركؼ اتتمةت ّ  ك ،مدفي ّ  ك، زاجم ك ،ممف)فئم تمريّ  خصبطن ام ال ّ  متتثرا  
 . م(نيئ ّ  ك ،مثقةف ّ 

ةت التػػػ  رحمػػػت إلػػػى التّػػػزاكج نػػػيف مختمػػػس التديػػػ ّ  م كتثير الم ػػػرق ّ نمػػػة ع دديػػػى مكتػػػم التّػػػ
الػػػّذكؽ  حت كيػػػيمم تانيػػػر لمػػػدػ رقػػػ ّ ةْضػػػ ك هػػػة،نتاػػػّددت انذكاؽ  دػػػدلس، فتدكتػػػت انلبيػػػم كان

 كتكدتػػه فحيػػب نػػ  راح ُ حػػةك  ةلكادػػه  تدػػد ادتقػػةص دكت ػػم القمػػةش ك انددليػػ  الػػّذؼ لػػـ يتكقػػس
ى ةباةدمة الّدعل م مراتاة  ةيبةب اخت ػةرل لمػكف دكف آخػر ف مػة يدتق ػه مػف لبػةس ةك ةثػكاب ك  يتقحَّ

ام تكا  ُحَم  ك َرِر الدَّف يم.مر مرحَّ  بتلكاف مختمفم مف انحتةر الكريمم ك الد 
حػدةتم الدَّيػيج الفػةخر لكتػددة اندػدلس ة ػهر نمػد فػ  الثَّػكب  ةك إذا ةرددة طرؽ بػةب الّمبػةس

 ب ك َةْثؤُ  الّث ةب" : انف ييدل  الّثكب قةئال إْذ تّرؼ لانثمةف المتفةكتم انلكاف المختمفم ك ؼذ
 الثّػػكب ايػػـ حّمػػم ك الِحّمػػم تادػػ  قطاتػػيف مػػف الَث ػػةب ممػػة  :نمػػة ةطمقػػكا تمػػى (1)"ك ةثػػكاب كث ػػةب

داص ك اإلزار ماػػػة ، ك مػػػ  تمػػػى انغمػػػب محػػػدكتم مػػػف الحريػػػر المك ػػػ  نخيػػػكط ذمن ػػػم ك قػػػد الػػػرّ 
دػػةس الػّذؼ يمبيػػه ال (2)اليػػركت   يبةجُتحػد  مػػف الكتّػةف ةك القطػػف الُمزخػرؼ ك قػػد ُتحػد  مػػف الػدَّ 

ػػػا غفػػػةئر الامةمػػػم، ك ك نةلّطيميػػػةف.  (3). فراص التػػػ  ُتكضػػػ  تحػػػت القالدػػػسلّحػػػكؼ الحمػػػراص ك الحَّ
 طن اتهة ف  المتتم  انددلي  . حيب الفئةت الامريم ك ك ،الّمبةس مف طبقم نخرػ فةختمس 
غة ػةت  ك ةْضػحى كيػيمم لّتانيػر تػف ةفنػةرف  الّمبػةس  الذكق مف مذا الّتبةيف كاعختالؼ  ك

ظهر تم ة فػ  بطػكف حػفحةتهة مػف  لهذا ةكلْته الماةتـ القد مم تدة م فةئقم ك ةمداؼ مايدم، ك ك
انحمػػػػر  ، كك ػػػػّيهة، فػػػػةنن ض نػػػػةلقهكؼ  خػػػػالؿ ةنػػػػكاب خةحػػػػم تحػػػػّدثت تػػػػف  ةلػػػػكاف المالبػػػػس ك

ماحػػػػػفر ك الكحمػػػػػ  لانحػػػػػفر نة انخضػػػػػر نػػػػػةلرفرؼ ك انيػػػػػكد نةلخم حػػػػػم ، ك نةلُمفػػػػػّدـ ، ك

                                                           

 .63ص ، 4ج ، المحدر اليةن ،انف ييدل -(1)
 ،4جالمحدر دفيه، ضهة / قش ك التزييف كمده ديج المطر انرض ُيْدنُتهة َدْنتة  ةؼ ركّ يج كمك الدّ الديبةج: مف الدّ  -(2)
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ةة، نػةلُمنّرج  ك ط كمف نيفتالنةليّ  الماػّيف،  ، كالمضػّرس المضػّم ، ك ك المرّتػ  المالبس المك َّ
الميػػػػّهـ، نػػػػذلؾ ة ػػػػةرت إلػػػػى انحػػػػبةغ التػػػػ  تحػػػػبغ نهػػػػة الّديػػػػيج ةك  لم ػػػػتّر، كا المفمػػػػّس، ك ك

المنػػر ك  المرّيػػ  ك المغػػرة  ك الفػػّكة ك ك الافػػص، ك المالبػػس نػػةلّزتفراف ك الّحػػنيب، الماحػػفر
 (1)د .الهك 
المرةة انددليّ م  لبيتالّديةص تمى الّيكاصل إْذ  كةممّ م لكف الّمبةس لدػ الّرتةؿ تتنّيف نمة   

لُتظهر نكاطف التمةؿ ف  تيدمة:  فمبيت تم   ةدكاع  ل تم   ةدكاع القمةش ُمبةلغم  ف  ذلؾ
ركتّ  ك القمةش كحدكؼ الخّز الطرزّؼ ك الِكيةص الادنرّؼ ك ك  لّث ةب الّيكيّ ما الّديبةج الي 

حكلّ م ك القطف المْرتزّؼ، كا قالطكف،  لي  اراص فكحس ال ّ  (2) ك الخيركاد ّ  الت َّةد  كالحريراليَّ
 نريقه تمى مرتد ه فيزيدل نهةص. ذؼ    ّ تمؾ المالبس ةركع كحس نكدهة مدب  التمةؿ الّ 

  :يّ مــــــــالح.2
 قد كرد تاريس الحم ّ  ك تكّممه، بةس كدةفس المّ م  تُ  هرمة كة ْ  يدم كةمـ ةدكات الزّ مف  تادّ 
 :الحتةرة قةؿ ةت كبه مف محدكع المادد ّ  مة تزيف  :  ف  نتةبه المخّحص بتدَّهانف ييدل تدد 
نمة يكتد إلى تةدب الحمّ  ةدكات  (3)ة تةر حال نر كالتّ  م ُ م   ك حَ الحُ  ك ةَرْل* ك هة مف ُحْيفِ نتدّ 

ذنر انف غةلب ةف  مختمس ةدكاته  كب الطيب النخكر ك اليكاؾ ك الّزيدم انخرػ مف  الكح  ك
 ك الادنر الاكد، ك الكةفكر، ك  ةحكؿ الّطيب خميم ةحدةؼ : الميؾ، ك المياكدؼ قةؿ: 

 ك نمهة مف ةرض الهدد إّع الّزتفراف ك الادنر، ف دهمة مكتكداف ف  ةرض انددلس الزتفراف ك
قد تكّممكا ف  ةح  الادنر: فذنركا باضهـ   ك انف يايد:يكتد الادنر ف  ةرض الّ تر: قةؿ 

رحد  نمم م ذلؾ كتب ك.(4)تقذفه  كةده تيكف تدب  ف  قار البحر  حير مدهة مة تنم  الّدكاب 
                                                           

: الماتـ الارب  نيمةص المالبس ف  ضكص الماةتـ الارب م ك الدحكص المكثقم مف إنرام ـرتب تند التكاد  يدظر: -(1)
 .18ـ. ص2002ق/  1423،  1. القةمرة. طدار الماةرؼ الارب م الحديث. راتاه تند الهةدؼ التةزؼ،التةمم م حتى الاحر 

 .222ص ،1ج ،دفح الطيب : المقرؼ  -(2)
 .40ص ، بةب )حم  الديةص(،المخحص :يدلانف ي -(3)
تةص تف ذلؾ الفردكس  م  ماممم ةددلي م تح ط بن  مة انمير  نيب ةريالف. الحم  الّيددي م ف  انخبةر كانثةر)ك -(4)

 .230ص ،1ج ،المفقكد(
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خحةئص  ةدكات الّزيدم  مف ةت  ق ةس ميتكػ الحضةرة ك الُحمّ  ك بةس كالماةد  الّدعلّ م لمّ 
اّلت  ديتط   مف خاللهة مارفم طن ام الميتك ةت  ةؿ كتطّكرمة، حيثمة تنرز ماةلـ التم

طريقم خ ةطتهة،  اعتتمةتّ م لألفراد، فنّ  طبقم لهة لبةيهة الخةّص مف حيث انلكاف ك المكاّد ك
ف   رؽ انددلس ف ّف ، عيّ مة زّؼ ف  الغةلب تميهـ ترؾ الامةئـفةلّزّؼ المتاةرؼ تم ه مك:  
ل فةلامةمم دعلم (1)قةض ة ك ع فقيهة م ةرا إل ه إّع ك مك بامةمم  ةم  غربهة ع تكةد ترػ فيهـ

ك ةكثر تكاّمهـ مف  م   دكف  انددلس نمة ع تتد ف  خكاّص ةم   تمى رقّ  منةدم عِبيهة،
كؼ نثيرا مة غفةئر الّح  طيميةف، إّع ةدَّه ع  ضاه تمى رةيهـ إّع ان  ةخ الُماَظمكف، ك

 ع يني  إلى يهكدّؼ ةف يتاَمـ النَتم، ك كالُحفر مخحكحم بةليهكد،  را ، كيمبيكدهة ُحمرا  كُخض
ةّمة  ْيدلكدهة مف تحت انذف  الّذؤابم ع ُيرخيهة إع الاةلـ كع  حرفكدهة نيف انكتةؼ، ك

 .(2)ال يرػ 
فّؾ  فرات دييج  ماةد ه كبةلحديث الماّم  مف ةت  ايتبطةف الادحر حّتى دثرؼ مذا  ك

 :كتب تميدة طرح متمكتم مف الّتيةؤعت  الّ ارّؼ انددلي ّ الخطةب 

 نهذا اعديتةـ؟الممدكح نيس كّزع الّ ةتر ةلكاف لبةس   - 
ةتر انددليّ  ةلكاف  م  -  كت  نهذل  كالمَّبةس َتكظ فة يدـّ تف إدراؾ كّظَس ال َّ

 التمةلّ ةت؟
 لّمكدّ .؟ ةـ ةفَّ مدةؾ دكاف  ةخرػ؟ةـ نةدت اعتتبةطّ م ف ه يّيدة المكقس لخم  الَتكاف  ا  

الَطن ام نمحدر  بةس مف خالؿكحَس المّ إّف الّ ةتر  :ك  ُدتيَب تف مذل اإل نةعت دقكؿل ك
حةرخة  يدفتح تمى  خذا  الّمكف رمزا  دعلّ ة  يدّ ...، متّ مف مايده الّثَقةفّ  ك الد عيتقةص ةلكاده، ك

 طفك مادةمة تمى الّيطح مكّضحة يج انن ةت لتتكّ س ك اّلت  تتخّفى كراص دي التتك التثّمم مف 
 .ك ادانةيةته تمى مختمس تكادب الح ةة انددليّ م ،ةباةد الّمكف 

                                                           

 .222، ص1المقرؼ: دفح الطيب،ج -(1)
 .223ص ، ،1المحدر دفيه، ج -(2)
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تتحّنـ فيهة تكام  نثيرة نةف  لّمة نةف الّمبةس حةمال  لدععت تختمس لاّدة اتتبةرات، ك ك
مكز دعلّ م،  لفّؾ غمكض ر  مف الّضركرّؼ ةْف دتكّقس تددمة لرحد مة تحممه مف تتك الت ك

يةحم  -المغّيَبم تمى  مك  حتضف مذل المكاض   المهّمم ك لطةلمة اتترػ الدَّّص الّ ارّؼ، ك
اّلت  تدةكلته نادحر تةرض ةك نتزئّ ةت منثكثم ف  إحدػ زكا ة الفحكؿ  -الَدرايةت الَيةبقم 

تمةلّيتهة  إنرازيهة، مف ةت  لهذا نةدت الّرغبم ممّحم ف  مدح مذل المكاض   ةحّق م الخكض ف ك
مف خالؿ اّلت  تةدة مة ترنف تمى يطح القحيدة محةكليف طرؽ المادى الَدعلّ  الامي  

 ايتبطةف نديتهة الام قم.
 األغراض الّشعرية  الّمون و.3
 الحنينون و لمّ ا: 

رّيةـ المندع تّنر تف ةحةي يه كف  لكحةت  اريم ريـ مف ال ذلؾ انددلي  مك ةترال ّ 
ةكةف  مف م ةتر يكاصمة يختمج  دفيه  اللهة آمةته ك آمةله مف حب، ك حديف، ك حزف، كخ

لربكتهة ةك   كقة   نرض البالد، ك لفراقهة ةـ حديدة   لهة ةـ حزدة   ك  كقة   لمحنيبم ةـ حديدة   ذلؾ حبة  
 ةغدقكل بحنهـ . لمف ةثدكا تم ه ك مدحة  
أبا القاسم الت  نتب فيهة إلى  " "روضة الفكر : المادكدم نػابن زيدون م  قحيدة الندا م  ك

 (1):بن رفق" يقول  مادحا اياه
 ِكرَ ـــــساحبًا َذْيَل ُبردِه الُمْسبَ      ِو،     ـــــــــــــُكسَي الُحْسَن، فْيَو َيْفَتُن  في

 الَشبيبِة ُنْضرِ ن َوُوْرٍق ِمَن    ا        ــــــــــــــــــــــــتْحـَت ِظلٍّ ِمَن الغرارِة َفْين
 حْمرِ (3)دَوجَل الخدَّ في َمجاِس        َل ِبيٍض،     ـــــــِـــ ِفي َغلئ(2)أْبَرز الِجيدَ 

                                                           

 .167-166الديكاف   ف:انف زيدك  -(1)
 .167صالمحدر اليةن ،  ف،انف زيدك  التيد : الاد /الغالئ  :ج غاللم كم  ال اةر ُيمبس  تحت الثكب./ -(2)
 ./ انف خفةتم: الديكاف:مك القم ص الذؼ يم  الندف ل ك المتيد : الثكب المحنكغ بةلمكف انحمر المتةيد :ج متيد ك -(3)

 .167ص
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م  تم    ك ،قةمته الظن مف  ك ،ذت مف الندر لكدهخَ حيدةص اتّ  امرةةةتر حس ال ّ  ك
لت  لبيتهة ة الن ضةص اقد ظهر ُتدقهة ف  ِغاللِته ندعؿ تيحب ذيمهة نيف ة تةر خضراص، ك

 .تحت ثكبهة
ندا  الّذؼنيف )انن ض ك انحمر(  تةص ت ني  حكرة لبةس مذل المرةة الن ضةص تةماة   

كد م فةت المّ خّدمة انيي ، ل ظهر انحمر ف  مقدمم الحِّ  تمى نددهة انن ض ك ةكثر اديتةمة  
م ةق  دكف ةف ُ  يده ةّده  حت  ميةحم الّمبةس نّمه )المتةيد(، ليدةفيه انن ض بميةح خةحم ك

 .الغالئ تمى  إ راقة   ك ن  يتامه ةكثر نركزا  
  إْذ تامت القراصة البحريم ةكثر تالحمة   لاكتينت ق متهة الّمكد م بةلمتةكرةعلم ذل الدّ م ك 

 المتةيد(. كنيف)الغالئ   ة  كضكح ك
ف  لبةس اندثى عي مة  بةس انددلي  كحةؿ بةلمّ تّ يندك ةّف انحمر لكف دائـ اع تمى مة ك

ع  نكف  كب انحمر كمك الثّ  ى كدمّ م  ف ه  انف ييدل  ذاكرا ةلكاف ةحبةغ الّمبةس: فمده الك  قكؿ 
ْتَيُد  ك مف غير ذلؾ قد َتِيَد  بغ قي  ةْتِيَد كانحمر*انف الينيت* إذا قةـ ق ةمة مف الّح  –الم 

ادطالقة مف حيةي م مذا الّمكف ف  الفنر ، ح ة   إْذ مك لكف يتح  نتتربتهـ اتحةع  ل (1)ـ تم ه الدّ 
ت  التدي م مف دةح م بةلمُ  ـ، ك ةخذ مف لكف الدّ  الّ ار خحكحة، فةنحمر: اإلديةد  تمكمة، ك

قد ظهر ف  الاحر الحديث نمفع ةف الحيف ةحمر:   دة الحر ك مك لكف القكة، ك ةخرػ، ك
 (2) ."مرةبمادى ةف الُحْيَف ف  الحُ 

التمةؿ، تتّمت حكاريته  ألحمر بةتتبةرل رمزا  لمُحيف كلعل  المتاّدد الدّ ةؽ ف  مذا الي ّ  ك
نركزا تمى التيد انن ض  ك إْذ ةحبح ةكثر ادانةية   لم  انن ض فاّمقت مف دعلته الي م ةئ م

 كي  ك اله مدم( ف  الّمبةس.مك  مةرس تمم م )التّ  ك الخّد انحمر ك

                                                           

 .96 -95ص  ،4ةلكاف الّمبةس(، ج )بةب يدظر: انف ييدل: المخحص، -(1)
 .76-75ص تمر ةحمد مختةر: المغم ك المكف،: يدظر -(2)
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ف   ةدكثم، فةنحمر رمز لمتمةؿ اندثكؼ الّذؼ يرف  م ككرة ةكثر رقّ ندت المرةة ف  مذل الّح 
 كفن ؾ مك  مةرس لابم التّ  م لممتمق  كيكفر راحم دفي ّ  بيةط ةخضر، كمك فضةص م هدؼّ 

 (1): القحيدة دفيهة  قكؿ ف  ك اريمحفم ال ّ  فير لهذل التّ التّ 
 َونْسرِ  َجى، ِمْن نجومِو ، في ُعُقوٍد       َيَتؤْلألَن، مْن ِسماكِ والدُّ 

 ْر ـــــبرْت َفوَقُو َدنانيُر تِ ـــــــــُنِثـ  يا اَلَزَوْردًا،    ـــــحسُب اأُلْفَق َبْينَ ـــــــــــت
ـّ ادتق  إلى كحس ُحميهة نتدكات ُمنّممم لزيدتهة م  تتحّمى باقد مف الاّلزكرد  ك ،ث

ثرت فكقه قد دُ  الُخضرِة ك رة كمةرب إلى الحُ   بةنحتةر الكريمم ذات الّمكف انزرؽ الّض رحَّ المُ 
كرتيف ُ اّم  مف الباد بةس دتد تفةت  نيف الّح م  حكرة المّ  هتدد مقةردت مب، كددةدير مف الذَّ 

مذا الّتفةت  ف   كالمتةيد(  الغفةئر ك) لكف  ك )الاقد(، ف  تحةدـ ادانةي  نيف نري الدعل ّ 
مة تمبيه  ك ،مةتم  لممرةة انددلي ّ  لحكرةِ  رمزؼّ  د ريـ فضةص ت نيم ّ الميتقر الّمكد  المتادّ 

 م.مف زيدم  ف  المدةيبةت الخةّح 
  ّالمدح : ون والم 

 :         (3)حالمادكدم نػ  مذا الّحبة هف  قحيدت (2)الحـز التهكرؼّ  ك ةن مةدحة  انف زيدكف  قكؿ  ك

 باــــــــــــماِءِك َلبًة و َترتيٌد          َأِلفْت ســــــــــــــجوِم، قلئَولديِك، أمثاَل النُّ      

 باـــــــــَجَنحْت َتُحَث جناحيا َتْغري َا          ــــِلَيْنُب عن الَجْوزاِء ُقرُطِك، ُكَمم         
ذا الِوشاُح َتعَرضْت            ـاــــــــــــــــــَطَمعْت ُثرَيا لْم ُتكْن ِلَتغيب   اؤه        ــــــــــأثنوا 
 كَفا ِىَي ْالَكَف الخضيُب َخضيـبا     أْبَديِت ،إْذ َحَيْيَتنا       ما  ــــــــــــــــــوَلطال       

                                                           

 .167ص ،الديكاف: انف زيدكف  -(1)
ةنك الحـز نف تهكر نف ن الكمن  رةس الّياللم التهكريم الت  تكلت الحنـ ف  قرطبم ، كنةف مف م ةمير كزراص  دكلم  -(2)

نةف إدارية مةمرا يتحس بةلادؿ ك الحنمم امتد حنمه مف يدم  ص الدكلم انمك م ، كند  تةمر ايتق  بقرطبم باد ادقضة
 .23ص/انف زيدكف : الديكاف، ـ.1034ق/435ـ إلى يدم 1031ق/423

 .23ص  المحدر دفيه، -(3)
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فةمة الّ ةتر تمى  ةن  الّمبةس الت  ةْض  م الّمكف ف  الحّم  كالقحيدة مدػ تمةل ّ نرز تُ 
فم در ك الّح ّح مةص = نةلقالدة المتدل م تمى الهه بةلدَّتـ المتأللئ ف  اليّ إْذ  نّ  لالتهكر 
 . الّمماةف كيدهمة م  النري  التةمام ن

التكزاص      ندكرل = نمة تُ  رط الّذؼ ُ     انن ةت المكال م  ّبه حضكر ممدكحه بةلقِ  ةّمة ف  
م  دعلم لكد م تحي  تمى  ف  ) اإلضةصة ( ك)التمةؿ( ك نالممة ُدَرّؼ الّمكف بحيث   ترنةف ك

 ك م  )القرطِ  ة( نظكامر نكد مالثريّ  التكزاص ك تكـ = كالدّ  مةص كيّ تقريب حكرتيف متبةتدتيف )ال
 تمي  ل يتقرّ  فنرؼّ  الخضةب( نت  ةص مةد م، فةلّمكف  ُحيمدة تنر ايتقراص القالدة ك)=  (الك ةحِ 

 ت  ظهرت تدد القراصة انكلى لمقحيدة .مف الّ  تمى رحد دععت ةكثر تمقة  
فةمة تمى حفةت ةْض  الحمّ  ك مم  لّمبةس ككر متخيّ ةتى بححيث  ةّمة ذنرل )لمخضةب( 

م غير متلكفم مف  حّم  ف  ظكامر فد ّ لكف تف كظ فته الاةد م، مدة يخرج المّ دكح ممادك م لمم
م م  ظةمرة ةدن ّ  ُ قردهة بحفةت مادك م، ك ك ،تخّيممم تتم  نيف حكر مُ خالؿ حكر ت نيه ّ 

دم الت  تتتّمى ف  تتم م الماةد  المبطّ  يحب كك إماةف الفنر ف   ،تام  تمى تامي  المادى
 كنتّده الدَّتـ  إلبةيهة لمممدكح، الّذؼ ندا ك ك الحم ّ  مت ف  ايتاةرة الّمبةس كم تمثّ حكاريّ 
 ،ةالثريّ  كاص مةص ةيف التكز كف انمندم  المختمفم  ف  اليّ ة ة ةـ مبة اتهل فرحد المّ ريّ ك الثُ  ،التكزاص

كف فترة حنـ التهكر لمبالد  حم  المّ  ك (ي المّ )مك  الّزمف ك إنراز ك ،(انددلس)ف  انرض   ك
ةتر ف  مذا إْذ ال ّ تدـ ثبةت الّزمف تمى حةلهل ك  ،كامر الككد متمى تاةقب الظّ  إ ةريمدعلم 

مبيهة مك يُ  ك يدم الت  ع  يتكيف إعّ ن  ةدكات الزّ  ك ،بةسرل بةلمّ ع يديى تتثّ  كرؼّ الماترؾ الح  
 المحيكيةت المح طم به. ك لممكتكدات

عي مة قط  القمةش  ك ،نمم م الّمبةس ف  ح ةة اإلديةف نةف ةكثر مة تتهةدػ به الّدةس ك
 الماتمد  إلىف  يـك الايد  قد ةمدػ الّدةس ف  مدةيبةت انت ةد، كخةحم  ك ،انلبيم الفةخرة ك

 .البحرتمى ثكب مف حكؼ  ةد  مدا ة مختمفم، فةقتحر  انف تمةر نف تبّ 
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 (1):قةئال ك نتب ماه 
 وِ ـــــــــــــــــــفون في       إىداِء َيْوِمَك ِجْئُتُو ِمْن بابِ ـــــــــــمَّا رأْيتــُ النَّاس يختملَ        

مس ِشْبو إّياتيا       و َكَسوُت َمْتَن الَبْحِر َبْعَض ثيابو  َفَبَعْثُت َنْحو الشَّ
مذا يكح  بتّده مطّرز  ة نةلّ مس، ك لبةية  نّراقة مضيئ هراح انف تمةر يمن  الطمب ن مدائ

ذؼ ايتكحةل مف الّطن ام المح طم به، نمة ةّف تطريزل يكح  الّ  ك ةزرؽ  قةتـ بةلّذمب تمى قمةش
ّدمة خرج  تف س فحيبتكدته، فةلّمكف مدة لـ  انر تف تمةؿ الّمبة بمدػ فخةمته ك دمطيته ، كا 

إّع لمة نةف الّدةس  غدقكده بةلهدا ة  م ف  رقّ  منةدم الماتمد، كمانرا تف دعلم اتتمةت م متمثم
 كالرقّ  اعقتحةدؼ الذؼ تا  ه طبقم الحّنةـ  الّدف يم، نمة يكح  الّمكف المذّمب بةلنذخ ك

ةْت ةدهـ ف  القرف الخةمس الهترؼ، فةلّ ةتر اّتخذ مف الّطن ام انددلي م ُماتمة دعلّ ة ايتقى 
 ك زرقم البحر(. ،تمثمم ف  : )إ ةت الّ مسمده ةلفةظه الم

 (2) كقةؿ ةن  بنر ن نف ت يى الّداد  ف  حةحب ميكرقم  مدحه:
َح حندسا  لبس الَحديد عمى لجين أديمو        فعجبُت من صبٍح توشَّ

 اـــــــــــروضًا بالّضلل تحّرسًل        فرأيُت ـــــــــــــــــوأتى يجـــــُرُّ ذوائبًا وذواب
حيث  ض  تةتة مف فّضم تمى رةيه  ميورقةمديدم ةحد نبةر  لبةس الممدكح يكح  بتّده

نحبح تكّ ح  إ راقه ندػ التةج ف  دحةتته كقد  قحد به  ارل انيكد، حيث  ك ،اند ـ
ك  ن ةض التةج الفض  ك إ راؽف  مذل الثدةئ م الضد م نيف  ك ) ديد اليكاد(ةؼ ل ال حددية 

انيكد ف  نال الحكرتيف  قكؼ  يمكح مف كراص لي  نه ـ دالحع ةّف انن ض كالحبح الذؼ 
 ةحدممة ا خر ك ينرزل ةكثر.

ه فترة  بّ  ك لمك مف ةكثر ةدكات الّزيدم ف  انددلس به انيدؼ ك الّ ار ك مة ُتحبغُ  تةدة  
ـّ ادقضةص مذل  المبة ام نزكاؿ الخضةب مف ال مبة ام  ةن  التهكر  ك ل مةرس  يدحنمه لهة ث
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فترة حنـ ةبة التهكر دة ف  الحضكر المتيّ  مزيم المتمثمم ف  حكاريم الغ ةب كالّمكف كظ فته الرّ 
 .كفترة الخضةب تمى اليد كزكاله كادقضةئهة 

حيف الحكرة الثةد م حكرة متخيمم   كلى حكرة حق ق م مةثمم ةمةـ الّ ةتر ففةلّحكرة ان
ظر ك تتا  الطن ا م الت  تيتمي  الدّ  دهة مف ةمـ الظكامركالدهةر نك  ،ي لظةمرة تاةقب المّ 

  إلىتف كظ فته التمةل م التزييد م  ليخرج ندة  ادزاحفةلّمكف  ،هللا المخمكؽ ف  تدنر لممككت
 تظمم الخةل  .ئ  نكد م تكح  بمدػ دع

م   كذكانمه  مك يتر ذكائبه ك ةف يكاح  كحس لبةس الممدكح كال ةتر  ثـ ع يمنث 
هة ركض مدّنج ، فةلّ ةتر ع يخرج تف ماتـ الطن ام ف  ايتقةص نتد لكاف كدم بتتم  انمزي

 ذلؾ دتيتم تتثرل نتمةلهة .  ةلكاده ك
 :(1)مةدحة نـر ةتدادل ك الّ ةتُر ةن  بنر ن نف يكار ان نكد   قكؿ

 آللُيْم فييا ُضروُب ـــــــــــوجاءوا عمى جيد الّزمان قلئدًا      و أْفعالُ 
 من الَمْجِد و العْمياِء تحت ِظللِ    ــــوا   أقاموا لواَء الُمْكَرماِت و خيَّم

ْن َطَمعوا كانوا بدوُر جم    إذا اْحَتَجبوا لم يستْر الُحْجُب ُنورىم   الــــــــــوا 
منةدم  لفظم قالئد بامكة فنتّدهـ قالئد الّزمةف لتكح  لد ،يتغّدى الّ ةتر نخحةؿ قكمه

إْف  كدتيتم لهذل الخحةؿ الحميدة البةق م فيهـ حتى  ، كنآللئ، دتيتم نـر ةخالقهـ فهـ ةْتدادل
 .تاتم  الّيمةص فهـ ندكر زمةدهـ رحمكا بقت منةدتهـ نندكر

الندكر ةلفةظ الحمّ  الثميدم نمة اّتخذ  كامر كاتتمد الّ ةتر ف  ايتقةص ةلكاده مف ماتـ الت 
حفةص  تمك منةدم قكمه ك دقةص ك ندعلم مةك مالطن ام الككد م اليّ لميتكحةة مف ا الام ةص الّدكر ك
 .لهـخحة طهر ك

يف ذةتدادل الّ  حكرة انكلى ،ةلس نيدهمة يف حكرتيف متبةتدتيف كنمة ربط الّ ةتر ن
 .دةإْذ م  حكرة مترّ  لالحكرة الثةد م حكرة يمةك م  زمةف مة. ك ف  منةف ك  يندكف 
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 الككف. قكمه ف  مرتبم الندر الذؼ يديرالّ ةتر تا   محفى القكؿك 
 الوصف: الّمون و 

 (1):كف  كعدة قةؿ انف زيدكف 

 الّشمُس أنت توارْت        عن ناظري بالحجاِب 
 ابـــــلبدُر، شّق سناه        عمى رقيق الّسح ما

 ت الّنقابــــــا       أضاء تحــــــــــــــــــَـــ إاّل كوجيك لمّ 
ندر الذؼ ةك نةل ،ةطام كراص الّيحبدة بةلّ مس الت  تكارت بت اتهة اليّ الّ ةتر كعّ   ّبه 

دة ندت الميتكف  حكرة كعّ  كف مدة بق مم تمةلّ م تمثمت ف يكح  المّ ف ،    بيدةل رقي  الّيحةب
عي مة   م كالمرةة الارببةس الذؼ تضاه مك ةحد ةمـ ةتزاص المّ  ك ،كالت  نةدت ترتدؼ الّدقةب بةهلل
  (2) قكؿ ف  المادى دفيه ف  قحيدة ةخرػ: دلي م تمى كتههة  مف ةت   اليتر كاند

ْمَس َتْطُمُع ِمْن ِنقاٍب،      َوُغْصُن الباِن َيْرُفُل في ِوشاحِ   رأْيُت الشَّ
الذؼ  ن س تف تفةحيمه ك ةُحهة  تمةله ك دحكفته،ف  يةف الرّ دة نتيمهة تبقى كعّ ك  
فةؼ دعل ة  انس الّمكف فضةصا ل ،دقةبتحت  الذؼ  طّ  مف رؽ الم  كتهة انن ض ، كال َّ

مس  ك ،تيمهة ك ،دةكاضحة يتتّمى ف  القكايـ الم ترنم نيف كته كعّ  مك  التةم  نيدهـ كال َّ
 .اإل راؽ  ةص كالّض 

 (3):نذلؾ  قكؿ الّ ةتر انف الحّداد ا    ف  كحس محنكبته
 ِمَن الُقرِط َيْصلىا َحَباٌب من الِعْقدِ  وفي َصْدِغو الّميميِّ ناُر ُحباحب           

ـــُو           يَّاِن ُسْوٌر َتَعضُّ راُر ِمَن الزِّنْ   وفي ِزْنِده الرَّ  دِ ــــــَفَيْدَمى كما ثار الشَّ
 ة انن ضتمى كتههالّ ار انيكد الّميم  المتدَل   ا    حكرة لممرةة ذات يريـ الّ ةتر
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مذل المحنكبم الت   ، كذؼ له  اةع ف  ذدبه نةلّيراجلّمي  الّ ذبةب ان نتّده ف  تأل ل ك 
دمة ف  ن ةضه قْ قد ندػ ف   حمم ةذدهة ن اةع الُحبةحُب ، نمة  ّبه  لكف تِ  ك ،تتحّمى بةلقرط

 .فيزيدل تمةع ايتدارته بةلط   الذؼ  حبح تمى الّدبةت حفةئه ك ك
إذا  َ اُرمة ةكثر يكادا  مف الّمي ، كب، ف ذا ز الّ ةتر تمى انكحةؼ المةّد ممنذا رنّ  ك

 تزّيف تيدمة نهة. الت ُقْرطةمة  يتمداف لماةدهمة مف لماةف قالدتهة ب
نذلؾ يكاح  الّ ةتر ف   كحس  ُحمّ  محنكبته  الت  تض  ف  زددمة يكار  اّض ِزْددمة 

ف  مذا الّت ن ه  قد  ّبه مذل الّحكرة بحكرة )الاكد( الذؼ ُتقدُح به الّدةر ك المنتدز فيدم ه ك
 ةثدةصتتطةير  مك  اّض زددمة بةلّدةر الت  ك ، منف القكؿ ةف الّ ةتر لـ يكف  ف  ت ن ه الّيكار

 الّدعل م لمكف مدة تنر مذا الّ ن : اإل حةصات منف تن ةف  ك اقتداح الّزْدِد ،
 يكاد الّ ار.  الّحدغ الّميم  
 تألن  دةر الُحبةحُب .  تألن القرط

 مك  غط  الّدبةت حبةحة .  ب كحتألن الَحَبة ن القالدة تأل
مفةتدهة ل اّنر الّمكف تف دعلم دفي م  ك ،ندة الّ ةتر ةكع نكحس منةمف التمةؿ ف  المرةة

ثـ ادتق  لكحس حمّيهة نتحد ةمـ  مقكمةت التمةؿ اندثكؼ انددلي  مرنزا تمى ، فد م تمةل م 
مف طن اته  ايتكحةمةنيف حكر  تةماة نيدهة ك الّيكار ك ،دةالقال ك ،لماةف الاقد ك ،نري 

ةّلس نيدهـ كف  حكرة ت نيم م م  حكر متبةتدة ك لكف الّ ةتر  ك، ك الحبةب نذبةب الّمي 
 تمي . كرائام ترف  بن  مة م

، لتكح  الّحكرة بةلّمكف ر الت  تتطةير تدد اقتداح الّزددنمة  ّبه تّض الّيكار لّزدد  نةلّدة 
 .ـ منتدز يكح  بتّدهة امرةة  ةبم   ةدام حمر الّدام ،  فف  زدد المرةة لحانّ 

 ُحمّيهة  لبةيهة ك ك  ،تمي  ف   تيد المرةة لك   الكف   اة  اللّ ةتر انددلي  مك ا ك
 :به  دد ةقد زمت ال حنمه ك خحةؿ الماتمد ة ةـ كعيته ك (1)نمة  حس ةنك تمرك البةت 
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 رــــــــــــــــنميٌر وممتدُّ المطارِف أخض    ٌل       ــــــــــــــيٌر وسمســـــــــــوامتعني َجوّّ نض
 مى و أنظرُ ـــــولكن نداك الغمُر أح      وكْم مورِد في األرِض ُيْشفي الصدى     

 ْخترــــــــــــــــــــبْمِييا يتجميعيم في حَ    عٍم        ــــــــــــــــــــــــــــــــأىنّيك أم ىذا األنام بأن
 يةؿ مةص دمير ك ،الح ةة  ةزدمت به ّبه الّ ةتر خحةؿ الماتمد ة ةـ كعيته ف     

مكرد  الماتمد ، فنةفالماّمـ رض الخضراص الت  ت به رداص الخرزنتّده يمي  يتخم  ان ك 
 دا ـ.الاطةص ممة تا  اندةـ  ا  كف ف  

 حس خةتمة  (1)اإلفردد  مرقرؽ   قحيدةف خفةتم ف   قكؿ ان ك الحم  ة ةّمة ف  التكامر
:  يمةكّؼ الَفّصِ

 اءَ ــــو َدجَا، فأْطَمَع، في الَظلِم، ضي أبرَق َبْيـــــــــــَجًة،    وُمرْقرِق اإلْفرْنِد 
 ــــرباءَ ـــــــــــــــــَتْســَتوقف الَرائي ليا، ِحــ مِس، ُحْسنًا، آية      َكَسَفْت بو ، لشّ 

 اءَ ـــــــــــــــــف تكوُن عمى الَسماح سمكُ   ـــــمامٍة،     خَتمْت، ِمن فَضْة بغـــــــــوت
 عذراءَ ـــــــــــــَنفـــــَس الحكيِم ،وضاجَع ال    ، َأْصبى ــيا   ْد صيَغ صيَغَة حِكْمةِ قَ 

 اءَ ـــــــــــــــــــــَفَتْجري  م حتــــــَى ترَق ليا  و،    ـــــــــــــا إن َترَف ليا بنفسجٌة بمــــــ
 ــيا كحلءَ ــــــــــــــــــــــوى       عْن ُمْقمٍة، َبَيَتْت لـــــَـــ وكأنــّـــــــما َنظَرْت بو ، يوَم الن

بماةكيته لدكر الّيمةص، فتنّدؿ لكف فّحه الندفيتّ   ىّ  الّذؼ ةنرؽ ثـ دتالخةتـ الفِض       
ةتر يكّي  مف خ ةؿ  ك ،الغمةـلترتيـ تم ه ةلكاف  نتّده حربةص ع تْثنت تمى لكف كاحد، فةل َّ

مك  مةرس لابم اعدانةس  المتمّق  ليريـ حكرة ةكثر تمقة  مف خالؿ ت نيهه لفّص الخةتـ، ك
فةلّ ةتر ةخذ مف اإلديةف  نتّده تيف بةمتم حةئرة يـك الفراؽ،  الّضكئّ  تمى الغمةمم، فندا ك

 . مف خالؿ فا  الرؤ م تمى الخةتـ ليتا  حكرته ةكثر حرنّ مفةمة ةْض  تيده ك
ةيبم لبةيهة راح يخّحص لك  مد اإلديةفلمة نةف لمبةس ةمم م قحكػ ف  ح ةة  ك 

مبية  مك لكاف له مم  حمكؿ ق ع الحيس ةّف ةديب ان ةدرؾ انددلييكف الخةص تتثرا بةلتك ك 
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 : إلى ذلؾ بقكله بيريسدكده، مذا ك   ير  الّ تةص مالبس الّحكؼ يدةيب  انن ض ك ةفَّ مة
 ّده ف   هر ةكتكبر م  كحكؿ،  يّت  ة100ـ ص961 يتب ةف د ير إلى ةّف تقك ـ قرطبم

ك  ظهر ذلؾ تمّ ة ف   (1)ارتدكا مالبس الّحكؼ  ، ك ضةصترؾ الّدةس لبس المالبس الن ، كالنرد
  (2):قكؿ ةن  بنر ن نف ت يى الّداد 

 لمُ ـــــــيدعو الَبياَض للبِس        يكوُن بو برٌد لو وس ما في القيظ               
 ٌض        كأّني غراٌب و األناُم حمامُ ــــــــــالجميُع مبي ولبسُت سوادًا                

انن ض تفةد ة ارتداص ندع مف  يكد ف  فح  الّحيسن حكر الّ ةتر غرابم لبةيه ا
، ف به حةله بغراب ةيكد نيف ةص انيكد ن ام اّلّ مسلتيـ تراص امتحا حرارةدرتم  عرتفةع

 نيف الحمةـ انن ض الغراب انيكد مك ظهكرالتةم  نيف الّحكرتيف  ك ،حمةمةت ن ضةص الّمكف 
 .راب دةدر الظهكرغال لممتلكؼ نفّ م  اختراؽ  ك

 مـ ك الّدةس نيف غريب ح  الحيس ندع  مف انن ض يتا  مرتد هانيكد ف  ف لبس ك 
انن ض( يتدخالف ف  الفضةص الّمكد  تدخال تم قة دتيتم  فةلّمكدةف )انيكد ك ، يرتدكف انن ض

الثقةف ( قن  متةؿ الّ ار  كالتةريخ   ك اإلديةد لطن ام الاالقم نيدهمة تمى حايد اع تغةؿ )
محددة ك ثةنتم فنميهمة ع يؤد ةف كظ فم تقس تدد حدكد اإلتالف الدات  تف حفم لكد م 

يتح  بةلفميفم  ك خحبمى ماطى ثرؼ تخرج الحفم الّمكد م لك  مدهمة ت لممكحكؼ، ن 
ثير ك التحكي  كف تدد ال ةتر، ك يهـ تمى دحك بةلغ التتم ف  ايتخداـ المّ  ّ ال اريم ك الت نيم

 (3).المادى  إ نةل مف  حيـ 
 ممة مدح لهمة فرحم التكثيس ن ض كانيكد( مف انلكاف انكثر ايتامةعلمة نةف )ان ك

دعلّ م  ق مم مف خالؿ مذل الاالقم التدل م حيث  مدح ن  لكف لآلخر ، كالّمكد  ف  التدلي 
مدة ندعلم رمزيم قد ، فيكح  الّمكف انن ض م نيف الّحكرتيف المتبةتدتيفف  تالقم تني ّ ةكثر 
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قد  نكف ميتمد  ك ،ف  لبةس الحتيجإْذ مك لك ل  نكف الّ ةتر ايتمدمة مف مايده الثقةف  الديد 
يتا  التيـ ةق  نركدة نده ع  لّ ةتر نف لبس انن ض ف  الحيس اإلديةد ممف التتربم 

مذا مة   ممذل فنرة ماركفم لدػ ال اكب  القد م  متص ة ام الّ مس، تمى تنس انيكد، ك
، إْذ يندك بممبيه انيكد ال ن تا  الّ ةتر  كقد ةحّس ب ذكذ ممبيه انيكد ف  الّحيس لكدة  ك

ف  لكف الغراب ك  نمه المدنر كيط الب ر اّلذيف يندكف ف  ممبيهـ انن ض ف  ق ع الحيس 
 ك دكتيته  تحنمة تةئرا بةس كتتحنـ ف  لكف المّ دفهـ ةف النيئم  (1)يالـ  حمةمةت ك داتم ك

 :(2) قكؿ ف  ةخرػ 
 لٌة مضنّيةومن تحتيا حا    وقد يكتسي المرُء حرَّ الثياب  

ه ح  ةِ ــــــُو وَرٌم في الرِّئـــــــــوعمَّتُ  مرٌة    ـــــــــــــــــكمن يكتسي َخدَّ
لكف بينب تّمم  ك ،نمة ةّف المرص قد يمبس لبةية خف فة  يتدر به ةف يمبيه ف  الّحيس

 ،تامت حرارته مرتفام ةلزمته ةف يمبس لبةية غير مدةيب لمفح  الذؼ مك ف ه مّيت تيمه ك
مك مرض  يتا  الّ خص  ف  حةلم  ك  ،لكف مرضه كـر ف   الرئم مه بمف  حمّر خّدل كمثّ  ك

تدفتح تمى متمكتم مف التتك الت  قد  حم  المادى مدة ماةد  دعل م نثيرةك  ،احفرار  حكب ك
  زمةده المدةيب. ك منةده  ف  غير كقته ك ص  ةك فا   ،المختمفم فقد  قحد بنالمه قكؿ

 كةتراؼ المتتم    اختراؽ تقةليد ك كذات المتةمرة بةلمّ  ك مزا لميفكرةس ر ف المبّ قد  نك  ك
  (3):قد نتنت تمى ةحد تةتق  ثكبهة ك تةص ذلؾ ف  قكؿ لكعدة
 شي مشيتي و أتيو تيياوهللا أصمُح لممعالي        و أمأنا 

 مف ثكبهة: ا خر ال   نتنت تمى ك
 أْعطي قبمتي من يشتييياوامّكن عاشقي من صحني خّدي     و 

                                                           

 167حةفع  المغرب : حكرة الّمكف ف  الّ ار انددلي )درايم دعل م ك فدّ م(، ص -(1)
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كف ثكبهػػة دعلػػم تمػػى ةّف الّمػػ تػػةتق   تمػػى طرزتهمػػة بةلػػذمب  ك هػػة نتنػػت مػػذيف النيتػػيف قػػةؿ ةدّ  ك
نمػة ةّدػه لػكف يػكح   ، اإل ػراؽ اندةقػم ك يػكح  بةلتمػةؿ ك م  مك لكف تةلػب لمبحػرالذمن  الالّ 

  مػػف تةئمػػم  ثريػػماندػػم الػػكزير  كعدةقػػد نةدػػت  رفاػػم المنةدػػم اعتتمةت ػػم ك ك ،بةلنػػذخ اعقتحػػةدؼ
 .  نمة قد  انر تف اليفكر كتدـ اعحت ةـ

 (1) لبةيهـ  ك نف يكار كاحفة خحةؿ قكمه ةثدةص الحرب ن ةن  بنر ةترقةؿ ال ّ  ك
 بــــــــسراحي  اتـــــــأْسُد من أْعوجي  م     ـــــــــــــتية من أعاريب كأّنيو ف
 عاسيبـــــــــحتى ُتخاط بأْحداق الي        مبسون جمود الّرقم سابغًة ال ي

 قروبــــــر مـــاىم غيـــــبيت حمإاّل ي     ـــــــُُيم   مَّتحَ وال تبيُت عمى ُقرب مَ 
 بيض الجلبيب في ُسود الجلبيب   وأطرُق الفتيات بيــــــَض البسة     

 وٍف و تعذيبـــــــــــــالُقْرط كالقمب من خوف ومن حذر     كأنَُّو ىو في خو 
 يبأو واٍش من الطّ  واٍش من الُحْمي      ياــــــــــــــــــــــــــآتيا إاّل نمَّ بي وبلْم 
 عوٍن و مضروبـــــإاّل عمى ظير مط يا     ـــــــــــــانتييُت إلى أطناب قّبت وال

 ضوبـــــــــــــــــو أسمر بدم األكباد مخ  ساد مغتسل    دم األجــــــــــــبأبيض ب
خي  لى يب إنتدهـ  ضرب  مف تّ ةد الخي  )تد ك ،قكمهفت ةف بيةلم  الّ ةتر  حس قكة ك

يمبيكف مالبس حربّ م تحةؾ  بطريقم  مـ ف  غمةر الحرب  إذْ  لمك خي  ند  مالؿ( ةْتكْج ك
ةك مة  نت، ُةح بتحداؽ ال اةييبنتّدهة  ك ،لتحميهـ مف الّطاف، م ّنهة  طريقم ح ةكتهةمم ُمحنّ 
 حكر طريقم لبةس الفت ةت لتالنيب ثـ ع يمنث ةْف ة لياه، لحدّ  "انرة ال  طةف ب  ارؼ
حرنم  نمة يرحد لدة بةس المخم  لفت ةت قكمهتك س تف طريقم ارتداص المّ  ك يكداص ،ن ضةص
م  ، فيتالّيري  اص الم  خالؿ ةقراطهّف الّردةدم المرتتفم تر كهّف مف الخكؼ يتمم ك ،الفت ةت
حتى يتا  الفضةص الم هدؼ الّحكرة الحرن م لألقراط  ك ،كد م لمبةّس كرة المّ نيف الّح  الّ ةتر

 .لقحيدته ةكثر حيك م
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 (1)م  ف  خدرمة: كدثى نمة  قكؿ ة ضة ف  كحس ة

 ــــرسِ ـــاْلضْيَغِم اليـــــــــــــــــفإّنيا أْخُت      ك الكنِس    ــــظبيةٍ  في ذلأّياك من 
 َنمَّ بي َجَرس ُقْرَطْييا وساعدني       مافي الخلخِل مْن َصْمٍت ومن خرسِ َكْم 
ّنما تيمتي طيبُة األنــــــــــــــــــــــظبية المكنس العفراء ىمُت  بي ما  سِ ا        وا 
تميهة  ة المراقبمّدس ع ةحد  يتط   الكحكؿ إليهة ل دّ ف  نُ  نضن هه حنينته ف  خدرمة   بّ 

 حكر كتههة انن ض  ، كمنةف تكاتدمةهة تك س مخحرنم خال ت ُقْرطيهة كلكّف حك  ك
كرة حرن م كحكتّ م لرّدم كح ،فةلّ ةتر يربط نيف حكرة لكدّ مبحمرة ل ّدة تمةلهة،  الممزكج
 .الخالخ 

  العتاب:الّمون و 
 (2) "ألْم َيْأَن"مك ف  الماتق  ف   التهكر  ك ة قكؿ  انف زيدكف  ماةتبة  ةب

وِد بالمْعَصِم الَخــــــْذلِ عضَّ   ثنائي مثمما ُتِعضُّ   ، جاىدًا،     ِسَواُر الَفتاِة الرُّ
 َوَتغَنى َعِن المْدِح اْكِتفاًء ِبسْرِوىا،     ِغنى الُمقَمِة الَكْحلِء عْن زينِة الُكْحلِ 

 رالّتكنُ  ك  قةنمه بةلتفةص ك ،نّده ع  اترؼ نثدةئه  الحةكـ  ةبة التهكر  انف زيدكف »ُ اةتب 
 .نمث  الّيكار الّذؼ  ضي  تمى الِمْاَحـ المْنتدز

ُتْغد  تف مدح تمةلهة  الت  الفتةة التميممنمة الّ رؼل  تتخذل تّزة الدَّفس ك اّلذؼ التهكر 
 . ِ نمة تيتغد  الايكف الكحالص تف زيدم الُكحْ 

بميتك ةت دعلّ م  الّثدةص( دتدل  مرّ  ف  مذا المكقس اّلذؼ احتدـ ف ه حراع )الاتةب ك 
يتخفَّى كراص دييج الند م الام قم مّرة ةخرػ ف  ك  ،ك تمى يطح الخطةب الّ ارّؼ مّرةمادةمة  طف

الّحكرتةف تاّنراف  ةتةففه لك ضي  الّيكار ف  ماحـ منتدز تتةب انف زيدكف لمتهكر ثدةئّ م
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المنتدز مف الّيكار حـ نتلـ الما ،ممدكحالتف مدػ ةلـ  انف زيدكف  ك حزده، تّراص تفكة 
 آعمة. مة  حدثه ف ه مف تّض تةرنة   تم ه تراحة  ك الّضّي ، ك

مك ف   تددل ك منةدته لّ ةتر تف خحةؿ ممدكحه كان س  ف  النيت الّثةد  ايتدتةج ك ك
 مهة.حْ محدم الّيتفل إْذ مك ل س إّع نتهم ش المقمم الكحالص لكُ 

، رغـ مضةضم انف زيدكف نم دْ ماّنرة تف مدػ حِ لتح  قّمم اإلنداع الّ ارّؼ ذركتهة  
إّع ةّده ةلبس خينته بتتم  ُحّمم، ميتايرا لهة مف زيدم المرةة  ةدكات  ،حّ  به ذؼالمكقس الّ 

 تمثّمت ف   الّيكار  ك  الكح  . 
ك س  لمفنر الإماةف  إلىحيمدة تمى ماةف  مبّطدم، تحتةج دزيةحةت الّمكدّ م م  اّلت  تُ اإل 

طريقم ربط الّ ةتر نيدهمة نمغم راق م  ك مادكّ م(  الكح  نيف حكرتيف )مةّدّ م كتف حمم 
 تقةليدل. تةداته ك ك ،ك ةدكات الّزيدم نمةّدة ايتقةمة مف ُتراثه الّثقةف ّ  ،ميتامال الحم ّ 

ف  الّت ني  الّحكرّؼ لمفتةة  الّمكف مدة  حم  مخزكدة  دعلّ ة ف  الّتانير الّمغكّؼ، ك ك 
هة م حكرة ُمتخّيمم، ربطهة بحكرة مم الت  تتكّنر نتمةلهة تف ةدكات زيدتهة لتغدك ف  الدّ التمي

 مك ف  يتده. التهكر  بمنةدته تف  انف زيدكف   ك ةحق قّ م ك م  تكّنر  ةب
يكار  ضي  تمى ماحـ منتدز  كرة انكلى : تتةب انف زيدكف نن  الحـز نف تهكرالّح  -

   راحة  ت ك نالممة  حم  ةلمة. 
 انّكؿ: مادكّؼ محدرل القمب.

 ّي .الضمك ترح الماحـ باّض الّيكار  الثةد : مممكس ك
تكّنر الفتةة   ثدةئه الّحكرة الثةد م: تكّنر  ةن  الحـز نف التهكر  تمى مدح  انف زيدكف  ك -

 متاترؼ. نالممة متكّنر ك ك  ك ايتغدةؤمة تف زيدم)الكح (
  تده. تمك انّكؿ: تكّنر بمنةدته ك

 الّثةد : تكّنر بةلتمةؿ تف مكاّد الّزيدم .
به بقدر مة  تحّمىالمُ  كبةس المّ لـ تكف الكظ فم الّدعلّ م لّمكف مترد إضةفم تمةلّ م تمى 

     اةد  مدهة ال ةتر. تف الحةلم الدَّفيّ م اّلت نةدت  تانيرا  
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  ّالشكوى: و االستعطافون و الم  
  طم  تم ه ةح ةدة ب مف فدكف الّ ار الارب ، كلمة نةف فف اعيتاطةؼ فف قد ـ 

مك فف لـ يخمك مده ةؼ تحر تمى مر الزمف، فبةتت قحيدة اعيتاطةؼ تدكر  ك  اعتتذار 
ايتمةلم قمب  ل ه، ك  اعحتتةج تمى بةئته ممة يديب إةكثر ماةديهة، تمى ترّف  الّ ةتر ف

 (1)دي  تطفه. ت  ايتمةلته ك ه له مف ةخدمةت تذنيرل بفضمه تم ه ك الميتاطس ةك الماتذر له ك

ك  تف ض ةلمة   ار انددلي ّ مدت رة ف  قحةئد ال ّ ال مف المكاض    ال نكػ  ك اعيتاطةؼ
ةتر انددلي  يتا  الطن ام فنةف ال ّ  اكر،حدؽ ال ّ  كة الماةدةة، ب دّ  مبحكـ حزدة، ك لكتم  

الحزف دةمال مف  بةلكآبم ك اةرلة حبغ  م رّنب لمخ ةؿ ةتدحم، كمف ثمّ  ت ةطرل ةحةي يه، ك
ادانس ذلؾ  كنمة ةّدهـ تامكا الطن ام مالذمـ الكحيد حيث  ةرنتهـ ةحةي يهـ  يدنكع قمبه،

 .قم  ةلكاده الخةحمال ك فنةف لمخكؼ كيام الخ ةؿحةئدمـ الت  تميزت بقكة الاةطفم، تمى ق
ك  هـ متضرتة  دفيه الت   يدف  تف ، كرةتر انف زيدكف  اةتب ةبة الحـز نف تهك ال ّ مذا  ك

مف خالؿ تمؾ الدفس الت  ه هنرقم ك القةرغ لهذل انن ةت   ار بةنلـ الذؼ ةدْ ف  حُ  ميتاطفة  
 :         (2)ف قكؿ تف ك ةرمقهةةّمضهة اليّ 

 طرِ ــــــــــــجذالَن بالوطن المألوف والم       تو، دطور ببمـــــــــــــــفاشفع أُكن مثل مم
ْعَمة الخضـراء َأْيَكتُ وألَبْس م  رامـا عمى اآلفات و الِغَيرِ ـــــــظلِّ ح         َيا، ـــن النِّ

 يـرـــــــَنِعْمَت بالُخمِد في الجنَّات و النَّ          رمت،ــــــــــــــصىي انْ  نعيَم جنَّة ُدنيا إنْ 
ةص ف  نمدته دكف الّدم خحب، كةلفةتم مف ةن  الحـز نف تهكر بطمب ال ّ الّ ةتر  يربط 

ك رغد  ا ـ  مرح بةلدّ ك  نثركتهليتمّت  ف  كطده  بقةصالف طمب مده  ل متر  ك ،الحةتم إلى تغّربه
 .الا ش

 فةتم له لدػ ةن ه  طمب  الرشيد بن المعتمدن  نيم م  إلى مف مامقته  ابن عمارنتب  ك 
 (3):قةئال المعتمد

                                                           

 .332، صاندب الارب  ف  انددلس: تند الازيز تتي  -(1)
 .42انف زيدكف: الديكاف، ص -(2)
 .56ةر،  ارل، صانف تم -3
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 منَك أيَّ َطْوِق وجيد ْت طّوقَ        ًا  ــــــــــــــــــــــــــكممات كأنيا الّدر َنْظم
ع        ـَمسالّنجوم تحت سنا الشّ  رأنت بدُ   ودـــــــــــــــأتْتُكُم عمى سماء السُّ

 دِ ـــــــــــــِد الّســــــــادة الِكراِم الصي        ي عّبا ــــــــــــأنت ريحانة الُعل لبن
ْذ يصبحون يوَم الع       د  ـــــقأنت فييم إْن ُيْعِتموا لْيمة ال  يدِ ـــــــــِر وا 

 دودـــــــــــــــْـــ وسناء إلى سنا مم  ع بسنٍّ        ـــــــــــعمى الجميوشفوف ٌ 
بقحيدة ايتاطةؼ نممةتهة نةلّدر ف  دظمهة  قكؿ فيهة منرزا خحةؿ انف تمةر يري  

حبةح  -تتمم الّمي -يمةص اليّاكد -يدة الّ مس –) ندر الّدتكـ :الماتمد م نهة إ ةل ب
 كالنري   لكف الّض ةص ك اإلمنةدةت المكتكدة ف  الككف الدّكت ماإلمنةدةت الايد(

 الحفةص . الّدقةص ك الّطهر ك ال فةف م ك
قد تحق   تحققت ف  نممةت القحيدة) الّدر( كف  )خحةؿ الماتمد(. كالكاقام الفام م

الت  قفزت ف   الحبةح ك الندر ك الّدتـك  ك ةلكاف الّدر ك  مف خالؿ ةلفةظ المادى الّدعل 
ريم الّ ن  درّيم الّمكف كحف م تمى الغةلب ةدهة دائ م ة قكدذمف المتمق  تمى ةدهة تالمةت 

تالقم الداؿ بةلمدلكؿ كف  ايتقةص ال ةتر مف ماتـ الطن ام الككد م، فنةف رحيدل لتتّيد 
 تم.الّدعل  مثخف بحق  الطن ام الحةم
 )انكعد م( تتّيدت ف  حفةت الماتمد دكت   امنةف ك تمثي  ذلؾ بةلاالقم التةل م 

 كاقام فام م ةك الكتكد الايد )الثةد ةد م(.
حكرتيف متبةتدتيف مختمفتيف  تف الّدعل م  ادزيةحةتهالفضّ  مف خالؿ  ك الّمكف الّدرؼ  تنر
رفام مام نيدهمة )رفام الماتمد تدد نف تّبةد نفم التة( ك)اإلديةف( تمى ةف الّح اليمةئ )الككف 
 فةلّمكف  حم  دعلم كحف م تتّيدت ف   ّدة دقةص خحةؿ الممدكح. الندر ف  الّيمةص(، الّدتـك ك

  اء : الرث و الّمون 
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 ك  قةؿ الّتتنيف  الرثةص مف ةمـ ةغراض الّ ار الت  دغدى نهة الّ اراص تمى مّر الاحكر  
مك الّثدةص تمى الّ خص ف  ح ةته، ف فَّ الرثةص ةك التتنيف مك الّثدةص تمى إذا نةف المدح  ة ضة ك

   (1)التَّْانيُر تف الفت ام ف ه  ارا   َتْاديُد مآِثرل ، ك الّ خص باد مكته ، ك
ُمذّنرا  تكنرمـ فيهة ك محّدثة  كاتظة  ةم  الدد ة تف تتّنرمـ ك(2)انلنيرؼ إيحةؽ  قةؿ ةنك

 (3)قةئال: بةلمحير الذؼ يدتظرمـ

 وصار ِبَبْطِن األرِض يْمَتِحُف الثَّرى        وكان َيُجرُّ الوْشَي واَلَحبراتِ 
ك زمف ييمتحس ف ه الثرػ باد ةف نةف ف  دد ةل  ،الّ ةتر يتحدث تف  محير اإلديةف

إذ  انر تف  ل حم  دععت غير مبة رةلكف الكْ   المختمس انلكاف دف س،  يمبس ن  غةؿ ك
  إ مةد مفةلمكف يكح  ندععت  ،مف دار الّزكاؿ إلى دار الفدةص ك ،حةؿ إلىمف مف حةؿ تغّير الزّ 
 ديد م.

 (4) ):ثكب اإليةصة نمة قةؿ لمف يرتدؼ اإلحيةف ثكبة ندع مف
 ضافي َثوبكَ اإلحساُن ال أْن          ُترى َثْوَب اإلساءِة قد َلِبْسَتا و 

 إف ك الكقةر الذؼ يمبيه ثكب اإلحيةف ك ئدة الامـفة  انر الّ ةتر تف اإلديةف المتامـ ك
الته ، فةلّ ةتر يذنر لفظم الثكب  ثكب اإليةصة ك ممك تخمى تف الامـ ييرتدؼ ع محةل

 لمحير المحتـك لك  متخ  تف الامـ.حراحم لتتكيد تمى ا
 :(5)يرث  ةبةل الماتضد قةؿ  مدح حد قه الماتمد ك ك

 يروُمـُو،         َثناُه الَمراُم الَصْعُب، و الَمْسَمُك الَوْعرُ  ىو الّضْيُم لو َغْيُر القَضاءِ 
                                                           

 .194تند الازيز تتي : اندب الارب  ف  انددلس، ص -(1)
كا تهر بةلديبم إلى مديدم إلنيرة  كنةف مف ةم  الامـ كالام   كمك إنرام ـ نف مياكد نف ياد الت تين : ُ نّدى ةبة إيحةؽ. -(2)

ق(: الديكاف، تحقي  ن رضكاف 460- ـ نف مياكد)ةنك ايحةؽ اإللنيرؼ إنرامكنةف  ةترا ُمتّكدا قد ا تهر  ب ارل الزمدؼ./ 
 .9 -8-7صـ، 1976ق/1396 ،1الدا م  مؤييم الريةلم، نيركت،ط

 .53ص المحدر دفيه، -(3)
 .22ص ، المحدر اليةن ، اإللنيرؼ  إيحةؽ كةن -(4)
 .350-349ص انف زيدكف: الديكاف، -(5)
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 ـرُ ـــــــــــــــــــــإذا عَثَرْت ُجْرُد العَناجيِج في الَقَنــا،         بميـٍْل َعَجاٍج ليَس يْصَدُعُو َفجْ 
دَتْ  ال و  َسوابِحُ  الَطرادَ  تغشَ  فلـــــــم ُغشيتَ  ُسْمرُ  أُْشِرَعتْ  ال و بيٌض، ُجّرِ

 الثّرى ذلك في البيِض  البُرودِ  لعَْمرُ  الُخْضــــــرُ  النّـَعَمُ  أثناَءهـا أُْدِرَجـتْ  لقدْ 

 كأنّــــــه الّصفيحِ  َطّيِ  في أبيض و األثَـــرُ  طـالقَتُهُ  مأثورُ  صفيــــــــــــُحهُ 

 تُِظلُّهــــــا المنايا، ْمرُ حُ  تِسرْ  لم كأن   الُحْمـــــــــــر راياتُهُ  األْقتاِل، ُمَهجِ  إلى

 فهك مف ةفض  الممكؾ ، انف زيدكف حد قه الماتمد نمة ع يديى رثةص ةبةل الماتضد مدح  
ل تهةدال قكؼ ف ال  تةعالمك  خةلدة ُمتكاَرثم ةبة تف تد، ك المنةـر بةق م تددل ةخيرمـ، نفّ  ك
ييس ميمكؿ ةيةؿ دمةص  نتده ك  دة بتيه ك ،لحزمه اعخضراربةت دائـ  به خحةله بةلدّ  إذ

الرا ةت الحمر م     حم  دعلم رمزيمكف فةلمّ  (.رتدؿ تمى ذلؾ )را ةته الحم ك ،انتداص
 .ف  غمةر الحرب قدامهـإ ك بيةلم الارب رمز لمدػ قكة ك

ف  الكقت دفيه  ك تةطف م، ك ،فنريم رمكزا   ك ،كف انن ض  حم  حقةئ  حبغ مةتر لمّ نر ال ّ ذِ 
ةحام الن ةض تحن  لدة حكر متةزيم ظةمرة، فنةدت مذل انلكاف الدّ  ك ،ةلكادة حق ق منةدت 

 ةتر ةف  انر تدهة. اريم تمةل م ةراد ال ّ 
  ّالغزل : ون والم 

القرف الابةي ، ك قد ا تّدت ف   ف  الاحر م ظةمرة الغزؿ بةلمذنر ظةمرة متف  ّ  نرتات 
إِذ  لالّمهك كك المتكف  ، ةر  رب الخمرتيتم ادتف  رحةب النيئم انددلي م دالخةمس الهترؼ 
إدريس نف مذا الّ ةتر ك  ،كحفكمـ كحفة حي ة  نةد  نكف مةتدة كبةلغممةف تغّزؿ الّ اراص 
  (1)ال مةف، ةنك تم 

 (2)حس غالمة بةلحمةـ تم ه ةيمةؿ: 
 ناحــــــــــــــــــوليس لو إالَّ الغرام ج   وظلَّ فؤادي طائرًا عمى جوانحي              

                                                           

الممكؾ فُيَدفُِّ  تميهـ، ذنرل ةنك تةمر نف  هيد فديبه إلى نمدل  فقةؿ  إدريس نف ال مةف، ةنك تم   ةتر تمي ، تةلـ يدتت  -(1)
نَّيف ك نيف، نف الغةلب تمى نمدل  ترة ال َّ / الضن : بغ م الممتمس، م   ترة الحدكبر ال ةبي  ك ديبه آخركف ، ف قكلكف: ال َّ

 ث ةب رثم بةل م. ./ ةيمةؿ .279ص، 562رقـ 
 .338ص، 1ج، م3انف بيةـ: الذخيرة، ؽ -(2)
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 أال ليتني تحت الوشاح  وشاحاً         ِـ قضيُب صباٍح في وشاِح ُدُجنَّة
قد ندت تمى  ك  ،حكر الّ ةتر ت قه لغالـ نةف بحمةـ يمبس ةيمةؿ  يكداص نُدْتَدم الّمي 

تيمه انن ض نحبةح عح بةلّض ةص فظّ  مدنهرا نتمةله حتى ندػ ف  ت قه له  نطةئر  دكف 
 التيد انن ض. )قضيب حبةح(  خالؿ  تدةح مف

  .لبةيه انيكد )ف  ك ةح ُدْتدم(                          
انن ض(  لتكح   د كم نيف الّمكديف )انيك م تانس الاالقم التدةقض ّ د ّ الثدةئّ م الضمذل  ك

 الغالـ كقد ربط الّ ةتر نيف حكرة لبةس  ك ،الغالـ اّلذؼ يمبس يمتؿ ةيكدندعلم  دة ن ةض 
 ك اإل راؽ إظهةرك القةيـ الم ترؾ نيدهمة مك  ،الحبةح ظةمرة نكدّ م تمثمت ف  تاةقب الّمي  ك

ك الت   ،الّ ةتر ال ةئيم محةل تف ل حم  الّمكف دعلم دفيّ م  تانر  ،الّدكر باد الّظالـ الدامس
 با قه لمغالـ اّلذؼ نةف تدةح ليالـ مف الكحدة ك الحزف .   رقت ة

 حدممة ة قر، ةغالميف مف ند  تهكرالتقى بقد  ك  انف تمةر ف  باض ةيفةرل قةؿ ك
  (1)، فنةف  ميُ  مف ظهر داّنته إلى اّلذؼ كحس مدهة ف  مذل القطامك ا خر ِتذارُل ةخضر 

 وىريَّ الثَّناياــــر ُحموَّ الّممى ج   ا    َتعمَّْقُتُو َجـــــــــــــــــــــــــْيوريُّ النج
جايمن   اــــالنََّفِر البيِض جرواُّ الزَّماَن      رقاق الحواشي ِكراَم السَّ
، تكامرةلنةيدةده ك  ،يمرة  ةك يكاده ب فةمقد ندت  ك ،يةدة القـكمـ  ك فتى مف آؿ تهكر

مك  ك مك مف الّدفر الن ض ةؼ مف الطبقم المخدكمم المحكدم لرفام مرنزمة اعتتمةت  ك
 .الاطةص ـ كالكر  فكذ كدّ ال حةحب
به ف   ةكم  متغزع لمى، الن ض، تكمرؼ( كالغالـ بتلكاف مختمفم: )ال ةتر  كحس 

 :(2)القحيدة دفيهة
ارقاُت      وتبقى محاِسُنيا باْلعشاياَ   وال غرو أْن َتْغُرَب الشَّ

                                                           

 .125ص انف تمةر،  ارل، -(1)
 . 125، صمرت  دفيهال -(2)
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مفةرقم  تحكيريم مانرا تف ذلؾ ف  اددثرت كبقى ُحيدهة ف  فتةمة  ت كفآؿ تهكر غرب
 لى ان ةـ الخكال ال كؽ إلكف الحديف ك ك ، الحةضر الذؼ  ا  ه الّ ةتر ك ،المةض  المتيد نيف

ك الحفم  )الغالـ( )ةؿ تهكر( )الّ ةرقةت(  )تغرب(ف  لفظم  ، كع يزاؿ يمحقه ف حزده
 .لقـك تظةـ خمدمة الزمف م  حفةت دنيمم  كك الاطةص الكـر  ك التةمام نيدهمة مك الحيف

  (1)كؿ ف  القحيدة  دفيهة :ثـ  ق
 اـــــــُتساقطُو من ظيور المطاي       ماُن الحديث وال وْصَل إاّل جُ 

 (3)اـــُخْضرٍة في التَّفاي  إلىوِمْمُت     راِن    ـــــَـــ لمزَّْعف (2)َشِنْبُت المَثمَّثَ 
ذك الاذار فقد مةؿ لمغالـ تمى حّد كحس الّ ةتر  كتكمر مدظكـ،  الغالـ دّر كك حديث 

ك  صالدف ك  الد ةط  ك ،انخضر ف  الدعلم الاةمم مك لكف الحيك م ك، دكف ان قرانخضر 
مدهة  ك ،باض انطامم انددلي م مدهة البي طمايتقى الّ ةتر ةلكاده مف قد  انم ، ك ح ةة كال

 ة )لحـ الضتف، كحيث منكدةتهثريم الت  قد تككف حنرا تمى الاةئالت ال نةلتفة ة انغذ م الغد م
حب نمة يثير الغالـ  اإلديةفم  ذات لكف ةخضر يثير  ه م  النددؽ ك المكز... ( ك الكزبرة ك
  . (يةف تمي  المح ةفح ح المّ  غرير، فطف، )الذؼ يندك ةده غالـ  ال ةتر
 : (4)ةن  بنر ن نف ت يى الّداد  متغزع ف  آؿ تّبةدقةؿ ك 

 منو جوىرا       و نظرتو فرأيُت منو كوكبا تُ حاورُتُو فمقط              
 لما ةفندت  م إفْ  رقكب المُ االكك  مـ ك ،بةلتكامر ف  الفحةحم آل عّبادالّ ةتر   به نالـ 

 تمى ن ةض ةخالؽ ك بالغم آؿ تهكر.دعلم اكب لكف التكمر ك الكك  ك
 

                                                           

 .126-125، ص اليةن  المرت ، انف تمةر،  ارل-(1)
لى ةلكاف انطامم تضرب إ المثمث تدد انددليييف ةدكاع مف انطامم، مدهة المتنَّدم المثمثم، كالمثمث مف رؤكس الخّس. ك -(2)

 .126صانف تمةر،  ارل، دقمته مف الهةمش،  ./هةالّحفرة  نّف الزتفراف يدخ  ف  ترنين
ر الّتفة ة : مف بيةئط انطامم تحّضُر مف لحـ الضتف الفت ، ك نُثُر فيهة الكزبرة الرطبم ، كيتا  فيهة نددؽ ك لكز مق َّ  -(3)

 .126ص مقيـك / الهةمش، المرت  دفيه،
 .274ص ، 2،ج3انف بيةـ: الذخيرة، ؽ -(4)
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 الخمروصف المبحث الثالث: سيميائية الّمون في 
 وصف مجالس األنس: .1

الت  ادت رت ف  ن  بقةع انددلس لى كحس متةلس اندس ير مف الّ اراص إتمد نث
 ك التكارؼ  لتمةؿ الق ةف ك ك الّمهك، ك ،فنةدت ممتت لمدةس يترددكف تميهة مف ةت   رب الخمر

الق ةف ك  ك اليقةةف تمةؿ  اممكف نهة نمكرد نرزاقهـ، ممة تا  الّ اراص  حفك الفت ةف اّلذيف 
قد كحس ةن  تند هللا ن نف ةن  الخحةؿ ليمم  كة مف ةكاد  ةدكات الخمر  كالمتةلس، ةثةث 

 (1).ة(: 215ةدس م  ةحد ضبةص ند  مركاف )
رور م ِق     ـــــــــــــــــــــوليمة عنبرّية األفُ   ن طرقِ ـــــــــرويُت فييا السُّ

 رقيـــــــــــــــــنارًا من الّراِح بّرَدْت حُ ـــيا        وكنُت حّران فاقتدحُت ب
 َمْت من الَحدقـــــــــــــــــــــغللًة ُفصِّ بنا عاطل وقد َلِبســـَْت        حمَّْت 

باِح في نس ْىُر من بنيو ىوًى       بفتية كالصَّ  قـــــــــــــــــــــفجاءىا الدَّ
 فقــــــــــــــــــــــقامت لنا في المقام أوُجيُيْم        وراُحُيْم بالنُّجوِم والشّ 

 وب كالورق ــــــــــــتيفو عميو القم  وأطمَع الَبْدُر من ُذرى غصٍن       
 دُر إالَّ لذلك األفقـــــــــــــــــــــــــــذا الب من عبد شمس بدا سناه وىلَّ      

                     فًا مسكّية العبقــــــــــــــــــِو        بيضاَء كـــــــــــــــــــدَّ بحمراَء من ُمدامتمَ          
 مى طبقـــــــُتحَمُل من سوسن ع        ة ــــــــــــــــــــــــــــــِخْمُتيا وردًة منعَّمف            

الخمر نكته ةن ض نضكص  قد ةطّمت تم ه يةق م  حكر الّ ةتر تفةحي  ليمم اندس، ك
قد  ف  داكمته، ك ي  ةتزاص تيمهة اّلذؼ ندػ نغحف بةف  تمبس غاللم تك س تفةحالّحبةح 

قد حممت نيف ةدةممهة الن ضةص خمرة حمراص الّمكف ت به   ّبه ن ةضه نندر  ّ  يدةل ف  انف ، ك
 كرد الّيكيف ف  طن  .

                                                           

 .793ص ،2، مج2، ؽ اليةن المحدر  ،انف بيةـ: الذخيرة -(1)
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مف خالؿ مذا الكحس الدقي  دتح الّ ةتر ف  تحكير ليمم اندس بتدؽ تفةحيمهة  ك
الخمرة، ليندك الّ ةتر محّدؾ ف  تكزي  اّلذؼ ةْضفةل تمى لبةس الّيةق  ك  ماتمدا الّتكظيس الّمكد 

حبةغه ف  ةدؽ تفةحي  كضاهة ف  منةدهة المدةيب نريةـ مةكؼ  حيف كض  ةحيث  انلكاف
حّ م لمتةلس اندس حيث م   ف  مذا الكحس الدقي  الذؼ تتتيد مف خالله حكرة لكحته، ك
رب نهة الق ـ ترض الحةئط، منّيدم مدػ يفكر المرةة الت  ضتُ  تدحّط نهة انخالؽ ك ةمةكف 

تمى  كتف ادحطةط منةدتهة اعتتمةت م  ، كلفةتف بغاللتهة الّ فةفم المةتدمتك س تف تيمهة ا
 .ةك التكارؼ  اإل مةصةلب ةّدهة مف الغ

 لون الخمرة:.2
ازدمػػةر  ؾ مػػّرد ذلػػ ك مػػف ةمػػـ المظػػةمر ال ػػةئام فػػ  المتتمػػ  انددليػػ   ػػرب الخمػػر  اػػدّ 

 صالمتػػكف ال ػػ  ظهػػكر ت ػػةر المهػػك ك ك النػػذخ، ك اإليػػراؼالبةتػػث تمػػى الميػػتكػ اعقتحػػةدؼ 
ة، ةك إلرضػػػةص بةرت ػػػةد متػػػةلس الخمػػػر ل ػػػدة تاّمقهػػػـ نهػػػبمختمػػػس انتمػػػةر   يػػػمح لمكثيػػػريفالػػػذؼ 

 ك مػداؼتمػى تاػدد ان نػ  مثيػرات القمػ  ك الحػزف، ك قػد تكػكف مركبػة مػف الكاقػ  ك  هكاتهـ، ك
لػى فػ  انح ػةص انددليػ م ممػة ةدػ إ  ةحػبحت متف ػ م بنثػرة لغة ةت تاػددت متػةلس الخمػر، كا

ك ادحػػراؼ  ادت ػػةر تػػةدات غريبػػم دخيمػػم تمػػى المتتمػػ  نيػػفكر المػػرةة  اخػػتالؿ الػػكازع الػػديد ، ك
 تاةطيهـ الخمر... ال بةب ك
ّدمة راح يتح ك يس لكدهة الممزكج الّ ةتر انددلي  لـ  نف يتتثر بمذاؽ الخمر فحيب، كا 

 ك مالبس اليقةة يبةلغ ف  كحس  متةليهة بنتس حكتهة، فزادت مف ركدقهة ممهبم تكاطفه فراح
 .ةكاد  الخمر ك

 (1) ك  انف زيدكف  يتغدى نمكف خمرته قةئال فيهة : 
 وه ِكرامُ ــــــــــــيم         أطاف بو بيُض الُوجــــــــإذا طاف بالّراح الُمديُر عمي  
 ُسلفًا ، كأنَّ المسك منو ختامُ رغمِ  العدَا من ِودادِه            ديُر عمىيُ  

                                                           

 .496صانف زيدكف: الديكاف،  -(1)
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ة لفظم  نراـ  ليكضح بتّف )ن ض( ةضةؼ له  حس الّ ةتر يةق  الخمر ةن ض الكته، ك
نتّدهة  ك غدؽ تم ه، فنةدت رائحم الخمر  ك ،قد تكح  بتّده يتكد تم ه بةلخمر ن   نرمه

لهذا تم  الّ ةتر نيف  تمةل م الخمر ع تكتم  إّع نرائحته الّزن م، ك  ان  ف  ةدفه، نفّ ميؾ   
الحيك م الت   كةخرػ  مّ م ممة تا  الفضةص الم هدؼ يتيـ بةلحرنم  حكرتيف لكد م، ك

قةؿ ف  مكض   كمك  طكؼ تميهـ نخمرته. ك ،تّيدتهة لفظم) طةؼ( بةلراح ةؼ حرنم الّيةق 
 (1) آخر:

 في المْنظِر الَحَسن الجميلْ     موْل       جاءْتَك وافدُة الشَّ 
 يلُ ــــــــــبيـــْضاَء ، ىاِجُرىا قم ــــــــــــْفراَء في        ليجرتيا َص 

حى          و الّراُح من َطَفِل األصيـــتالكْأُس م  لـــــــن رأِد الضَّ
تقى لكدهػػة  مػػف قػػد ايػػ  حػػكر الّ ػػةتر لػػكف خمرتػػه الّحػػفراص التػػ   حتكيهػػة نػػتس ةنػػ ض، ك

لػػػكف الّيػػػمةص  ك ارتفػػػةع  الّدهػػػةر حيػػػث  حػػػبح ،ظػػػةمرة نكد ػػػم  تمثمػػػت فػػػ  كقػػػت ادبيػػػةط الّ ػػػمس
فرة، ليكح  الّمكف ندعلم التدنر ف  خم  هللا .  ضةربة إلى الح 

 :(2)قةؿ ف  قحيدة ةخرػ  ك
 وعاِطو صيباء مشمولة ً،          يرى بيا الَمْشرَق في المغرِب 

قػػد طّينتهػػة ريػػةح ال ػػمةؿ، فتنردتهػػة مػػ   الُحمػػرة ك إلػػىة التػػ   ضػػرب لكدهػػة بمادػػى ةّف الخمػػر 
 .إْذ تتامه يرػ الم رؽ ف  المغربخمرة  لهة تتثير تمى  ةربهةل 

  (3)الخمرة:ف  كحس لكف  اإل نيم تم  نف ححف قةؿ ةنك الحيف  ك
 يا أواري ــــــــــــــشفيت من عمة نار       ــوُربَّ ش

 نار؟ـــــــــيطفي الغميُل ب   ًا       ـــــــــــــأليس عجيب
 ْمنارــــــــــــــــشقائق الج   كأّنما عصرت من       

                                                           

 .151ص  ،اليةن المحدر  ،انف زيدكف: الديكاف -(1)
 ..149صالمحدر دفيه،  -(2)
 .161ص،  1، مج2: الخيرة، ؽانف بيةـ  -(3)
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 ّلرـــــــــــــــــــــعة من البُ   َك قط       ـــــــــإذا بَدْت ل
 اجِ  نيارـــــــنَّ في زج   َحِسْبُتيا َشَفقًا ُص      

 كف  نتس الُبالَّر، ثـ نمكف الّ فِ  ك مك  مةرس لابم الغركب   نهت الخمرة نمكف الُتْمدةرة
قد ايتقى ال ةتر ةلكادهة مف ماتـ الطن ام داع تمى لكف الخمرة الّضةرب إلى الُحمرة 

 مف ةتكد الخمكر تدد انددلي . م  ك ،الممزكتم بةلّحفرة
 (1)ثـ قةؿ ة ضة ف  الخمرة الّحفراص:

 واشرْب ِعْبُت عميك أْن ال تشرِب      اْطرب     قْم يا غلُم فْسقينييا و   
 في الكأِس تْأَتِمُق  ائتلق الكوكِب    ْفراَء ذات أِسرَّة       ــــــــــــمن قيوة ص        

 اه الّرْبرِب ــــــــــــــــِفْعَل العرارة في شف َبْت َبناَن مديرىا شعاعــــيا        َخَض    
ةف   ةرنه الّ ربل إِذ ندْت مذل  ك ،خمرة ةْف  يق ه خمرة حفراصالّ ةتر  طمب مف يةؽ ال

نتّدهة نكنب ُدرؼٌّ حتى ادانس لكدهة مخّضبة ةطراؼ ةحةب   اليةق  نمة  الخمرة ف  لكدهة ك
 ُتخّضُب الارارة   فةل الّضبةص.

لؾ ف  ذ م  تْمَمُ  ف  يد يةق  الخمر ك ع يمنث الّ ةتر انددلي  ةْف  حس لكف خمرته ك ك
 (2) : قكؿ الماتمد نف تّبةد 

 ريعْت ِمَن الَبْرِق ، وفي َكفِّيا          َبْرٌق ِمَن الَقْيوة َلمَّاعُ 
 نمهة تكح  بمد الن ضةص ك ك ،الحهبةص ك ، الحمراص ك ،تبةيدت ةلكاف الخمرة نيف الحفراص

ِر  نمة  ّبه الّ اراص، تميهة ريح الّحبة عي مة الخمرة الت  منَّت تكدتهة ك ف  نريقهة خمرتهـ بةلد 
 (3) المةلق :  نف الّيراج هللاف  ذلؾ  قكؿ تند  مة ُمِزَتْت بةلمةص، كإذا 

ر ساال  وبين أُكفِّنا خمٌر و ماٌء       إَذا ما َسال ِخْمَت الدُّ

                                                           

 .164ص،  1، مج2، ؽاليةن المحدر  ،: الخيرةانف بيةـ -(1)
 .26صالماتمد نف تّبةد: الديكاف،  -(2)
 .880ص،  2، مج1: الذخيرة، ؽانف بيةـ  -(3)
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حيث ف  نريقهة فتتمكف نمكدهة  لى لكف المةدة الت  ُحدات مدهةلكف الخمرة تةدة  مة يرت  إ
 .الدر ت به لكف 

 كؤوس الخمر:. 3
كحس ةن  تند هللا ن نف ةن   نمة ُ ّنهت نتس الخمرة بةلّدر دعلم تمى لماةدهة، ك
ـُ: الخحةؿ نتية  حدكبرّيم الّ نِ  مف تدنر، مدّتمم نذمب ك فيهة الُمدا

 (:1) 
ْت من الّتبِر فييا نجوم    وكأس من الّميل مخموقٌة       تبدَّ
ْت رج ــــــــــــــيا قيوًة   ــــــتضمََّن باِطنُ      ومــــإذا َمرَد اليمُّ ُفضَّ

 نتس الخمرة ةيكد الّمكف مزخرؼ ندتـك مذّمبمل إْذ ندت ف ه القهكة )الخمرة( الّيةطام
الّد ػكة   متةمػم الهػذ ةف كتػذمب بػه فػ   فتزيحػه مػف تقػ   ػةربهة، ك ،نتّدهة رتـك  تقذؼ بةلهـّ  ك 
الفدػةف انددليػ  الػذؼ  حػد  الفّدػ  لػدػ   اإلنػداعندمػك ممكػم  رؼ الّزخػة ك ،مذل الدقكشتكح   ك

 ك حضةرته. ،ك تةريخه ،انكاد  المزرن م فانس مف خاللهة ثقةفته
 ك  الحم ّ  ك بةسالمّ لكف الاالقم الكطيدة نيف  ف  الادحر المكال  ي نكف الحديث تف ك
 انمندم الحضةريم ك الخمرةيكا ةلب  ل س مذا فقط ن  كالّ اراص، مف قن   لطن املبةيهـ ن ف م إ

اليؤاؿ الذؼ  منف ةف ُ طرح مةم  الطريقم الت   التكامر، كزيدكمة بتثمف  ك ،ةفخـ المالبس
 مف  المالبس بةلرغـ ك ةك الخمرة تتزيف بةلحم ّ  ،يدتهتهة الّ ةتر انددلي  ف  تا  الطن ام

 بةإلديةف فقط . ةّدهة ةدكات تتام  
 :الخمرة  و بيعةالطَّ وصف ب  الحميّ  علقة الّمباس و: المبحث الرابع

 :ةـــــــــــــبوصف الطبيع الحميّ  باس وعلقة المّ  .1
 اراص انددلس لطةلمة اتخذكا ماتـ الطن ام نمةدة عيتقةص ةلػكادهـ فػ  ةؼ مكضػكع يثيػر  إفّ 

لهػػذا  ت زيدػػم( ك)لبػػةس ك حمػػّ  ك ةدكا نػػ  مػػة  حػػ ط نهػػة مػػف: ةلـ المػػرةة، كعيػػ مة تػػ قػػريحتهـ ك
 التكامر( ك بةسم  كحس الطن ام بةيتقةص مةدتهـ مف ماتـ المّ  ك ،ةثةر البحث دقطم مهمم

                                                           

 .795ص،  2، مج3، ؽدر دفيهالمح -(1)
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بحػرل تػف كحػس نػّ  تميػ  حكلػه حتّػى ةّدػه اندػدلس لػـ  غضػض حػدكبرّؼ ك انف خفةتم  
 (1) اّلت  قةؿ فيهة ةْ نم ةثكابة  ك ُحَمال  ف  قحيدته  ري  الغمةمم  ُيمبس

 (2)ْضراَ ـــــىى ، وقْد َخمَع الحَيـــــــا،         َعَمييا، ُحميِّ ُحْمرَا، وأْرِدَيًة خُ وماِئَسٍة ُتزْ 
 بًا َنَفراَ ــــــَو َيجُمُد، في أْعَطاِفيا، َذىَ   َيــــــــــذوُب ليــــا ريُق الَغمامِة ِفَضــــًة       

ةتر نمكف المَّبةس اّلّذؼ ةضفةل تمى ان نم الك   ت  زيَّدهة نػ : تتّثر ال َّ
   )  )ةزمةر حمراص(  )حمّ  ُحمر 
 )ةرد م خضر(

 )انكراؽ الكث فم الخضراص( 
 )الدَّدػ( ذمبة(  )فَضم ك

ةتر بةلّطن امل إْذ ةْض   ذمب  تميهة ةدكات الّزيدم الخةّحم بةإلديةف مف ُحمّ  ) فىتتّثر ال َّ
قم مقةربم مف خالؿ الّت ن ه نيف ان نم تال مدلكعتهة م  ك ،م(، فةلاالقم نيف مذل الّدكاؿفّض  ك
 المرةة إْذ تتقةيمةف ةدكات الّزيدم. ك
 (3) قكؿ ف  قحيدة ةخرػ له بادكاف  د كاف ك حمةمم  ك

 .جى منكببِح في ُأَخرى الدّ ولّص           وطاف بيا، والَميُل قْد َرَث ُبرُده،
 ةب نظةمرة نكد م نيف )الّمي (الغ  ك خفةتم  ثدةئّ م الّمكف ف  ضّدّ م الحضكر ف حس ان

 )الّحبح(. 
 الّمي  اّلذؼ يك ؾ تمى الّزكاؿ نزكاؿ الّثكب البةل . ةؼ نردليدّؿ انكؿ: رّث  -
مدنب )نتس( ةن ض مف ثكب   نتاّرؼ  يدّؿ الّثةد : طمكع  ضكص الّحبح نيف دتى الّمي   ك -

 ةيكد .
 : منف تمثي  ذلؾ تمى مرب  غريمةس ك

 الصبح 2تضةد               س            1س الميل                     
                                                           

 .84ص، الديكاف : خفةتمانف  -(1)
 .84ص المحدر دفيه، انْرد م: ةثكاب./ -(2)
 .74ص المحدر دفيه، -(3)
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 اقتضاء                          تناقض           اقتضاء            
             
 دجى منكب   1تحت التضةد              َس           2َس    رث برده                

 ديقة مف الاالقةت: تحّدد لدة فهذل الاالقم نيف الدكاؿ
 2س                     1س 

 .الّمي  ك الّحبح 2 .كس 1س نيف تالقم تضةد 
 رث نردل كدتى مدنبُ  1 .كَس  2َس  تالقم تضةد نيف 

 2َس                      1س 
 المي  ك رث نردل 2  .كَس  1س تالقم اقتضةص نيف 
 ح ك دتى مدنب الحب 1 .كَس  2س تالقم اقتضةص نيف 

 2َس  1س 
احدػ الحديف يدف  ا خر  إفّ  [المي  ك ُدتى مدنب ].  [1ك َس 1س ]تالقم تدةقض نيف 

همة دظرا لادـ كتكد كي ط لى التم  نيدإ 1س ]المركر مف  ك يدقضه بحيث  يتحي  نفّ 
ؿ  ي  .)دتى مدنبَ( مك دف المّ  ] [1َتقـك مذل الاالقم تمى تمم م الّدف  س ، كيتماهمة

 .[)ُدتى مدنب(َ  1إظهةر لمحّد الّدق ض َس  )المي ( ك1س
 فترض تمم م  لى دتى مدنب(َ )مف المي  إ1َس                1تالقم المركر مف س ك 
 )دتى مدنب(.1( المي  ادطالقة مف َس 1) الحبح(  )س2ك إظهةر ؿ س إثبةت

  
 
 

 

الصبح 2س                                        0اللٌل س       

نفً                              

    

   0دجى منكب سَ   
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علّ م المضمرة ف  القحيدة تيةتددة تمى إّف مذل الاالقةت المدطقّ م القةئمم نيف الكحدات الدّ 
اكت ػػػةؼ الندػػػى الّدعلّ ػػػم الام قػػػم اّلتػػػ  تتخّفػػػى كراص الند ػػػم الّيػػػطحّ م مػػػف خػػػالؿ حػػػاكد المادػػػى 

 . الامي  لمك س تف دفيه تمى يطح القحيدة ك ،الحق ق ّ 
 (1) مك يمبس الّطن ام ةزرارا  كةثكابة   ك  قكؿ ف  قحيدة  ذئب ف  الّمي   ك

 فِي ُخمٍع عمَي من الَدجى،        ُعِقدْت ليا، من أنُجٍم، أْزرارٍ  َوَرَفمتُ 
زمػػكُت فػػ  ث ػػةب نمػػة يزمػػك الّميػػ  بتدتمػػه الّ ػػنيهم بػػةلّثكب  انددليػػّ : رفمػػُت ك  قػػكؿ الّ ػػةتر
 ر. رَّ الفضفةض المز 

 //   إفَّ مذل الّثدةئّ ةت الضدّ م تتمرنز نيف حكرتيف انكلى تتمّث  ف  )الّطن ام الحق قّ م(
 الّثةد م تتمّث  ف )لكف الّثكب المتخّي ( لتحيمدة تمى دععت مضمرة ُتفهـ مف ي ةؽ الدَّّص  ك 
إْذ مػػػ ) لػػػكف الثّػػػكب انيػػػكد الفضػػػفةض المػػػزّرر  لتنرزمػػػة لدػػػة طن اػػػم الاالقػػػم نػػػيف الّحػػػكرتيف ك 

 بةندتـ(.يكد الّذؼ تزّيدت يمةؤل الكايام بةنزرار الّفضّ م( //) الّمي  ان
مذل الّحكرة التميمم اّلت  ةلبيهة الّ ةتر لميمه فنػدا فػ  ةحيػف حّمػم، مػة مػك إّع تانيػر  تػف  

التػػ  الميػػتحيمم تانيػػرا تػػف آمةلػػه مػػدػ حدنتػػه فػػ  ت ػػخ ص الّميػػ  ميػػتايرا لػػه ةغػػراض اإلديػػةف، 
ػػى ةثػػر تحق قهػػة نمػػة فػػ  ليمػػه المظمػػـ النهػػ ـ اّلػػذؼ يػػرال رؤ ػػم تتممّ ػػم تحػػةك  الميػػتحي ،  كفػػ  يتقفَّ

انيػكد ك الفضػّ   ديفلّثكب(   ص مػةدّؼ ل نػكف الّمػك منةده الّيمةص ك)ا تقريبه لممتبةتديف)الّمي ( ك
 .لكديف يتماةف نيف الّحكرتيف

تمقػػة ، مانػػرة تػػف  تخػػرج دععت المَّػػكف تػػف دمطّ ػػم  الَحػػكرة البحػػرّيم متّيػػدة ماػػةف  ةكثػػر 
م فػػ  رؤ ػػم إ مةدّ ػػم  قيدّ ػػم رحػػدمة مػػف خػػالؿ كفػػ  ةباػػةد إ حةئّ ػػ ،ت ػػقه لّطن اػػم حةلتػػه الّدفيػػّ م ك
الّتاةقبل إْذ دعلم الّمػكف مةمدػة  حيث ُتاّد ظةمرة فةد م قةنمم لتتّدد ك الّمي  كالّدتـكظةمرة نكدّ م 

 تاّنر تف الّدظرة الّتتممّ م عنف خفةتم اّلت  اّتخذمة مف المايف الّديدّ  .

                                                           

 .76ص خفةتم: الديكاف،انف  -(1)
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 لػػكف الثّػػكب المتخّيػػ  ك ّ م نػػيف الّطن اػػم الحق قّ ػػم الاالقػػم الّدعلّ ػػم تكمػػف فػػ  الاالقػػم الضػػدّ 
مػػػ  )لػػػكف الثّػػػكب انيػػػكد الفضػػػفةض  تمػػػى دععت مضػػػمرة  ُتفهػػػـ مػػػف يػػػ ةؽ الػػػَدّص ك لتحيػػػ 
 انيكد اّلذؼ تزّيدت يمةؤل الكايام  بةندتـ(. بةنزرار الفّضّ م( //) الّمي   المزّرر
 (1) قكؿ ف  قحيدة   ترة مدّكرة  ك

 ــــــاحِ ـــِمن كَل ُغصٍن خافٍق، وشـــــــ    ِة الَمعاطِف َتْزَدىي،      يارَب مائس
 ــــَراحِ ــــــــــــحَط الَربيعُ  ِقناعيا عن َمْفرٍق         َشمٍط، كما َترَتَد كاُس الــــــــــ

 لَفاُء، حاك ليا الَغماُم ُملءًة،         َلِبَسْت، بيا ُحسنًا، قميَص َصبـــــــاحِ 
ـ  ل ػػترة ضػػخمم ةْمطرمػػة الغػػ ـ فػػتْزمرت، ك نػػدت نمػػة لػػك ةفَّ الغمػػةـ قػػد  فػػ  مػػذل القحػػيدة ريػػ

لمّدعلػم تمػى  حةؾ لهة قم حة  ةن ض نمكف الّحبةح، ُميتايرا  مف المرةة ك ةحهة المنهػرج بػةلتكامر
ػت ك المادػى الخفػ ّ  حيػثانغحػةف المدػّكرة  رة نػػدةت الحق قػّ  الػػّذؼ ن ػس تدػه الػّذمف مػك ةفَّ ال َّ

نتّدهػػة  قػػد حػػّط تميهػػة الّحػػبةح قطػػرات الدَّػػدػ ك ظهػػكر ةكراقهػػة تمػػى انغحػػةف، ك  فػػ  اإليدػػةع ك
 تكامر تمكح  ف  ك ةح.

مك كقػت اإليدػةع   ك ،إدّمة حّددت منةدهة ك زمةدهة ك ،دعلم الّمكف لـ تحّكر الّ ترة فحيب  
الّ ػػػار  ةفّ  مػػػف مػػػذا دفهػػػـ بةح، كالّطن اػػػم المخضػػػّرة كقػػػت الّحػػػ المتمثّػػػ  فػػػ  فحػػػ  )الّرب ػػػ ( ك

تقةليػػدل فػػ  زّؼ الّمبػػةس،  مػػف ُترفػػه كالػػذؼ ايػػتكحةل  ُمايدػػه الػػّدعل َّ اتتمػػد تمػػى الخفػػةتّ  اّلػػذؼ 
: المػالصة، الك ػةح، لبيػت، قمػ ص... تحي  تم ه الماط ةت الدعل م التةل ػم  ف ظهر نحق  دعل ّ 

 ل  ّخحه ف  الّطن ام الحةمتم.
لػدػ  مػرةة انددليػّ م الاظ مػم لم منةدػمالال ػارؼ تمػى ماػةف  ةخػرػ تحػّكر نمة يدفتح الدَّص  

 الّ ةتر اّلذؼ ع  فتت ةْف  نّممدة تدهة ف  ن    ص.
 
 

                                                           

 .59صانف خفةتم، المحدر اليةن ،   -(1)
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 (1) ذامب  قكؿ ف  كحس تن   مق ـ ك ك

ياجي فيِو س  َض ترائِب ـــــــــــــــــــيــــألْعَتنَق اآلمال ب  وَد ذوائٍب       ـــُـــ َسَحْبُت الدَّ
 ماء بغارِب ــــــــــــــــــــُيطاوُل أْعنان السَّ   ــــــاذٍخ،        ـأْرعَن َطمَّاِح الذؤابِة، بـــــــــــو 

 من َوميِض البرق، حمُر دوائِب  ليا،   ائٍم،        ـــــــَعميو الغيُم سود عم يموثُ 
 ُخضِر البـــــــــــــحار، َغواربيِ زاحَم من  وــــــــــــــي،     والطم من ُنَكِب الّرياِح، معاطف

ثدةئ م  كانم   ف  النيت انكؿ: اتتمد الّ ةتر نمرتكز ةيةي  لمك س تف ثدةئ م ال تس ك
 كقد حممت الّحكرة بادا تدي ة  ، بةتتبةر ةّف  الّ ةتر قد دةله الِكنر  انن ض، ك ك -انيكد

، ك دكف المهك ك الماب  ةفكؿ الّ بةب  كمك ف  مرحمم  خةحم ةّده قةؿ قحيدته مذل، ك الهـر
 الّتفنير بة خرة.

ف   ك ن ض الترائب ا مةؿ ≠ يكد ذكائب الّد ةت تظهر الثدةئ م الّضد م ف   ك 
نمة  الذؼ يتّر ذؤانته  ل ضف ه تمى التن  الّ ةم  اإلديةفمذل الثدةئ م ايتاةف الّ ةتر نمبةس 

ةتر التن  يمبس ال ّ ةفاةؿ )َيَحْنُت، نتتد (، نمة رفمت الّحكرة ندععت حرن م تمثمت ف  
مف كم ض النرؽ ذكائب حمراص فهك ع يتكاف ف  إضفةص  ك ،ال ةم  تمةمم مف الغ ـ انيكد

ن ام التةمدة ل فرغ تميهة دكع مف الحرن م المتمثمم ف  : )كم ض يةف تمى الطّ دحفةت اإل
تف تغير التك كتاّنر مانرة مفةتئم   م ظةمرة نكد )حمر ذكائب(=ك )غيكـ يكداص(  كالنرؽ( 

إلى ادزيةحةت دعل م ةخرػ تدفتح تمى حيث خرج المكف  ،حرن م الّيحب لكف الّيمةص، ك
 ةترالكحدة الت   ا  هة ال ّ  ك ،تف دعلم دفي م تتمث  ف  حةلم ال تس تانرلتتك الت تدة 

لفرحه، ثـ دعلم  ا  حدر الت  ادانيت تمى كحفه المت ةئـ لطن ام الت  لطةلمة نةدت م ك 
ةرة الحمراص الت  ك الغفّ  اةرؼ تم ه ف  انددلس مف الامةممبةس المتالمّ  زؼّ  إلىترف م ترمز 

                                                           

 .390ص انف خفةتم: المحدر اليةن ، -(1)
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 مةدحة مف خاللهة الماتضد نف تّبةد ن ام كنف تمةر كاحفة الطّ ا قكؿ  ك تمى الذكائب يدؿُ تُ 
 (1) قةئال:

رى ـــــــرف العِ ـــــْجُم قْد صالنّ  و       رى  َــ جاجة فالّنسيم قِد اْنبالزّ  أدر  نان عن السُّ
ْبُح قد أىدى لنو   راـــــبـــــــا العنْ ـــّـــ ــــــــــــــــلما اْسَترّد الّمْيُل ِمن      ا كاُفوَرهُ    ـــــــــالصُّ

 راـــــــــــْوىــــَـــ ــــــــــــــــــَوشّيًا، وقّمدُه نداه ج     ا كَساه َزىُره    ـــــــــوالّروُض كالحْسن
 راَ ــــــــــــلَّ عمى رداٍء أْخضـــــــــــــصاٍف أط    ْير فيو ِمْعَصَم     ــــــــــــــروٌض كأّن النَّ 

ُد سَ ـــــــــــــــــــــــــسْيَف اب   ُو   ـــــــــــــــــــــــُـــ وتُيزُّه ريُح الّصبا فتُظنّ   ْكراــــــــــــن عبَّاد ُيبدِّ
 براــــــــــبَس الرِّداء األغْ ــــــــــــــــــوالجو قْد ل     ِو   ـــــــــــــــــــــــعّباٌد الُمْخضرُّ نائُل كفِّ 

 ْمَق الّنفيَس األْخطراــــــــــــــــــــمْن مالو العِ  ا     ــــِعْمقُ الّزمان األْخضَر الُمْيدي لن
مدح تكامر ك ث ةب فخمم  ل  قد ةلبيهة حمال ك حس الطن ام،  كلقد ةندع انف تّمةر ف  ك 

قد نةف الماتضد مك ا خر  ةتر محب  لى قمبه ف يتميمه ، كمف خاللهة الماتضد تّمه  ح  إ
 لهذا نةدت حدنم انف تّمةر ف   كحفه  لك  مة  حبه الماتضد  نّ  مة فيهة،  ك لمطن ام ك
قد نةف الحبح مدنج نزمكر ن ضةص  بةلّمكف ك طقكس  ربهة م ّنال عي مة الخمرة ك ك

قد ترػ  ك ،تكامر الركض بةلّددػ نتّده حيدةص تمبس دررا ك لي  ةيكد نةلادنر، ك نةلكةفكر، ك
قد ّ به ذاؾ الّدهر بييس  نتده ماحـ فتةة ترتدؼ ثكب ةخضرا ، ك ك ، ف ه دهر فّض  ننريقه

 تدهـ الت  ع تتكاد  ف  رّد الّ ر خضرته نيد الماتضد مك  قةت  ةتداصل، ك الماتضد ك
ن  رتيته تداـ نرغد الا ش ف   ك، تطةص الماتضد نـر ك ك إقداـ فةنخضر يكح  نبيةلم ك

 ندفه .
مػك انػف الماتمػد نػف تبػةد  يػتدت  مدػه الكػكف تدػدل  انف تمةر إلى تضد الدكلم ك نتب  ك
 :(2)ف قكؿ

                                                           

 .67-66-65ص انف تمةر،  ارل، -(1)
 .23، صلمرت  دفيها -(2)
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 ِمْن َجوىر النُّْبِل و الّذكاءِ         ة الُمصّفيــــــــيا عُضَد الّدول             
ْبِح و المساءِ ُـــ م   ماذا ترى في اصطباِح يوِم       ذّىِب الصُّ

نريقػػه مػػف  مػػف  ػػتف تضػػد الدكلػػم ك  يػػتمد دقػػةص حػػفةته مػػف حػػفةص التػػكمر كيرفػػ  الّ ػػةتر 
 دعلم تمى دقةص ةخالقه كطهر حفةته. لكف الّذمب

 (1) قكؿ ةنك انحبغ ف  كحس الخكخ:  ك
 رابــــــي زّي أعـــــــــــوزار ُمْشتمًل ف  ق عذب آَب في آِب         ـــوطّيب الّري

 اِب ــــــو           بين الفواكو من نقٍص وال عـــــــُمخمَِّل الّثوب لم َتْخمْل رئاست
اُه ثّم ان خالْسُتُو نضرّي فاْحَمرَّ من َخَجٍل           مرتابـــــــثنى عّني كـــــــــخدَّ

 أْربى عمى الّموز في تطريز جمباب      ــًا      ـــمن اسمو فيو مقموبًا ومْبَتدئ
  ّ به ثمر الخكخ اّلطيب المذاؽ اّلذؼ ندػ نزّؼ ةترانّ  يرتدؼ ث ةب غير مدظّمم .

قػػد ةحػػ ط بػػه الّمػػكز ل ظهػػر فػػ   الخػػكخ فػػ   ػػنمه كلكدػػه نػػةحمرار الخػػدكد تػػّراص الختػػ ، ك ك
زؼ انتراب الذيف يرتدكف التالنيب ك يتاممػكف بامةمػةت رمزا لةئ م نتمبةب مطّرز، حكرته الده

 .، كمك زّؼ تاةرؼ تم ه الارب قد مة
 :(2)ك قةؿ ة ضة ف  كحس الّيفرت 

 تروُق طعما وشمًا في البساتين وب محزون     ــــــــــــــوزعفرانّية في ث    
 ًا في ثوب تكفينـــفي ُزْغِبيا ميت    مْصفرَّة من نبات الُحْسِن تحسبيا       

نتّدهة  كغير محنب لّدفس فه  زتفرادّ م الّمكف مزّغبم بةلن ةض حكر الّ ةتر الّيفرت  نمكف 
ندظرة امرةة  ثكمى تمبس الن ةض نمبةس حزف ف  مآتـ انددليييف، فةلّ ةتر رةػ يفرتمته 

 ركؽ ُطامة ك  مية ف  البيةتيف( كلكّده يدةقض دفيه مف خالؿ تانيرل ف قكؿ )ت مريضم، ك
لّكده رغـ مذا المدظر الحزيف، إّع ةّده يركؽ لما ةف طامة ك  ان   م مه ف  ضفةؼ تمؾ 

                                                           

 .217، ص1،  مج2بيةـ: الذخيرة،  ؽ انف -(1)
 .217، ص1، مج 2المحدر دفيه، ؽ -(2)
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م ّب    إحيةسالمتمق  اتتةل مذل الّحكرة  إحيةسالركؽ(  يتا   )الحزف كالبيةتيف، ك نيف
 بةلّدفكر.
  حدر النيت ةّدهة حفراص حيدم  ايد الّ ةتر ثدةئ م التدةقض ف  نيته الثةد  ف قكؿ ف 

الّمكف مدة يخرج إلى دعلم تدةقض م ك لنيت   ّنههة بميت منّفف نن ةض، ف  تتز ا المدظر، ك
 التكفيف بةلثكب انن ض . المكت ك ك ح   إديةفبةلتمةؿ كع  حيه إّع  اإلحيةسنيف 
آتـ تمى تنس رمزيم لألن ض تكح  نمبةس انددليييف لمن ةض ف  الم ك مدةؾ دعلم 

 الّ اكب انخرػ الت  تمبس اليكاد.
متم  القكؿ ال ةتر ريـ غرابم ك ةضفى ضبةن م تمى حكرة اليفرتمم ممة ةدػ إلى  ك

 تات ـ الرؤ م ةمةـ المتمق  لفهـ المادى الحق ق  لهذل انن ةت .
 :األمكنة الحضارّيةالحمي في وصف  باس وعلقة المّ  .2
 ةب قد ةلبيهة ةتم  الثّ   دار ك حيدةؤمة  ك دار  ف  قحيدته ِمامةرَ   انف خفةتم  كاحفة    قكؿ ك 
 :(1)التكامر ك ةْدَفَيهة  ةنهةمة ك ةحمى الحم  ك ك

 َو قوراَء بيضاِء المحاِسِن، َطمَقِة،           لبســـُت بيا الَميل البييمَ  نــــــــــــــيارا
 (2)ــــَداراـــــــوقْد َلبَس الجَو الَظلمَ  ِصــــ     َيُزَر عمييا الُصبُح، ُنورًا، َقميَصُو،      

 ــاراــــــــ، و ِلُرماِن الَنيوِد  ِثمـــــــــبيا     المعاطفًا       َىَززُت  ألغصان القدوِد، 
 (3) ــواراـــــــِلَحْسناء ،ُغَضت ُدْمُمجًا وس  ــــٌة         ـــــإذا ِشئُت َعَنابي ِوشاٌح َوِحمَيــــ

 النيت انكؿ : مذل الدار الّطمقم الحيدم المكق  قد )ةلبيهة ةضكاص(// )حكلت ليمهة دهةرا(.
)لّظالـ حدارا(.           كر الّحبح قم حة (// كالثةد : ضّدّ م د تت تدد ايتاةرته ) لدُ  النيت 

 (.ممتة كيكارا  ةن  ك ةح( ك)ِحم م( ) لبيت( )دُ )ُتدّ  -قكراص ن ضةص(ك النيت الثةلث: ذنر لكف )

                                                           

 .87 ،الديكاف خفةتم:انف  -(1)
النيت ايتاةر لدكر الحبةح قم حة، كلظالـ الحدارا./  المحدر  الحدارا: مك قم ص يمبس تمى الحدر بال نميف كف -(2)

 .87ص  دفيه،
 .87صالمحدر دفيه ، الدممج: َحم  يمبس ف  الماحـ/  -(3)
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الّترميز لهة ندععت تكح  نهة لتاّنر  حريح ف  ذنرل نلكاده كالتّ  مم ح كفهذا المزج نيف التّ  
نتّده فّدةف  حيف كض  ةحبةغه ف  ةحيف تقةي ـ  ك ،تف مدػ تالتب  انف خفةتم  بةنلكاف

مةت الكاردة ف  القحيدة: اّلت  دّلت تميهة الكم المالبس، م  كنمة يُزّيف الّدار بتنهى الحُ  لكحته،
 (.)يكارا  -)ُدمُمتة (-)ِحم م (-)ك ةح(-)الماةطفة(-)لبس(-)قم حه(-)حدارا(-)قم حة(-)لبيت(
الحمّ  ليخرج بةلّمكف إلى دععت ةكثر  الّ ةتر  ضف  تمى الّدار ةلكاف المالبس ك ك

 تمةلّ م تتاّدػ الم هد الامرادّ  التةمد الّذؼ  حّكله إلى امرةة حيدةص.
م ترم  فركتهة  ك -  حُس انف حمد س الحقم  نرنم تميهة ان تةر مف ذمب ك فضَّ

  (1):الم ةل  تفدف فذنر ُةُيكدا تمى حةفةتهة قةذفم الم ةل قةئال
 ِو زئيراـــماء فيــــــــــــتركْت خرير ال ــــــــــــــــة       وَضراِغَم َسَكَنْت عريَن رياس        
 بمَّوراـــــا الـــــــــــــــيا         و أذاب في أْفواِىيــــــــــى النُّضار جسومفكأّنما غشَّ         

 في النَّْفِس لو ُوِجْدَت ُىناَك مثيرا ـــــــــــــــــــــــــــا متحرٌك       أَسٌد كأنَّ ُسُكوِني    
ْمُس َتجْ       يا  المَّواحَس نوراــــــــــــنارًا و أْلُسنُ  ا       يــــــــْونَ موا لَ ـــــــــــــــَوتخاُليا والشَّ
 ار َفُعْدَن َغديراــــــــــــــــــــــــــل        ذاَبْت بل نا َسمَّْت سيوُف جداوـــــــــــــــــــــــــفكأّنم       
 يى تأثيراـــــــــــــــــــــِر يؤثر في النُّ ِسحْ شجرّية ذىبيــــــــــــــــــــــــــــــــــٌّة نزعْت إلى              
ْمساِل المُّجـــــــــــــــــــــــــــــــمن كل واقعة ترى منق         ْيِن َنميراـــــــــــــــــــارىا        ماء كالسِّ
ٌة       وكأّنما في كل ُغْص          ا َمْجروراـــــــــــــــــيالنت فأرسَل َخْيطُ  ـــــــــــــــــــــــــــِن فضَّ
 ْرَجِد لؤلؤًا َمْنثوراـــــــــــــــــــــَـــ فوَق الّزب    َع قْطِرىا    ـــــــــوُتريَك في الّصْيريِج  مْوقِ        
 وم ُثغوراـــــــــــــــــُجِعَمْت ليا ُزْىُر النُّج   ما        ــــّـــ ـــــــَضِحَكْت َمحاِسُنُو اليَك كأن       
ُح األبواب تبرًا ن     راـــــظيــــــــــــبالّنْقِش فوق ُشكولِو تن    ظروا         ــــــــــوُمَصفَّ
 يراـــــــو غلئًل وْرسّيًة          شمٌس ترد الّطْرف عْنو حســـــــــــــخمعْت عمي  
 ماء نضيراـْرت روضًا في السَّ أْبَص      ِو    ـــب َسْقفِ ــــــــلى غرائواذا نظْرَت إ  

                                                           

 .494-493ص، 1المقرؼ: دفح الطيب ، مج -(1)



الخمرة و  المرأة وصف في اللون سيميائية..........................................الثالث الفصل  
 

 
214 

 ي في ُذراُه ُوكوراــــــــحامت  ِلَتْبن   وَعِجْبَت من ُخطَّاِف عْسَجِدِه التي        
ٌم       ــــــــــــــــــــــــــوكأّنما بااّلَزْوَرِد  مُ  م    حرَّ  اِء ُسطوراــبالخطِّ في َوَرِق السَّ

 يا مْقصوراــــــــــَتَركوا مكان ِوشاحِ      و ُملَءة     ــــــــــــــــو كأّنما َوَشْوا عمي 
 غللة،  :ف  مذل القحيدة حيث ةلبس النرنم ةفخر الث ةب مف ابن حمديسلقد ةندع 

الفّضـة ، كمـا نثـر  الـّذىب و الّمؤلـؤ، و الّتبـر، و زّينيا بالعسجد، و ، ولءةم وشاح، و و
ـض ، ومـذّىب و ،أخضـر ، وورسـيّ  و ،عمييا أجمل األلوان مـن زبرجـدٍ  ، لتػكح  نػ  مػذل مفضَّ

فػ  تحػكير م ػهد النرنػم الػذؼ حّكلػُه  لحػكرة متحرنػم دةطقػم  ابن حمـديسالنهرتم بمدػ حدنػم 
تػكح  مػذل الّحػكرة المكد ػم المػزّكدة بمتّيػمةت انيػكد تػف امتمػةـ انددليػييف بةلمدػةظر المح طػم 

قد ػةت حضػةريم فػ  الّراحػم، فراحػكا  اتمػدكف ت ل كمدةزلهـ نػ   اتنركدهػة فضػةص  لّتدػز  ك  ،بقحكرمـ
 كمدػػػةظر ند اػػػم تزيػػػد مامػػػةرمـ تمػػػةع  إحػػػداثايػػػتغاللهة فػػػ   ك، لػػػى قحػػػكرمـ ايػػػتقداـ الم ػػػةل إ

 ركتم .
 بوصف الخمرة: الحميّ  باس و.علقة المّ 3
 :(1)حّمم الاركس الحيدةص ف  قحيدة  دةخمم المؤلؤ خمرتهيندع  انف خفةتم  ف  إلبةس ك 

 أْلَقت، عمى َوْجيي ، ِقناعًا أْحَمراَ        ـــُيا    ـــــــــَقَبْمتــــــــــــَفَزَفْفُتيا ِبْكرًا، إذا   
 َوِرداِء الَشمِس، قْد َتمَزَق، أْصفراَ           بيَن َقميٍص َغيٍم َىْمَيَل ،  َوَرَفَمُت   
 َرْطبــــــًا و َتفتُق من غماٍم ، عنبرا      ن رذاٍذ ، لؤلؤًا       ـــــــــــحُل موالَريح َتنْ  

ةتر تمى تةدات  اراص القرف الخةمس الهترّؼ المكلايف با قهـ لمخمرة  ع يزاؿ ال َّ
  بةعحمرار تّراص مفاكؿ الخمرة ف ه، نمة حّكر لدة حةلم نا قهـ لممرةة، كاحفة كتهه المقدّ 

قد ايتاةر له مف الاركس )القم ص  س كالّحةف م نيف الغيـك الّ فةفم كاحفرار الّ مالتّك 
 ك   نمكاـز المرةة مف لبةس ك حم ّ بةلحق  الدعلّ  المتامّ  الادنر( ميتايدة   كالّرداص ك الّمؤلؤ ك

 متكمرات.
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 (1):قةؿ ةنك انحبغ كاحفة خمرته ك
 يا عقودـــــــــــــُج من الحباب ل    زا     ـــــــــــــتبدو وقد نظم الم     

ذا توارت بالح      دودــــــــــــق بدا سناىَا في الخ  مو      ـــــــــــــــــــوا 
 رَضْت عميَّ بشربيا أعماليعُ   دامٌة ورسيَّة أْعَمْمُتيا        و مُ             
 ا كاآللِ ــــــــــــــوشرابيا في جْوِفي فكؤوسيا بصفائيا كالآللئ          

مة إْف ُ ربت ظهر  نتدهة تمبس تقدا مف التكامر، ك ك قد ظهرت الخمرة بحبةنهة ك
 مفاكلهة ف  الخدكد، ثـ م  نمكف الكرس انحمر بةد م ف  نؤكيهة نةلآللئ.

 :أو العنوان الممون  العنوان ون والمَّ  .4
ن طالؽ ةيمةص تمى دكاكيدهـ  بةلرتة م الكةمممل إْذ لـ يهتـ القدامى يةبقة لـ  حظى الادكاف

 يكاف ظهرت م  ندا ميم م الدّ فتَ  ،ب الديكاف إلى حةحبهديِ ةرح مك الذؼ يَ ال ّ  ةك نةف الراكؼ  ك
 .اراص الركمةديييف مداطفة مفحم ةثـ ةخذ م  ال ّ  ،ةمرا  ةئاةحتى ةحبح الاحر الحديث 

 ك دفي متالمم إ ةريم ُتميز ديكادة تف آخر ن  ةحبح ذا ق مم فد م حيث لـ  اد الادكاف  
ذلؾ بةتتبةرل محطمحة إترائ ة دةتحة ف    ميكط قة ةمم م ننرػ لمادكاف، كلهذا ةكلت  الي ك

دظرا لككده مفتةحة ةيةي ة، يتيّمح به المحم  لمكلكج إلى ةغكار الّدص  مقةربم الّدص اندن ، ك
بةلتةل   يتط   الادكاف ةف  قـك نتفن ؾ الّدص مف  تتكيمهة، ك ذلؾ بغ م ايتدطةقهة ك الام قم، ك
ةف  ضئ لدة ف  ندا م انمر، مة  الرمزيم ك ذلؾ تنر ايتكدةل ند ةته الدعل م ك ه، كةت  ترنيب

الي ميكلكت  دبض مك مفتةح تقد   حبس به  –إذا   –غمض. فةلادكاف  ة ن  مف الّدص ك
 يتك س تريبةته النديك م ك تضةرييه الترنين م، ك ذلؾ تمى   ق س به تتةتيدل، ك الّدص، ك

 .(2)  ك الرمزؼ الميتكييف: الدعل
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النكابم الت   قفز مدهة المادى ف  غ ةمب المتف الَدح  ف  إطةر الادكاف  لهذا ةحبح  ك
ك تمق  به ف  متةمم التتك الت  ،حكاريم تةدة مة  نتدفهة الغمكض لتضغط تمى فنر المتمق 

 عيتقبةؿ المتمق  يتهَ ت ف فّ ، كف مبة رة بةنخص تددمة  حكؼ الادكاف لفظم المّ  ك ،المطمقم
مذا ينب نةؼ نف يتطرؽ البحث إلى إثةرة تدحر الادكاف لمة له  ح ، كدعلته ف  المتف الدّ 

 ح . مف ةمم م قحكػ ف  الَتاريس بةلمتف الدّ 
نمم م الادكاف الذؼ تّد بمثةبم الّثرية الت  تضئ دمةليز الّدصل إْذ   ضئ الطري  الذؼ  ك

القةرغ ف  لي  الّدص كتم ه فةلادكاف  –هتدؼ نهة الميةفريتيمكه القراصة ، إده الاالمم الت  ي
(مك  متمكع الاالمةت الّميةد م الت   منف (Leo Hoekحيب مؤيس تمـ الادكدم لكؼ مك ؾ 

ة ضة مف  مف ةت  ةف ت ير إلى المحتكػ الاةـ، ك ةف تريـ تمى دَص مة، مف ةت  تاييده، ك
 .(1)ةت  تذب القةرغ  

 ن س تده فهك تالمم ي م ةئ م تمةرس التدلي ، نمة  اّد مك  ص كالادكاف  اّرؼ بةلدّ  ك 
 اعلتقةص لتزكؿ الحدكد الفةحمم نيدهمة.   الاةلـ ليتبةدع تميمم الانكر ك الفةح  نيف الّدص ك

اخت ةرل ندقم  به ك اعمتمةـمف الضركرؼ فنةف لهذا اكتيب الادكاف منةدم بةلغم انمم م،  ك
ك  ليهة ندكاف  مختمفمإتكص ةك المّ  ،تكض  اتتبةطة، ن  يتـ اخت ةرمة  ل س نممم تةنرة، :ك مك

مفتةحة إترائ ة ف  التاةم  م  الّدص ف   مة تا :  الادكاف  اتنر مذا ك.(2)ضغكط متفةكتم
  (3) .الرمزؼ  باد ه: الدعل  ك

قد ةظهر البحث الّي ميكلكت ، ب ن  مف ان نةؿ، ةمم م الادكاف ف  درايم الّدص  ك
 ك الّتدةح م الت  تربطه بةلّدص  فهةم هإلا كندن ، منرزا ةمـ كظةئفه انيةي م )المرتا م ا

                                                           

./ 47-46ص ـ،2008، 1، حمنكد ، دم  ، طالتةدة الرئ ي م، االمةت مف الت فير إلى الَتتكي خةلد حييف:   ؤكف ال -(1)
تقد ـ  الدار الارب م لمامـك دة ركف، مد كرات اعختالؼ.نماةند: تتبةت )تيرار تيديت مف الدص إلى  المدةص(،  تند الح 

 .74ـ، ص2008ق/1429،  1ط يايد  قطيف ،
 .55ص ،ـ 2002 ،1ط ،تمةف ،دار ال ركؽ  ،الحديثم قراصات ف   ار القحيدة الارب م :لمالدع :تافر الاالؽ تم -(2)
 .92ص (،المكف لابم ي م ةئ م )بحث اترائ  ف  ت ني  المادى ال ارؼ  :يدظر: فةتف تند التبةر تكاد -(3)
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 . (1)ك بةلقةرغ 
حضكرمة  ك إمنةد ةتهةخةحمل إْذ مة دظردة إلى  الادكدم ف  الخطةب ال ارؼ ك دظرا لتطكر ك

دكرمة ف  نذلؾ  كظ فتهة الت  تباث حيك م ف  ركح الخطةب، ك الذؼ  حت  حدارة الّدص، ك
 تفتير الطةقةت الكةمدم كراص دييج المتف الذؼ  حم  دععت ع ححر لهة.

 ك ، ةمة إذا نةف مراكغةتذاب ةلادكاف يمفت ةدظةر القراص خةحم إذا نةف نَراقة كك تم ه ف
غةمض مدة عند مف الكلكج إلى المتف الّدح  حتى  يه  ايتبطةف دعلته الخفّ م لتتضح طن ام 

 نيف الّدص. ه كالاالقم نيد
م   نتب الادكاف قن    ركط اخت ةرل، ك ف  مذا المقةـ ع دبحث تف ةمم م الادكاف ك ك

الادكاف  كد  ةكتدحر الادكاف المّ ُمدَحب حكؿ الحديث  لهذا ي نكف  ادل ؟ كالَدص ةك بَ 
بط الادكاف ذلؾ لماالقم الكث قم الت  تر  ك ،قةط المهمم الت  ةثةرمة بحثدةالدّ  مك ةحد إذْ  لالممكف 

غمغ  داخ  الذؼ  منف تيميته  بةلادكاف الممكف  لمة له مف قدرة تمى التّ  كف، كبي م ةص المّ 
 ارؼ. ص ال ّ الدّ 
تمى دحك  زا ننيرا ف  الدرايةت الحديثم كحيّ قد اتخذت لهة  ي م ةئ م الادكدم متم  القكؿ ةّف  ك

إلى ي م ةئ م الادكاف الممكف لمة  تبةلاعدانمم م فنةف مف الكاتب  التتثير ك بةلغ مف الام  ك
المض  نهة  كح  مف القحيدة الم  له دكر فَاةؿ ف  تكت ه المتف الدّ تتحممه مف حضكر 

تاد ايتراتيت م الادكدم ذات حضكر  ك دحك لابم مادى تتخذ مف الادكاف مثممة تتخذ مف المتف
م م قحكػ ف  فضةص المتمق  إذ قكؼ ف  الرؤ م الحديثم لمادى القحيدة نمة ةف الادكدم لهة ةم

 (2)المادى  الَدص ك قراصته كفؾ  فراته، فه  تتحنـ ف  محير ايتقبةؿتتبم تمنده مف  م 

                                                           

 .262صميكلكت ة نيف الدظريم  ك التطني ، الي  يدظر:  تمي  حمداكؼ: -(1)
 .92ص (،المكف لابم ي م ةئ م )بحث اترائ  ف  ت ني  المادى ال ارؼ  :ف تند التبةر تكادفةت: يدظر -(2)
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كف  تدد درايم الادكاف ف  القحةئد انددلي م يدرنز تمى الادكاف الذؼ   م  ةلفةظ المّ  ك
مدةلؾ دمةذج  رة، كنذا انلكاف انخرػ يكاص ذنرت بطريقم مبة رة  ةـ بطريقم غير مبة  ك

 .ةددلي م نثيرة يدرحد مف خاللهة  باض الادةكيف الممكدم لقحةئد القرف الخةمس الهترؼ 
لبةس ك الت   حس فيهة  انف خفةتم    ن ضةص ف  حفراص  لّ ةترالندا م م  قحيدة  ك
 )القحيدة مف بحر الطكي ( (1) حيدةص:

 ـــــرُ ـــــو الجمــ طـــــــبُ لرَّ َس َعْنيا الَمْنَدُل اَتنفّ            َو َبيضاء في َصفراَء َتْحِمُل َنْفَحةً        
 ـــر             ـــــــــــبثِميا الّص في ىــوى مِ  سـُن، إالّ وَيحُ       بر فييا علقـــــًة،   َخَمَعت ِرداَء الّص      

 ــــــرُ ــــــــــــــــــــــا خمــىـَـــ رُ اىِ ــُنيا ماٌء و ظَ باِطـــو         ـــرِ ناظِ  يــــنُ روي بو عَ تَ  أنْ  وَ رْ وال غَ     
 الكممم انكلى غمكض الادكاف مدذ ضحيتّ  كةتر قحيدته نػ ن ضةص ف  حفراص  َتْدكَف ال ّ 

إْذ ممة لفظتةف مف  ماتـ انلكاف يربط نيدهمة ل ك انحفر  مك  يتتر كراص لفظت   انن ض  ك 
علّ  مى تحديد المتةؿ الد  القدرة تلمتةكرة الت  تمدح المتمقمف خالؿ مذل ا ك ،حرؼ ترّ 
ف الممّكف حّتى دقبض دطم  تم ه ايـ الادكا ك ، منف ةف دححرل ف  الماتـ المكد ّ  ك ،لمادكاف

 ف  الّمكف  تتكّزع المفردات تمى الحقكؿ الّتةل م ن ضةص ك ،الّدعلّ م لمادكافتمى الند م 
  الّمكف. حفراص  حرؼ تر

حتى دفّؾ غمكض مذا المادى  احتكاص ك الاالقم نيف مذل انلفةظ قد تككف تالقم تضّمف ك
الّذؼ ، مركرا  بةلمطم  الّمكدّ   مّاف ف  رحةب المتف الّدحالتّ  تمى المتمق   حتِّـ ممةالمنهـ، 

 ممّكف ادطالقة مده تندة لابم حكاريم الادكاف ال ن ضةص ف  حفراص  كتكّررت ف ه ح غم الادكاف  
المتم  الكارد ف  الادكاف لتك س انباةد الّمكدّ م  المتف الّ ارّؼ لتقّح  المادى الخفّ  ك ك 

 رحه  ذلؾ ن لقةص حمكلتهة الَدعلّ م مف ةت  تتكيد الادكاف ك تهةل كانحفر تف مُكيّ  لألن ض ك
مك  حس امرةة  كتمى تةتقه  رح المكضكع اّلذؼ ةثةرل الّ ةتر  لفت ادتبةل المتمّق ، آخذا   ك

 .قد مةـ نتمةلهة ُم ّنهة إّ ةمة بنتس الخمرة ن ضةص تمبس رداص ةحفر ك

                                                           

 355، صالديكاف خفةتم:انف  -(1)
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الّدعلّ  تمى القةرغ محّفزا إّ ةل دحك فا  القراصة  ك ،المتف مدة ندة  مةرس دفكذل البحرؼّ  ك 
 .الام قم لمة تتضّمده مف قّكة دعلّ م 

عّي مة  اّلت  يتتةذب طرفيهة م  دّحه، ك الادكاف المّمكف  مةرس لابم حكارّيم المادىندة  
، مف ةت  تتكيد نركزا   ك المطم  الّمكدّ  اّلذؼ نّرر ف ه الّ ةتر تدكاده حّتى يندك ةكثر إ راقة  

 مة ك لفِت ادتبةل المتمّق .   ص
 فػ  القحػيدة  اّتب   انف خفةتم  طريقم القدامى اّلذيف تامكا مػف المطمػ    ػيئة مهمػةك ك نػةف 
المطمػ  نػذلؾ ليتمػ  ماتمػدا الادػكاف ك ف ، ك نتّف الّ ػةتر  يػن  زمةدػه  الادكا ميدّ  م قد يدّ القد م

احتضةف، ف ضف  تمى الفضػةص التَّ ػنيمّ  لمقحػيدة حػكرة  تضميف ك نيدهمة ف  تالقم اّتحةؿ ك
ة إْذ  فقػػد حػػنرل لرؤيتهػػة نمػػة تفاػػ  بػػه د ػػك  لمػػ  تتهػػةدػ نمبةيػػهة انحػػفرك  ،ةتمػػ  لممػػرةة الن ضػػةص

 .الخمرة الّحفراص ف  نتيهة انن ض
 كلتتكّ س مقحديّته الّدعلّ م ف  المتف الّ ارّؼ  ضكعنةف الادكاف متكّتمة تمى طن ام المك 

 .لكف لبةيهة ب رة المرةة ك مك مكضكع متاّم  نمكف 
 نتب تمى طريقم نده كيطّ ة ف  ايتراتيتّيته ال ارّيم نةف  انف خفةتم  فّ ديت س ة 
 .اّلذيف يبقكل، لكّده يّتخذ م نةديزمةت حداثّ م الّ اراص
لّتانير علم تمةلّ م فحيب ن  تاّدػ ذلؾ دق مم  لـ  اّنر الّمكف ف  مذا الّمبةس اندثكؼ تف 

 تف الق ـ الفّدّ م اندنّ م الحديثم.
 كالمتف الّدح  ف  مذل القحيدة م  تالقم احتضةف  إّف الاالقم نيف الادكاف الممكف ك

 اتحةؿل نّف الادكاف قةـ ندكرل نكده تتبم دحّ م تمهد لمقفز ف  المتف.   ك تكاف
 متزكص الرتز()  (1)ف  قحيدة بادكاف  تةريم يكداص :قةؿ ة ضة  ك 

 ـــقِ ــــــــــــــــو ابَتَسَمْت عْن َفَمــ      ـِق،      ــــــــــــــجــــــــــَردْت عن غَســـــت
 ــَترق ـــــــــــــــــــُمْمَتِيِب، ُمْحــــــ         َنْت من ُخُمٍق،    ــــــــــــــو أمـــْــــــــكَ 

                                                           

 .  373 : المحدر اليةن ،انف خفةتم -(1)
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 ــــرقِ ــــــــــــــَفْضمِة ُبرٍد َشـــــــــــ         َتْعُثُر في    َضْت،ـــــــــــــــــــَم َنـــــــثُ    
 ــَقِ ــــــــــــــــــَتْسحُب َذيَل الَغســ            ـــــمٌة ـــــــــــــــــــما توَلت لْيــــــكــــ            

 إذا حّممدة  فرة مذا الادكاف تنر المخّطط الّتةل  : 
الّحفم الّمكدّ م  اّلت  دهمة يالتةم  ن كالّمكف  المرةة الاندة المممكنم ك يكداص  تةريم

 ك َ    نتفةحي  ، فضح المتف ف الادكاف الممكّ   منف القكؿ ةفّ  ك ، نتييهة تيـ التةريم
تدد الّدزكؿ إلى المتف، يّتضح ةف الادكاف  مّد نخيكطه ل حضف   تةريم يكداص  ك حكؿ الحديث
ليؤّند المتف  المتف ى إ نةلّ م المادى لتكّضح طن ام الاالقم الّتقةنمّ م نيف الادكاف كفتتتتّ  َمتده،

نلكاف، ك مف ن ةض ةيدةف التةريم اّلت  تفةحي  ذلؾ التيد انيكد المتيرب  نثكب زام  ا
ندت مف ضحنتهة نمة ينيف الفم  مف الغي ، نمة تّنر الّمكف تف حكرة تحم  دععت حرنّ م 

 د ةط. ك تَاث رمة نُنْردمة المزمر، ل ضف  تمى الّحكرة حيكّ م مّثمتهة م  م التةريم، ك
داص كظ فته تمى ةكم  كته، مف يتكّ س الادكاف المّمكف مف خالؿ بادل الّي م ةئّ  بت  

ـّ لدّص، لينّيف ةفَّ   الّ ةتر ع يتكادى ف  ايتحضةر خالؿ إحةطم ذمف المتمّق  بةلمادى الاة
ك حكرة ك  ظهر ذلؾ تمّ ة ف  الَت ن ه نيف حكرة نكدّ م  ،الّتقريب نيدهمة حكرتيف متبةتدتيف ك

 التةريم اليكداص، فةلّضّدّ م الّمكدّ م نيف:
      يد انيكد الت  الّثدة ة الن ضةص  
       الغي  الفم   ) التيد انيكد = الغي ( الّثدة ة الن ضةص( ) مذل  كالفم

ض انن  كانيكد )الّثدةئّ م الّضّدّ م تّمقت الّدعلم الّي م ةئّ م نيف لكديف متدةقضيف، ممة 
 مذا الّتضةّد ك المتف م  تدكاده  كمة خم  دكتة مف اعديتةـ ف  فضةص م، (الفم  الغي  كك)

َمْبَاُث اعديتةـ ةفَّ الَتضةّد يؤّدؼ إلى الَتكازف حيث  فيتحّق  نيف انلكاف المتكةمممل ك ،الّتقةن 
تف الحةلم الّدفيّ م  تّنر الّمكف  ،(1) يتمي  ن ٌّ مف الُمتضةّديف ا خر تف طري  إنراز الَتبةيف 

                                                           

 . 137-136ص تمر ةحمد مختةر: المغم ك الّمكف، -(1)
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 ةيكد خفةتم  ة ضة ف  قحيدته المادكدم   قكؿ انف ك، متةريم الّيكداصلت قه   لّ ةتر ك
 بحر السريع( ( (1)نةديةف الايف 

ِة،         ال َتْكِتُم الحْصباُء ُغْدراُنيا  و أْسوٍد َيْسَبُح في ُلجَّ
 ياــــــــــوذلك األْسوُد انسانُ  ي َشْكِميا ُمْقــــــَمٌة،         كأّنيا ف                 

قػد نػررل  فػ  لػكف الاػيف بطريقػم غيػر  الادكاف الذؼ ُذنرت ف ه لفظم ةيكد بطريقم مبة رة ك
تدػػػد قػػػراصة مػػػتف القحػػػيدة  دن ػػػس ةف  الّ ػػػةتر  مبة ػػػرة ، نمػػػة ربػػػط مػػػذل الّحػػػفةت بةإلديػػػةف، ك

 مهػػػد لكحػػػس الحػػػكرة انكل ػػػم لمغػػػدير، بحػػػكرة متخيمػػػم لريػػػـ الّحػػػكرة الحق ق ػػػم لمغػػػدير  يكيػػػ  ك
 ف  بقام مة مف انرض انددلي م ك ف  زمةف مة. الذؼ  تحق  

مػك  يػبح ، كبػركز قػةع الغػدير  ف  المػتف   ػّبه الححػى  فػ  قػةع الغػدير ن ديػةف ةيػكد ك 
، ثػػػـ حػػػدد  الّ ػػػةتر  ػػػن  الغػػػدير باالمػػػم دقةئػػػه ك  ػػػفةفيته انيػػػكد دعلػػػم تمػػػى  حػػػفةص المػػػةص ك

 . إديةدهةمكتكد ف  القةع ة قكدّ م ندت ب ن  المقمم، ك ذلؾ انيكد ةؼ الححى ال
ة تديػػػم نتّدهػػػة حػػػكرة  التقطتهػػػ فػػػ  مػػػذا الفضػػػةص الت ػػػنيم  لحػػػكرة الغػػػدير التػػػ  نػػػدت ك ك 

فةلّ ػةتر محػكر حػةذؽ يتيػد تكظيػس انيػكد الػذؼ يخرتػه مػف ، محكر مةكؼ مػف زاك ػم  ةتمػى
 ك  ال ػػاريمة دعلػم الحػػزف ك ال ػـؤ إلػػى دعلػم تمةل ػػم فنريػم تقدػػ  فنػر المتمقػػ  بةعرتقػةص بةلحػػكر 

 قػػػد ةضػػػفى تميهػػػة  الحرنػػػم التػػػ  تيػػػدتهة نممػػػم  ْيػػػبح ك ، كرّيم مةثمػػػم لما ػػػةفتامهػػػة حػػػكرة بحػػػ
 نتّدهة تكح  بمالميم مةص الغدير لمدي ـ.

مقمػػم الاػػيف ليتمػػ  نػػيف  ػػيئيف  ك الّمػػكف انيػػكد ذنػػرل الّ ػػةتر مبة ػػرة فػػ  لػػكف الححػػى ك 
 مختمفيف مؤلفة نيدهمة ف  ريـ حكرة الغدير.

المادكدم ب زدت   يبح  نرنم مةص ك  ف  كحسنف خفةتم عقحيدة مذل ال ص الادكاف ف تة
)القحيدة مف بحر  (1)عدانةس ة ام الّ مس تمى حفحم نرنم المةص:  قكؿ فيهة كاحفة  مدظرا

  . اليري (
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 ا، سابٍح        في ُلّجٍة، َتْطَفُح بيضاءِ ــــوأسـوٍد عّن لن         
نَّ             ال بيا ناظٌر       في ُمقمٍة، تنظُر، زرقاءِ ـــــــــــــــما جَ وا 

إذ لفظم  لتفن ؾ الادكافتيتفز ذمف المتمق  ل يطح م الادكاف قراصة تةرضمإّف قراصة 
تدد قراصة تكح  بحرن م الم هد  ك بةط مبة ر بفا  اليبةحم)  يبح(  زدت  الت  ترتبط ارت

لكف مة إف  ةيكد الّمكف (  يبح ف  مةص النرنم، ك إديةف النيت انكؿ يتتكد المادى بتّده )
 بةإلفحةح  ، إّع ك يندة الّمكف الكارد ف  لفظم  ّزدت المتف تدفتح حكاريم المادى نيف الادكاف ك

 ك ف ظهر ف  حكرة ةكثر كضكحة  ُمحققة تكاتدل ك م انحم م  لممادى الحق ق ،تف الهُ 
لكف مف خالؿ    تحت  ّحدارة مطم  القحيدة، كحضكرل المبة ر ف  لفظم  ةيكد  الت

المراح  الت   مّر نهة ذمف المتمق  مدطمقة  مف الادكاف ثـ المتف ل يتقر متحدرا المطم  مدة 
ل س  مك كرت  زدت   يبح ف  م ةل النرنممك  يبقى الّذمف محةفع تمى المادى انكؿ ك

 مادى نةذب متخي .  إع مدظر مخةدع ك
التمكيه ، ل فِحُح الّمكف  الّيطح  ك لّثةد  تدق   ضبةن م المادى انكؿ كف  النيت ا ك 

انف  الذؼ ةكيبه إ ةل الّي ةؽ الّدح  ف  ماترؾ الّحكرة الت  كحفهة تف دعلم المادى الحق ق 
خفةتم ليرتق  نهة ذمف المتمق  إلى فضةص تخييم  ةكثر فطدم، فيريـ حكرة ت نيم م عدانةس 

 ذات يطح ةن ض نّراؽ . من م تمى نرنم مةصة ام الّ مس الذّ 
ةيكد  ف  لفظم اعتتراؼ كالّزدت  الذؼ ترب  تمى تدكاف القحيدة  لبس ُحّمم اإلفحةح ك 

طغ ةف يمطم الّتخيي  راحت  ل مّد نخيكطه ماةدقة  ن  زكا ة فضةص النرنم، لكف تفّطف الّذمف ك
 ةر يمطم الّمكف انيكد الكةذبم ف  فضةص تف المادى الحق ق  لُتكقس كمم م المتمق  بةدت بحثت

بميةحم ةق   مك الفّض ك  ،خر يزاحمه المنةفآل ظهر لكف  ، الّحكرة الت  ريمهة له الخ ةؿ
 ذيفالفض ( ال كالّمكديف )انيكد  كؼ ُ طّكقهة انن ض الطةفح تمى اليطح بميةحم ةكنر تح
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مك انزرؽ بميةحم  خر كآممة لكف ثـ  ظهر ف  مرنز  ،نهنكب الّريةح   نالف يطحة  مضطربة  
 نايف زرقةص. الكم  فيندك الم هد حغيرة تدا،

المتف الّدح (   مف الحكاريم نيف )الادكاف المّمكف كك يتضح ممة ين  ةّف  الّمكف تم    
الدعل  تمى القةرغ، محّفزا  الثةد   فحح  ف مةرس الادكاف دفكذل البحرؼ ك فةنكؿ  حتب ك
 مةرس الّمكف كظ فم ةخرػ متّيدا    ك بةلتةل  (1)ة، لمة يتمت  به مف قكة دعل م إّ ةل تمى القراص

قد اتتمد ةفاةؿ المضةرع الت  تزيد  حرن م الّحكرة )يطح النرنم ك مالميم الريةح له( ك
م  تاةكس  اةع الّ مس  نرنم المةص ك...(، ك تندك تطفح، تدظر)الفضةص المنةد  حيك م 

 المقمم  اةـ  نت قكدم ت به الايف ميتمدة مدهة حفةتهة الكاقا م )نةلدظر كالّذمن  ف   نمهة ال
الاالمم ان قكدم حيب  حيف ةفّ ةزرؽ( ف   ةيكد ك انلكاف الم ّنمم لهة( مف)ةن ض ك ك

 ان قكدةت تمؾ الاالمةت الت  تيتط   تمثي  مكضكتهة  (Charles.S.Pierce)بيرس
 . (2)ة الت   ممكهة المكضكع نكايطم  نههة، ةك بفض  الخحةئص ذاته

مة تكح  به مف حكرة ت نيم م تخيم م لحكرة ك  ،بةلتةل  فةلمفةرقم نيف القحيدة المنتكبم ك 
ايتتةبم مذا الّتحديد بةلايف الّدةظرة(  ف  ذمف القةرغ )نرنم الم ةلالنرنم الت  تقذؼ نهة 

لّحكرة انكلى تتكمـ تف نرنم انّف  ل خةدتممايتتةبم  لمقتض ةت الحّس الّيم ـ ل يت إعّ 
 ،تمةرس الحرنم ك، ك زمةدهة ك ةباةدمة ك ةلكادهة  ،حق ق م  تدبض بن  مة مك كاقا  لهة منةدهة
 . إْذ مة احطدـ يطحهة م   مؤثر خةرت 

 حيف الّحكرة الثةد م م  حكرة ُمتخَيمم قةبام ف  ثدة ة الخ ةؿ ع تيتط   الحرنم   ف 
  ةكثر.ع إمنةفع التحق  فه   ك

ديتدتج مف مذا التحمي  ةّف القحيدة المحكرة يةممت ف  الك س تف الند م اليطح م 
الت  تتمث  ف  الفهـ الاةرض كاليري  لمادكاف الذؼ مهد لدة الطري  لمك س تف الند م الام قم 
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كمة  انتكاص عيتقبةؿ المادى الحق ق   بةلتةل  الادكاف يهيئالت  تتيتر كراص دييج القحيدة، ك 
 . حممه مف حمكلم دعل م 

الت   قدـ  مف خاللهة كحفة رائاة  ك "الفرس األشقر"تةص ف  قحيدة انف خفةتم  ك
 (1): لمفرس قةئال 

 وأشقر ُتضَرُم منو الَوغى،     ِبُشعمٍة من ُشَعِل الباسِ 
ُه،   و أذُنُو من ورِق اآلسِ         من ُجمَّناٍر ناضٍر خدُّ

 حبابٌة َتْضَحُك في كاس  ْجِيِو      َتطمُع لمُغَرِة، في وَ 
كردت ف  تدكاف القحيدة لفظم )ة قر( تمى كزف )ةفا ( دالم تمى حفم لكف الفرس  

مف  تقم ة ع حي ةل إدراكةالذؼ ندػ ن امم مف ُ ا  البتس، ليرتق  الّ ةتر  بةدراؾ الحكرة  
محققة مف خالله دكتة مف فةل ةتر ريـ حكرة تتريد م لمفرس  خالؿ قكله  تضـر مده الكغى ل

دتد تّدة ةلفةظ تنرز ذلؾ التدةي  مث  )تضـر فه  تدةي  لفظم  امم(، ك) تّمدةر  التدةي ، ك
 نمة ةف حمرة خدل تيةكؼ حمرة دةر الحرب. تدةي  لفع  دةظر(،

ق ـ دعل م، تحم  حكرة  إنرازلى نن ةت قد تادػ كظ فته التمةل م إك الّمكف ف  مذل ا
ممم تحي  تمى دعلم ي م ةئ م ذات ماةف دفي م، فةلّ ةتر ريـ حكرة تميمم تتريد م متكة

لمفرس باد ةف تّردل مف لكده ان قر اّلذؼ به غّرة ف  تنيده ليتا  مف لكده  امم مف ُ ا  
 البتس.
إّدمػػة يهػػدؼ  نػػدػ تتريػػدل لمػػكف الفػػرس لػػـ  نػػف تفك ػػة، كلحدنػػم الّ ػػةتر فػػ  مػػذا اليػػّ ةؽ  ك 

 ك تمدػةر ك قػد اْيػتقى مػةدة ةلكادػه مػف الّطن اػم مػف يكيػةف ةلته الدفيػّ م، كلك س اليتةر تف ح
 تّدةب ك لكف خمر.

 خةحم تمؾ الت  نهة ُغّرة ف  تنيدهة  لكدهة، ك ب نمهة، ك لهذا امتـ الارب بةلخي ، ك ك
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ال ايػكب ك ال ػةدخم  الاحػفكر ك المنرقاػم ك الَ ػمراخ ك كالكتيرة  نذلؾ،  مدهة اليةئمم ك ك
نػػػػ  مػػػػذل الحػػػػفةت الّمكدّ ػػػػم تثيػػػػر ( 1)المتمّحػػػػرة  المارفػػػػ  ك الّ ػػػػةمطم ك الُمغػػػػرب ك الَمطػػػػ ـ كك 

 .  الخيكؿ الت  تتيـ نهذل الميزاتتحنّبه لا  الّ ةتر الارب  ك
 (2)     حس نمبة ف قكؿ :نمب مطكؽ بةلن ةضعنف خفةتم  بادكاف  ف  قحيدة ةخرػ  ك 

 اِء  بو َجناحُ ــــــــــلطاَر ِمَن الِفج            اطى َسْبَق َبْرقٍ ـــــوَأخطل، لْو تع
 بُر، َأْنَفُو َعْنُو، الَرياحُ ــــــــــــــَفُتخ     َبنييا     ـــُسوُف األْرَض، يْسأُل َعن ي

 ـاحُ َـــ ـــَتنَكَب، َقوَسُو، األجُل الُمت          اـــيصـــــــــــو َقنـــــــأَقَب إذا َطَرْدَت ب
 بـاحُ ــــــــــفشَد، عمى مخانِقِو، َص     يٌم،      ــــــــيٌل َبيـــــــــــــــــــــ، برأسِو، لأَطلَ 

دكرا  ةكثر ي م ةئ م مف  الادكاف الممكف  خذمذا الي ةؽ يتَ ف   ك الادكاف تخممته لفظم الن ةض 
 غمةض نيده ك اإل التات ـ بق م الادةكيف، لمةله مف نثةفم دعل م قد تضةتس مف آل م الحتب ك

 .نيف متف القحيدة ك
الادكاف ف  مذل القحيدة الَ اريم بة ر لابم الحكاريم م  متده الَدح  مف خالؿ خيكط ك 

ممتف نهدؼ مارفم المادى لمتمق  فرحم الانكر  م حَ  مف رف ام ندةت ف  الَت ن  نتير
لى دتيتم إ  الذمف مبة رة الحق ق  الذؼ يتخَفى كراص مذا الادكاف الذؼ  حف  بمادى دعل   حي

الت  قد تخطئه الفهـ  مفةدمة ةف لكف الكمب ةن ض كف  قراصة يطح م لادكاف القحيدة، ك
 .ةالحح ح لمادى المتف فةتحم ذمده تمى تتك الت تدّ 

النيتيف انكلييف مف القحيدة راح  مهد لتكض ح المادى كاحفة حكرة الكمب  الَ ةتر ف  
الطبةع دحك فرييته ميتايدة بتفاةؿ المضةرع س  ر  م، ضةمر البطف،ةَده يري  الحرن الذؼ ندػ

انتكاص الت نيم م  يهيئذ ندة ال ةتر مف خالؿ مذل الحكرة الكحف م إ  يكُؼ  ك  يتؿ  
ثةرة الَتخيي  لد ه حتى تكتم  مف ا  كف، ليندة المادى ندكرل ف  ايتفزاز ذمف المتمق  ك لحضكر المّ 
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حرح بةلمادى الحق ق  لمكف ذمده، خةحم ةف الادكاف الممكف لـ  ُ خالله ةتزاص حكرة الكمب ف  
يتبةدر لمذمف تدد القراصة اليطح م اليريامل الكمب ةن ض الَمكف، كلكف ف  حق قم  إذ لالكمب

مف  خالؿ الحكاريم المكتكدة   انمر ةف الن ةض مك تزص فقط ف  الطكؽ الذؼ ُكضَ  ف  رقنته ك
 .(1) .المادى إ نةل مالمتف قد ُتحَدد تمى دحك مة  نيف الادكاف الَمكد  ك فضةص

لى إ:  الادكاف يكته ف  نثير مف انح ةف إذْ  خةدع لمَذمف بةلتةل  فةلادكاف تةص غةمض ك ك
 (2) .نثيرةإف  نف يخدع ف  ةح ةف  ف الام ، كمضمك 

تح ه فدّ ة عّ إص الضبةن م الت  مةريهة الادكاف تمى مادى الدّ  بةلرغـ مف الغمكض ك ك
 قد  نكف رةيه فقط.  فقد  نكف لكف الكمب ةيكد نمه ك لةمةمدة بةب التتكي  المطم  لممادى

انن ض  كد م نيف انيكد الحةلؾ، كزاك م ةخرػ الَضد م المّ  نمة ُتظهر القحيدة مف
الحنكح ف  حكاريم تَيدمة الادكاف ف  تممم  مطكؽ بةلن ةض ك الت  تظهر تم م ف  نممم 

كاد الحةلؾ الذؼ ظهر ف  تممم  ةطَ  ، ةمة اليّ ف  النيت انخير مف القحيدة اردة حبةُح الك 
فمهة ايتراتيتيتهة الي م ةئ م الت   (3) . نرةيه، لي  نه ـ   فةلاالقم نيف الادكاف ك دحه تقةنم م

تكاحم م الحكاريم م   تحتةج إلى لغم قرائ م تتكيم م دكت م ترات  ايتقالل م الادكاف مف تهم، ك
 تف مف تهم ثةد م.الم

ادزيةح ه تمةرس لابم  متده تتم  نيف تالقم حكاريم  تقةنم م  ك الاالقم نيف الادكاف كإّف 
 انيكد. كديف انن ض كالدعلم الي م ةئ م مف خالؿ المّ 

نذلؾ المكف ف  متف القحيدة لـ يدخ  مبة رة الماترؾ الحكرؼ ن  خض  إلى ته ص 
 انتكاص الت نيم م لحضكرل.
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لابم الحضكر المبة ر الكاردة ف   ( حيث مةرسكف مدة ةمةـ حكاريم نيف )الادكاف كالمتفالمّ 
تم ه  نةلحبةح ، كانيكد المتمث  ف  ليتخفى كراص ةلفةظ تدؿ  لفظم  الن ةض ، ثـ ُ حتب الّمكف 

 ةلفةظ  الّمي  ك النه ـ .
مادػى الحق قػ  تػف خدتػم تحتػب ال  الادكاف يندك ةده بحػدد ممةريػم لكف الن ةض الكارد ف

ذمػػف المتمقػػ  الػػذؼ اتتقػػد لمكممػػم انكلػػى ةّدػػه لػػكف حةضػػر بنثةفػػم فػػ  ميػػةحم  الفضػػةص الّت ػػنيم  
كف الُمػزاحـ لػه ك يهةتمػه كف انيػكد مػك الّمػالّمػ   حػيف اتضػح ةفّ فػ، انن ضالكمب لكف  رة لحك 

ذك لػػػكف  ل ن ػػػس ةف الكمػػػب ،بػػػةختراؽ ميػػػةحم ةكنػػػر فػػػ  الفضػػػةص الت ػػػنيم  لحػػػكرة لػػػكف الكمػػػب
لػـ  ضػاس حضػكرل  نػ  ادانػس تمػى  لكف ذلؾ لػـ يثػبط مػف القػكة الدعل ػم لألنػ ض، ك ةيكد، ك

 .تمةل م زادت مف تامي  المادى القحيدة ندععت  فدَ م ك

** ** 

  تيػـ المػرةة انددليػ م فػ  كحػس   اراص القرف الخةمس الهتػرؼ  ةندع لقد   :القكؿخالحم  ك  
الحم   كمة  حمالده مػف  ، ك نذلؾ  كحفهـ لمكف  المبةس كحي ة  ن س تف ن  ميتكركحفة 

خمػػػرة ك نػػ  مػػػة إلػػػى كحػػس ال  بةإلضػػةفم، قػػ ـ دعل ػػم  ذات ةباػػػةد ديد ػػم ك ثقةف ػػػم ك اتتمةت ػػم 
 .يتام  نهة
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 الفصل الرابع                           
  واســــــــتراسل الح وني وـــــــــاء الّتشكيل المّ ـــــــــــــــــــسيمي       

 شكيلــــــــــــــــــــــّـــ التاط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنم و الّمون المبحث األول:       
 .يــــــــكيل بالّتضاد الّمونـــــــــــــــالّتش .1       
 طالح.ــــــالتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد في االص 
 األسود الّتضاد الّموني بين األبيض و. 
 ةــــالكونيّ اد الّمونـــــي في الّظواهر الّتض. 
 مرأةــــــــي في صورة الـــــــــــــــــالّتضاد الّمون. 
  ابـــــــالّشبالّتضاد الّموني بين الّشيب و. 
 ارـــــــــالثم وصـــــــــــــف التضاد الّموني في. 

 .يــــــــــــــــــــالّتشكيل بالّتنوع الّمون .2
 .يــــــــــــــــــــالّتشكيل بالّتدرج الّمون .3
    الّتشكيل بالّتكرار الّمونــــــــــــــــــي.  4

 ــــيـــــــــونـــوسيمياء التشكيل المّ  تراسل الحواس :المبحث الثاني      
 .طالحــــــــــــــــــــــــــــــاالص و ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحواس في المغ .1     
 .ساســته باإلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالق ون وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمّ . 2    

 واس في الّشعر األندلسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراسل الح المبحث الثالث:  
 .تراسل الحواس في وصف الطبيعة والخمرة والمرأة .1
 .والحمي األندلسيينواس في الّمباس ــــــــــــــــــــتراسل الح .2
3.  
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الّتشػكيم  المرػركؼ  النزيػحح  الدديػد رػحرض ء ػحف الفػفّ لقد حظى مصطمح الّتشكيل بمفيكمػو ا  
ممػػح الّشػػررؼ   النقدّيػػ  الرحصػػ  بحلرطػػحك ا درػػ  ك ءػػ  مدػػحؿ الدرا ػػح ترحيػػك كريػػريف ك  بأىميػػ 

عمى كدو الرصكص مػنيج ال ػيميحف،  مكحن  ميم  ء  المنحىج الحديث ، كمكّنو مف احتالؿ "...
 ص، كريل الكحيػد  دراؾ الػنّ الّ ػ ىػكإْذ  ررؼ ال يمح الّشػ لكدو الحقيق  لمرطحك ا در ، كءيك ا

عمػػى ىػػذا  ك ،(1)"ىػػك تشػػكيل أرػػل نف يكػػكف دمػػحال  ا دك رصكصػػح   ، كعمكمػػح   الفػػفّ  تحميمػػو  فّ 
  مػػف ا دنػػػحس مػػح شػػمل ثّمػػػإنّ  ك الّتشػػكيل لػػػـ يكػػف حكػػرا عمػػػى ءػػّف الر ػػػـمصػػػطمح  فّ ا  ػػحس ءػػ 

تشػػبو  -ءػػ  تشػػكيل محدتػػو –إّف طريقػػ  الّشػػحعر" حيػػ  الّشػػرر رحصػػ  ا دك ك   ا رػػرػ الثقحءيػػ
نكرػػػر أػػػدر ممكػػػف مػػػف  التنح ػػػك  ك  إحػػػدا لػػػى لر ػػػحـ عمػػػى ن ػػػحس نّف كمييمػػػح ييػػػدؼ إطريقػػػ  ا

 .  (2)التآلف  ريف عنحصر محدتو" 
درػػل "ال ػػيميحف تنظػػر  الػػذؼ  فالشػػ  نظػػرا  ىميػػ  الّتشػػكيل ءػػ  تحميػػل الرطػػحك الّشػػررؼ  ك

ُمَ ػػْمطق  تحػػ  كْطػػأق الرالأػػح  النصػػّي  التػػ  لتشػػكيمّ  عمػػى نّنػػو دممػػ  عالمػػح  ِ ا –إلػػى المر ػػ 
 الّتأكيػل بضػّض الّنظػر تدرل مف المر   نّصح  بصرّيح  أحبال لمقػرافق ك تربط ريف ىذه الرالمح ، ك

لتأكيػل. ا ك لضتػو يبقػى حقػل أحرػل لمقػرافق الػّنص البصػرؼ، ك ميمػح ارتمفػ  طريرػ  ك( 3)عف لضتو"
ل يميحف تترحمل مػ  نّؼ ممحر ػ  دالػ  عمػى نّنيػح نػصع يتمتػ  برالأػح  دارميػ  تحقػه لػو نصػّيتو ءح"

Textuality)،) نصػػ  الرنيػػ  الّثقحءيػػ ، لينفػػتح الػػّنص  –نرػػرػ رحرديػػ  تل ػػس لتفحعػػل عرػػر ك
 يثرػػ لػػذلؾ  ك (4)  لتنتيػػ  رػػذلؾ الرنيػػ  المضمقػػ "الَرػػحَلـ ك الَرػػحَلـ عمػػى المر ػػ  المر ػػ ، رػػذلؾ عمػػى

  ، ك  الفنّيػػو يثرػػ  ُىكيتيػػح الدمحلّيػػ ّنػػ ،نكثػػر ك ػػريح بقػػحف  يُ  رري  مكحنتيػػح كلمقصػػيدق الّشػػ شػػكيلالتّ 
 .يظيرىح رن يج متمح ؾ

                                                           

 .24 -23ص ،(كف لرب   يميح ي  )بح  إدرا   ء  تشكيل المرنى الشررؼ المّ  :ءحتف عرد الدبحر دكاد :ينظر -(1)
،  الػػػدار الري ػػػحف المركػػػز الثقػػػحء  الرربػػػ  نقػػػدؼ ك البالعػػػ  عنػػػد الرػػػرك، الصػػػكرق الفنيػػػ   ءػػػ  التػػػرا  ال: دػػػحرر عصػػػفكر -(2)

 .287ص ،ـ1992، 3ط المضرك،
 .148-147ص، التأكيل (شلكف الرالمح  ) مف التشفير إلى  ح يف: رحلد -(3)
 .148-147المرد   نف و، ص -(4)
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الحمػػـ  ك الكاأػػ  بحلريػحؿيمػزض  إذْ   شػكيل ررراعػػ يرػكض تدربػػ  التّ  ىػك مػػفحعر المرػػدع الّشػ ك
اؿ بحلمػػدلكؿ ص، ءيتحػرر رػذاؾ  الػدّ لدمػحؿ ءػ  الػػنّ مكػحمف ا المر ػ  بػال مر ػ ، مػػداعبح   ك، بػحلكع 

لمكصػكؿ إلػى المرنػى  لأػحرغ كفػطحف يحتحض إلػى رص ب  ن يج النّ كممحتو إلى شفرا  تضطّ  الُمحك 
 .الرميه
كل مح  ك ،اإلن حفى  ترحنه حيحق  أد كرد  ثنح يح   دّي  عّدق ال ت تكيف إاّل ك ك 

ىذه ا ريرق ك الّشبحك(  الشيك ك) ححال  ( ، كالّنيحر يحيط بو مف مظحىر ككني ) الّميل ك
ءأعدأكا ء  كصفيح ممح درل أصح دىـ  تزرر ريح كمرحم  ترّد منرردح   ،الت  كصفيح الّشرراف

لنفّصل الحدي  ء  ىحتيف المرحمتيف الميمتيف ء  ثنح ي  الّت حد  ، كاإلن حفحح مح  ء  حيحق 
 الّمكن .

 شكيلالتّ أنماط  و : الّموف وؿالمبحث ال 
 الّتشكيل بالّتضاد الّموني:.1

 المتقحرمػ  نك الحػدكد المتبحينػ  ك حكار دي ، كلثنح ي  الّ  لطحلمح اعتمد الّنشحط الفكرؼ عمى ا
طريرػ  تتنػحزع طرءييػح بشػري  بمػح نف طريرػ  الػّنفس ال   كالديحليكتيؾ بحلفم ف  الددلي  نكمح يررؼ 

ممػح درػل الحيػحق ، (الريػحض كاد كالّ ػ)ك الّنيػحر(، )الّميػل ك ك ،(الحيحق كالمػك ريف ) ثنح ي   دي 
 ك رؼ اآلرػػر حركػػ  الطػػ شػػلّ ح   إْذ يحػػحكؿ الطػػرؼ ا كؿ رػػيف حح ػػنت  ىػػذه الثنح يػػككػػل تقبػػ  

 ف. منطق  ك طى ريف الطرءيلترمه رينيمح يحد  نف يحصل الركس 
لمّترريػف الػذؼ صػحعو  دػحف ءػ  المردػـ الفم ػف  f .(Contrary)(Contraire) ػد:

لدردػػحن  أػػح ال ىػػك :"مصػػطمح منطقػػ  أػػديـ يػػدؿ عمػػى تقحرػػل صػػفتيف مرتمفتػػيف كػػل االرػػتالؼ ا
 كيكػػػػكف رػػػػيف المرػػػػحن  الكميػػػػ  الريػػػػحض ك تترحأبػػػػحف عمػػػػى مك ػػػػكع كاحػػػػد ال تدتمرػػػػحف كحلّ ػػػػكاد ك



الحواس تراسل و الموني التشكيل سيمياء..................................... الرابع الفصل  

 

 
234 

أػػػػػػػد يرتفرػػػػػػػحف ءػػػػػػػ  حػػػػػػػيف نّف الّنقػػػػػػػيض ال يدتمرػػػػػػػحف ك ال  الّ ػػػػػػػداف ال يدتمرػػػػػػػحف ك الق ػػػػػػػحيح ك
 .1))يرتفرحف"

 د في االصطالح: الّتضا         
ىك  يرد "الّت حد مف نىـ الك ح ل الت  اعتمدىح الّترا  الّشررؼ لتشكيل الّصكرق الفنّي ، ك ك

المقحرل التراث  لممفحرأ  الّتصكيري  كتكنيؾ ءن  عرءو الّشرر المرحصر، عير نّف مكركثنح لـ 
را  عف المفيـك المرحصر لممفحرأ  يتك   ء  المفحرأ  تك رو ء  الّت حد، الذؼ لـ يكف يرترد كثي

  2)).أد اعتمد  المفحرأ  الّتصكيري  كك يم  تشكيل مرحصرق لصكرق" ك عندىـ،

ب  القديـ ءكمييمح ءّف الّنقد الرر  عير نّف ىذا التكنيؾ الفن  لـ تررءو البالع  الرربي  كال
بح ـ  إيحهّت حد ُمرحلد  حيف اىتم  البالع  بحلّتصكير الردير  القح ـ عمى ءكرق ال م تحد  ء 

'الطبحؽ' ء  صكرتو الب يط  ك"المقحرم  "ء  صكرتيح المركب ، نمح "المفحرأ  الّتصكيري " تكنيؾ 
ذلؾ  ّف  مف نححي  كظيفتو اإلحيح ي  ك المقحرم ،  كاف مف نححي  رنح و نك مرتمف عف الطبحؽ ك

  3)).المفحرأ  الّتصكيري  تقـك عمى إرراز الّتنحأض ريف طرءييح"
 د الش ف  ك دحف ترريف الّت حد ء  المردـ الفم ف  :"التبحيف كالتقحرل التحـ، ك  

المك   د الحيحق ك الّميل  د الّنيحر إذا دحف ىذا ذىك  رالءو، ءحلّ كاد  ّد الريحض، ك
ذاؾ، لذلؾ أيل نف الّ ديف ال يدتمرحف ء  ش ف كاحد مف دي  كاحدق نمح النقي حف ءال 

 .4))يرتفرحف"ال  يدتمرحف ك

 الح كر إذا دحف رل يمحر حف لرب  الضيحك كال يدتمرحف ء  الكدكد الحقيق  ال داف  ك
 فكاحد مف دي  كاحدق لكف يرتفرح ش فيدتمرحف ء   ءحل داف ال ،يلالمّ عحك  يحرالنّ 

                                                           

 -ريرك   ،دار الكتاب المبناني (،الفرن ي  كاإلندميزي  ك الالتيني  المردـ الفم ف  )بح لفحظ الرربي  ك دميل صميبح: -(1)
 .109ل حد(، ص، بحك )ا1ضـ، 1982 لرنحف، د. ط،

 .345، صّشرر ا ندل   درا   داللي  ءني صكرق الّمكف ء  ال ينظر: ححءع المضرب : -(2)
 .346، 345ص  المرد  نف و، ينظر: -(3)
 .1/285المردـ الفم ف ، ض دميل صميبح: -(4)
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 حد ءكرق م تح ن  لدػ الشرراف القدامى كظفكىح مف رالؿ ا لكاف لمح ليح مف نبرحد التّ ك  
 .رمزي  تشد  عممي  إ قحطحتيـ ليذه الفكرق  ، كداللي
 ككني  ا كثر انتشحرا ء  الطرير  ا ندل ي  كحن  ريف ا  كد المت حدا  المّ  مف ك 

الّت حد ءيتحقه ريف ا لكاف المتكحمم . الّتقحرل نك  فن: »بحي  ا ر ر ك ا حمر ا ريض، ك
حي  ي تميل كل مف المت حديف اآلرر حيف مبر  االن دحـ نف الّت حد يلدؼ إلى الّتكازف،  ك

الَتبحيف"  إررازعف طريه ف المت حديف يقكؼ كل منيمح ا رر ُيك   إلى دحنبو" كمح نف الَمكني
ءف  الطرير  تنظيمح  مف ا لكاف المت حدق كحلَزىكر الرنف دي  عحلبح مح يككف ليح أمك نصفر 

الَت حد ريف  ك  مقترنح رنقط مف الررتقحل الفراش عحلبح مح يككف  ا زرؽ ء  برض الَطيكر ك ك
عركك الّشمس الررتقحل  ك الّ محف الّزرأحف الّصحءي  ُيرّد كاحدا مف نء ل تدمرح  ا لكاف ك 

 1) )نكثرىح إ رحدا"
ء  أصح د شرراف القرف الرحمس   حد ا كثر انتشحرا  كع ا كؿ مف التّ ىذا النّ يرترر  ك
 . اليدرؼّ 
تف ػػير  كنح يػػح  يرنػػ  الحػػدي  عػػف تػػكازؼ الثّ   دي عػػف الثنح يػػح  الّ ػػ  ّف الحػػدي عميػػو ءػػ ك 

أد نشحر إلى ىذه  الفكرق  الفال ػف  الػذيف حػحكلكا مػف رالليػح ءيػـ  ، كإلى دنك مرح   طرءييح دنبح  
درمػػكا كمييمػػح طرءػػح منفصػػال عػػف اآلرػػر  ك له إلػػى )ذا ( إن ػػحف ك مك ػػكع )كػػكف(الكػػكف ءدػػزّ 

  ،ظػرق إلػى طرءػ  الفصػميفتمػؾ النّ  ك ،ل ريف دكاىر ا شيحف الكدكدي عف أح ـ الررزخ الذؼ يفص
 .البحطل( )الحه ك كلَد لدييـ كدكد ثنح يح  الىكتي  )الرير كالشر( اّلذؼ ك

فس البشػػري  يكػػكف لقػػحف طرءػػ  ىػػذه الثنح يػػ  التػػ  اشػػتضل ريػػح الفكػػر منػػذ الػػنّ  ك نينمػػح كحنػػ   
رد  ء  دمي  مدحالتيػح  الثنح يح ، ك كرق ا  داد كف ير بمرزؿ عف ءحلحيحق صرب  التَ ءزؿ، ا 

ككنيػح تقػـك عمػى ءكػرق ءم ػفي  نف ثمػ  أػدرق عمػى الػربط  "الثنح يػ  ثنح يػح  "ك أح م  عمى ن ػداد ك
 .يح منفصم ريف الظكاىر الت  يردك ننّ 

                                                           

 .138ص ،كف المّ  المض  ك عمر نحمد  مرتحر: -(1)
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ينفػ  رػدـ نك كر يُ ءكدػكد الّنػ، قػيضو يرن  نفػ  النّ التنحأض   نّ  محثل ك حد رابط  مثل التّ التّ 
 ك كدػػكد ا رػػيض ءيت ػػحد مػػ  ا  ػػكد حالظػػالـ ءػػ  عالأػػ  تنػػحأض، نّمػػ كر كءيػػدرل الّنػػ ،الظػػالـ
حلرالأػػ  رينيمػػح عالأػػ  ت ػػحد ءػػ  الححلتػػحف المت ػػحدتحف إذا تتحلتػػح نك ادتمرتػػح مرػػح ءػػ  نفػػس عميػػو ء

ر ك الصػك  دراكػح إلاىذا ال يصدؽ عمػى اإلح ح ػح  ك  المدرؾ كحف شركره ريمح نتـ ك نك ح، ك
الحػحال  ك احػ  الرّ  رػك كالتّ  ركر كحلمذق كا لـ كصدؽ عمى دمي  ححال  الشّ ءح ك رل يَ  الرقمي 

 ػحد نحػد أػكانيف أػحنكف التّ  ب ػدىح تتميػز ا شػيحف، ك بر ػح، ك النف ػي  المت ػحدق يك ػح بر ػو
 .التقحرل التداع  ك

السود الّتضاد الّموني بيف البيض و: 
التػػ  عحلبػػح مػػح ترت ػػـ  ءػػ  شػػكل  ا  ػػكد ك الّمػػكنيف ا رػػيض كنتيدػػ  لمرالأػػ  الكثيقػػ  رػػيف  

 كليػػذا " يرػػداف ن ح ػػح  مردرّيػػح   ثنح يػػح   ػػدي  تمػػحرس لربػػ  عالميػػ  تنرثػػه عنيػػح دالال  عػػّدق  ك
ػتيح ك  إشرحعرلرق  دذرا  تشكيمّيح  ك ك انرثحؽ ، تنطمه ا لكاف ا ررػ عمى نحك  نك آرر مف منصَّ

ْذ )يقـك  أحنكف الّمكف كدزف مف أػحنكف الرالمػ  الرػحـ، عمػى ءر ػّي  ب ػيط  تتضّذػ عمى مح دتيح، إ
 . 1))ا  كد ىمح ن حس الّمرب  الّمكني  بأكمميح" مفحدىح نف ا ريض ك ى  نأرك إلى الرديي  ، ك

ح ػحف يمكف نف نردن برالأ   ا  كد ك ا ريض ء   ثنح ي   دّي   دّ دتيح نريح  أصػيدق  ك
 2))":نرالؽ المرتمد كحح رصحؿ رف المصيص : محد

ـُ فاح   ة     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثالثة خالطُتيا بثالث و         اػػػػػػػػػػػما ينتشُق منو  الُمتيَّ
جى      ْعُر الُمَمخَمُخ و الدُّ  باحاػػػػػػػػػو الوجو و الكافور و االص المْسُؾ و الشَّ

                                                           

 .45ص ء  تشكيل المرنى الشررؼ(، إدرا   يميح ي  )بح المكف لرب    :عرد الدبحر دكاد  ءحتف -(1)
 .450، ص 2، ـ2ارف ب حـ: الذريرق، ؽ -(2)
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 .حصبححاإلك  الددى 1 . ك َس 1س عالأ  تنحأض ريف 

 .الكحءكر ك الم ؾ 2 .ك س 2َس  عالأ  تنحأض ريف 
 حءكر( الك ك الت حد ريف طرء  الثنح ي  ) الددى مف ىذا الشكل تتريف عالأ    
 (الم ؾ ك الددىعالأ  االأت حف ريف  كاد )(، كمح تظير لنح حاإلصبحح ك )الم ؾ ك 

االنفصػحؿ  االتصػحؿ ك  المكدكدق رػيفالأ  التنحأض كذلؾ ع (، كاإلصبححح ك ك ريحض) الكحءكر 
   .ررػ مف دي  ن

لػى الدمػ  رينيمػح إ إف إحدػ الحديف ينف  اآلرر ك ينق و بحي  ي تحيل  ّف المركر مف 
. )الػػػددى  1 نظػػػرا لرػػػدـ كدػػػكد ك ػػػيط يدمريمػػػح، ك تقػػػـك ىػػػذه الرالأػػػ  عمػػػى عمميػػػ  النفػػػ  س

 .)االصبححح(1ر لمحّد الّنقيض َس إظيح ك)الددى(  1س ىك نف  ؿ (اإلصبححح



الحواس تراسل و الموني التشكيل سيمياء..................................... الرابع الفصل  

 

 
238 

االصػػبححح( يفتػػرض عمميػػ   إلػػىالػػددى  )مػػف     1َس        1عالأ  المركر مف س ك
 )االصبححح(1انطالأح مف َس  ( الددى1)الكحءكر()س 2ك إظيحر ؿ س إثبح 
 يت ح ذلؾ ء  الشكل اآلت : ك

 
 ك الػػػػّددى ؾ ك ػػػػحلمب)ك إّنمػػػػح كّنػػػػى عنيمػػػػح  ،ا رػػػػيض لػػػػـ يصػػػػرر الّشػػػػحعر رػػػػذكر ا  ػػػػكد ك

ذا  ػركرا إ الشحعر يذكر الصفح   الت  تزيػد الرحشػه المتػيـ عبطػ  ك ثـ  ،الكحءكر ك اإلصبححح( 
كػػكف الم ػػؾ يررػػه  ،  ك الػػددىالم ػػؾ ك  الشػػرر الممرمػػ  :ىػػ  ك ءػػ  امػػرنق نحريػػح مػػح ادتمرػػ  

ك  نثػػكؼ الدمػػحؿ ا  عالمػػ  مػػف عالمػػح   ػػكدالشػػرر الطكيػػل ا  ءػػ  الشػػميـ ءيميػػك الركاطػػف ، ك
ءػ  نظػر  يػل المّ  بحلتػحل  ك ،الددى ب كاده حي  ي تتر كراف ظالمو كل عحشػه ركءػح مػف الرػذاؿ 

محركبتػو كأّنيػح صػفح   ءػ  عدػر الريػ   لػو مػف ا عػداف لمقػحف المحرػكك ، ثػـ يػذكر آمنػحالرحشه 
 . اإلصبحرالكحءكر ء  شدق ريح يح نك نكر 

كرق متكحممػػ  لرشػػيقتو ءيػػ   ػػكداف الشػػرر  الشػػحعر ءػػ  ىػػذا الف ػػحف يريػػد نف ير ػػـ لنػػح صػػ ك
 ذا مح تـ المقحف ريح تح  دنح الظالـ.ترطرق ، ري حف الكدو دميم  رحص  إم

انزيححػػػح  دالليػػػ  كثيػػػرق  كػػػأْف يحمػػػل  داللػػػ   نف ػػػي  يصػػػدر مػػػف إلػػػى  ك المػػػكف ىنػػػح يرػػػرض  
 ىيحمو لحريرتو. عشقو ك رالليح الّشحعر بمكنكنح  أمبو ك

يبقػػػى بػػػحك التأكيػػػل  ك ،عطح ػػػو الػػػكاءر لرصػػػحلو الكريمػػػ  كرػػػر مػػػدر شػػػرص آأػػػد يقصػػػد  ك
   .مفتكر

صػػػكرق  ريػػػحض الكدػػػو ( ك ك ،ثػػػـ نّف الشػػػحعر دمػػػ  رػػػيف صػػػكر لكنيػػػ  بصػػػري  ) ػػػكاد الشػػػرر
الشـ لتدرل المشػيد الشػررؼ   الكحءكر( ، لتترا ل حح ت  البصر ك ريحض الم ؾ ك كاد  شمي  )

 نكثر حيكي .
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 ر الكونّية:الّتضاد الّموني في الّظواى 
 الّطبيعة العموّية: -
ء    الّشحعر ا ندل  الّنيحر مف نىـ الظكاىر الت  اعتمدىح  ترّد ظحىرق ترحأك الّميل ك 

لككنيح ظحىرق كثيق  الّصم   بف حف   ءرّد  مف نىـ مصحدر الّشرر ا ندل  ، ككاف، ا لا تقحف 
كصفيح مرتمديف الكصف الظحىرؼ الككاكك رار الّشرراف يتمحيزكف ء   ك ،الّندكـك  ،الّ محف

ريحض الّنيحر، كمح اىتـ صنف آرر مف الّشرراف إلى ترّدؼ ظحىرق  ك ،المتمثل ء   كاد الّميل
 ا ريض ( إلى نلكاف نررػ تتدحكك مريمح. الّمكنيف )ا  كد ك

ضرا  الت  تحدد مدػ تبحيف م تكيح  تنحكؿ الّشرراف ليذه الّظحىرق ندد  مف رالؿ ىذه الثّ  ك 
  1))يقكؿ ء  الرمر: اإلشريم الح ف عم  رف حصف   نر

 واْجَتَمَع الّميُل والنَّيارُ       و اْبَيضَّ ىذا و اْسودَّ ىذا                     
ذلؾ لتأثير الرمر  عكس الحقيق ، ك فالشحعر يصف ىذيحف ال كراف حي  يرػ كل ش 

نّف الحقيق  الككنّي  ى  تدّم  الّنيحر نيحره  بحلرعـ مف  عميو حتى نّنو ال يفرؽ ريف ليمو ك
 .(الضيحك ثنح ي  الّتدم  ك)عيحك الّميل ب كاده ، كءه عممي  الّترحأك الّزمن  ء   رريح و، ك

حقيقػ  نمػح الداللػ  الثحنيػ  ىػ   ، كذىػحك الرقػل ،بشدق ال كريحمل الّمكف دالل  نف ّي  تكح  ء
 تك يح ذلؾ ء  الشكل اآلت :يمكف  ك ككني  تمثم  ء  ظحىرق ترحأك الزمف

 
 2س 1س

                                                           

 .161، ص1،  مج2ارف ب حـ : الذريرق، ؽ -1
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 صكرق بصري . ا كدَّ ك اريّض  2 .ك س1س عالأ  ت حد ريف 
 ك النيحر.  صكرق بصري  لظحىرق ترحأك الميل الميل ك الّنيحر 1 .كَس  2َس  عالأ  ت حد ريف 

  2َس       1س
 

 .الميل ا كدَّ . 2 .ك َس  1س عالأ  اأت حف ريف 
 .النَّيحر اريضَّ . 1 .ك َس  2س اأت حف ريف  عالأ 

 
 1َس  1س

 ا كّد ك الّنيحر 1 .ك َس  1س عالأ  تنحأض ريف 
 الميل ك اريّض  2 .ك س 2َس  عالأ  تنحأض ريف 

الدم  رينيمح نظرا  إلى 1س إف احدػ الحديف ينف  اآلرر ك ينق و بحي  ي تحيل  ّف المركر مف 
. 1ا كّد .الّنيحر ىك نف   ؿ س1 دمريمح ، كتقكـ ىذه الرالأ  عمى عممي  الّنف  سك يط ي كدكد  لردـ 

 .(اريض )ا1ا كّد ك إظيحر لمحّد الّنقيض َس 
 2ؿ س  إظيحر ك  إثبح يفترض عممي    (الّنيحر إلى)ا كدَّ 1َس   1عالأ  المركر مف س ك

 .النيحر ( 1( ا كّد  انطالأح مف َس 1)اريّض( )س

 
  1)) ا لريرؼ ينر  رراك نلريرق أح ال: إ ححؽـ الّشحعر نرك كمح أح

 َلَعيدي بيا ُمْبيّضة الّميل  فاغتدت         و أّياميا قد سّودتيا الّنوائب

                                                           

 .74نرك إ ححؽ االلريرؼ: الديكاف، ص -(1)
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حعر )نيحميػح أػد  ػّكدتيح( ءػح كلى ترنػ  ليػحل  الّشػ ء   دي  لكني  رػيف )مري ػ  الّميػل(    
 الت  درم  ا يحـ  كداف بحلنكا ك ا حزافحمكؿ  كالرييد  الت  تمألىح الم را ، ثـ زكاليح 

 

 كيمكف ا تنتحض الرالأح  الداللي  اآلتي :
   2س                     1س

   .(  كدتيح2( مري   ك )س 1عالأ   دي  ريف ) س
 2َس                      1س

 .نيحميح( 2( مري   ك) َس  1عالأ  اأت حف ريف )س
 س  (2عالأ  اأت حف ريف )س

 .( الميل1)َس كدتيح ك
   1َس                       1س
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 .  الميل . مري   1ك َس  1س ريف عالأ  تنحأض
 .  كدتيح  ك نيحميح 2ك س 2َس  ريف عالأ  تنحأض

الدم  إلى   1س احدػ الحديف ينف  اآلرر ك ينق و بحي  ي تحيل  ّف المركر مف فّ إ
مري   ) 1، ك تقكـ ىذه الرالأ  عمى عممي  النف  سحدكد ك يط يدمريم يمح نظرا لردـ كرين
  . (الميل )1َس لمحد النقيض  إظيحرمري   ك  1ىك نف  ؿ سالميل ( ك

 إثبح ( يفترض عممي  لى  الميلمري    إ )  1َس       1كعالأ  المركر مف س
 (الميل )1انطالأح مف َس مري   ( 1()س كدتيح  ) 2ك إظيحر ؿ س 

 
 ك  ػػرحدق ؿ ليػػحل  إلريػػرق مػػف ىنػػحف كتحػػكّ نءػػكؿ ك  ل  الرميػػه ليػػذا الريػػ  ىػػكالمرنػػى الػػدال ك
ح حزاف لػى  ػكداف بػإ الري ػحف بحآلمػحؿ ك الم ػرا   إلى نكا ك عصف  ريح، ءحّكل  نيحميػح الـ 

ترحأػػػػك  حقػػػػح ه ككنيػػػػ  تمثمػػػػ  ءػػػػ   كف رػػػػرض عػػػػف طريرتػػػػو الدمحليػػػػ  ليررػػػػر عػػػػفالشػػػػدا د، ءػػػػحلمّ  ك
 ر( ك نءكؿ كل مح ىك دميل.)المح   ك الحح الّزمف
 كمبحشػػرق التػػ  ال يريػػد الرػػكر ريػػح  ك ،ىنػػحؾ ححلػػ  نف ػػي  تػػركف كراف لضػػ  الّشػػحعربحلتػػحل   ك 

ك الرػػػراك الػػػذؼ حػػػّل  ،ك ا ػػتنفحره مػػػف الحح ػػػر المريػػػرردػػػكع مح ػػػيو الدميػػػل، ىػػ  الرعبػػػ  ءػػػ  
 ر.الدمح ك ،المك  ك ، كد الححمل لمرراكذلؾ مح دّؿ عميو المكف ا  ك ررمدتو
 :1))المكعظ  أحؿ ارف ءرض االلريرؼ ء  الحكم  ك ك

                                                           

 .884ص،  2مج ،1ؽ ،الذريرق: ارف ب حـ  -1
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 ػػػػػػػَدـْ ػػػػػػػػا        ُة َفَموجودىا َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تُغّرنؾ الحي
 ـػػػػػػػػػػالمرىٍء يخبط الّظم   برِؽ      ػػػػػػػػػػػػػليس في ال                 

ذؼ يترّبط ء  الّظمم  بحي  ال يرػ كميض الحيحق الزا م  بح عمى الّ  لّشحعر مت شّبو ا
كى  يربط الّظمـ(  نمرغ ) )كميض الررؽ( ء  ال الّنكر مف رالؿ  دّي  لكني  تمثم  الررؽ ك
 .ليكه بممذا  الدنيح عير آبو ردار الفنحف مف عفل كرار  كراف شيكاتو كحكم  ل
الذؼ يرطف طكعو الضحءل بح عمى الذؼ ال يرػ نكر الررؽ بحلرعـ مف  شبو الّشحعر  
 الراح  كحطف  يبر  عمى ىك شركر ع ، كنزكؿ الضي  داؿ عمى الرير ك الررؽ ، ك را بصح
مدػ تدرره ء   كعظم  هللا  لمدػ أكق ك اا تشرحر لتأمل ء   الككف اندذاك ركح   ، كال كين 
 .  رمقو 
 :الّتضاد الّموني في صورة المرأة 

ىذا "طرء  أػد نرػرض  بصكرق المرنق  منذ القديـ ك  مف االىتمحـ صر الّت حد الّمكنلـ يرمك عن
صػػػػكرق المػػػػرنق إْررادػػػػح  ءنّيػػػػح  دديػػػػدا  يرتمػػػػد عمػػػػى )الّت ػػػػحد الّمػػػػكن ( ال رػػػػراز صػػػػفح  المحركبػػػػ   نْك 

رػػيف  كريػػحض  ػػكف الّشػػمس   عنحصػػر صػػكرتيح، ءثضرىػػح يدمػػ  رػػيف ريػػحض ا  ػػنحف : الّنػػكار، ك
ك شررىح الفححـ كرنحأيػد الرريػر، كػل  ،كدييح يدم  ريف ريحض الّشمس ك، ُدْكن  الّمث  ك اْ كدادىح

 ا  ػكد ك كىذا رػيف ر ػرق الرميمػ  ك زبردػد الُحمػّ  ءكػأّف الّصػكرق م ػححح  لكنيػ  مػف ا رػيض 
  2))ء  ىذا الّصدد يقكؿ المرتمد رف عبحد متضزال: " ك1))ا ر ر"

ياجييا بْدر ال ! اف      سيابديَع الُحْسِف و اإلح  دَّ
راجِ      ػػػػػػػػػوِ سنا وْجػػػػػػقد غنيَنا  ب  َؾ عْف ضوء السِّ

                                                           

دار الندلس  (، )درا   ء  نصكليح ك تطكرىح قرف الثحن  اليدرؼ الصكرق  ء  الشرر الررب  حتى آرر ال عم  البطل: -(1)
 .70،71ص  ، ـ1981ق/ 1401، 2،   طالتوزيع النشر و لمطباعة و

 .22الديكاف، ص  ف المرتمد :ار -(2)
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 الردر ريف  كءه  دي  لكني ء  ليم  ددكدي  الشحعر كدو محركبتو كأّنو الردر يصكر 
راض نح كدييح حي  اكتفى ب، الددكد  لو دمح الردر داؿ عمى ريحض الكدو كك ، عف  كف ال ِّ

  .د ي ير كالقُ الطّ  يحف ك ر  الرمكي  )الردر( حي  ىك رمز لمف الطريءح تقى لكنو ، صفح و ك
 :1))رف اليمحن   الرردرؼ اليحب   كاصفح امرنق" إدريسيقكؿ نر  عمّ    ك

 سرُت في قميص الّصبح و ىو جسيد        فأْبَمْت قميص الّميل و ىو مديد   
 دػػػمدي َتقاصَر باُع الّميل و ىو   يا       ػػػػور وْجيػػػولّما استمّد الْفُق مف ن   
الفحتنػػ  التػػ  نْرمػػ  ىػػ  تمشػػ  بمدح ػػد شػػفحء  مرػػرزق ريػػحض بشػػرتيح  امػػرنق كالشػػحعر  يصػػف 
 ك ريح ػػويػػح ركدي إطاللػػ الميػػل(، كمػػح نّف  بح ك)الصػػذلػػؾ ءػػ  ثنح يػػ   ػػدي  رػػيف  ، ك ػػكاد الّميػػل

لػػى درػػل متريمػػ  حيػػ  ارتقػػى الشػػحعر رريحلػػو إ ىػػ  صػػكرق ك درػػل الميػػل يترادػػ  ب ػػكاده إشػػراأو
  . إشراأوء   محركبتو بمكحن  الردر

الّشباب: الّتضاد الّموني بيف الّشيب و 
 إح ػحسردايػ  ك نكثرىػح ركنقػح  إْذ ُترػد   اإلن ػحفترترر مرحم  الّشبحك مف ندمل مراحػل حيػحق "

 ك   2))" و ك تفحللػو ءػ  نّيحمػو المقرمػ نممػ َ ػْريو نحػك تحقيػه ذاتػو، ك ا تقاللو، ك بقكتو ك اإلن حف
عحءيتػػو  صػػحتو ك ك ءػػ  نكّض عطح ػػو اإلن ػػحفحك ىػػ  نكلػػى المراحػػل التػػ  يكػػكف ءييػػح بمرحمػػ  الّشػػ

ترّد مرحم  الكرر كالمشيك ى  المرحم  الت  حطَّ ءييح الّشبحك رْحمو بْرد رحم  طكيمػ   ػرى " رينمح
ك إْندػػحز مػػح حمػػـ ر ْندػػحزه ، ءكصػػل  ليػػوإإف يصػػرك د ذاتػػو ك تحقيػػه مػػح كػػحنحػػك تأكيػػ اإلن ػػحفءييػػح 

مػػف القػػكق  اإلن ػػحفال عػػرك ءػػ  ترػػّدؿ حػػحؿ  كىػػذه المرحمػػ   ػػريفح  ا ػػتنفذ  مرحمػػ  الشػػبحك أػػكاه 
حيػ  رتّػك  إن ػحفتمػؾ الفطػرق التػ  درميػح هللا ءػ  كػل  ك 3))كأ  شبحبو إلى الّ ػرف كأػ  كرػره"

                                                           

 .341ص،  1، ض3ذريرق، ؽال: ارف ب حـ  -(1)
 ت العموـ اإلنسانيةدراسا، كعي  نف ي ( الشبحك كالمشيك ء  الشرر ا ندل   )درا   مك   يكف:ر عمّ  الرعدق  -(2)
 .213ص ،1/ الردد42مج  ، ( )د . ،1ط ، و االجتماعية 
 .213ص ،1/ الردد42، مج  المرد  نف و ينظر: -(3)
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أػػد تتضيػػر ت ػػميح  الردػػل ح ػػك   و عػػف الػػدنيح، كمراحػػل حيحتػػو مػػف ءتػػرق الػػكالدق حتػػى يػػـك رحيمػػ
 .الّشيك 1))مرحم  عمره   إْذ "يقحؿ لمردل نّكؿ مح يظير الشيك بو: أد ك رطو

َفوُ  ، ءيك  ُمْرِمس. ء ذا رّكّصُو. ء ذا اْرَيضَّ  رن و، أيل: أد نْرَمَس رْنُ وُ  ك 2))ء ذا زاد، أيل رصَّ
ـُ. ء ذا شَ   ء ذا  4))مكا   مف لحيتو، أيل كَرَزُه الَقتيُر  3))"ِمَطْ  عمك ريحُ و  كاَدُه ، ءيك نعَث

ْيُك ك انتَشرَ  ْير "َكُثَر ءيو الشَّ َ  الشَّ  5))  .، أيل : ءيو أد تقشَّ
الرنكاف "ظل الشبحك" يكح  رن حرق انطالأح مف إّف الف حف الّتشكيم  الرحـ لمقصيدق 

الحزيف  إح ح ولّشحعر مرررا  عف يصرخ الكف بمدرد القفز ء  متف الّنص الّشررؼ  الشبحك، ك
مف ـ نعيننح ء  صكرق تشكيمي  بصري  كأنو محثل نمح ك ،مدّ دا  شرخ الّشبحك نك ظّل الّشبحك

شرخ الّشبحك نك ظّل الّشبحك مرنيحف    بأفّ الحقيق نعكار عميق  تكشف رالؿ رلي  ذىني  
 6))بحك(: مدّرداف دّ دىمح ارف رفحد  ء  أصيدتو )ظل الشّ 

ـُ؛  ػػػػػاـػػوطارحني بَشجوَؾ يا حمػ أال ساجْل ُدموعي يا غمػػػػػػػػػػػػػا
؟ػػػونادتني ورائي :ىْل أمػػػ فقد وّفْيُتيا سّتيف َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالا  ـُ  ػػػػا

 ػداـُ ػػػػػىناؾ، ومف َمراضعَي المُ  ػػى،ػػػػػػومف  ُلباناتي ُلبْينػػوكنت، 
 ػػالـُ ػػفُيْنكرنا و ُيعرفنا الّظػػػػػػػػػػػ باح ببطٍف حزوى،ػػػػّص ُيطالعنا ال

ـُ مػػػػػػػػوكاف بيا الب  ػػػػػاـُ ػػػَبْعدنا َفعَل اَلَبشػػػػػػػػػفماذا  راَح ُأْنٍس،ػشا
 ، أواـُ ػػأسٍ ػػػػػػػػػػُيْبَل بو، عػػمى ي ػاء  ػػػػػػػػػػػفيػػا َشرَخ الّشباب أال ِلقػػػػ

                                                           

ك  )ءصل ء  ظيكر الّشيك./ اليحمش، الّنكيرؼ : نيحي  ا رك ء  ءنكف ا دك ، رحلط  كاد شرره كرطو الشيك ، -(1)
 .16ص  ،عمكمو(

َفُو: إذا كحف مريض  الدحنك نك الدحنريف  ءيك. نْرَصُف/ الّثرحلر  -(2)  ،ن رار الرربي  ءقو المض  ك ق:430منصكر نرك رصَّ
 .134ص، 1، ضـ2000ق1420 ،2ط ،ريرك  ،صيدا ،المكتبة العربية ،يح يف ا يكب تحقيه 

 .16ص ،نيحي  ا رك ء  ءنكف ا دك مش، النكيرؼ ،./ اليحا ريض َشمط : ارتمط شررىح ا  كد ك -(3)
، ىك رلكس الم حمير ء  الّدرع ، كليزه : كطرنو، الّشيك : رحلط  كاد شرره./اليحمشالقتير: نّكؿ مح يظير مف الّشيك، ك  -(4)

 .16ص المصدر نف و ،
 .134ص ، عمكمو( الشيك كءصل )ظيكر  ن رار الرربي ، ءقو المض  ك :/ الثرحلر 17-16ص  المصدر نف و، -(5)
 .452ص ارف رفحد : الديكاف، -(6)
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 ػػػالـُ ػػػعمى أفياٍء َسْرَحَتَؾ الّسػػػػ         نت تندى       ػػػػػػػػالّشباب، وك ويا ِظلَّ      
 كالرشػػػه  ءػػػ  ظػػػل الميػػػك ك ن ػػػحرق الرػػػيش عنفكانيػػػح ك ك ،يصػػػكر الّشػػػحعر مرحمػػػ  الّشػػػبحك

ءيريػػ  بمك ػػ  "حػػزكػ"  ،ارتشػػحؼ المػػداـ، كمػػح يصػػكر حركتػػو التػػ  تػػكح  بقكتػػو طػػيش الحػػك ك
يحت ػػػنو الظػػػالـ، لتتد ػػػد لنػػػح صػػػكرق حركيػػػ  تمثمػػػ  ءػػػ  كثػػػرق تنقالتػػػو نيػػػحـ  ليبحرحػػػو الّصػػػبحر ك

إف  تدّمػػػ  ءػػػ  نلفػػػحظ) يطحلرنػػػح( الّصػػػبحر رػػػبطف ُحػػػزكػ، ءُيْنكرنػػػح ك ُيررءنػػػح الّظػػػالـُ( ك الّشػػػبحك ك
)الظػالـ( ءػ  ظػحىرق ككنيػ  عّمقنح الرلي  البصري  لكددنح ح كر الّ دي  الّمكني  ريف )الّصبحر(

 الّتدم .  الحدك كتمحرس عممي  
ال ين ػػى الّشػػحعر ا تح ػػحر را حػػ  المكػػحف) الحػػزكػ( الػػذؼ يررػػه بػػأريج البشػػحـ مدّ ػػدا   ك

الدمحد عف زمػف مػحض   ي أؿصكرق شمّي  تمثم  ء  لفظ  )البشحـ(، ءحلّشحعر لحزنو الّشديد رار 
ّمػػػو يػػػركؼ ي ػػػتنطه نكؿ شػػػبحبو ىػػػل ر مكحنػػػو نف يرػػػكد ع رار  ك ،كػػػحف الب ػػػح  ءيػػػو كشػػػّ  الّشػػػبحك

يرّمصػػػو مػػػف يػػػأس المشػػػيك ك نءػػػكؿ الحيػػػحق، مرّرػػػرا  عػػػف ذلػػػؾ كءػػػه مفحرأػػػ  تصػػػكيري   عطشػػػو ك
 . ا تح ر ء  طرءيح ا كؿ  مح يو المفرـ بحلّشبحك كالقكق ك الفتكق

يكمػػل  ػػرد الطػػرؼ الثػػحن  مػػف حيحتػػو  : )حميػػ  المشػػيك (ءػػ  أصػػيدق مكاليػػ  لّشػػحعر ذاتػػو ك 
 1)) :أح ال  ء  ىذه ا ريح ح ر حيثيحتيح المشيك ي تالمتمثم  ء  مرحم  

 ػػػػػاصّدى، ىّد ُركني و َىّدػمػػػػلشيٍب تَ  ػػػػػا،رِش الّشباِب وثّممػػػػػػػػػػػأال ثّل مف ع  
 أرى َصْبوتي أحمى، و شيبَي و أْحَمما َ  فصرُت، وقد أْعطيُت َشيبي مقادتي، 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػاى بالمشيِب َتحمُّمػػػػػػػػػػإذا ما تحمّ   با،وكلُّ امرٍئ طاَشْت بو ِغّرُة الصَّ
 ، يسَتجري، مف الّدمع، أْنجمامف اليِـّ  فيا أنا ألقى كّل ليِل بميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

ليك كالثحني  مرحم  شيبو  إْذ كحن  ا كلى مرحم  طيش ك  يقحرف الّشحعر ريف مرحم  شبحبو ك
ـ   لترّقل ك إيدحري مرحم    :كءه الثنح ي  ال دي  التحلي الِحْم
 الطيش. الفتكق ك الّميك ك  مرحم  القكق ك الّشبحك 

                                                           

 .453ارف رفحد : المصدر ال حره، ص  -(1)



الحواس تراسل و الموني التشكيل سيمياء..................................... الرابع الفصل  

 

 
247 

ـِ. الّن ج ك مرحم  الّترقل ك  المشيك   الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِْم
لّشحعر ارف رفحد  القصيدق المكالي  نريح  ا كلى م  إذا مح  ممنح نريح  القصيدق  ك
"حمي  المشيك" لكددنح نّف الّشحعر بحرع ء  ر ـ طرء  حيحتو كءه    ء  ظّل الّشبحكالمتمثم

المشيك كى  دالل  مكحي  رنف ي  الّشحعر المترب ، كمح تررر عف ءطرق هللا ء    دي  الشبحك ك
 ك الرركض مف الحيحق حمكؿ المشيك الذؼ يكح  ردنك ا دل ك ى  زكاؿ الّشبحك ك رمقو ك
 ىرمح. ءتكق ، إلى ريحض الّشيك  رفح ك مف  كاد الّشرر أكق ك فاإلن حتحّكؿ 

 1))"عريب  عريرق" دحف ء  أصيدق ارف رفحد ك 

ْت  ، َغري وَغريبٍة، َىشَّ ياُء َظالمَ       رٍة،  ػػػػػػػػػػػػػػإلػػػػػػػػيَّ  اػػػػفوِدْدُت لو ُنِسَج الضِّ
 اػػػَ ػػػا كانْت َتُشوُؽ ُغالمَشْيخاا كم     مشيِب، َتشوُقني    َطرأْت عمّي، مع ال

 عرب   كحن حلضرب   كاف نالشحعر ب إح حسلى أح مف عنكاف القصيدق الذؼ يشير إانطال
نمح الّنص كدالل  نكلى، ريف الرنكاف ك  ـ زمحني  ممح يكح  ركدكد ترحله ء  المرنىمكحني  ن

ذه الضريرق الضريب  ىل ى  ءتحق   الفتحق الت  يحدثنح عنيح الّشحعر ىكيّ الدالل  الثحني  تكمف ء  ىُ 
 نـ يقصد ريح شي ح آرر؟  الّتدرب  ؟ إلىصضيرق تفتقر 

إلى  حتى نفؾ شفرا  ىذا المرنى الرد مف الّتررؼ عمى ىذه الفتحق ك حمل المرنى الرف ّ  ك
 .ح بحلّشحعرعالأتي  طح القصيدق لتتكشف الدالل  الحقيقي  عف الضريرق ك

نّف ارف رفحد  كحف يححك  نمنيح  م تحيم  تدّ د  ء  مف رالؿ نريح  القصيدق  يردك
بحعتمحده الّ دي  الّمكني  ريف  كا لفحظ لفظ  )ءكددُ ( الت  يريد نف يحققيح مف رالؿ ىذه 

الّ يحف   الظالـ ك المشيك ك عالمح  إْذ تترممو دالل  نف ّي  مميزق ترّيـ عمى أمك
ءحل ّيحف مرحكس  ،القكق لّشحعر رالءح لمدلكلو الّشح   كءيتصل ال ّيحف رزمف الّشبحك  ،الّشحعر

حممنح  ءي ىك مرنى مرحلف لمدلكلو الرحـ ك ،اليـر لممشيك، نمح الظالـ  يكح  بحمكؿ المشيك ك
 المرنى الح   الظحىرؼ ك الّشحعر لـ يذكره صراح  . إلىكف مالّ 
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القصيدق اّت ح نّف ىذه مف رالؿ برض التبحشير الت  رم  ريح حمـ التحميل الشررؼ ليذه 
ىك ء  مرحم  مشيبو حتى ت تيكيو كمح ك نكرىح ك رق ظير  تفحدئ الّشحعر ر شراأيح الضريب  الضري

 يتكحءحلى زمف الّشبحك ّعمو   الردكع إرعرتو ء ء  الّشبحك الضحرر، ءتت ح نمنيتو الم تحيم  ك
 .كرق شبحريح م  ىذه الضريب  الت  تردك ء  بُ 

عشقيح  نف تككف ىذه الفتحق الّشحب  الضريرق الضريب  امرنق نحريح ء  شبحبو ك مف الم تحيل ك 
ءحلّصكرق ىنح  ،ى  ا ررػ أد حّل ريح مف المشيك مح حّل بوءمف الرديي  نف ي تح رىح ك 

 إاّل لمح ححءظ  الضريرق عف شبحريح ء  القصيدق. ك ،متريم 
  ت تيكؼ شي  ء  شيركرتو كمح تدذبو ن تنتج نف الضريرق المرنق النمكذض لكل الّن حف الت

تبقى التأكيال   كدالل  نررػ كأف تككف زىرق صضيرق  الغريرة أد تحمل لفظ  ء  صبحه ك 
 مفتكح .
، إال نّف ذلؾ لـ يمنرو  النقحف كلطير ك لرحم  لمكف ا ريض حي  ىك رمز ا الدالل  إفّ  الكـر

  إْذ مري  كمح ىك الححؿ ء  ىذا ال يحؽ   لتررير عف دالال اإليدحري مف ترط  حدكد الدالل  
مرتمف  كثيرق تحمل ريف طيحتيح ترريرا   لى دالال   مري عرر عف لكف المشيك لينزار إ مح

مرررا  عف المشيك   أبف الحـزيقكؿ الّن ج ك ء  ىذا ال يحؽ لترقل ك نررػ ال طراك الّنفس، ك 
بحلمفحرؽ ءيردن   إْذ مح حلَّ شـللتو الرحم  نذير ترّقل بردمح كحف ء  دالاّلذؼ عّده مرحم  حكم  ك 

 :1))زْدرىح أح ال محح رتيح ك نف و كبمرادر   اإلن حف
 ػػُس ػػَصباح  َتعّرى عنو َلْيل  ُعكامػػػػػػػػػػػػ وادهػػػكأفَّ بياضَ الّرأس ينعي س

ْيِب إذا جاء وافدا  ُس ػػػػو واجوُكْنُت و َقْمبي قبل ذا ِمْنػػػػ فأْىالا ِبَوْفِد الشَّ
 واعُس ػػػػػَ ولـ َتْنَبِسط نحوى الّمحاُظ النّ  اػػػػػولػػما أتى ردت نفوس  بغيضي
 ليذعَر عقياف الّنيار المػػػػػػػػػػػػػػػػػؤانُس  ػػةػػولـ أر مثل الّشيب أْوفى زينػػ

 ػػػػػادُس ػػػػػػػػُتنيُر بأدناىا الخطوب الحنػ وكّنا نجوما طالعات مضيئػػػػػػػػػػة
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حمػػػكؿ المشػػيك مررػػػرا عػػػف ذلػػؾ ءػػػ  ثنح ّيػػػح   ػػػدّي    الّشػػػحعر دزعػػػح مػػف انق ػػػحف شػػػبحبو كرػػدػ ن
)ليػػػل  )صػػػبحُر ترػػػرػ( . )الشػػػبحك( ينرػػػ   ػػػكاده ) المشػػػيك( ريػػػحض الػػػّرنس ّ ػػػد  ءػػػ  دُ 

الّصػػبح ك الّميػػل الركػػحمس  الشػػبحك بحلريػػحض ك الّ ػػكاد ك عكػػحمس(،  ءحلّشػػحعر رمػػز لممشػػيك  ك
 المبحشر . ردال مف الّتصريح

 ك أػػكق ال  دزعيػػح مػػف المشػػيك الػػذؼ ال يّصػػده زمػػف ك ىػػذا يػػكح  رنف ػػي  الّشػػحعر الحزينػػ  ك ك
يرحػػك بمشػػيبو  بػػو الشػػحعر درمػػو الركحػػ  الػػذؼ يتحمػػى اإليمػػحفلكنيػػح ءطػػرق هللا ءػػ  رمقػػو، إاّل نّف 

مػح ءييػح مػف ك كػل  ،فس عف شيكا  الػدنيحيراه ءترق لردع النّ  نصبح  رلمتركؼ منو برد مح كحف 
)ُتنيػػػػُر بأدنحىػػػػح  )ندكمػػػػح طحلرػػػػح  م ي ػػػػػػػػػػػػػػ ( كأّنػػػػو كمنكػػػػرا  ك ممػػػػّذا  حتػػػػى ن ػػػػحى بشػػػػيبو 

ثنح يػػػ   ػػػدّي  رػػػيف ءيػػػذه المفحرأػػػ  التصػػػكيري  دمرػػػ  طرءػػػ  الحيػػػحق ءػػػ  ، الرطػػػكك الحنػػػػػػػػػحدُس( 
 . المشيك الّشبحك ك

 :1))الشبحك يقكؿيك ك الّشحعر ح حف رف المصيص  ء  الشّ  ك
 ػػػارهُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػولّي بنْفسُجُو و جاء َبيػػػػػػػاره           ػػػػالشباب تناوبت أزى روض       
 ذارهػػػػيف شاب عِ ػػػػػػػػػػػػػأْضحى خضابا ح ِو       ػػػػػػػػػػػودَّ الميا لو أفَّ أْسود لْحظ       

ُة ِحْمػػػػػػكاف قد           ارهػػػػػػػػػػػات وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاآلف ساد الغاني           وِ يْعجبػػػػػُػيفَّ ِخفَّ
 فاؼ إزارهػػػػػػػػػػػػمل العػػػػػػػػمنو اّلذي اشت ثيَب إزارىا         اّلذي اشتمل الكترؾ         

بنف ج إّف مرحم  الّشبحك الت  شّرييح الشحعر رركض مزيف بمرتمف الزىكر مف ريحر ك 
رتر يك  لك  ك ،ل  عمى مرحم  عنفكاف الّشبحك الت  يتمنى الّشحعر ردكعيح حتىمحى  إاّل دال

 إح حسأد لـز المشيك رن و ءيك  شرره  لتكح  لنح بحلححل  الّنف ي  الت  يرحنييح الّشحعر ك
كأحره ء     يقكؿ نف المشيك ىك  رك عف ذلؾ كلكف يردؿ  الكىف، ك ال رف ك ،الرمر بأءكؿ

ـَ .  دمح نلفف منو التيكر، ءأك بو المشيك الحكم  كنعيف الضحنيح  بر  الِحْم
 نر  درفر نحمد رف عرد هللا رف ىريرق القي   ا عمى الّتطيم  يقكؿ  محدحُح دمحم رف  ك
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 :1))عي ى الح رم ّ 
 َبَكْت ِىْنُد مف َضِحِؾ المشيب بمْفرقي     أما عممت أّف الّشباب ِخضابُ 

 يار نقابػػػػػوليَس عمى وْجِو الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػاىمت     وتجوقالت ُغبار  ما أرى          
ْشُد َجمَّى غوايتِي      فأْصَبحُت ال يخفى عميَّ صوابُ   َىْل الّشيُب إاّل الرُّ

لمفحرؽ كحف نذيرا رترححؿ أد ذكره الرديد مف الشرراف إذا حلَّ ء  ا أحؿ ارف حـز ء  المشيك ك ك
 2)) حح رتيح ك زْدِرىح:ملّنفس ك داعيح لمرادر  ا ، كالّشبحك

 فارؽ ػػػػػػػػارقي         نذيرا بترحاؿ الّشباب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت الّشيب حّل مفولما رأ       
 المشارؽِ  ورػػػيا         كما قْد أفات الّميُل نػػػػػدعي دعوات الّميو قد فاَت وْقتُ 

  المشحرؽ  رنكر الميلأد نءح  كمح  كزكاؿ الشبح حمكؿ المشيك كالّشحعر يقحرف ريف 
ءطري  )الشيك  إن حني أد دم  ارف حـز ريف ظحىرق ، ك عدـ الثبح  ر  رينيمح ى الصف  الدحم ك
نف يتدارؾ  اإلن حفبحلتحل  كدك عمى  الّنيحر(. كظحىرق ككني  ترحأك )الّميل ك  ك ،الّشبحك( ك

 .نف و أرل حمكؿ المشيك
 :3))أح ال ي تح ر ءييح الّشيك لكصف  يكؼ الحرك د اآلش  الرف الحّدا ء  أصيدقك 

ـْ إبالا وقد سرُحوا        وليس إْفرنُدىا ُعرى وقد ىنُأو  وما صوارُمُي
 ػػػنأواُتيا َشْيبا وقد َحػػػػػػوال عػػػػػػواِمُمُيـ َغْيداا وقد َوَمقوا       وال أسنّ 

كُ الّمحي  محف نثنحف العف تر يك الّ يكؼ بحلدّ  الشحعر يررر المشّيب  حرك كمح ُتّر َّ
لحيتيـ إلرفحف  يرّ ركف رلك يـ ك ال يمح الّردحؿ اّلذيف ك ،ىذه عحدق نىل ا ندلس بحلحّنحف، ك

الب حل  كمح يكح   عكارض الّشيك  ءيكح  الّمكف ا حمر الّدام  ء  تر يك الّ يكؼ بحلقّكق ك
 القكق ك الكأحر. ّشبحك كال إح حسء  تر يك الّمحي  المشّيب  إلى ا تردحع 
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 (1)ليل الكركك": ارف رفحد  ء  أصيدتو "  يحف صبحر المنى ك ك

 سيَّاِف سيَّاِف صباُح الُمنى،           إذا اْنطوى عْنَؾ، وليُل الكروب
ليل الكركك كءه مقحرم  ريف حيحق الّميك ك مح يرقريح مف  الّشحعر يقحرل ريف صبحر المنى ك

 كء  الريش الرعيد  اإلن حف أيم  لصبحر ا محن  الذؼ ال ي تضمو ال محف عير مرتقب ، ك
انطكػ اّلذؼ  اإلن حفء  ىذه الححل  يت حكػ  القحنكف، كالتمت  بممذا  الدنيح ء  اطحر الشرع ك 

نءكؿ  مي  كالردك الحزف  الركؼ ك عنو صبح المنى م  الميل الرييـ اّلذؼ ال يحمل لصححب  إالّ 
 .ا محن 

ضّير الححؿ ت ليل الكركك( تحمل دالل  ترحأك الزمف ك )  المفحرأ  ريف )صبح المنى( ىذه ك
 .  الحكم  مرحم  الّترقل كالّميك إلى مرحم  المشيك نؼ  مف مرحم  الشبحك ك

 الثمار: وصف التضاد الّموني في 
 (3)ء  الّنحرنج: (2)أحؿ نرك دمحم عرد هللا رف صحرق الشنترين  ك

 وادجُ ػػػػػػػػػػػػػػػبو أـ خدود  أْبَرَزْتيا الياف زادت غضارة          عمى الغص أجمر 
ـْ قدود  ن   جُ ػػػػػػػػأعالُج مف وْجدي بيا ما أعال  واعـُ       ػػػػػػػػػػػػػػػػػوقْضب  تَثنَّْت أ

َجْتيا الّمواع   نىّ       ػػػػػالّنارنج أبدى لنا ج أرى َشَجر  جُ ػػػػػػػػػكَقْطِر دموع َضرَّ
 تصوُغ الُبرى فييا الُكػػػفُّ الموازج  ةا       ػػػػػػػػػػػػػجوامد لو ذابت لكانت ُمدام 
 جػػػػػػػبكّف نسيـ الريح منيا صوال       ق في غصوِف زبرجد ػػػػػػػػػػػػػكرات عقي 
 حُ ػػػوافػػػػػػػػػػػػػػػػػفيّف ُخدوُد بيننا و ن يا         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقّبميا طوراا و طوراا نشمّ  

                                                           

 .408صارف الحداد، المصدر ال حره،  -(1)
ك  كنيح ك تريش ءييح  بحلكراأ  ، كتدكؿ ء   إشريمي عرد هللا رف دمحم رف صحرق )نك  حرق( البكرؼ الشنترين  ا صل ، نزؿ  -(2)

قل  كف المري  ك عرنحط  ك امتدر الكالق ك الرل حف ك كحف ح ف الرّط دّيد النّ  ، كي بالد ا ندلس شرأح  ك عربح  لمترميـ بحلررب
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ثمػرق الّنػحرنج يرتمد الّشحعر الّتشكيل بحلّت حد الّمكن  ريف ا حمر ك ا ر ر ء  تصػكيره ل ك
كأّنيػػػح دمػػػكع ندمتيػػػح  ، كمػػػ  ، ءرػػػد  شػػػدرق الّنػػػحرنج رثمحرىػػػحكقػػػد ءتػػػحق نحعءيػػػ  كضصػػػف تثنػػػى نك 

الّنػحرنج مػف لػكف المدامػ   داللػ  عمػى احمػرار ثمػحر الّنػحرنج ، ثػـ ال يمرػ  نف ي ػتق  لػكف ا حزاف 
كف ا حمػػر البػػحدؼ ءػػ  ثمػػر الّنػػحرنج رار حتػػى يرّمػػه مػػف الّمػػك  ،التػػ  عػػحدق مػػح تكػػكف حمػػراف الّمػػكف 

ىػك يتمحيػل عمػى ا عصػحف الر ػراف )عصػكف  يصف الف حف الكم  التشكيم  لصكرق النػحرنج ك
 يػػػح الطيبػػػ  كتظيػػػرىػػػ  ني ػػػح شػػػريي  رمػػػكف الرػػػدكد النح ػػػرق التػػػ  تتمتػػػ  بشػػػـ را حت زبردػػػد(، ك

ّشػػػحعر أػػد ا ػػتقى ال ا حمػػر ءػػػ  لفظتػػ  )الرقيػػه( ك)الّزبردػػػد( كالّ ػػدي  الّمكنّيػػ  رػػػيف ا ر ػػر ك 
 .نلكانو مف ا حدحر الكريم 

نفيػػـ نّف الّشػػحعر تدػػحكز ءػػ  صػػكرتو الّمكنّيػػ  الدمحلّيػػ  التػػ  يرمقيػػح لػػكف الّنػػحرنج ءػػ  بصػػر 
تررػػػه   ىػػػ  تتمحيػػػل عمػػى عصػػػكنيح الر ػػػراف ك المتمقػػ  رػػػل ترّمػػػه ءػػ  تح ػػػس ثمػػػحر الّنػػحرنج ك

 .ا نف لينتقل رنح مف حح   البصر إلى حح   الّشـ )نكاءح(را حتيح ء  
  الّتشكيل بالّتنوع الّموني: .2

الّتنكع الّمكن  ىك ح كر عدد مف ا لكاف المرتمف   ء  ش ف كاحد م  ارػتالؼ ءػ  طريرػ  
ػػز كدػػل الّمػػكف أػػد نكرد هللا آرػػر، ك الرالأػػ  التػػ  تػػربط رػػيف لػػكف ك ءػػ  القػػرآف الكػػريـ  ليكّ ػػح    عَّ

َك ِمػَف ﴿ا لػكاف ءػ  أكلػو ترػحل  مػف  ػكرق ءػحطر:"تبحينو ء  مرمكأحتػو التػ  ُصػبض  بمرتمػفمدػ 
ـِ ُمْرَتِمٌف نْلكاُنوُ  ﴾الّنحِس َكالّدكاكِّ َكا ْنَرح

((1. 
لػكاف المتبحينػ  مػػف ذؼ تر ػمو مدمكعػ  مػف ا اّلػ "إف اعتمػحد الّتشػكيل عمػى مػح يرػرؼ بػحلّتنكع

 ك التنػػػػحأض)رػػػػيف  ، كحينػػػػح  ( دػػػػحكرالتّ  ، ك)االن ػػػػدحـكنيػػػػ  التػػػػ  تتكػػػػكف رػػػػيف رػػػػالؿ الرالأػػػػح  المّ 
 ك   لك ػػر الرتحبػػ ءػػ  عالأػػ  أكّيػػ مرػػح   ( ػػحددػػحنس، كالتّ التّ )نحيحنػػح نرػػرػ، نك أػػد يمتقػػ   ( ػػحدالتّ 

ا نضحـ ب رك تن ػيقيح المػريج"، "إف ا لكاف تتكا ـ كمح تتكا ـ  نر طكء  ذلؾ يقكؿ  ك نكعالتّ رمه 
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ير ػـ الشػحعر  ك1))ا تالءيػح" ىذا التن ػيه المػريج ىػك اّلػذؼ يرنيػو المحػدثكف بحن ػدحـ ا لػكاف ك ك
لكف مػ  ارػتالؼ ءػ  الك ػيم  ءيدرػل منيػح لكحػ  زيتيػ    حـ تمحمح، كأصيدتو كمح يفرل الرّ نريح  

ح إّمػػػػ متنح ػػػػق  من ػػػػدم ، كتكػػػكف  إمػػػػح ،ح بكػػػل ا لػػػػكافديػػػػنحب ػػػ  بحلحيػػػػحق ليرمػػػػه مشػػػيدا ءنيػػػػح مز 
 .  متنحأ   متنحءرق

لردق اعتبحرا  أد تككف ب رك الّمكن  ء  القصح د ا ندل ّي   بحلتنكعمح نكثر ىذا الّتشكيل  ك
النكريح   ك ك لكف الزىكرالدبحؿ الّشحمر ، ارر بشتى نلكاف الحقكؿ الضّنحف ك الّتنكع الري   الز 

نريح  ننشدىح نر  بكر  ء  ذلؾ الّتردد مح دحف ء ك تبحيف نلكانيح،  نح  كالمتنكع  ك ننكاع الحيكا
 2)):أح ال ا حمر ء  صححك ميكرأ  مرتمدا عمى الّمكنيف ا ر ر ك ي ى اّلّدان دمحم رف ع

 َخَمْعُت عذاري في عذاٍر عمى خدِّ         حكى ُخْضرة الّريحاف في ُحْمرِة الورد
 :3)) ء  دحري  يقكؿ ا  رد رف رميط  ك

 أرى ُصْفرَة الِمْسواِؾ في ُحوََّة الّممى      وشارُبَؾ الُمْخَضرِّ بالمسِؾ قد خطا
 :4))يقكؿ ءييح  ارف زيدكف ء  أصيدق "رك   الفكركمح نّف  

 ! رٍ ػػػْ ػػػػػػػػػػواؼ ُزىػػػػػكرياضٍ  لبسَف أف      ػػػػػػػػاٍؿ،    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيف أّيامنا ، وأيف لي   
 رٍ ػػػْ ػػػػػػػػػػػػَوَسف  ، أو ىفا بو ُفْرُط ُسك    ػػػػو     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زماف  كأنَّما دبَّ في 
 رٍ ػػػػػْ ػػػػػػػػػدائَق ُخضػػػػػػػػػػػػػَيَتَغْمَغْمَف في حَ ػػداوؿ ُزْرٍؽ،      ػػػػػغدو إلى جػػػػػػػػػػِحيَف نَ  

 رِ ػػػػػْ ػػػػػػػػػػػػػَوِبواٍد َمْصقولِة النَّْبِت ُعف    ٍر،  ػػػػػُحمْ ، مجموَِّة الُحْسفِ  في ىضاٍب 
موَؿ ُمْذِىبَ  ْر      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتعاطى الشَّ  رِ ػػػْ ػػػػػػػػػػػ، والجوُّ في مطارَؼ ُغبباؿِ ة السِّ
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ٍح ػ تنجمي الغي  رِّ ػػػػػػػابيح غُ ػػػػػػػػػعْف ُوُجوه مثل المص ُيـ ،    ػػػػػػػػػاىُب منْ ػػػػػُوضِّ
ءيشبو الرّيحض الر راف بحلّثيحك الّشفحء  الرأيق ، الت  م ْ ، ليحليو  يتذكر الّشحعر نّيحمو ك
 ى ػػػحك مك ػػػكق بػػػح حمر، ك ك ،الّمػػػكف رػػػيف حػػػدا ه ر ػػػرافك زرأػػػحف كاصػػػفح  دػػػداكليح التػػػ  ترػػػد

كمػح تدّمػى الّمػكف  ك ى الدػكّ كذا الّمكف ا عرر اّلذؼ  ، كمحيط  بحلّنبح  الّنح ر ا ر ر كديحف
 .لكف الكدوا عر ء  

أػػد اعتمػػد ءػػ  ذلػػؾ  ، كف الّشػػحعر بمرتمػػف ا لػػكافمػػدػ احتفػػحيرػػرز التػػدريج الّمػػكن  ك ىػػذا  
اال ػػػتثمحر بقػػػدر كريػػػر مػػػف الرمػػػه، كمػػػح  التػػػداكؿ ك عمػػػى ءرحليػػػ  ا لػػػكاف الشػػػح ر  اال ػػػترمحؿ ك

ق ءتحػػػ  لػػػو المدػػػحؿ ءػػػ  تكظيػػػف ىػػػذه ا ػػػتردـ نلػػػكاف عمػػػى أػػػدر مػػػف الرصكصػػػّي  ك ىػػػذه الميػػػز 
 الّطحأح  الّمكني  ء  النصكص الّشرري .

ىػذا الف ػحف التشػكيم  المتنػكع اعتمػد عمػى نلػكاف ن ح ػي  متداكلػ  صػريح   ارف زيدكف ءػ  ك
كػػذا ا لػػكاف ذا  الطػػحب  الرػػحص كػػحلّمكف ا عفػػر  ك، ا زرؽ، كا حمػػر(، مبحشػػرق ) كح ر ػػر ك
ه ا لػكاف ذا  الرصكصػّي  تفػتح الػّنص عمػى تػأكيال   تحمػل دالال  ىذ ا عّر، ك ا عرر ك ك

ىػػك تصػػكير  ا لػػكاف ا  ح ػػي  لتصػػك كميػػح ءػػ  أحلػػك داللػػ  كاحػػد كذا مػػح ادتمرػػ  مػػ  كثيػػرق  إ
يح نيمػػح ءأرػػدع ءػػ  كصػػف ،الي ػػحك التػػ  نريرتػػو الكديػػحف ك الدػػداكؿ ك تمػػؾ الريػػحض ا ندل ػػّي  ك

 . حنكتو ء  التكزي  الديد لأللكاف  ك ،عف مدػ  حذأوليررر ذلؾ  إرداع
التكاءػػه رػػيف  رػػرز مػػدػ االن ػػدحـ كيُ    لمقصػػيدق التشػػكيم التصػػكير عمميػػ القػػكؿ نّف رالصػػ   ك 

 .ف ّي  الت  يأمل الّشحعر رردكعيحالراح  النالثحنكي   الت  تبر  عمى  ك ح ي  ا لكاف ا 
تدػدد  ككمفو  لممرتمد ىيحمو القديـ ك لمح ررض ارف عمحر عمى شمك "ثحر أحؿ المرتمد رف عّبحد ك

رػػرد عمػػره  كربػػحه  ءػػرع ريػػح ى ػػحك الّ ػػركر ك ، ءحّنػػو عمرىػػح ءػػ  صػػبحه، كمألفػػو لػػو مرمقػػو ريػػح ك
 (.1)أشيك ك شبحبو عّض لـ يرعو مشيك" ءيقكؿ:

: ىْل َعْيُد ا        ػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػأاَل أْوطاِني ِبَشَمَب، أبػػػػػػا َبكْ   ا أْدري ػػػػلِوصاؿ كمَوَسْمُيفَّ
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راجيب، عْف فتى          ـْ عمى قْصر الشَّ  ػػػْػرِ ػػػػػػػػػػػػػلُو، أَبداا، شوؽ  إلى ذلؾ الَقص وَسمِّ
 ْدرػػػػػػػػػػػػِ َفناىيَؾ مْف غيل، وناىيَؾ مْف خ ـ،        ػػػػػػػػػػػػػواعآساٍد وبيض نػػػػػػػػػ َمنازؿُ 

ـْ َلْيمة ق     ة الِخْصرػػػػػػػػػػػػػػػِبُمْخّضبة الْرداؼ ُمْجدب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا     ـُ ُجْنحَ ْد ِبتُّ أْنعَ ػػوك
أد أ ى ءييح صبحهِ كاصفح  "أصر الّشراديك" بأّنو منزؿ  يتضّزؿ الّشحعر مشتحأح "لشمك" ك

م  ا تح حره ليذه الصكر الدمين يحد حي  بو ن حف ح حف ري حف البشرق، ُمرّ بُ  ا ْرداؼ، ك 
ءتكح  لمقحرغ  ذلؾ الد ـ ا نثكؼ  المر ب  ( ء  المن دم  ) الريض ك الت  تتردد ريح ا لكاف

 الّشبحك عّمو يحظى رتمؾالذؼ يتمنى ردكع مرحم   ذكريح  ال تزاؿ ت كف ذاكرق الشحعربأّنيح 
 .الت  انق   ال ريدق  حلحيحقب ينرـ  المحظح  ك

ىك بريد عف ديحر  نلمو ك حزنو ك شكأو ك اعج ىذه القصيدق يمرر الّشحعر لك  مف رالؿ ك
 .م تحيم ك نمنيح   آمحال رعرتو الت  تنشد  ك نلفتو، نلفيح ك

ذا الكزارتيف محدحح ريح   ح ف ردي    نرك الح ف رف عم  يصف ءييح نكاكير الرَّبي  ركصف   ك
 (1) القح   أح ال:

ْت يُد الُمزْ ػػػػػػػكأّنما الّروُض لمَّ   ِف أْرَضوُ ا         وشَّ
وْ ػػػػػػػػػػػػوكلِّ بيض راء ِصْرٍؼ         ػػػػػػبُكّل َحمْ   اء بضَّ

 وْ ػػػػػػػمف الّزبرجد مْحَض   اٍء       ػػػػػػػػػػػػكواكب في سم
 وْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدامع  ُمرَفَض    ي      ػػػػػػػػػػػػكأّف طلَّ القاح

 وْ ػػَ ا ُمْبيّض ػػػػػػػػػػِمَف المي        وَؽ أرضٍ ػػػػػػػأو لؤلؤ  فَ                 
وْ ػػػْ أْبقى بو المَّث  ورُد َصْدر        ػػػػػػػػػػػػػكأنَّما ال                  ـُ َعضَّ
وْ ػػػػػػػػػػػَجمَتُو ح     دَ  قْد أْخ    ػػػػػػػػأو خدُّ أغي                 اؿ  ُمِمضَّ

مف ندل ذلؾ أحـ ا ندل   ردمك راح  الّنف ي ، ك ترّد الريحض مف ا محكف الم تحب  ل   
ك نءني   رل محيط أصكرهن  حتى يدالميدّ  ا شدحر النحدرق ك النكريح  ك مرتمف الزىكر ك
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الّنكريح    نرك الح ف رف عم  رك ح  مدّردح بمرتمف نلكاف الّزىكر كيصف ك  ،ريكتو دن  ر راف
ردكد ك  ،الميح الككاكك ك) مف نلكانوتكحيح م زبرددي   ك ،ري حف ك ،ا أحح  مف حمراف ك

ء  ىذا الكصف  ك ،حتى يمدحوذا الكزارتيف القح   دمحؿ الّركض عمى أد نْ فى ، ك (الرّشحؽ
ك  اإلن حف مردـ الطرير  ك :مترددق  مرحدـد الّشحعر إلى ا تقحف محدق نلكانو مف الرا   عم
ركر تتميز ريح ، كمح ننّ شق  لكل مح ىك دميلالّشحعر الرحىذا يدّؿ عمى شرصي  ، ك الدكاىر

  .ك نف ي    أد يّ ك   ركحيّ ليحمل الّمكف دالال   الككف  متأمم  متدررق ء 
 : (1)أحؿ نر  بكر دمحم رف عي ى الّدان  يصف رد حريك  ك

 ُحمرة خّديو في بياضيا          ذوب ُنضاِر يسيل في ورؽِ 
ذىك تـّ )" ذكك ن حر"و كأنّ  تو رريح يح الّنحص ، كيربط الّشحعر ريف احمرار كدنت  عشيق

االن دحـ الّمكن   دحكر كا التّ ىذ ، ك(مرق أحنّي َصيره عمى درد  حرارق عحلي  عّير  لكنو إلى حُ 
 .دالل  عمى دمحؿ المرنقالكدو ا ريض  ك ،ريف الردكد الحمراف

   :2))كمح يقكؿ نر  الكليد المرركؼ بحلّنحم 
 ظرػػػػػػػطالعة          تمنُع عنيا إدامُة النّ أما ترى الّشمس وىي 

 يرػػػكأّنيا تْشتكي مف السّ   ا        ػػػػػػػػػػحمراء صفراء في تمّوني              
 قمرػػػػػػػػػتمسُؾ مرآتيا مف ال    يا     ػػػػػػػػػػػػػػمثل عروس غداَة ليمت             

 إن ػحفا صػفر  ءػ  تمّكنيػح بػحلّمكنيف ا حمػر ك كأّنيػح ىػ  تمػكر ءػ  ا ءػه كيصف الّشػمس ك 
يرػػػحن  ترػػػك الّ ػػػير، ءيرػػػدك رمػػػكف شػػػححك ُمحمػػػر، ثػػػـ يمّثميػػػح برػػػركس ليمػػػ  عر ػػػيح تم ػػػؾ مػػػرآق 

 .أد اْ تكحى لكنيح الفّ   مف لكف القمر ك ،ءّ ي 

                                                           

 .97ص الحميرؼ: المصدر ال حره ، -(1)
حبض  دىره ، كنحدرق عصره، كلـ يصْد دراىـ ممكؾ عصرنح إاّل لدّر الّنحدرق ك التكأي  ، كأد اندرد  لو عّدق ككحف ن -(2)

الذريرق،  نقمتو عف  رت ـُ ىك إذا اندرَّ ./ ارف ب حـ:مقطكعح  ت حعيُف ىذا المدمكع ، ككحف ُيْ حؾ مْف َحَ َر ، كال يكحُد ي
 .809ص، 2،ض2التيميش ؽ
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يػػدأه ءػػ  كصػػفو إْذ ىػػك يصػػف لػػكف  ػػكف الّشػػمس ك يحػػدد نكعيتػػو، ءػػرعـ "الّشػػحعر  كمػػح نفّ 
، إاّل نّنػو يتميػز ءػ  كػل لحظػ  الّنيحر منذ مشػرأيح ك حتػى مضربيػحّشمس ي تمر طكاؿ نّف  كف ال

ىػػػػػذه االرتالءػػػػػح  التػػػػػ  أػػػػػد ال تالحظيػػػػػح نك تح ػػػػػيح الرػػػػػيف  ب ػػػػػمح  ترتمػػػػػف عػػػػػف  ػػػػػحبقتيح، ك
 ".1))الرحدي "
صػػد نىػػـ اعتمػػد الّشػػحعر الّتنػػكع الّمػػكن  اّلػػذؼ تػػزداف بػػو نشػػر  الّشػػمس كأػػ  طمكعيػػح إلػػى ر  

ىػك  عنػد مبحشػرتيح لرمميػ  الطمػكع  إْذ  يحػدد لنػح نكعيػ  ىػذا الّ ػكف كلتّػدرض الّمػكن  ىػك ا ش ف ك
ىػ  رػدايح  ظيػكر  تمنػُ  عنيػح إدامػُ  الّنظػر" كتدّ ػد ءػ  عبػحرق " " كف كأ  الّصػبحر البػحكر" ك

 لشمس الّ حط .  اشرحع 
 :"2))كيصف ارف رفحد  كأس الرمرق كالّ حأ  أح ال 

 ظرػػػػػػػػػػػػػػبعمٍق ُيطيُل ِعناَف النَّ  دى،       ػػػػَؾ َمدَّ َيميَف النَّ َومْثمُ                 
 ْفَرة          كما طّرَز البْرُؽ ثوب الّسجرػػػبأْزَرَؽ َسالْت بو صُ  
 ا ُغرْر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإفَّ تحاياَؾ فيي ُؾ ُدْىما  ليالي النَّوى       فإْف تَ               
منػو رمػرق صػفراف  أػد  ػحل   ككػأس نزرؽ،  حيحتكييىك يمّده ررمرق نفي    أ  كيصف الّ ح
كمػػيض الرػػرؽ  ك ،الّشػػحعر يدمػػ  رػػيف لػػكف الرمػػرق ك ،ىػػك ي ػػط  كأػػ  الّ ػػحرك تشػػبو لػػكف الرػػرؽ 

 .حمر  رينيمح ىك الرريه كالّممرحفعمى نّف الصف  الد
ينيمػػػح، ثػػػـ ال يمرػػػ  نْف نلػػػف ر متبحعػػػدتيف ك كارػػػف رفحدػػػ  رػػػيف صػػػكرتيف مرتمفتػػػيف  ك ربػػػط

، كأّنػو ُعػرق ءػ  ذلػؾ الّميػل الريػيـأد أحـ الّ حأ  رريح و ي قيو ك  ك ،يصكر ليحليو الححلك  الظالـ
ا صػفر  كالتنكع الّمػكن  يػكح  بمػدػ االن ػدحـ الػذؼ يحققػو الّت ػحد  رػيف ا زرؽ  ءيذا الّتردد ك

ءنّيػػػ   تػػكح  ىػػذه الّصػػكرق  بقػػيـ دمحلّيػػ  ك، ك ك كدػػو الّ ػػػحأ  ا غ ،الّت ػػحد رػػيف الّميػػحل  الػػّدىـ ك
 مرررق عف مدػ رراع  الّشحعر ء  تكزي  نلكانو. 

                                                           

 .139ص ء  شرر القرف الرحمس اليدرؼ،درا    كف ك الصك  ء  الّشرر ا ندل   ،دمحليح  المّ  :ءتيح  درمكش -(1)
 .89ص:  الديكاف ، ارف رفحد  -(2)
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 :1))أحؿ ارف عمحر محدحح المرت د رف عبحد ك
ـُ الفوارِس بيَض الُغَرْر  و  أْقَبَمْتيا الخيُل ُحْمُر الُبُنو       ِد ُدْى

الّنصػػر يػػح  )رنػػكد( الحػػرك ححممػػ  راىػػ  ترػػكض عمػػحر حعر ديػػكش المرت ػػد ك يمػػدر الّشػػ
أد حِمميح الفر حف الػُدىـ داللػ   ك، ك انتصحرىـ عمى ا عدافلمقكق  مرّ ب  بحلدمحف الحمراف رامزق

داللػ  عمػى  ع ػرق ري ػحف أد اعتمػ  الريػكؿ، ك بضبحر الحرك ات   س الحرك ا  كد الذؼعمى لبح
   .را تيح ء  الحركشنصحلتيح ك 

 الّتشكيل بالّتدرج الّموني:.3
 ىػك كيتدمػى نكثػر ءػ  الظػكاىر الككنيػ   ك ،التدرض الّمكن  عنصر كثيه الصم  بحلّتشكيل ُيردّ 

 ظيػػػكر ا لػػػكاف كعميػػػو ءػػػ ف ك  ،المكّممػػػ  لدمػػػحؿ الػػػّنص الشػػػررؼ نحػػػد التقنيػػػح  الفنيػػػ  الم ػػػتحدث  
 ك ،المصػحدر كءػ  بطػكف المرػحدـ  مػف نىػـ النقػحط التػ  دار حكليػح الحػدي  دردحتيح عند الرػرك

ك نربرمح ػ  لكنػح مػف ا لػكاف "أحمكس ا لكاف عند الررك" ىػك "أػحمكس يقػدـ  ػبرح ك ثمػحنيف  ريرتر
  يشػير إلػى دّأػ تنرييـ لدردح  الّمكف الكاحد مف نححي  ثحني ، ك الّشح ر  عند الررك مف نححي ، ك

أ  التػ  تػتفطف الدّ  ، تللى دأ  مالحظحتيـ مف نححي  ثحلث يشير إ ، كالّمكف الكاحد مف نححي  ثحني 
بػػ  ...،إّف مػػف يرادػػ  إلػػى الدى ػػ  ءػػ  لػػكف التر  إلػػى الريػػحض عمػػى دػػرداف الحمػػحر )مػػحدق أنػػف( ك

عميػػو ءػػ ّف  ك   2))ر ػػر( يػػدرؾ مػػدػ الّتنبػػو لترػػّدد دردػػح  الّمػػكف الكاحػػد." -حمػػر -مػػكاد )رػػيض
كّلػػد لػػدييـ ك دأػػ  مالحظػػحتيـ ليػػح ىػػك مػػح  دردحتيػػح بػػح لكاف ك نكثػػر حرصػػح عمػػى االىتمػػحـ الرػػرك

ذلؾ مح يصػكره ارػف رفحدػ  ءػ  أصػيدق "عمػحـ  ك ،الفطن  ء  اكتشحؼ  تردد دردح  الّمكف الكاحد
" الّنصر

)بحر البسيط(
 ((3: 

 ْطُمُع َوْجُو الَفْتِح ُمقَتِبلوباتَ َيْطمُع َنْقُع الجيِش ُمعَتكرا،           بحيُث يَ 

                                                           

 .83ص  : شرره،ارف عمحر -(1)
 6ص راىيـ : أحمكس ا لكاف عند الررك،عرد الحميد إر -(2)
 .127ص ارف رفحد : الديكاف، -(3)



الحواس تراسل و الموني التشكيل سيمياء..................................... الرابع الفصل  

 

 
259 

الضبػػحر  ب ػػحل  المقػػحتميف ّالػػذؼ يظيػػر ءػػ ركػػ ، ك احتػػداـ المرإّف االءتتػػحر المشػػيدؼ لصػػكرق  
نيحيتيػػػح برػػػد نف كحنػػػ  مكممػػػ  بشػػػػرؼ نكشػػػػك  عمػػػى  داللػػػ  عمػػػى احتػػػداـ الحػػػرك التػػػ   الكثيػػػف
 :1))ءييـ مرررا  عنو ء  الري  التحل رّ  الّرعك  إربحؾ الرّدك كبرد ، ك الّنصر

 الَ ػػػػػػػػػػَوطئِو وى و،      حتى كأّف بيا مفػػػػمف عسَكِر َرَجَفْت أرُض العدّو ب       
 الػػػػمف أدىـٍ  أخضَر الِجمباب، تحِسُبُو       قد استعار رداء الّميل و اشتم

ـ  نر ػػر الدمبػػحكصػػكرق التّػػدرض الّمػػكن  تد ػػد ءػػ   ك  "ا ػػترحر رداف الّميػػلالدػػكاد "مػػف ندىػػ
 ءحلد ىم  صف  لكني  لدكاد  مح ل  إلى الّ كاد. اشتمال"

ءػحلّمكف ا ر ػر  ركػ ،كنيػح مػف رػالؿ حركتػو الّ ػرير  ءػ   ػحح  المرتػدردح ل اكت ػك الد ػـ
ىـ نحمد  أد ذكر عمر ك ،يقصد بو ا  كد كىك ا صل  "نلػكاف الريػل،  مرتحر مرتد ح بحلّمكف الػد 

ـُ، الَحػك  ثػـ الُرْ ػُر ك الُكْمػُ  ، ككيحصرىح ء  ثمحنيػ ْى ػْقُر ك الػكرُد    نلػكاف نكعيػ ، ىػ  الػد  ك الش 
ْيُك"  .2))الش 

 :3))يقكؿ  ا ريح  التحلي  لمقصيدق ء   ك
 و أْشَيٍب ناصِع القرطاس، مؤتمٍق     كأنَّما خاض الّصبِح ، فاغتسال

 تحػػكؿ لكنػػو إلػػى الشػػقرق  نحصػػ  القرطػػحس التػػدرض الّمػػكن  رػػدػ ءػػ  الدػػكاد ا شػػيك
تترػػػيف ءػػػ  ا لفػػػحظ  كنحصػػػر  التػػػ  تنرػػػئ  بحلديػػػد ك الػػػركض ال ػػػري  لمفػػػرس ءػػػ   ػػػحح  المرركػػػ  

  حطح(.-ىال ك-كط و-التحلي  )ردف 
ت ػػال( الّمػػكف بطريقػػ  مبحشػػرق ءػػ  )نشػػيك، نحصػػ  ( ك بطريقػػ   ػػمني  ءػػ  )اعالشػػحعر  ذكػػر

تضيػر  إلػىعرأػح ءرمػه بػو عبػحر الحػرك ممػح ندػ الػذؼ اعت ػل كن   لمفػرس الت  تكح  بحلتدرض الّمػ
 لكنو .

                                                           

 .127ص ،ال حرهالمصدر  ،ارف رفحد : الديكاف -(1)
 .194ص :  المرحدـ الرربي   أديمح ك حديثح، زيف كحمل الركي كى -(2)
. 1،  طا ردف -عمحف ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والَتوزيع التطريه، ال يميكلكديح ريف النظري  ك دميل  حمداكؼ: -(3)

 .255ص  ـ،2011
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ا دىػػـ )تمكدحتػػو ءػػ   د ػػـ الفػػرس   ك ،الّمػػكف  داللػػ  ءنيػػ  دمحليػػ  مػػف رػػالؿ  دردػػح ىنػػحؾ 
 .مشيدا  تشكيميح بصريح لفرس نصيل لير ـ (ا شقر الّنحص  ءح شيك ك ،ءح ر ر ا  كد

رمػه صػكر  كمح دّؿ التدرض الّمكن  عمى مدػ  حنك  ارف رفحد  ء  الرػركض عػف المػألكؼ ك
 )مرركػ  ا ػترداد رمن ػي  مػف الرػدك(زمحنيػح  متريم  لمفػرس، ءػح كلى حقيقػ  ليػح مكحنيػح ك ذىني  ك

 .ريم كالثحني  مت
 .1)):نمح ء  الري  المكال  يكمل تشكيل صكرق الفرس عرر الّتدرض الّمكن  ءيقكؿ 

ـَ ناِر البأِس ُمْشَتعالَ   ترى بو ماَء َنَصِل الّسيِف ُمنَسكباا،      يجري، وجاِح
ىػػذه المػػرق تتكػػكف بفرػػل  يػػ  عيػػر نفّ "ا حمػػر ثحنلّمػػكن  ءػػ  ىػػذا الريػػ  ظيػػر دميػػح ء التّػػدرض ا

يحمػػل ء ػػال  ءحل ػػكف ءػػ  )نصػػل ال ػػيف( ا رػػيض ءػػ  ىػػذا الدػػزف مػػف الّصػػكرق، مصػػححب  الّمػػكف 
الّنقػػػحف  و ك ريح ػػػو رصيصػػ  تشػػػكيمي  تتمثػػل ءػػػ عػػف القيمػػػ  الدمحليػػ  المتمثمػػػ  ءػػ  شػػػدق نصػػحعت

ا رػػيض مػػف  ـ نفّ مرمػػك  نػػحر البػػأس مشػػترال( ك )الّمػػكف ا حمػػر  الّمػػكف ا رػػيض( )ال ػػكف
الّشػػػرراف لتحقيػػػه أػػػكق الّمػػػكف ك دردتػػػو ك تحقيػػػه  ا لػػػكاف التػػػ  ا ػػػتردميح الفنػػػحنكف الّتشػػػكيميكف ك

 2))الّتدرض المطمكك ء  الّمكح ."

 :(3)يقكؿ ارف الحّداد ء  المقتدر)الكحمل( ك
ـ  أْرَقط         وكأّنما اإلصباُح ِذْئب  أْضبَ   حُ ػػػػػفكأّنما اإلظالـ أْي

 كالّظحىرق الككني  لإلظالـ كحّي  رأطحف  إْذ يدم  اإلظالـ ريف ريحض الّنيحر  و الّشحعرشبّ 
رمكف الّذ ك ا  بح  إلصبحر الذؼ يشّبو لكنو الّرمحدؼزكالو بح  كاد الّميل، ءيصف دالف الّميل ك

 ) الّرمحدؼ(.

                                                           

 .127ص ارف رفحد : الديكاف، -(1)
دحمر   ، كمي  التربي  ،مجمة جامعة زاخواء  شرر ارف رفحد  ا ندل  ،  كيمي التدرض الّمكن  رصيص  تش دمحم كيس: -(2)

 .206 -205ص  ـ،2013، 1(، الردد b)1الرراؽ، مج –المكصل 
 .180صارف الحداد اآلش : الديكاف،  -(3)



الحواس تراسل و الموني التشكيل سيمياء..................................... الرابع الفصل  

 

 
261 

  ي   ّدي  ريفير ـ الّشحعر ء  ىذا الف حف الّتشكيم  صكرق ترحأك ظحىرق ككني  كءه ثنح
 )اإلصبحر( .  (اإلظالـ)

 ك الحّي  الّرأطحف الت  يدم  لكنيح  ريف ا  كد ذ ك ن بح(  )نيـ نرأط الت حد ريف  
اإلصبحر كءه  لير ـ الّشحعر ء  ا رير صكرق الّميل ك الّذ ك ا  بح الّرمحدؼك  ا ريض

 ك ي  كءه الدم  ريف صكرتيف متبحعدتيفالّتدرض الّمكن  الذؼ يرّرر عف ترحأك الّظحىرق الككن
 .التقريك رينيمح

درض الّمكن  ثـ الّرمحدؼ، ءحلتّ  ،تدرد  الّظحىرق الككني  مف الّمكف ا ريض إلى ا  كدحي   
 عف حركي  ترحأك الّزمف.ء  ىذا ال يحؽ يررر 

نيحم  ء   كأّنو يريد القكؿ :"إفّ  كذلؾ  يررر التدرض الّمكن  عف نف ي  الشحعر المترب  ك
 1)) المرّي  كريي  مظمم ، لذا ءّ مُ  الّذىحك إلى  رأ ط  لرّل شمس مررءت  ترزغ ىنحؾ."

 الّتددد مف ححؿ إلى ححؿ.ءحلّمكف يحمل دالل  نف ي  آثر  حّك الّتضير ك 
 ليم  تـ القبض عميو مف طرؼ الردكء   2))كأحؿ نر  بكر رف  كار

 رُ ػػػػيا وعْ ػػػػػػػػػػػػػكبُت دياجيو ومركبُو        ر ػػوليل كيـّ العاشقيف قميص
 رػػػػكما نفذ االصباُح إْذ ُفِتَق الفج ػػػُو       ُو َنِفْذتُ ػػػػػػػرميُت بجْسمي َقْمبَ 

 ة ُغر  ػػػػػػػػػػػخيوُؿ مف الوادي محّجم  ولما بدا وْجُو الصباح تطمََّعْت       
َرْت البوض نا        ػػػػػػػػػعنْتُيـ حتى تحّطمْت الق ـْ حتى تكسَّ  ْترػػػػػػػػػػػػُ ارْبُتُي

ـْ عط    ـْ     ػػػػػأضّرُج أْثوابي دماا و ثياَبيُ   رػػػػػػػػػػػػػكأّف اّلذي بْيني وبينُي
إْذ يصّكر ردأ  تفحصيل   ىك يكحرد مشّق  ميحدم  الردكّ   ك الّشحعر يصف ليمتو المظمم

الرحم  ىك لكف  يرترر ء  الدالل  لّ كاد اّلذؼىك يرتدؼ أميص اك  ،ليمو، ءيصف لكف المطحردق
، الحزف ك  ىك يركك ظممحتو الددكدي   الكعرق ءيرم  كمح نّنو شريو ريـّ الرحشقيف، ك التشحـل

                                                           

 .181ص ال حره، مصدرال ،ارف الحداد اآلش : الديكاف-(1)
 . 816-815ص، 2، ض2ارف ب حـ: الذريرق، ؽ -(2)
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يطم   كدو كؿ الّنيحر(عندمح يفته الفدر ثـ رد مو المترك كمح ينفذ شرحع اإلصبحر )نؼ كأ  ن
يقصد ريح حي  ال تراد  الميل ك  ،لطمكع الّنيحركن  ى  ظحىرق ككني  تررز الّتدرض المّ  ك ،الصبح

ّنمح يرّرر الحقيقييف  ك انقشحع الظالـ طمكع الّنيحر ك  د مو المترك دّراف المطحردق حي  رحر  عف ا 
 مح ينفذ شرحع اإلصبحر نمحـ الفدر.نفذ  ك أكاه ك
الردك المحّدم   ثـ يرد  إلى الكصف الحقيق  لصكرق طمكع الّصبحر اّلذؼ بحن  ءيو ريكؿ 

بحلّدمحف الت  ءحح  كحلرطر  رينيـ ممح  ّرض لبح يـ  ينو كاحتدـ الّصراع رءطحردىـ ك  ،بح ريض
 لكثرق  يالنيح.

 1))أحؿ نر  بكر يح  رف بق  محدحح : " ك

ـُ ُمنَيزـ  أولى كتائبو       والّصْبُح يْغِسُل ثوب الّميل مف درفِ   و الّنْج
الصبحر مصكرا نءكؿ الّندـك لتميد  انقشحع نكراؿ الّميل ك ىذا الري  ظحىرق زك  يصكر
 ك كأّنو يض ل ظمم  الّميل مف مرض الّدرف  ك كع  ّيحف الّصبح اّلذؼ ردػ  يح و،الطريه لطم

ك نكر  ،الّنيحر تدّ د مف رالؿ ثنح ي   ّدي  ريف  كاد الميل ىذا الّتدرض الّمكن  لظحىرق الّميل ك
 .مف   رترحأك الز الصبحر ، ءحلمكف ىنح يكح

 (2) أحؿ نرك دمحم عرد هللا رف صحرق الشنترين  ء  كصف حديق : ك
 ظارػّ ػػػػرَفَعْت لواء الُحػػػػػػػػػػػػػػسف لمن   ػػػػاٍر   ػػػػػػػػػػػػػوحديقٍة في نرجٍس و بي 
 ارػػػػػػػػػػػػػػػّما ىذا أصيُل نيوكأنػػػػػػػػػ     ػػيّمل    ػػػػػػػػػذا ضحّى متػػػػػػػػفكأّنما ى        
حى  أخَ           اري ػػػػػػػو أبوىما قمُر الّسماء السَّ      واف أمُّيما معاا شمس الضُّ

تدم  ريف اصفرار الّنردس كالّنردس كءه مدحكرق دميم   ،الّشحعر ريف زىرت  الريحر يدحنس
ءترء  مف رالليمح  راي   ،رب  الّتدرض الّمكن  ء  ان دحـ تحـ ريف الّمكنيفر مف رالؿ لكبيحض الريح

 لكف  حرف. م  ارتالؼ الدردح  الّمكني  بحي  ا صفر ك ،لّنظحرالُح ف 

                                                           

 .619ص ،2،  مج2ؽب حـ: المصدر ال حره،  ارف -(1)
 .841ص، 2، مج2المصدر نف و:  ؽ -(2)
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 لكف شديد الرركدق. ا ريض                                              
 ( كذلؾ مف رالؿ الّترريرا  التحلي :ا ريض دحـ دردح  ال كف مريمح)ا صفر ك م  ان   

)لشدق ريح و(. ءردػ الّ حى متيمل مف رالؿ عممي   )  حى (  )الريحر( 
 الّتشريص.

ىذا التقحرك ريف )لكف الّشمس ا صفر المح ل إلى الررتقحل (  ك   ) ا صيل(  )الّنردس(
عررىح  داللّي  دمحلّي  تتكشفدردح  ا لكاف كالّ كف مف رالؿ مرحلـ الطرير  اّلذؼ يكح  بقيـ 

ءيتكلد مف رالؿ ىذه المدحكرق  ال حى ك ا صيل د   تتمثل ء  كأ    زمحنّي  متدر دالال
 الزمحنّي  تآر  كتدحكر كان دحـ  ريف الزىرتيف ءكأّف نميمح الّشمس ك نركىمح القمر.  

 (1):المكعظ    يقكؿ ارف رفحد  ء  الحكم  ك ك

 ، وغارب؟فمف طالٍع، ُأْخرى الّميالي   ساىراا،    متى أرعى الكواكب وحتى
مح امتزاديمح ء   ك ،ال تمر  درد  الك كر ء  اءتراؽ الّمكنيف نْف تنرفض بحلّتدرض حتى يمتزدح

ءقدانيح ك  كررػ لكف رْين ّ  كػ دالل  عمى ترّدد ذا  الّشحعر بحلحرك  نحك االأتنحع بحلحقيق  ال
 .التحرير   مميح

 
 ل بالّتكرار الّموني:الّتشكي.4

الّتكػػػرار مػػػف الظػػػكاىر الّمضكيػػػ  المشػػػترك  رػػػيف دميػػػ  الّمضػػػح ، ككػػػرر الشػػػ ف نؼ نعػػػحده مػػػرق "
كمػػح ( 2)نرػرػ، ككػرر  عميػو الحػدي  نؼ رددتػو عميػو، كالكػّر الردػكع عمػى الشػ ف، كمنػو التكػرار"

دا" حىرق تكثػػر ءػػ  شػػرر لككنيػػح ظػػ ك3))كرد ءػػ  المثػػل ال ػػح ر ىػػك "داللػػ  الّمفػػع عمػػى المرنػػى مػػردَّ
ىػػذا مػػح  كءػػ  الّشػػرر ا ندل ػػ   إاّل نّنيػػح رػػرز  كػػذلؾ  دثيف نكثػػر منيػػح ءػػ  شػػرر الدػػحىمييف،المحػػ

                                                           

 .393ص ارف رفحد : الديكاف، -(1)
 (.135)5ضارف منظكر: ل حف الررك،  -(2)
دار نيضة مصر لمطبع و ، حكء  ك ردكؼ طبحن تحقيه  نحمد الالمثل ال ح ر،  ق(:637-ارف ا ثير  يحف الديف) -(3)

 7ص، 3 ، أ ـالقحىرق، د. ط ، د.  -الفجالة النشر،
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بػػح الحػػـز نيتردػػى ك ي ػػترطف  ىػػك  ارػػف زيػػدكف ك الردايػػ  مػػ  ءػػ  ىػػذا الرنصػػر ك ػػنتكأف عنػػده 
 "(1) "مح دحؿ َبْرَدَؾ لحظ ء  أصيدق طحلبح المضفرق 

واد الَجْوَف ُمّتصل          َلِو اْسَتعاَر سواد الَقْمِب و الَبَصرِ فميت ذاؾَ  ا  لسَّ
كلشػػدق تػػ  كػػحف يريشػػيح رػػيف دػػدراف الّ ػػدف يرنػػ  ريػػح الظممػػ  ال يػػذكر لفظػػ  الّ ػػكاد ا كلػػى ك

ك كأّنيػػح  الّ ػػيه كالحػػزف الػػذؼ عحنػػحه  رار يصػػف  ذلػػؾ  المكػػحف بػػحلدْكف ك ىػػ  الظممػػ  الّشػػديدق 
 ق مف  كاد القمك ك  كاد الريف. م تمد
التكرار ىنح رػيف لفظػ  )ال ػكاد كالَدػْكِف ك  ػكاد القمػك كالرػيف( كميػح دػحف  مػف ندػل تأكيػد  ك

 مرحنحق الّشحعر كالّ يه الذؼ نّمض أمبو حتى نّنو رار يطمك الّشفحع  ك المضفرق .
 ىك ء  الّ دف .  ككبحلتحل  يحمل التكرار الّمكن  دالل  نف ي  تررر عف حزف الّشحعر  

 (2) يقكؿ نرك دمحم عرد هللا رف صحرق الشنترين  ء  الّنحرنج: ك
 واِدجُ ػػػيػػػػػػبو أـ خدود  أْبَرَزْتيا الرة     عمى الغصاف زادت غضا أحمر

 جُ ػػأعالُج مف وْجدي بيا ما أعال ػػػػػػػػػػػػػػواعـ    وقضب تثّنْت أـ قدود ن
َجتْ   نا جنّي    ػػػػأرى شجر الّنارنج أبدى ل  يا الّمواعجُ ػػػػػػكَقْطِر دموع ضرَّ

 تصوُغ الُبرى فييا الُكفُّ الموازجُ  ػػػة      ػػػػػػػػػجوامد  لو ذابت لكانت ُمدام
 جُ ػػػػبكّف نسيـ الّريح منيا صوال د      ػق في غصوف زبرجػػػػرات عقيكُ 

 نا و نوافحُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُخدود  بين يا      فيفّ ػػػػػػػػػػػػػتقّبميا طوراا و طوراا نشمُّ 
مرق الّنحرنج بحمرق الردكد، ثـ شرييح ء  الري  الثحل  رمػكف ء  الري  ا كؿ شّبو الّشحعر حُ  

حمػػرق أطػػرا  الػػّدمكع التػػ   ػػّردتيح ا حػػزاف، كمػػح نعػػحد تأكيػػد تشػػريييح رمػػكف حمػػرق  المدامػػ ، ثػػـ 
لزبردػػد، ك كػػرر مػػرق نرػػرػ تشػػريييح رمػػكف الرػػدكد عصػػكنيح ر ػػراف ءػػ  لػػكف ا كػػرا  الرقيػػه، ك

 نشّميح نررػ، ءيرره ء  ا نف شذاىح. الّنح رق الت  نقّرميح تحرق ك

                                                           

 .35ص ارف زيدكف : الديكاف،  -(1)
 .840ص ،2،  مج2ارف ب حـ: الذريرق ، ؽ -(2)
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: شرييح  عّدق نىميحمف تاّلذؼ ا تقى الّشحعر حمرق لكنو  إّف الّتكرار الّمكن  لحمرق الّنحرنج  
عمى مح يردك نّف الّشحعر ذكر أطرا  الدمكع الُم ّرد ، المدام ، كرا  الرقيه،( ك )الردكد، 

 كّنى عنو بمح يشريو. الّمكف ا حمر بطريق  عير مبحشرق، ك
التكػػرار ءػػ  أصػػيدق كاحػػدق  الرػػف رفحدػػ  يمػػدر ءييػػح  كمػػح يمكػػف الدمػػ  رػػيف التنػػكع الّمػػكن  ك

القح ػػد نبػػح الطػػحىر تمػػيـ ارػػف نميػػر المػػلمنيف ك ي ػػألو مرحطبػػ  القح ػػد ا عمػػى نرػػ  عرػػد هللا دمحم رػػف 
 : (1)أح ال ح ش ، شحكرا  لو، ك أد كتك ريح إليو مف تمم حفع

شراؽو  أما و التفات الّروض عف أْزرِؽ النَّْيِر         رِ ػػػػػجيد الُغْصِف في حمية الّزىْ  ا 
 رِ ػػػُدْسُت عريَف الّميِث ينظُر عف َجمْ  و  ُو،      ػػػػػػػػػػػػػػوُخْضُت ظالـ الّميِل، يْسودُّ َفْحمُ 

،   ػػػػػػػػػػػػديار الحّي ، والمّ وِجْئُت   ػػرِ ػػػػػػػثوب الفق بالْنجػػػػػػُـ الزُّى ُمنمنـُ     يل ُمْطرؼ 
 ػػػرػػػػػػػػفقمُت : حباب   يستدير عمى خم  وؽ ُشْقَرِة ،     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال ِشْمُت، إاّل ُغّرةا ف

سة الّسرباؿ، دامي    ػػػػػػػػػػػػػػػْػكة،  ودوف طروؽ الحّي خوضُة ُفت  ػػػػػّْفرِ ػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػُمورَّ
ْيِف، ُمْحم  ، أسودٍ ،    ػػػػػػػػػػػػف النَّْقعِ ، متْطُمُع في فرعٍ   رػػػػػػػػوتْسُفُر عف َخّد، مف السَّ

ير التكرار  كاف ذكر ا لكاف بطريق  مبحشرق نك عء  ىذه القصيدق اعتمد الّشحعر التنكع الّمكن  ك 
 مبحشرق .

 :  (2)أحؿ ارف عمحر محدحح المرت د  ك
ـُ قْد َصرَؼ الِعناَف عف السرى  أِدرِ   الّزجاجة فالنَّسيـ قدء اْنبرى       والنَّْج

ْبُح قْد أْىدى لنَا كافوَرُه       لّما اْسَتردَّ الّميُل منَّا الَعْنب  راػػػػػَ والصُّ
وُض كالَحْسناِء َكَساُه َزْىُرُه      راَ ػػػػػػػػػػػػػػَوْشياا، وقمََّدُه َنداُه َجْوى والرَّ

ـِ زىا ِبَوْرِد رياِض   ّذراػػػػػػػػِو     َخَجاَل ، وتاه بآِسيفَّ ُمعػػػػػػأو كالُغال
ـ     روُض ك  راػػػَ صاٍؼ أطلَّ عمى ِرداٍء أْخض أّف النَّْيَر فيِو ِمْعَصػػػػ

                                                           

 .182ارف رفحد : الديكاف، ص -(1)
 .65ارف عمحر، شرره، ص -(2)



الحواس تراسل و الموني التشكيل سيمياء..................................... الرابع الفصل  

 

 
266 

با َفَتُظنّ  ُد سَ ػُ ػػػػػػػػػػػػػػػػوَتُيزُّه ريُح الصَّ  ْكراػػػػػػػػػػُو     سيَف اْبِف عبَّاٍد ُبَبدِّ
قْد َلِبَس الرِّداَء الْغػػػَبر والجوُّ   ِػِو ػػػػػػػػػػػػػػػػػعبَّاد  المْخَضرُّ نائُل َكّفػػػػػ  

 ِعْمُق الزَّماِف الْخَضَر الُمْيدي لنا    ِمْف َمالِو الِعْمَق النَّفيَس الْخَطرا

َعْضباا، و أْسَمَر قْد تأبََّط أْسَمراَ  َتَقمَّد أْبَيضا       ِمْف كلّ أبيَض قدْ   

ـْ    لمَّا َعِممَت الُحْسَف َيْمَبُس أْحمراَ   َوَصَبْغَت ِدْرَعَؾ ِمْف ِدماِء ُكُموِمِي

يمدر الّشحعر المرت د رف عّبحد ء  أصيدق مدّرد  بمرتمف ا لكاف منيح مح ُذِكَر بطريق  
ر مبحشرق )كحءكره منو مح ُذِكَر بطريق  عي ك ،مر، ا  مر ا عرر () ا ر ر، ا ح مبحشرق:

-المْرَ ر، نْرَ را، ا ر ر( كن  ء  لفظ )( كمح اعتمد الّشحعر التكرار المّ الّميل، ردال  
كف ا ر ر عمى  ء حف القصيدق ككنو لكف )نريَض، نْرَي ح (، ليضمك المّ  -)ن َمر، نْ مرا(

نك ح نحف تتزّيف ، بو المرت د بأّنو كركض مر رّ أد شُ  ك ،ح الرا يبر  عمى الطمأنين  ك
 كءحلمرصـ ء  لمرحنو بأرأى الدكاىر، نك ركض بو نير ردػ كمرصـ يحيط بو رداف نر ر،  

بض  درُعو صحتى ءي رك بو ا عداف  ،كأّنو  يف ء  يد المرت د الذؼ يمبس ثكبح نر ر
 ىك عطح و ك ك إأدامو ب حلتو كمحال دالل  عمى ءتمّكن  بح حمر الذؼ زادىح د ،ردمحف ا عداف

 يدكد عمى رعيتو بح مف كال الـ.

  ونيسيمياء التشكيل المّ  و تراسل الحواس :ثاني المبحث ال
ا تطحع اإلن حف الّتفحعل م   الت  مف رالليح االتصحؿ نىـ أنكا  مف الحكاس ترترر

الح ّ ، مررء  ش ف رحرض اإلدراؾ  لإلن حفمكف ءال ي، حي  لكل حح   كظيف  مرين  محيطو
النزع  اإل مي  لفم فت  "الت  نكصمتو إلى تأمل المررء  »كذلؾ مح نشحر إليو "رركم " مف رالؿ 

ذلؾ مف  ك ركدكد عالم  رحرض اإلدراؾ الح   تأمال  يميح يح ح يح  حي  لـ يكف يلمف
مح  الرحم  الت  ت تطي  الحكاس تقديميح منطمه نّنيح ا تردل  ا ءكحر الرحم  المدردق بحلرال
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 ك الحيحقُعّدْ  ش ف لصيه بحإلن حف عمى مدػ   إْذ حيحق البشر ىمي  الحكاس ء   ك (1) لنح"
  ركرؼ يفرض عميو الّشركر بحلّنقصحف.ا ع حف الّدال  نصبح ءحأد لش ف إْف ءقد نحد ىذه 

 :االصطالح الحواس في الّمغة و.1
الحّس لغة(Sens) : 

 ك "الحػػس ءػػ  الّمضػػ  الحركػػ مػػف التطػػرؽ لمفيكميػػح المضػػكؼ : حتػػى نفيػػـ مرنػػى الحػػكاس الرػػد
رػرد يحػرؽ الػزرع ك  الشػز، ك الرنػ  ك ال تػراه، ك م تمرو ممح يمر أريبح  منؾ كالّصك  الرفّ ، ك 

 .  (2)مّس الحمى نكؿ مح تردن" كد  يصيك المرنق عند الكالدق، ك الكأل ك
الاّلتينيػ   كالمح ك ح  ء  متػكف المرػحدـ الرربيػ   اإلح حس ك س كنلفحظ الح تكارد كمح 

 أد دحف ترريف: المحدثيف ك الفال ف  ك الرممحف كرترريفح  متبحين  ريف الّمضكييف ك 
الػذؼ  اإلدراؾ ر حػدػ الحػكاس نك الفرػلىػك :"ءػ  نظػرىـ نف الحػس  ك: دميػكر الفال ػف - ن

الّنف ػػػػػػي  التػػػػػػ  تػػػػػػدرؾ ننكاعػػػػػػح  مرتمفػػػػػػ  مػػػػػػف يػػػػػػ  الكظيفػػػػػػ  الفيزيكلكد نكتلديػػػػػػو إحػػػػػػدػ الحػػػػػػكاس،
تتػكلى عمميػ  ا ع ػحف الح ػّي  لإلن ػحف ىػ  مػف  ، ك(3)اإلح حس)الحّس الّمم   نك البصػرؼ..(

 ك اإلح ػحس الفال ػف  إلػى الفركأػح  المكدػكدق رػيف نلفػحظ "الحػّس ك نشػحرا دراؾ الح ػ ، كمػح 
ال عيػر نؼ)لفػع اإلح ػحس( كالحح ػ   ممك  ء  حيف اإلح حس ظحىرق الحح  ، ءحلحس ىك أكق ك

ى  أكق طريري  ليح اتصحؿ بأديزق ع كي ، ريح يدرؾ اإلن ػحف نك الحيػكاف مػح يطػرن عمػى د ػمو 
 (4)مف المتضيرا "

                                                           

، الدالال  المفتكح )مقحرب   يميح ي  ء  ءم ف  الرالم (، نحمد يك ف: -(1)  منشورات االختالؼ. المركز الدار الرربي  لمرمـك
 .80صـ، 2005ق/1426، 1الدار الري حف ، ط -، ريرك الثقافي العربي

ـ،   1982لرنحف، د. ط ،   -فرن ي  ك اإلنكميزي  كالالتينّي ، ريرك بألفحظ الرربي  كال دميل صميبح: المردـ الفم ف ، -(2)
 . 467ص ،1ض
 . 467ص ، 1، ضالمصدر نف و  -(3)
 .467، ص  1المصدر نف و، ض -(4)
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إْذ "نأػركا ركدػكد حػكاس نرػرػ تػلدؼ  كأد كحف ليـ رنؼ آرر ء  الحكاس: عند الرممحف  - ك
ك  ركػ  ك حح ػ  ا لػـ، كحح ػ  الحػرارقنءرػحال متبحينػ  لكػل منيػح ديػحز عصػر  رػحص كحح ػ  الح

يمكف القكؿ نف دميػ  مرحرءنػح  (Sensualisme)المذىك الحّ   ك (1)، كحح   الّتكازف".الرركدق
نحشػػ   عػػف اإلح ح ػػح ، ك نّف المرقػػكؿ ىػػك المح ػػكس كيرػػّد ىػػذا المػػذىك صػػكرق مػػف المػػذىك 

 (2).الّتدرير "
يفػ  الترا ػمي  ككػل ع ػك ر مكحنػو نف ينػكك ظك حكاس اإلن حف تتبػحدؿ ءيمػح رينيػح الك بمح نّف 

، كأػد نشػحر "رركمػ "  ػح ر مرمكأحتػو مػىهللا ريػح اإلن ػحف ع زرصيصػ  ميَّػ كى  عف ع ك نرر،
إلػػػى ذلػػػػؾ أػػػػح ال: "إدراؾ ا د ػػػحـ إدراكػػػػح بصػػػػريح عمػػػى ننػػػػو محّصػػػػم  ا ػػػتداللي  عػػػػف تػػػػالـز رػػػػيف 

ح ح ػح  الحركػ  التػ  تقػـك ريػح الرينػح ءقػحده ف نك مػدارل الحػس ا رػرػ اإلح ح ح  البصري  كا 
ىذا التصكر إلى رنحف  يميح يح  ح ي  ك نظري  تككيني  ءػ  اإلدراؾ الح ػ  لممكػحف كلمم ػحءح  

 .(3)"ا شيحفريف ا د حـ نك 

ترريػػػف نرػػػر يرػػػّيف مػػػدػ نىميػػػ  الحػػػكاس لإلن ػػػحف كتبحدليػػػح الكظػػػح ف ءيمػػػح  كمػػػح دػػػحف ءػػػ 
تبقػػى نداتػػو  الػػ  عمييػػح ءقػػد ُيفقػػُد البصػػر، كع ػػحف الدّ  ػػب  لإلن ػػحف ىػػ  ركر ا "الحكاس بحلنّ رينيػػح

أػد  مػس حػيف يصػيك ا طػراؼ شػمل، كيفقػد المّ  م  كتبقػى ا ذف، كقػد الّ ػُيفْ  الريف ءػ  الكدػو، ك
 ا نػػػف أػػػد يشػػػـ الرػػػيف أػػػد ت ػػػم  بحلرليػػػ ، ك ك ،رظػػػمير لػػػو النّ كر ءحلّ ػػػتتبػػػحدؿ ءيمػػػح رينيػػػح الػػػدّ 

 .(4)"ُيححؿ الفكر إلى كاأ . َنظر كك  كأد يتذكؽ الَنضـ، كيتممس الالّص 
ّي  بػػحلقنكا  الح ػػ االكتفػػحف كمييػػز رػػيف ك ػػح ل اإلبػػالغ، يف ػػمكف التّ برػػض المػػللفيف  إال نفّ  

 كػل مػح يترمػه ىػك ح: "الّشػـ" كتحكيميػح إلػى إر ػحليح  منيػثػـ  ،الرالمػح  ال ػتقبحؿالف ػيكلكدي  

                                                           

 .467، ص1:ضال حرهالمصدر ،  فرن ي  ك اإلنكميزي  كالالتينّي بألفحظ الرربي  كال دميل صميبح: المردـ الفم ف ،-(1)
 .470، ص1المصدر نف و:ض -(2)
 .80صرب   يميح ي  ء  ءم ف  الرالم ( ، الدالال  المفتكح  )مقح نحمد يك ف: -(3)
 ـ.2003 ،3ط ،لرنحف  -طرارمس ،الحديثة لمكتابالمؤسسة  ،الحكا ي  ء  ا شرحر ا ندل ي  :يك ف دمحم عيد  -(4)
 .244-ػ243ص 
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 القصػدي  ك برػض الرالمػح  المصػطنر ـ( ك رحكدكد الطّ  الّدال  عل رحـ،)را ح  الطّ مف حإلمحرا ب
اإلأصػحف التػ  ت ػتردميح الحيكانػح   كػذلؾ ركا ػح الدػذك ك الّدالػ  عمػى نقػحف الد ػد ك رحلرطك كػ

عف رعب  مح، ثػـ الػّذكؽ  إيمحفاالرترحد، ك الّممس الذؼ نررر مف راللو عرر  مف ندل االأتراك ك
الحػركؼ  ق مػف الرالمػح ، مػف الصػكر إلػىكثيػر ا ريػر الػذؼ تػدرل تحتػو ننػكاع  ىذا ك البصر ك

 ك كل حح   مف ىذه الحكاس تقـك ركظيف  مرين .  (1)"مف الرمكز إلى الريحنح ا رددي ، ك 
الرالمػػح   الكحػػدا  نفالػػذؼ درس الرالمػػح  كنطمػػه عمييػػح ا ػػـ ( نريػػؾ ريك ػػنس) ح ػػكك 

) الحػحؿ مػ  الرالمػح كا ػح  نيػح ال ت ػتدع  القػرك مػف المصػدر كمػح ىػك  مري  ليح امتيحزال ّ 
الشػأف مػ  الرالمػح  البصػري  التػ  تتمتػ  بقػدر  كر )كمػح ىػكال تشػترط الّنػ ك كأي  (م ي ، كالذّ المّ 

 (2) "مي ()عمى رالؼ الرالمح  الشّ  كرير مف التمفصل
تػ  تمتمػؾ القػدرق عمػى ال ك ،كف المبحشػرق بػحلمّ  لصمتيح الكثيق  ك كالبصر نظرا   ىمي  حح    ك

نف تكػكف الح ػحرق  ءمػيس عريبػح ،يحيط بحإلن حف ككنيح لصيق  بػو فم تمر ء  كل ش تكادد الال
برػدىح الرالمػح  البصػري  بحعتبػحر ىػحتيف الحح ػتيف  مري  كلمرالمح  ال ّ  تطكر  بح ترمحليح نكال  

التكاصػل ذلػؾ نف ءرػل  "تقـك القنحق البصري  رػدكر ن ح ػ  ءػ  : إذْ   عمى اإلطالؽ نرأ  الحكاس
و ي ػترمل ءح ػك، رػل إّنػ منطكأػح   لضكيػح   المر ل إليو ال يكظف ءقط ن قح   يف المر ل كالتكاصل ر

 فظػ ، ككاصػل عيػر المّ اإليمحفا  الت  تندرض ءيمػح ن ػميو بحلتّ  الحركح  ك نظحمح مف اإلشحرا  ك
ضػػػ  ال ت ػػترمل المّ  التػػػ  ا شػػػرحص ا حيػػحف ك ػالمكدػػػكدق لػػد االتصػػحلي ىػػك مدمػػكع الك ػػػح ل 

لحػكاس ءػ  انظػرا لمكحنػ   ك  (3) البكـ( ـ ك)الكتحب ، لض  الّص  مري ك مشتقحتيح عير ال ّ اإلن حني  ن
البصػر  حح ػ  عمػىا ندل ييف مػ  الّتركيػز  تـ الرمل عمى انتقحف نمحذض مف نشرحر حيحق اإلن حف

                                                           

–الدار الري حف  ،الثقافي العربي المركز ،تردم   ريد رنكراد ،تحريرو  الرالم  تحميل المفيـك ك إيكك:نمررتك  :ظرين -(1)
 .81-80ص ـ،2010 .2ط ،المضرك

 .84 -83 -ص المرد  نف و، ينظر: -(2)
 ـ،2011، 1ا ردف،  ط -فعمح ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والَتوزيع التطريه، ال يميكلكديح ريف النظري  ك ؼ:دميل حمداك  -(3)

 .100ص
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  دكف نف ننفػ الّتأكيػل الضيػر منتيػ  الّتفكيػر كك ؿ الريػحعمػحؿ  ػمط  الركيزق ا  ح ي  ء  إ ككنو 
 .نيحػ رحص  إذا مح ترا م  ءيمح رينك نيمش كظيف  الحكاس ا رر 

 :  عالقتو باإلحساسوف و المّ .2

ترّد مف النقػحط الميمػ  التػ  يدػك التطػرؽ إلييػح  اإلح حس كف كإّف الرالأ  المكدكدق ريف المّ 
الرمػى  بػح لكاف مػف إح ح ػحتيـءػ  يرتمفػكف " :الػذيف عير مكّحػدق عنػد دميػ  النػحسعالأ  ككنيح 

عميػو نْف تفػرض  اإلن ػحفءطريرػ   ،"(1)اإلرىػحؼ الكحمل إلى الح ح ي  البحلض  التػ  تصػل إلػى حػدَّ 
شػركط ح ػحس بػح لكاف لإل» كعميػو ءػ فّ  ح ػك المػلثرا  المحيطػ  بػو إح ح ػوءػ  دردػح  يتميز 

 تركيػك نديػزق اإلح ػحس بر ػيح يرػكد إلػى عكامػل دارميػ  ءػ  د ػـ اإلن ػحف ك تحققيػح،الرد مػف 
طػكؿ مكدتػو  كف الكاصػل إلػى الرػيف، كالّ ػ بر يح يركد إلى عكامل رحردي  منيػح مقػدار ءيو، ك

المحيطػػ  بحإلن ػػػحف  الرحرديػػ الركامػػل  كالف ػػيكلكدي  الدارميػػ    تركيبػػ ّف الءػػ، (2)"كلكنػػو ،ك زاكيتػػو
رػالؿ  ذلػؾ مػف ك» ،كانفرحالتو إح ح وكدردح   دكرىح الفحعل ء  التحكـ ء  طرير  ردكد نءرحلو

رصػد إححالتيػح  ك الاّلشػركري ، ك  ركريّ   الشػالّنف ػي  كالمشػحعر الكددانّيػ بحالنفرػحال  ربػط ا لػكاف
حكـ ءػػػ  المػػػزاض كف مػػػف نكرػػػر الك ػػػح ل لػػػتّ ُيرػػػّد الّمػػػ ىنػػػح ك ،مقصػػػدتيو ك ػػػيحأح  ال ػػػيميح ي  داللػػػ   ك

 .(3)، نك المنحظر نك ا زيحف"ىذا الّمكف ء  اإل حفقالّمحظ   كاف ا تردـ 
لكػػف  ال يرتمػف ءػػ  ذاتػو عػػف تػأثير نيػ  حح ػػ  نرػرػ  كف مدػرد تػػأثير ح ػ ّ تػأثير الّمػػ ليػذا" ك

يصػبح  كف نكثػه صػم  مػف  ػح ر الحػكاس ا رػرػ  رػ دراؾ ا شػيحف، ء ػرعحف مػحلمح كحف تأثير المّ 
كف كترتمػف أػيـ الّمػ لضيػره مػف الحػكاس عػحمال مػف عكامػل الدمػحؿ عمػى نحػك ال يتػأتىّ   المتأتىذا 
يبػ  المدعدعػ  مثػل الػركا ح الطّ (4)نح ، كى  تشبو ء  ذلؾ القيـ المرتمفػ  لمحػكاس ا رػرػ ريّ  الءحارت

                                                           

 91ص ،المكف  المض  ك :مرتحرنحمد  عمر -(1)
 .91 ص: المرد  نف و  -(2)
 .462ص ال يميكلكديح ريف النظري  كالتطريه. .حمداكؼ   دميل -(3)
 -اإل كندري  دار الوفاء، ،  ك الدالل (ا لكاف ء  القرآف الكريـ )درا   ء  الرنينلفحظ ، عرد ال الـ نرك زالؿ عصحـ الديف -(4)

 .18ص ،ـ 2006 ،1ط ،مصر
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 ،ءكػل ليػح نصػيك م ،ضمػح  المرتفرػ  كالمنرف ػ  التػ  تػلثر عمػى حح ػ  الّ ػالنّ ك ـ، نلحح   الّشػ
ا ر ر كعف الرنف د   كلكل لػكف مػف ا لػكاف عمميػ  عصػري   كف ا حمر يرتمف عفكذلؾ المّ 

كليػذا ءػال ،  حس تتحدد أيم  كل لكف كقيم  رحص  ترتمػف مػف لػكف آلرػرا ىذا  كعمى ،حص ر
مػػح عمػػى  نتردػػك إذا كحنػػ  دردػػ  الذرذبػػ  الرميػػح التػػ  تنػػتج صػػكتح حػػحد ءػػ  ا ذف تنطػػكؼ إلػػى حػػدّ 

   (1)".كف الرنف د اإلح حس نف و تكلده درد  عميح مف الذرذب  الت  تنتج لمريف لكنح مثل المّ 

التركيػػػز عمػػػى حح ػػػ  ءػػػ  الشػػػرر ا ندل ػػػ  الرػػػد مػػػف  الحػػػسمػػػدركح   ترا ػػػلنرصػػػد  حتػػػى ك
 البصر ككنو مك كع البح .

 تراسل الحواس في الّشعر الندلسي المبحث الثالث:
 المرأة  الخمرة و تراسل الحواس في وصف الطبيعة و .1

لبحػ  مػف ندػل ا مػف النقػحط الميمػ  التػ  تطػرؽ ليػح مك ػكع دركح  الحػكاسُمػترا ػل ترّد عممي  
مػ  الردايػ   ك عػّدق عمػى ىػذا الّترا ػل ذؼ يزرػر رنمػحذض اّلػ رر ا ندل ػ أصػح د الّشػءػ   رصػدىح 

 (2:)"يشرك نف  " "ارف رفحد  ء  أصيدتو"الت  نكردىح الفـ،  الريف كالرالأ  ريف 
 ه.دّ ػػػػػػػػػكُر يعطُف قو السّ      ،يػػوأْىيٍف قاـ يسق                 
 ِت الكأَس َوْرَده.رّ مو اح       ،اا ػػػَح ُغصنو قد ترنّ  
 .هُ دَ ػػػػػػػْ أورى بو الوْجػد َزن        اا كُر َخدّ وأليَب السُّ                 

 .ّدهُ ػػػػػػػػػػػػػوِكْدُت أشَرُب خ     فكاد يشرب َنفسي         
ظير يك  مرق عميومّيحس مف شدق تأثير الرىك يترنح بقده ال يصكر الّشحعر ححل  الّ حأ  ك

ى  ال حأ  ك دمحؿ ر يتضزؿ رعمى مح يردك نّف الّشحع، ك الممتيكرده ا حمر ذلؾ دميح عمى 
 نك الضزؿ بحلمذكر. زؿ الضممحف(تررؼ )بض ء  القرف الرحمس اليدرؼ ك متفشي ظحىرق 

                                                           

 .18ص  ،ال حرهالمرد   ،  ك الدالل ا لكاف ء  القرآف الكريـ )درا   ء  الرنينلفحظ ، عرد ال الـ نرك زالؿ عصحـ الديف -(1)
 .348ص ارف رفحد  : الديكاف ، -(2)
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لتكح  بحرك   تدّ د  ء  عبحرق )أحـ ي ق (ريح  صكرق حركي  ك نرصد ء  ىذه ا 
ىك  ء  الري  الثحن  لكصف الطرير  المحيط  بو ك الشحعر ثـ ينتقل لم طرب ،ال حأ  ا

 ك ا عصحف نثنحف ىركك الريحر عمييحبحرك  لتكح  ى  ا ررػ  يحت   رمرتو )ترنح عصنح(
  انتبحىنح لفت ظحىرق مس الرمر ريف رححك الطرير  الضنحف نكتشف ء  ىذا الكصف الدأيه لمد

 لمكظح ف المنكط  بكل حح    تبحدؿ الحكاستمثم  ء    ك ،الشحعرح اعتمدى ى  ظحىرق ءني  ك
ءمكال  كد  نشرك رّده"  "كالريف ء  أكلو "ءكحد يشرك نف  " ريف الفـ كالرداي   ك

 الشرك ال يتـ بحلريف. ك ،الّنظر لمح حصل الّشرك
 ك لريف(ريف )الفـ ك ا ا طراك الرالأ  تر ف كيررر عف مدػ  ىذا الترا ل الحّ    ك 

 يمكف تك يح ذلؾ نكثر ءيمح يم : 
 دالل  عمى دكدتيح  يكح  رمكف الرمرق ا حمر ملشر الكردق "احمّر  الكأس" -

 .ىر  عمييح ريح الصبح رحص  اذا مح
ءػػ   ك يػػكح  بمفرػػكؿ الرمػػرق ءػػ  شػػحربو احمػػرار الرػػّد ملشػػر " نليرػػ  رػػد شػػحربيح" -

كر ك عحم ػ  أ  راحػ  الحػكاس تمػحرس لضػ  صػحمت  ال ػح ّشػحعر كىيػحـ الرشػه رػيف ال نشكق ال  
ححذؽ مػتمكف  نيػح لضػ  ترػرض عػف المػألكؼ  يمكف ءؾ شفراتيح إاّل مف أحرغ الالمرنى م طرب  

 كمح ررد  الريف عف كظيف  الرلي  ك الفـ عف كظيف  الشرك.
بحلححلػػ   الرػػدّ  يػػكح  احمػػرارالمػػدلكؿ، ل كاّت ػػح  طريرػػ  الرالأػػ  المتالزمػػ  رػػيف الػػّداؿ لقػػد  

 و بريدا عف ىمـك الدنيح تنش كىك ء  أم  ىذيحنو ك ،النف ي  الت  يرحنييح ال كراف
عػػػحرض الّ ػػػكر الػػػذؼ  هك مآ ػػػييح لكنػػػو ءػػػ  نظػػػر الشػػػحعر يػػػزداد دمػػػحال رحصػػػ ، إذا مػػػح زار 

 ينركس عمى ححلتو الف يكلكدي .
كرق  حيػػ  أصػػيدتو الشػػرري  أصػػيدق مصػػحعر نْف يدرػػل ا ػػتطحع الّشػػ لقػػد  القػػكؿرالصػػ   ك

كػل مػح  ححمم   يقكنح  داللي  ن تكشف مف رالليح نعكار الّنص الشررؼ، ك كرتردد  ريح الّص 
  يرتمج بحطف الّشحعر مف ححال  نف ي  أد ال ي تطي  الركر ريح العتبحرا  ديني  ك نرالأي  . 
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 :(1)" قى الضي ": أرطب  كمدحلس نن و ء  أصيدتو  متذكراارف زيدكف  أحؿك 
 يُث أْطالَؿ الحّبِة بالِحمىَ سقى الغ

 اػػػػػػػػوحػػػػػاؾ َعَمْييا ثْوَب َوْشٍي ُمَنْمنم
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػوأْطَمػػػػػػػػػػع فييا لألزاىيِر أْنُجم

 َفَكـ َرفمْت فييا الخرائد كالُّدمى،           إْذ العيُش َغض  والّزماُف ُغالـُ 
الذؼ تتمحزض ءيو عّدق نلكاف كأّنو ثكك المكش   يصف الّشحعر الدك المحيط ردنبح  القصر  
كش  المنمنـ مالّثكك ال  نطمَ  ءييح لألزاىير نْنُدمح الّنمحف يكح  الّمكف ردالل  الرصك كل 
 ءصل الربي  ك االر رار.ك زمف  

 الّندػ عمى  طح الّزىكر كأ  نزكؿ الضي .رمكف الّندـك الف ّي  كمح شّبو ا زاىير
 صوُب الغمػػػاـ القصرسقى جنبات 

 وغنَّى عمى الغصاف ُورُؽ الحمائـ
 يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػويوـ  بجوفّي الرُّصافة ُمب

 ػَّجػػػػػػػػػػػػمررنا بروض القحواف المدب
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقابمنا فيو نسيـ البنفسَ 

 والح لنا ورد  كخّد ُمضّرج     نراُه أماـ النَّور وىو إماـُ 

والفػػػبسود أثيث الّشعر بي                             ض السَّ

 فرهػػػػػػػػػػػالّنبات وصُ  قعدنا عمى ُحمر                          

ا أحػكاف  ركض حإْذ ريػ  ىك بحديقػ  القصػر ك ،تفحصيل نزىتوردأ  متنحىي   الشحعر صكر 
الرػػػركز  ك يػػػكح  بحإلشػػػراؽل  صػػػ  إمػػػحـٌ كأّنػػػو ءػػػ  ريح ػػػو الّنح ك ،الّنػػػكر ا رػػػيض ك ػػػطوتا حمػػػر 
كػػػز بم ػػػحح  ىػػػك يتمر  لػػػؾ نْف تتصػػػكر ان ػػػدحـ  الػػػكرد ا رػػػيض، ك إذا دػػػحكر ا حمػػػر، كرحصػػػ  

                                                           

 .477، 475ص ارف رفحد  : المصدر ال حره، -(1)
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حعر لمػػكرد ا رػػيض بحإلمػػحـ يػػكح  تشػػريو الّشػػ ك ،الصػػفراف كصػػضيرق ءػػ  ء ػػحف الػػكركد الحمػػراف، 
 .دؼ الريحضيرت مححي  الم مـ عحدق  اإل المي رتشب  الّشحعر بحلقيـ الديني  

المػػػكنيف  مرتمػػػدا عالأػػ  ت ػػػحدي  رػػػيفمرتمفػػػيف كر ءػػػ  مفحرأػػ  تصػػػكيري  رػػػيف زمنػػيف ثػػـ يتػػػذ 
مرحمػػػ    رػػػيض الّ ػػػكالف ك .الّشػػػبحك مرحمػػػ   ررالّشػػػد نثيػػػ   ػػػك )ا  ػػػكد ك ا رػػػيض( رػػػيف 

مرحمػ  الشػبحك  ك نءكؿ المح   الدميل إثر ترحأك الزمف ك يكح  رزمنيف مرتمفيف  المشيك
حيػػل ك الػػذؼ يػػكح  بحلر حيػػ  يحػػل المشػػي آالمػػو الحح ػػر بأحزانػػو ك فمدػػ  ك ،الميػػك قػػكق كال ك

   .كالمرض الردزمف الدنيح ك 
 ذكػر كعل دارل الحيحق البحطني  الرف زيػدكف  إذْ كني  تكمف ء  التّ المّ   بصريّ الكرق الّص  ىذه ك

ءػ  مضػحمرق التػ  كػحف يريشػيح يػدؿ عمػى ال كالترتيػك  كال   بح صفر، كىذا التّ ثنّ ك  ،كف ا حمرالمّ 
 .نيحمو الركال 

 فػػػػرد رتمػػػػؾ الػػػػذكريح  التّ ريبػػػػ  ا مػػػػل، ك ر إح ح ػػػػوك ا حمػػػػر يػػػػكح  ريػػػػركك الّشػػػػحعر مػػػػف  
 ك كف ا حمػرا  كد ثـ يرد  إلػى ذكػر الّمػ برده ا ريض ك كحمر ثـ ذكر ا ، المح ي الدميم  
 ،الرنف ػجررا حػ  لكحتػو التػ  تفػكر ل ندؽ تفحصػيرّ حـ يح ف ك   نصبحعو ء   كأّنو كا صفر،

 .الت  تدرل مف المشيد الشررؼ أصيدق  حي   الحمحـترأص عمى ننضحـ  ك
ممػػح يدرػػل شػػرره الشػػـ (  البصػػر ك عميػػو ءحلّشػػحعر بػػحرع ءػػ  تكظيػػف الحػػكاس )ال ػػم  ك ك

  مػف شػأنيح نف تحػرر القصػيدق يترمص مػف أيػكد التصػكير الكال ػيك ، ك يتشػر  بكػل تقنيػ  ءنّيػ
مح تحممو  مػف دمحليػ  الترريػر ل ح مميب  لمشحعر المتمق ال كين  حتى تككف مرحنيي مف الدمكد ك
  .  ال ردالال  ال حصر ليح، ك ء حفا  رصبح محمّ مكمف   رارهلشحعر ك لتككف متنف ح 

 (1)ء  أصيدق "الّ راق الّصيد" الرف زيدكف يصف ءييح المرنق المصكن  ء  الردر: ك

 ْعدُ ػػػػػػػَفتاة  َكمْثِل الَبدِر قابمو السّ   الحمراء، وسط قبابيـ،       وفي الكّمة   
 ْردُ ػػػػػػػػػَ وال َقَمف   ِمْنُو البريُر وال الم   ػػػػػػػػػػػػػػػػػَػرادُه ،  َعقيمُة ِسْربٍ ال الراُؾ م        

                                                           

 .86-85ارف زيدكف: الديكاف، ص -(1)
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 ِجيِدىا الِعْقدُ  رة ،       تأوَُّه ميما ناَس فيػػػػػػتيادى َفُيْضنييا الوشاُح غري  
رى ُجَنَح ليِميا     تناسى النَّموماف : اللوََّة والنَّ  إذا اْسُتْحِفَضْت   دُ ػػػِسرَّ السُّ

 عمػى مػح ك ،مصكن  مردكمػ  امرنقالمرنق المكنكن  ء  الردر ذك ال تحر الّشفحؼ ا حمر ى  
 ءتػكح  ذؼ يف ػح مفحتنيػحكنمػح مشػيتيح المتردمػ  الم ػطرب  الكشػحر الػيردك نّنيح ري ػحف كحلرػدر، 

ْف لـ يف ػحيح ىػذا الّصػك  دراف  رع  مشيتيح مّييح صكتحكمح تصدر حُ ، د ـ ءحتفتفحصيل ر ، كا 
بحلتػػحل  مػػػح إْف عدػػػز  عيػػػكف الرػػػذاؿ عػػػف ا لػػػكق ( ك الم ػػمكع  تف ػػػحيح ال مححلػػػ  را حػػػ  )الّنػػػد ك 

 . محع صك  رالرميح ننكءيـ لف ح را حتيح ك رليتيح  تكل  آذانيـ ك
 . نمكذض لمدمحؿ ا نثكؼ مرشكأ  را ل الح   شّكل صكرق متكحمم  لبحلتحل  ىذا التّ  ك 
ذك ال ػػػػتحر الرأيػػػػه ا حمػػػػر الػػػػذؼ يف ػػػػح ريػػػػحض  حدارػػػػل رػػػػدرىالّشػػػػحعر عشػػػػيقتو  يصػػػػكر 

ىػػذا التصػػكير  الفػػكار، ك ىػػحرا حػػ  عطر  ، كالػػذؼ يرتػػرؽ الّ ػػم  ال يكػػتـ صػػك  حمّييػػح بشػػرتيح، ك
 كلمػػح كحنػػ  تحظػػى رتمػػؾ الرنحيػػػ   إالّ  ك ،رنق ذا  مركػػز ادتمػػػحع  مرمػػكؽ يػػح امػػبأنّ  يػػكح الرا ػػ  

 م تكاىح االأتصحدؼ البحذخ.مرد ذلؾ  ك ،الحمحي  
لشػػرري  كصػػف لكحتػػو ا أّف الّشػػحعر دأيػػه محنػػؾ ءػػ بػػ عميػػو ءػػ ّف ىػػذه ا ريػػح  تػػكح  لنػػح  ك

مػى ظػحىرق مرتمػدا ع ؼ اليػحك يفرػل المصػكر ك ػمط عمييػح عد ػتو كمػح  الّ الت  ال يترؾ منيح زاكي  إ
 ك الشػػررؼ  اإلرػػداعإّنمػػح يػػدؿ عمػػى مػػدػ أػػكق  فشػػ ذلػػؾ إّف دؿ عمػػى  ك ترا ػػل مػػدركح  الحػػس،

ظيػر ذلػؾ دميػح ءػ  مظػحىر التدديػد التػ  مّ ػ  أصػػح د   ك ،الفنيػ  لمشػحعرالشػرري  ن ػج الممكػ  
   .دكف  كاه القرف الرحمس اليدرؼ 

 :(.1)أحؿ ارف عمحر ء  كصف  حؽ الرمر ك الكأس ك 
ـُ كأنَّ    و       قمر يدوُر بكوكٍب في مجمسِ ػػػػػػػػػػػوَىويُتو يْسقى الُمدا

با بتنُفسِ ػػػػُمتأْرجح  الحركات تندى ريحُ   ُو       كالُغْصف ىّزُتو الصِّ
 يْسقى بكأِس في أنامِل سوسف     وُيديُر أخرى مْف َمحاجِر نرجسِ   

                                                           

 .123ارف عمحر: شرره، ص -(1)
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نّمح يدكر ء  حمب  المدمس كأّنو كككك  حط  ىك  كريحض الّ حأ  بحلقمر ّشبو ارف عمحر  
  ك ف نك مححدر نردس.الكأس ريف ننحممو  تو ريح الّصبح، ككضصف ىزّ  را حتو الزكّي 

كذا  الكأس، ك لكف الرمرق، ك را ل الح ّ  البصرؼ ء  لكف ريحض البشرق  كىذا التّ  ك 
ىك  ؼ بصرؼ يرءل بكل محء حف مشيدالقصيدق مف  درم الم طرب  الحرك  الرا ح  الطيب ، ك 

   .ح 
كذا الطرير   ك الكأس مف الطرير  الرمكي  الرمرق ك أد ا تقى الّشحعر نلكاف ال حأ  ك ك

برشقو لمدمحؿ الطرير  مح يكح  ءدحف مردمو الدالل  متنكع م ،نردس النبحتي  مف  ك ف ك
ّي  المنتشي  ححلتو النف  وءرار يدّ د شركره البحطن  الذؼ تك ح،الذؼ تحظى بو الري   ا ندل ي 

 . ء  رححك مدمس الرمر
 أد نزم  الرحيل مف ح رق المرتصـ رف صمحدر ء  المرّي   كمح أحؿ ني ح ء  أصيدق ك

 :(1)دكابح عف نريحتو الثالث  الت  كّدَعُو ءييح المرتصـ ءأنشد ارف عمحر
حيق الُمعتَّق    أَلْفُضَؾ           ـْ كأُس الرَّ ـْ روُض أ بيِع الُمنمَّ  وخطَُّؾ أ  قِ ػػػػػػػػػػػػػػػالرَّ
ـْ ِسْمؾ           ِر ناصع      وَنْظُمَؾ أ ؽِ ػػػػػػػيروُؽ عمى جيِد العروِس الُمط ِمَف الدُّ  وَّ

ـِ الُمخ  َبَعْثَت بيا يا ِقْطَعَة الّروِض قطعة            مَّقػػػػػػػػػَشَمْمَت بيا َعْرَؼ النَّسي
 كأي   ءكأّف المرحن   تفرز رحيقح حمك المذاؽ.ذ  رحيه مرته. صكرق الّمفع 
 دمحلو ردػ  الرّط لك كحو ك صكرق بصرّي  لكنّي   ك ركض الّربي  الُمنّمه الرّط 

 . كأّنو ربي  مدّرج بمرتمف ا لكاف ك
دمحؿ  صكرق لكني   ءدحف الّنظـ الدحم  ريف ركع  الرّط ك  مؾ الّدر الّنحص   الّنظـ 

  مؾ دّر نحص .كأّنو  المرنى ك
أطر  الركض تفكر منيح عرؼ    ككأنيح كىذا الّترا ل الحّ   درل مف أصيدق ارف عمحر

 الّن يـ )صكرق بصرّي  ك صكرق شمّي (  
                                                           

 .121ارف عمحر: المرد  ال حره، ص -(1)
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 تشريص المرنكؼ ء  ثكك مح كس. إلىكأد عمد الّشحعر 
 باس والحمي الندلسييف:تراسل الحواس في المّ  .2

عمػػى ترػػدد مك ػػكعتيح ترػػدد  الصػػكر ريػػح  صػػح د كيبقػػى ترا ػػل الحػػكاس حح ػػرا ءػػ  كػػل الق ك 
ىػـ يصػفكف مالبػس المػرنق  أػد نرػدع الشػرراف كرػحدتيـ ك ، كك شػمي  ذكأي  بصري  ك مف ح ي  ك

الكػّكق اّلتػ  تررػه منيػح  بحيػ  نفّ رتمديف ءػ  ذلػؾ عمػى ترا ػل الحػكاس ك حمييح ك ندكا  زينتيح م
 ك نقػػػػػكش الكتّػػػػػحف الحريػػػػػر، كنمنمػػػػػ   ، كلرنرػػػػػر، كلمرػػػػػحف الدػػػػػكاىررنَّػػػػػح  الرالرػػػػػل، كنفحػػػػػح  ا

مػأل  كػّل مكػحف، ءح ػتمحل  ءكػر ا ندل ػّ   المكش ... لـ ت ػتكف ءػ  زاكيػ  رحّصػ  رػل ءححػ  ك
بحعتبػػحر الحػػكاّس عمػػى ترػػّدد ندنح ػػو كارػػتالؼ طبح رػػو، كتضنَّػػ  حكا ػػو ك عرا ػػزه رػػذلؾ الدمػػحؿ، 

"حيػػ  لػػـ يكػػف يػػلمف  :ذلػػؾ يقػػكؿءػػ  صػػمتو الدا مػػ  مػػ  محيطػػو، نحأمػػ  عنػػو كػػّل رحصػػ  ك"رركمػػ  
ذلػػؾ مػػف منطمػػه نّنيػػح ا ػػتردل  ا ءكػػحر الرحّمػػ     ك ػػ د عالمػػ  الّشػػ ف رػػحرض اإلدراؾ الحركدػػك 

أػػد ءّ ػػر إدراؾ ا د ػػحـ إدراكػػح  المدػػّردق بحلرالمػػح  الرحّمػػ  اّلتػػ  ت ػػتطي  الحػػكاّس تقػػديميح لنػػح، ك
إح ح ػػح  الحركػػ   البصػػرّي  ك ح ػػح اإلح عمػػى نّنػػو محّصػػم  ا ػػتداللّي  عػػف تػػالـز رػػيف  بصػػرّيح  

نكءػػر مػػف كػػّل ذلػػؾ  إْذ ينقػػل  ، ءممبصػػر حػػعّ (1) اّلتػػ  تقػػـك ريػػح الرينػػحف نك مػػدارل الحػػّس ا رػػرػ"
ـّ  ءييح مف ترّددا  أكّيػ  نك  ػريف ، ك لّ م  نقل ا صكا  ك مح لكنو ك عف الّش ف  شكمو ك لشػ

 الذَّكؽ نصيك آرر مف ىذا. ك المنّفرق كمح لّممس كظيف  نقل الّركا ح المدعدع  ك
حفل الّشرر ا ندل ّ  بحلقصح د اّلت  تتمحزض ءييح كّل الحكاّس دحعم  منيح صػكرق عميو ءقد  ك

ترءػػل بكػػّل مػػح ىػػك حػػّ  ك ءػػ  ذلػػؾ دػػحف شػػرر "ارػػف زيػػدكف" يصػػف ليمػػ  لقػػحف حريرتػػو "كالَّدق" ءػػ  
 .(2) أصيدق برنكاف "ىني ح لؾ الريد"

 عمى خْيُزرانٍة ،    و ُتشػػػػػرُؽ  في َبْرِدَيَتيف  الخالخلُ جوُؿ ِوشػػػػػػػػاَحيا يَ 
 اذؿُ ػػػػػػػوعٍد،      كما ريَع وْسناُف الَعِشَيات خػػػػػػػَوليمػػػػػػػػػػػَػَة واَفْتنا الَكثيَب ِلمَ       

                                                           

 .80ص حرب   يميح ي  ء  ءم ف  الرالم (،الدالال  المفتكح  )مق نحمد يك ف : -(1)
 .115-114صارف زيدكف: الديكاف،  -(2)
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ـِ يعفو إثارىا     ِمػػَف        ئلُ اْيِف ذافػػػػالَوْشِي مْرُقوـُ الِعطتيػػػػػػادى انسػػياَب الْي
، وَحمُيِؾ ىػػػػػػػػػَقعيػػدِؾ أَنى ُزْرِت، َضْوَءِؾ ساط       ػػادؿُ ػػػػػػػػػػػع       و طيُبِؾ نَفاح 
 ػػػلُ ػػػػػػػػػػػػػػو َفرُعِؾ ِغربيب  َوليُمِؾ الئػ    َىبيِؾ اغَترْرِت الحَي واشيِؾ ىاجع ،      
      ،  لُ ػػػػػػػػػػػػػػػَوِرْدُفِؾ َرجراج ، وَحْمُيِؾ مائ  فأَنى اْعتَسْفِت الَيوَؿ َخطوِؾ ُمدمجج 

ءرد   ،أىح الركؼأد نتتو كظري  نح م ، ءحد يصف الّشحعر ليم  لقح و م  "كاّلدق" ك
ريحض  حأييح البحرزتيف ء  رالرميح  تمش  عمى عدل  حّرؾ كشححيح، ك ُم طرب  مترّفي 

ح  الطيك، مح م  الُحمّ ، ُم كَدق الَشْرر كرْرديتيف، ءظير  الحريب  لرحشقيح ك كف  حط ، نَفح
ـّ لمشيد ليمتو المقمرق رندـ "كاّلدق"  )الضربيك(، مت ّمم  عف الكشحق، ءحلّشحعر ير ـ الف حف الرح

 را م  لكح  ترءل بكّل مح ىك ح ّ  ترا ل تداع  ءيو كّل الحكاّس، الّ حط  مف رالؿ تنح ه ك
دّراف ركءيح مف الكشحق، مّمح درل كشححيح م طربح  َبَصَمْ  حركتو رطكا  "كاّلدق" الم طرب  

 ردافىحك ُحَمّييح مح م : ) ىحدؿ( )مح ل(، ىذا عف الحرك ، نّمح ا لكاف المرتمف   اّلت  ُتزّيف 
البصر، ءحلّمكف يحمل دالل  دمحلّي   المكّشى المنمنـ  كالمنقكش، تحيمنح عمى ححّ   الّممس ك

ك  ير الردر ء  ليم  شديدق الّ كادر  عمى "ارف زيدكف" كمح يظلصكرق "كاّلدق" ا نثى اّلت  ظي
 المرّطط الّتحل : مك ح  ء  تفحصيل ترا ل الحكاس 

) الكشحر. الرطحءيف. الرالرل. المكش .  الحمّ  الكاردق ء  صكرق "كاَلدق"  كّل ا لب   ك  
 الحمّ . رالرل مف ءّ   نك ذىك[

 ا لكاف المرتمف   مف نقكش كمنمنمح [   —:  ] الكشَ  المرأـك  ححّ   الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصر  -
 المرطكط   بأشكحؿ[. - ]الرطحءيف  لبحس يككف حكؿ الرنه                               

 . المنمنـ. المنقكش ححّ   الّممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس:  -
 .ل حميؾ ىحدؿ. ك مح حح   الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك : - 
ـّ : -   .طيبؾ نَفحر ححّ   الَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .رنح  رالرميح ك حمييح المتمحيم  المتدّلي حح   الّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  -
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ءيذه الػّدالال  الحّ ػّي  شػّكم  صػكرق  ػطحّي  لمرنػى الػنَّّص الػّذؼ تكّشػف  رنيتػو الرميقػ  مػف 
مػف  مػف الّميػل  ػكاد شػررىح ك ّلت  تأرذ مػف الرػدر ريح ػيح كرالؿ صكرق المرنق ا نثى الرحشق ، ا

 :  ا  كد ا ريض كأييح ريحض الررديتيف ء  ثنح ّي   دّي  ريف  ح
  بشرق كاّلدق الري حف  كشررىح ا  ػكد الضربيػك  ا  ػكد( الّمػذيف صػف  الّمػكنيف )ا رػيض ك

أيمػح داللّيػ  تكشػف عػف طريرػ  الرالأػ   ي يطراف عمى الف حف الرحـّ لصكرق "كالَّدّق، يك ك الػنَّّص 
ريف طّم  "كاّلدق" ء  حيحق "ارف زيدكف" مف رػالؿ أكلػو ) ػكلؾ  ػحط ( ك)ءرعػؾ عربيػك( )كليمػؾ 

   حريح يلّثر عمى ححلتو الّنف ّي .عي ال ل مقمرق( لتأكيد نفَّ ح كرىح ك
، ءيترػدَّػ لنػػح تضّزلػو رػكاّلدق ءػ  مك ػ  آرػر مػزض الشػحعر ارػف زيػدكف رػيف كصػفو لطريرػ  ك ك

 ك كصػػف نشػػكاأو حنينػػو ك ي تر ػػل برػػدىح ءػػ  تػػذكره ك "لمحػػ " كيػػف نصػػبح  ىػػذه الػػكردق رمكنيػػح
 :(1)ء  أصيدتو "إّن  ذكرتؾ" ىرافدق ء  الزّ ارف زيدكف الحريب  كالّ  َكْدِدِه، ءيتذكر

حى في العيف إ       و   ػػػػػػػػػػػػػػػػورد تأّلق في ضاحي منابت  شراقافازداد منو الضُّ
بح أح        وسنػاف، سرى ينافحػو نيمػوفر عبقُ   داقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنّبَػو منو الصُّ
 در أف ضاقػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعد عنيا الّص          كـػػػػػػػػإليكل  يييج لنا ذكرى تشّوقنا 

تػػذكير ارػػف زيػػدكف ب ػػحر الحريبػػ  التػػ   ءػػ  اىيػػ  كحنػػ   ػػربح  منػػّحظر الطريرػػ  بألكانيػػح الزّ  إفّ 
لػـ  ك مت  رتمؾ المنحظر ء  نيحمو الركال ، ءيك لـ يرد يراىح  كػ عيكف  ػحرع كحن  تقح مو التّ 

ترػػػد أطػػػرا  النػػػدػ  ػػػكػ عرػػػرا  حػػػحرق تػػػذرؼ الػػػدمكع مػػػف شػػػّدق الحػػػزف عمػػػى الحريػػػك، ءكػػػل تمػػػؾ 
 رالنيمػكء ك رءػحلكرد ا حمػ الحػزف، المدركح  البصػري  تبرػ  ءػ  نفػس الشػحعر كػكامف الشػدف ك

 كراح  تنفح ذلؾ الّنيػحر بأدمػل الترػحرير ك الم تيمح نشر  الّشمس الّذىري  إالّ  إذْ  الاّلءّ  لالنتبحه
 .نزكى الركا ح

**** 

                                                           

 .399صارف زيدكف : الديكاف،  -(1)
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ترا ػل ر ـ صكر شرري  مرتمف  مف رالؿ  ندل   مف رالؿ التشكيل المكن  ا تطحع الشحعر ا
 .ترءل بكل مح ىك ح  ء  صكر نحطق     د د  لنح تمؾ القصح دلحكاس التا
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 :خاتـــــــــــــــــــــــــــــــــمة

الغوص في عالم الّمون الذي يعد من أىم الظواىر ث من خالل ىذه الدراسة لقد حاول البح     
حياة البشر القرن الخامس اليجري، و عمى أىمية المون في مقطوعات و التي بصمت قصائد 

تسميط الضوء عمى كل زاوية من زوايا الخطاب ، عمدت الدراسة إلى كموضوع ممفت لالنتباه
ال  حيث يائية  تركن وراء نسيج القصيدةعالمة سيم المون  الشعري األندلسي الذي جعل من

ن خالليا عن المعنى العميق بطريقة يبوح مجيا بفك شفرات نسيلحقيقي إاّل يتكشف معناىا ا
المتمقي الغير منتيية من الدالالت حيث ال احترام تأويالت قد يوحي بمقصدية الّشاعر مع الذي 

نظري كانت بدايتيا بفتح كوة عمى فرش  باعتماد خطوات منيجية ثابتة نجد إلى ذلك سبيال إالّ 
االقتصادية في البيئة الفكرية الثقافية، و االجتماعية و الجوانب السياسية و عُرضت من خاللو 

قفزت الدراسة إلى تناول مفاىيم عدت ركيزتيا  فترة القرن الخامس اليجري حيث خالل األندلسية
مفاىيم لغوية، و اصطالحية في السيمياء  إثارةىي و  األساسية، و دونيا لن يستقيم حال البحث

البشر احتميا الّمون في حياة  وىي المكانة الميمة التينقطة ميمة  إثارةإلى  إضافة، و الّمون 
و  الجاىل بالشعرلعالقتو  إغفالّمغة العربية دون كذا الو يم، قا من وروده في القرنن الكر انطال

   .و الرابع( فصول تطبيقية: )الثاني و الثالث ثالثة، و ذلك من خالل اعتماد اإلنسانيالتراث 

بداية عرج الفصل الثاني عمى  تقَصي سيمياء الّمون في الّشعر مع رصد نماذج داعمة لمفكرة 
دلسية في القرن األنو الذوقية لشعراء البيئة  ،نمو الممكة الفنيةالشعري، و توضح مدى قوة االبداع 

و الخطاب الشعري الَشاعر األندلسي لك بالكشف عن طبيعة العالقة بين ذالخامس اليجري، و 
، و دالالتو و معانيو في مختمف الَتعامل مع مكوناتوي عمد التوظيف الموني، و كيفية  الذ

ىي ألفاظ األلوان و كيفية توظيفيا، و مدى تباين ة إلى اثارة نقطة ميمة و األلوان، باإلضاف
تعود   د مصادر استقائيا من معاجم كثيرةو تعد الشعراء في طريقة استحضارىا، مع اختالف

الثقافي الحضاري، ثم سيميائية الّمون في وصف المرأة وصفا باألساس لممخزون المعرفي و 
ال في ذلك الجسد األنثوي، مع رصد عنصر لون الّمباس و محسوسا يستبطن مواقع الجم
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كذا اثارة عنصر سيمياء الّمون في وصف قة الوطيدة باألغراض الشعرية، و العالالحمي، و 
اس مع ل الحو الخمرة، و كل مالو عالقة بيا، ثم التوقف عند سيمياء التشكيل الموني، و تراس

ان طريقة استحضار ، و ذلك كمو من أجل تبيمدى حضوره في القصيدةضبط طبيعة التشكيل و 
ما ىي األبعاد الداللية المحممة بيا تمك القصائد الشعرية كيفية توظيفو، و الشعراء لمون و 

 . المصورة

إلييا في ىذه  عميو خمص موضوع البحث إلى خاتمة أجممت فييا نتائج البحث المتوصل و
 :الدراسة المتعمقة بالّمون في القرن الخامس اليجري و ىي

ثراء الّمغة العربية باأللفاظ الدالة عمى األلوان بكل أصنافيا، و درجاتيا، و ىذا الثراء مكن   (1
شعراء القرن الخامس اليجري من استخدام ألفاظ قد يتبادر إلى الذىن أّنيا ال تمّد بصمة إلى 

  .الّمغة العادية عمى التعبير عميوأكثر داللة لونية قد تعجز  الّمون لكنيا
استخدام الّمون الواحد وفق سياقات كثيرة ليحمل دالالت سيميائية جديدة، و قد ترمز بعض   (2

الدالالت الّمونية منذ الوىمة األولى إلى كل ما ىو ايجابي دون أن ننفي عمييا صفة الّسمبية و 
  .أفول كل جميل

و حسب و حسب السياق الذي ورد فيو ظيف دالالت الّمون من شاعر آلخر،تو تباين    (3
 .طبيعة الحالة النفسية، و الزمان و المكان،  فمكل حالة لون يميق بيا

الّمون حامل لرسائل تقريرية تنبييية من أجل الموعظة و الحكمة التي قد تشي بالمصير   (4
  .المحتوم لإلنسان

مباشرة و غير مباشرة أي ضمنية  مجازية من خالل التشبييات  التوظيف الّموني كان بطرق   (5
لفع المون، و ىذا ما يدل عمى تنوع القاموس الشعري االستعارات، مع اختالف صيغ ورود و 

 .الخاص باأللوان في الخطاب الشعري األندلسي خالل القرن الخامس اليجري 
و ىي خصيصة أدت إلى تعميق الداللة ثيف الّموني في الصورة الواحدة، اعتمد الشعراء التك  (6

 .السيميائية من خالل عالقة الّتجاور و الّتضاد و االنسجام بين األلوان
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الّمون األبيض عادة ما يحمل داللة سيميائية  توحي بنقاء العرض و الطير و العطاء  كما   (7
أصبح مؤشر عمى  ال  ننفي عميو صفة السمبية حيث أنو تجمى أكثر في جمال المرأة األندلسية  و 

 . حمول المشيب و العجز
ط الجنسي، و العواطف في بيئة القرن الخامس اليجري ىو لون الحيوية، و النشا األحمر (8

دالالت سمبية توحي بالدم ب محمل االقدام و القوة ، كما أّنو وو يوحي بداللة  البسالة  الممتيبة،
 .و الّنار و الحرب

 . أما الّمون األصفر ىو لون الشحوب و المرض و أفول الحياة وكل ما ىو جميل  (9
و  كي األندلسي حيث برز في مياه البر األزرق كان لو حضور قوي في الخطاب الشعر  (11

 .عمى عكسو عند الشعراء الجاىمييناألنيار و سطوح الوديان 
غناء مما نتيجة الطبيعة ال األندلسية ىو لون كثير االنتشار الّمون األخضر في البيئة (11

 . انعكس عمى نفسية الشعراء حيث كثفوا من توظيفو في قصائدىم
ن األخضر، و رغم األىمية رغم مرور زمن عمى تعاقب الحضارات التي استخدمت الّمو  (12

المقدسة  سالمي،  إال أّن قيمتو الداللية التي تبوأىا األخضر في الفضاء المعماري االالقصوى 
الخامس في القرن المتنزىات األندلسية و القصور و َسمة البارزة عمى  قباب المساجد تبقى ىي ال

ة ذات قيمة فنية بأّن فكر الفنان األندلسي مشَبع برؤى معمارياليجري، و التي توحي لنا 
لتبين لنا أن  كونية( –خمقية  –أعمقيا ظاىرة جمالية تعبر عن قيم  )إنسانية صارخة حاممة في 

 .المسمم  يجمع في عممو الفني بين قيم روحية،  وقيم ماديةالفنان 
ة مخترقين الرؤية البصرية ليصبح الّمون األخضر جعمنا نسافر في أعماق الروح الَسرمدي  (13

 . لتجمي السمعي و البصري و الحدسي في بيئة القرن الخامس اليجري البناء المعماري مجااًل 
يقود الَروح االنسانية الى مصافحة  ذلك العالم الَسرمدي المطمق الذي  الَمون األخضر (14

يرتقي بالفكر االنساني عن تمك القيم المادية و يحيل بصيرة الفنان إلى ما ىو أعمق من أن 
 . ترى ذلك الجمال المادي
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الّمون األخضر كان توظيفو في أغمب المواضع الشعرية توظيفا مباشرا صريحا وقويا قوة  (15
يحضر إما طواعية إلبداع   وره في كل مناحي الكون و الطبيعة  و العمران األندلسي،  اذحض

ما حضورا مقصودا تعسفيا ليرسخ داللتو التي تحمل تصويره لتمك الرياض الخضراء، و  الخالق وا 
  .غاية و ىدفا نبيال و مقدسا

نسان لنفسو الفوز األخضر يجر القمب لمخشوع هلل تعالى و الرضا النفسي حتى يحقق اال (16
 . باألخرة و تجريد القمب من كل ممذات الحياة

المصمم المعماري األندلسي كان يعتمد تقنيات التصميم الحديثة، و ىذا يدل عمى مدى  (17
 .  رقي الفكر األندلسي نحو المعمار

 .و دينيةالت ذات قيم ثقافية و اجتماعية بدال ون األخضر كغيره من األلوان يوحيالمّ  (18
الّمون األبيض ىو سمة بارزة في المباني المعمارية األندلسية إلى جانب المون األخضر  (19

  .و األحمر
 .(حضور الّمون بصفة ثابتة، و أخرى طارئة )كالتموين بالخضاب أو الحناء (21
في نن و بصري معنوية أي معنى ذىني،  حول الّمون من الوظيفة البصرية إلى وظيفة (21
 .واحد
ألوانيم من معين معجمي مستوحى من متعدد) الطبيعة، الخمرة  استقى الشعراء (22

 .الحضارة، الدين ، الّمباس و الحمي
اعتماد معجم ألفاظ الّمباس و الحمّي من طرف الشعراء اّلتي تحمل لونيا من خالل اسميا  (23

 مثل: )الموشي الّثوب المختمف األلوان، و الُمجسُد و ىو الّثوب المصبوغ باألحمر...
ريج الّثوب المصبوغ بالحمرة أو الّصفرة ( و ىي كممات تحتاج إلى معجم و إمعان فكر و اإلض

 .من أجل استبطان معناىا الحقيقي
الّمون األحمر في الّمباس األندلسّي ىو لون الُحسن و ىو الغالب عمى ألبسة الّنساء  (24

 . األندلسيات
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ظيور ما يعرف بالعناوين الممّونة فالّمون لم يحمل قيما جمالّية بل عّبر عن قيم فّنّية  و  (25
 .جمالية حديثة

ذكر الّظواىر الكونّية و ربطيا بصور ماّدّية من أجل الّتقريب بين المتباعدين من خالل  (26
و الّميل و بيض لون الّمباس و الحمّي و كثرة استخداميا لمّثنائّيات الّضّدية بين األسود و األ

 .الّنيار
لون الّمباس ُيعّبر عن المستويات االجتماعّية و االقتصادّية لمبيئة األندلسّية، كما يعّبر  (27

و لمرأة الّسافرة و الممك عن اختالف مراتب اإلنسان )العالم و الخادم و الجارية و الحّرة و ا
  وك.الممم
األلوان إلى شيء مطمق يرتفع عن مجّرد وصف لون الّمباس بأّنو أحمر مبتعدا  تحّولت (28

عن نمطّية األوصاف، اّلتي تجعل حمرتو وصفا لمحّب و المحبوب مقابل استعمالو في تقييد 
 .إلعمال الخيال، من أجل استنباط صور لونّية ِبكر تكشف عن خبايا الّنفس

 .و اجتماعية ينية روحية قدسية،  وعرفية وعرقيةيوحي المون بدالالت متعددة ذات قيم  د (29
من أىم المميزات التي تفردت بيا قصائد القرن الخامس اليجري ىو التشكيل التصويري  (31

 أو الصوري كتقنية فنّية تعتمد عنصر التجسيد الحسي والبصري مع اختالف طريقة توزيعو عمى
 صور الحسية  التي تعبر عن طبيعتوالالصور التشكيمية أو إما عن طريق نماذج الشعرية، ال

مع طغيان صور التشكيل بالتضاد الّموني في الخطاب الشعري األندلسي بين ثنائية  الّمونين 
 .و الميل و النيار األسود و األبيض.

و حركية اعتمد الشعراء عمى التراسل الحسي، و ذلك بالجمع بين صور مختمفة شمية و (31
 .بصرية و سمعية

 مع مقطوعات القرن الخامس اليجري  التوظيف الّموني قد أبرمت عالقة وطيدةإّن ظاىرة  (32
، و إّنما خضع لمقاييس فنّية و جمالّية أخرجتو من طابع لم يوظف الّمون توظيفا  اعتباطياحيث 

الوصف الحسي  لتجعل منو وسيمة لتبميغ رسالة ذات حمولة داللّية  ترمز إلى قيم و أبعاد 
و عرقّية و نفسية و  و حضارّية، و ثقافية ، و تاريخية، و روحّية قدسية دينّية )جمالّية و فنية ،
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اجتماعّية...(، و ذلك يوحي بمدى رقي الفكر االنساني،  و نضج الممكة االبداعّية الشعرّية عند 
بالوعي اإلدراكي  الذي نقموا من خاللو ، مما جعميم يتميزون امس اليجري شعراء القرن الخ

و أحاسيسيم من خالل لغة رمزية تحتاج إلى  المبطنة بذاتيتيماالنسانية الشخصية تجربتيم 
الضبابّية عنو الستبطان و مسح شفرات الخطاب الشعري األندلسي،  حنكة المتمقي من أجل فك

    .المعنى العميق
كما أّن التصوير الحسي الذي تميزت بو مقطوعات القرن الخامس اليجري  لم يكن  (33

، و إّنما  أضفى عمييا الّشاعر الطبيعية، و ما يتخمميا من جمال تصويرا مباشرا  لتمك المناظر
و الجماد معبرا األندلسي عنصر التشخيص ليجعميا صور ترفل بالحيوية  بعيدا عن السكون 

ثناء محاورتو لمطبيعة،  و الذي يتجمى أ شاعر داخمية عاكسة لمزاجو النفسيعن م من خالليا
 ، و رحابة التصوير الذىني، فالمون لم يوظف إاّل عن وعيذلك ما يوحي بعمق الرؤية البصرية

. 

 قصائد في برزت فنية تقنية الصوري  أو التصويري  التشكيل أنّ  نقول أنّ  يمكن األخير وفي
 طريقة في اختالف مع البصري  و الحسي التجسيد عنصر اعتمد حيث  اليجري  الخامس القرن 
 تعبر التي  الحسية الصور أو التشكيمية الصور  طريق عن إما الشعرية، النماذج عمى توزيعو
 بين األندلسي الشعري  الخطاب في الّموني بالتضاد التشكيل صور طغيان مع طبيعتو، عن

 (.النيار و الميل و(.)األبيض و األسود) الّمونين  ثنائية

 و شمية من مختمفة صور بين بالجمع ذلك و الحسي، التراسل عمى الشعراء  اعتماد مع 
   .بالحياة نابضة مصورة قصيدة الشعرية القصيدة يجعل مما سمعية و بصرية و حركية
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، 1، بيروت، طعمار مؤسسة الرسالة دار تحقيق:دمحم عمي شوابكة، األندلس
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 دار ،حَنا الفاخوري تحقيق،  :ديوان :م(1071ه/463)أحمد بن عبد هللا ابن زيدون   -16
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 تحقيق ،األدب فنون  في األرب نياية  :الن ويري  الوىاب عبد بن أحمد الدين شياب   -17
 م2004/ه1424 ،1ط،لبنان ،بيروت ،العممية الكتب دار ،الّدين نور حسن و قميحة مفيد
 لصاحبيا اآلداب بمطبعة الجامعة المكتبة صاحب ،الديوان :العبسي شداد ابن عنترة -18

 .ه1893 ،4ط ،بيروت ،الخوري  خميل
اني  -19  الرايةدار دمحم مجيد السعيد،  : تحقيق: مجموع شعره، ه(507-) ابن الم بانة الد 

 .م2008ه/1429 ،2الجامعات العراقية، ط
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 تحقيق ،يب من غصن األندلس الرطيبنفح الط : أحمد بن دمحم التممساني المقري  -20
 م1968ه /1388،د. ط ،بيروت ،دار صادر ،إحسان عباس

  د. ت. ،د . ط ،لبنان، بيروت ،دار صادر ،الديوان :ن المعتزاب -21
الدار  ،رضا الجيب السويسي :تحقيق ،الديوان :م(1095ه/488)المعتمد بن عباد -22

 م.1975 ،د. ط ،تونس ،التونسية لمنشر
د.ط ، دار بيروت لمطباعة والنشر ،تحقيق كرم البستاني، الديوان :النابغة الذبياني-23

  -م.1963ه/1383
 :معاجم و قواميس   

مصر  ،دار المنار ،تصحيح دمحم رشيد رضا ،اإلعجازدالئل  :الجرجاني عبد القاىر -24
 .ه1367 ،ط د.

دار  ،الالتينّية اإلنكميزية و الفرنسية و بألفاظ العربية و ،المعجم الفمسفي :جميل صميبا-25
 1ج ،م 1982،د. ط، لبنان  -بيروت، مكتبة المدرسة ،الكتاب الّمبناني

: المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم العربية إبراىيمجب عبد الجواد ر -26
 الموثقة من الجاىمية حتى العصر الحديث، راجعو عبد اليادي التازي: دارو النصوص 

 م.2002ه/1423، 1المعارف العربية، القاىرة، ط

عمي  :: تاج العروس من جواىر القاموس، تحقيقالزبيدي دمحم مرتضي الحسيني -27
لتقدم مؤسسة الكويت  :الكريم الغرباوي راجعو أحمد عمر مختار، عبد المطيف دمحم الخطيب

 .م2000/ه 1421،  1الكويت، ط العممي

 ة،دار الكتب العممي ،المخصص :ه(458)ابن سيده أبو الحسن عمي بن إسماعيل-28
 .ت .د ،ط د.بيروت لبنان 

)د.  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،قاموس األلوان عند العرب :عبد الحميد إبراىيم-29
 م.1989ط( 
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 ،االختالفالدار العربية لمعموم و منشورات  ،: معجم السيميائياتفيصل األحمر -30
 م.2010ه/1431، 1الجزائر ط

 ،عبد الحميد ىنداوي  قيق، تح: كتاب العين ه(170-)الخميل بن أحمد  لفراىيديا -31
  م.2003ه/1424لبنان، ، ، بيروت1ط  دار الكتب العممية

: معجم البمدان،  دار ه(626-الرومي) بن عبد هللاالحموي أبو عبد هللا ياقوت  -32
 د.  ط، د. ت. صادر،  بيروت، 

 :معاجم السير و التراجم 
جذوة المقتبس  :ه(488-)دمحم بن أبي نصر فتوح بن عبد هللا األزدي والحميدي أب -33

  السويفي: منشورات دمحم عمي بيضون روحَية عبد الرحمن  ، تحقيقفي ذكر والة األندلس
 م.1997ه/1417 ،1ط ،لبنان ،بيروت

 بغية الممتمس في تاريخ رجال أىل األندلس ه(:599 -أحمد بن يحي ) الضبي   -34
 1ط ،بيروت ،دار الكتاب الّمبناني ،القاىرة، المصري  الكتاب دار، ي األبيار  إبراىيمتحقيق 
 .م1989ه/1410
  مراجعال: 

 أندلسية معممة ىي و)األثار و األخبار في الّسندسية الحمل :أرسالن شكيب األمير -35
 المغرب ،فاس ،الكبرى  التجارية المكتبة ،(المفقود الفردوس ذلك عن جاء ما بكل تحيط

 . م1936/ه1355. 1ط
 دمشق ،الَتوزيع الَنشر و لمطباعة اليمامة دار ،األندلس من نساء :جمعة خميل أحمد -36

 القرآن في الّموني التشكيل جمالية :الصفار مرىون  ابتسام .م2001/ه1،1421ط ،بيروت
 .م2010، ط. د ،األردن ،اربد الحديث الكتب عالم ،الكريم

 ،مصر القاىرة ،المعارف دار ،رالمعاص الشعر في الرمزية و الرمز :فتوح دمحم أحمد  -37 
 .م1984،ط. د



 ................................................................قائمة المصادر والمراجع

 

296 

 اإلسكندرية ،الجامعية المعرفة دار :العربي األدب في دراسات :الشعراوي  ناىد أحمد -38 
 .م2009،ط. د ،مصر

 :يوسف أحمد -39
 منشورات ،لمعموم العربية الدار ،(العالمة فمسفة في سيميائية مقاربة)المفتوحة الدالالت -

 .م2005/ه1426 1ط ،البيضاء الدار ،بيروت ،العربي الثقافي المركز، االختالف
 لمعموم، العربية الدار ،(العالمات جبر و السيميائي المنطق) الواصفة السيميائيات -  

 .م2005/ه1426 ،1ط المغرب،
 :كويإ ُأمبرتو -40
 الدار ،العربي الثقافي المركز ،بنكراد سعيد ترجمة تاريخو، و المفيوم تحميل العالمة  -

 .2010 ،2ط ،المغرب ،البيضاء
 و لنشر الحوار دار ،أودادا دمحم ،العماري  التيامي دمحم ترجمة ،البصرية األنساق سيميائيات -

 .م2013 ،2ط ،سورية  ،الاّلذقية  التوزيع
 دمحم جامعة مطبعة ،شعرىم من مختارات و األندلس من شعراء :فورار لخضر بن أدمحم -41

  .م1،2013ط،الجزائر، بسكرة، خيضر
 الثقافي المركز ،العرب عند البالغي و النقدي التراث في الفنية الصورة :رعصفو  جابر -42

  ،م1992  ، 3ط .المغرب، البيضاء الدار ،العربي
 الَتوزيع و لمنشر الوراق مؤسسة ،التطبيق و النظرية بين السيميولوجيا :حمداوي  جميل -43

 .م2001 ،1ط األردن،  ،عمان
 حضري  جمال ترجمة ،الخطابية و السردية السيميائية مدخل :كورتيس جوزيف -44

 .م2007/ه1428 ،1ط ،الجزائر االختالف منشورات
 الشعري  لمنص السيميوطيقي التحميل: ريطوري  جوويل مع بالتعاون  دولودال جيرار -45

 .م1994 ،1ط ،الرباط ،الجديدة المعارف مطبعة ،بوعمي الرحمان عبد تقديم و ترجمة
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 المناىل دار، فنية و داللية دراسة األندلسي الّشعر في الّمون  صورة :المغربي حافظ  -46
 .م2009/ه1،1429ط، لبنان ،والتوزيع الّنشر و لطباعة

 لمطباعة غريب دار ،مناىجو و إجراءاتو الداللي التحميل :زكي كريم الدين حسام  -47
 .  2ج ،ت. د ،القاىرة ،مصر ،والَنشر

 دار ،الشعرية التجربة و النقدية الجيود في أندلسية قراءات :البداوي  صالح حميدة -48
 .م2009/ه1430، ط. د ،عمان ،الضياء

 أبي بن زىير ديوان  شرح) شعراؤنا ،سممى أبي بن زىير ديوان :الحتي نصر حنا -49
 .م2004/ه1424 لبنان،، بيروت العربي، الكتاب دار ،(سممى

 :حسين خالد  -50
 ،حمبوني النشر و الترجمة و لمتأليف ،( التأويل إلى التشفير من)  العالمات شؤون  -

 م. 1،2007ط ،دمشق
 ،1ط ،دمشق حمب الرئيسية، الجادة ،(الَتأويل إلى التشفير )من العالمات شؤون  - 

 .م2008
: المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم العربية و إبراىيمرجب عبد الجواد  -51

دار النصوص الموثقة من الجاىمية حتى العصر الحديث. راجعو عبد اليادي التازي، 
 م.2002ه/  1423،  1. القاىرة. طالمعارف العربية

 و لمدراسات العربية سةالمؤس الغانمي، سعيد ترجمة التأويل، و السيمياء: شولز روبرت-52
 .م1994 ،1ط ، بيروت النشر،

واىرة  -53  الحامد دار ،أنموذجا األردني الّشعر في دالالتو و المون  :ىز اع دمحم طاىر الز 
 .م2008 ،1ط

 األزاريطة الجامعية المعرفة دار ،حديثا و قديما العربية المعاجم :يالخويسك كامل زين-54
  .م2007،ط. د



 ................................................................قائمة المصادر والمراجع

 

298 

 .ت. د ،ط. د ،األندلس شعراء تراسل :سميمان الرزاق عبد ـسالم -55
 :بنكراد سعيد -56

 .م2018/ه11439ط ،الرباط، ضفاف منشورات، (المعنى مراتب)النص سميائيات -      
 ،1ط ،المغرب مراكش ،النشر و لمطباعة تينمل دار ،السردية السيميائيات إلى مدخل -     

 .م 1994
 .م2005 2ط ،سوريا ،الالذقية ،الحوار دار ،تطبيقاتيا و مفاىيميا السميائيات -
 الثقافي المركز بورس، س .ش ،السيميائيات إلى مدخل التأويل و السيميائيات -    

 .2005 ،1ط  المغرب، ، البيضاء الدار العربي،
 .م2003 2ط الجزائر، االختالف، منشورات السردية، السيميائيات إلى مدخل -      

 التوزيع و لمنشر الميسرة دار ،األندلسي الشعر في جديدة دراسات :جرار دمحم صالح -  -57
  .م2014/ه1435 ،1ط ،األردن، عمان، الطباعة و

 ،1ط لبنان ، بيروت والنشر، لطباعة الطميعة دار السيمياء، في تيارات: فاخوري  عادل -58
 م1990

 دار ،حنا نصر الحتي تحقيق: زىير بن أبي سممى، شرح  ديوان: العباس ثعمب وأب -59
 م2004ه/1424،ط د. ،لبنان، بيروت ،الكتاب العربي

 و لمنشر الشروق  دار ،المرابطين و الطوائف عصر األندلسي األدب تاريخ :إحسان عباس
 .م1997 ،2ط ،عمان ،التوزيع

 لمعموم العربية الدار ،(المناص الى النص من جينيت جيرار) عتبات :بمعابد الحق عبد-60
 .م2008/ه1،1429 ط ،يقطين سعيد تقديم ،االختالف منشورات ،ناشرون 

 لبنان ،بيروت ،العربية النيضة دار ،األندلسي األدب في دراسات: عتيق العزيز عبد -61
 .م1976/ه 1396 ،2ط

 .ت.د ط،. د ،(وظواىر قضايا) العباسي الشعري : نافع الفتاح عبد -62
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 بمعباس سيدي ،(ومفاىيميا أسسيا) العامة السيميائية معالم :الشيباني فييم القادر عبد -63
 .  م2008 ،1ط ،الجزائر

. 1ط ،النشر و لمطباعة حزم ابن دار ،الكريم القران في األلوان :الياشمي المنعم عبد -64
 .1990م/ه1411 ،بيروت

  البنية في دراسة) الكريم القرآن في األلوان ألفاظ :زالل أبو السالم عبد الدين عصام -65
 .م 2006 ،1ط ،مصر ،االسكندرية الوفاء، دار ،(الداللة و

 في دراسة)اليجري  الثاني القرن  آخر حتى العربي الشعر في الصورة :البطل عمي -66
 .م1981/ ه1401 ،2ط، التوزيع و النشر و لمطباعة األندلس دار ،(تطورىا و أصوليا

 م.1967(.ط. د) العربي، الكاتب دار:  زيدون  ابن العظيم عبد عمي -67
 الشروق  دار ،الحديثة العربية القصيدة شعر في قراءات :الداللة :العالق جعفر عمي -68

 .م2002 ،1ط ،عمان
 .م2009  ،3ط ،القاىرة ،الكتب عالم  ،والمون  المغة :مختار أحمد عمر -69
 ،َيْعقوب بديع اميل شرحو و حققو و جمعو ،كمثوم بن عمرو ديوان :كمثوم بن عمرو -70
 .م1991/ه1،1411ط، لبنان ،بيروت ،العربي الكتاب دار
 (الشعري  المعنى تشكيل في إجرائي بحث) سيميائية لعبة الّمون  :جواد الجبار عبد فاتن -71
 .م2010/م2009 ،1ط ،تكريت جامعة ،التربية كمية التوزيع و لمنشر مجدالوي  دار
  1، طالمبنانية المصرية الدار، المعّذب الحب شاعر: زيدون  ابن و خضر فوزي  -72

 .م2002/ه1423
 النظرية بين السيميولوجيا ،حمداوي  جميل عن نقال ،الصورة سيميائية :ثاني هللا عبد قدور -
 .م2011 ،1ط ،التوزيع و لمنشر الوراق مؤسسة ،التطبيق و

 (مقارنة جمالية حضارية دراسة) االسالمي التراث في تجمياتو و التصوير: عبيد كمود -73
 .م2008/ه1428 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،التوزيع و النشر و لدراسات الجامعية المؤسسة
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 ترجمة و تقديم أشرف عمى دعدور ،األدب األندلسي :ماريا خيسوس روبييرا متى -74
 م.1999د.ط،  ،المجمس األعمى لمثقافة

بيروت  ،دار العمم لمماليين ،األدب العربي )موضوعاتو وفنونو( :مصطفى الشكعة -75
 .م1982 ،لبنان
 دار جرير :دراسات في الشعر الجاىمي ،تشكيل الخطاب الشعري  :موسى ربابعة -76

 م.2006، 2ط، اليرموك ،التوزيع لمنشر و
أصوليا و قواعدىا،  ترجمة رشيد بن مالك  : السيميائيةميشال آريفيو جون كمود جير  -77

 م.2002، د. ط ،االجزائر ـ،منشورات االختالف ،و تقديم عز الدين المناصرة
 –اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية ،دراسات في األدب العربي :ناىد أحمد الشعراوي  -78

 م.2009،د. ط ،مصر
دراسة تحميمية احصائية  -المونيالَرمز  الصورة الشعرية و: يوسف حسن نوفل -79

 .م1999 ،القاىرة ،النيل ،دار المعارف، -لمشعر)نزار قباني، صالح عبد الصبور(
المؤسسة الحديثة لمكتاب  ،الحواسية في األشعار األندلسية :يوسف دمحم عيد -80

 م.2003 ،3ط ،لبنان ،طرابمس
 الدوريات: مجالت و 

اتحاد  تصدر عن راث العربيمجمة الت ،في التراث العربي عمم السيمياء :بمقاسم  دف ة  -81
 .م2003ه/1424  سبتمبر، 91العدد ،الكتاب العرب

سيميائيات المسرح  ميائية ) السيميائيات االجتماعية،حقول سي :التيامي العماري  -82
مجموعة الباحثين الشباب دمحم التيامي العماري، منشورات  إعداد ، ترجمة وسيميائيات التمقي(

 المغرب. -مكناس ،اإلنسانيةكمية اآلداب و العموم  –في المغة و اآلداب 
: األندلسي )دراسة موضوعية نفسية( المشيب في الشعر الشباب و :رغدة عمي  الزيون  -83

 .1/ العدد42مج  ،ت( )د . ،1، طو االجتماعية اإلنسانيةدراسات العموم 
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 السوداء في أعين الشعراء العرب القدماء : المرأةخصاونة، و آخرون(سييل دمحم ) -84
 . 84مج –4، جبدمشق  ،مجمة مجمع المغة العربية

 من العالمات أنظمة ،السيميوطيقا إلى مدخل :آخرون  و حامد أبو نصر قاسم سيزا -85
 .ت.د، ط.د، القاىرة ،العربي العالم دار ،الثقافة و األدب و المغة
مجمة التدرج الّموني خصيصة تشكيمية في شعر ابن خفاجة األندلسي:  :ويسدمحم  -86

 :.م2013 ،1، العدد( bمج) العراق، –جامعة الموصل ، كمية التربية ،زاخوا  جامعة
 .م1998  2ط ،تونس، سوسة المعارف، دار ،األندلس في العرب بالغة :ضيف أحمد -87
السيميولوجيا بين  ،نقال عن جميل حمداوي ،  سيميائية الصورة :قدور عبد هللا ثاني -88

 م.2011 ،1ط ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيعالتطبيق:  النظرية و
مياء المثير ) من يتاريخ الكو  ابداعات النار :جولد وايتو  كاتي كوب ىارولد -89

سمسمة كتب  العصر الذري(  تحقيق فتح هللا الشيخ مراجعة شوقي جالل: إلىالسيمياء 
 .ثقافية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة و الفنون واآلداب، الكويت

مصطفى شعره،  تحقيق   ه(477- أبو بكر دمحم بن عمار األندلسي) ابن عمار -90
 م.2001، المغرب –وجدة  ،53العموم اإلنسانية رقم  منشورات كمية اآلداب و ،الغديري 
 :الرسائل الجامعية 

السياسي في األندلس خالل القرن الخامس اليجري الشعر : فورار أدمحم بن لخضر -91
قسم  ،كمية اآلداب والمغات، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه  دولة في األدب العربي القديم

 .م2004/2005 ،الجزائر –جامعة قسنطية  ،آدابيا المغة العربية و
 درجة لنيل مقدمة أطروحة األندلسي، الشعر في المون : الكوسا حم ادة فايز عبير -92

 العربية المغة قسم االنسانية، والعموم اآلداب كمية آدابيا، و العربية المغة في الماجستير
 .م2007-م2006 -ه1428/ه1472  سورية، البعث، جامعة
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دراسة في شعر  ،الصوت في الّشعر األندلسي جماليات الّمون و :فتيحة دخموش -93
جامعة  بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العموم في األدب العربي القديم ،الخامس اليجري القرن 

  م.2015-2014، الجزائر ،قسنطينة
 تحقيق ،األدب فنون  في األرب نياية :الوىاب عبد بن أحمد الدين شياب الن ويري  -94
 .م2004/ه1424 ،1ط،لبنان -بيروت ،العممية الكتب دار، الّدين نور حسن و قميحة مفيد
 ،صيدا  ،الميسرة المطبعة العصرية ،الموسوعة العربية :شفيق و زمالءه غربال دمحم -95

 . م2009، 3، طلبنان
المراجعة و التصحيح  ،معيد االنماء العربي ،الموسوعة الفمسفية العربية :معن زيادة -96

 )المدارس  ،: )أ. ش(1ق ،م1،1988ط ،عصماء نعمة ،عدنان حمود ،وطفى حماده ىاشم
 .المذاىب و االتجاىات و التيارات ( و
 



 

 

رس ـــــفه  
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  فهــــــــــــــــــرس الموضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
 أ ـ ط ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم 

 اء وـــــــــــــــــــــــــــالفصل األول : مفاهيم اصطالحية في السيمي
 ون ــــــــــــــــــــــــــــــــالل  

51 

 32 ائيـــــــــــــــــــــــــــنهج السيميــــــــــــــالتاريخية للم الدراسات  ـبحث األول:الم   
 31-32 .مــــــــــــــــــــــــــــــــفي القرآن الكري السيمياءـ   5
 35-31  .طالحـــــــالسيمياء في المغة واالصـ   3
.ايــــــــــــــــــــــتعريف العالمة و مراحمـ   2  35-22 
 23-22 .رســـــــــــــــــــــــــــــــــــفمسفة سيميوطيقا بيـ   2

 23-23 ةـــــــــــــــــــــــــــام العالمأقس 
 22-23 .ماســـــــــــــــــــــالمربع السيميائي لغري .  1

 22 ون ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية في الــــــــــــــــــــــالمبحث الثاني: مفاهيم اصطالح
 24-45 .الديني و الموروث اإلنسانيالّمون في . 5
 15-24 .طالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالص الّمون في المغة و. 3
 67-15 .العربي القديم الشعر سيمياء المون و أبعاده الداللية في القرآن الكريم و .3
 72-67 .وـــــــــــــــــــأقسام ون وــــــــــــــــــأصل المّ . 2

 31-72 غةــــــــــــــــــــــــــــــــــالل ون وـــــــــــاظ الل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثالث: ألف   
 76-75 .الفرعية في الّمغة العربية ألفاظ األلوان األساسية و.5
 76 .ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج .3
 33 .يةــــــــــــــــــــــــــــة العربـــــــــــــــــــــــاأللوان األساسية في الّمغ .2
 42-77 .يــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاأللوان الفرعية أو الثانو  .2
 85-42 .وان ـــــــــــــــــــــــــــــــقاء األلــــــــــــــــــ. مصادر است1

الفصل الثاني: سيميائية اللون و مصادره و أبعاده الداللية في وصف البيئة 
ة                                                 األندلسي  

88 

 88 ةـــــــــــــــــــــالبيئة األندلسي   فـــــــــــــــوص في سيميائي ة  الل ون المبحث األول:    
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 103-89  .ون ــــــــــــــــــــــــالمّ  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيميائي .5
 109-103  .يمون في الّشعر األندلسألفاظ الّمون والتّ  .3

 110 مصادر الل ون وأبعاده الداللية في وصف البيئة األندلسي ةالمبحث الثاني:   

امـــــــــــــــــــــــــــــــــأوال : وصف الط بي  115-110   تةـــــــــعة الص 

 119-115 .اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّري عالم الّزىور و .5
 121-119 .يةــــــــــــــــــــــــــــالكون واىرــــــــــــــــــــــــعالم الظ .3
 123-121  .اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المائيــــــــــــــــــــــــــــعال .2
 128-123 .ارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعال .2

 128 حركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانيا: وصف الطبيعة المت
 139-128 .ورـــــــــــــــــــــــــــــــــالطي ات والحيوانـــــــــــــــــــــــــ عالم .1
 140-139 .شراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــــــــــــــــعال .3

 140 ناعي ة ـــــــــــــــــــسيميائية الل ون في وصف الطبيعة الص المبحث الثالث: 
 144-140 .عماري ــــــــــــــــالّصورة الّتشكيمّية في الفضاء الم .5
 163-144 . ةــــــــــــــــــــــــــارة األندلسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي العماأللوان  .3

 166 .مرةــــــــــــــــــــــــــــــــــون في وصف المرأة والخــــــــــــــــــالفصل الثالث: سيميائية الل  
 167 .ف المرأةــــــــــــــــــــــــــــــــــون في وصــــــــــــــــــــــــــــــــة الل  : سيميائيالمبحث األول  

 177-167 ورة الحسية لمجسد.ــــــــــــــــــــــــــــالص المون و .5
لي  ــالح وصف الل باس وسيميائية اللون في  المبحث الثاني:   

 .نـــاألندلسيي
177 

 180-177 .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمب .5
 182-180 .ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح .3
 202-182  .ةـــعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألغراض الش المون و .2

 202 .ةالخمر وصف المبحث الثالث: سيميائية الل ون في 
 203-202 .ف مجالس األنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص  .5
 206-203 .مرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   .3
 206 .مرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس الخـــــــــــــــــك. 2    
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 207 المرأة  والخمرة  و بيعةالط  وصف ب  الحلي   المبحث الرابع: عالقة الل باس و
 214-207 .الطبيعةمي بوصف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح عالقة المباس و  .1
 2016-214 .ةـــــــــاألمكنة الحضاريّ وصف الحمي ب باس وعالقة المّ  .3
 217-216 .مرةـــــــــــــف الخـــــــــــــــــــــــــــــــــالحمي بوص باس وعالقة المّ  .2
 229-217  .ممون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن .2

 232 الحواسوني وتراسل ــــــــــــــاء الت شكيل الل  ـــــــــــــــــــــالفصل الرابع  : سيمي
 233 الت شكيلاط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنم و : الل ون ولالمبحث األ    

 252-233 الّتشكيل بالّتضاد الّموني .5
 258-252 . الّتشكيل بالّتنوع الّموني .3
 263-258   .الّتشكيل بالّتدرج الّموني .2
 267-264  .بالّتكرار الّمونيالّتشكيل  .2

 267 واس وسيمياء التشكيل اللوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاني : تراسل الح 

 267 .االصطالح .الحواس في المغة و5        

 270-267 .الحّس لغة 
 272-270 عالقتو باإلحساس  ون والمّ .3    

 272 دلسيـــــــــــــعر األنـــــــــــــــــــواس في الش  ـــــــــــــــــــــــالحـالمبحث الثالث:  تراسل    
 277-272  .المرأةو الخمرة  تراسل الحواس في وصف الطبيعة و .5
 280-277 .دلسيينــــــاألن ميّ ــــــــــــــــتراسل الحواس في الّمباس والح  .3
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 :ممخص الدراسة
في  قصائد القرن الخامس  يسعى ىذا البحث  إلى الكشف عن أىمية الّمون كظاىرة شائعة

تمارس حياتيا النشطة داخل المجتمعات االنسانية  التي  و لكون الّمون عالمة سيميائيةاليجري 
اتخذت من الشعر وسيمة لمتعبير، و السيما  شعراء األندلس الذين عبروا من خاللو عما يختمج 

 في نفوسيم
صورة المونية لقيام  ال كونيما ركيزتان أساسيتان التصوير و ذلك لقيامو عمى عنصري الخيال و  

أشواطا بعيدة و حظا وافرا في مضمار التوظيف  اّلموني   ظاىرة  قد قطعت  و ،في الشعر
و ذلك لما اكتنزه   ،الشعر األندلسي، و ليذا استحقت أن تكون موضوعا لمدراسة و محط الرحال

من  و ،من قصائد لونّية  تغنت بوصف الطبيعة و المرأة و الخمر شعر القرن الخامس اليجري 
خصوصيات  لي و احدى أىموني كأىم مؤسس لممنظر الجماىذا المخاض انبجس الينبوع  المّ 

 .و الدالالت السيميائية ،و غنيا باألبعاد ،الحياة البشرية التي سجل فييا حضورا قويا
 الالت العميقة التي ون تحميل سيميائي يرصد الدتحميل المّ و الغاية األساس من ىذه الدراسة ىو 

 و، من أجل الكشف عن بواطن الغموض تتوفر عمييا القصائد  في القرن الخامس اليجري 
و تجمياتيا و داللتيا  ،لذلك جاءت فكرة ىذه الدراسة نابعة من الحاجة إلى معرفة مفردات المون 

العالقة طبيعة في البناء الشعري من أجل فك الشفرات الموجودة بينو و بين الشعر لتوضيح 
 التحميمي و الوصفي ،التاريخيو اكتشاف ذلك من خالل اعتماد  المنيج  ،بينيماالموجودة 

  تتبعا لمظاىرة و انتقاء لنماذج داعمة لمفكرة.باإلضافة إلى بعض آليات االجراء السيميائي 
نظققري تطرقنققا فيققو ، الفصققل األول ربعققة فصققوللتحقيققه ىققذا اليققدف تققم تققأطير الدراسققة وفققه أ و

و الثالقققث و الرابققق  فصقققول  الثقققاني الّمقققون، و  و لمتبسقققيط بعقققض المفقققاىيم االصقققطالحية لمسقققيمياء
و مقا  تطبيقية خصصت لمكشف عن تجميات التوظيف الّموني في قصائد القرن الخامس اليجري 

عقة مقن ، لتختقتم الدراسقة بمجمو  يحممو من دالالت سيميائية تتخفى وراء نسقيج الخطقاا الشقعري 
ظققققاىرة التوظيققققف الّمققققوني قققققد أبرمققققت عالقققققة وطيققققدة مقققق  النتققققائج  كانققققت جّميققققا تصققققا فققققي أّن 

، و إّنمقققا خضققق  لقققم يوظقققف الّمقققون توظيفقققا  اعتباطيقققامقطوعقققات الققققرن الخقققامس اليجقققري  حيقققث 
 لمقاييس فنّية 



داللّيقة  لتجعقل منقو وسقيمة لتبميقا رسقالة ذات حمولقة ّية أخرجتو من طاب  الوصف الحسي و جمال
ترمققز إلققى قققيم و أبعقققاد وجمالّيققة و فنيققة ، و حضققارّية، و ثقافيقققة ، و تاريخيققة، و روحّيققة قدسقققية 

 دينّية
و عرقّيقة و نفسقية و اجتماعّيقة...و، و ذلقك يقوحي بمقدى رققي الفكقر االنسقاني،  و نضقج الممكقة 

بققالوعي اإلدراكققي    االبداعّيقة الشققعرّية عنقد شققعراء الققرن الخققامس اليجققري ، ممقا جعميققم يتميقزون 
 الذي نقموا من خاللو تجربتيم االنسانية الشخصية المبطنة بذاتيتيم. 

 القرن الخامس اليجري.ون، الشعر األندلسي، السيمياء، المّ  الكممات المفتاحية:
The study summary 

This research seeks to reveal the importance of color as a common phenomenon in 

the poems of the fifth century AH and the fact that color is a semiotic sign that 

exercises its active life within the human societies that have taken the poetry as a 

means of expression, especially the poets of Andalusia, through which they have 

expressed what they find in themselves 

Because it is based on the elements of imagination and photography as they are 

essential pillars for the color image in the poetry, The employment of color 

phenomenon has gone a long way in the field of Andalusian poetry, and therefore 

deserved to be the subject of study and the subject of backpacker, and that was 

absorbed by the poetry of the fifth century AH of Poems of color sung by the 

description of nature and women and wine, and from this labor the color fountain 

was Spout, As the most important founder of the aesthetic view and one of the 

most important characteristics of human life, which recorded a strong presence, 

rich dimensions, and semantic indications. 

The primary purpose of this study is to analyze color a Semiotic analysis of the 

deep semantics available to the poems in the fifth century AH in order to reveal the 

mysteries of mystery, to observe the profound connotations that are available to the 

poems in the fifth century AH in order to reveal the ambiguous ambiguity, 

Therefore, the idea of this study stems from the need to know the vocabulary of 

color, its manifestations and significance in the poetic construction in order to 

decipher the codes between it and poetry to clarify the nature of the relationship 

between them, and to discover this through the adoption of the historical approach, 

descriptive analytical, semiotic action mechanisms following the phenomenon and 

selecting models to support the idea. 

To achieve this goal, the study was framed according to four chapters, The first 

chapter is theoretical in which we discussed the simplification of Some 

conventional concepts of Semiotics and color, Second and third and fourth are 

practical chapters devoted to detect manifestations of Color employment in the 

poems of the fifth century AH and the implications of semiotics hidden behind the 

fabric of poetic discourse, to conclude the study with a set of results, most of 



which indicate that the phenomenon of color employment has concluded a close 

relationship with the pieces of the fifth century AH, Where the color was not 

employed arbitrarily, but was subjected to artistic and aesthetic standards, which 

produced the character of sensory description to make it a means to communicate 

A message with a semantic load symbolizes values and dimensions (Aesthetic, 

artistic, cultural, historical, spiritual, sacred, religious, ethnic, psychological, social 

...), This suggests the extent of human thought, and the maturity of poetic creativity 

among the poets of the fifth century AH, which made them distinguished by the 

cognitive consciousness through which they conveyed their personal human 

experience, which is inherent in their own selves. 
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