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جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

مدخل

لقد كان بديهيا أن تكون الطبيعة األندلسية وقد رأيناها أحسن بقاع اهلل خصبا وخضرة –

حسب ما نقلت إلينا المصادر – موضوعا رئيسا في القصيد األندلسي وكان بديهيا أن يكون

الوصف وسيلة الشعراء في نقل مشاهدها الرائعة ومحاسنها الفاتنة الماثلة في أزهارها وورودها

وأشجارها وأثمارها ومياهها وحدائقها وبساتينها ،وقد استطاع الوصف بما سخر له الشعراء من
وسائل كان اللون أهمها أن يكون خير شاهد وخير ناقل للطبيعة األندلسية بعمومها وكانت الطبيعة
الفاتنة هي الدافع في انتشاء وازدهار فن الوصف والتلوين لدى األندلسيين .ويجدر بنا هنا أن نذكر

أن باحثين قد وقفوا أمام وصف الطبيعة األندلسي مؤكدين أن األندلسي سار فيه رديفا ألخيه
()1

المشرقي مقلدا ومقتفيا أثره ويقفون في العادة أمام شاعرين هما ابن الرومي
()3

والصنوبري

ت 382هـ،

ت 233هـ ،ويؤكد بعضهم أن نضج الوصف كان يرجع إلى فضلهما ،ونحن ال نريد

أن نغوص في غمار هذا الموضوع لكننا نشير إلى أن ما ينبغي أن نلفت النظر إليه أن أدب كل
امة يكون مرآة عاكسة لتلك األمة ،لذلك كان ألشاعر الجاهلي ناقال من خالل شعره لصحرائه أو
لجوانب منها ،كما أن اإلسالمي حمل النكهة اإلسالمية أن األموي والعباسي كليهما حمال بيئتهما،

وليس غريبا على الشعر األندلسي أن يكون حامال لطبيعته وما يزخر فيها من جمال وألوان ونقول
بأن وصف الطبيعة كان أم ار واقعا إذ كان على هذه الطبيعة التي أحسن اهلل صنعها أن تكون ذات

هيمنة كبيرة على مخيلة األندلسي وفنه ،ولو لم يكونوا مسبوقين في هذا الفن لكانوا دونما شك

ابتكروه ،وبإمكاننا أن نستدل بكثرة ما أبدعوه في هذا الفن على أن رغبتهم الذاتية المنفعلة بالطبيعة
وسحرها ،كانت السبب الرئيس في االحتفاء بهذا الفن ولو كان التقليد هو الدافع لما وجدنا مثل ذلك
الكم بل لما وجدنا الطبيعة متغلغلة ،عالوة على استقالليتها ،في كل موضوعات األندلس ثم أن

واحدا من الكتاب هو "مقداد رحيم خضر" يثبت بالحجج التاريخية أن الصنوبري وشعره الذي وصل
إلى األندلس لم يصل إال في وقت كان األندلسيون قبله بزمن ،يخوضون في هذا المضمار ثم انه
ينفي أن يكون شاعر واحد قد أثر في نتاج هائل كنتاج األندلسيين( .)2وهناك من أنصف

األندلسيين وقضى لهم بالتفوق وابراز عبقريتهم النادرة في هذا الشأن كـ"جودت ألركابي"" ،محمد
ألفقي" و "عبد العزيز عتيق")3(.ويهمنا هنا التركيز على أن الطبيعة بوفرة نبتها كانت مسرح األلوان
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وان عمل الشاعر يساوي عمل الرسام ،إذ يتعانق الشعر و الرسام اشد ما يكون التعانق في

الوصف ( وأما الوصف فيجب على الشاعر فيه أن يستعمل األلوان بقدر ما تكون منسجمة طريفة
يكون موضوعها رسوال آمينا بين وجدان الشاعر وقارئيه ) .)5(.ففي الطبيعة ( اخضرار واصفرار

وفيها أوراق خضر نضيرة وأغصان مياسة ،وفيها نور وأزاهير وشذا وعبير وفيها حفيف الغصون
()6

وتغريد الطيور وفيها مياه صافية فضية بالضحى عسجدية عند األصيل )

كل ذلك يحتاج من

الوصاف ما يحتاجه من الرسام ( من ألوان بهيجة بحيث يستطيع أن يجعل من أبياته لوحة نضرة
()7

تجذب األنظار وتخطف األبصار )

إذ أن مهمة الشاعر الوصاف ال تعدو أن تكون كمهمة

الرسام إذ يعمد في اغلب حاالته إلى نقل مشاهد مرئية من الطبيعة بلغة ملونة ،واال كيف له أن

ينقل منظ ار ملونا – والطبيعة جميعها لوحة ملونة – إلى حيز الفن الشعري ما لم يتخذ من اللغة

الملونة أساسا يحاكي به منظر الطبيعة وعلى أية حال فإن هذا التصوير كان في بعض حاالته
يمتزج بتلوين خفيف لحاالت النفس ،ولم يكن تصوي ار جامدا أو باردا ،إن الفنان الشاعر كان يجمع
بين متطلبات العين الباصرة ،ومتطلبات النفس الشاعرة وهذا ما يفسر امتزاج الطبيعة وألوانها

بموضوعات نفسية كالعشق والهيام أو المدح والهجاء  ...الخ ،إذ ال يكاد يخلو غرض من إشراك

الطبيعة في البوح بأس ارره ،كما انه ال يخلو غرض من االستناد إلى اللون صراحة أو استيحاء.
()8

ويقف مؤرخو أألدب أألندلسي أمام العصر األموي.
()9

إليه ،وبالتحديد في أول القرن الرابع الهجري

شيوع هذا الفن (وصف الطبيعة ) واالرتياح

فلقد ( قام كثير من شعراء القرن الرابع بمحاوالت

موفقة في وصف الطبيعة مجملة في شكل رياض وبساتين ،ومفرقة في شكل ورود وأزاهير وأشجار
()10

وأثمار وأطيار وانهار )
((11

شكلها المتميز

وهو القرن الذي يرى فيه المؤلف أن الشخصية األندلسية أخذت فيه

غير أن تلك المحاوالت ( لم تتسنم مكان الذروة إال في القرن الخامس الهجري
()13

وما قد تاله من قرون )

وعلى سعة النماذج الوصفية في هذه العصور التي نحن بصدد دراستها

فان تركيزنا على اللون في سياق وصف الطبيعة سينحو منحى األخذ من كل بستان وردة واال فإن

كتابين يعجان بهذه النماذج الوصفية عجا هما كتاب " التشبيهات " البن الكتاني 330هـ " و

البديع في وصف الربيع " للحميري 330هـ .وهدفنا من هذه الوقفة التاريخية أن نشير إلى أن اللون

رافق الوصف منذ بروزه عند شعراء األندلس فهو صنوه ورديفه بل وسيلته الوحيدة في نقل
المشاهدات ونقل المعنويات كما سنرى.

أوال :اللون والطبيعة الصامتة-:
أ  .الرياض:
إن تكن المصادر قد أمدتنا بما فيه الكفاية عن جمال األندلس وروعة منظرها فال شك إنها

أروع من ذلك وأبدع حينما يحل الربيع إذ تكتسي األرض بمقدمة حلة بديعة من الزينة األنيقة،
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وتتلفع بمعطف بديع من الخضرة الندية الساحرة فتتفتق اإلزهار والورد بألوان السنة المخبأة ،وتلتف

األشجار بخضرتها الداكنة المشبعة برواء يرشح رقة ونضرة ،فتستوي األندلس ،بعد ذلك ،لوحة
بارعة الصنعة فائقة الدقة لم يكن للشعر والشعراء من وظيفة ينبغي أن تشغلهم سوى جعل الشعر

وسيلة صادقة تستجيب لهذا الجمال المشاهد فتفتعل به وتصوغه كلما كان خالدا ،كأقل واجب ،وقد

استطاع الشعراء أن ينقلوا لنا الربيع بألوانه واصباغه المبثوثة في رياضه لكأن الربيع طراز يكسو

الرياض مالءة غير ملحمة أو رداء غير منسوج على حد قول ابن عبد ربه:

وروضة عقدت أيدي الربيع بـــــــها

نـو ار بنور وتزويجا بتزويــج

توشحت بمالة غيـــر ملـــــــحمة

من نــورها ورداء غير منسوج
()13

وجللتهــــا بأنماط الديابيـج

فألبست حلل الموشـــي زهرتـــــها

أو تبدو كبسط من الموشي الملون البديع على قول ابن هاني:

من الوشـــي إال أنها ليس ترقَع

وقد بسطت فيها الرياض درانــــكا

()14

شع
زرابي من أنوارها ال ت َو َ

وغرد فيها الطير بالنصر واكتســت

فتغدو الطبيعة مزهرية جماعة لأللوان اآلسرة حين النظر إلى ألوانها المتجاورة ما بين احمر

قان وأصفر فاقع وابيض ناصع ،على قول احمد بن فرج:
لبست بها األيام وشيـــــــــا رائـقـــــا
أما الربيع فقد أراك حـدائقــــــــــــــا
للوجد كالمعشوق فاجأ عاشــــــــــقا
من قاني خجل واصفر مظــــــــــــهر
()15
غير الســــــــحائب لؤلؤا متناسقا
وكأنمـا نثرت علــــــــــــــى أجفانهـا
وتتبرج كاشفة عن ألوانها المتخالفة ما بين صفراء وبيضاء على قول ابن هذيل:
ريحـــان ريح صبــــــا وريح جنوب
متخالف األلوان يجمــــــع شمــلـه
()16
بيضـــــاء صب جائــــــح لحبيب
فكأنما الصفراء إذ توحي إلى الـ
مما تشكل بتخالفها وتناظرها أحسن منظر تلتذه العيون والقلوب على قول عيسى بن

قزمان:
حسـنا وفي األلوان غير نظائــــــــــــــــــــــــر
متخالفـــــــــــــــــــــــــات في الربا فنظائر
أو مخـــبرا في حســـن روض ناضــــــــــــــر
ال شيء أحسن منظرا أن قســـــــــــــــته
()17
أو غبــــــــــــت زادك في النسيم الحاضر
إن جئته أعطاك أجمــــــــــــل منـظـــــــر
وتضحك األرض عن ألوان حسان على قول ابن نفيل:
فكســــــــــــا الثرى من كل لون أزهر
اهدى الربيع إليه سكب سمائـــــــــــه
()18
عن ابيــــــض يقق يروق واصفر
ضحكت متون األرض عند بكـــــــائه
وتسكب الشمس أشعتها الفضية والذهبية صبحا وأصيال على الطبيعة في ربيعها الزاخر
باأللوان فتبدو لوحة بارعة الجمال فائقة الحسن على قول ابن اآلبار:
وافتــــــــر عن عتباه بعد عتــــــــــــابــه
لبس الربيع الطلق برد شبابــــــه
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واراك باألشجار خضـر قبـــــــــــــــــــابه
فأراك باألنوار وشي بـــــــــروده
()19
وغدا يفضضها بدمــــــــــــــع ضبابه
أمسي يذهبها بشمس أصيـــــــله
ولكأنها من وشي صنعاء الرفيع بروعة ألوانه ودقة تناسقه على قول أبي عامر بن مسلمة:
()20
من وشي صنعاء السري الرفيع
كأنمـــــــــــــــــــا أنـــواره حلة
أو تبدو بسطا مدبجة بألوان فريدة على قول ابن اللبانة:
بأنـــواع ألوان حسان فرائـــــد
كأن رياض الحزن بسط ٌتدبّجت
لقد كان حريا إذا بالشعر األندلسي أن يهتز اهت از از لتلك األلوان المبثوثة في طبيعة األندلس

()21

الجميلة ،وتكفينا الشواهد السالفة في تأكيد المدى الذي وصلت إليه ألوان الطبيعة من سحر وجاذبية
وتأثير في النفوس الشاعرة ،وقد كان لذلك السحر اللوني الذي انبهر به شعراء عصرنا قاطبة أثر

تجلى فيما سقناه من رصد شعري هائل أللوان الطبيعة .على أن المالحظ أن وقوف الشعراء أمام

ألوان الطبيعة لم يكن مقتص ار على ما أوردناه من رصد عام أو موحيا باأللوان إيحاء كالتدبيج أو

الوشي أو التوشيح أو البسط المدبجة ،بل وقفوا – عالوة على ذلك – وقفة دقيقة أمام ألوان الطبيعة

الماثلة في إزهارها وورودها وأشجارها وثمراتها ،ويمكن القول إنها اعتمدت في ذلك طريقتين اثنتين:

األولى :إن الشاعر األندلسي في رصده الشعري أللوان الطبيعة كان يقف عند مجرد الرصد اللوني

وال يتعداه إلى سواه هادفا من رصده ذلك إجالء الصورة اللونية جالء بار از للعين وحسب

مستعينا بأية وسيلة فنية في سبيل ذلك.

والثانية :إن الشاعر األندلسي كان في رصده اللوني الصريح لما هو مبثوث في الطبيعة يستغل
مديات اللون وايحاءاته في سبيل النفاذ إلى النفس والتعبير عن خلجاتها .انه ينطلق من

لون الزهرة إلى أوجاعه وأوصابه مستفيدا من إيحاءات اللون التي يطويها في جوفه وقد

سرنا مع الطريقتين على هذا النحو.

وقـف الشــعراء أمــام ألـوان أإلزهــار والــورود واألثمـار واألشــجار مصــورين ونـاقلين ألوانهــا نقــال

يقوم على الدقة فينقل اللون الواحد مفردا أو أأللوان مجتمعة في وردة واحدة أو أكثر من لون ألكثـر
من وردة يجمعهن مجلس واحد أو في حديقة واحدة وهو نقل ال يكـاد يتجـاوز التشـبيه إلـى شـيء ،إذ

الغرض منه الوصف ألخالص للون ألزهرة أو الوردة كما هي عليه من حمـرة أو صـفرة أو بيـاض أو
سـواد أو كمــا هــي عليــه مــن لــونين اثنــين كالبيــاض والسـواد فــي االضس ،أو الصــفرة والبيــاض كمــا فــي

السوس ــن والبه ــار،أو البي ــاض والخط ــوط الحم ــر ف ــي الياس ــمين أو ك ــأاللوان الممتزج ــة ف ــي البنفس ــج
والمجتمعة في الخرم ...انه تصوير يقوم أكثر ما يقـوم علـى المشـاهدة والتسـجيل ،إذ علـى الواصـف
أن يكن دقيقا في نقل ما يشاهد وما يـرى ومـا يصـف فأمـا األلـوان التـي رصـدت مجتمعـة ألكثـر مـن

وردة دون تحديد قول عبد الرحمن بن عثمان 225هـ:
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درانيك أفواف تــــــــــجلت رقومــــــــــــــها
ورود تباهي الشمس في رونق الضـــــــحى
مضرجـــــــــــــــــــــــــة أبشــــارهن كأنــها
فالورد كالنجوم الطوالع وتتوزع ما بين

بأحمــــــــــــــــر قان بين اصفر فاقـــع
بمطلعــــــــات كالـــــــنجوم الطوالـــــع
()22
خدود تجــــــلت عن حسور البراقع
أحمر قان وأصفر فاقع وهي فـي حمرتهـا كأنهـا خـدود

حسان .ومثله قول أبي بكر بن نصر:
وقد راقني من يانـــع النور فاقــــــــــــــــع وقان وأحــــوى حالك اللون أسوده
فالفاقع صفة األصفر ،والقـاني صـفة األحمـر واألحـوى سـواد إلـى خضـرة أو حمـرة إلـى سـواد
()23

وهــي أل ـوان األزهــار مجتمعــة دون تحديــد ،والمالحــظ إنــه تصــوير صـريح لألل ـوان يقــوم علــى الرصــد
المباشر والمالحظة المرئية لما تقع عليه العين من مشاهدات ومرئيات .هذا عـالوة علـى أنهـم وقفـوا

أمام أزهار وأنوار وأثمار وأشجار منفردة ناقلين ألوانها كما هي نقال صريحا ومباشرا ،فلقد وقفوا أمام
حمرة الورد وكثي ار ما ربطوه بحمرة الخد ،يقول الرمادي:
()24
قد علتــــــــــها حمرة مكتسبــــة
يا خدود الحور في إخجالـــــــها
ويقول:
()25
في قدره عبد لورد الخــــــــــدود
فالورد مولى الروض لكنـــــــــه
ويقول ابن اآلبار 322هـ عن حمرة الورد:
وعـــــــارض المســـك عرضـــــــــــــه
حتــــــــــــــــى إذا الــورد حــــــــّــي
()26
أزارهــــــــــــــا منفضــــــــــــــــــه
أبدى غالئــــــــــــــــــــل حمــــــــــرا
ويقول الحميري عن الخد مستمدا حمرة الخجل من الورد:
خــجـــــــــــــــل الخد من سنا خجـالته
نفحـــة المسك من شذا نفحاته
()27
ّر فجاءت بـه على حسب ذاتـــــــه
مزجــت حمرة اليواقيت بالــــد
أما أبو عامر بن مسلمة فيقول:
رنــــــــــــــــا بطرف ولمـــــــــــــــــــــح
أمــــــــــــــــا ترى الورد وقـــد
عـــلـــــــــــــى بــــــــيض وضــــــــــــح
كأنــــــــــــه دم جــــــــــــــــرى
()28
لــــــــــــــحظ محــــــــــب فا نجــرح
أو خــــــد عض عـضـــــــــــــه
وهذا تصوير لحمرة الورد يقوم على رصد الشبه اللوني بينه وبين الخدود مرة والدم مرة ثانية
وان نكــن نجــد الصــورة قائمــة علــى التناســق والتـواؤم بــين حمـرة الــورد وحمـرة الخــد بمــا فيهــا – عــالوة
على تساوي لونهما – من رقة وجمال ،فإننا ال نكاد نلمس التوفيق بين حمرة الورد وحمـرة الـدم علـى
األعناق البيض ،فهما أحمران لكن رقة الورد وجماله ال تتوافق مع منظر الدم المحيل إلـى الصـخب
والفــزع والخــوف ،ويكــون مثــل هــذا ال ـربط ضــئيال وممجوجــا فــي مســتواه الفنــي .كمــا وقف ـوا أمــام زهــرة

الياسمين مبهورين بجمال لونها المشرق األبيض كالكوكب ،تحيط به خيوط حمـر كأنهـا خـد عـذراء،

يقول المعتضد أحد ملوك الطوائف المولعين بالياسمين:
كواكـــــب في السماء تبـــــيض
كأنمــــا ياسميننا الغـــــــــــــــض

جملة كلية الرتبية األساسية

232

العدد الثالث والسبعون 2102

الطبيعة األندلسية وأثرها يف استثمار اللون الشعري  ..........................................................................................................................م .لؤي صيهود فواز
()29

كــخد عذراء نالــها العـــض
والطرق الحمــر في جوانـــــــــبه
كما وصف وهو في قضبه الخضر كأنه مداهن من فضة صافية:
كأنــــــــــه في قضــبه الضافيــــه
وياســـمين حســـــــــن المجتلـــى
()30
مداهن من فضــــــــة صافيــه
زمرد رصــع ما بينــــــــــــــــــــه
ويقف ابن القوطية وقفة متأنية أمام بياض الياسمين الناصع فوق خضرته ومتخـذا مـن حـب
الملوك له دليال على سموه ونزاهته:
وأبيض ناصـــع صافي األديــــــم
نزيه النفس همته المعــــــــــــالي
فلست تراه إال عنـــد مـــــــــــــلك
كمــا وقفـوا أمــام البنفســج ووصــفوا ألوانــه

تطــــــــــــلع فوق مخضر بهيـم
ذكي العرف مسكـــــــــي األديـم
()31
خاصي كريـــــــــم
وإال عند
ّ
الممتزجــة مــا بــين الحمـرة والزرقــة أو الســمرة فــالوزير

الكاتـب أبـو األصــبع بـن ع بــد العزيـز يقــدم لنـا قطعـة وصــفية مـن البنفســج وألوانـه التــي تـدل علــى أن

الشعراء كانوا حريصين أن يبلغوا الدقة في الوصف.
()
وأفادنـــــا عطرا بال ع َّطــــــــــــار
ــــوار
وبنفســـــــج أربــى على الن َّ

وبســــــــاطه في خضرة األشجار
فكأ َّنمــــا أعـاله في فيـــــــــــروزج
في لونـــــها من صــــــنعة الجبار
هو مسكة خلقت لها أوراقــــــــــها
في يــوم صحو فتنة الن َّظــــــــــار
أو رقعة زرقاء من كبد الســــــــمـا
َّ
للزعـــــــــــفران مواضــــع اآلثار
أو ل َّمة الحسناء تحسب وسطهـــــا
()32
أو لجة كحـــالء َّ
سرت لينا على مقدار
هزتها الصــــــــبا
فتـــــــــك َّ
فهــو كــالفيروزج األزرق ،وزرقتــه مــن كبــد الســماء حــين صــحوها إذ تكــون أشــد وضــوحا فــي
زرقتهــا أو شــعر حســناء مزعف ـرة ،أو لجــة كحــالء وهــي كمــا نلحــظ محــاوالت متتابعــة لوصــف لــون

البنفسج الممتزج بأكثر من لون ويبدو صعبا التوفيق في وصفه وصفا دقيقا يطابق مرآه .ونلقى ابـن
األبار يعاني كذلك في وصف لونه وايجاد الشـبه لـه معانـاة تكشـف أن األندلسـي كـان يحـرص علـى

الدقة في الوصف اللوني فيقول:
في حســــنه لعـــــــس علـــــــيه باد
األغر كأ ّنه
وبنفسج الروض
ّ
()33
نسقــــا وقد خضبت من الفرصاد
ال بل كأجنحة الفراش تألقت
فهو ذو لعسة ( سمرة ) حينا وكأجنحة الفراش خضبت بحمرة الفرصاد حينا آخر.
كما نجد أبا علي إدريس بن اليمان (  370هـ ) يقول:
من لونه األحـــــوى ومن إيـــــناعه
لنوار البنفسج ألســــن
شهدت ّ
()34
قمر الجبين الصلت نور شعاـعه
بمشابه الشعر األثيت أعــــاره
فلونه أحمر إلى سواد أو سواد إلى خضرة ،ثم هو في سياق آخر شبيه بـأطراف الثـدي وهـذا

كما يراه صاحب البديع – من اإلختراع السري إذ يقول:
()35
طبع الشبيه فوق ثدي الكاعب
طبع الربيع على بشاشته به
ومرة ثالثة يشبهه بلون أطواق الحمام:
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()36

نثرت به خضر الحمام عقودها
ضحك البنفسج فوقها فكأنما
وعلى أية حال فقد كان البنفسج من األلوان الممتزجة التي أشكلت على الشـعراء فـي رصـدها رصـدا
دقيقا مما استدعى اللجوء إلى أكثر من تشبيه وأكثر من محاولة إليجاد النظير.

كمــا وقفـوا أمــام شــقائق النعمــان واصـفين حمرتــه التــي تشــبه الخــدود أو العقيــق وسـواده الــذي

يشبه الشعر ( اللمم ) أو المسك ،يقول أبو الحسن بن علي:
ـتقت ومــــسودها من حالك اللــــمم
إن الشقائق من حمر الخدود قد اشـ
()37
حمر قد اصطلمت من قانئ األدم
كأنها في المروج الخضــــر أبنــــية
ويقول مصور السواد في مداهن من عقيق:
بســطت في مداهن من عقـــــــــيق
وكأن الســــــواد فيهــا غــــوال
()38
صب بالعمد في كؤوس الرحيق
أو نثير من طيب المسك محض
ويفوق أبو العامر بن مسلمة سابقيه في وصف ألوان شقائق وصفا واضحا في قوله:
ئق تنشــــــــــــط إلى المــــدح
وتأمل حسن الــــــــــــــشقا
()39
قاعة المــــــــــــسك يلتمح
مثل كأس العقــــــــــيق في
كمــا وصــفوا النيلــوفر وقــد ( أكثــر الشــعراء األندلســيون القــول فــي تلــك الزهـرة العطـرة فوصــفوا
()30

هيأتهــا وألوانهــا وعاداتهــا )

والنيلــوفر مــن النباتــات المائيــة وزهرتــه ذات لــون ابــيض وس ـطه س ـواد

تتفتح نها ار وتغمض عينها ليال يقول ابن اآلبار:
جفونه بالعشاء منطبقة
وناصع اللون أسود الحدقة
مصو ار سواد وسط الزهرة بسواد الحدقة وبياضها ببياض العين ،ويقول:

()41

وأوراقه كعبة من لجين

()42

توسطها الحجر األسود

ويقول الحميري:
فيه بقيــــــة حبــــــر
كمحبر مــــن لجيـــــن
كما يصوره محمد بن عباد تصوي ار ينبئ عن أبهة الملوكية التي كـان يرفـل فـي أثوابهـا حـين
()43

تــولى قضــاء اشــبيلية فهــو يــرى فــي النيلــوفر جــام در فــي تألقــه ،ووســطه فــص مــن الخــرز األســود (

السبج ) يقول:
يا ناظرين لذا النيلوفر البهج
كأنه جــــــــام در في تألقـــه
ويقول:
كأنما النيلوفـــــــر المستحسن
مقلــــــــــــــــة خود ملئــــــت
وخاتـــــــــــم من فــــــــــضة
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وطـــــيب مخبــره في الفــوح واألرج
()44
صا من السبج
قد أحكموا وسطه ف ّ
ألغصـــــــــــــــــــــــــن البـــــهـــــج
سحـــــــــــــرا وغــــــنجا ودعــــج
()45
وفـــــــــــــــضة من الســــــــبج
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وهــي األبيــات التــي علــق عليهــا صــاحب البــديع ،إذ وقــف أمــام البيــت الثــاني مشــي ار إلــى دقــة

تصوير زهرة النيلوفر وتشبيهها بالعين ،وما صـور بـالعين كـالنرجس أو البهـار لـدى بقيـة الشـعراء ال

يصل إلى هذه الدقة التي يتوافق فيها النيلوفر ببياضه وسواده مع العين.

كما وقفوا أمام األقحـوان ولونـه األبـيض الممتـزج بصـفرة محببـة ،يقـول أبـو الحسـن ابـن علـي

في لونه:
كأنّ نــــــــــور األقــــــــــــــاحي
أو لؤلؤ حول صـــــــــــــــــــــفر
وقد بدا فــي غصـــــــــــــــــون
ونلحظ أن األندلسيين كثي ار ما يربطون

در تضــــــــــــمن عســـــــــــجد
ضد
من الــــــــــــــــــــــيواقيت ن ّ
()46
مخضرة كالزبرجــــــــــــــــد
بين ألوان الطبيعة ،وألوان األحجار الكريمة كالزبرجد

والزم ــرد ،وأحيان ــا الفي ــروزج ،كم ــا يربطونه ــا بال ــدر وال ــذهب والفض ــة لمنحه ــا ص ــفات الن ــدرة والروع ــة
والجمال.

يقول ابن االبار عن األقحوان يحيط ببركة كأنه لبة من الدر:
()47
حفت من الدر حولها لبه
كأ ّنها راحة بهــــــــــا غصـــــــــن
ويقول أبو القاسم البلمى أحد شعراء العبادين عن األقحوان رابطا إياه بالثغر المزعفر:
بنفــــــــيس اللُّجــــين والعقــــيان
عيني منــــظر األقحــــــــوان
راق
ّ
()48
بعد عود األراك بالزعفــــران
ســــــــــوك فــــــــاه
ك ُّفه بالحبيب
َّ
وقد بلغت حساسية الشعراء فـي دقـة مالحظـة لـون األقحـوان مـا يـروى إن أحـد الشـعراء حـين

سمع بيتا يقول:
ضــــــــــة
فاألقــــــــــحوان بيـــــــــــــــــــاض
كأ ّنــــــــــــه ســـــــــــمط ف ّ
اعترض عليه ألنه وصف البياض فقط دون الصفرة قائال:
مقـــــــالـــــــــة لتــمـــــــــــــضــه
أبلــغ شـــــــــــــقيقي عــــــــــــني
الـــــــــــــذي وصــــــفته لم ارضه
بأن وصـــــــــــــف األقاحـــــــــــي
بأكــــــــؤس مـــــــــــن فضــــــــه
هـــــــال وصـــــــفت األقـاحــــــــي
صرف الــــــــــــــــنضار ومحضه
فيـــــــــعانـــــها ملبـــــــــــــــسـات
فــــــي خـــــــــواتم فضــــــــــــــه
أو ال فـــــــــــصفر اليــــــــــــواقيت
فـــــــي المـــهى المبيضـــــــــــــة
أو النــــــــــجوم تساقطــــــــــــــــن
()49
بالــــــــخــــمر في كـــف بضه
أو ال فجــــــــــــام مـــــــــــــــهــــاة
ويقول أبو عامر بن مسلمة مدققا الصورة الملونة لألقحوان كعادته:
إذ ظــــــــــــل يرنو بعيون حسان
وأقحـــــــــــوان راقنـــــــي نـــــوره
()50
محكمة في وسطها زعفــران
كأنـــــــــــه مدهـــــــنة من مـــــهى
فهو مدهنه من بلور وسطها زعفران ،إشارة إلى بياضه وصفرة وسطه.
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إن حـرص الشــعراء عــل الدقــة فــي وصــف اللــون اســتدعى مثــل تلــك المحــاوالت الســابقة التــي

كشــفت عــن مــدى حــرص الشــعراء علــى البلــود إلــى أقصــى درجــات الدقــة فــي ذلــك الوصــف لتلــك
األل ـوان .وقــد وصــف الشــعراء البهــار والنــرجس ،مصــورين صــفرتهما وبياضــهما تصــوي ار أكث ـره يقــوم

على التوظيف للصفرة سنراهما في عنواننا اآلتي .لكنهم أفردوا لكـل واحـد منهمـا مقطوعـة منفـردة بـه

وان كانا يتقاربان في لونهما( )يقول ألمصحفي في البهار بلونيه الممتزجين األبيض واألصفر:
()51
ولكنــــــه بالنفــــس ألطى وأعلق
حكى الفضة البيضاء والتبر منظــــرا
ويقول ابن دراج فيه في السياق نفسه:
()52
لــــــــــنا فـــــــضة نورت بالذهب
غصـــــون الزبرجد قــــــد أورقـــــت
كما يقول أبو عامر بن مسلمة:
إلــى الحــــــيا قلـــــــــة الهــــــجوع
كـــــــأنــــــــــه مقــــــــــلة تشــــ ّكى
بكــــأس تـــــــبر إلـــــى الربيــــــــع
ف كافــــــورة قـــــــــــد أو مــــت
أك ُّ
()53
سد مــن ثــــــــوبه النصوع
أو شعلة النـــــــار وســـــط مـــــاء
جـــــ ّ
إنـه تصـوير للــونين ممتـزجين همـا البيــاض والصـفرة مجتمعــين فـي البهـار لــذا ارتـبط تصــوير
الشعراء له بالفضة والذهب ،بالكافور والتبر وبالنار .كمـا وصـف لـون النـرجس لكـن أكثـر الوصـف،
للونه األصفر ،كان توضيفا لدالالت الصفرة كما سنرى في حديثنا في فقرتنا اآلتية.

كم ــا وقفـ ـوا أم ــام الخي ــري األص ــفر وص ــوروا ص ــفرته الظ ــاهرة ،يق ــول الحمي ــري ف ــي مع ــرض

المفاضلة بين األزهار وهي مما أزدهر في عصره:
أن عــــــــقد الــــــــورد قـــــــد رد
أصفر الخيـــري يشهــــــــــــــــــد
()54
منتقــــــى أغـــــــلى وأمـــجد
ويــــــــرى أ ّنــــــــــه البهـــــارال
ويقول ابن ألقوطية:
()55
مبرأ من صنوف النقص وال ّذام
وأصفر نرجسي اللون ِن ّمـــــــــام
وفي موضع أخر يصور سفرته الوردية بقوله:
فكأنما اشتقت حاله من الغلس
مسكي النفس
ضرج األثواب
ّ
وم ّ
()56
من لونه فكأنه منه إختلس
شرك البنفسج في األديم فلونه
ويقول ابن مسلمة منتص ار للخيري ومعلال ذلك بشبهه اللوني بالذهب واليواقيت:
الخيـــــــري قـــــــــدرا
أرفــــــــع
أصــــــفر الخــــــــــيري عـــــــندي
ّ
لــــــص لكـــــــــــــــن فاق نشـرا
مـــــــــــثل لــــــون الذهب الخــــــا
()57
إذا مـــــــا كــــــــنّ صــــــفرا
وغـــــــــــدا يحـــــكي اليواقيـــــــت
كما وصف األس وتدرجاته اللونية من البياض إلى السواد يقول أبو جعفر بن اآلبار:
ّ
فغـــــــادر فــــــه أزرار الجيوب
شـــــق به جيــــــــوبا
كأن الصبح
()58
فعـود سود حبات القلــــوب
ونافسه الورى شغفا وحــــــــــــبا
كما وصفوا نباتات الخرم العشبية وهي ذات ألوان عدة مجتمعة كما يقول ابن القوطية:
فــيروزجي بصــــــــــنع هللا مغروس
ومغرب اللون في مسالخ طاووس
ّ
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مـــــن الغمائم أو فضل الحنـــــاديس
كأنما اختلست قطعا غالئــــــــــلــه
أتـاك يرفل في ثوب لـــه سوســـــــي
شحت المأزر الذي الظهــــائر قـــد
()59
أو الزورد أو أذنـاب الطواويس
كأنه كسف أفق مــــــاله حبــــــــك
فهو فيروزجي اللون ( أزرق إلى األخضر ) أو قطعت غالئله من الظلمة ،الذي الظهائر (

ذو ثوب حريري أحمر ) ،كأنه قطعة من األفق أو الزورد ( أزرق ) أو أذناب الطواويس الملونة.

كمــا وقفـوا أمــام الجلنــار األحمــر ( زهــر الرمــان ) مصــورين حمرتــه بالنــار وبخــدود العــذارى،

وبالورد وبحبات الرمان الحمراء ،يقول الحميري:
يختـــــال في جــــــــــــــــل نـــــــــــــار
وجلنــــــــــــــــــــــــــــار تــــــــبدى
األنـــــــوار واألزهــــــــــــــــــــــــــــار
أحلى حلـــــــــــــى من جمـــــــــــيع
()60
شربــــــــــــت باحمرار
حــــــــكى خـــــــــدود العـــــــــذارى
قــــــــــــد ّ
ويقول ابن مسلمة مشبها الجلّنار بالورد وبثمر الرمان األحمر:
أوراقـــــــــه فتنة لمن أبصــــــــــــر
وجلّـــنار بنــــــــــــــــــوره يزهــــــر
(*)
وقارب اللـــــون حلـــــّة العصفر
قد شبه الـــورد في تضاعـــــــــــــفه
()61
لكنه منــــــظر بال مخـــــــــــبر
مثل ثمار الرمـــان زاهـــــــــــــــــرة
فاألبيات كما رأينا مسخرة لتصوير لون الجلنار ،فهو مرة يحكي النار والخـدود ومـرة الـورود،

والرمان بحمرته(**).

ووقفوا أمام النوريات :نور الكتان ونـور اللـوز ونـور البـاقالء واصـفين ألوانهـا المختلفـة ،يقـول

أبو جعفر بن األبار في نور الكتان مصو ار زرقته بمداهن الالزورد:
بــــــكل وهـــــــــــــــــد ونــــــــــجد
وبــــــــزر كــــــــــــ ّتان أوفـــــــــــى
مـــــــــــداهــن الــــــــــــــــــالزورد
كأنـه حيـــــــــــــــــــن يــــــــــــــبدو
()62
تـــــــقول ذا من فرنــــــــــــدي
إذا الســــــــــــماء رأتـــــــــــــــــــه
ويقول الحميري مصو ار زرقته بالفيروزج األزرق أو بزرق اليواقيت:
وقد جال حســـــــــــــنه صدا األنفس
كأنّ نور الكــــــــــ ّتان حـــــــــين بدا
قد ستـــــــــــــرتهن خضرة الملبس
ــفف فيـــــــروزج معاصمـــــــــها
أك ُّ
()63
على بســــاط تروق من سندس
أو ال فزرق الياقوت قد وضــــــــعت
وعن نور اللوز األبيض يقول ابن القوطية موصوال بمدح ابن عباد:
علـــيه من نســـــيج كانـــــــونين أبراد
وأبيض اللـــون ذفلــي(*) غالئلــــه
()64
كـــــــما حوى قصبات السبق عباد
نور حوى قصب المضمار منفردا
وتفنن ـوا أمــام نــور "البــاقالء" مصــورين بياضــه وس ـواده بصــور عــدة ،فهــو كأذقــان بــيض فيهــا

سوادها أو أعين حور سوادها جرى إلى أطرافها أو جنح ليل فيه بقايا ضـوء أو خـرز أسـود (سـبج )
فيه درر بيض أو شعر بها بلق ( بياض ) أو كأن المسك موزع فيها كل ذلك جـاء فـي قطعـة ألبـي

جعفر بن اآلبار في قوله:
وباقــــــــــــــــــــــــــالء باقــــــــــــــــل
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إذ راق خلــــــقا وخــــــــــــــــــــــــلق
نـــــــــــــــــــــــــــــواره
كأنــــــــــــــما
ّ
ِّ
لمبصــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــنتشق
أذقــان بيـــــــــض غلــــــــــــــــــــــفت
إلـــــــــــى مآقيــــــــــــها الحــــــــــدق
أو أعيـن حــــــــــــــــــور جــــــــــرت
فـــــــــي ورق مـــــــــــن الـــــــــورق
وهدبهــــــــــــــــــــــا مستــــــــــــبطن
منــــــــــــــــــــــه بقـــــــــــايا في فلق
أو جنـــــــــــــــــــــــح ليــــــــــل بقيت
(**)
أو ثـــــــــــــــــنن بهــــــــــــــا بلق
أو ســـــــــــــــــــــبج فــــــــــــــي درر
()65
مشــــــــــــــقابنيـــــــــّات طــــرق
كأن للـــــــــمسك بــــــــــــــــــــــــــها
ويصــوره الحميــري أبــو الوليــد ،بــاألبلق م ـن الجيــاد واألبلــق مــا يجتمــع فيــه لونــان :األبــيض

واألسود إذ يقول:
()66
كـــبلق جياد في جالل زم ُّرد
ترى نوره يلتاح في ورقاتــــــــــــــه
ويصوره ابن القوطية بالعين:
()67
وسواد مــنها مكـــــان سواد
فبياض منها مــــــكان بـــــــــــياض
ومثله أبو الحسن بن علي إذ يقول:
()68
كأنــــه مقلـــــة بها دعــــــج
فيه ســــــــــــــــــواد يزيـــن غــرته
كمــا وقف ـوا أم ــام كثيــر مــن الثمـ ـرات واصــفين ألوانه ــا وصــفا ص ـريحا أحيان ــا وأحيانــا أخ ــرى

يوظف ــون ه ــذه األلـ ـوان ف ــي التعبي ــر ع ــن نفس ــيات منطلق ــة م ــن الل ــون ذات ــه كم ــا س ــنرى الحق ــا .أم ــا
أوصافهم الصريحة لثمر التفاح ولونه األحمر فمثل قول أبن القوطية:
كــأنها جذوة في كف مقـــــتبس
وجلنارية مســــــــك ّية النفـــــــس
()69
كأنها غرة أوفت على لعس
قد اشربت من صباغ هللا حمرتها
وثمر الرمان األحمر كالجوهر يقول أحمد بن فرج:
()70
كالجوهر المكنون في الصدف
ثمر أتـــــاك جـــــــناه في غلــــــف
وله وصف رائع اخر يصور فيه الرمان وهي صفراء الخارج حمراء الجـوهر كلثـة الحبيبـة إذ

يقول:
والبــــــــــــسة صـــــــدفا أصــــــفرا
ّ
حــــــــــــــق لطــــــــــيف
كأنك فاتح
حبوبا كمثل لــــثات الحـــــــــــــــبيب
وقد وصف الشعراء الكمثرى الصفراء

أتــــــــــتك وقد ملئـــــت جــــوهرا
تضـــــــمن مرجـــــــــانها األحمرا
()71
رضـــابا إذا شئت أو منظــــرا
( )73ووصفوا ثمـر العنـاب وهـو يلمـع فـي حمرتـه كقـول

ابن القوطية:
()73
بكـــل أحمر لماع من الخرز
أما ترى ثمر العناب موقــــــــــرة
كما وقفوا أمام اللون الفستقي من خالل وصفهم للفستق يقول أبن القوطية:
ذو بهــــــــــــــــاء ورونــــــــــــــــــــــق
وصدف ابــــــيض نقـــــــــــــــــــــي
أخـــــضر فـــــــــــــــــيه مطـــــــــــــــبق
متـ ّفرد عـــــــــــن جـــــــــــــــــــــوهر
()74
لـــــــــــونه قــــــــــــــــيل فــــستقي
كل صبغ يعـــــــــــــــــزى إلـــــــــــى
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والفســتق كمــا يحــدثنا البيرونــي مرتبــة بــين األصــفر الليمــوني والزيتــي ويعــده الباحــث خــامس

ألوان األحجار الكريمة المنتمية إلى اللون األخضر.

()75

رأينــا فــي فقرتنــا الســابقة إن الشــاعر أشــبه مــا يكــون برســام ي ارعــي الدقــة والمطابقــة لمــا يــرى

ويشاهد ويحرص في سبيل تلـك الدقـة علـى أن يـأتي بالمثيـل والنظيـر ،عـن طريـق التشـبيه ،لمـا يـراه
في الطبيعة وأغلب الوصف يقوم على هـذه الفكـرة ،غيـر إننـا وجـدنا ،مـن شـعرائنا ،مـن كـان يتزحـزح

قليال ،وال نقول بعمق ،عن إطار التصوير المباشر لما يرى من ألوان مبثوثة فـي الطبيعـة إلـى حيـز
التعبيــر عــن م ـواطن ارم ـزة تنســتوحى مــن اللــون ذاتــه بحســب مــا هــو ارســخ فــي ذهــن األندلســي مــن
دالالت األلوان ورمزيتها ،ويتصدر اللون األصفر قائمة األلـوان تلميحـا وترميـزا ،إذ لـم يعـد فقـط لونـا
صريحا يكتفي الشاعر بالوقوف أمام صفرته المرئية ولكنه وجد فيه ما يمكـن أن يكـون منطقـا رمزيـا
جــدي ار بــالتوظيف لــذلك فقــد كــان النــرجس بلونــه األصــفر رم ـ از للمحــب الــذي أضــناه العشــق وأســقمه

الهيام ،فهو عليل مريض وصفرته دالة على حالته ،يقول احمد بن فرج:
يومـــــــــي إلينـــــــــا بمقلـــتــيه
أما تــرى نرجــــسا نضــــــــــيرا
وصــــــفرتي فــــــــــوق وجـنتيه
نشر حبيبي علــــــــى ربـــــــــاه
()76
أخــــــرى وفـــــــــاقا لحالتيه
فـهو أنــــــــــــــا تـــارة وإلفـــــى
ويقول ألمصحفي في السياق نفسه:
()77
وإذا تنسم نكهة المعشوق
يحكي لنا لون المحب بلونه
إن الطبيعة هنا تتناغم مع نفسيات الشـعراء فتمـدهم بألوانهـا التـي يسـتطيعون مـن خاللهـا أن
يبثـوا مــا فــي نفوســهم مــن ألــم وشــكوى ،مــوظفين الصــفرة فيهــا لكــل ذلــك .كمــا إننــا نجــد ابــن القوطيــة

يرى في األصفر عالمة حسد وذبول وأسى ،يقول:
حســــــد وقد يذوي العــــدو الــــــــحاسد
كسفت خدود النرجس المصفر من
لمــــــــا رأى الـــــورد الـــذي هو وارد
وأصفر حتى كاد أن يقضــــــي أسى
عذراء في حـــــــمر المــــــــجاسد ناهد
هذا له خــــــلق العـــــــــــجوز وهذه
()78
ميتا وال فــــي الروض إذ هو وافد
والنرجس المصــــــفر ليس بنافــــــع
وال يفوتنــا أن نشــير إلــى مــا فــي البيــت الثالــث مــن إشــارة إلــى اللــون األحمــر يرمــز للشــاب

والعذرية والجمـال وهـو كمـا نـرى توظيـف لألحمـر مـن خـالل الـورد فـي حـين أن األصـفر رمـز للهـرم

والتعب واالنطواء وانعدام النفع .ويقول األسعد بن إبراهيم بن بليطة ( ت 330هـ) عن صفرة األقاح
في وسطه:
()79
عــــــــليل قــــــوم أتـــــــوه زوارا
اصفر مــــــــــــــن موســــطه
كأنّ ما
ّ
كما أن صفرة النرجس عالمة عاشـق حـزين يرتـدي حولـه ثيـاب الحـزن ( وهـو البيـاض علـى
عادة أهل األندلس ) يقول احمد بن الفرج:
ونرجـــــــس تطرف أجــــــــــــــــــفانه
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()80

يلبـــــــــــس للـــبين ثياب الحزن
كأنه من صــــــفرة عاشــــــــــــــــــــق
فــألن الصــفرة هنــا عالمــة عاشــق عليــل ح ـزين وهزيــل فــإن الشــاعر فــي ســياق األلــم والحس ـرة

والبــين ،يجعــل األبــيض حولــه عالمــة حــداد وحــزن فــي الزه ـرة نفســها .إن ذلــك يــأتي اســتجابة نفســية
للموقف الذي يسيطر علـى الشـاعر حـال الوصـف إذ إننـا نجـد شـعراء آخـرين لـم يجـدوا فـي األبـيض

جـوار األصــفر إال عالمــة علــى المعشــوق ،مشــكلين بــذلك صــورة قمــة فــي التضــاد بــين عاشــق هزيــل
مريض أضناه العشق والهيام ومعشوق يرفل بالنعيم والرفـه ،فهـو أبـيض والعاشـق أصـفر .ويقـول بـن
فرج عن السوسن بألوانه البيضاء والصفراء:
بـــــــــــــــقايا شهــــــــــلة الخــــــــــمر
كأكــــــــــــــوس فضـــــــــــة فيــــــــها
()81
إلـــــــــــى وجــــــــناتي الصــــــفر
أو الوجــــــــنات مــــــــــنك دنــــــــــــت
فوجنات المحبوبة بيضاء بجوار وجنات المحب الصفراء الناحلة ،ويقول ألمصحفي:
()82
كأنها عاشق في حجر معشوق
مبيض جوانبــــــها
مصفرة الوسط
ُّ
ّ
ويقول الرمادي عن السوسن نفسها:
لمــــحب والـــــــــبعض للـــــمحبوب
بعضها عاشــــق لبـــــعض فبعـــــض
ّ
()83
اصفر سواه اصفرار صب كئيب
المبــــــــيض منـــــــــــها إذا
فالحبيب
ّ
ّ
كما كانت السفرجلة بصفرتها تحكي كذلك لون المحب يقول ألمصحفي:
ذكــــــــــي التنفس
وتعبق عن مســــك
ومصفرة تختال في ثوب نرجـس
ّ
ولون المـــــــحب حلــــّة السقم مكتسي
لها ريح محبوب وقسوة قــــــلبه
()84
وأنفاسها في الطيب أنفاس مؤنسي
فصفرتها من صفرتي مستــعارة
ويقول ابن القوطية رابطا بين صفرتها والحزن والموت والكفن:
تــروق طــــعما وشمسا في البساتين
وزعفرانية في ثــــــوب ِمـــحزون
()85
في زغبــها ميتا في ثوب تكفيــن
مصفرة من بنات الحسن تحسبها
ّ
وينطبـق األمــر كـذلك علــى صـفرة الياســمين البـري ( وهــو مـا يســمى بالظيـان )( )إذ أن نــوره
األصفر يرمز إلى لون محب ذي سقم وأرق:
ـــواره أصـــــفرا على ورقـــــــــه
كأن لون الظيـــــــان حيــــــن بدا
ن ّ
()86
فاصفر من سقمه ومن أرقــــه
لون محب جـــــــــــــــــفاه ذو ملل
ّ
وكـان األحمـر يرمــز إلـى المعشــوقة وخجلهـا ألنــه ارتـبط فـي أساســه بحمـرة الخــد عنـد الخجــل
فأصبح رم از للمرأة .يقول أحمد بن فرج عن األزهار واألنوار ذات اللون األحمر واألصفر:
()87
للوجد كالمعشوق فاجأ العاشقا
من قانيء خجل وأصفر مظـــهر
فالحمرة القانية ترمز إلى الخجل والصفرة ترمز إلى العاشق أمام معشوقه.

ويقدم ابن دراج صورة للتفاح المحمر رابطا بالخجل ومصو ار إياه بالبدر في حمرة الشفق:
منضــد بجــنى الزهــــــو مــــتسق
يا حبذا خجل التفـــــــاح في طــــــبق
()88
بدر بدا قطعا من حمرة الشفق
احـــمر من تفاحه خجــــــــال
كأنّ ما
ّ
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وي ـربط ابــن زيــدون بــين ل ـون التفــاح األحمــر ،والممتــزج بصــفرة بالحبيــب الخجــل ( للحم ـرة )

وبالمحب الوجل ( للصفرة ):
تخـــــالط لون المحب الوجــــــل
أتتك بلون الحبيــــــــــــب الخــــــــجل
ال غ اربــة أن يكــون األصــفر كمــا رأينــا مــن خــالل الش ـواهد الســابقة ارم ـ از للحــزن والعلــة والمــرض
()89

والموت والحسد والسقم ،فاألندلسي كان على علـم بمثـل هـذه الـدالالت ال ارمـزة لألصـفر فهـو ( يـرتبط

بالمرض والسقم والجبن والعذر والبذاءة والخيانة والغيرة )

()90

إذ هو علـى األكثـر ذو دالالت سـلبية

– وان كان في بعض األحيان ذا قدرة على أن يسر الناظرين ،كما حدثتنا اآليـة الكريمـة قـال تعـالى
ونها تضس ُّر َّ ِ
( إَِّنها بقضرةٌ ص ْفر ِ
ين ) ( .)91كما أن األحمر ارتبط بالمحبوبة والخجـل فهـو (
الناظ ِر ض
اء فضاقعٌ لض ن ض ن
ض ضض ض ضن
رمـز العواطـف الثـائرة والحـب الملتهـب ) ( )93وهـو ( رمـز الحـب الجنسـي ) ( )92وارتباطـه بالمحبوبـة
وخجلها ال يخرج عن سياق هذه الرمزية.

 . 2السماء والنجوم-:

من مظاهر الكون الساحرة السماء بزرقتها والنجوم بضيائها ،لم يكن ليفوت على األندلسـي أن يمتـع
ناظريه بهذا المنظر الجمالي البديع الذي تراءى له في صـفاء لونـه قبـة مـن زمـرد .يقـول عبـادة بـن

ماء السماء:
()94
وفيها الدراري من عقيق مسامر
زمــــــرد
كأن السماء قــــــبــــة من
ّ
ويقول ألمصحفي ،جعفر بن عثمان 273هـ:
()95
زمرد والـــــنجوم كالــــــــــجوهر
سماؤها فـــــي إعـــــتدال خضرتها
ويقول:
()96
خضراء ترصف من جمال العسجد
وكأنــما الســــــــماء ممـــــــــــالءة
ويقــدم محمــد بــن الحســين  293هـ ـ صــورة لونيــة ســاحرة للنجــوم وهــي تتس ـربل الســماء ثوبــا

أزرق:
()97
ذهـــــــــب تسربل الزوردا أزرقــــا
والجـــو أزرق والــــــــنجوم كأنها
والمالحظــة الجــديرة بــالطرح هنــا إن وصــف الســماء بالخض ـرة لــم يكــن مــن بــاب أن األندلســي –
وغي ـره – ال يفــرق بــين الزرقــة والخض ـرة ،إنــه مــن بــاب تشــبيه روعــة منظرهــا بــاألرض الخض ـراء ،إذ
المنظر الجميل يحيل إلى ما يشبهه جماال ،ومن جهة أخـرى فإنهـا – أي السـماء – مسـببة للخضـرة

فيطلق عليها ذلك مجازا.

 . 3الماء-:

كانت المائيات من المشاهد التي وقف أمامهـا الشـعراء نـاقلين ألوانهـا نقـال مباشـ ار أو نقـال مفعمـا

بمشاعر نفسية .فمثال األول قول ابن وهبون واصفا األسطول وسط مياه الخليج الزرقاء:
()98
بنت الفضاء إلى الخليج األزرق
يا حسنه يوما شهدت زفافــــــــــــها
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وقول ابن خفاجة في زرقة النهر والغصون تحفه كالمقلة الزرقاء تحفها الهدب:
هدب تحـــف بمقــــــــلة زرقــــاء
وغدت تحف به الغصـــون كأنـــــها
في حين إن البحر رغم زرقته فقد صور مظلما وهو تصوير نفسـي نـابع مـن الشـعور بـالهلع
()99

والخوف والفزع عند ركوبه .يقول الغزال مصو ار سواده وظلماته:
على ظــــهر غربــــــــيب القميص نآد
ولبس كثوب القس جبت سواده
غـــــوارب في آذيـــــــــه وهـــــــــواد
قد إستأخرت أردافه ومضت له
()100
دآدي موصـــــــــول بــهن دآدي
له ظلمات بعضها فوق بــــعض
أم ــا الس ــحاب فق ــد ص ــورها الش ــعراء تص ــوي ار صـ ـريحا لهيئته ــا الس ــوداء ح ــال اإلمط ــار يق ــول
الرمادي:
وسارية كالليل لكن نجومــــها

على إثر ما يطلعن فيها غوائر

()101

 . 4القصور-:
كان القصـر مـن المعـالم الجماليـة التـي دلـت علـى أذواق األندلسـيين ودرجـة مـن تـرفهم ،وحـرص

األنمـراء علــى بنــاء القصــور ،إنمــا كــان يحمــل قــد ار كبيـ ار مــن مهابــة الخالفــة وارســتقراطيتها وقــد تفــنن

المعمــاريون فــي هندســتها وتشــكيلها وتزويقهــا بأنصــع األل ـوان ممــا جعلهــا منبعــا لونيــا يزخــر بشــتى

األل ـوان ويــذكي فــي الشــعراء ق ـرائح اإلبــداع لينقل ـوا مــا كــانوا يــرون مــن مشــاهدات لونيــة عجيبــة فــي

جـدران القصـور وأســقفها أو مـا يكـون بجوارهــا مـن بسـايتن وحــدائق تزيـد مـن روعــة الشـكل الجمــالي
للقصر ،وكنا قد أشرنا من قبل إلى قصرين مشهورين هما ألزهراء وال ازهـرة حيـث مـثال قرطـي قرطبـة

الحسناء ،على أن هناك قصو ار كثيرة بناها الناس تقليدا لألمراء أو تلبية لهم ،كما أشرنا سابقا ،ولقد

ذكرنا أن من عاداتهم وأذواقهم أن كانت قصورهم بيضا تشع بالضياء وسط خضـرة الطبيعـة وألوانهـا
لكأنها درر في بساط سندس! ولقد كان طبيعيا أن تكون هذه القصور الزاهيـة بألوانهـا وزينتهـا محـط

إلهام وابداع للشعراء يصفون داخلها وخارجها منبهرين بما تشع من ألوان وأنوار فابن عبد ربـه يقـف

أمام قصر األمير محمد بن عبد الرحمن واصفا بياضه وتزويقه وشموخه إلـى الحـد الـذي ال يطالـه
واصف إن وصف كان أبلغ من الوصف وأكثر وهو ببهائه وضيائه يكسو الشمس ثوبا معصف ار في

كــل شــارق ،وهــو مشــرق فــي الليــل والنهــار ،بــل هــو فـي إشـراقه يفــوق شــمس الضــحى التــي يتضــاءل

إشراقها أمام إشراقه كما تتضاءل النجوم وتختفي أمام الشمس:
ألــــما على قصر الخلـــيفة فانظــــــــرا إلــــــــى منيـــــــة زهراء شـــــــيدت ألزهرا
مزوقـــــــة تستـــودع الــــــنجم ســرها فتحســـــــبه يصــــــــغي إليهــــــا لتخــــــبرا
هي الزهرة البيضاء في األرض ألبـسـت لهـــــا الزهرة الحمراء في الـــــجو مغــــفرا
بنــــــــاء إذا ما الليل حــــل ّ قنـــــــاعـــه بدا الصــــــبح من أعرافه الشم مــــــــــسفرا
تعالى علوا فات عن كـــــــــــل واصـــف إذا أكـــــثروا في وصــــــفه كان أكـــــــــــثرا
ترى المنـــية البيضــــاء في كل شـــارق تلــــــبس وجــــــه الشـــــمس ثوبا معصفرا
()102
فإن عذرت شمس الضحى في نجومـــها على الجو كان القصر في الشمس أعذرا
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وكانــت الحــدائق والبســاتين بــألوان أزهارهــا وأنوارهــا تزيــد مــن جمــال القصــر ومنظ ـره الســاحر

واآلسر:
()
ترى السوسن المنآدبين رياضـــــها
تألأل حسنا في بهار تنـــــــــــدرا
تآزرن من ذاك المالء المزعــــــــــفرا
توشحن من هذا اليماني مثلـــــــــما
على مفرق األرواح مسكا وعنـــــــبرا
بموشية يهدي إليها نسيمــــــــــــها
ولحمتها من ناقع اللون أصـــــــــــــفرا
سداوتها من ناصع الــــلون أبيض
فصوص من الياقوت كللــــــــن جوهرا
تالحظ لحظا من عيون كأنــــــــــها
()103
بجنة دنيا رائحا ومـــــــــــــــبكرا
تف ّكه أمين هللا وابـــــن أمينـــــــــــه
حيــث تتــفلف األل ـوان وتتــألق مــا بــين ناصــع اللــون أبــيض فــاقع اللــون أصــفر وفصــوص مــن
الياقوت أحمر مشكلة وشاحا ووشيا زاهيا يسر الناظرين من األمراء والشعراء معا.

ونكاد ندهش لهذا الوصف البـديع لقصـر واحـد مـن ملـوك الطوائـف ( المعتصـم بـن صـمادح

–  383ه ـ ) بريشة فنان بارع هو ابن الحداد إذ استطاع أن يقدم لنا لوحة مكتملة عن القصر بدقة
رسمه وهندسته لكأن اقليدس الرياضي اليوناني المشهور بالهندسة رسمه رسما هندسيا بديعا:
فمواثل األشكال فيه فنــــــــــون
وكأن راسم خـــطة اقلـــــــــيدس
()104
ومحجن تقويسه التحجين
من دائر ومكعب ومعــــــــــــــين
وبدقة ألوانه ال ازخـرة التـي تشـع مـن كـل جانـب ،فهـو متأللـئ كـاللؤلؤ والمهـا ( البلـور ) وكـأن

صحنه المرمري المبيض خدود الحسان أو العكس ،وتكاد تغشى بألوانه الذهبية العيون وهو بإشراقه
ونوره ثالث القمـرين يضـيء الليـالي الجـون ( السـوداء ) لـو أرتـه الفـرس لقدسـت نـوره وجمالـه وتركـت
نيرانها ،وأخي ار فإن جميع القصور تتضاءل أمام بهائه وجماله وحسنه لكأنه جنة الدنيا:
فيه وذاب اللؤلؤ الـمكــــــــــــنون
متأللئ فكأنما ســــــــــال المـــــــها
صحن له ال الـــــــمرمر المسنون
مبيض الخدود وضــــــــــاءة
وكأن
ّ
أبدى لديه كنوزه قــــــــــــــــارون
تغشى بمذهب لمعه فكأنــــــــــــــما
فيه تضيء لنـــــــا الليالي الجون
هو ثالث القمرين في ضـــــوءيهما
كسرى وأخبت نارها شيــــــــرين
لو أبصرته الفرس قدس نــــــــوره
عنه وفضل األفضلين يبـــــــــــين
قصر تبينت القصور قصـــــــــورها
()105
ملك تملكه التقي والديـــــن
هو جنة الدنيا تبوأ نزلـــــــــــــــــها
ويقـف الجـزار السرقســطي (ت  515ه ـ ) أمــام قصــر زهيــر العــامري مشــغوفا ب لئــه ونمارقــه

والمصفوفة الموشية باألبيض واألحمر وأرضيته السندسية الخضراء وستوره الذهبية الخالصة:
يغشـى العيون بساطع الــــــــــــألالء
معرســــــــــــا
قصر غذا فيه السرور ّ
موشـــــــية األقطار واألرجــــــــــــاء
ونرى نمارق صورة مصفوفــــــــــــة
صلف الغواة وخجـــــــلة العــــــذراء
من أبيض في أحمر قد أشبـــــــــــها
متهلل كالروضــــــــــة الغنــــــــــــاء
أرض دحاها حسنها من ســـــــــندس
()106
في خالص العقيان خير ســماء
بنيت على أرض الدمقس ستـــــــوره
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والمالحــظ مــن خــالل مــا ســبق أن وصــف زخــارف القصــور وألوانهــا ورســومها وص ـورها لــم يكــن

يتعدى تقـديم صـورة جماليـة لقصـر الممـدوح ،إن كـان فيهـا مـا يـوحي بالمبالغـات فلـم تـأت مـن فـراد،
ذلــك أن تزويــق القصــور والحــرص علــى تجميلهــا وتوســيعها إنمــا كــان يعــد فــي حــد ذاتــه جــزءا مــن

متطلبــات اإلمــارة والخالفــة الحقيقيــين ،ثــم إن وقــوف الشــعراء مصــورين ومشــبهين وممثلــين لقصــور
األمراء إنما كان يشفي غليل أصحابها ألن وصف القصر يعني وصف جزء مهم مـن اإلمبراطوريـة

واألبهة التي يطمح إليها كل أمير.

 .5الليل-:

ال نستطيع أن نغادر الحديث عن اللون والطبيعة الصامتة دون أن نقـف أمـام الليـل بوصـفه

دالة السـواد الكبـرى فـي هـذا الكـون ،يسـدل سـتاره األسـود علـى الكـون كـل يـوم مغطيـا الوجـود وسـالبا
كل مظاهر الرؤية والجمال في حركة دائبة ومستمرة ،وكان اإلمام ابن حزم األندلسـي قـد وقـف أمـام
()107

الظلم ــة والسـ ـواد منكـ ـ ار عليهم ــا لونيهم ــا بحج ــة أن الظلم ــة ال تنــرى ألنه ــا تطب ــق عل ــى البص ــر
وبغــض النظــر عــن صــحة هــذه الرؤيــة أو عــدم صــحتها ،فــإن مــا ينبغــي التنبــه عليــه أن الليــل رمــز
الس ـواد والظلمــة ارتــبط بمش ــاعر إنســانية قاســية حين ــا وســارة حينــا آخ ـر ،وف ــي الحــالتين كــان اللي ــل
يتج ــاوب م ــع ال ــنفس اإلنس ــانية ف ــي قس ــوتها وس ــرورها وهـ ـو أم ــر يغرين ــا ب ــالوقوف حيال ــه وال تهمن ــا
التفاصيل في تأكيد أو نفي لونية الظلمة ،ألن الشعراء تعاملوا مع الليل بوصفه رم از للظـالم والسـواد
والوحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيل – بفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التجربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

والموقــف – إش ـراقا يتحــدى الظلمــة والس ـواد وي ـزيح عتمتهمــا طاويــا الوحشــة ومحــيال إياهــا إلــى أنــس
()108

وبهجة ويصبح( مبعث سحر وجمال وزورق خيال والهام ال سيما إذ أنعم بالصفاء ) .

نقــف أمــام الليــل واحســاس شــعراء األنــدلس بوطــأة ظلمتــه وشــدة سـواده إحســاس يصــل آمــاده

القص وى عند العشاق والمهمـومين ،فيتصـورون الليـل سـرمدا ال يكـاد يرحـل وال تكـاد سـاعاته الطويلـة

تنطوي .يقول أحمد بن فرج:
فما ساعاتــــه إال ليـــــــــــــــــالي
ولي بالجزع ليل قد تم ّطــــــــــــى
وليــل " ابــن هــذيل " أعمــى ال يســتطيع وال يقــدر علــى االرتحــال ألن الغــراب بجناحــه األســود
()109

عبث بعينه فال يرى  ،ولذا فهو أعمى أبكم واقف ال يتحرك ،وال يخفـى مـا يـوحي بـه الغـراب األسـود

من شؤم وزيادة اإلحساس بالسواد والظلمة والتبرم بهما إذ يقول:
ولم ينفصل عنه ولكنه عــــــــــــمي
وليل بغى فيه الغراب جناحـــــــــــــه
()110
على كأني مستـــــــــغيث بأبكم
إذا قلت أين الصبح فاضت سدولــــه
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وال يخفى ما في البيت األخير من بقايا تراث أصيل في مخيلة األندلسـي حـين صـاد شـكواه

متذك ار ليل امرئ القيس الذي أرخى سدوله عليه وناء بكلكل! ثم إننا نكاد نحس تأوهاتـه وهـو يكابـد

ثقل الليل وشدة وطأته إذ يقول:
شجي مفــــــــــــكر
إلكبـــــابه فوقي
أكابد ليال ال يـزال كأنـــــــــــــــــــــــه
ّ
()111
رثى لي ففيما نابني يفـــــــكر
وأسأله أن ينجـــــلي فـــــــــــــــــكأنه
ويشــعر ســعيد ابــن عمــرون بشــدة ثقلــه فيعمــق تبرمــه بــه بهــذه الصــورة الســوداوية الكثيفــة إذ

يقول:
()112
متــدرع بمدارع من قـــــــــــار
والليل في لون الغراب كأ ّنـــــــــــــــه
ويتفكه ابن شهيد في رسم صورة لليل يضاهي في كبـره ملـك ألـزنج يتبختـر فـي مشـيه متخـذا

البدر تاجه والجوزاء قرطه وهي صورة كاريكاتورية عبثية مضحكة إذ يقول:
ولم يجر شيب الصبح في فرعه وخطا
وبتنا نراعي الليل لم يطو بــــــرده
إذا رام ماشيـــا في تبــــــــختره أبـــطا
تراه كملك الزنج في فرط كــــــبره
()113
وقد علّق الجوزاء في أذنه قرطــا
مطالّ على اآلفاق والبدر تاجـــــــه
أما ليـالي الوصـل فهـي ليـالي مشـرقة بيضـاء تسـتمد نورهـا مـن المحبوبـة ،ويـنعكس األمـر إذ
يصبح الصبح شبحا مخيفا يهدد األنس والبهجة والسرور في ليالي الوصل ،يقول ابن دراج:
وعهدي إذ ال عـــــــــذول يلـــــــــــــوم
ليالي إذ ال حـــــــــــبب يصــــــــــ ُّد
وال ليـــــــــــــل وصلي ظالم بهــــــــيم
وإذ ال صباحي رقيب عتـــــــــــــيد
()114
وأنــــى وبدر الدجى لي نديــــــم!
وكيف وشمس الضحى لي أليــــف
إن الس ـواد يســتحيل إشـ ـراقا مــا دام المح ــب بقــرب الحبي ــب .وتتحــول ألـ ـوان الزمــان وت ــنعكس

أوقاتــه لــدى المحبــين وفــوق ذلــك يصــبح الليــل – فــي لحظــة الوصــل واألنــس -لوحــة تزخــر بــاأللوان

وتستدعي التأمل واإلعجاب ،يقول ابن زيدون:
زارني بعد هجـعة والــــــثريـــــا
والدجى من نجومه في عقــــــود
تحسب األفــــق بيــنهـــا الزوردا
فرشفت الرضاب أعذب رشـــــف
وفي مثل هذه األجواء السعيدة يتضاءل

راحـــــة تقدر الظـــــالم بشـــــــــــــبر
يتألألن مـــــن سمــــــــاك ونســـــــــر
نثــــــــرت فوقه دنانـــــــــير تـــــــــبر
()115
وهصرت القضيب ألطف هصـــر
الشعور بالسواد أو يكاد ينمحي أو يلف في معطف

يقول أبو إسحاق األلبيري:
وقم له والليـــــــــل في جنــــــــــحه

فحـــــــــــــــــــبذا من قــــــــــــيام لل

اإلشراق والسرور فال يحس وسرعان ما ينقضي يصور ذلك عبد اهلل بن سعيد بقوله:
علي فلم أعلم سرورا متى انقضــــــى
أألرب ليل قد تقاصــــــــر طولـــــــه
ّ
وقوضـــــــــا
كأن ظالم الليل ضمـــــــن بلـــــــيله
فـــــولى به عني سريعا ّ
()116
تعرضــــا
وإال كأن الصبح غار بصــــــــــــبحه
فزاحم ليل الوصل فيه ُّ
أما ليل المؤمنين فهو ليل عبادة وزهـد ينقلـب ظالمـه نـو ار حيـث يحلـو الـذكر ويطيـب القلـب،
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()117

تكســــــــي بها نـــــورا من هللا
واتل من الوحي ولـــــــــــــو آيــــــة
هكذا نلحظ أن رؤية الليل في قصـائد الشـعراء تخضـع للموقـف ،موقـف التجربـة إذ يبـدو مـرة

بالغ السواد والظلمة ثقيال على النفس شديدا في وطأة ومرة يبدو مشرقا فياضا بالنور ،والبياض يلف

س ـواده ويطــوي ظلمتــه فــال يكــاد س ـواده يــرى وال تكــاد ظلمتــه تحــس .وتكــون المشــاعر هــي األســاس

األول في تكثيف درجة السواد أو تضئيلها إلـى درجـة تسـتحيل بياضـا ،بحسـب مـا يخـتلج فـي الـنفس

ساعة الخلق الشعري.

ثانيا :اللون والطبيعة الحية-:
الطبيعة الحية بمعناها الواسع تعني كل ما يدب على األرض مـن أحيـاء يسـتوي فـي ذلـك جـنس

اإلنســان وجــنس الحي ـوان والحقيقــة إننــا ال نقصــد هــذا المعنــى الفضــفاض ،وان كنــا نعتقــد أن نتــاج

الش ــعراء األندلس ــيين ق ــد ش ــمل ك ــل ذل ــك وص ــفا وتص ــوي ار ولكنن ــا ن ــود أن نق ــف أم ــام نم ــاذج وص ــفية
للطبيعة الحية وبالتحديد للطير والحيوان ( الخيـل ) بمـا لـه عالقـة بـاللون ولقـد نعلـم أن مقـدا ار هـائال

مــن وصــف الطيــر والحي ـوان مــن الكث ـرة بحيــث تســعه كتــب ورســائل ،لكــن وقوفنــا العــابر يطمــح أن
يكشــف جانبــا مــن إبــداع األندلســي فــي وصــفه القــائم علــى اتخــاذ اللــون مــادة وصــفه األثيــر فــي نقــل

مشاهدات من عالم الطير والحيوان.

أ  .الطير:

كانت الطيور من ضـمن المشـاهدات التـي فـتن بهـا وبأشـكالها الشـاعر األندلسـي فتنـه حملتـه أن

يقف أمام ألوانها وقفة وصف ية دقيقة يكاد يكون الوصف لدقته يطابق الرسم ونقف أمام وصف بـديع
ألبن حصن األشبيلي لفرخ الحمام

()

يبلغ فيه آمـادا قصـوى مـن الدقـة فـي الرسـم والدقـة فـي التلـوين

على نحو من االقتدار والحبك الكبيرين ال نكاد نظفر بمثل هذه الدقة عند شـعراء عصـرنا جميعـا إذ

يقول:
وما هاجني إال ابن ورقاء هاتــــف
مفستق طوق الزوردي كلــــــــــكل
أدار على الياقوت أجفان لــؤلــــــؤ
حديد شبا الــــــــــمنقار داج كأنــــه
فهـ ـ ــو مفسـ ـ ــتق ( مائـ ـ ــل إلـ ـ ــى الخض ـ ـ ـرة

على فنن بيـــن الجـــزيرة والـــــــــــنهر
موشـي ال ّطال أحوى القوادم والظــــهر
ّ
وصاغ من العقيان طوقا على الثـــــغر
()118
شبا قلم من فضة م ّد في حبــــــر
) طـ ـ ــوق ( ريشـ ـ ــه الملـ ـ ــون حـ ـ ــول عنقـ ـ ــه ) الزوردي

( أزرق ) الصدر وهو موشى الطال ( مطرز العنق بمختلف األلوان ) وأحـوى القـوادم والظهـر ( أي
اســمر ال ـريش التــي فــي طــرف الجنــاح والظهــر ) وعينــاه حم ـ اروان كاليــاقوت وأجفانــه بــيض كــاللؤلؤ
وعلــى جــانبي منقــاره مــن اللحيمــات الحم ـراء مــا يشــبه العقبــان ( الــذهب الخــالص ) ومنقــاره األســود

طرفـه كطـرف قلـم مــن فضـه مـد فـي حبــر.

()119

وبعـد هـذه الدقـة فــي الوصـف لهـذا الطـائر بألوانــه

المطــرزة بدقــة وحســن ألســنا أمــام جمــال قــولي ملــون يفــوق برقتــه ولغتــه جمــال الطــائر علــى حقيقتــه.
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أعتقــد أن وصــفا كهــذا يجعلنــا أشــد إيمانــا بــأن الفــن والفــن الشــعري خاصــة ألــذ فــي نفوســنا مــن ألواقــع
حينما نجد أنفسنا أمام فنـانين مخلصـين لفـنهم كمـا أن هنـاك مـن سـبق زمـن أبـي حصـن فـي وصـف

الحمام لكننا نعد تلك األوصاف ال تتسم بالدقة.

()130

وكان الغـراب األسـود مـن الطيـر الـذي وقـف أمامـه األندلسـيون متشـائمين مـن قناعـة األسـود

المظلـم يسـاوي بظالمــه ظـالم الفرقـة ألتــي ينـذر بهـا المحبــين علـى الـدوام ،إن الغـراب بسـواده يصــبح
رم از للشؤم ورم از لظالم نفسي رهيب في لحظات الفرقة:
وشـــــــــــــكا فصدّق بالنوى أو كـ ّذب
أما الغـــــــراب فمؤذن بتــــــــغرب
()121
إظالم يوم تفرق وتغـــــــــــرب
داجي القناع كأن في إظـــــــالمـــه
ذلـ ـ ــك ألن الس ـ ـ ـواد كـ ـ ــان ( ممقـ ـ ــوت فـ ـ ــي الخـ ـ ــارج فكـ ـ ــان ممقوتـ ـ ــا فـ ـ ــي تصـ ـ ــوير الـ ـ ــدخائل

المريرة )

()133

ويق ــف الرم ــادي أم ــام الب ــازي والدس ــتبان مص ــو ار ألوانهم ــا البيض ــاء والحمـ ـراء والص ــفراء ف ــي

ريشهما وعينيهما وساقيهما:
فتــــــــحسبه من حائر الطير يتـــــــــــــَّقي
تبدّت على الباري من الريش ألمــــــة
صـــــــــــــــــــــب عليه درعه فوق يلمق
ت
وتدريقة فـــوق البـــــــياض كأنمـــــــا
ُّ
له عين غضبان على الطير محـــــــــــــنق
غدا أحــــــمر العينين تحسب أنــــــــــه
له بالثــــــــــــريا خاضب لم يحـــــــــــــ َّقق
وقد و ِّرست ساقاه حتـــــــى كأنـــــــــما
ــــــعرق
بها ط ِّرفت منها بنون مـــــــــــــــــ
الكــــــف :كل َّ بــــــــــــــــنانـه
كأن بنان
َّ
ِّ
ُّ
أنامــل ك ّتاب تخط بمهــــــــــــــــــــــــــــرق
وقد ألبســــــــت لون المداد كأنهـــــــــا
فلـلدستــــــــــــــــبان درع وشي من َّمـــــــق
فإن كان للبازي من الريش ألمــــــــــة
()123
ــــــــــــــوق
فصار كمــكحول به ومس
عليه من العقـــــيان ســــــاق ومـقلـــــة
َّ
نلحظ أن الرمادي يقـدم لنـا البـازي بألوانـه فهـو أحمـر العينـين وسـاقاه مصـبوغتان بالصـفرة وقـد
ألبست أطرافهـا بالسـواد كالمـداد فـي أنامـل الكتـاب كمـا أن للدسـتبان درعـا ملونـا ومنمقـا فالعقيـان فـي

ساقيه وحول عينيه كا لحل ،وال يخفـى مـا فـي البيـت الثالـث مـن توظيـف للـون األحمـر إذ هـو يرمـز
للغضب والحنق فيما يرمز إليه.

ب .الخيل-:

كان ــت الخي ــل بألوانه ــا المعه ــودة ف ــي تراثن ــا وبمس ــمياتها الت ــي عرف ــت به ــا ،تبع ــا أللوانه ــا ،م ــن

الحيوانات التي وقف أمامها األندلسي واصفا لها ومعجبا بألوانها التـي تـزين صـورة جلـده النـدي ممـا
يدل على أن الشاعر األندلسي كان على عالوة على هذا اإلعجاب ،ذا ثقافة أدبية ولغوية أصيلتين

أهلتاه ألن يتعامل مع هذا الحيوان من صميم المعجم التراثي واصفا ألوانه المعروفـة بدقـة يقـول ابـن

عبد ربه عن الخيل وتغير ألوانها في المعركة:
يشقر في النفع كمتــــــــــها
ومقربة
ُّ
تراهن في نضح الدماء كأنـــــــــما
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كساها عقيقا أحمرا ذلك النضح
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فهـ ـ ــي تتحـ ـ ــول مـ ـ ــن كمتهـ ـ ــا ( س ـ ـ ـوادها وحمرتهـ ـ ــا ) إلـ ـ ــى الشـ ـ ــقرة بفعـ ـ ــل النقـ ـ ــع وتخضـ ـ ــر

( تسود ) بالرشح ثم تصبح كالعقيق حمرة بفضل الدماء المه ارقـة فـي المعركـة .ويعـد أبـن هـانئ مـن
أبرز الشعراء األندلسيين ولعا ودراية بالخيل وألوانها إذ ال يكاد يفرد من االسترسال في تعداد ألوانها

واحدا بعد اآلخر ،يقول:
ّ
وورد ويـــحموم وأصـــــــدى وأشقرا
ومـــــــــجزع
غداة غدت من أبـــلق
على أنه قد ســربل الصـــــــبح مسفرا
ومن أدرع قد ق ّنع اللـــيل حالــــــــكا
وأدهن وضـــّاح وأشـــــــــــــهب أقمرا
وردي وأصــــــــــفر مذهــب
وأشعل
ّ
فما تدعيه الخــــــــــمر إال تـــــــــنمرا
وذي كمتة قد نـــازع الخمر لونهـــا
كأن قـــــباط ّيا عليـــــــــها منتشـــــــرا
محجلة غ ّرا وزهـــــــــــرا نواصـــعا
علــــــلن ،إلى األرساغ ،مسكا وعنبرا
ودهما إذا استقبلن ح ّوا كأنــــــــــــما
()125
بأن دليل هللا في كل ِّ ما بـــــــــرا
أفكه منها الطرف في كل ِّ شـاهــــــــد
فبقدر ما تثير هذه األلوان من إعجاب يدفع إلى صوغها صوغا شعريا يسترسل في تعـدادها
الشــاعر ،فإنهــا مــن جهــة تثيــر فــي الــنفس مـواطن التفكــر فــي مخلوقــات اهلل وقدرتــه تعــالى فيمــا خلــق

وصور .وبالنظر إلى األبيات السالفة نجد األلوان تتوزع وتمتزج حسب مسـمياتها فمـن الخيـل األبلـق

المجزع ( مـا فيـه سـواد وبيـاض ) والـورد ( األحمـر الضـارب إلـى الصـفرة ) ،واليحمـوم ( األسـود )،
و ّ
واألصدى ( ما فيه شقرة إلى السواد ) ،واألدرع وهـو مـا ( أسـود أرسـه وأبـيض سـائره ) واألشـعل ،ذو

الشــعل ( بيــاض فــي ذنــب الفــرس أو ناصــيته ) ،والــوردي ( مــا كــان بلــون الــورد ) ،واألشــهب ( مــا
غلـب فيـه البيـاض علـى السـواد ) ،واألقمـر ( مـن القمـرة :بيـاض فيــه كـدره ) ،وذي كمتـة ( لـون بــين

األسـود واألحمـر ) والغـر والزهـر ( المشــرق اللـون )

()136

وال يفتـأ ابـن هــانئ يـردد ألـوان الخيـل كلمــا

ســنحت الفرصــة فالخيــل فــي مــوطن الع ـراك تتضــرج بالــدماء فتتبــدل ألوانهــا لكــأنهم بــدلوا باألشــهب (

بياض يتخلله سواد ) األشقر والوردي ذا الحمرة الضاربة إلى صفرة يقول:
()
بدَّلوا شـــــــــهبا بشقر ووراد
وإذا ما ضرجوها علـــــــــــــــــقا
ويقول:
()128
منهـــا وأشهب أمهق زهار
وأح ُّم حلكوك وأصفر فاقـــــــــــــع
راصدا ألوان الخيل في أرض المعركة ما بين أحم حلكوك شديد السواد وأصفر فاقع وأشـهب
()127

شديد البياض ومهما يكن قصد الشاعر من خالل استطراداته تلك في عـرض ألـوان الخيـل فإنـه مـن
جهة يكشف لنا أن األندلسي كان ذا ثقافة عربية أصيلة أهلته ألن يصود مثل هذا القصيد المسـتمد

من معجمه التراثي القديم دون عسر أو تلكؤ أو عجز ويكشف من جهة أخرى عن اقتداره اإلبداعي
في الحبك والسبك الجديدين .ويطلعنا ابن هذيل على أوصاف لونية أخرى ،إذ يقول:
ســبج يكـــــــاد يسيل مما يلصف
ومحجل حــــــــــــر كأنّ أديمـــــــه
ّ
من تحـــــت ناصية عليها تعــكف
يلقاك أولـــه بأصـــــــــبح غـــــرة
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()129

قمرا يغيب بالظالم ويكسف
فإذا هفت من فوقها تحكي لـــــــنا
فهو محجل ذو بياض في قوائمه وذو غرة بيضاء ،كالصبح ،تغيب في سواده كـالقمر يغيـب

ويكسف ،كما أن نقط السواد في جلده كالخرز األسود ،ويقول:
بياض كعــرض السيف لم يتثلــــــم
وذو خضرة مقسومة شق بينها
()130
فقسمه شطرين في جلد أدهم
هو الصبح إال أنه حان ليــــــله
فهو ذو خضرة والخضرة تعني السواد والدهمة كما أشـرنا مـن قبـل فيقاسـم هـذا السـواد بيـاض
كالصــبح والليــل يتقاســمان جلــده ،ونســمع إلــى الرمــادي واصــفا الخيــل ذات األل ـوان المتعــددة مــا بــين

خضرة ( سواد ) وشه به ( بياض ) متخذا من هذه الضدية جس ار للتعبير عن عالم نفسي وروحي إذ
يربط الدهمة والسواد – منطلقا من داللتهما السلبية – بالصـدود ،والبيـاض بصـفائه ،وقلتـه بالوصـال
القصير ،الذي اتخذ له اليوم داال زمنيا ونفسيا قصيرا،في حين أن العـام دالـة الصـدود الطويـل زمنيـا
ونفسيا .يقول:
خضر قدام وأشهب تـــــال
فمــــا
فخضرته ثلث وثلثاه شهــــبة
ّ
()131
كعام صدود بعد يوم وصال
له لبب من شهبة بين دهمــة
أما ابن شهيد فيرصد ألوان خيله رصدا راقصا تكاد األبيات تتبختر بموسيقاها تبختـر الخيـل
نفسها بألوانها الزاهية ،إذ تبدو ذات غرة بيضاء وبقية جسم فاحم وقوائم محجلة مبيضة ،يقول
بردا فراقـــك وهو فاحــــــــــــــــم
وأغر قد لبس الدُّجـــــــــــى
ّ
ل الفطـــــر الح لعيــــــــــن صائم
يحكي بغرته هـــــــــــــــــال
()132
مبيض القوائم
ح فجــــــــاء
فكأنما خاض الصــــــــــــبا
ّ
وأخيـ ار فــإن مــا ينبغــي أن نخلــص إليــه أن األلـوان التــي رصــدت فــي وصــف الطبيعــة بشــقيها

تعددت لتعدد ما هو ماثل فيها ،وكان على الشاعر المسحور بالجمال المبثوث أن يقوم بالنقل كأقل
تعبيــر يقدمــه ،عــن اندهاشــه بجمــال الطبيعــة ومــا فيهــا ،ولهــذا الســبب فقــد قــدم لنــا ألـوان الموصــوفات

كمــا هــي ،فــي ســياق شــعري عبــر عــن رقــة األندلســيين وظ ـرفهم ومــدى اســتمتاعهم بجمــال بيئــتهم
وحسنها ،وقداسة ذلك في نفوسهم ،مما وفر مادة شعرية كبيرة كان اللون صلبها وعمودهـا فـي تقـديم
المرئيات تقديما يقوم على المباشرة والصراحة ولم يخرج األندلسيين في وصف ألوان بيئتهم المباشـرة

إال في أحيان نادرة جدا وظف فيها الشعراء إيحاءات األلوان في التعبير عـن نفسـياتهم التـي أسـقمها
الحب وأضناها ،مما يدل على أن األلوان أو رصد األلوان في وصف الطبيعة كان رصدا واقعيا لما

هو مشاهد ومرئي.
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( .)22شعر أبي جعفر بن اآلبار .77
( .)23ألبديع في وصف الربيع .103
( .)25م.ن .108
( .)26ألبديع في وصف الربيع .108
( .)27م.ن .151
( .)28م.ن .153
( .)29شعر أبي عامر بن مسلمة .156-155
( .)30ألوصف في الشعر األندلسي عصر ملوك الطوائف ،رياض كريم ( رسالة ماجستير ) .6
( .)31شعر أبي جعفر بن اآلبار .81
( .)33شعر أبي جعفر بن اآلبار .77
( .)32أبو الوليد الحميري .182
( .)33مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس البن خاقان ،تحقيق هدى شوكت بهنام ،دار
عباد اللخمي ( ت  322هـ ) .ينظر :ألمطمح .35
الغصون ،بيروت ،ط1989 :1م ،ص .37ومحمد بن ّ
( .)35ألبديع .131
( .)36ألبديع .150-139
*يكثر ذلك في شعر أبي عامر بن مسلمة وأبي بكر بن القوطية وقد استشهدنا بها في مواضع متفرقة
( .)37شعر أبي جعفر بن اآلبار .75
( .)38ألبديع .150
( .)39ينظر القصة مع األبيات ،ألبديع .38-37
( .)50شعر ابن عامر بن مسلمة  ،161المهى :البلور.
( .)ينظر البن مسلمة  ،155حيث يربط بين لونهما في قوله :أرى في البهار النرجسي تأللؤا...الخ.
( .)51ما تبقى من شعر ألمصحفي .191
( .)53ديوان ابن دراج .23
( .)52شعر أبي عامر بن مسلمة .159
( .)53أبو الوليد ألحميري .183
( .)55شعر أبي بكر بن ألقوطية .109
( .)56م.ن .102
( .)57شعر أبي عامر بن مسلمة .157
( .)58شعر أبي جعفر بن اآلبار  ،76وينظر :ألحميري  181ديوانه.
( .)59شعر أبي بكر بن القوطية  ،103-101واستعنت بشرح مفرداته بما ورد في هامش صفحات األبيات.
( .)60أبو الوليد الحميري .183
(*) .العصفر :كلون الورد.
( .)61شعر أبي عامر بن مسلمة .157
)*( .ألعصفر :كلون الورد.
(**) .ينظر ابن هاني .338
( .) 63شعر أبي جعفر بن اآلبار .78
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( .)62أبو الوليد الحميري .182
(*) .ذفلي  :رائحة.
( .)63شعر أبي بكر ابن القوطية .93
(**) .ثنن :جمع ثنه وهي الغر تكون على مؤخرة الرسغ
( .)65شعر أبي جعفر بن اآلبار .82
( .)66أبو الوليد الحميري .183
( .)67شعر أبي بكر بن القوطية .93
( .)68البديع .156
( .)69شعر أبي بكر بن القوطية .101
( .)70أحمد بن فرج .335
( .)71م.ن .333
( .)73ينظر م.ن .333
( .)72شعر أبي بكر بن القوطية .100
( .)73شعر أبي بكر بن القوطية . 106
( .)75ينظر دراسات في تأريخ الطب والعلوم العربية /مطبوعات المجمع العراقي ( مجموعة أبحاث ) ،1992
عنوان البحث ( ألوان األحجار الكريمة عند العرب .د.عماد السالم رؤوف ) ص.107
( .)76أحمد بن فرج .320
( .)77ما تبقى من شعر ألمصحفي .193
( .)78شعر أبي بكر ابن القوطية  .95المجاسد :الثوب.
( .)79الذخيرة ،ق 1م.798 ،3
( .)80أحمد بن فرج .338
( .)81م .ن .332
( .)83ما تبقى من شعر ألمصحفي .193
( .)82شعر الرمادي .55
( .)83ما تبقى من شعر ألمصحفي .186
( .)85شعر أبي بكر ابن القوطية .111-110
( .)ينظر البديع .93
( .)86البديع .95
( .)87أحمد بن فرج .336
( .)88ديوان ابن دراج .325
( .)89ديوان ابن زيدون .53
( .)90اللغة واللون  183نقال عن مصدر أجنبي.
( .)91البقرة.69 :
( .)93الرسم واللون .173
( .)92علم عناصر الفن ،فرج عبو ،دار الفن للنشر ،ميالنو-ايطاليا 1983م.126/1،

جملة كلية الرتبية األساسية

222

العدد الثالث والسبعون 2102

الطبيعة األندلسية وأثرها يف استثمار اللون الشعري  ..........................................................................................................................م .لؤي صيهود فواز
( .)93كتاب التشبيهات  .37قيل إنه مات سنة  319هـ وقيل إنه حيا سنة  331هـ .ينظر جذوة المقتبس
 363،362/3رقم الترجمة ( .) 633
( .)95ما تبقى من شعر ألمصحفي .182
( .)96م.ن .182
( .)97التشبيهات .20
( .)98شعر ابن وهبون .131
( .)99ديوان ابن خفاجة  .256وتنظر الزرقة البن هانيء  ،73وابن زيدون .77
( .)100ديوان يحيى بن حكم الغزال  ،82الناد :الداهية .اآلذي :الموج .الدادي  :المظلمة.
( .)101شعر الرمادي  ،71وينظر كتاب التشبيهات .33
( .)103ديوان ابن عبد ربه .83-82
( .)تند ار :تألأل.
( .)102م.ن 83
( .)103ديوان ابن الحداد -372
( .)105م.ن .375-372
( .)106روضة المحاسن وعمدة المحاسن ،ديوان الجزار السرقسطي ،تحقيق د.منجد مصطفى بهجت ،مطبعة
المجمع العلمي العراقي ،1988ص.85
( .)107ينظر رسالة األلوان ،البن حزم ،تحقيق جماعة من الباحثين ص.36
( .)108الشعر في ظل بني عباد ،تأليف :محمد مجيد السعيد ،مطبعة النعمان ،النجف األشرف  ،ط:1
1973م ،ص.130
( .)109أحمد بن فرج .337
( .)110شعر ابن هذيل .113
( .)111م .ن .91
( .)113كتاب التشبيهات  ،23وسعيد بن عمرون من شعراء ألدولة العامرية ،ينظر :جذوة المقتبس ،260/1
ترجمته رقم ( .) 373
( .)112ديوان ابن الشهيد .133
( .)113ديوان ابن دراج .337
( .)115ديوان ابن زيدون .76-75
( .)116كتاب التشبيهات .156-155
( .)117ديوان ابي إسحق األلبيري ،حققه وشرحه واستدرك فاتة :دز محمد رضوان الداية ،دار الفكر المعاصر،
بيروت ،ودار الفكر ،دمشق،ط1991،1م .ص .76-75
( .)وينظر شعر ابن اللبانه  ،69له وصف الحمام في بيتين.
( .)118الذخيرة ق 3م.167-166 ،1
( .)119استعنت في شرح مفردات األبيات بشرح عمر فروخ لها في تأريخ األدب العربي .515 /3
( .)130ينظر على سبيل المثال ابن عبد ربه  ( 195مطوق.)....
( .)131أحمد بن دراج .330
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( .)133من أول قصيدة إلى آخر طلقة دراسة في شعر الزبيري ،عبد اهلل البردوني ،دار البارودي للطباعة،
بيروت ،ط1997 :2م ،ص .110
( .)132شعر الرمادي  .95-93تدريقه :ضرب من الترسبة الواحدة درقة ،تتخذ من الجلود ،اليلمق :القباء.
الورس :نبات أصفر.
( .)133ديوان ابن عبد ربه .53
( .)135ديوان ابن هانئ .71-70
( .)136استعنت بشرح محقق الديوان كرم البستاني .70
( .)العلق :الدم.
( .)137ديوان ابن هانئ .217
( .)138م .ن .78
 139شعر ابن هذيل .100
( .)120م .ن .112
( .)121شعر الرمادي .105
( .)123ديوان ابن شهيد .157

المصادر والمراجع:
 )0القرآن الكريم.
 )2األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة ،د .أحمد هيكل ،دار المعارف ،القاهرة ،ط:8
1983م.

 )3األدب األندلسي موضوعاته وفنونه ،د .مصطفى عكاشة ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط:3
1973م.

 )4األدب العربي في األندلس ،د .عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط:3
1976م -األدب العربي في األندلس ،علي محمد سالمة ،الدار العربية للموسوعات ،بيروت،
ط1989 :1م.

 )5البديع في وصف الربيع ،الحميري ،لألديب أبي الوليد اسماعيل بن عامر ،نشر هنري بيريس،
المطبعة األقتصادية بالرباط( 1930 ،د .ط.).

 )6تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة ،د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،ط:5
1978م.

 )7تأريخ األدب العربي ،عامر فروخ ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1983 :3م.
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 )8كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس ،تأليف الشيخ أبي عبد اهلل محمد بن الكتاني
الطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الشروق ،بيروت ،ط1981 :3م.

 )9جذوة المقتبس في تأريخ علماء األندلس ،للحميدي ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب
المصري ،القاهر ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1989 :3م.

 )01دراسات في تاريخ الطب والعلوم العربية ( ،ألوان األحجار الكريمة عند العرب د .عماد عبد
السالم رؤوف ) ،مطبوعات المجمع العراقي1992 ،م.

 )00ديوان أبي اسحاق األلبيري ،حققه وشرحه :د .محمد رضوان الداية ،دار الفكر المعاصر،
بيروت ،دار الفكر ،دمشق ،ط1991 :1م.
 )02ديوان ابن الحداد األندلسي ،جمعه وحققه :د .يوسف علي طويل ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1990 :1م.

 )03ديوان ابن خفاج ،تحقيق :مصطفى غازي ،منشأة المعارف األسكندرية ( ،د.ط.ت ).

 )04ديوان ابن دراج القسطلي ،حققه :د .محمد علي مكي ،المكتب اإلسالمي ،ط1289 :3هـ.

 )05ديوان ابن زيدون ،شرح وتحقيق :محمد سيد كيالني ،مطبعة البابي الحلبي ،مصر ،ط:3
1956م.

 )06ديوان ابن شهيد األندلسي ،جمعه وحققه :يعقوب زكي ،راجعه :د .محمود علي مكي – دار
الكتاب العربي – القاهرة ( ،د.ط.ت ).

 )07ديوان ابن عبد ربه ،جمعه وحققه وشرحه :د .محمد رضوان الداية ،دار الفكر ،دمشق ،ط:3
1987م.

 )08ديوان ابن عبدون ،عبد المجيد اليابري األندلسي ،إعداد وتحقيق :سليم التنير ،دار الكتاب
العري ،دمشق ،ط1988 :1م.

 )09ديوان ابن هانئ األندلسي ،تحقيق وشرح :كرم البستاني ،مكتبة صادر ،بيروت1953 ،م.

 )21ديوان يحيى بن حكم الغزال ،حققه وشرحه :د .محمد رضوان الداية ،دار قتيبة ،ط:1
1983م.

 )20الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،ابن بسام ،تحقيق :د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت،
1978م.

 )22رسالة األلوان ،البن حزم األندلسي ،حققه وناقشه عدد من الباحثين ،النادي األدبي بالرياض،
السعودية1979 ،م.
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 )23الرسم واللون ،محي الدين طالو ،نشر مكتبة أطلس ،دمشق1961 ،م.

 )24روضة المحاسن وعمدة المحاسن ،ديوان الجزار السرقسطي ،تحقيق :د .منجد مصطفى
بهجت ،مطبعة المجمع العلمي العراقي1988 ،م.

 )25شعر الرمادي ،يوسف بن هارون ،جمعه وقدم له :ماهر زهير جرار ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،ط1980 :1م.

 )26الشعر في ظل بني عباد،تأليف:محمد مجيد السعيد،مطبعة النعمان،النجف األشرف،ط:1
1973م.

 )27شعر ابن اللبانة الداني ،جمع وتحقيق :د .محمد مجيد السعيد ،منشورات جامعة البصرة،
1977م.

 )28علم عناصر الفنن ،فرج عبو ،دار الفن للنشر ،ميالنو ،إيطاليا1983 ،م.

 )29في األدب األندلسي ،جودة الركابي ،دار المعارف بمصر ،ط1966 :3م.

 )31في األدب األندلسي ،د .محمد كامل الفقي ،دار الفكر العربي ،ط1975 :1م.
 )30قضايا أندلسية ،د .بدير حميد متولي ،دار المعرفة القاهرة ،ط1989 :1م.

 )32اللغة واللون ،د .أحمد مختار عمر ،دار البحوث العلمية :الكويت ،ط1983 :1م.

 )33مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس ،البن خاقان ،تحقيق :هدى شوكت بهنام،
دار الغصون ،بيروت ،ط1989 :1م.

 )34شعر ابن وهبون المرسي ،جمع وتحقيق ودراسة :رسالة ماجستير ،سمر صبحي احمد ،جامعة
الموصل1989 ،م.

 )35الوصف في الشعر األندلس عصر ملوك الطوائف،رياض كريم،رسالة ماجستير،جامعة بغداد،
1988م.

 )36أبو الوليد الحميري ،حياته وشعره ،صنعه أحمد حاجم الربيعي المورد ،مج ،17ع1988 ،1م.

 )37أحمد بن فرج ،نزهة جعفر حسن ،مجلة آداب المستنصرية ،كلية اآلداب ،الجامعة
المستنصرية ،ع1988 ،16م.

 )38تاريخ النوريات في الشعر العربي في المشرق وفي األندلس ،مقداد رحيم خضر ،مجلة آداب
المستنصرية ،كلية اآلداب ،الجامعة المستنصرية ،ع1985 ،11م.

 )39ديوان المعتضد بن عباد ،تحقيق :د .محمد مجيد السعيد ،المورد ،مج ،5ع1976 ،3م.
بغداد.
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 )41شعر ابي جعفر االبار،دراسة وصنعة وتحقيق:د.هدى شوكت بهنام،المورد،مج،36ع،3
1988م.

 )40شعر أبي عامر بن مسلمة ،صنعه :هدى شوكت بهنام ،المورد ،مج ،18ع1989 ،3م.
 )42شعر ابن القوطية ،صنعه :هدى شوكت بهنام ،المورد ،مج ،13ع1985 ،1م ،بغداد.
 )43شعر ابن هذيل القرطبي ،د .أحمد حاجم الربيعي ،المورد ،مج ،36ع1998 ،1م.

ما تبقى من شعر المصحفي ،محمد محمود يونس ،مجلة آداب المستنصرية ،كلية اآلداب،
الجامعة المستنصرية ،ع1985 ،13م.
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