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 مقدمة

احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف ادلرسلني زلمد صلى اهلل عليو وسلم ، أما بعد  

يعد بدر شاكر السياب رائدا من رواد الشعر احلديث، وقد تناول نصوصو الدارسون ادلعاصرون 
بطرق عدة، منها ادلباشرة بدراسة نتاجو كامال أو جزئيا بدراسة عمل من أعمالو، ومنها غري ادلباشرة، بعدم 

. إغفالو عند دراستو الشعر احلديث، ذلك ألمرين األول ريادتو فيو

والثاين لعمق جتربتو الشعرية وثرائها وعلى الرغم من كثرة الدراسات حولو إال أنو شاعر ال تكفي 
شعره دراسة أو دراسات، وإمنا يظل كنزا معروضا على كل العصور، ذلك أن جتربتو الغنية تتفق من جوانبها 

. عن رؤى إبداعية خالدة

وقد اطلعت على شعره فوجدت لو احتفاال باللون حىت أننا ال نكاد صلد قصيدة واحدة ختلوا من 
تشكيالتو، شلا أقر يف نفسي رغبة جازلة يف دراسة ىذا ادلوضوع، وادلبثوث يف ثنايا ديوانو، ومن ىنا جاء 

قراءة يف ديوان بدر شاكر السياب، " مجالية اللون ودالالتو يف الشعر العريب ادلعاصر" عنوان ىذا البحث 
: وىو حبث يتناول بالدرس والتحليل شواىد شعرية من خالل ديوانو من نواح متعددة أمهها

استقراء حضور اللون يف القصيدة العربية ادلعاصرة  -1

توضيح الوظيفة الفنية للون يف الشعر بصفة عامة  -2

اعتبار اللون جسرا للمرور إىل العامل الداخلي للشاعر  -3

عالقة الصورة اللونية باللوحة الفنية -4

ادلكتسبات اجلمالية للنص من وراء توظيف اللون يف القصيدة ادلعاصرة  

: الدراسات السابقة

: ما يليك ىاالدراسات اليت تناولت السياب وشعره، أذكر-1

بد شاكر السياب، دراسة يف حياتو وشعره، إحسان عباس  -
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بدر شاكر السياب، سرية شخصية، ناجي علوش  -

بدر شاكر السياب، رينا عوض  -

األسطورة يف شعر بدر شاكر السياب، عبد الرضا علي  -

الرمز األسطوري يف شعر بدر شاكر السياب علي البطل  -

أما الدراسات اليت تناولت موضوع اللون  -2

الصورة الشعرية "فإن أول دراسة تناولت ىذا ادلوضوع ىي دراسة يوسف نوفل واليت جاءت حتت عنوان 
". وإحياء األلوان 

 حتت عنوان اللون 1985، 2 ، عدد 5مث دراسة حافظ دياب، اليت جاءت يف رللة فصول مج 
" يف القصيدة ادلعاصرة 

" بعنوان اللون ودالالتو يف الشعر األردين أمنوذجا" زلمد ظاىر ىزاع زواىرة"مث دراسة 

اللغة واللون ألمحد سلتار ، –مث 

ويقع ىذا البحث يف أربعة فصول ومدخل باإلضافة إىل مقدمة وخادتة  

تناولت يف ادلدخل العالقة اليت تربط الشعر بالفن التشكيلي، كما اشتمل ىذا ادلدخل على وظيفة 
. اللون يف الشعر والفن التشكيلي، حيث ميتلك اللون يف التصوير طاقات تعبريية ورمزية ىائلة

أما الفصل األول فدرست فيو اللون يف الًتاث العريب القدمي وأبرزت فيو اللون يف اللغة واألدب 
: وذلك من خالل النقاط التالية

أي من خالل ادلعاجم اللغوية  : مفهوم اللون لغويا-1

تعريف اللون  : مفهوم اللون اصطالحا-2

. أي من خالل األدباء والشعراء و مدى فهمهم لأللوان: تعريف اللون أدبيا-3
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أما الفصل الثاين فدرست فيو جتليات اللون يف الشعر احلديث وادلعاصر ومن أوجو جتليات اللون يف 
الشعر احلديث أو باألخص يف ادلدرسة الرومانتيكية أي تتم بالسوداوية اليت تعين التشاؤم إىل حد كبري حيث 

كان احلزن من أىم مسات الشاعر الرومانتيكي، أما يف الشعر ادلعاصر فقد استطاعت القصيدة العربية أن 
تنجز منظومة مجالية، ومل يبق اللون على تلك التطورات اليت عرفتها القصيدة ادلعاصرة، ووجد اللون طريقو 

إىل االنزياح، حيث بدأ اللون يظهر كعنصر أساس لبنية النص الشعري، كما تناولت يف ىذا الفصل تقنيات 
. توظيف اللون يف النص الشعري

تناولت فيو .الصورة الشعرية عند السياب ودتثالهتا يف الرسم ادلعاصر:أما الفصل الثالث فدرست فيو 
بالدقة تعريف الشاعر وديوانو، مث عرجت على أنواع الصور يف شعره كاصورة ادلركبة وادلفردة والكلية وقد 

. انتقيت ذلم شعرا مليحا يفي بالغرض الذي ُرحت شارحا فيو

مث حتدثت عن قضية األنساق الفنية التشكيلية يف شعره واخًتت يف ذلك بعضا من ابداعاتو وىي 
. قصيدة القصيدة واللوحة

 أما الفصل الرابع فقد أفردتو للحديث عن اللون ودالالتو يف شعر السياب ، وفيو تناولت الدراسة 
 (األسود، األبيض، األمحر، األخضر، األزرق )كل  لون من األلوان اليت ظهرت يف شعره وىي 

أبعاد اللون يف " ووقفت على الدالالت اليت محلتها ىذه األلوان، كما تعرضت يف ىذا الفصل إىل 
إذ يوضح أن للون ارتباطات بالبعد النفسي للشاعر، والبعد الثقايف والسياسي، ففي البعد " شعر السياب

النفسي كان اللون وسيلة للكشف عن مكنونات نفسية مث جاءت اخلادتة لتخلص أىم النتائج اليت خلصت 
. إليها ىذه الدراسة

: أما ادلنهج الذي سارت عليو الدراسة فتمثل يف اخلطوات التالية

قراءة النتاج الشعري للشاعر  -

 (اجمللد األول والثاين  )رصد الشواىد الدالة على اللون يف الديوان -

  .حتليل الشواىد وتفسريىا-
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وقد اعتمدت الدراسة على كثري من ادلصادر وادلراجع ، كان ديوان السياب أساسا ذلا، ومن ادلعاجم -
ىو ادلعجم األساس الذي اعتمدتو، إضافة إىل عدد من دراسات واألحباث اليت ساعدتين " لسان العرب"

. على إدتام ىذه الدراسة

وبعد فإن الباب مازال مفتوحا للباحثني الستقصاء جوانب أخرى من جتربة السياب اإلبداعية، 
رمزية الصورة الشعرية وآليات اشتغاذلا يف شعر : فهناك جوانب تستحق الدراسة ومن ذلك على سبيل ادلثال

. السياب

وختاما فإنين حاولت جاىدة أن يكون ىذا البحث على الصورة اليت رجوت، فإن وفقت فمن اهلل 
.  وإن شابو التقصري فإن الكمال هلل وحده وىو نعم ادلوىل ونعم النصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سويزف فريدة.                                                                       أ

 17/08/2016يوم /                                                             سيدي بلعباس
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الّشعر وتداخل الفنون 
  استطاعت القصيدة العربية أف تنقل مالمح الفن كاألدب يف صورة نتاج رائع يسعى إىل دتثيل 

األشياء كاظتفهومات اجملّردة أدّيا دتثيل ، كعّّبت بذلك الفن اّلذم يتمّكن بوسائلو الّلغويّة كالفّنية أف 
ينقل إىل اظتتلّقي الّصورة العقلية اظترئية ، فًنسم الّنص كمشهد شعرم مكّوف من لوحات شعرية 

متعّددة تثًن اطتياؿ كما تثًن الّذكؽ عن طريق أدكات ك آليات ػتّددة تقـو مقاـ اآلليات كاألدكات 
. الفّنية اّليت تلـز الفنوف اظتختلفة

كػتاكلة الكشف عن بىن الّصور الّشعرية اظتكّونة عتذه اظتشاىد الفّنية يف الّنص الّشعرم تظهر "
الّتكوينات الّلغوية كاإليقاعية كالّداللية اّليت اعتمد عليها ، تلك اّليت تنتج إشارات أك دالالت أك رموز 

أك إحياءات أك تلوينات دتنح ىذه الّصور خصوصيتها الفّنية كاصتمالية كجتمعها مع الفنوف األخرل 
بعالقاهتا بالّذات اظتبدعة كػتيطها أك بصيغها اصتمالية أك بأساليبها الفّنية كي تكوف شيئا رتيال ، فأىم 

مقّومات الشيء كي يكوف رتيال ىو النظاـ الّداخلي اّلذم بين عليو ، كجعل عناصره مّتسقة منّظمة 
"...1 

كلكي تظهر القصيدة إىل الوجود البد عتا من أساسيات تنّظم تشكيلها ، فالّنص الّشعرم اّلذم يفتقد 
الّتشكيل يفتقد الكثًن من مسّوغات كجوده ، كلعّل القدرة على إدراؾ فكرة التشكيل عند الّناقل أك 

اظتتلّقي ال تنبع من قراءات الّشعر فحسب كإّّنا من غتموع اظتعارؼ اّليت خّبىا ىذا أك ذاؾ ، كما البّد 
.من تذّكؽ فنوف أخرل   

فالفّن الّتشكيلي كالّشعر مظهراف من مظاىر الّنشاط الّنفسي اإلنساين يصدراف عن نفس اظتلكة 
اإلدراكية فهناؾ رابط كثيق بينهما ، فالّرّساـ كالّشاعر على درجة من الّتقارب كااللتصاؽ ، حبيث 

يتشاهباف يف الكثًن من األشياء من ناحية اجملاؿ الّنفسي اّلذم ينبعاف منو كيؤثّراف من خاللو ، كما أّف 
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ىذين الفّنٌن يلتقياف يف إعادة تشكيل الواقع من جديد كػتاكلة جتاكزه ، كيف حتسٌن اظتفهـو كػتاكلة 
.2تقدديو مشّخصا، كلكن كّل حسب ماّدتو  

كاإلنساف يلجأ إىل الّتعبًن حّّت يتخّلص من ضتظة ترتاكم فيها األحاسيس كاظتشاعر كاظتعاناة على نفسو 
.، فيلقي هبا على كاىل الّلغة أك الّصورة أك اضتركة أك الّنغم   

.كقبل الولوج إىل تداخل الفن كالّشعر سنقف كقفتا مع مفهـو اصتمالية  
:مفهوم الجمالية -  

  إّف اصتمالية مشتّقة من اصتماؿ فاضتديث عنها منطو حتت لواء علم اصتماؿ ككل ىذا العلم اّلذم 
.خيتّص يف كّل رتيل   

إّف اإلحساس باصتماؿ شعور لدل اإلنساف البدائي مثلما ىو عند أكثر الّناس حتّضرا كىو موجود يف 
كّل شيء : ػتمد إشتاعيل "كل مكاف ، كيف كّل شيء كىذا اإلنساف حبسو كيدركو إذا شاء ، يقوؿ 

.3"رتيل إفّ  كعينا اصتماؿ  
إّف اإلنساف يتأّمل بسركر مكنونات الطّبيعية الّزىور كاألشجار ، كيستخدـ منذ زمن بعيد أدكاتو لًنسم 

مناظر من إعتاـ خيالية كإبداعو ، كرغم ضغوط اضتياة العصرية يظل ىذا اإلحساس اصتميل متوّقدا 
كمتوّىجا يف الّنفس الّشاعرة ، كىو إحساس ال ينمو من فراغ ، بل يبقى يف الّشعور يف حالة ستوؿ 

.كيكوف فّعاال كنشطا يف ظركؼ معّينة  
جون ديوي إّف الّتجربة اصتمالية توّحد الواعي ، كتصبح طبيعية الّشاعر كػتيطو كال كاحد ، كقد أطلق 

إّف ما حيّدد نسق الّتجربة العاـ ، ىو حقيقية أّف كّل جتربة ىي : "على ىذه اضتالة نسق الّتجربة العاـ 
فالّتجربة اصتمالية يف تفاعل دائم " ذترة تفاعل بٌن الكاتب اضتي ، كأحد جوانب العامل اّلذم يعيش فيو

إذ ؽتّيزات الّشيء اصتميل إنّو يطرؽ ذىن الّشخص دكف استئذاف كيشعر حبالكتو . مع اإلنساف كػتيطو

                                                           
 42ص  ينظر، الّشعر العّباسي كالفن الّتشكيلي- 2
   .43ثريّا عبد الفاتح ، القيم الّركحية يف الّشعر العريب ،ص-3-



 مـــــــدخل

 

7 
 

كرتالو تلقائّيا مبجّرد أف تقع عليو عينو أك تالمس شتعو ، كلعّل اضتواس اطتمس ىي كسائل لشعورنا 
.هبذا اصتماؿ كاالستمتاع بو  

إّف اصتماؿ حيّسس بدرجات متفاكتة ، يستحيل كصفو بصفة كاحدة ، كمن ذتّة ديكن حتديده بصفة 
.4"القانوف األكحد للجماؿ ، إنّو ليس للجماؿ قانوف" بايير مطلقة، كعتذا الّسبب قاؿ  

 إّف اصتماؿ إحساس ساّر ، أم إنّو كّل ما يسّر الّنفس عن طريق اضتواس كال سيما العٌن كاألذف 
كقد حتّدثنا عن اصتماؿ فقط لبياف اشتقاؽ اصتمالية منو ، كاّليت حتّولت من اصتماؿ كالّدراسات 

الفلسفّية إىل مذىب أديب كنقدم يف القرف الّتاسع عشر من اظتيالد ، كارتبطت يف مفهومها كغايتها 
.مبذىب الفن من أجل الفن   

كمهما يكن فاصتمالية كعلم يهتم باصتماؿ يف الطبيعة كالفن كأصبح ىدفها االستمتاع جبماؿ ىذا الفن 
، كإدخاؿ السركر كالبهجة على متلقّيو يف ؼتتلف ضركبو ، كمنو بطبيعة اضتاؿ األدب من أدب كشعر 

. 
:الّتشكيل الفّني والّشعر -  

ألنّو يكّوف الفّعالية اإلنسانية اظتتجّسدة الّتعبًن . يشمل الفن عموما اجملاالت اإلبداعية اإلنسانية كّلها 
عن حركة الّذات الواعية ، اجملربة يف مواقفها اطتاّصة من الّذات أك اظتوضوع ، فهي تتوّسل لذلك 

. بالّلوف أك الّلفظ أك اضتركة أك الّشكل أك الّنغم  
أحد الّنشاطات اّليت تعكس صورة حقيقية لذلك ، كيرتبط بالّنشاطات – كمنو الّشعر – كاألدب 

األخرل بشكل أساسي يف مصدرىا الرّئيسيٌن اإلنساف كالطّبيعة ، كأّكؿ مل تتجّلى بو ىذه 
االرتباطات اظتصطلحات اّليت يقـو عليها فهم أك دراسة كل من األدب كالفنوف األخرل ، فتوّضح 
مفهوماهتا اإلجرائية أماـ الباحث ، كدياط الّلثاـ عن أدكاهتا ككسائلها كطبيعة العالقات الّداخلية يف 

.أبنيتها   

                                                           

  .376، تررتة زكريا إبراىيم ، ص1966سنة . بايًن ، فلسفة الفن ، دار مصر للطّباعة كالّنشر -



كىو أمر يكشف عن نضمها كخصائصها الفّنية كما تشرتؾ بو مع غًنىا فتتشابو فيما بينها أك ختتلف 
. 

  كالفن ىو تعبًن عن موضوعات رتالية أك فّنية عتا عالقة باجملتمع أك فّنية أك الواقع احمليط أك الّتجارب 
اّليت ديكن أف تكوف مشرتكة مع اآلخرين ، فالفّن ىو القدرة على الّتعبًن عن اصتماؿ كاضتقيقة بكّل 

.أشكاعتا كىذه شتة الفنوف رتيعا كأّكعتا الّشعر   
كاألدب ىو رأس الفنوف اصتميلة كالّشعر منو على كجو اطتصوص ، حيث تأثّر مبمّيزات الفنوف اصتميلة 

يشتمل على بعض عناصر سائر الفنوف  (ألفاظ الّلغة)كّلها ، فهو باإلضافة إىل ماّدة الفّن األديب 
الوزف القافّية كاإليقاع كمن عناصر تصويرية من صور حّسية : األخرل مبا يتوّفر فيو من عناصر موسيقية

5كمعنويّة تصطبغ مشاىدىا باأللواف كاألشكاؿ كمن عناصر دتوج باضتركة كالّركح كاضتّس كالعاطفة  
.ككسائل الفنوف الّتشكيلية اظتختلفة من تصوير كؿتت كرسم كموسيقى  

مع كجود االختالؼ بٌن الفنوف كماّدة الّتعبًن كطريقتو ككسائلو كأدكاتو إالّ أّّنا تصدر عن نفس 
إنسانية كتنقل عواطفها كأحاسيسها كخلجاهتا ، كما تتحّدث عن كاقعها كطبيعتها كمواقفها جتاه ذاهتا 

كجتاه العامل من حوعتا كغايتها من كّل ىذا ىي تررتة ما يعتمل يف الّنفس اإلنسانية كنقل انفعاالهتا 
. مع الّذات كاحمليط إضافة إىل غتموعة اآلثار اّليت ترتكها عند اظتتلّقي  

إّف ما ديّيز الفّن الشعرم يف ىذا اإلطار أّف ما ىو داخلي قد يّتخذ لو يف جتارب عدد من الّشعراء "
صفة الّشيء اظترء اطتارجي ، كقد تغدك حركة األشياء داخل القصيدة معنية بآلية البصر كىي أداة 

.6"التقاط اظترئيات اضتّسية كالعمل على حتويل ما ىو باطيّن كغتّرد إىل صور بصريّة غتّسدة   
األشكاؿ ، األلواف ، اظتظاىر اضتّسية )ىذا يعين أّف الّشعر يشرتؾ مع الفنوف األخرل يف ىذه العناصر 

كىنا ديكن أف نشًن إىل دتّيزه منها يف الّتعبًن عن حواس ال تستطيع الفنوف األخرل  (...اظتختلفة 
كالّشّم كالّذكؽ ألّف الّلغة مبفرداهتا قادرة على نقل أقول األحاسيس لدل الفّناف ، أّما "الّتعبًن عنها 

                                                           

 .44، ص1980 ، 2الفن كاألدب ، اظتكتبة الّتجارم للطّباعة كالّنشر ، بًنكت ، ط: ينظر ميشاؿ عاصي-5

  23.6ص،ينظر الّشعر العّباسي الفن الّتشكيلي -6
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األدكات اّليت يلجأ إليها الّشاعر يف رسم صورتو فهي تتلّخص يف مفردات الّلغة اّليت تنظمها الوسائل 
.7"البالغية كالبديعية كاإليقاعية  

:تبادلية قديمة -أ  
إّف ػتاكلة تتّبع األثر اظتتبادؿ بٌن الفنوف عموما ، كالّشعر كغًنه من الفنوف على كجو اطتصوص ، لو 

. أمهّية يف إظهار األثر اّلذم ترتكو ىذه الفنوف يف تشكيل الّلوحة الّشعرية كتكوين أبنيتها  
كمعلـو أّف ىناؾ أثر متبادال بٌن الفنوف منذ القدـ فالكثًن من الّشعراء كالفّنانٌن تبادلوا األثر كالّتأثًن ، 

ية فاستلهم الّشاعر الّلوحة كالّصورة كالّنفس كالّزخارؼ ، كسجل إحياءات ذلك يف قصائد ، كما 
استوحى الّرّساـ كالّنحات كاظتصّور القصائد الّشعرية فصور كؿتت كرسم ما قّدمو الّشاعر يف كلماتو 

  .8كأكزانو
كقد كاف األدب أقرب الفنوف إىل الفهم ، كمعاصتة كل ما يسيطر عليو العقل كالّشعور أقول من غًنىا 

كتتفّوؽ بقدرىا على ارتياد غتاؿ اضتواس األخرل اّليت ال يستطيع أّم فن آخر 9"يف تصوير العلم 
قاؿ قدماء كأّكعتم أرسطو بأّف اصتميع الفنوف أشكاؿ شعرية ، بل البّد . الّتعبًن عنها ، كالّشم كالّذكؽ

فالّشعرية ماّدة مشرتكة بٌن الفنوف كاألجناس . من الّشعرية فيها حّّت تصل إىل اظتتلّقي كتؤثّر فيو
.األدبية  

 نظريات فلسفّية ونقدية عربية-ب
اىتّم البالغيوف كالنّػّقاد كالفالسفة العرب ببحث الّصورة ، كحّددكا مفاىيم الّتشبيو كاالستعارة كاجملاز 

ككّل ما لو عالقة يف تكوينها الّلغوم كالبالغي كالفكرم ، كما درسوا كظائفها الّشعرية كاصتمالية 

                                                           

، 1992 ، 3جابر عصفور ، الّصورة الفّنية يف الرّتاث الّنقدم كالبالغي عند العرب ، اظتركز الثّقايف العريب ، بًنكت ، ط-
  103.7ص
، 1987، 119سلسلة عامل اظتعرفة ، الكويت ، العدد  (الّشعر كالّتصوير عّب العصور)قصيدة كصورة : مكاكم عبد الغفار-

  05.8ص
  9 .112البياف ك التبيٌن ، ص. اصتاحظ -



منذ  (الّشعرية)كتطرّقوا إىل عالقاهتا بالفنوف األخرل خصوصا الّتصوير كالّرسم ، كما عرّفوا مصطلح 
  ألرسطو  فّن الّشعراطالعهم على كتاب

صناعة كضربا "كرمّبا يكوف اصتاحظ ىو أّكؿ من التفت إىل طّبيعة الّشعر كعالقتو بالّتصوير حيث رآه 
أم أّف للّشعر أسلوبا خاّصا يف صياغة اظتعاين كاألفكار إثارة االنفعاؿ "من الّنسيج كجنسا من الّتصوير

.، جعل الّشعر كالّتصوير يف الّتشابو بينهما بالّتقدمي اضتّسي للمعىن   
 يف إعجاز القرآف فًنل أّف اطتّط كالنطق كالّتصوير كّلها مرتبطة باضتواس ، من حيث نقل الباقالّنيأّما 

كشّبو اطتّط كالّنطق بالّتصوير "أشياء العامل من جالعتا كالّتأثًن باظتتلقي ، كىو يشًن يف ذلك يف قولو 
كقد أرتعوا أّف أحذؽ اظتصّوركف ، من صّور لك الباكي اظتتضاحك كالّضاحك اظتستبشر ، كما أنّو 

حيتاج إىل لطف يد يف تصوير ىذه األمثلة ، ككذلك حيتاج إىل لطف يف الّلساف كالطّبع يف الّتصوير ما 
فهو يرل أّف الّشعر ك تصوير ما يف الّنفس للغًن كػتاكاة أحواعتا الّنفسية . 10"يف الّنفس للغًن

. كاألخالقية  
كقد أسهم اصترجاين يف تأكيد ىذه الّتصّورات يف نقده حٌن رأل أّف الّشعر كرتالو كقدرتو على الّتأثًن 

يف الّنفس يعود إىل تقدمي اظتعنوم بإطار حّسي كتشخيصو كبّث اضتياة فيو يقوؿ اصترجاين يف أسرار 
فاالحتفاؿ كالّصنعة يف الّتصويرات اّليت تركؽ الّسامعٌن كتركعهم ، كالّتخييالت اّليت هتّز "البالغة 

اظتمدكحٌن كحترّكهم ، تفعل فعال شبيها مبا يقع يف نفس الّناظر إىل الّتصاكير اّليت يشّكلها اضتّذاؽ 
فكما أّف تلك تعجب كختلب ، كتركؽ كتدخل الّنفس من  بالّتخطيط كالّنقش ، أك بالّنحت كالّنقر

كذلك حكم ،مشاىدهتا حالة غريبة مل تكن قبل رؤيتها ، كخيشاىا ضرب من الفتنة ال ينكر مكانو 
 اصتماد يولد فيهاالّشعر فيما يصنعو من الّصور كيشّكلو من البدع كيوّقع يف الّنفوس من اظتعاين اّليت 

  .11الّصامت يف صورة اضتي الّناطق

                                                           

. 138 ، ص1991 ، 1إعجاز القرآف حتقيق عماد اّلدين حيدر ، مؤّسسة الكتب الثّقافية ، بًنكت ، ط: الباقاّلين ، أبو بكر -
10  
.300،ص عبد القاىر اصترجاين أسرار البالغة- 11  
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إنّو يربط الّرسم كالّتصوير بالفنوف األخرل ، فيفرتض أّف الّشاعر مثل الّرّساـ يقّدـ اظتعىن بطريقة حّسية 
فًنسم مشاىد يراىا اظتتلّقي عن طريق الّلغة اّليت ترتجم صورا يف ذىنو ، فالّشاعر كالفّناف ينقالف العامل 

يف أشكاؿ فّنية كيعتمداف يف ذلك مواد ذات صلة باضتواس ترتبط كّل منهما كختاطب إحساسات 
اظتتلّقي ، فالفّن عموما كالّشعر على كجو اطتصوص ػتاكاة هتدؼ إىل نقل العامل كالّتأثًن يف اظتتلّقي 

. كإحساساتو كإثارة انفعاالتو  
  كىذا يقودنا إىل أّف اظتعيار األساسي يف اضتكم على الصورة يف الّنقد القدمي كاف الّنظر إليها نظرة 

.رتالية ، خاضعة لقيم فّنية تشكيلية ػتّددة ، كتقّرب الّشعر من الفنوف األخرل  
  أّما إذا حبثنا يف الّنقد الغريب اضتديث اّلذم أثّر يف نقدنا عن طريق تررتتو فقد اختلف النّػّقاد يف 

ّف األدب الكالسيكي أقرب بطبيعتو إىل الّنحت أ "شليغلتصنيف الفنوف كمراتبها ، فقد رأل األظتاين 
.12"، على حٌن أّف األدب اضتديث أقرب إىل الّرسم كالّتصوير  

ىوالّتعبًن عن شعور ، أك ىو الّتكافؤ الكامل بٌن العاطفة اّليت "كروتشيه يف حٌن ؾتد أّف الفن عند 
، لقد أعطى 13"حيّسها الفّناف كبٌن الّصورة اّليت يعّّب هبا عن ىذه العاطفة أم بٌن العاطفة كالّتعبًن

كركتشيو للفّعالية اصتمالية للفن أمهّية كبًنة كقيمة ذاتية يف قلب اضتياة الفكرية مبجموعها كبكّل ماعتا 
.من اّتساع   

فإنّو يؤّكد على كحدت الفنوف حيث يرل أّف ىناؾ نظريّة للفنوف حيث جتمعها كتؤطّرىا تودروف أّما 
عنده ػتاكاة ختتلف باختالؼ اظتواد اظتستعملة يف الفّن ، فاألدب ىو ػتاكاة بواسطة الّلغة " ، فالفن

.كما أّف الّرسم ػتاكاة باطتطوط   
 
 
 

                                                           

10قصيدة كصورة ، ص،مّكاكم عبد الغّفار - 12  
.47الّشعر العّباسي كالفن الّتشكيلي ، ص - 13  



: العالقة بين الّشعر والّرسم-
إّف اظتئات من الّشعراء كالّرّسامٌن كعلى مدل العصور قد تبادلوا الّتأثًن فاستلهم الّشاعر الّلوحة 

كالّصورة كما استوحى الّرّساـ قصيدة شاعر من الّشعراء فرسم كخّطط كجّسم ما كاف الّشاعر قد ختّيلو 
.كصّوره بالكلمة كالوزف كاإليقاع  

كالّصلة بٌن الّشاعر كالّرّساـ صلة ترتبط بالّرسالة كاألدكات ، كالّتأثًن كاإلحساس فالقصيدة عمل فيّنّ 
كالّلوحة عمل فيّنّ آخر ، كمثلما يبدع الّشاعر يف قصيدتو يبدع الّرّساـ يف لوحتو ، كمثلما ترتؾ 

القصيدة أثرا يف الّسمع كالبصر كالقلب ، فإّف الّلوحة ترتؾ أثرا يف القلب كالبصر، فالقصيدة تصنع 
الّلوحة إذ تتداخل األبعاد الفنّػّية بٌن الكلمة الّشعرية كالّلوف كما أّف الّشاعر  يكتب مثلما يرسم الفّناف 

إّن الّشعر الّشهًنة بيكاسو كىي العالقة احملورية بٌن الّشعر كالّرسم كال ننسى يف ىذا اظتوضع عبارة 
. كقد أطلق الّشاعر نزار القّباين تسمية الّرسم بالكلمات على أحد دكاكينو الّشهًنة رسم بالكلمات  

أّف الّلغة الّشعرية تستطيع أف تقّدـ لنا من الّلوحات اصتامدة أك ترسم لوحة خاّصة هبا ، لكّنها "
تضيف لّلوحة أشياء أخرل ؽتثّلة باالنطباعات الّداخلية للّشاعر كاظتوسيقى الّشعرية كعنصر أساسي يف 

.14"الّنص الّشعرم  
فالّلغة تتبوأ اظتكانة األكىل بٌن عناصر الّصورة الفّنية ككسائل تشكيلها إذ أّف عملّية اإلبداع الّشعرم 
تتمّثل على ؿتو خاص يف إبداع الّلغة اظتتمّيزة بأسلوب يتفّرد يف نسيج العالئق الفّنية اصتديدة بٌن 

.اظتفردات   
فالّلغة يف الّشعر تتشّكل كفقا مبا تتطّلبو طبيعة اصتنس الكالمي الّشعرم من أثر اطتيايل كالّتكثيف 

اظتعنوم الّناشئ عن االقتصاد يف الّسرد كاالنزياح يف الّدالالت ، فضال عن حضور العاطفة كالّسلطة 
  15الّركحّية ، فالّلغة تكتسب يف حالة الّتعبًن الّشعرم خصوصية ال تكتسبها يف حاالت الّنثر األخرل

                                                           

  .54 اللوف ك دالالتو يف شعر البحرتم ، ص 14-
، 1975تطّور الّشعر العريب اضتديث يف العراؽ ، اجّتاىات الّرؤيا كرتالية الّنسيج ، علي عّباس علواف ، كزارة اإلعالـ بغداد - 15
  .182ص
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كعليو فإّف لغة الّشعر ال تدرس من منظور ؿتوم أك صريف فحسب ، ألّف لغة الّشعر لغة انزياحية فّنية 
ال دتيل إىل الّتقرير كاظتباشرة الّلذين يفسداف نشوهتا العقلّية لدل اظتتلّقي ، كما أّّنا تنزع إىل خرؽ 

.العادة الّلغويّة يف أحياف كثًنة  
كىي لغة فرديّة ، يف مقابل الّلغة ...شخصية كاملة تتأثّر كتؤثّر "عز اّلدين إشتاعيل - كلّلغة كما عّّبد

. 16"العاّمة اّليت يستخدمها العلم ، كىذه الفرديّة ىي الّسبب يف أّف ألفاظ الّشعر أكثر حيويّة  
  كأّكد جابر عصفور أّف اظتقارنة بٌن الّشعر كالّرسم ذات جوانب ثالثة شاعت عند شرّاح أرسطو 

كتأثّر هبا نقادنا مبستويات متفاكتة األّكؿ قائم على أّف كال من الّشاعر كالّرّساـ ينقل العامل يف أشكاؿ 
فّنية ، قد جتاكز اضتدكد الظّاىرية للعامل لكّنها ال خترج عن قوانينو الرّئيسية ، كتعتمد طريقة الّشاعر 

كالّرّساـ يف نقل العامل كتقدديو إىل اظتتلّقي على ماّدة ذات صلة باضتواس كىي ختاطب مشاعر اظتتلّقي ، 
كمن ىنا فإّف الّشاعر كالّرّساـ عندما يقوماف بفعل احملاكاة سواء كانت حملتول غتّرد أك ظتادم ػتسوس ، 

فإّّنما خياطباف اإلحساسات كاظتخّيلة كجيسماف األشياء أك األفكار يف أشكاؿ ػتسوسة ديكن للعٌّن 
.17"الباصرة رؤيتها يف حالة الّرّساـ أك عن طريق عٌّن العقل أك اظتخّيلة يف حالة الّشاعر  

كاصتانب اآلخر أّف طريقة الّشاعر يف تشكيل ماّدتو دتاثل طريقة الّرّساـ ألّف كال منهما يسعى إىل 
أحداث أقصى قدر ؽتكن من الّتناسب كالّتآلف من عناصر ماّدتو كىو ما ديكن تسميتو حبسن 

. الّتأليف كبراعة احملاكاة  
كاصتانب الثّالث أّف كال من الّشاعر كالّرّساـ بطريقتو اضتّسّية يف الّتقدمي كؾتاحو يف تشكيل ماّدتو 

.كصياغتها ديكن أف حيدث تأثًن خاّصا يف نفوس اظتتلقٌن ، كعّلة الّلّذة تعود إىل حسن احملاكاة  
إذا كاف الّشاعر يؤّلف بٌن الكلمات كاألصوات على اعتبار أّف الّلغة مقاطع كحركات كأصوات ، ألّّنا 
ال تغدك أف تكوف غتموعة من األصوات اظتقطعة إىل مقاطع فإّف الّشاعر يؤّلف بٌن اظتساحات كمهّمة 

                                                           
 .348، ص1986عز الّدين إشتاعيل ، األسس اصتمالية يف الّنقد العريب ، دار الّشؤكف الثّقافية العاّمة بغداد ، -16
 .85ينظر الّصورة الّشعريّة يف الّنقد العريب اضتديث ، ص-17



كحٌن خيرج الّشاعر كقد أّلف كلماتو قصائد مؤثّرة 18"الّرّساـ ترتّكز يف الّتأليف بٌن اظتساحات يف اظتكاف
على الّسمع كالوجداف فإّف الّرّساـ يؤّلف بٌن األلواف كيضع منها شكال جديدا مؤثّرا على البصر ، 
كحٌن يقف اظتتلّقي أماـ الكلمات يف القصيدة كاأللواف كتشكيالت اطتطوط يف الّلوحة فإّف الفنٌن 

حيّققاف االنسجاـ كالّتناغم كاإلثارة كهبذا يصبح الّلوف ىو لغة الّلوحة اطتّاّصة كالّلغة الّرمزية اّليت 
يستخدمها الّشاعر يف إبداعو مبا حيملو من دالالت غنّية ، كما أّف ىناؾ عالقة مكمنها الّشعور تربط 

. بٌن الّلوف كالّلغة كالفكر كالّزماف كاظتكاف كىي عالقة إحيائية دتنح العمل الفيّنّ قيمة رتالية مستقّلة  
كمن ىنا خيرج الّلوف من غتّرد كونو كلمة أك مفردة أك غتّرد صبغ على كرؽ ثراء العٌن ، إىل أف يكوف 

.عاظتا كاسعا غنّيا  
: الّشعر والّرسم-  

ارتبط الّشعر بالّرسم ارتباطا شديدا مند القدـ ، ككثًنة ىي العوامل اّليت مّتنت فقدا االرتباط ، فالّشعر 
.صورة ناطقة ، كالّرسم شعر ناطق  

يعرؼ الّرسم أنّو فن الّتعبًن كاألفكار كاالنفعاالت من خالؿ إبداع بغض اطتصائص اصتمالية احملّددة "
.19"بواسطة لغة بصريّة ثنائية البعد  

كإف أردنا البحث يف العمق الّتارخيي لفن الّرسم عند العرب نرل أّف كجوده كتطّوره مبجيء اإلسالـ ، 
.فلّما جاء اإلسالـ كره الّرسم ، كيف بعض اضتاالت ّنى عنو نتيجة للظّركؼ اّليت أحاطت بالّدعوة  

كقد انعكست ىذه الكراىّية على الفن بصورة عاّمة كالّشعر بصورة خاّصة ، حٌن بدأت موضوعات "
شعريّة تتالشى ، كماؿ الّرسم شيئا فشيئا إىل التجريد ، كبقّي الرّتكيز الفيّن موّجها إىل فن الّشعر بل 

  .20"ازداد االىتماـ بو مع نضوج موضوعاتو
ىذا ال يعين أّف فن الّشعر غىن العرب عن الفنوف األخرل ، لكّنو اخّتذ من الفن كسيلة لتشكيل صوره 

كقصائده ، كباتت الّصورة الّشعريّة اضتسّية بداية التقاء ضمين كتقارب غًن نوعي بينهما ، عندما 
                                                           

 226.18ظاىر ػتّمد ىزّاع الّزكاىرة ، الّلوف كدالالتو يف الّشعر ، ص-
 117.19الّشعر العّباسي كالفن الّتشكيلي ، ص-

.118الّشعر العّباسي كالفن الّتشكيلي ، ص - 20  
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لبست الّصورة الّشعريّة نسيج اجملاؿ القويل يف أبنية تشبيهية حّسّية ، مثّ يف أبنية استعارية مفعمة 
.باضتركة كاأللواف بفعل الكلمات كاظتخّيلة  

كقد التقط العريب صورا حّسّية كلوحات حّسّية مرتبطة بالبيئة ارتباطا كثيقا ، فرشتت ّنوذجا على رتاؿ 
.اظترأة اظتعشوقة كقّدمت لوحات مبدعة يف الطّبيعة الّصامتة كاظتتحرّكة بتفاصيلها الّدقيقة  

ديكننا يف ىذا اجملاؿ أف نأخذ مثاال على تلك احملاكالت الّتصويرية يف الّشعر من خالؿ ػتاكالهتم 
.تصوير اظتواقع اضتربّية كاظتعارؾ كاألعماؿ البطولية لتأليفها كتوثيقها  

فحٌن يصّور أبو دتّاـ انتصار اطتليفة اظتعتصم على الّرـك من خالؿ مشاىد معركة العّمورية كانتهت 
:هبزدية الّرـك أماـ الفاحتٌن يقوؿ أبو دتّاـ   

 لقد تركت أمًن اظتؤمنٌن هبا                          للّنار يوما ذليل الّصخر كاطتشب
 غادرت فيها هبيم الّليل كىو ضحى                  يقّلو كسطها صبح من الّلهب 

 حّّت كأّف جالبيب الّدجى رغبت                    عن لوّنا أك كأّف الّشمس مل تغب
 ضوء من الّنار كالظّلماء عاكفة                     كظلمة من دخاف يف ضحى شحب

21كالّشمس طالعة من ذا كقد أفلت                    كالّشمس كاجبة من ذا كمل جتب  
كانت اظتعركة حامية ، فاظتدينة احرتقت ، كىنا حاكؿ الّشاعر أف يصّور كيف أّف ضوء الّنار يطرد 

ق كشّدة الّنار اظتنبعثة ، فكأّف الّشمس مل تغب ألّف ضوء الّنار الّشديد د لتوؽك كاإلصباحالّليل فيغد
الّساطع اّلذم ظهر يف الّليل صًنه ّنارا ، كحتّولت الّنار إىل دّخاف يف الّصباح فجعلتو يبدك شاحب 

.الّلوف  
يرسم لنا أبو دتّاـ لوحة الّليل كالّنهار يف تداخلهما يف معركة عّموريّة ، فهو يضعنا أماـ لوحات متعّددة 

تغّطي مشهد الّتصويرم اضتّي للمعركة ، كىو اظتشهد اّلذم ينقل تفصيالهتا الواقعّية ككأّّنا جترم اآلف 
.  أماـ اظتتلّقي فتؤرج عتذه اظتعركة أفضل تأريخ كأدؽ توثيق  

:توظيف الّلون في الّشعر   
                                                           

.1/99الّديواف .أبو دتّاـ- 21  



لقد تعّددت احملاكالت لدراسة العالقة بٌن دكاؿ الّلوف كتوظيفاهتا الّتشكيلية كاألدبية ، ككانت الّنتيجة 
يف أكائل القرف العشرين ، بأف ال ديكن كضع قاعدة قارة ، " ادوارد بال"اّليت اكتشفها عامل الّنفس 

.بشأف القيمة اصتمالية لّلوف بوجو عاـ   
كامتداد لدأب النقاد على استجالء احملاكر الّداللية صتماليات الّلوف يف اطتطاب الّشعرم ، فإّّنم 
ستوفدكف عتذه الغية مستخلصات أنساؽ معرفّية متعّددة مثل علم الّنفس ، كاالجتماع كالبالغة 

.كاصتماؿ كالّلغة كاألنثركبولوجيا   
تنبثق اشكاليتها من منظومة عالقات حيتل الّشاعر مركزىا جون داوني إّف شعريّة الّلوف كما أشتاىا 

باجّتاه الرّتاث كالطّبيعة كالعصر كالّلغة كيضحى صعبا تغيب مفاتيح بعينها الستجالء حدكد كفعاليات 
احملاكر الّداللية صتماليات الّلوف يف اطتطاب الّشعرم ، خاّصة مع جتارب الّشعريّة كتنوّع توظيفات 

.الّشعراء اجتاىها  
كاضتّق فغّن ىذه اضتدكد الفّعالية لنجد معناىا ككّلياهتا إالّ باندراج ضمن ؼتّطط أكثر مشوال ال يربطها 

مبا يطلق عليو العناصر الفنّػّية من صور أك إيقاع أك عامل كاحد كأف يكوف العامل الّنفسي الّداخلي أك 
بالّنظر إليها كمضموف ال كحامل مضموف كيف ىذه اضتاالت تفتقد الفّعالية الّلونّية قيمتها الّشعريّة أم 

كظيفتها يف نطاؽ الّنص الّشعرم ألّف إدراجها كإحدل صيغ البديع أك حصرىا يف عالقة كاحدة 
.  حييلها إىل فعالّية مطلقة منفردة  

لقد تطّورت سًنكرة تعاطي الّلونّية يف اطتطاب الّشعرم ، حّّت أصبحت كمشا يف جسد القصيدة ، 
األخضر الّسماكم الّشائق للفجر ، كبعدما ال رميو من أكائل جورج مريديث فغىن الّشاعر االؾتليزم 

، غارسيالوركا باأللواف كشاع األخضر عند بول فاليري من استخدـ االنزياح الّلوين كامتأل شعر 
.كديكن دتّيز أربعة أّناط من ىذا الّتوظيف  

توظيف الّدكاؿ الّلونّية على مستول الوصف حيث يسهل إجياد الّتطابق بينهما كبٌن : الّنمط األّكؿ
.مدلوالهتا  



 مـــــــدخل

 

17 
 

الّنمط الثّاين يف توظيف مفردات الّلوف توظيفا يكوف يف األغلب على مستول الّتشبيو حيث الّداللة 
.بوصفها عالقة بٌن الّدكاؿ الّلونّية كمدلوالهتا عالقة مقاربة  

الّنمط الثّالث كيكوف الغالب على مستول العالقات الّرمزيّة حيث يتّم استخداـ مدلوالت الّلوف 
.لتمثيل دكالو  

أّما الّنمط الرّابع فيمّثل احتجاجا على الّنمطّية الّسائدة يف توظيف الّلوف كديّثل أسلوب االنزياح ، 
اّلذم يعين البعد عن مطابقة الّداؿ ظتدلولو ، أىم أساليب ىذا الّنمط فالّدكاؿ الّلونية استنادا إىل ىذا 

األسلوب ، ال ينبغي أف تكوف تعبًنا أمينا أك صادقا ظتدلوالت غًن عادية بل ىي الّتعبًن عن غًن 
من أكائل من استخدموا ىذا األسلوب يف توظيف الّدكاؿ الّلونية  مالرميه العادم ليكوف عادم كيعّد 

.22(الّليل األبيض)حيث كتب عن   
أّما يف القصيدة اضتديثة انتقل توظيف الّلوف من لغة الّرؤية اظتسّطحة إىل لغة الّرؤية اظترّكبة كمل يعد 

توظيف الّلوف جتريدا بل جتسيدا لتشكيل درامي يف اضتدث كاإليقاع كاضتوار كالّتقاطع كاظتزج  كسرا 
للّتجميع الرّتاكمي للمعطيات الّشعريّة ، كما انتقل اإليقاع القائم على الرّتكيب الّسجعي كالّنهايات 

زرقاء زتراء صفراء ، اّلذم ال يتعّدل كونو غتموعة من اضتلي الّصوتّية إىل تفجًن : اصترسّية لدكاؿ الّلوف
.23طاقة اضتموالت الّصوتية عتذه الّدكاؿ  

كمن ىنا يغدك الّلوف لغة خاّصة تثًن اىتماـ الّشعراء باأللواف إلخراج قصائدىم لوحات فنّػّية تعتّب 
.كسيلة مهّمة يف تصوير الّتجربة يف عامل الّشعر كتصبح القصائد عمال إبداعيا فوؽ الّشػعر كالّرسم   

   
 
 

                                                           

.40، ص1985ػتّمد حافظ دياب رتاليات الّلوف يف القصيدة العربّية ، غتّلة فصوؿ اجملّلد اطتامس ، العدد الثّاين ، - 22 
 ، غتد اظتؤّسسة اصتامعّية للّدراسات كالّنشر ، بًنكت ، 2010 ،1عبيد ، رتالية الّصورة بٌن الفن الّتشكيلي كالّشعر ط كلود-23

 .138لبناف ، ص
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  يعد الّلوف جزءا من حياتنا والعامل احمليط بنا ،ىو مفتاح للكشف عن قوى خفية غّب مرئية بالّنسبة لنا 
ودراستو ٙبيطنا هبالة من ا٤بعرفة و الفهم ولتحسس مكامن ا١بماؿ وخوافيو ، فاأللواف يف الطّبيعة 

وا٢بيواف والكواكب واإلنساف فأينما نويل وجوىنا ٪بد األلواف من حولنا فلو ٚبّيلنا أف ا٢بياة خالية من 
األلواف أو أّّنا تقتصر على لوف واحد كالّسواد مثال لوجدت أنّنا سننفر من ىذه ا٢بياة وتسيطر علينا 

. الكآبة وا٤بلل
إّف الّلوف معجزة منفردة تتجسد يف كل ٰبيط بنا ،وىو مفهـو يساعدنا على كشف ىوية وخصائص   "

كّل شيء حّي أو غّب حي لو لوف، فالّلو ىو مبدع ىذه األلواف و  األشياء وتعريفها بشكل أوضح
.1"األشكاؿ الرّائعة وىو خالق كّل شيء على ٫بو مل يسبق لو مثيل  

  فاأللواف زينة العيوف وهبجة الّنفوس ، لقد أبدع ا٣بالق جّل وعال الكوف بألواف ٨بتلفة زاىية ، فا١بباؿ 
ألم تر أّن الّلو أنزل )واألشجار والّثمار واألزىار والطّيور واألنعاـ ٚبتلف ألواّنا و أشكا٥با قاؿ تعاىل 

من الّسماء ماء فأخرجنا بو ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
.2(وغرابيب سود  

 ألنّنا ال ٲبكن أف ،فال ٲبكن لنا أف نتصّور ىذا الكوف بأشجاره وحدائقو وأّناره وجبالو بدوف ألواف"  
. 3"نتتّيل لوحة فّنية ٦بّردة األلواف فكيف لنا أف نتتّيل ما أبدعو اا وزينو بألواف شٌّب   

  إّف األلواف تفرض وجودىا يف كّل شيء كائن ، وال ٲبكن االستغناء عنها ألّّنا ٛبلكنا قبل أف ٭بتلك 
 منها ٝبا٥با اّلذي تضفيو على حياتنا فال ٦باؿ إللغاء الّلوف من حياتنا

  إّف الّلوف سّر من أسرار الوجود ووسيلة للّتعبّب والفهم وإف كاف عرضا ال يقـو بذاتو ، وال بّد لو من 
.4"وإالّ ٤با كاف لوف يرى ٝبيال ولوف آخر متعبا وقاٛبا ... مكاف وزماف وشيء ، فإنّو سّر أسرار الوجود  

                                                           
 .              38صّديقة معّمر ، شعرية األلواف يف الّنص ا١بزائري ا٤بعاصر ، رسالة ماجسَب يف األدب ا١بزائري ا٢بديث و ا٤بعاصر ، ص 1
 26سورة فاطر اآلية   2

طاىر ٧بمد ىزّاع الزواىرة ، الّلوف ودالالتو يف الّشعر ، الّشعر األردين ٭بوذجا ، دار ا٢بامد للّنشر والّتوزيع ، الطّبعة األوىل  3
  13 ص 2008

  15 ص ،الّلوف ودالالتو يف الّشعر4 
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إّف تأثّب الّلوف يف اإلنساف بعيد الغور وقد أجريت "   يقوؿ أحد علماء الّنفس ا٤بسمى أردتشاـ 
٘بارب متعّددة بّينت أّف الّلوف يف إقدامنا وأحجامنا ، كما يؤثّر يف شتصية الّرجل ويف نظرتو إىل 

ألّف أغلب - ّلذي يعرؼ ٔبسر االنتحارا" بالك فيار"ا٢بياة ، وىناؾ ٘بربة ٛبت يف لندف على جسر 
حيث مّت تغيّب لونو األغرب القامت إىل الّلوف األخضر ا١بميل ٩بّا سّبب – حوادث االنتحار تتم فوقو 

.5"ا٬بفاض حوادث االنتحار بشكل ملحوظ   
 إّف عالقة اإلنساف باأللواف ّذاتية وقدٲبة وأثر الّلوف بّْب واضح يف حياة اإلنساف لذلك فإّف العرب 

حٌّب بات ... وعنيت عناية فائقة هبا وذلك على ألسنة شعرائها وخطبائها"عرفت األلواف واىتّمت هبا 
. 6"موضوع األلواف من ا٤بوضوعات اّلٍب تفّرد ٥با أبواب خاّصة يف مصّنفات الّلغوّيْب ا٤بشهورين

 (الخيل)  فقد كاف لأللواف يف ا٤بؤلفات الَّباثية صدى واضح وأثر كبّب ومن أقدـ ىذه الكتب كتاب 
اّلذي ٙبّدث فيو ابن األعرايب عن ألواف ا٣بيل من الّدٮبة وا٣بضرة وا٢بوة والكتمة والّصفرة والّشقرة 

.7والّشهبة وقد فّصل القوؿ حوؿ كّل منها  
وىو كتاب مَبجم عن اليونانية ورد فيو حديث عن مفاىيم  (سّر خليفة وصنعة الطّبيعة)  وكتاب 

األلواف من الّناحية العلمية حيث يرى ا٤بؤّلف أّف األلواف األساسية ىي البياض والّسواد وا٢بمرة 
8والّصفرة وا٣بضرة كما يرى أّف الّلوف األبيض واألسود ٮبا أقدـ األلواف  

أليب ٧بمد ثابت بن أيب ثابت حيث خّصص فيو بابا للحديث عن  (خلق اإلنسان)  كذلك كتاب 
. 9"ألواف الّشعر من أسود وأبيض وعرض لأللواف ا٤بتعّلقة لكل لوف منها   

                                                           
 أٞبد ٰبٓب ، األلواف وسيلة فّعالة لعالج األمراض وتغّّب ا٢بالة الّنفسية ، موقع منتديات قطرّيْب    5

 .16طاىر ٧بمد ىزّاع ، الّلوف ودالالتو يف الّشعر ، ص  6
 ٧بمد شحادة ، الّلوف ودالالتو يف شعر البحَبي ، رسالة ماجسَب يف الّلغة العربية وآداهبا ، جامعة تنصر .11، ص 2013، 7

األردف 
 .12ا٤برجع نفسو ، ص 8

 .12 ٧بمد شحادة ، الّلوف ودالالتو يف شعر البحَبي ، ص تنصر 9
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  ويف ّناية القرف الرّابع ا٥بجري ظهر اىتماـ أكرب بدراسة األلواف فقد وضع أبو عبد اا ا٢بسيِب علّي 
وحرص  (األبيض األسود األٞبر األصفر واألخضر) ذكر فيها ٟبسة ألواف (الملمع)الّنمري كتاب 

.على ٙبديد معاين األلواف بنصوص وشواىد شعرية من أشعار فحوؿ شعراء ا١باىلية واإلسالـ   
 البن سيدة وقد وضع يف السفر األوؿ حديث (المخّصص) ويف القرف ا٣بامس ا٥بجري ظهر معجم

وفيو عرض آراء   (لأللواف)ويف السفر الثّاين مفرد  (ألواف ا٢بدقة وآخر عن ألواف الّشفة)عن صفات 
ويف السفر ا٣بامس ٙبّدث  (ألواف الّلباس)علماء الّلغة يف تعريف الّلوف ، ويف السفر الرّابع ٙبّدث عن 

ويف الّسفر  (ألواف ا٣بيل)ويف الّسفر الّسادس ٙبّدث عن  (الّلوف من ا٤برض واليبس)عن ألواف تغّّب 
.(حديث نعوت الظّباء من قبل ألواّنا)الّسابع ٙبّدث عن ألواف اإلبل ويف الّسفر الثّامن   

 مل ٲبّيز بصراحة بْب األلواف "معجم ا٤بتّصص"  وىناؾ أمر البّد من اإلشارة إليو ىو أّف صاحب 
األساسية والثّانوية ، رغم أنّو وضع بابا مستقالّ ٤بفردات األلواف يف معجمو ، بل اكتفى باإلشارة إليها 

و٥بذه األنواع الّثالثة يف الّلساف : "إشارة عابرة خفّية ، فقاؿ أثناء حديثو عن األبيض واألٞبر واألسود
العريب أ٠باء مستعملة قريبة وآخر باإلضافة إليها وحشية غريبة ، ال تدور يف الّلغة مدارىا وال تستمّر 

استمرارىا ، أال ترى أّف قولنا أبيض وأٞبر وأسود من الّلفظ ا٤بشهور وقد تداولتو ألسنة ا١بمهور وقولنا 
.10"غربيب"ويف األسود " قد" ويف األٞبر" ناصع"يف األبيض   

معجم األلواف وإشكاالتو الّنظرية يف )وقد وافقت ىذا الرّأي الباحثة فاطمة أبركاف يف مقالتها ا٤بعنونة 
إّف من "رغم أّّنا أشكلت على باب األلواف يف معجم ا٤بتّصص قائلة  (كتاب ا٤بتّصص البن سّيدة

عيوب الطّرح الّتقليدي فيما يتعّلق بباب األلواف ، أنّو تعامل مع معطيات األلواف باعتبارىا متجانسة 
.11..."، إذ سوى بْب ماىو أساسي وما ىو ثانوي من األلواف، ٩بّا أّدى إىل وقوع ا٣بلط والغموض  

                                                           
 . 159 ، ص1،ج1996 1ابن سّيدة ، علي ابن إ٠باعيل ، ا٤بتّصص ، تح خليل إبراىيم جّفاؿ دار إحياء الَّباث العريب ط10

زىراء زارع خفري ، صادؽ عسكري ، لونيات ابن خفاجة األندلسي ، ٦بّلة دراسات يف الّلغة العربية وآداهبا العدد الّتاسع ،  11
 . 81 ، ص2012
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  ومل يكن الّلوف عند العرب ا٤بسلمْب من دوف مدلوؿ فلسفي ونفسي وٝبايل فقد جاءت األلواف يف 
إذ ٰبتّل الّلوف يف الّصورة الّتعبّبية مساحة أساسية غّب "القرآف الكرمي لتحّقق موصوفات معّينة ، 

شكلية ، ذلك أّف الّلوف ودالالتو قد ارتبط ٗبعاف ورموز عند العريب واستتدمت قّوة تأثّبىا الّرمزي يف 
القّيم الّروحية عن طريق العادات ، فجاءت األلواف مرّة على ا٢بقيقة وأخرى على سبيل ا١بانب 

. 12"ااازي وأحيانا شعارا لشيء معّْب   
 وسوؼ أتطّرؽ ٤بفهـو الّلوف من خالؿ ثالث نقاط

. مفهـو الّلوف لغويّا أي من خالؿ ا٤بعاجم-1  
.مفهـو الّلوف اصطالحا- 2  
.مفهـو الّلوف أدبيا- 3  

 الّلون في الّلغة واألدب 
  مفهوم الّلون لغويّا–ا 

 ا٤بالحظ من خالؿ تعريف ا٣بليل 13"الّلوف معروؼ وٝبعو ألواف ، والفعل الّتلوين والّتلّوف": الخليل
أنّو مل يعّرؼ الّلوف تعريفا دقيقا لكّنو أتى با١بمع وذكر الفعل وا٤بصدر ، أي أنّو أعطى األٮبّية لّلفظ 

.دوف ا٤بعُب  
كّل شيء ما فصل بينو وبْب غّبه وا١بمع ألواف وتلوف علينا فالف إذا  (.ف.و.ؿ)يقوؿ : ابن دريد

 اختلفت أخالقو قاؿ الّشاعر 
  14فما تدوم على حال تكون بها                 كما تلون في أثوابها الغول

                                                           
 ،ص 2 العدد 11عبد القادر عبد اا فتحي ا٢بمداين ، الّتدبيج يف القرآف الكرمي ، ٦بّلة إٔباث كلية الَّببية األساسية ااّلد 12

166. 
 ا٣بليل ابن أٞبد الفراىدي ، معجم العْب ، ٙبقيق   ،332 ، ص 8 ، ج مهدي ا٤بتزومي وإبراىيم الّسمرّائي13

 .176 ، ص 3ابن دريد ٝبهرة الّلغة ، مكتبة الثقافة الّدينية ، ج  14
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ولوين اسم والّلونة لغة يف الّلينة وىي الّنحلة وا١بمع لوف يوضح ابن دريد مفهـو الّلوف من خالؿ 
ا٤بقارنة بْب شيئْب للّتمييز بينهما مثّ يعطي أمثلة من خالؿ القرآف والّشعر ، كما تعّرض إىل اختالؼ 

 األخالؽ وىو تعريف معنوي وليس تعريف ماديا ملموسا 
يبدأ ىذا الّلفظ بالّـ اّلٍب تدّؿ على دخوؿ شيء يف شيء آخر ٩بّا يشّب إىل تركيب الّلوف : ابن فارس

من عناصر عديدة يف صورة واحدة يظهر منها العنصر اّلذي يسوده بنسبة أعلى من غّبه يف ىذا 
تلّوف : الَّبكيب ا٤بتداخل وىي سحنة الّشيء ، ومن ذلك الّلوف لّوف كّل شيء كا٢بمرة والّسواد ، يقاؿ

. 15اختلفت أخالقو ، والّلوف ا١بنس من الّتمر: فالف  
.ما ٲبكن مالحظتو أّف ابن فارس كاف أكثر ٙبديدا ٤بفهـو الّلوف ٩بّن سبقوه  

فقو )تعّرض الثّعاليب ٤بفهـو الّلوف من خالؿ ضروب ٨بتلفة وقد خّصص قسما من مؤلّفو : الثّعالبي
عن األلواف أورد فيو إسهامات غّبه من بلغاء العربية يف ىذا اااؿ ، ويشتمل ىذا القسم فصل  (الّلغة

عن البياض يعّدد فيو أ٠باء الّلوف األبيض ويذكر بعض أ٠باء ا٤بوجودات اّلٍب توصف بالبياض ، 
16الّسحاب األبيض: نذكر على سبيل ا٤بثاؿ الّصبّب: كالّرجل وا٤برأة ، الفرس ، الّثور الّشعر  

الّرمل األبيض  : الّنقا 
  .مثّ يعقد فصال عن الّسواد ويسّب فيو على نفس ا٤بنواؿ من حيث مسّمياتو

ما ٲبكن مالحظتو أّف ابن سّيدة " الّلوف الّنقبة أو البوص وا١بدبة وا١بـر"يعّرؼ الّلوف بقولو : ابن سّيدة
. أدمج كلمات ٥با دالالت فمثال الّنقبة من الّنقاب وىي لوف العْب ، مثّ لوف ا١بدبة وىي لوف الوجو
كما ينّوه ابن سّيدة أّف لوف كّل شيء ىو ما فصل عن غّبه من األشياء ، أي أّف الّلوف ىو ا٢بّد 

                                                           
 ، فصل الالـّ 5 اّٙباد الكّتاب العرب ، ج1ابن فارس أبو ا٢بسن أٞبد ، معجم مقاييس الّلغة ٙبقيق ،عبد السالـ ىاروف ، ط 15

 . 223والّنوف ، ص
 , 116-113، ص1998 أبو منصور الثّعاليب فقو الّلغة وسّر العربية ، الباب الثّالث عشر يف ضروب من األلواف واآلثار ،  16
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الّدخلة يف الّلوف ٚبليط من األلواف "اّلذي يفصل بْب األشياء كما يشّب إىل تداخل األلواف معا بقولو 
.17"يف لوف  

الّسحاب األبيض ا٤برتفع بعضو فوؽ بعض وليس ا٤بنبسط : الّنشاص"الّلوف : الجاحظ  
 نالحظ أّف 18"سحم سود ، وا٢بور شّدة بياض العْب ، الّدعج شّدة سواد ا٢بدقة ، الغنج الّلْب

ا١باحظ اعتمد على الطّبيعة يف طرح أمثلة عن الّلوف ومن خال٥با يتّم معرفتو أي أنّو اعتمد على الّرؤية 
.العينية  

الّلوف ا٥بيئة كالّسواد وا٢بمرة ، لّونتو فتلّوف و  "(ف.و.ؿ)جاء يف لساف العرب حوؿ ماّدة : ابن منظور
لّوف كّل شيء ما فصل بينو وبْب غّبه وا١بمع ألواف ، واأللواف الّضروب ، والّلوف الّنوع ، وفالف متلّوف 

الّدقل وىو ضرب من الّنتل ، وشّبو ألواف الّظالـ بعد ا٤بغرب : أي ال يثبت على خلق واحد ، والّلوف
يكوف أّوال أصفر مثّ ٰبمر ، مثّ يسوّد بتلّوف البسر يصفّر وٰبمّر مثّ يسوّد ولّوف البسر تلوينا إذا بدا فيو 

.19"أثر الّنضج  
كما يدّؿ لفظ الّلوف يف الّلغة العربية على تغّّب ا٥بيئة والصورة ، فهو لوف البشرة ا٣بارجي والغطاء اّلذي 
يظهر للعياف لألجساـ ا٤بتتلفة يف ىذا الكوف والّتلّوف يعِب تغّّب الصورة من شكل إىل آخر ومن حاؿ 

  . 20إىل حاؿ
الّلوف احملّلي ، الطّابع احمللي وىو الوصف ا٢بّي الّدقيق لبيئة مكانية معّينة تدور فيها ": مجدي وىبة

أحداث سرد خاص ٕبيث تلعب عبقريّة ىذه البيئة دورا ىاما يف تصوير ىذه األحداث وصبغها 
. 21"بالّلوف احمللي  

                                                           
 .206-200 ، 1ابن سّيدة ا٤بتّصص ،ج 17
 ، ص 1 ، ج1992 2أبو عثماف عمرو بن ٕبر ا١باحظ ، البياف والّتبيْب تح عبد الّسالـ ىاروف ، دار ومكتبة ا٥بالؿ ط 18

192 .
  (ف.و.ؿ)ابن منظور،  لساف العرب ، مادة  ، 367، ص1955دار صادر ،بّبوت ،لبناف ،19

.  368ا٤برجع نفسو ، ص 20
. 176 ، مادة لوف ، ص٦1979بدي وىبة كامل ا٤بهندس ، معجم ا٤بصطلحات العربية يف الّلغة واألدب ، مكتبة لبناف ،  21
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إّف ىذا الّتعريف يعتمد على الّشكل ا٣بارجي للمكاف أو البيئة حيث يعتمد على ٠بة معّينة ٛبّيزه عن 
.باقي البيئات  

ما ٲبكن مالحظتو على ا٤بستوى الّلغوي أف كتب الّلغة وا٤بعاجم اىتّمت بتفصيالت لونية مثّبة تدّؿ 
على دقة الوصف وارتقاء ا٢باّسة البصرية ، كما يدّؿ على ا٤برونة والشمولية وال شّك أّف ىذا يقودنا 

إىل القوؿ بأّف العربية منذ نشأهتا األوىل وعرب تاريخ ا٢بضارة اإلسالمية إىل يومنا ىذا كانت من أكثر 
. الّلغات قدرة على الّتعبّب عن األلواف ودرجاهتا وظال٥با ومعانيها  

:مفهوم الّلون اصطالحا-ب  
القيمة اّلٍب تتحّدد يف "أّما الّلوف يف االصطالح ففيو تفصيل بفضل تطّور العلم ، فإنّو يعّرؼ بأنّو 

عنصر ، أو ماّدة من خالؿ الضوء ا٤بنعكس منو ، أو ىو خاّصية ضوئية تعتمد على طوؿ ا٤بوجة  
.22"ويتوقف الّلوف الظّاىري ١بسم ما على طوؿ ا٤بوجة الّضوئية اّلٍب تعكسو  

  إّف الّلوف ىو ذلك الّتأثّب الفيزيولوجي الّناتج عن األثر اّلذي ٰبدث يف شبكية العْب من استقباؿ 
للضوء ا٤بنعكس على سطح عنصر معّْب ، سواء كاف نا٘با عن ماّدة صباغية ملّونة أو على ضوء ملّوف 

 ومن الناحية 23"الّلوف إذا إحساس ليس لو وجود خارج ا١بهاز العصيب لإلنساف"، يقوؿ ٰبٓب ٞبودة 
الفيزيائية ، يعد كل سطح أو كّل شكل جسم عدمي الّلوف ، فإذا ما سّلطنا عليو شعاعا أبيض كشعاع 

.الّشمس  
 نرى ىذا السطح ٲبتص حسب تركيبو الّذري موجات شعاعية معّينة ، ويعكس موجات أخرى 

من ا٤بوجات ا٤بعكوسة ىي اّلٍب تراىا العْب ، ولوّنا يبدو وكأنّو ينبع من " من ألواف الطيف"شعاعية 
ذات الّشكل وٲبّثل سطحو ، وهبذا ال ٲبكن رؤية الّلوف ا٢بقيقي لسطح ما إال ٙبت أشّعة بيضاء ، 

فتحت أشّعة صفراء ينحى باّ٘باه الّلوف األصفر ، وٙبت أشّعة ٞبراء ينحى باّ٘باه الّلوف األٞبر 

                                                           
 .1581 ،ص2 ، مج 1986غرباؿ ٧بمد شفيق ، ا٤بوسوعة العربية الواسعة،دار الّنهضة ، لبناف ط  22
 . 78ٰبٓب ٞبودة ، نظرية الّلوف ، ص 23
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 والّلوف يف ا٢بقيقة ىو طاقة مشّعة ٥با طوؿ موجي ، ٱبتلف يف ترّدده وتذبذبو وٙبتوي 24...وىكذا
األخضر واألٞبر ، األزرؽ واألصفر وبقية األلواف تتكّوف ٗبزج ىذه : الّشبكية على ثالثة ألواف ىي

25األلواف الّثالثية  
  26:  يتحّدد الّلوف من خالؿ معايّب أو قيم نستطيع من خال٥با ٛبييز األلواف وىي 

 وىي الّصفة اّلٍب ٭بّيز ونفّرؽ هبا بْب لوف وآخر ، أٞبر ، أخضر وبرتقايل ، أزرؽ :صفة الّلون     
. فعند مزج لونْب معا كأٞبر وأصفر ينتج الربتقايل ، وىذا تغيّب يف صفة الّلوف  

تعّرؼ بأّنا العالقة بْب الّلوف ا٤بضيء والّلوف ا٤بعتم ، ٗبعُب أخضر فاتح أو أخضر غامق : القيمة     
.، وتّتتد بدورىا قيما ٨بتلفة باّ٘باه اإلضاءة أو العتم   

نقاء )وٲبّثل الّدرجة اّلٍب يّتصف هبا الّلوف من ناحية عدد الّذرات الّلونية يف ا٤بساحة : اإلشباع     
. ، واّلٍب ٙبّدد بقدر اختالطو باألبيض و األسود  (الّلوف                           

أردت من خالؿ ىذا احملور توضيح مفهـو الّلوف من وجهة نظر األدباء والنقاد : مفهوم الّلون أدبيا 
.والبالغيْب من األقدـ إىل األحدث  

 فالّشعر عنده جزء 27"الّشعر صناعة وضرب من نسيج وجنس والّتصوير"يرى ا١باحظ أّف :الجاحظ 
من الّتصوير إالّ عامل من األلواف ، وإبداع الّرساـ يظهر يف حسن استتدامو أللوانو وتنسيقها ، كذلك 

الّشاعر فإّف إبداعو يظهر يف حسن ٚبّّبه أللفاظو ومعانية وترتيبها، وتنسيقها وىو بذلك يشّب إىل 
 . 28العالقة بْب الّشاعر والّرّساـ

ويكوف أي شاعر كالّنساج ا٢باذؽ اّلذي يفّوؽ وشيو : " ٙبدث عن الّشاعر اايد فقاؿ: ابن طباطبا 
بأحسن الّتفويق ويسّديو وينّبه وال يهلهل شيئا منو فيشّينو ، وكالّنقاش الّدقيق اّلذي يصبغ األصباغ يف 

                                                           
 . 10-9 ، ص 1983 ، 1إبراىيم الّدملتي ، األلواف نظريا وعلميا ، مطبعة الكندي ، حلب ، ط 24
  ، ص 2008 ، العدد ، 24عبد الّرزاؽ ، معاد، ا٤برجع الّسابق ، مج  25
 .10إبراىيم ، الّدملتي ، ا٤برجع الّسابق ، ص  26
، 32 ، ص3 ،ج2أبو عثماف ، عمرو بن ٕبر ا١باحظ ، ا٢بيواف ، ٙبقيق عبد الّسالـ ىاروف ، مصر ،ط 27
  .3 ٧بمد شحادة ، الّلوف ودالالتو يف شعر البحثري ، صت نصر،ينظر 28
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 نرى أّف ابن طباطبا 29"أحسن تقاسيم نقشو ، ويشبع كّل صبغة منها حٌّب يتضاعف حسنو يف العياف
يرى الّشاعر فنانا عا٤بو األلواف عندما شّبهو بالّنساج مرّة وبالّنقاش مرّة أخرى ، فإذا كاف الّنساج 

يستتدـ خيوطو ا٤بتينة ذات األلواف ا٤بتناسقة يف عملو وإذا كاف الّنقاش يعتِب باختياره ألصباغو ليظهر 
عملو على أهبى صورة ، فإّف الّشاعر اّلذي ٰبسن نسجو لكلماتو وٚبّبه ألفضلها يكوف حاذقا ماىرا ، 

.وال ٱبفي ، أّف ابن طباطبا ينوه إىل تداخل الفنوف  
بْب الّشعر والّرسم ربطا   يربط عبد القاىر ا١برجاين يف سبيل نظريتو النظم:عبد القاىر الجرجاني 

وإ٭ّبا سبيل ا٤بعاين سبيل "منسجما حيث كانت غايتو فصاحة الكالـ وليس ا٤بفردات حيث يقوؿ 
األصباغ اّلٍب تعمل منها الّصور والّنفوس فكما أّنك ترى الّرجل قد هتدى يف األصباغ اّلٍب تعمل منها 

الّصورة والّنقش يف ثوبو اّلذي نسج إىل ضرب من الّتتّّب والّتدبّر ، يف أنفس األصباغ ويف مواقعها 
ومقاديرىا وكيفية مزجو ٥با وترتيبو إيّاىا إىل ما مل يهتدي إليو صاحبو ، فجاء نقشو من أجل ذلك 

أعجب ، وصورتو أغرب كذلك حاؿ الّشعر والّشاعر ، يف توخيهما معاين الّنحو ووجوىو اّلذي 
30"علمت أّّنا ٧بصوؿ الّنظم  

فقد أّكد عبد القاىر ا١برجاين صلة الّتقارب بْب الّشاعر والّرّساـ وذلك عندما ٙبّدث عن الّشاعر 
اّلذي ٰبسن اختيار ا٤بعاين الّنحو ووجوىو ٩بّا ٯبعل شعره متينا وحسنا ، فشّبهو باألصباغ اّلٍب تصنع 

. منها الّصور  
واعلم أنّو من الكالـ ما أنت ترى ا٤بزيّة يف نظمو وا٢بسن كاألجزاء من الّصبغ تتالحق "ويتابع قولو 

.31"وينّضم بعضها إىل بعض حٌّب تكثر يف العْب  
 فهو 32"تآلف ا٢بروؼ الكلمة يف السمع بتآلف األلواف ٦برى البصر"شّبو : ابن سنان الخّفاجي 

يشّب إىل عالقة وطيدة بْب الّشعر والّرسم حيث قرف أثر الكلمة على الّسمع بتأثّب األلواف على البصر 

                                                           
 .11ابن طباطبا ، عيار الّشعر ، ص 29
عبد القاىر ا١برجاين ، دالئل اإلعجاز   .70 ا٤بكتبة العصرية ، صيدا ، بّبوت ، لبناف ،ص 30

. 70ا٤برجع نفسو ، ص  31
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وال شّك أّف األلواف ا٤بتباينة إذا ٝبعت كانت يف ا٤بنظر أحسن من األلواف "يف رؤية الّصورة يقوؿ 
ا٤بتقاربة ، و٥بذا كاف البياض مع الّسواد أحسن من الّصفرة لقرب ما بينو وبْب األسود ، وإذا كاف ىذا 

موجودا على ىذه الّصفة ال ٰبسن الّنزاع فيو ، كانت العّلة يف حسن الّلفظة ا٤بؤلّفة من ا٢بروؼ 
. 33"ا٤بتباعدة يف حكم العّلة يف حسن الّنفوس إذا مزجت من األلواف ا٤بتباعدة  

عن الّلوف من خالؿ حديثو عن الّتدبيج وقسره بأنّو يذكر يف ا٤بعُب من  ٙبّدث القزويِب: القزويني 
.34"ا٤بدح أو غّبه ألوانا بقصد الكناية أو الّثورية  

ومن ذلك تّتضح عالقة الّلوف بالّتدبيج ، حيث أّف استتداـ األلواف يف الكالـ ، شعرا كاف أو نثرا 
ليس ٦بّرد تزيْب ونقش ظاىري وإ٭ّبا للّتعبّب عن ا٤بعاين وا٤بقاصد اّلٍب يريدىا ا٤بتكّلم ، ذلك أّف الّلوف 
مظهر من مظاىر ا٢بياة ا١بمالية ا٤بعنوية وا٢بّسّية اّلٍب ٥با أثر يف مشاعر اإلنساف وحياتو وإحساسو ، 

.35ينعش فينا العواطف ويوقظ ا٤بشاعر ويثّب ا٣بياؿ  
نالحظ ٩بّا سبق أّف نظرة البالغْب القدامى حياؿ العالقة بْب الّرسم والّشعر ٙبكم الّذوؽ والّشعور 

. معا  
كما نالحظ أنّو منذ القدـ ربط األدباء والنقاد بْب الفنوف ا٤باّدية والفنوف القولية كما أدرؾ القدماء 

. 36عالقة البصر بالّتلقي يف ٦باؿ القوؿ الّشعري  
 ويعِب (الّتشكيلية الفنون)ويف الّنقد ا٢بديث اّتسعت دائرة دراسة الفنوف ٩بّا أّدى إىل ظهور مصطلح 

هبا الّتصوير والّنحت وما إليها ، ومصطلح الفنوف الّتعبّبية كا٤بوسيقى و الغناء والّشعر وترتّد ىذه 

                                                                                                                                                                                     
  . 54 ،ص1969بن سناف ا٣بّفاجي ، سر الفصاحة ، عبد ا٤بتعاؿ الّصعيدي ،مكتبة صبح القاىرة ، 32
  . 55ا٤برجع نفسو ، ص 33

 . 239القزويِب ، اإليضاح يف علـو البالغة ، شرح وتعليق ٧بمد عبد ا٤بنعم ا٣بّفاجي ، الّشركة العا٤بية للكتاب ، ص  34
 . 4ينظر التدبيج  يف القرآف الكرمي ، ص  35
 ينظر ، مقاؿ حافظ ا٤بغريب ، الّلوف بْب فلسفة الّشعر والّلوف ٦بّلة جذور   .3 ، ص 2004 18جّدة ج 36
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الفنوف إىل نوع ا٢باّسة اّلٍب ٭بارس هبا ىذا الفن أو ذاؾ أو إىل سبب يّتصل بطبيعتها ا٣باّصة أو إىل 
.37منهجها عن األحاسيس وا٤بشاعر  

وعندما ٕبث ىؤالء النقاد يف العمل وجدوا أّف ٜبّة ثالث عناصر البّد أف تدخل يف ّتكوين العمل 
. 38(ا٤باّدة ، ا٤بوضوع ، الّتعبّب)الفِّب وىي على الّتعاقب   

 أّف تشكيل العمل الفِّب ينقسم إىل تشكيل زماين ويّتبعو فن كالشعر عز الّدين إسماعيليرى 
وتشكيل مكاين يّتبعو فن كالّرسم ومن ىذا الّتقسيم يناقش الفارؽ ا١بوىري بْب الّشعر والّرسم ، فهو 

يرى أّف الفارؽ يف الّتصوير الفِّب بينهما أّف الّشاعر أداتو الكلمة ، والرّساـ أداتو األلواف واألصباغ 
بوصفها مواد جامدة ، واألداة عنده ىي الفيصل فيما ٲبكن أف ٰبّققو كل من الّرّساـ والّشاعر ، ألّف 

الّلغة يف رأيو أداة لتشكيل الّزمن عند الّشاعر ، ٛباما أّف الّرسم باأللواف تشكيل با٤بكاف لتكتسب معنا 
.39"خاّصا  

إّف "فعز الّدين إ٠باعيل يفرؽ بْب الّرّساـ والّشاعر على أساس األداة اّلٍب يستتدمها كل منهما فيقوؿ 
الّرساـ يضع من األلواف وا٣بطوط شيئا جديدا ، ومن العجائن يصنع ا٤بثاؿ ٛبثالو فا٤باّدة اّلٍب 

يستتدمها الّرّساـ وا٤بثاؿ ماّدة غفل يف ذاهتا ، ليس ٥با أي شكل وليس ٥با أي معُب أّما يف حالة 
الّشاعر فيبد واألمر ٨بتلفا ، ألّف الّشاعر يستتدـ ألفاظ الّلغة ، وألفاظ الّلغة صور مّت تشكيلها وىي 

. 40"تتبادؿ بْب الّناس بنفس الصور اّلٍب شّكلت ذات يـو  
نستنتج ٩بّا سبق أّف خصوصية الّتشكيل عند الّشاعر ىي اّلٍب ٘بعل للّتعبّب الّشعري طابعو ا٣باص 
وا٤بمّيز ، فمفردات الّلغة ال قيمة ٥با يف ذاهتا ٦بّردة عن سياقها تعبّبا وتصويرا إالّ داللتها ا٤بعجمّية 

  .41وألفاظ الّلغة يف ذلك مثلها مثل األلواف والعجائن

                                                           
 . 5-ص 1مصطفى ٧بمد عّزت ، قصة الفن الّتشكيلي ،  37
.  15ينظر نصرة ٧بمد شحادة ، الّلوف ودالالتو يف الّشعر البحَبي  ، ص  38
. 47 ، ص 1984 4عز الّدين إ٠باعيل،الّتفسّب الّنفسي لألدب ، مكتبة غريب القاىرة ،ط 39
.  48ا٤برجع نفسو ، ص  40
  ،صحافظ ا٤بغريب ، الّلوف بْب فلسفة الّشعر والفن 41
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الّرساـ يؤثّر بالّلوف "يرى عز الّدين إ٠باعيل أّف الفارؽ بْب الّرساـ والّشاعر يف استتداـ كل منهما أّف 
أّما الّشاعر ذاتو ال ،األٞبر مثال على أعصاب ا٤بتلّقي لفّنو مباشرة ، أي ٗبا يف ا٤باّدة ذات الّلوف األٞبر

يستطيع أف يؤثّر ىذا الّتأثّب ا٢بّسي ا٤بباشر ، ألنّو ال يستتدـ الّلوف استتداما مباشرا أي ال يضعنا 
.42"وجها لوجو أماـ الّلوف ، وإ٭ّبا ينبعث فينا الّلوف من خالؿ الّرمز الّصغّب اّلذي يدؿ بو عليو  

.نرى أّف عز الّدين إ٠باعيل ارتقى بالّلوف بوصفو عنصرا ٝباليا يقـو عليو بناء الّصورة الّشعرية  
إّف شعرية الّلوف تنبثق إشكاليتها من منظومة عالقة ٰبتل الّشاعر مركزىا باّ٘باه ":ويقوؿ حافظ دياب

بعينها االستجالء حدود وفّعاليات  (مفاتيح)الَّباث والطّبيعة والعصر والّلغة ، ويضحي صعبا تغيىب 
احملاور الّداللية ١بماليات الّلوف يف ا٣بطاب الّشعري خاصة مع تراكم الّتجارب الّشعرية ،وتنوع 

توظيفات الّشعراء ٘باىها ويوّضح حافظ دياب إّف اإلحساس بالّلوف لكي يتم استتدامو يف الّنص 
الّشاعر والطبيعة والعصر والبيئة : الّشعري البد من عناصر ٯبب توافرىا حٌّب يتحّقق اااؿ الفِّب ىي 

والّلغة واإليديولوجيا مع الّتجربة الّشعرية كّل ىذا يستوجب االىتماـ با٤بضموف وليس ٕبامل ا٤بضموف 
.  43"ىذا ما ٤بح إليو كل من ا١باحظ وابن طباطبا  

:األلوان في الّتراث اإلنساني-1  
تعد األلواف من أكثر األشياء ٝباال وخصوبة يف حياة بِب البشر منها أثرى اإلنساف حياتو وأضفى "

. 44"عليها من بديع ا١بماؿ وهبائو ما ال ٰبّده واصف أو ٰبيط بو خياؿ  
فلقد ربط اإلنساف األّوؿ األلواف بالعامل ا٤برئي من حولو ، كما رمز هبا إىل قوى خفية يشعر هبا وال 

.يراىا أو يعرؼ كّنهها   

                                                           
 . 51عز الّدين إ٠باعيل،الّتفسّب الّنفسي لألدب ، ص  42
 ـ ، ٧1985بمد حافظ دياب ، ٝباليات الّلوف يف القصيدة العربية ، ٦بّلة فصوؿ ، ااّلد ا٣بامس العدد الثّاين ، يناير ومارس  43
. 41ص 
 ، ص 2012 سنة 203فرح غاًل صاحل ٞبيد البّبماين ، داللة الّلوف يف الّشعر الّنسوي العراقي ا٤بعاصر ٦بّلة األستاذ ، العدد  44

452 . 
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كما أدخل اإلنساف األلواف يف طقوسو وعباداتو ، ففي العرؼ العاـ ىناؾ تعريفات جاىزة لأللواف 
ودالالهتا وىي يف الغالب مستوحاة من الثّقافة ا٤بعيشة دوف إسقاطات رمزية ، فاألسود رمز ا٢بزف 

.والكآبة واألبيض رمز للّنقاء والّطهارة واألخضر للّسالـ واألٞبر للحب والّثورة  
تشّب إىل الّنقاء "كما كاف لّلوف حضوره أيضا يف القرآف الكرمي ، حيث كانت داللة الّلوف األبيض 

"والّصفاء والعمل الّصاحل فضال عن إشارتو إىل داللة كونية زمنية يرتبط هبا تشريع ديِب  
فا٣بيط األسود " وكلوا واشربوا حٌّب يتبّْب لكم ا٣بيط األبيض من ا٣بيط األسود"ومن ذلك قولو تعاىل 

واألبيض داللة على الّصباح وا٤بساء ومل يقتصر على القرآف الكرمي فقط وإ٭ّبا ورد يف األحاديث الّنبوية 
الّشريفة أيضا بدالالت ٨بتلفة ومتنّوعة ، كما ٪بد اقَباف منذ قروف عديدة مع أ٠باء الكواكب 

الّلوف الفّضي يعود إىل القمر والّذىب إىل "الّسماوية ، فمن تلك األلواف على سبل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر 
" .الّشمس واألٞبر إىل ا٤برّيخ والبنفسجي إىل عطارد  

وأصبح الّلوف األبيض لوف الّتطهّب بعد ما كاف مرتبطا منذ أزمنة القدٲبة بالّنهار والّضوء وبالقوى 
الّسحرية اّلٍب تبّدد األسود أي الّليل والّظالـ ، حيث اختلفت معاين األلواف ورمزيتها عند ٨بتلف 

الّشعوب ، واستتدمت قوة تأثّبىا الّرمزي يف القيم الّروحية عن طريق الّتقاليد والعادات ، وأعطت 
  45"ا٢بضارات ا٤بتتلفة عرب العصور دالالت رمزية لبعض األلواف من دوف غّبىا

: الّلون األسود 
أّوؿ ما يطالعنا يف ىذا الباب أّف العرب عاملوا األسود ٖبصوصية عن بقية األلواف يف االصطالح ، 

فالّسواد عندىم ليس لونا بل انعداـ الّلوف ، فقد ذىب ابن حـز الظّاىري إىل أّف ا٤بكفوؼ ٠ّبي 
، أّما الّز٪بي والغراب فهي ألواف غّب ... الظّلمة والّسواد واحد"مكفوفا ألنّو ال يرى إالّ الّسواد ويقوؿ 

   46"األسود ، و٠بّيت بو ٦بازا

                                                           
  . 453ا٤برجع نفسو ، ص 45

.  39 ، ص 2003أبو عوف أمل ٧بمود ، الّلوف وأبعاده يف الّشعر ا١باىلي ، رسالة ماجستّب ، جامعة الّنجاح فلسطْب ،  46
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كما يرتبط األسود ٗبعاف عديدة ٲبكن تلتيصها با٤بوت والّدمار من جهة والّشر وا٤بهانة من جهة 
 أخرى إضافة إىل القّداسة والوقار يف بعض ا٤بواقف وىذه ا٤بعاين مازالت شائعة إىل يومنا ىذا 

فاألسود يثّب ا٢بزف والّتشاـؤ وا٣بوؼ من ااهوؿ ، وا٤بيل إىل الّتكّتم ، الرتباطو بأشياء منّفرة يف 
الطّبيعة دوف سائر األلواف ، فهو مرتبط بالّليل والّظالـ ، والزّفت والستاـ وا٥بباب والّرماد ا٤بتتّلف 

فور منو ، فعن ا٢بريق ، ولعّل ارتباطو بالّليل والّظالـ وجلبو ٤بشاعر ا٣بوؼ ىو الّسبب ا٤بباشر لل
  .    47فالّظالـ ٰبّد الّرؤية وٰبجب ا٢بقيقة ، ويكوف ٦باال خصبا لألوىاـ والّتهّيؤات

كما دّلت على الّلوف األسود يف الّلغة العربية ألفاظ كثّبة فاألعم األغلب على أنّو ضد ا١بماؿ ، فهو 
أسود وأسحم مثّ جوف وفاحم وحالك وحانك مثّ "لوف الّتشاـؤ وكّل ما ىو سيء ووصفوا تدّرجو 

  48"حلكوؾ وسحكوؾ ودجوجي مثّ غربيب وغدايف وخداري 
الّسواد اّلذي حوؿ : سواد القدر والّلوع : الّظل وسواد الّليل والّستاـ "ويف الّسواد حضورا وداللو 

.الثدي   
وال "وقد استتدمت الّداللة الّلونية ا٤بوسومة بالّسواد من أجل ا٣بّب ٢بصولو أو ٤بنع الّشر وحدوثو ، 

ٲبكن سلخ الّدالالت الّسّيئة والّتشاؤمية للوف األسود من ا٤بوروث العريب ، فصورة الغراب فيها داللة 
 ويف باب الّظالـ اقَبف األسود بالقرب وا٤بوت 49"الغربة واالرٙباؿ اّلٍب كانت مصدر قلق العريب البدوي

، فقد أصبح لونا مكروىا ينفر منو ومن ىنا جاءت عبارة يـو أسود كناية على الّتشاـؤ ،استمّر ىذا 
إّف : "ا٤بعُب مالزما لألسود حٌّب يومنا ىذا ، فهو نذير ا٤بوت وا٣براب ، ويف ذلك يقوؿ ابن سّبين

  50"الّسواد يف ا٤بناـ للمريض يدّؿ على ا٤بوت ، ورؤية العنب األسود تعِب ا٤برض ، وا٣بوؼ
واعترب الكلب األسود عند العرب شرّا وسوءا وقد حّث اإلسالـ على قتلو ألّف عقره أكثر من غّبه من 

. الكالب  
                                                           

  . 40 الّلوف وأبعاده يف الّشعر ا١باىلي ، ص ،ينظر47
 . 118 ، ص 13فقو الّلغة وسّر العربية الباب ،أبو منصور الثّعاليب  48
 . 48، ص 2008أٞبد عبد اا ٞبداف ، داللة األلواف يف شعر نزار قّباين ، رسالة ماجستّب ، جامعة الّنجاح فلسطْب ،  49
 . 119 ، ص1996 ، 1ابن سرين ، تفسّب األحالـ الكبّب ، بّبوت ، دار الفكر ، ط 50
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سواد شعر الّلحية يف ا٤بناـ بأنّو دليل "كما ارتبط الّلوف األسود عند العرب بالّسيادة ويفّسر ابن سّبين 
على االستغناء إذا كاف حالكا فإذا ضرب إىل ا٣بضرة خاؿ الّشتص ملكا وماال كثّبا ، ولكّنو يكوف 

. 51"طاغية ألّّنا صفة ٢بية فرعوف  
. ويف ٦باؿ ا٢بقد والكره يقوؿ لألعداء سود األكباد ألّف ا٢بقد أحرؽ أكبادىم حٌّب اسوّدت  

الّلوف األسود من أشّد األلواف قتامو ، ويف ا٢بقيقة ىو عبارة عن نفي الّلوف "ويقوؿ العلماء يف تفسّبه 
األسود ٲبّثل ا٢بدود ا٤بطلقة اّلٍب بعدىا تتحّقق ا٢بياة ، ولذلك فهو ٲبّثل العدـ واالنطفاء ، واألسود 

   52"واألسود ىو الّنهاية اّلٍب بعدىا ال يوجد شيء... ٲبّثل
 :الّلون األبيض

ٰبتّل الّلوف األبيض ا٤برتبة الثّانية بعد الّلوف األسود حسب ٛبييز األلواف عند الّشعوب ا٤بتتلفة ويعترب 
. 53من األلواف الباردة اّلٍب تثّب الّشعور با٥بدوء  

وقد اىتّم العرب قدٲبا بتمييز األبيض بألفاظ خاّصة ٙبّدد درجاتو فقد رّتب الّتعاليب درجات األبيض 
  54"أبيض ، مثّ يقق ، مثّ ٥بق ، مثّ واضح ، مثّ ناصع ، مثّ ىجاف وخالص: 

فقالوا رجل أزىر ، امرأة رعبوبة شعر أمشط "أّما األلفاظ اّلٍب تدّؿ على الّلوف األبيض فهي كثّبة ، 
وفرس أشهب ، وبعّب أىيس ، وثور ٥بق ، وبقرة لياح ، وٞبار أقمر ، وكبش أملح ، وثوب أبيض ، 

55"وفّضة يقق  
ا٤باء : األبيضاف: "كما أطلقوا العرب البياض على ا٤باء والّشحم ، والّلنب ، وغلبوه يف مثل قو٥بم 

56"وا٢بنطة ، الشحم والشباب ، ا٣ببز وا٤باء  

                                                           
 .74 ، ص  ا٤برجع نفسو 51
 . 230 ، 2009 ، 1حافظ ا٤بغريب ، صورة الّلوف يف الّشعر األندلسي ، دراسة داللية وفّنية ، دار ا٤بناىل ، بّبوت ، ط 52
 . 48ٞبداف أٞبد ، داللة األلواف يف شعر نزار ، ص  53
 . 112الّتعاليب أبو منصور عبد ا٤بلك بن ٧بمد ، فقو الّلغة ، ص  54
.  113ا٤برجع نفسو ، ص  55
. 41أٞبد ٨بتار ، الّلغة والّلوف ، ص 56
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 كما تكاد ٘بتمع ا٢بضارات على داللة ىذا الّلوف فهو رمز الّنقاء والّطهارة والّنظافة ورمز الّنور اإل٥بي 
، ويقولوف األمل والّتفاؤؿ وا٢بياة ، ومن ىنا نالحظ داللة ىذا الّلوف على ا٣بّب والّتفاؤؿ ، ورّٗبا يعود 

ذلك لعالقة األبيض بالّنور واإلشراؼ كما يعّد األبيض راية االستسالـ اّلٍب ترفع بالّلوف األبيض 
.للداللة على نقاء الّسريرة والّرغبة يف ا٤بهادنة وطرح ا٢بقد والكراىية  

الّضوء اّلذي ما كانت رؤية األلواف ٩بكنة من دونو ، فكل األلواف متضّمنة يف "ٲبّثل الّلوف األبيض 
  57"الّضوء األبيض ، فهو مكّوف من حزمة من األشّعة ، ٲبكن أف ٙبّلل بواسطة منشور

  اّلٍب تثّب الّشعور با٥بدوء 58"ٝباع األلواف وىو من األلواف ا٤بوسومة بالفئة الباردة"فاألبيض ىو 
.والّطمأنينة واالسَبخاء   

59"إنّو صورة الّلوف والّطهارة... بضوء القمر"والّلوف األبيض اقَبف ذكره   
. ففيو صفاء القلوب ولوف الثّلج ، وفيو داللة الفرح وفيو الرباءة وا٣بلود والّنهار  

60"لوف الّلّْب واحملّبة وا٢بكمة والعلم وا٤بعرفة حٌّب اقَبف ذكره بالّشيب"والّلوف األبيض   
الّتجّرد من الزيف "كما أنّو لوف الوضوح وا٤بلك والّنقاء والّسرور والعّفة والبكارة ، وىو يدّؿ على 

والّتتّلص من دنيا األلواف ، فهو لوف ا٤بالئكة والقّديسْب ، ولوف ثياب ا٤بؤمنْب ووجوىهم يف 
  61..."ا١بّنة

والّلوف األبيض بكّل ما ٰبملو من معاين اإلٯباب الظّاىرة والّرمزية اّلٍب أشرنا إليها ، إالّ أنّو ينحرؼ 
تناقض ا٤بعاين الّتقليدية وتقف على الّضد ، فهو رمز "أحيانا يف بيئات ٨بتلفة وأمكنة وأزمنة معّينة 

  62"للحزف لدى بعض األمم ومنها الصْب

                                                           
 112-111ص  أٞبد ٨بتار ، الّلغة والّلوف  57

 . 20الّلوف يف الّشعر العريب فبل اإلسالـ ص 58
، 2007عبّب فايز ، ٞبادة الكوسا ، الّلوف يف الّشعر األندلسي ، رسالة ماجستّب يف الّلغة العربية وآداهبا ، جامعة البعث ،  59
 , 117ص 

 الّصادؽ ا٤بيساوي ، األلواف يف الّلغة واألدب ، حوليات   . 254 ، ص 1995 ، 36ا١بامعة الّتونسية ، ع   60
 . 13الّلوف يف الّشعر العريب قبل اإلسالـ ، ص  61
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كما ٲبّثل األبيض لوف الّشيب والّتقّدـ يف الّسن اّلذي ىو بدوره نذير بدنو األجل وانقطاع األمل يف 
. ا٢بياة وىو من ىذه ا١بهة مدعاة للتوؼ واليأس  

 
: الّلون األحمر   

فهو من األلواف الّساخنة "يعّد الّلوف األٞبر من أوائل األلواف اّلٍب عرفها اإلنساف يف الطبيعة ، 
63"ا٤بستمّدة من وىج الّشمس واشتعاؿ الّنار وا٢برارة الّشديدة وىو من أطواؿ ا٤بوجات الّضوئية   

وأكثرىا تضاربا فهو لوف البهجة وا٢بزف وىو لوف العنف ولوف ا٤برح ، وا٢بزف ، ومن أكثر الّسمات 
.64..."فهو لوف ٨بيف نفسيا ومقّدس دينيا"ىذا الّلوف ارتباطو بالّدـ   

تكاد ٘بتمع األساطّب القدٲبة على أّف اإلنساف األّوؿ ٨بلوؽ من ماّدة ٞبراء ، إّما ىي دـ اآل٥بة "كما 
وإّما تربة ٞبراء ، وإّما خليط منهما ، ولعّل ىذه ٙباوؿ تفسّب عالقة الّدـ با٢بياة يف اإلنساف ، فلعّل 

  65"البدائي الحظ أّف خروج الّدـ يؤّدي إىل ا٤بوت ، فربط بْب الّدـ وا٢بياة وعده ا٤بّاّدة األوىل للتلق
ويرمز األٞبر الّديانات الغربية إىل الّتضحّيات يف سبيل ا٤ببدأ أو الّدين ، وىو الّرمز ١بهّنم يف الكثّب 

. من الّديانات  
وٚبتلف داللة الّلوف األٞبر باختالؼ موطنو ، فهو يف اإلنساف ٱبتلف عنو يف ا٤بعارؾ وا٣بيل والّسماء 
والزّينة ، وكذلك يف اإلنساف ٚبتلف داللتو عن ا٣بد والّشفاه رغم الّتقارب ا٤بعاين يف الوجو ، فلقد نفر 

   66"فهو عندىم لوف شـؤ وعيب... العرب من األٞبر يف البشرة

                                                                                                                                                                                     
 ، 1، دار ٦بدالوي للّنشر ، ط (ٕبث إجرائي يف تشكيل ا٤بعُب الّشعري)فاتن عبد ا١بّبار جواد ، الّلوف لعبة سيميائية ،  62

 44، ص 2009-2010
.   111أٞبد ٨بتار ، الّلغة والّلوف ، ص  63
.  41ٞبداف أٞبد ، داللة الّلوف يف شعر نزار قّباين ، ص  64
.  180، ص  (دراسة داللية فّنية)حافظ ا٤بغريب ، صورة الّلوف يف الّشعر األندلسي  65
.  40أبو عوف أمل ، الّلوف وأبعاده يف الّشعر ا١باىلي ، ص  66
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أّما ارتباطو بالّنار فيعترب رمزا ١بهّنم يف كثّب من الّديانات ، وكذلك ىو مرتبط ٗبعُب الّدؼء اّلذي 
.67يصدر عن الّنار ولذا اقَبف بالغواية والّشهوة ا١بنسية  

أّما األٞبر يف الّسماء فهو لوف يدعو إىل الّتشاـؤ ، الرتباطو با١بفاؼ وانعداـ ا٢بياة الطّبيعية فمن 
ا٤بعروؼ أّف الغيـو البيضاء قد تكوف جافة ولكّنها تظهر بالّصيف ٩بّا يؤّدي ٚبفيف حّدة ا٢برارة ، أّما 
الغيـو الّسوداء فهي تسود لتحّملها با٤باء اّلذي يؤّدي إىل ٭بو الّنبات ، ولكّن الغيـو ا٢بمراء ىي الغيـو 
اّلٍب تظهر يف الّسماء يف الّشتاء مع ظهور الّشمس ، وباجتماع كثافة الغيـو مع أشّعة الّشمس يظهر 
. الّلوف األٞبر ، وىذا الّلوف يكوف جافّا ٩بّا يؤّدي إىل جفاؼ الَّببة وتقّشرىا ، وانعداـ ا٢بياة الطّبيعية  

وإف كانت الّداللة الّسائدة ...٩بّا ٲبكن مالحظتو أّف دالالت األٞبر ٚبتلف وفق األمور اّلٍب يقَبف هبا
. ىي صلتو بالّدـ وما يّتبع من قداسة وقّوة وإراقة دماء  

: الّلون األخضر   
الّلوف األخضر ىو من أكثر األلواف وضوحا واستقرارا يف دالالتو ، ولّلوف األخضر روحانية خاّصة 

فالّلوف األخضر ىو أحب األلواف إىل البشر ألنّو لوف ا٢بقوؿ والغابات وا٢بدائق وما من الّناس إالّ "
  ورّٗبا يكوف لو تأثّب نفسي مريح 68"وٯبب أف تزيد ا٤بساحات ا٣بضراء بدال من الّرماؿ والّصحاري

فالّلوف األخضر لوف متفائل مريح للّناظرين ، ال يصيب مشاىده بالكآبة والّضيق ، "للّنظر لربودتو 
  69..."وإ٭ّبا يضفي عليو راحة وٝباال

وألّف األخضر لوف ا٢بياة وا٣بلود ولوف ا٣بّب فهو لوف البعث والّتجّدد ، وىي دالالت ٰبملها يف 
وال غرابة يف تعّلق العريب القدمي باألخضر لونا للتلود وا٢بياة فقد كاف يعيش بيئة "الفكر اإلنساين 

صحراوية تفتقر إىل عنصر الّنبات باستمرار ، فالبحث عن الّنبات غاية يسعى إليها اإلنساف ، وتوفره 
بأّف رؤية الياقوتة ا٣بضراء يف "يعِب توّفر النعم وا٢بياة وا٣بصب ويف تفسّب األحالـ يرى ابن سّبين 

                                                           
.  164الّلغة والّلوف ، ص ،ينظر  67
.  205حافظ ا٤بغريب ، صورة الّلوف يف الّشعر األندلسي ،دراسة داللية فّنية ، ص  68
.  123 ، ص 1990 ، 1عبد ا٤بنعم ا٥بامشي ، األلواف يف القرآف الكرمي ، دار ابن حـز ، بّبوت ، ط 69
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ا٤بناـ يعِب امرأة حسناء ، وا٢بمامة يف ا٤بناـ امرأة صا٢بة وأفضل ا٢بماـ األخضر ، أّما البغلة ا٣بضراء 
. 70"فتعِب امرأة صا٢بة طويلة العمر  

يعّد الّلوف األخضر من أكثر األلواف يف الَّباث الّشعيب استقرارا يف دالالتو ، وىو من األلواف احملبوبة 
ذات اإلٰباء والبهجة ، ويبدو أنّو استمّد معانية يف ارتباطو بأشياء يف الطّبيعة كالّنبات وبعض 

71"األحجار الكرٲبة كالّزمّرد والزّبرجد  
.72ولفرط حضوره ا٤بتجذر والّتارٱبي يف الّذاكرة العربية اإلسالمية منذ القدـ ٪بده أكثر األلواف  

وقد وضعت الّلغة العربية لّلوف األخضر ألفاظا أساسية ، ٧بّددة ٣بصائصو وتدّرجاتو الّلونية من حيث 
أحوى وأدغم وأدىم "الّنصاعة والقتامة ، فتحّدد مدى خفاء ىذا الّلوف أو اختالطو بألواف أخرى 

73"أخصر أطحل: وأقهب وأخطب وأورؽ ، وللتضرة تعلوىا صفرة قالوا   
لذلك فإّف دالالت الّلوف األخضر ٪بدىا مشّعة وتّتجو ٫بو الّنضارة وا٢بيويّة والّتجّدد وا٣بصوبة وا٤باء 

.الّصايف  
: الّلون األصفر   

الّلوف األصفر كغّبه من األلواف ، ارتبط بدالالت متباينة أكثرىا كاف سلبّيا ، ويعِب الّلوف األصفر 
الّتحّرر واالرٚباء ، وىو أحد األلواف الّساخنة ، فهو ٲبّثل قّمة الّتوّىج ، واإلشراؽ، ويعّد أكثر األلواف 
إضاءة ونورانية ألنّو لوف الّشمس ، مصدر الّضوء ، فالّشمس واىبة ا٢برارة وا٢بياة والّنشاط والّسرور 

، كما ارتبط الّلوف األصفر با٤برض والّذبوؿ ، 74والقَبانو بالطّّيب والّذىب أصبح رمز ااد والّثورة
   75"وىي داللة سلبية ألّّنا تعطي إحساسا قهريّا بالّذبوؿ واالعتالؿ ورّٗبا ا٤بوت"

                                                           
.  330ابن سرين ، تفسّب األحالـ الكبّب ، ص  70
.  211أٞبد ٨بتار ، الّلغة والّلوف ، ص  71
.  92الّلوف لعبة سيميائية ، ص  72
 ، ص   1976الّنمري أبو عبد اا ا٢بسْب بن علي ، تح ، وجيهة السطل ، مطبعة زيد ثابت ، دمشق  73
.  5 ، مج ٧2بّمد حافظ ، دياب ٝباليات الّلوف يف القصيدة العربية ، ٦بّلة فصوؿ ، ع 74
.  199حافظ ا٤بغريب ، صورة الّلوف يف الّشعر األندلسي ، ص  75
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ومن دالالتو أيضا ا٢بقد وا٢بسد والّضغينة وخاصة يف العقلية العربية وذلك الرتباطو بالرـو ألّنم كانوا 
. صفر الوجوه لذلك دعاىم العرب بِب األصفر  

أصفر فاقع ، "وقد عرّب العرب الّلوف األصفر بألفاظ متعّدد للّداللة على صفات ىذا الّلوف ودرجاتو 
   76"وإذا كانت ا٢بنظلة صفراء فهي صراية" وفقاعّي ، وأصفر وارس

وقد حفل معجم الّلغة العربية بألفاظ كثّبة توصي هبذا الّلوف مثل الّذىب اّلذي تسّميو العرب الّصفراء 
األصفراف "و األصفر ، ومثل الزعفراف والورس والعسجد وا٢بصى والّرمل والّلهب والعرب قدٲبا قالت 

77"، وأرادوا الّذىب والّزعفراف أو الورس والّذىب  
:الّلون األزرق   

يشّب األزرؽ إىل دالالت ٨بتلفة منها ا٥بدوء والّسكينة واالمتداد والعامل اّلذي ال يعرؼ حدود ، كما 
أّف الّلوف األزرؽ ىو لوف الّسماء وا٤باء ، و٥بذا عالقات نفسّية وإعتقادية كثّبة ومتعّددة ، فهو يضفي 

جّوا من الربودة يوحي با٣بّفة ، وقادر على أجواء خالية إىل أسود الكبد ، أصهب السباؿ ، أزرؽ 
. العْب ، معُب ذلك تشويو الّصورة من سواد الوجو وزرقة العْب  

وىو لوف ا٥بدوء والّسالـ ، وصورة األرض ا٤بلتقطة من الفضاء تبّْب كرة أرضّية زرقاء غامقة ملتّفة "
. وىو يدّؿ على الّتأّمل لذلك يعترب الّلوف ا٤بثايل للّتأّمل78"بسحب بيضاء  

      ا٣بموؿ وا٥بمود ويرتبط بالطّاقة والوالء والّتفرّع"كما أّف األزرؽ ا٤برتبط بظالـ الّليل يسّبب 
 79"واالبتهاؿ

ولألزرؽ دالالت واسعة وذلك تبعا لتفاوت درجاتو من الفاتح إىل القامت فالقامت منو يقَبب من األسود 
. ، و٥بذا فهو يثّب الّنفور وا٢بقد ، والكراىية وقد اقَبف بالغوؿ وا١بن والقوى الّسلبية يف األرض  

                                                           
 .  100ػ 98ػ 97الّنمري ، ا٤بلمع ، ص  76
.  74الّلغة والّلوف ، ص   77
78 ............................. 
79 .......................... 
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إّف الّلوف األزرؽ ىو آخر األلواف يف معظم القوائم من حيث ترتيب إحساس البشر باأللواف والّلغة 
إّف داللة الّلوف األزرؽ وتداخلو عند العرب مع ألواف "العربية مل تقّدـ تفصيال ٥بذا الّلوف ودرجاتو ، 

أخرى كاألخضر واألبيض وىو إىل جانب ذلك يعّد من األلواف الّنادرة يف الطّبيعة كما أّف درجاتو 
 ورّٗبا يعود ذلك إىل عدـ داللة 80"تتفاوت تفاوتا كبّبا يقرّبو من األبيض حينا ومن األسود حينا
الّزرقة البياض حيثما كاف ، أو الّزرقة "الّتسمية على الّلوف يف العربية ، إذ يسّمى صاحب الّلساف 

 ، والّنمري يعّد الّزرقة درجة من درجات ا٣بضرة ومن ىنا يبدو الّلوف األزرؽ 81"خضرة يف سواد العْب
.ىو الّلوف األساسي الوحيد اّلذي مل ير لو ٧بّددات تصف حدوده العلمّية  

من حيث صفاتو وإشراقو أو تشّبعو أو اختالطو بألواف أخرى ، كما أنّو مل يوجد لو ألفاظ ثانوية تدّؿ 
.82على ىذا الّلوف ، فلم تنم حولو دواؿ لغويّة مساندة ومفّسرة كتلك اّلٍب اختّصت هبا  سائر األلواف  

.وىكذا فإّف داللة األزرؽ ٚبتلف باختالؼ درجة الّلوف والشيء اّلذي يلّوف بو  
: داللة األلوان في القرآن الكريم والحديث الّنبوي الّشريف ـ 3  

:   أـ داللة األلوان في القرآن الكريم   
تغلغل الّلوف يف ثنايا اآليات ، فشّكل ظاىرة من مظاىر الّتعبّب الفِّب وا١بمايل وحلية يتمّيز هبا 

األسلوب القرآين ا٤بعجز ، وقد استطاع القرآف الكرمي بتعبّبه الفِّب أف ٯبعل بلغاء العرب وفصحائهم 
حيث تغدوا األلواف يف القرآف الكرمي ٗبثابة مظهر تزييِب تعكس أسرار . يعجزوف أماـ روعتها وبياّنا

.الوجود والبقاء والّنماء لتحّقق للعْب لّذة وللّنفس راحة  
فالّلوف يف القرآف الكرمي قد يدّؿ على القدرة اإل٥بية والّرٞبة الرّبانية وا١بماؿ اإل٥بي اّلذي تظاىر يف 

.الطّبيعة وقد يرمز إىل ا٢بياة ، أو ا٤بوت أو األمل أو الكفر ، أو اإلٲباف أو ا٥بداية أو الّضاللة  
:  يف القرآف الكرمي تسع مرّات كالّتايل(الّلون)ورد لفظ   

                                                           
80 ............................. 
81 ...................... 
82 ......................... 
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.69البقرة اآلية  {قالوا ادع لنا رّبك يبّْب لنا ما لوّنا}: قل تعاىل   
. 69البقرة اآلية  {قاؿ إنّو يقوؿ إّّنا بقرة صفراء فاقع لوّنا تسّر الّناظرين}     

.22الرـو اآلية  {ومن آياتو خلق الّسماوات واألرض واختالؼ ألسنتكم وألوانكم}           
.13الّنحل اآلية  {وما ذرأ لكم يف األرض ٨بتلفا ألوانو}           
.69الّنحل اآلية {ٱبرج من بطوّنا شراب ٨بتلف ألوانو فيو شفاء للّناس}           

.35فاطر اآلية  {ومن الّناس والّدواب واألنعاـ ٨بتلف ألوانو}            
.21الزمر اآلية  {مثّ ٱبرج بو زرعا ٨بتلفا ألوانو مثّ يهيج فَباه مصفرّا}            
.27فاطر  اآلية  {فأخرجنا بو ٜبرات ٨بتلفا ألوانو}            
.72فاطر اآلية  {ومن ا١بباؿ جدد بيض وٞبر ٨بتلفا ألواّنا وغرابيب سود}            
من سورة البقرة ٪بد ٙبديدا ٥بوية وماىية الّلوف ، وٲبكن القوؿ أّف الّلوف ىنا يعِب  (الّلوف)يف لفظي 

الّصفة اّلٍب تقـو با١بسد من البياض إىل ا٢بمرة أّما األلفاظ الّسبعة اّلٍب وردت يف السور األخرى 
، ويبدو واضحا أّف الّلوف يرتبط ارتباطا وثيقا هبذه الّلفظة اّلٍب  (االختالؼ)فاقَبنت بلفظ ا٤بصدر 

فمن ذلك أّف اا تعاىل أنزؿ من الّسماء "تدّؿ على الفروؽ والّتباين وىذا ما دّلت عليو ىذه اآليات 
.83"ماء فأخرج بو الّثمرات ا٤بتتلفات والّنباتات ا٤بتنوعات ، ما ىو مشاىد للّناظرين وا٤باء واحد  

ومن ذلك أيضا تعّدد ا١بباؿ وتشابكها واختالؼ ألواّنا ، والّناس والّدواب واألنعاـ فيها من اختالؼ 
األلواف واألوصاؼ واألصوات وا٥بيئات ، ما ىو مرئي باإلبصار والكّل أصل واحد وماّدة واحدة 

فتفاوهتا دليل على مشيئة اا خّصت كّل بلونو ووصفو ، وقدرة اا تعاىل وحكمتو ورٞبتو حيث كاف 
: ذلك االختالؼ والّتفاوت فيو مصاحل ومنافع وعلى ا٤بعُب الثّاين ا١بنس أو الّنوع ، جاء قولو تعاىل 

 ، وقاؿ راغب األصفهاين 84قاؿ األلوسي ألوانو أي أصنافو {وما درأ لكم يف األرض ٨بتلفا ألوانو}

                                                           
 .٧92بمد قرانيا ، ظاىرة الّلوف يف القرآف الكرمي ، ٦بّلة الَّباث العريب ، ص 83
  اآللوسي شكري ، روح ا٤بعاين يف تفسّب القرآف الكرمي والّسبع ا٤بثاين ، دار إحياء الَّباث . 11 ، ص 14 ، ج4، بّبوت ، ط84

العريب  
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 ، وقولو تعاىل 85"األلواف يعرّب هبا على األصناؼ واألنواع قياؿ فالف يأيت بألواف من ا٢بديث والطعاـ"
ذكر األلوسي األلواف ىنا تعِب أنواع من التّػّفاح والّرماف  {فأخرجنا بو من الّثمرات ٨بتلفا ألوانو}

. 86والعنب والّتْب  
وال شّك أّف تعّدد األصناؼ واألنواع ِيّدي إىل تعّدد ألواّنا ، فالّثمار ٚبتلف ألواّنا باختالؼ 

. أصنافها  
وقد ورد يف القرآف الكرمي سّتة ألواف ىي األخضر األصفر األبيض واألسود مثّ األٞبر واألزرؽ ، كما 

وردة )و (مدىامتاف) (أحوى)أنّو ىناؾ ألفاظ أخرى ٙبمل معاين األلواف من دوف لفظها ، مثل 
الّنور والّظالـ ضمن دائرة الّلوف ، وىو كثّب يف القرآف "كما أدخلت الّدراسات ا٢بديثة  (كالّدىاف

.  87..."الكرمي يرمز إىل ا٣بّب والّشر ، واإلٲباف والكفر ، وا٢بق والباطل  
: وسوؼ أقّسم ىذا ا٤ببحث إىل ألواف مباشرة وألواف غّب مباشرة  

:الّلون األبيض  
يعترب الّلوف األبيض ثاين األلواف ذكرا يف القرآف الكرمي ، وقد ذكر إحدى عشرة مرّة ، ومن ذلك قولو 

 يقوؿ تعاىل يف 88{أحّل لكم ليلة الّصياـ الرّفث إىل نسائكم ىّن لباس لكم وأنتم لباس ٥بنّ }:تعاىل
ىذه اآلية أنّو أباح للّناس يف شهر رمضاف ٝباع نسائهم ىّن سَب وحفظ لكم وأنتم سَب وحفظ ٥بّن 

فاا يعلم أّّنم كانوا ٱبونوف أنفسهم ٗبتالفة ما حرـّ اا عليهم من ٦بامعة الّنساء بعد العشاء يف لياؿ 
الّصياـ وكاف ذلك يف أّوؿ اإلسالـ فتاب اا عليهم ووّسع ٥بم يف األمر وأمرىم باألكل والّشرب حٌّب 

.يتبّْب و يّتضح ضياء الّصباح من سواد الّليل ، بظهور الفجر مثّ أمرىم بإٛباـ الّصياـ  
.فا٣بيط األبيض وا٣بيط األسود داللة على الصباح وا٤بساء  

                                                           
  ، 1األصفهاين راغب مفردات القرآف ، ط . 752دار القلم ، دمشق ، ص 85

 . 189 ، ص 22اآللوسي شكري ، روح ا٤بعاين يف تفسّب القرآف الكرمي ، ج 86
 .88 ٧بمد قرانيا ، ظاىرة الّلوف يف القرآف الكرمي ، ص ،ينظر 87
 . 187سورة البقرة ، اآلية  88
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 يوم تبيض وجوه وتسوّد وجوه فأّم اّلذين اسوّدت وجوىهم أكفرتم بعد إيمانكم}قاؿ تعاىل 
89{فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون  

يف ىذه اآلية يقارف اا تعاىل بْب اّلذين آمنوا باا وصّدقوا رسولو وامتثلوا ألوامره وبْب اّلذين كّذبوا 
رسولو ورفضوا االمتثاؿ ألوامره ، حيث تبيّض وجوه اّلذين آمنوا باا ورسولو وتسوّد وجوه أىل الّنار 

.اّلذين عصوا أوامر اا  
.90{وأّما اّلذين ابيّضت وجوىهم ففي رحمة اهلل ىم فيها خالدون}: قاؿ تعاىل   

ففي ىذه اآلية يبّْب الّلو تعاىل مصّب اّلذين ابيّضت وجوىهم وبّْب سبب ابيضاض وجوىهم ، وىم 
.باقوف فيها ال ٱبرجوف منها أبدا  

، والّنزع إخراج الّشيء من مكانو أي إخراجها 91{ونزع يده فإذا ىي بيضاء للّناضرين}: قاؿ تعاىل
أّف "من جيبو فكاف ٥با نور ساطع يضيء ما بْب الّسماء واألرض ويقوؿ ابن كثّب يف تفسّب ىذه اآلية 

، وقد 92"سّيدنا موسى أخرج يده من درعو بعد أف أدخلها فهي بيضاء تتألأل من غّب برص وال مرض
.93{واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء}أّكد ىذا ا٤بعُب قولو تعاىل   

: أي اضمم يدؾ إىل جنبك ٙبت العضد ٚبرج بيضاء كالثّلج من غّب برص ، وقاؿ تعاىل أيضا
واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الّرىب فذلك }

.94{برىانا من رّبك إلى فرعون وملئو إنّهم كانوا قوما فاسقين  
ويف ىذه اآلية يأمر اا تعاىل سّيدنا موسى أف يدخل يده يف فتحة قميصو وٱبرجها ، ٚبرج بيضاء 

كالثّلج من غّب برص وال مرض ، ويأمره بضّم يده إليو ليأمل من ا٣بوؼ ، ويقوؿ اا فهاتاف الّلتاف 

                                                           
 . 106سورة آؿ عمراف ، اآلية  89
  . 107سورة آؿ عمراف ، اآلية 90

 . 108سورة األعراؼ ، اآلية  91
 .   236 ، ص 2 ، ج1980ط ، .عماد اّلدين إ٠باعيل بن كثّب ، تفسّب القرآف العظيم ، دار ا٤بعرفة ، لبناف ، بّبوت ، د 92
 . 22سورة طو ، اآلية  93
 . 32سورة القصص اآلية  94
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أريتكما يا موسى من ٙبّوؿ العصا إىل ا٢بّية وجعل يدؾ بيضاء تلمع ، آيتاف من رّبك إىل فرعوف 
.وأشراؼ قومو إىل فرعوف  

لقد كاف الّلوف األبيض يف اآلية أثر يف اآلخرين بوصفو معجزة خارقة وكاف األثر الّنفسي للبياض ىو 
دليل قاطع على صدؽ الّنبّوة وترسيخ ىذه ا٢بقيقة يف عقوؿ مشاىدي ىذه اليد البيضاء ، و٤بّا كاف 

الّلوف األبيض على مّر العصور ٲبّثل الّنقاء والّصفاء والّصدؽ واألمانة ، فقد عرّب عن كل ذلك باختيار 
ا٣بالق جّل وعال ٥بذا الّلوف يف ىذه ا٢بادثة ليوحي إىل قـو فرعوف أنّو صادؽ وتتمّثل فيو كّل صفات 

.95ا٣بّب ، فضال عّما يف ذلك من اإلعجاز اّلذي جاء متناسبا مع ما كاف سائدا وىو الّسحر  
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعة آيات إلى }: ويقوؿ تعاىل أيضا 

. 96{فرعون وقومو إنّهم كانوا قوما فاسقين  
أسفى على  وتوّلى عنهم وقال يا}وقد يأيت البياض ٗبعُب ا٤برض وذىاب البصر ، كما يف قولو تعاىل 

. 97{يوسف وابيّضت عيناه من الحزن فهو كظيم  
فالّلوف األبيض يف ىذه اآلية جاء للّتعبّب عن ضعف البصر ، وظاىره أنّو تبدؿ لوف سوادٮبا من ا٥بزاؿ 

كناية على عدـ اإلبصار ، ،  {وابيّضت عيناه من الحزن فهو كظيم}:مع ذكر الّسبب بقولو 
.98وىكذا جاء الّلوف األبيض على غّب معناه ا٤بتداوؿ بأنّو لوف ٝبيل يصّور البهجة  

كما وصف الّلو تعاىل ٟبرة أىل ا١بّنة بالبياض أيضا ٤بالو من تأثّب يبعث على ا٤بتعة وا١بماؿ و٤بّا 
.99{بيضاء لّذة للّشاربين}:ٰبملو الّلوف األبيض من داللة على الّصفاء والّنقاء قاؿ تعاىل   

 

                                                           
 ، ص 2 ، العدد 11 عبد القادر عبد اا ا٢بمداين ، الّتدبيج يف القرآف الكرمي ، ٦بّلة كّلية الَّببية األساسية ،ااّلد ،ينظر 95

167  . 
 . 12سورة الّنمل ، اآلية  96
 . 84سورة يوسف ، اآلية  97
 .  385 ص 7طاىر بن عاشور ، الّتحرير والّتنوير ، ج 98
 . 46سورة الّصافات ، اآلية  99
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:  الّلون األسود 
ورد ىذا الّلوف يف القرآف الكرمي سبع مرّات ، وقد ذكر يف سياؽ ا٢بديث عن كراىية أىل ا١باىلّية 

.100{وإذا بشر أحدىم باألنثى ظّل وجهو مسوّدا وىو كظيم}: لألنثى قاؿ تعاىل   
.  وكأّف كظيم الغيظ وا٢بزف والّضيق ٯبعل الّنفس سوداوية ، وىذه الّسوداوية تظهر يف الوجو  

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأّما اّلذين اسوّدت وجوىهم أكفر بعد إيمانكم }: وقاؿ تعاىل 
. 101{فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون  

كذبوا على  ويوم القيامة ترى اّلذين}: فقد وصف اا تعاىل وجوه اّلذين كفروا يـو القيامة قاؿ تعاىل
.102{اهلل وجوىهم مسوّدة أليس في جهّنم مثوى للمتكّبرين  

.فهنا ٱبربنا اا عن حاؿ اّلذين كذبوا على اا ووصفوا رهّبم ٗبا ال يليق بو وجوىهم مسوّدة  
 : الّلون األخضر 

ىو لوف ا٢بياة وا٢بركة وىو من األلواف ا٤برٰبة احملّببة للّنظر وىو تعبّب عن ا٢بياة وا٣بصب واألمل ويعترب 
ىذا الّلوف يف الفكر الّديِب رمزا للتّب واإلٲباف وأنّو أكثر شيوعا يف الّروايات العربية اإلسالمية وقباب 

. ا٤بساجد وعمائم أىل الّدين وىو لوف ثياب أىل ا١بّنة
. وقد وردت لفظة األخضر يف القرآف الكرمي ٜباين مرّات ، وقد وظّفت ١بماؿ ثياب و٦بلس أىل ا١بّنة  

.69األنعام ، اآلية  {وأخرجنا بو نبات كّل شيء فأخرجنا منو خضرا}: قال تعالى  
.36يس ، اآلية {اّلذي جعل لكم من الّشجر األخضر نارا فإذا أنتم منو توقدون}              
إّني أرى سبع بقرات سمان يأكلهّن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر }            

.42يوسف ، اآلية  {يابسات  

                                                           
 . 58سورة الّنحل ، اآلية  100
 . 102آؿ عمراف ، اآلية  101
 . 60سورة الّزمر ، اآلية  102
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يوسف أيّها الّصّديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهّن سبع عجاف وسبع }           
.46يوسف ، اآلية  {سنبالت خضر وأخر يابسات  

. 63الحج ، اآلية  {ألم تر أّن اهلل أنزل من الّسماء ماء فتصبح األرض مخضّرة}             
. 21اإلنسان ، اآلية  {عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق}             
.31الكهف ، اآلية  {ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق}             
.86الّرحمن ، اآلية  {مّتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان}             

الّلون األصفر  
قالوا ادع لنا رّبك يبّين لنا ما }: وىو أوؿ األلواف ذكرا يف القرآف الكرمي ٟبس مرّات منها قولو تعاىل

فقد دّؿ الّلوف األصفر ىنا  ، 103{لونها قال إنّو يقول إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسّر الّناظرين
 على صفة للحيواف وأنّو لوف يسّر الّناظرين 

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفّرا }: كما دّؿ ىذا الّلوف على الفساد وا١بفاؼ والّدمار كما يف قولو
.104{لظّلوا من بعده يكفرون  

يف ٝبيع اآليات اّلٍب تتحّدث عن الّلوف األصفر تتكّلم عن االصفرار إالّ يف سورة ا٤برسالت ٙبمل 
يف ىيئتها ولوّنا  (الصفر)ا١بمالة ٝبع  105{كأنّو جمالة صفر}: معُب آخر من ذلك قولو تعاىل

.والعرب تسمي اإلبل صفرا الّشرب سوادىا بصفرة ، فقيل صفرة يف اآلية ٗبعُب الّسواد  
: الّلون األزرق  

ىو خامس ذكرا يف القرآف الكرمي ، وقد ذكر مرّة واحدة يف آية واحدة عندما وصف وجوه الكافرين 
يوم ينفخ في الّصور ونحشر المجرمين يومئذ }: عند ا٢بشر من شّدة أىواؿ يـو القيامة قاؿ تعاىل 

.106{زرقا  

                                                           
.  69سورة البقرة ، اآلية  103
 . 51سورة الّرـو ، اآلية  104
.  33سورة ا٤برسالت ، اآلية  105
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وقد اختلف العلماء يف ىذه اآلية ، ففّسرىا بعضهم على أّّنم ٰبشروف وعيوّنم زرقا ، والبعض اآلخر 
فقد جاء يف صورة ٨بيفة على عكس ما يراه العلماء ، اّلذين رأوا أّف األزرؽ "على أّف وجوىهم زرقا ، 

  107"لوف ا٥بدوء والّسكينة
: الّلون األحمر

ألم تر }: ىو سادس األلواف ذكرا يف القرآف الكرمي ، وقد ذكر مرّة واحدة يف آية واحدة يف قولو تعاىل
أّن اهلل أنزل من الّسماء ماء فأخرجنا بو ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 

. 108{مختلف ألوانها وغرابيب سود  
:ب ـ الّلون غير المباشر في القرآن الكريم   

تدالف على ألواف ثانوية بسبب الّسياؽ ، فالظّلمة تدّؿ على لوف معّتم أسود ( الظّلمة والّنور)إّف كلمة 
، والّنور من األلواف ا٤بشرقة اّلٍب تدّؿ على البهجة إىل الّنفوس ، واإلنساف بطبعو ٰبّب الّنور والّضوء 

الر كتاب }: ويكره الظّلمة والعتمة ، وقد ورد ىاتاف ا٤بفردتاف يف الّتعبّب القرآين كثّبا منها قولو تعاىل
.109{أنزلناه إليك لتخرج الّناس من الظّلمات إلى الّنور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد  

فالّلوف ىنا جاء على سبيل االستعارة الّتصرٰبية حيث استعرت الظّلمات للّتعبّب عن الكفر استعرت 
.110الّنور للّتعبّب عن اإلٲباف  

 أعلى الّضياءو {ولقد آتينا موسى وىارون الفرقان وضياء وذكرا للمّتقين}: وكذلك قولو تعاىل
مرتبة من الّنور وقد استعّبة الّضياء للفرقاف اّلذي ىو منارة لعقوؿ ا٤بّتقْب وقلوهبم فهو الّضياء اّلذي 

.يروف من خاللو طريق ا٢بق وا٥بداية  

                                                                                                                                                                                     
 . 102سورة طو ، اآلية  106
.  ٧92بمد قرانيا ، ظاىرة الّلوف يف القرآف الكرمي ، ص  107
 . 27سورة فاطر ، اآلية  108
  .1سورة إبراىيم ، اآلية  109
 . 173ينظر ، عبد القادر عبد اا ا٢بمداين ، الّتدبيج يف القرآف الكرمي ، ص  110
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وجوه يوم إذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترىقها } :وكذلك قولو تعاىل
. 111{قترة ، ألئك ىم الكفرة الفجرة  

ففي ىذه اآليات ألواف غّب مباشرة تبدوا على وجوه وجاءت نكرة لتفيد الّتنويع وإسناد الّضحك 
واالستبشار إىل الوجوه ٦باز عقلي ، ألّف الوجوه ٧بّل ظهور الّضحك واالستبشار ، إّف الّتقابل القائم 

على الّتضاد بْب حاؿ الفريقْب ىو اإلطار الفِّب اّلذي يربز ا٤بشهد ويكشف عن عميق ا٤بعاين 
 الّزمخشريواإلٰباءات لأللواف اّلٍب ٘بّسد ا٢بالة الّنفسية لكل من الفريقْب ٗبا يرتسم على الوجوه قاؿ 

" مشرؽ مسرور: أضاء ، وخرجوا يف السفر يف بياض الفجر ، ووجو مسفر : أسفر الّصباح "
. فاإلسفار ٱبتص بالّلوف112  
: الّلون في الحديث الّنبوي الّشريف- ج  

يف األحاديث الّنبويّة الّشريفة بكثرة ، حيث ٞبل نفس ا٤بعاين اّلٍب ٞبلها يف  (الّلون)تواجد لفظ 
القرآف الكرمي ، فمرّة يكوف ٗبعُب الّصفة ، ومرّة أخرى يكوف ٗبعُب الّصنف والّنوع ، فعن أيب ىريرة 

ما من مكلوم يكلم في سبيل اهلل إال جاء يوم القيامة ": قاؿ الّرسوؿ صّلى اا عليو وسّلم: قاؿ
الّرسوؿ صّلى اا عليو وسّلم ىيئة  لنا يبّْب ،113" وكلمو يدمى الّلون ، لون دم والريح ريح مسك

ويف حديث آخر ، . ا٤بكلـو يف سبيل اا ، أنّو يبعث يـو القيامة ولونو لوف الّدـ ورٰبو ريح ا٤بسك 
تحشر األيّام "وقاؿ أيضا " المعاصي لها لون وىو األسود": قاؿ الّرسوؿ صّلى اا عليو وسّلم 

على ىيئتها وتحشر الجمعة زىراء منيرة، وأىلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرىا تضيء 

                                                           
 . 42ػ38سورة عبس ، اآلية  111
 1948ينظر، الّز٨بشري الكّشاؼ عن حقائق وغوامض الّتنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه الّتأويل، مطبعة مصطفى ا٢بليب، مصر112
 .   524 ، ص 4ج

.  4/420ج: صحيح مسلم ، مسلم بن ا٢بّجاج النيسابوري 113
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يف ا٢بديثْب الّشريفْب يأخذ ،114"لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثّلج بياضا وريحهم كالمسك
. ، معُب ا٥بيئة والّصفة(الّلون)لفظ   

 يف أحاديثو ، فاستعمل األبيض واألسود واألخضر واألصفر ، األلوان٨بتلف  (ص)كما أورد الّنيب 
. األٞبر واألزرؽ ، والّذىيب والفّضي   

الّسماء رصاصية : " اّلٍب مّت ذكرىا يف اإلسراء وا٤بعراج للّرسوؿ كما أوردىا ابن عّباساأللوانسنذكر 
الّلوف من دّخاف ، والثّانية من حديد ، باإلضافة إىل ذلك فإّف جربيل عليو الّسالـ كاف ٔبناحْب 

أخضرين ، وكاف مرقاة ا٤بعراج اّلذي نصب على الّصترة يتكّوف قسما منو من ياقوت أٞبر الّلوف ، 
وأّف مالئكة الّسماء الثّالثة الّنحاسية ألواّنم خضراء ، أّما الّسماء الرّابعة فهي من الفّضة البيضاء ، 
والّسماء ا٣بامسة من الّذىب األٞبر والّسماء الّسادسة من ياقوتة خضراء ، وحينما وصل الّسماء 

بلونْب أصفر وأخضر ومالئكة أشّد  (ديكا)الّسابعة وجدىا من درّة بيضاء ، كما ٪بد يف ا٢بديث 
نساء قد ستن أجسادىن سود )بياضا من الشيح ، من ٕبار بيضاء من نور ، و٪بد أيضا 

. 115(كالقطراف  
نزل الحجر ": أنّو قاؿ  (ص)وذكر الَّبميذي يف صحيحو عن ابن عّباس رضي اا عنو عن الّرسوؿ 

أياكم  : "وقاؿ يف آخر" األسود من الجّنة وىو أشّد بياضا من الّلبن فسّودتو خطايا بني آدم
إّني ألرجو أن تكونوا شطر أىل الجّنة ، وسأخبركم عن ذلك ، : "، وقولو أيضا " وخضراء الّدمن

، " ما المسلمون في الكّفار إالّ كشعرة بيضاء في ثوب أسود أو كشعرة سوداء في ثوب أبيض
أعطيت خمسا لم يعطيهّن أحد قبلي كان كّل نبي يبعث إلى قومو خاّصة ، وبعثت إلى : "وقولو

من حلف بيمين آثمة عند منبري ىذا ، فليتبوأ مقعده : "ويف حديث آخر، " كّل أحمر وأسود
. 116"من الّنار ، ولو على سواك أخضر  

                                                           
  . 164-163 ، ص 2010البعث والّنشور ، ا٤بكتبة العصرية ، بّبوت ، ط: ماىر أٞبد الّصويف 114
  .1/200: صحيح مسلم ، مسلم بن ا٢بجاج النيسابوري 115

 . 779 ، ص 2، ج (٧بمد فؤاد عبد الباقي)سنن ابن ماجة أبو عبد اا ٧بمد بن يزيد القزويِب ، ٧بّقق الكتاب  116
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 يف القرآف الكرمي وا٢بديث الّنبوي الّشريف بدالالت ٨بتلفة ومتعّددة ومن ذلك األلوانلقد ذكرت 
.أّّنا اّٚبذت ٥با دالالت رمزية منها رمز يعض ا٤بمارسات الّدينية بألواف خاصة  

.يف الّلغة تشّب إىل تغّّب ا٥بيئة والّصورة (الّلون)من ما سبق ٪بد أّف لفظة   

:األندلسي العصر مواطن الّلون في الّشعر العربي القديم من الجاىلية إلىـ 4  
الّلوف من أىم وأٝبل ّظواىر الطّبيعة ومن أىّم العناصر اّلٍب تشكل الّصورة األدبية ٤با يشتمل عليو من 

دالالت فّنية ودينية ، ونفسية واجتماعية ورمزية وأسطورية ، ويربز الّلوف كعنصر من أىّم عناصر 
ا١بماؿ اّلٍب ّنتّم هبا يف حياتنا ، وعلى الّرغم من تعّدد األلواف احمليطة بنا من ألواف طبيعية متمثّلة يف 
األزىار والّنباتات وا٢بيوانات والّسماء واألرض والبحار إالّ أّف اإلنساف مل يقنع هبذه األلواف وأضاؼ 

. إليها من فّنو وعلمو  
وقد شّكل استتداـ الّلوف ظاىرة ٩بّيزة يف األدب العريب بشكل عاـ ويف الّشعر بشكل خاص حيث 

وّظف فيو الّلوف وجعل منو عنصرا يستمّد منو بعض طاقاتو اإلٰبائية ، فقد شغل يف الّشعر حّيزا قد "
.  117"يفوؽ ما شغلو يف الفنوف الّتشكيلية يف ا٢بضارات القدٲبة  

كما يزيد الّرّساـ هبا على ٝباؿ لوحتو فالّلوف يثّب "فالّشاعر يزيد على ٝباؿ قصائده بواسطة األلواف 
اىتماـ الّشعراء وٱبرج قصائده لوحات فّنية لتصوير الّتجربة اإلنسانية يف عامل الّشعر ، وىكذا توّظف 

حيث تربز الّشعر أكثر طرافة . األلواف لإلغناء والّتأثّب ، إذ تشّد انتباه القارئ وتناؿ إعجابو
.118"وٝباال  
 لو إدراؾ أتاحاستوعب اإلنساف لغة الّلوف ، انطالقا ٩بّا أودعو اا فيو من تكوين فيزيولوجي لقد 

 وتوظيفها ٤بصلحتو ، واستغال٥با يف ٩با جعل العالقة عميقة بينهمااأللواف ، والّتمييز فيما بينها ، 

                                                           
117 ............................................ 
118 ................... 
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طّور نظاما ترميزيّا يرتكز على ؼ، أرٰبيةالّتعبّب عن ٨بتلف إحساساتو ومشاعره ، وجعل حياتو أكثر 
.119.الّلوف ، ٚبتلف توظيفاتو من ٦بتمع إىل آخر ، ومن ثقافة إىل أخرى   

 
 
 

:أـ مواطن الّلون ودالالتو في الّشعر الجاىلي     
توّسع الّشعراء ا١باىليوف يف ذكر األلواف ضمن مدلوالت متنّوعة و٨بتلفة فقد اّٚبدت ا٤بفردة الّلونية 

. أكثر من مسار ، وسلكت ٦باال واسعا واستتدمت ألكثر من ىدؼ  
فاأللواف يف الّشعر ا١باىلي مل ترد بشكل اعتباطي بل عرّبت على دالالت ومعاف كثّبة وجاءت وفق 

ضمن حدود ضّيقة مل تستطع "ظروؼ معّينة ، و٩بّا ال ريب فيو أّف الّشاعر ا١باىلي قد حصر ألوانو 
الّصحراء أف تستنطقو بغّبىا ومل يكن ٗبقدور صورتو أف تتجاوز ألواف األشياء ا٣بارجية اّلٍب يعكسها 
الّضوء على حدقتو ومن ىنا فإّف الّتوظيف الّلوين يف الّشعر ا١باىلي مثل الّنمط األبسط واألقرب إىل 

.  120"الوصفية وا٢بّسية والّتصريح  
فالّلوف ابن بيئة الّشاعر يستعّب منو ٝبالو الفِّب ، ألّف األلفاظ تتغّّب ٕبسب الظروؼ االجتماعية ، 

. فالّلغة ماّدة ٰبّور منها الّشاعر دالالتو الّلونية  
جاء لفظ الّلوف يف الّشعر العريب ٗبعُب ا٥بيئة ، ومن ذلك قوؿ عمرو بن كلثـو يف وصف حبيبتو 

: (عيطل)  
121نراعّي عيطل أدماء بكر      ىجن الّلون لم تقرأ جنينا  

                                                           
 ينظر، 119
 . 26 ، ص 2007 عبّب فايز ٞبادة ، الّلوف يف الّشعر األندلسي ، رسالة ماجستّب ، جامعة البعث ، سوريا 120

 . 68 ص ط،.، د1994بّبوت،دار القلم  الّديواف ،،عمرو بن كلثـو 121
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لقد أكثر الّشاعر ا١باىلي األلواف يف أشعاره ، ليعرّب عن بعض ما أراد الّتعبّب عنو بصورة إشارات أو 
دالالت ٨بفية ، لذالك كاف ٲبيل إىل إضافة األلواف ا٤بعروؼ واحملسوس يف عا٤بو لتتجّلى معا٤بها 

وتتحّدد أبعادىا ولتأخذ يف الوجداف شكال ّنائيا لذلك أصبح لّلوف لغة تعبّبية وٝبالية ووسيلة تؤّدي 
. بالوصف الّضوئي والّلوين حرؾ وحياة تقّرهبا من الّنفس والّروح  

كما أصبح الّلوف عنصر من عناصر ا٤بعُب فالغاية الرّئيسية من توظيف الّلوف يف الّلوحة الّشعرية ىو 
الّدقة يف الّتعبّب وإضافة معُب جديد على ٦بّرد الّلوف مثل ٘بّدد الّلوف أو ثباتو و٤بح معُب الّتشبيو فيو أو 

.  122" ا٤ببالغة  
لقد استتدـ الّشعراء العرب األلواف مستحضرين طاقاتو بْب مساحات من الّتصريح والّتلميح والَّبميز 

واالنزياح ، فجعلوا األبيض للجماؿ والّنقاوة والّسالـ واألصفر لإلرادة وااد ، واألٞبر للّسعادة والفرح 
، واألسود للهدـ وا٤بقاومة والعنف ، واألخضر للبعث والّنهضة والّتجديد وىكذا تغّنوا بالعشب 

. األخضر واألعْب احملمرّة والّرماح السود  
فقد كاف الّلوف من أدوات الّشاعر اّلٍب هبا قارب الّدّقة يف الّتشبيو واإلصابة يف الوصف حسب تعبّب 

123البالغّيْب العرب القدامى      
:مواطن الّلون األبيض في الّشعر الجاىلي     

إّف أّوؿ ما يطالعنا يف الّشعر ا١باىلي ىو الّلوف األبيض اّلذي كاف ٠بة ا١بماؿ يف ا٤برأة ولعّلو كاف 
فهياـ "أحّب األلواف إىل قلوهبم ، وأكثرىا قربا يف نفوسهم فكانوا يروف فيو أهبى األلواف وأنقاىا ، 

ا١باىلّيْب ببياض ا٤برأة ىو ىياـ موروث سواء على مستوى الّتذّوؽ ا١بمايل أو الوعي ا٤بعريف فقد 
التصق تقديره ا١بمايل بذاكرهتم على شكل تقليد تشّكلت صورتو يف بنية أسطورية ، تأّسس عليها 
الفكر العريب القدمي يف نشأتو األوىل ، وصار معيارىم ا٤بعريف ، وإّف التزاـ ا١باىلي بعاداتو وتقاليده 

                                                           
.  28ينظر ، عبّب فايز ٞبادة ، الّلوف يف الّشعر األندلسي ، ص  122
 . 1966العّقاد عّباس ٧بمود ، مراجعات يف األدب والفنوف ، دار الكتاب العريب ،ينظر  123



   تأصيل األلوان في الموروث القديم: الفصل األول 

 

52 
 

ا٤بؤّسسة وفق مفهومات ذات صالت أسطورية ، أسهم يف احملافظة على أثارىا فبقيت مظاىرىا 
. 124"حاضرة يف خيالو ، تتسّرب رؤيتو إىل ا٢بياة فتَبّدد أصداؤىا يف مظاىرىا  

لذلك فإّف سياؽ ا٤برأة كاف ألصق السياقات بالبياض ذلك أّف ىذا الّلوف قد اكتسب عرفيا كثّبا من 
.الّتعّلق بأجواء الّصفاء واإلشراؽ وا٢ببّ   

حيث أدرؾ أّف الّلوف األبيض ىو أصل "إّف الّشاعر ا١باىلي استتدـ األلواف يف رسم صوره الّشعرية ، 
األلواف ٝبيعا ، وأنّو أصل مقياس ٝباؿ ا٤برأة وطهرىا وعّفتها ، كما أنّو صفة تتمّيز هبا نظرتو إىل بعض 

.125"ا٤بتلوقات ، وا٤بوجودات مثل الفرس والّسيف  
وٲبّثل الّلوف األبيض الّلوف اّلذي من دونو ٤با كاف ٲبكن رؤية لوف فهو أّوؿ األلواف ا٤بوسومة بالفئة 

. 126الباردة اّلٍب تثّب الّشعور با٥بدوء والّطمأنينة  
و٪بد امرأ القيس اّلذي عمد على الّتكثيف الّلوين عندما وصف ٧ببوبتو ، فأحاط الّتكثيف الّلوين 

. بعناصر الّصفاء واإلشراؽ  
 مهفهفة بيضاء غير مفاضة              ترائبها مصقولة كالسجنجل

.   127   كبكر المقاناة البياض بصفرة               غذاىا نمير الماء غير المحّلل
إّف اجتماع الّصفرة مع البياض يعطي بعدا ٝبالّيا لوصف ا٢ببيبة ورٗبا قصد الّشاعر الّشقرة ألّف الّلوف 
األساسي لبشرة ا٤برأة الّناعمة ىو البياض مع وجود ٤بعاف كما تلمع ا٤برآة ، وتوكيدا للمعاين ونعومة 

. ا١بلد تأيت الّصفرة يف ٧بّلها  
 ويف بيت آخر يكّرر إعجابو بياض الّنسوة فيقوؿ 

.128ويا رّب يوم قد أروح مرّجال    حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا  
                                                           

 ، 3خالد زغريت ، األساس الواقعي ١بماليات الّلوف يف شعر األغربة ا١باىلّيْب ، ٦بّلة حوليات الَّباث ، العدد  . 76ص 124
2005 ،  

 . 8 ، ص1 ، ج26 ، العدد 7شيماء شاكر ٧بمود ، ا٤بشهداين ، الّلوف يف شعر امرئ القيس ، ٦بّلة سّر من رأى ، ااّلد 125
 .  10 ، ص 1983 ، 1أٞبد ٨بتار ، الّلغة والّلوف ، عامل الكتب القاىرة ، ط 126
 41امرؤ القيس، الديواف، ص 127
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   مثّ ينقل الّشاعر إعجابو ببياض بشرة ا٤برأة إىل ماحولو ، فهو يعجب ببياض الّضباء ، يقوؿ 
 وتحسب سلمى ال تزال طالّ    من الوحش أو بيضلء بميثاء محالل

 كما يصّور بياض الربؽ اّلذي يضيء الّسحاب يف قهر ا١بباؿ بقولو
. 129أعني على برق أراه وميض    يضيء حبّيا في شماريخ بيض

 كما وصف امرأ القيس األرض بالبياض داللة على جذهبا وخلوىا من الّزرع يف قولو
. 130فأضحى يسّح الماء عن كّل فيقة    يحوز الّضباب في صفاصف بيض            

أّما الّتفِّب ببياض السيوؼ مسألة شائعة عند الّشعر العريب ، وىو وصف حقيقي ال ٦بازي ، حيث 
البيض ، يقوؿ : يّتصف الّسالح بالبياض والّلمعاف الفعلي ، فكاف من أ٠باء الّسيف  

.131وأبيض كالمخراق بليت حّده    وىبتو في الّساق والقصرات  
كما تبدو تصاعة الّلوف األبيض ظاىرة حينما تكن خلفيتو سوداء ، وىذا ما تنّبو إليو بشر بن حاـز 

 األسدي حينما أشار إىل امرأة بيضاء ٥با شعر أسود فاحم 
.132أرى درّة بيضاء يحفل لونها    سخام كغربان البرير مقّصب  

إّف الفعل رأى يدّؿ على وعي الّشاعر ا٢بّسي ٕبقيقة الّلوف اّلذي يتحّدث عنو ، فالّلوحة اّلٍب ير٠بها 
٥بذه ا٤برأة البيضاء ليست سوى درّة بيضاء نريد بياضها بياضا إحاطة وجهها ٖبصالت شعر أسود 

فاحم كعناقيد ٜبر شجر األراؾ ، ٩بّا يؤّكد ٛبازج الّلونْب األبيض واألسود ، وليظهر الّشاعر لوّنا 
. 133األبيض وسط تلك الّدائرة الّسوداء بكلمات فاؽ هبا ريشة فّناف واع ٤باىية األلواف  

: ومن أشعار طرفة يف الغزؿ  
                                                                                                                                                                                     

128 ............................. 
129 .............................. 
  . 121امرؤ القيس الديواف ، شرحو عبد الّرٞبن ا٤بصطاوي ، دار ا٤بعرفة ، بّبوت لبناف ، ص  130
131 ..................................... 
.  7 ، ص 2بشر بن أيب خاـز األسدي ، الّديواف ، ٙبقيق عزّة حسن ، دمشق ، ط 132
ـّ القرى لعلـو الّشريعة والّلغة العربية  133 خلف ا٣بريشة ، إيقاع الّلوف األبيض يف شعر بشر بن أيب خاـز األسدي ، ٦بّلة جامعة أ

 . 759 ، ص25 ، العدد15وآداهبا ج
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 نداماي بيض كالّنجوم وقينة    تروح إلينا بين برد ومحسد 
134رحيب قطام الجيب منها رقيقة    بجّس الّندامى بّضة المتجّرد  

يشّب الّشاعر ىنا إىل أّّنم أحرار ولدهتم حرائر ، ووصفهم بالبياض إلشراؽ ألواّنم يف األندية  
. وا٤بقامات إذ مل يلحقهم عار يعّّبوف بو أو وصفهم بالبياض لنقائهم من العيوب  

كما ٪بد آخر وىو ا٢بطيئة نلتمس يف إبداعاتو الّشعرية االستعماالت الّلونية ، فنجد استكثر من 
الّلوف األبيض يف غرض ا٤بدح فإذا أراد أف ٲبدح شتصا ال ٯبد أنسب من الّلوف األبيض ليضفي على 

اّلٍب تعِب الّسيف يف  (أبيض)٩بدوحة بياضو ونقاءه وصفاءه وعندما يصفو بالّشجاعة يستعمل كلمة 
. قولو  

.135مثابرة رىوا وزعت رعيلها    بأبيض ماضي في الّشفرتين صقيل  
كما يدخل الّلوف األبيض لبياف شجاعة ا٤بمدوح بطرائق ذكية تبْب خربة الّشاعر العالية يف التعامل مع 

:ا٤بفردة الّشعرية كما يّتضح يف قولو  
.136نفيت الجعاد الغر عن حّر دارىم    فلم يبق إالّ حية أنت قاتلو  

فإشارتو إىل شجاعة ا٤بمدوح بإظهار الّلوف األبيض يف الّنص الّشعري تكشف لنا عن براعة الّشاعر يف 
الّتعامل مع ىذا الّلوف فهو يعرؼ أنّو األفضل يف إبراز شجاعة ٩بدوحو كما جاء األبيض يف شعر طرفة 

 .137هبذا ا٤بعُب
 أّما الملوك فأنت اليوم األمهمو    لؤما وأبيضهم سربال طّباخ

 تحّييهم بيض الوالئد بينهم        وأكسية اإلضريح فوق المشاجب
138يصونون أجسادا قديما نعيمها    بخالصة األردان خضر المناكب  

                                                           
 . 58 ، ص2005شرح ا٤بعّلقات الّسبع ، دار صادر ، بّبوت لبناف ، . الزوزين  134
  . 9 ، ص 1958 ، 1ا٢بطيئة ، الّديواف ، شرح بن الّسّكيت والّسكري والّسجستاين ، ط135

 . 30ا٤بصدر نفسو ، ص 136
137  .........................................
 طرفة بن العبد .73 ، ص 1 ، ط1987 ، الّديواف ، شرح مهدي ناصر اّلدين ، بّبوت ، دار الكتب العلمية ، 138
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  كما ٪بد مدائح زىّب بن أيب سلمى تدور يف ىذا الفلك من معاين ا١باىلية يقوؿ يف مدح حصن 
 بن حذيفة 

139أبيض فّياض يداه غمامة    على معتقيو ما تغّب فواضلو  
فالّرجل األبيض ىنا رجل نقّي من العيوب ، فّياض اليد كالغماـ فيتطابق فعلو مع عملو ، فالغماـ  

.أبيض وا٤بمدوح كذلك  
 فالّلوف األبيض ألقى على شتصية ا٤بمدوح الثّقة واالطمئناف ، فهو كرمي ٤بن يطلبو 

 كما أّف الّشاعر ا١باىلي وصف الّثور بلونو األبيض فيقوؿ امرؤ القيس 
140فعادا عداء بين ثور ونعجة    وبين شبوب كالقضيمة قرىب  

كما ٪بد أيضا أّف الّشاعر قد استعمل داللة أخرى لّلوف األبيض ومفهوما آخر من خالؿ لفظة 
اّلٍب تثّب الّتشاـؤ واالنزعاج وكرىو العرب ونفروا منو يف الّرجل وا٤برأة على حّد الّسواء و٩بّا  (الّشيب)

: قيل يف الّشيب قوؿ عبيد بن األبرص  
141بل إن تكن قد عّلتني كبرة    والّشيب شين لمن يشيب  

 وفيو صرّح الّشاعر بكرىو للّشيب ، وأّف الّشيب عيب يشْب صاحبو ألنّو ينذره با٤بوت واقَباب 
.األجل  

: كما ذكر الّلوف األبيض يف ٦بموعة من الثّياب منها كفن ا٤بّيت وفيو يقوؿ عبيد بن األبرص  
142وال محالة من قبر بمحنية    وكفن كسراة الّثور وّضاح  

مّثل الّلوف األبيض عند الّشاعر ا١باىلي قيمة ٝبالية حيث اقَبف ٔبماؿ ا٤برأة وجالؿ الّرجل ورىافة 
.الّسيوؼ كما تدور معانيو يف سياؽ الّشرؼ والرّفعة وكّل معاين ا٣بّب  

: مواطن الّلون األسود في الّشعر الجاىلي   
                                                           

. 28زىّب بن أيب سلمى ، الّديواف ، دار صادر ، بّبوت ، ص 139
 امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  140
 . 23 ، بّبوت ، ص 1 عبيد بن األبرص ، الّديواف ، أشرؼ أٞبد عدرة ، دار الكتاب العريب ، ط 141
 . 28 الّديواف نقسو، ، ص  142
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،وىو أشّد األلواف عتمة وأغمقها ، وىو نقيض األبيض 143"غياب األلواف كّلها"إّف الّلوف األسود ٲبّثل 
يف كّل خصائصو فهو ٲبّثل الّظالـ الّتاـ وانعداـ الّرؤية ورمزوا بو للحزف والّشـؤ والعدـ ، كما دّؿ بو 

على ا٤بوت والفراؽ وا٣بوؼ والفناء ، وقد وضعو علماء األلواف يف ا٤برتبة األوىل يف قائمة األلواف عند 
.٨144بتلف الّشعوب ، أّما يف العربية فجاء يف ا٤برتبة الثّانية بعد األبيض عند الّنمري  

كما دّلت عليو الّلغة العربية بألفاظ تدّؿ على كّل ما ىو ضّد ا١بماؿ وا٢بياة أو كّل ما ىو مناؼ 
.لالطمئناف والّسالـ  

ٞبل الّلوف األسود يف الّشعر ا١باىلي ٝبلة من الّدالالت ترتكز كّلها حوؿ دائرة ا٣براب ، وا٤بوت ، 
فسواد الّليل يعيد ال شعوريّا إىل ما قبل ا٣بلق إىل عامل العماء حيث ال حياة وال نور وال "والّظالـ 

. 145"بشر  
كما نعت العرب يف ا١باىلية كّل شيء بغضتو نفوسهم بالّلوف األسود فعرّبوا عن ا٢بقد بأنّو أسود ، 

، يقوؿ "يقولوف سود األكباد ، يريدوف العداوة: "ووصفوا األكباد ا٢باقدة بالّسواد ، قاؿ ا١باحظ
: األعشى   

146فما أجشمت في إتيان قوم    ىم األعداء واألكباد سود  
. فقد وصف أكبادىم بالّسواد ، ليدّؿ على شّدة عدائهم وبغضائهم  

 كما ٪بد أّف الّشاعر وّظف ىذا الّلوف للّداللة على قبح ا٣بصاؿ يقوؿ امرؤ القيس 
147فإن أمس مكروبا فيا رّب بهمة    كشفت إذا ما اسوّد وجو الجبان  

 وحينما نتفّحص أشعار ا١باىليْب نرى بأّف ىذا الّلوف كثّبا ما استتدـ رمزا ١بماؿ ا٤برأة ، يقوؿ امرؤ 
 القيس يف وصف شعر حبيبتو بالّسواد 

                                                           
 19نص 2003 ٘بليات اللوف يف شعر شعراء ا٤بعلقات، ٧بمد ا٥بدوسي، اطروحة دكتوراه مفدمة اىل جامعة الّبموؾ األردنية، 143
 . 225 ، ص 2011 ، 26 ، العدد 7شيماء شاكر ٧بمود ، الّلوف يف شعر امرؤ القيس ، ٦بّلة سّر من رأى ، ااّلد  144
 .  167 ، ص 2001 ، طرابلس الّشرؽ ، 1إبراىيم ٧بمد علي ، الّلوف يف الّشعر العريب قبل اإلسالـ ، ط 145
 . 63صتح ٧بمد اٞبد قاسم، ا٤بكتب االسالمي بّبوت، األعشى ميموف ، الّديواف ،  146
 . 158 ، ص 2004 ، 2امرؤ القيس ، الديواف شرحو عبد الّرٞبن ا٤بصطاوي ، دار ا٤بعرفة ، بّبوت ، لبناف ، ط 147
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148وفرع يزين المتن أسود فاحم    أثيث كقنو الّنخلة المتعثكل  
: ومن ذلك قوؿ الّنابغة وصف ٧ببوبتو   

149        وبفاحم رجل ، أثيث نبتو    كالكرم مال على الّدعام المسند  
ومن ىنا نالحظ إعجاب الّشعراء بالّلوف األسود يف الّشعر ومدحو ، و٧باولتهم البحث يف الصور اّلٍب 
تدّؿ على شّدة ىذا الّسواد ، والّسبب يف ىذا ا٤بيل واضح وىو كره الّشيب ٗبا فيو من ضعف وإنذار 

.با٤بوت  
كما ٪بد الّشاعر ا١باىلي ٰبّبذ ىذا الّلوف يف العيوف وال سيم إذا كاف بّينا وذلك يف العْب ا٢بوراء 

حيث ٘بتمع شّدة الّسواد مع شّدة البياض احمليط بو ٩بّا يربزه بشكل أوضح وقد كثرت األشعار اّلٍب 
:ٙبّدثت عن العْب ا٢بوراء ويف مثل ىذا يقوؿ عبيد بن األبرص   

150وإذا ىي حوراء المدامع طفلة    كمثل مهاة حّرة أم فرقد  
فالّشاعر ىنا يذكر العْب ا٢بوراء ويتغُّب هبا ويشّبهها بعْب ا٤بها الّشهّبة بسوادىا وسعتها وىاىو عنَبة 

 العبسي يدافع عن لونو وحّجتو يف ذلك أّف الّسواد لوف العيوف احملّبب فال ينبغي أف يعاب
151وما وجد األعادي في عيبا    فعابوني بلون في العيون  

كما ٪بد عنَبة استتدـ ىذا الّلوف ليضّمنو معاناتو الّذاتية وموقفو الرّافض سنن ااتمع ا١باىلي اّلٍب 
سلبتو ا٢برّية ، فكشف عنَبة عن معاناتو بسواد بشرتو اّلٍب حّتمت إقصاءه عن ااتمع ا٢بر على 

. 152الّرغم ٩بّا ٲبلكو من مقومات الّسادة ومظاىرىا اّلٍب ٘بّلت يف مهاراتو ا٤بتفّردة يف الفروسية
: يقوؿ عنَبة   

                                                           
  . 43ا٤برجع نفسو ، ص148

 . 44 ، ص 1998الّنابغة الذبياين ، الّديواف ، دار صادر ،  149
 . 24عبيد بن األبرص ، الّديواف ، ص  150
 .  149 ، ص 1955عنَبة العبسي ، الّديواف ، دار الكتب العلمية ، بّبوت ، ط 151
 2005 ، 3ينظر ، خالد زغريت ، األساس الواقعي ١بماليات الّلوف يف شعر األغربة ا١باىليْب ٦بّلة حوليات الَّباث ، العدد 152

.  75، ص 
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153لئن أك أسودا ، فالمسك لوني    وما لسواد جلدي من دواء  
  ويف الّشفاه ٪بد الّلوف األسود كذلك كاف ٧بّببا فأٝبل الّشفاه عند العرب ما كانت ٤بياء ٰبيط هبا 

. الّسواد فيزيد ٝبا٥با ومن الّشعر اّلذي يتحّدث عن ٤بى الّشفاه قوؿ طرفة بن العبد  
 وفي الحّي أحوى ينفض المردشان    مظاىر سمطى لؤلؤ وزبرجد
154وتبسم عن ألمى ، كأّن منورا          تخّلل حّر الّرمل دعص لو نديّ   

     كما يأيت الّليل واقَبانو بالظّلمة رمزا وتكثيفا للوف الّسواد ودالالتو فنجد امرؤ القيس كاف يف 
كرب مستمّر خاّصة بعد مصرع أبيو وىذا الكرب جّسده بدّقة ووضوح يف الّظالـ كما ٪بد الّشاعر 

: طّواؽ إىل انقشاع الظّلمة ومتلّهف إىل ا٪بالء الغّمة إنّو يبحث عن ا٣بالص والفرح وعن الّضياء يقوؿ  
 وليل كموج البحر أرخى سدولو    علّي بأنواع الهموم ليبتلي

155أال أيّها الّليل الّطويل أال انجلي    بصبح وما اإلصباح منك بأمثل  
إّف الّشاعر أعطى لّليل لونا أسودا ، ورمز بو إىل شّدة ٮبومو وأحزانو ، و٤بّا كاف الّليل مصدر ىّم وحزف 

:فكاف ا٪بالؤه دليل فرح وسرور يقوؿ ا٢بارث بن حّلزة  
 أرقا بّت ما ألذ رقادا             تعتريني مبرحات األمور
156واردات وصادرات إلى أن     حسر المدلهم ضوء البشي  

فقد أمضى الّشاعر ليلو أرقا ال يلّذ لو الّنـو حٌّب باف الّصباح وجاء البشّب معو واختفت ا٥بمـو 
.بانقضاء ىذا الّليل  

كما جاء الّليل تشبيها للّشتص القوّي اّلذي قّلما ينجوا منو أحد ٤با فيو من ا٣بطر غّب ا٤بتوّقع ومن 
: ذلك قوؿ الّنابغة  

                                                           
 ، بّبوت ، لبناف ، حلب ، 1عنَبة بن شّداد ، الّديواف ، ٙبقيق بدر الّدين حاضري و٧بمد ٞبامي ، دار الّشرؽ العريب ، ط153

  . 113 ، ص 1992سوريا ، 
 . 20 ، ص 1987 ، دار الكتب العلمية ، بّبوت ، 1 بن العبد ، الّديواف ، شرح مهدي ناصر الّدين ، طةطرؼ 154
 ..... امرؤ القيس، الديواف، ص 155
 ا٢بارث بن حّلزة  . 80، الّديواف ، ص 156



   تأصيل األلوان في الموروث القديم: الفصل األول 

 

59 
 

.157فإّنك كالّليل اّلذي ىو مدركي    وإن خلت أّن المنتأى عنك واسع  
ويف مواطن أخرى صار الّلوف األسود أداة الّشاعر يعرّب هبا عن ظلمة ا٢بياة وصعوبتها فرّددوا من 

خاللو صدى وىاجس القلق والّرعب يف نفوسهم من الّنهاية األبدية فقد ٙبّدث الّشنفرى عن ظلمة 
 القرب 

.158وكّل فتى عاش في غبطة    يصير إلى الجدث األسفع  
.فالّشاعر ىنا يؤّكد داللة األسود على الفناء وأّف مصّب كّل إنساف إىل ظلمة القرب  

يّتضح لنا ٩بّا تقّدـ أّف دالالت األسود يف الّشعر ا١باىلي مل تكن موحدة وإ٭ّبا ٚبضع للّسياؽ والبيئة 
. اّلٍب ترد فيها ، فهو لوف ٧بّبب يف الّشعر والعيوف مكروه يف البشرة والّظالـ  

:مواطن الّلون األحمر في الّشعر الجاىلي   
ىو أّوؿ األلواف اّلٍب عرفها اإلنساف يف الطّبيعة ، فقد أكثر الّشعراء العرب القدامى من استتداـ ىذا 
الّلوف نتيجة وعيهم ا١بمايل وا٤بعريف لدوره يف أصل الوجود والواقع ، لذلك ٪بد تقّدـ ذكره يف األدب 

لتعرّب عن ماىيتو وقيمتو ، ومدى نقائو ودرجة تشّبعو وىي ا٢بدود الوضعية "العريب وتنّوعت ألفاظو 
. 159"العلمّية لّلوف  

وداللة األٞبر ٚبتلف باختالؼ موطنو ، فهو يف اإلنساف ٱبتلف عنو يف ا٢بديث عن ا٤بعارؾ وا٣بيل 
والّسماء ، كذلك يف اإلنساف ٚبتلف دالالتو عن ا٣بّد والّشفاه رغم الّتقارب ا٤بكاين يف الوجو ، فقد 

: نفر العرب من األٞبر يف البشرة فهو عندىم لوف شـؤ وعيب يقوؿ عبيد بن األبرص  
.160جوانبها تخشى المتأّلف أشرفت    عليهّن صهب من يهود جنوح  

أّما ا٢بمرة يف ا٣بّد فهي ٧بّببة يف ا٤برأة ، فهي تعطي إىل جانب الوسامة وا١بماؿ وا٢بسن عالمة على 
: الّصحة والعفية وا٢بياء فتجمع بْب ا١بماؿ ا٤بادي وا٢بسن األخالقي يقوؿ عنَبة   

                                                           
 ط،ص.،د190األعشى ميموف، الديواف، شرح وتثدمي عمر الطباع، بّبوت، دار صادر،  157
  . 100 ، ص 1993 ، 1 إعداد وتقدمي طالؿ حرب ، الّدار العا٤بية ، ط،الّشنفرى ، الّديواف158

. 57الّلوف يف الّشعر العريب قبل اإلسالـ ، ص  159
.   5ت ، ص.عبيدة بن األبرص ، الّديواف ، دار صادر ،  بّبوت ، د 160
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.161وردف لو ثقل ، وخصر مهفهف    وخّد بو ورد وساق خدلج  
. فقد ٝبع عنَبة بْب الّصفات ا١بمالية يف ا٤برأة من األرداؼ الثّقيلة ، وا٣بصر الرّقيق وا٣بدود احملمرّة  

أّما يف الثّياب فقد كاف عالمة دالؿ ورفاىية ومل تكن الثّياب ا٢بمراء لكّل الّنساء بل كانت للمدّلالت 
:، ويف جانب آخر لصنف من الّنساء وىّن البغايا يقوؿ األعشى   

.162والبغايا يركضن أكسية اإلض    ريح والّشرعبّي ذا األذيال  
 الّشرعيّب تعِب ا٢برير األٞبر واإلضريح كساء أصفر 

: ويقوؿ امرؤ القيس أيضا   
.163نواعم تجلو عن متون نقية    عبيرا وريطا جاسدا أو شقائقا  

 وا١باسد والّشقائق الثّياب ا٢بمراء 
كما يلحق باألٞبر حديث الظّغن حيث كانت ألواف ا٥بوادج اّلٍب ٙبمل ا٤برأة دائما ٞبراء ، و٩بّا جاء 

:يف ذلك قوؿ زىّب   
.164علون بأنماط عتاق وكّلة    وراد حواشيها مشاكلة الّدم  

 كما استتدـ ىذا الّلوف أيضا يف وصف الفرس 
.165بعجلزة قد أترز الجرّي لحمها    كميت كأنّها ىراوة منوال  

حيث ربط الّدـ والّلوف األٞبر "و٪بد الّشاعر ا١باىلي ١بأ إىل الوصف بلوف الّدـ للّتعبّب عن ا٢بمرة 
ليكشف بو ما ٛبّتع بو من قّوة وعدوانية وشراسة فهو يصف لوف الّصيد اّلذي تضرح بدمو اثر ىجـو 

.166"الكواسر  

                                                           
.  28عنَبة بن شّداد ، الّديواف ، ص  161
 ..... صاألعشى ، الّديواف ،  162

.  138امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  163
.  101زىّب بن أيب سلمى ، الّديواف ، ص  164
.  140امرؤ القيس ، الّديواف ، الّصفحة  165
.  234شيماء شاكر ، ٧بمود الّلوف يف شعر امرؤ القيس ، ص  166
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 يقوؿ امرؤ القيس 
.167كأّن دماء الهاديات بنحره    عصارة حّناء بشيب مفرق  

 
: مواطن الّلون األخضر في الّشعر الجاىلي

يعّد ىذا الّلوف لوف الطبيعة ا٢بّية ، وىو لوف ا٢بياة وا٢بركة والّسرور ، ألنّو يهّدئ الّنفس ويسّرىا وىو 
تعبّب عن ا٣بصب والّنماء والّتفاؤؿ والّسالـ ولو تتّبعنا األخضر يف الّشعر ا١باىلي ٪بده ينحصر يف 

. مواطن عّدة ، ا٢بيواف ، الّنبات ، ولوف الثّياب  
فلقد أحّب الّشعراء كفيهم من العرب ىذا الّلوف ، وحاولوا إبرازه حملاربة البيئة الّصحراوية اّلٍب عاشوا يف 

...كنفها وقد ذكر الرّبيع والّنبات عند شعراء ا٤بعّلقات  
.168..."وذلك لوصف الطّبيعة اّلٍب ٙبيط هبم أو لبياف أثر مطرّفيها"  

 ما روضة من رياض الحزن معشبة    خضراء جاد عليها مسّبل ىطل
 يضاحك الّشمس منها كوكب شرق     مؤّزر بعميم الّنبت مكتهل                   

.169يوما بأطيب منها شّر رائحة           وال بأحسن منها إذ دنا األصل  
فهذه الّروضة ٘بمع مظاىر ا١بماؿ الطّبيعي اّلذي بنشده اإلنساف ، من الّنبات ، وخصب وخضرة ، 

. لذا قارف بينها وبْب ٝباؿ ا٤برأة  
والرّبيع عندىم دليل الّسعادة والّتفاؤؿ ، فهو ٰبمل معو الّنبات وا٣بصب وا٣بّب ، لذا فقد ومو ٲبسح 

 األحزاف ، يقوؿ عنَبة ٨باطبا الطّائر 
.170لو كنت مثلي ما لبثت ملّونا    حسنا وال مالت بك األغصان  

                                                           
.  132امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  167
.  102أمل أبو عوف ، الّلوف وأبعاده يف الّشعر ا١باىلي ، ص  168
.  145األعشى ، الّديواف ، ص  169
.  144عنَبة العبسي ، الّديواف ، ص  170
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كما استتدـ ىذا الّلوف يف باب الكناية ، فكثّبا ما يشبو ا٤بمدوح بالرّبيع تعبّبا عن كرمو وجوده ويف 
:ىذا ا٤بعُب يقوؿ الّنابغة يف مدح الّنعماف   

.171وأنت ربيع ينعشى الّناس سيبو    وسيف أعيرتو المنّية قاطع  
ويظهر األخضر أيضا ا٤باء ٤با يتكّوف فيو الّطحالب ، وىي حالة ٚبالف ا٤بألوؼ يف دالالت األخضر 

:ألّّنا تدّؿ على فساد ا٤باء وعدـ صالحيتو للّشرب ويف ىذا يقوؿ امرؤ القيس   
.172   بال ثق خضرا ، ماؤىن قلبص    فأوردىّن من آخر الّليل مشربا   

فالقصيدة تدّؿ على عدـ صالحية ىذا ا٤باء للّشرب من جهة ومن جهة ثانية فإّّنا تدّؿ على شجاعة 
ىذا الفارس اّلذي ٛبّكن من الوصوؿ إىل ذلك ا٤بكاف امرؤ القيس من الّشعراء اّلذين قامت حياهتم 

، ويعّد ىذا البيت الوحيد اّلذي 173على القلق وعدـ االستقرار ، فلم ٯبد يف رغباتو صدى ٥بذا الّلوف 
.ورد فيو ىذا الّلوف  

كما ولعت العرب بالثّياب ا٣بضر ، وىي أمور تدّؿ على الغُب وا١باد ، وىي ثياب ا٤بلوؾ وليست 
 لعامة الّناس ، قاؿ الّنابغة الّذبياين 

.174   بخالصة األردان خضر المناكب       يصونون أجسادا قديما نعيمها   
يورد البعض أّف سبب قّلة استتداـ ىذا الّلوف يعود إىل أّف الّشعراء كانوا منشغلْب هبمومهم الّذاتية 

طبيعة البيئة الّصحراوية اّلٍب عاشوا يف كنفها ، ألّّنم تنبها لألصفر قبل "وا٤بوضوعية إضافة إىل 
.175"األخضر واألزرؽ  

لكن الطّبيعة احمليطة ٕبياة ا١باىليْب ليست الّسبب الرّئيسي يف غضب الطّرؼ عن ىذا الّلوف ، فهناؾ 
ٲبكن يف خواص ىذا الّلوف ا٤بسكنة ا٤بهدئة للجهاز العصيب ، إذ ىو "عامل نفسي رئيسي عندىم 

                                                           
.  82الّنابغة ، الّديواف ، ص  171
.  124امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  172
.  235ينظر ، شيماء شاكر ٧بمود ، الّلوف يف الّشعر امرؤ القيس ، ص  173
 . 12الّنابغة ، الّديواف ، ص  174
.  86خالد زغريت ، األساس الواقعي ١بماليات الّلوف يف شعر األغربة ا١باىلّيْب ، ص  175



   تأصيل األلوان في الموروث القديم: الفصل األول 

 

63 
 

لوف الرّبيع ، والّتجّدد ، واألمل ويربط بالّنماء فّبمز إىل ا٢بياة والوفرة وا٣بّبة ، وتلك حاالت تنعدـ يف 
. 176"حياة ا١باىلّيْب  

 
: مواطن الّلون األزرق في الّشعر الجاىلي  

يعترب الّلوف األزرؽ لوف ا٥بدوء والّسكينة ، والّلوف اّلذي ٱبّفف من حّدة الغضب ألنّو مرتبط با٤باء 
. والّسماء  

والّشعر العريب القدمي الّلوف األزرؽ فيو قليل الّتداوؿ فقد اقتصر ذكره وصف اليهود والفري كما ربط 
: ىذا الّلوف بأشياء خفية كالغوؿ والسعايل ، فهذا امرؤ القيس يصف أسناف الغوؿ يقوؿ  

.177أيقتلني والمشرفّي مضاجعي    ومسنونة زرق كأنياب أغوال  
:وىي صورة قبيحة والناب األزرؽ داللة على الّلـؤ كما ىو يف العرؼ االجتماعي ويقوؿ أيضا  

. 178مغرثة زرقا كأّن عيونها    من الّذمر واإليحاء نوار عضرسي                 
:ويقوؿ عنَبة  

.179عوالي زرقا من رماح ردينة    ىرير الكالب يتقين األفاعيا  
إذ يهّر " يتقْب األفاعيا"فأراد عنَبة الّتعبّب عن الّرعب اّلذي تبعتو الّرماح الّزرؽ يف نفس العدو فقاؿ 

.األعداء لشّدة خوفهم كما هتّر الكالب خوفا من األفاعي  
: وذكر األعشى يف حيواف الّصيد كلبا كاف أـ صقرا ليدّؿ على العدوانية فيقوؿ  
.180كأّن غالم نحا للصوا    أزرق ذا مخلب قد دجن  

                                                           
.  86ا٤برجع نفسو ، ص  176
.  137امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  177
.  111امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  178

 عنَبة بن شّداد ، الّديواف ، ص  179179
.  209األعشى ، الّديواف ، ص  180



   تأصيل األلوان في الموروث القديم: الفصل األول 

 

64 
 

يف حْب ٪بد ىذا الّلوف يف الّشعر ا١باىلي يوحي إىل الّسكينة والّطمأنينة يف وصف ا٤بياه الّصافية كما 
: يف قوؿ زىّب بن أيب سلمى  

.181   وضعن عصى الحاضر المتخيم    فلّما وردن الماء زرقا جمامو   
 

: مواطن الّلون األصفر في الّشعر الجاىلي  
لّلوف األصفر عالقة با٤بوت واالضمحالؿ تارة ، وبالبهجة وٝباؿ ا٤برأة تارة أخرى ، فيعترب أشّد األلواف 

. فرحا وأكثرىا إضاءة لتعّلقو بالّشمس ويعّد مصدر الّضوء  
وٲبكن أف نتبّْب من خالؿ قراءة شعر ا١باىلّيْب ٠بات الوعي ا١بمايل والثّقايف يف تعاملهم مع ىذا 

الّلوف ، وتدّرجو وخواّصو ، كما ٪بدىم قد داخلوا بينو وبْب األبيض ، وذلك من خالؿ تركيزىم على 
إبراز اإلشراؽ واإلضاءة ، فكاف ٰبمل يف أغلب األحياف معُب الّلوف األبيض ، فقد وصفوا ا٤برأة 

البيضاء بالّشمس ، رابطْب بْب الّصورة الواقعة ٥با من خالؿ الّلوف ، واإلشراؽ واإلضاءة ، وصورهتا 
فقد كانت األسطورة إحدى وسائلهم ا٤بعرفّية يف إدراؾ الّظواىر  (الّشمس اآل٥بة)ا٤بثالية باألسطورة 
، فقد 182"فقد كاف تقديس الّشمس ، بوصفها رمزا أعلى لألنوثة ا٢بياتية والطّبيعية"ا٢بياتية والطّبيعية 

مزج الّشعراء ا١باىلّيْب بْب الّصورة الواقعّية لّلوف األصفر وتداعياتو األسطورية يف قاع ثقافتهم ، 
. مّتتذين ا٤بتّيلة مطّية لذلك  

: يقوؿ عنَبة  
.183  لجمالها وجال الّظالم طلوعها    شمس إذا طلعت سجدت جاللو    

. فقد مزج الّشاعرين قدسية الّشمس وا٤برأة من خالؿ لونيهما  
: كما وصفت ا٣بيوؿ بأّّنا صفراء يقوؿ امرؤ القيس  

                                                           
.   227 ، ص 1 ، ج2001 ، 1زىّب ، أشعار الّشعراء الّستة ا١باىلّيْب ، الشنتموي ، دار الكتب العلمّية بّبوت ، ط 181
.  104ػ103إبراىيم ٧بمد علي ، الّلوف يف الّشعر العريب قبل اإلسالـ ، ص  182
.  212عنَبة ، الّديواف ، ص  183
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.184   مداك عروس أو صالية حنطل    كأّن على المتنين منو إذا انتحى   
.فمداؾ العروس ىو ا٢بجر اّلذي تسحق فيو الطّيب فيكوف المعا ومصفرّا لكثرة استتدامو  

:ما استتدـ األصفر يف بعض األواين مثل الكؤوس اّلٍب استعملت لشرب ا٣بمرة يقوؿ عنَبة  
.185بزجاجة صفراء ذات أسرة    قرنت بأزىر في الشمال مفدم  

تكشف لنا ىذه األبيات عن مدى إسهاـ ىذا الّلوف يف تشكيل واقعّية الرؤية ١بمالية عندىم ، فقد 
نقلوا من خالؿ مشاىداهتم يف الطّبيعة ، ورؤاىم للحياة ، رابطْب عامل احملسوس بثقافة أسطورية كانت 

.186وسيلتهم يف تفسّب الطّبيعة وا٢بياة  
: بعد ىذا العرض سأبرز أىم الّنتائج اّلٍب توّصلت إليها  

إّف استتداـ األلواف يف الّشعر ا١باىلي ليس صدفة بل كاف لو ارتباط وثيق بيئتو ونفسيتو ولكّل لوف 
. طابعو ا١بمايل  

. ػ وّظف الّشاعر العريب قبل اإلسالـ األلواف يف ضوء معطيات البيئة احمليطة بو1  
. ػ كاف الّشاعر مدركا لوظيفة األلواف إدراكا عميقا واستتدـ األلواف بتدرٯباهتا2  
.ػ كاف معيار ٝباؿ الّنساء عند الّشاعر ا١باىلي ىو بياض البشرة ، وسواد الّشعر والعينْب3  
. ػ قّلة استتداـ الّشعراء لّلوف األخضر ، ويعود ذلك إىل قّلة ا٤بوارد الطّبيعّية ا٣بضراء4  

.كانت ىذه الّنتائج اّلٍب توّصلت إليها يف ىذا ا٤ببحث  
وقد تابع الّشعراء يف العصر اإلسالمي طريقة الّشعراء ا١باىلّيْب يف استتداـ األلواف إذ ليس بْب 

العصرين بعد ذّمٍب ، فكانت بيئة العصرين ا١باىلي واإلسالمي مشَبكة إىل حد كبّب ، و٤بّا اّتسعت 
الفتوحات اإلسالمية ، وازدىرت ا٢بياة أصبحت البيئة متنّوعة فكثر استعماؿ األلواف وظهرت ألفاظ 

.  ومصطلحات جديدة لأللواف  

                                                           
.  56امرؤ القيس ، الّديواف ، ص  184
.  122عنَبة ، الّديواف ، ص  185
.  85ينظر ، خالد زغريت ، األساس الواقعي ١بماليات الّلوف يف شعر األغربة ا١باىلّيْب ، ص  186
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:داللة األلوان في الّشعر العّباسي واألموي واألندلسي  
شهد العصر العّباسي تطّورا ملحوظا ، نتيجة اّتساع رفعة الّدولة اإلسالمية وعدد الّشعوب اّلٍب 

انطوت ٙبت ا٢بكم اإلسالمي وكاف الّلوف أكثر استعماال بالّنسبة إىل العصور الّسابقة ، حيث عرؼ 
العرب يف العصر العّباسي العيش يف ا٤بدينة ومظاىر ا٢بضارة وانتقلوا من ا٢بياة البدويّة إىل الّرخاء 

فصار الّشعراء العرب يصفوف ... فأجاد أىل ىذا العصر يف الوصف الّشعري ، وتوّسعوا فيو"ا٤بدين 
.  187"ا٤بناظر الطّبيعية األبنية ا١بميلة  

فمن يقرأ شعر العّباسّيْب مثل البحَبي ، الّصنوبري مثال نالحظ أنّو يكثر من وصف الطّبيعة وأزىارىا 
وىكذا أخذ الّلوف حضورا يف أشعارىم ، وتنّوعت األلواف وازدادت ألفاظها ، فاستعاف الّشعراء . 

بالّلوف يف تصوير الرّياض وا٤بدف والقصور ، ولذلك شاىد يف العصر العّباسي ا٢بضور البارز لّلوف يف 
وصف ا٤بظاىر ا١بديدة للحياة ، كوصف ا٣بمر، وا٤بالبس ، ومل ينحصر استتداـ الّلوف عند الّشعراء 

حٌّب تفّننوا . باألمور احملسوسة فقط ، بل كانوا فضال على ذلك يكثروف من استتدامو يف غّب معانيو
يف ىذا اااؿ إىل حّد أّدى إىل ظهور صناعة حديثة يف عامل البالغة ٠بّاىا الدّكتور شوقي ضيف 

كما نضيف إىل ىذه العوامل اّتساع الّدولة وتنوّع الطّقس والطّبيعة ا١بميلة الّساحرة  مظهرا للّتدبيج
إضافة إىل حياة الّلهو والّنجـو ومن أبرز شعراء الوصف يف ىذا العصر أبو نّواس ، بّشار بن برد، أبو 

. ٛبّاـ ، البحَبي وبن الّرومي وبن معتز  
أّما األندلس فقد ازدىر فيها الّشعر العريب وأجاد أىلها يف فّن الوصف ٤بتالطتهم اإلفرنج، فقد كاف 

استتداـ الّلوف يف الّشعر األندلسي مثّبا لالىتماـ فكاف لطبيعة األندلس ا١بميلة وا٢بياة ا٤بَبفة 

                                                           
.  85زىراء زارع خفري ، صادؽ عسكري ، لونيات ابن خّفاجة األندلسي ، ص  187
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ا٤بملوءة بالّلهو والرّفاىية أثر كبّب يف اإلقباؿ على شعر الطّبيعة واإلكثار من استتداـ األلواف فعلى 
.ىذا األساس استعاف الّشعراء يف األندلس بالّلوف يف تصوير مظاىر ا٢بياة و٦بالس الّلهو وا٣بمر  

ورّٗبا األسباب اّلٍب ذكرت الستتداـ الّلوف يف الّشعر األندلسي كانت نفس األدلّة يف العصر العّباسي 
. ، إالّ أّف تأثّب الطّبيعة على األندلسّيْب أبرز من تأثّبىا على العّباسّيْب  

فمن إبداع شعراء األندلس يف استتداـ الّلوف يف أشعارىم وصف شعر احملبوب بالّلوف األشقر يف "
. 188..."ا١بماؿ ، أيضا توصيف العيوف بصفتْب األزرؽ واألشهل  

:الّلون والمرأة  
ٛبّثل ا٤برأة يف الّشعر العّباسي جزءا أساسّيا يف الظّاىرة الفّنية ، فقد ّٞبل الّشاعر العّباسي الّلوف ٠بات 

.ا٢بسن وا١بماؿ اّلٍب تغُّب هبا يف قصائده وتظهر فيو ا٤برأة يف أهبى صورة  
ومن األلواف اّلٍب نسبت إىل ا٤برأة البياض ، وسياؽ ا٤برأة رّٗبا كاف ألصق الّسياقات بالبياض ومن ذلك 

:قوؿ البحَبي   
.189بيضاء أوقد خّديها الّصبا ، وسقى    أجفانها من مدام الّراح ساقيها  

فالّلوف األبيض للمحبوبة مّثل ٠بة ٝباؿ ٥با ، وقد جاء ىذا ا١بماؿ صباىا اّلذي أوقد ا٢بيويّة فيها 
:ويبقى البياض يف ا٤برأة عالمة ٝباؿ وحسن للمحبوبة اّلٍب يعشقها الّشاعر ويقوؿ أيضا  

.190بيضاء إن تعّلل بلحظ ال تهب    برءا وإن تقتل بّدل التد   
:و٩بّا يتعّلق باحملبوبة أيضا وصف جزء منها وىو الّصدر حيث يقوؿ   

.191فكم ليلة قد بّتها ثّم ناعما    بعيني عليل الّطرف بيض ترائبو  
:وبن الّرومي ىو كذلك من الّشعراء اّلذين استتدموا الّلوف يف وصف ا٤برأة يقوؿ   

.192بيضاء خودا ردفها ناىد    غبراء رودا ثديها كاعب  
                                                           

. 82عبّب فايز ٞبادة ، الّلوف يف الّشعر األندلسي ، ص  188
. 409 ، ص 4ط ، ج.البحَبي أبو عبادة الوليد ، تح حسن الّصّبيف ، د 189
. 689 ، ص 2البحَبي ، الّديواف ، ج 190
.  214 ، ص 1ا٤برجع نفسو ، ج 191
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.فيصف ىنا الّشاعر ا٤بغّنية البيضاء الّلوف الثّقيلة األرداؼ الّناىدة الّثدي  
:ويقوؿ أيضا   

.193 مذموم أخالقها فلم يشفى   بيضاء قد شيف خلقها وأبى     
.بيضاء صفة للمحبوبة بأّف جسمها أبيض ناعم ا٤بلمس ولكّن خلقها فّظ غليظ  
ذلك أنّو رسم "كما لفتت الّتشكيالت التصويرية يف شعر بّشار بن برد أنظار الّدارسْب والّنقاد 

موضوعو بطريقة ٘باوز فيها حدود الّسمع إىل األبصار فرّكب صورة ٝبيلة واضحة أكثر إٰباءا ٩بّا فعل 
ا٤ببصروف وكانت الظّاىرة الّتلوينية جزءا ىاّما يف تشكيل الّصورة الّشعرية بعناصرىا ا٢بّسّية 

، كما شّكلت ا٤برأة جزءا أساسيا يف ىذه الّصورة ، ومن يدّقق الّنظر يف شعر بّشار بن 194"ا٤بتتلفة
برد يدرؾ أنّو مل يكن أعمى ، بل رأى بقلبو و٠بعو ، ومل يرى بعينو ، فكّلما ٠بع صوتا تسّرب إىل 

.أعماؽ قلبو فأخرج أدبا قويّا مؤثّرا شّكل الّصورة بكل أبعادىا الّدقيقة وبألواّنا وتفاصيلها  
إّف حرماف بّشار من حاّسة البصر ، دفعو إىل استتداـ حواّسو األخرى لتنوب عّما حـر منو، فالّصورة 

.الّشعريّة عنده تؤّكد أّّنا كانت صورا بصرية  
فوصف ا٤برأة وصفا دقيقا فيو الكثّب من الّتفاصيل ، مرّكزا على الّصفات ا٤باّدية مستحضرا طاقات 

:الّلوف يقوؿ   
.195ريم أغّن مطّوقا ذىبا    صفر الحشا بيض ترائبو  

.ريم أغنفقد أسقط الّشاعر على ا٤برأة لوف آخر وىو   
كما وصفها بالّشمس إشراقا و٘بّليا وكالبدر حسنا إذا تقّنعت يف سواد الّليل ، تسيب الّنفوس بنظراهتا 

:وىي منتقبة وإذا نزعت الّنقاب ستثّبىم ٕبسنها ا٤بتأللئ يقوؿ   
                                                                                                                                                                                     

.   184 ، ص 1ابن الّرومي ، الّديواف ، ج192
.  1938 ، ص 4ا٤برجع نفسو ، ج 193
 ، 2 ، ع80عدناف ٧بمود عبيدات ، ٝبالية الّلوف يف ٨بّيلة بّشار بن برد الّشعرية ، ٦بّلة ٦بمع الّلغة العربية ، دمشق ، ااّلد  194
.  332ص 
.  509 ، ص 1 ، ج1996بّشار بن برد ، الّديواف ، الّشرح حسْب ٞبوي ، دار ا١بيل ، بّبوت ،  195
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ىي كالّشمس في الجالء وكالبد    ر إذا قنعت عليها الّرداء                    
.196    خود إذا انتقبت سبتك بنظرة    وأغّر أبلج غير ذات نقاب  

:وثغرىا عنده كغّر األقاحي يقوؿ   
.197ولها مضحك كغّر األقاحي    وحديث كالوشي وشّي البرود  

فقد ٘باوز بّشار بن برد يف تصويره للمرأة ا١بميلة إىل دقائق ال يعرفها إالّ إنساف تذّوؽ ا١بماؿ وعرؼ 
.بواطنو  

:كما يرى ا٤بتنيّب يف ا٢ببيبة نقاء العرض فيقوؿ   
.198بيضاء يمنعها تكّلم دّلها    تيها ويمنعها الحياء تميسا  

.فا٢ببيبة بيضاء العرض ٲبنعها دال٥با أف تتكّلم  
وقد استتدـ الّشاعر الّلوف األٞبر يف صفة ا٤برأة ، وذلك من خالؿ وصف خدود احملبوبة بالّلوف 

:األٞبر بإدراكهم ما يف ىذا الّلوف من مبعث للجماؿ ، وإثارة للّنفس يقوؿ البحَبي   
.199سحر عينيك قهوتي ، وثنايا    ك مزاجي ، وورد خّديك وردي  

وقد ٱبلط الّشاعر الّلوف األٞبر باألصفر باألبيض يف وصف ٝباؿ ا٤برأة وزينتها ، ليشّكل لوحة فّنية 
 ٝبيلة ، فالقالدة على صدرىا مائدة من فّضة أو رخاـ ألواّنا ٨بتلفة فكأّنك ترى الّضياء معّلقا فيها 

 كأّن ملقي حلّيها فاثور           فيو بيضاض وبو تحمير                    
.200في خضرة شّب لها الّتصفير    كأنّما ني طبها الّتنوير  
.فهذا الّتضاد الّلوين يف صورة ا٤برأة أعطانا صورة ٝبالية متمّيزة والفتة لالنتباه  

:الّلون والّزمن  
                                                           

.  58 ، ص 1 نفسو، جصدرامل 196
.  5 ، ص 2ا٤برجع الّسابق ، ج 197
.  189 ، ص 1أبو الطّّيب ا٤بتنيّب ، الّديواف ، ج 198
.  523 ، ص 1البحٍب ، الّديواف ، ج 199
. 166 ، ص 3بّشار بن برد ، الّديواف ، ج 200
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وكاف سواد الّليل ٦باال واسعا لتشبيهاهتم ، والّشعراء من "شكا الّشعراء الّليل وطولو وعدـ ا٪بالئو ، 
. 201..."الّليل أفزع وإىل الّنهار أنزع ألّف الّليل أٝبع ألشتات ا٥بمـو والفكر ، وأجلب لشوارد األحزاف

  
وٙبّدث الّشعراء يف الّليل عن أمل ا٢بب والبْب والفراؽ ، فقد صاغ الّشاعر صورة الّليل صياغة ٝبالية 

بوعي ساٮبت يف تركيز ا٤بعُب وتكثيفو عند ا٤بتلّقي ، فالّليل ىو الّزمن اّلذي حـر الّشاعر فيو نومو 
جزء من الّدىر اّلذي ٰبسب الّليل /الّزمنواّلذي تتجّلى فيو ٢بظة ا٢بزف اّلٍب ال تنتهي ، وىذا 

.202..."فكّلما اشتّد إحساس اإلنساف بالّزمن اشتّد إحساسو با٤بوت"اإلنساف يف أغلى ما ٲبلك   
:يقوؿ البحَبي   

 طّول ىذا الّليل أن ال كرى        يريك من تهوى وأن ال ىجوع
203يمضي ىزيع لم يطف طائف     من عند أسماء ويأتي ىزيع  

فليل العاشق طويل إف كاف بعيدا عن ٧ببوبتو صعب عليو أف يظفر بقرهبا ، فالّشاعر يقضي ليال 
.طويال ال يعرؼ للّنـو سبيال فاحملبوبة بعيدة عنو وبذلك فسواد الّليل ٞبل داللة ا٢بزف واألمل  

:ويقوؿ بّشار بن برد   
إنّما الّليل عناء للوصب            آب ليلي ليت ليلي لو يؤب                  

.204أرقب الّليل كأّني واجد        راحة في الصبح من جهد الّتعب  
ففي الّليل تتجّلى كّل أنواع العذاب ، ويتذّكر الّشاعر معاناتو مع ٧ببوبتو اّلذي يبدوا أّّنا مل تكن على 

.وصاؿ معو  
من الوسائل اّلٍب ... و٥بذا ٱباؼ الّشاعر أف يأيت زمن الّليل ا٤بقلق الّطويل و فكاف الّتعبّب بالّلوف وسيلة

".استتدمها الّشعراء لإلحساس ٔبماؿ الّليل ، أو وحشتو أو ظلمتو أو انكشافو  
                                                           

.  354ٝبالية الّلوف يف ٨بّيلة بّشار بن برد ، ص 201
.  255ا٤برجع نفسو ، ص  202
 . 1257 ، ص 2البحَبي ، الّديواف ، ج 203
. 306بّشار بن برد ، الّديواف ، ص  204
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 فالّشيب كثّب بتحويل ا٢بياة إىل قطعة من  الّشيبكما يتجّلى الّزمن عند الّشعراء يف حديثهم عن
العذاب الّنفسي وا١بسدي يف آف واحد لذلك تعلوا دائما نربة الّلهفة إىل الّشباب اّلذي أدبر، فكاف 

الّشعراء دوما يف ٙبّسر على أيّاـ الّشباب ، وأماـ دورة الّزمن يكوف الّلوف األبيض اّنزاما نفسّيا ، يعِب 
:يقوؿ بن الّرومي . 205"وما الّشيب إالّ نذير ذلك"الّذبوؿ والوىن واإلحساس بالّضعف واليأس   

  حال بيني وبين أيّامهّن ال        بيض ما احتّل مفرقي من بياض
 ويحّق تجّهم البيض بيضا        أعقبتهّن أربعون مواضي        

 ليس بيض من المشيب رثاث    شكل بيض من الغواني بضاض  
.   206 ورفيق الّسواد كالّرشق بالّنب    ل ولوح البياض كاإلنباض  

فالّشيب ٙبّوؿ زمِب أكثر عمقا وقسوة ونفيا لإلنساف ، فهو ينذر با٤بوت ، فقد كاف اإلنساف يعيش 
اإلشراؽ والّزماف وا٢بيويّة وقّوة الّذىن فصار مع الّزمن يفقد كّل شيء تدرٯبّيا حٌّب الّشعر األسود 

. ا١بميل ، فالّسواد ىنا ٝباؿ وحيويّة والبياض موت وفناء  
أّما يف العصر األموي فإّف حركة الّشعر ازدىرت وال بّد أف نشّب إىل أّف توظيف الّلوف يف ىذا العصر 

وخاصة الّلوف األبيض اّلذي اّٚبذ طابع الّدعاية الّسياسية ، ويف ذلك يقوؿ األخطل يف مدح 
:األموّيْب  

.207بيض مصاليت لم يعدل بهم أحد    في كّل معظمة من سادت العربي  
.فاألمويّوف أصحاب سلطة وجاه ٥بم عّز ا٤بلوؾ ، وليس ىناؾ من يدانيهم يف سادة العرب  

كما يعرّب الّشاعر األموي عن افتتانو وإعجابو ببياض ا٤برأة فالّشاعر ذو الّرّمة يرسم صورة إشراقية 
:شديدة البياض حملبوبتو مّيتة فيقوؿ   

.208تريك بيضاء لّبتها ووجها    كقرن الّشمس أفتق ثّم زاال  

                                                           
.  359عدناف ٧بمود عبيدات ، ٝباليات الّلوف يف ٨بّيلة بّشار بن برد الّشعريّة ، ص  205
 . 387 ، ص 4ابن الّرومي ، الّديواف ، ج 206
 ، ص  2شعر األخطل ، صنعة الّسّكري ، ٙبقيق فتر الّدين قباوة ، دار اآلفاؽ ا١بديدة ، بّبوت ، ط 207
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:كذلك األخطل يتغّزؿ با٢ببيبة البيضاء فيقوؿ   
.209من كّل بيضاء مكسال برىرىة    زانت معاطلها بالّدر والّدىب  

كما استتدـ الّلوف األخضر يف العصر األموي يف خضّم األحداث والظّروؼ الّسياسية اّلٍب حدثت 
 يف ذلك العصر 

فالفرزدؽ ٲبدح مالك بن ا٤بنذر موظّفا داللة الّشمس يف الّسماء ومسارات ٪بومها ليدّؿ على رفعة 
 وعظمة ٩بدوحو 

.210وأنت بن جبارة ربيعة حّلقت    بك الّشمس الخضراء ذات الحبائك  
أّما الّلوف األٞبر فاّٚبذه األمويّوف شعارا ٥بم وعرّبوا بو عن معاين القّوة يف سياؽ الفتر فالفرزدؽ افتتر 

:بتميم ، وما فعلو أبطا٥با من وضّم إىل فتره بتميم فتره بقيس وخندؽ ، يقوؿ   
 إذا غضبت يوما عرانين خندف    وإخوتهم قيس عليها حديدىا

.211        حسبت بأّن األرض يرعد متنها    وصّم الجبال الحمر منها وسودىا  
كما يأخذ الّلوف األٞبر داللة أخرى يف شعر األخطل ، فقد وصف األنصار بأّّنم عصابة من اليهود 

:، ورماىم بالّتهافت على ا٣بمر حٌّب إذا ىدرت بدت عيوّنم ٧بمرّة كجمر الّنار يقوؿ   
 لعن اإللو من اليهود عصابة    بالجزع بين جليجل وصرار

.212قوم إذا ىدر العصير رأيتهم    حمرا عيونهم كجمر الّنار  
 ويرسم الّشاعر ذو الّرّمة صورة إشراقية حملبوبتو مّية فتتمازج فيها األلواف 

. 213كحالء في برج صفراء في نعج    كأنّها فّضة قد مّسها ذىب

                                                                                                                                                                                     
.  198 ، ص 1995ذو الّرّمة ، الّديواف ، شرحو أٞبد حسن بسبح ، دار الكتب العلمّية ، بّبوت ، لبناف ،  208
.  242 ، ص 1شعر األخطل ، ج 209
.  65 ، ص 2الفرزدؽ ، الّديواف ، ج 210
.  171 ، ص 1الفرزدؽ ، الّديواف ، ج 211
.  483 ، ص 2شعر األخطل ، ج 212
.  12ذي الّرمة ، الّديواف ، ص  213
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فمّية ذات عيوف مكحولة واسعة ، وىي بشرة صفراء مشرئبة ببياض خالص ، وكأّّنا فّضة قّدمتها 
.ذىب أصفر  

كما يأخذ الّسواد عند الّشاعر ٝبيل بثينة منحى آخر ، فالّشاعر قرف حّبة لبثينة وتعلقو هبا بسواد 
عن تعّلقو وشغفو " سواد القلب"القلب ، فكأّف الّشاعر أراد الّتعبّب من خالؿ ىذه ا٤بفردة الّلونّية 

:اّلذي ال حدود لوصفو ، يقوؿ   
.214لها من سواد القلب بالحب منعو    ىي الموت أوكادت على الموت تشر  

ىكذا ٪بد أّف الشعراء األموّيْب مل يبتعدوا بتوظيفا هتّم الّلونّية عن توظيفات الّشعراء اإلسالمّيْب 
. وا١باىلّيْب  

  إّف الّشاعر األندلسي قد يكوف مشّبعا بإحساسات لونّية معّينة استمّدىا من البيئة ا١بميلة ، ٩بّا 
جعلو يقـو بعملّية تكثيف لتلك األلواف وذلك يف إطار لوحة لونّية ٝبيلة ، وقد ٘بّلت قدرة الّشاعر 

األندلسي يف ٙبقيق الرّبط بْب مشاعره وما تزخرة تلك الطّبيعة األندلّسية من ألواف البهجة ، استغّلها 
 ، فاختيار األلواف يف الّشعر األندلسي كاف 215يف رسم صورة شعريّة قد شهم يف تنمية تعبّبه الّشعري

يقـو على أساس ا٤بالحظة واإلحساس وا٣بربة فا٤بالحظة ىي متعة العْب واّلٍب تتحّوؿ ٗبرور الّزمن إىل 
شيء تلقائي يثرى الّنفس الّشاعرة والّشعر يف وقت واحدة فالّشاعر األندلسي يف حضن تلك الطّبيعة 
اّلٍب عاش يف رحاهبا كاف ٲبتلك جهازا بصريّا حساسا ٲبّيز األلواف ، وتساعده يف ذلك لغة ثرية غنية 

:الّدالالت ، ومن ذلك قوؿ ابن ٞبديس مظاىر طبيعة بالده ا٣بضراء   
 نثر الجّو على األرض برد    أّي در لنحور جمد

 لؤلؤ أصدافو الّسحب الّتي     أنجد البارق منها ما وعد
 وكأّن البرق فيها حادق        بضرام كّلما شّب خمد
 تارة يخفو ويخفى تارة        كحسام كّلما سّل غمد

                                                           
.  81ٝبيل بثينة ، الّديواف ، دار صادر ، بّبوت ، ص  214
.  98ينظر ، الّلوف يف الّشعر األندلسي ، ص  215
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216يذعر األبصار محمّرا كّلما   قلب الحمالق في الّليل األسد  
ففي ىذه األبيات ظهر الّلوف بدالالتو ا٤بتتلفة متناوبا بْب األبيض واألٞبر ، فالربد أبيض ناصع ، 
وىو ٲباثل الدر يف لونو وشكلو ، وقد أّكد الّشاعر على مفهـو البياض مستتدما الّدالالت الّلونّية 

للجواىر ، فالّدر أبيض والّلؤلؤ أبيض ، فالّشاعر أبدع يف عملّية التدبيج الّلوين يف قولو ألّف الصدؼ 
متداخل األلواف فيو األصفر والبِّب واألسود واألبيض ، وىو مثاؿ الّسحب اّلٍب ينهمر ذلك الربد منها 
وىذا الّتداخل الّلوين يدّؿ على أّف العملّية اإلبداعّية عند الّشاعر تدّؿ على نضج وعبقريّة الّشاعر يف 

.استهالؾ األلواف ا٤بثّبة  
:كما يصف ابن سهل األندلسي طبيعة بالده يقوؿ   

 األرض قد لبست رداءا أخضرا    والّطّل ينثر في رباىا جوىرا
 ىاجت فخلت الّزىر كافورا بها     وحسبت فيها الّتربة مسكا أذفرا

217وكأّن سونسها يصاحف وردىا     ثغر يقّبل خّدا أحمرا  
فالّشاعر يصف طبيعة بالده بأبيات مفعمة با٢بركة ، فاألرض ترتدي ثوهبا األخضر ، والّزىر يبدوا 

كأنّو كافور أبيض ، وأصبحت األرض كأّّنا مسك أسود ، وأزىار الّسوسن البيضاء تتمايل على الورد 
.ا٢بمر كأّّنا ثغر ناصع البياض يقّبل خّد فتاه أٞبر  

تغُّب الّشعراء األندلسّيوف باألزىار والورود يف طّبيعة رياض بالدىم ، فاألزىار والورود األندلّسية "وقد 
مل تكن ٦بّرد ىديّة رشقتها الطّبيعة ، وأنبتتها الرّياض، إ٭ّبا كاف األندلّسيوف يعتنوف بإنشاء ا٢بدائق 
وتنسيق ا٤بنتزىات ورّٗبا كاف للورد واألزىار عندىم لغة ودالالت خاّصة ، فكانت مصدر وحيهم 

وفر غدا  رّب نيل          :ومن ذلك قوؿ ٧بمد بن أٞبد اإلشبلي .218"وإ٥بامهم يف تلك ا٢بقبة
  ني إليو نفاسة وغرابو       مخجل الرا 

                                                           
 177 ، ص 1960ابن ٞبديس ، الّديواف ، صححو احساف عباس ، دار صادر ، بّبوت ،  216
.  123ابن سهل األندلسي ، الّديواف ، ص  217
 . 103عبّب فايز الكوسة ، الّلوف يف الّشعر األندلّسي ، ص  218
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    .219كمليك للّزنج في قّبة بي     ضاء يبدو الّدجى فيغلق بابو
.فقد أثار النيوفر داللة ا١بماؿ والّسعادة والعّفة يف نفس الّشاعر  

كما افتًب شعراء األندلس باصفرار الّنرجس فوظّفوه يف سياؽ دالالت متعّددة ومن ذلك قوؿ 
:القاضي أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن عطّية يرى يف صفرة النرجس ا١بماؿ والعظمة   

 نرجس باكرت منو روضو    لذ قطع الّدىر فيها وعذب
 خلت لمع الّشمس في مشرق    لهبا يخمد منو في لهب

.220وبياض الّطّل في صفرتو       نقط الفّضة في خّط الّذىب  
أّما الّلوف األبيض يف الّشعر األندلسي جاء مرتبطا بدالالت متعّددة منها للّتعبّب عن قّوة ا٤بمدوح 

:وشجاعتو ومن ذلك قوؿ الّشاعر ابن ٞبديس   
 إّن الّشجاعة في الحماة وإنّها    ألشّد منها في األبي الّصابر

 فتخاف األذامر الكريهة فتكو    خوف البغاث من العقاب الكاسر
.221سبنان أسمر للحياز ناظم       وغرار أبيض للجماجم ناثر  

 ومنو أيضا قوؿ ابن خفاجة يصف قّوة ٩بدوحة 
.222يمتّد حبل األسمر الخطّي في    يدي وباع األبيض البّتار  

يشّبو الّشاعر الّرمح األ٠بر ٕببل ، وىذا ا٢ببل ٲبتد ويزداد امتداد عندما ٛبسكو أنامل ٩بدوحة ، أراد 
الّشاعر أف يعرّب عن قّوة ا٤بمدوح وّظف الّلوف األسود كذلك يف ا٤بدح حيث أظهر الّشعراء األندلسّيْب 

:أف ا٤بمدوح كاف جليال ومن ذلك قوؿ الّشاعر ابن عبد ربّو يرسم صورة شعريّة ٤بمدوحو   
.223كتائب تتبارى حول رايتو    وجحفل كسواد الّليل جرار  

                                                           
 . 265 ، ص1 ، ج3شوقي ضيف ، دار ا٤بعارؼ ، ط.ابن سعيد ا٤بغريب ، ا٤بغرب يف حلى ا٤بغرب ، حّققو وعلق عليو د  219
 حّققو ووضع فهارسو األستاذ يوسف الّشيخ ٧بمد البقاعي ، ،أٞبد بن ٧بمد ا٤بقّري ، نفح الطّيب يف غصن األندلس الّرطيب 220

 . 198 ، ص 1دار الفكر ، ج
.  211ػ 210ابن ٞبديس ، الّديواف ، ص  221
ابن خفاجة ، الّديواف ، ص   222
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فهذه الكتائب تتسابق بطولة وشجاعة حوؿ راية ا٤بمدوح ، وغدا جيشو كثيفا كثّب العدد كأنّو سواد 
رمز من رموز ا٣بيبة يف حياة "الّليل اّلذي ٰبجب الّرؤية أماـ الّناظرين إليو كما كاف الّلوف األسود 

الّشاعر األندلّسي إالّ أّف ا٤بمدوح كاف يقف على الطّرؼ الّنقيض من ذلك الّرمز ، فهو الّرمز ا٤ببّدد 
:يقوؿ ابن خفاجة .224"لتلك ا٣بيبة ، ورمز األمل وروح ا٢بياة اّلٍب تتغلغل إىل روح الّشاعر وحياتو  

.225فلرّب يوم قد زففت بو المنى    ومحوت فيو سواد ظّن البائس  
أّما الّلوف األخضر فهو رمز للعطاء الّدائم والّنعيم واستمرارية ا٢بياة ، وٯبد الّشاعر فيو رموز الّتجديد 

يقوؿ ابن عبد ربّو يف ٩بدوحو: وا٢بيويّة  
.226ومن كاد يندي الخيزران بكّفو    وينبت في أطرافو الورق الخضر  

فممدوحو من كثرة عطاياه يندى ا٣بيزراف بيده وأطرافو تنّبت ورقا أخضرا فالورؽ األخضر يدّؿ على 
.العطاء والّنعيم  

 وٲبدح ابن ىانئ ا٤بعز لدين اا بقولو 
.227لك العرصات الخضر يعّبق كربها    وتحيا بّرياىا الّنفوس الهوالك  

فا٤بمدوح لو كّل البقاع الواسعة ا٣بضراء بفضل نعيمو ، حيث تفوح منها رائحة شذية تنعش الّنفوس 
 ا٤بتعبة 

خضاهبا وزينتها وحلّيها ومالبسها ، : ويعّد الّلوف األٞبر من أٝبل األلواف يف صورة ا٤برأة يف العريب 
إّف ا٢بسن أٞبر وكانت ا٣برزة ا٢بمراء مدعاة للمحّبة ، : "و٠بّيت ا١بميلة عاتكة أي ٞبراء ، وقيل

                                                                                                                                                                                     
. 22ابن عبد ربّو ، الّديواف ، ص  223
.  183الّلوف يف الّشعر األندلّسي ، ص  224
.  230ابن خفاجة ، الّديواف ، ص  225
. 28ابن عبد ربّو ، الّديواف شرحو وحّققو ، ٧بمد رضواف الّداية ، مؤّسسة الّرسالة ، ص 226
.  244ابن ىانئ ، الّديواف ، ص  227
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 ، لذاؾ حاوؿ الّشاعر األندلّسي على وضع ا٤برأة ضمن إطار من ا٢بمرة 228"تتحّبب هبا ا٤برأة لزوجها
. الّصافية  

.وقد ارتبط الّلوف األٞبر عند الّشاعر األندلّسي للجماؿ والفتنة  
ومن أىم الّدالالت اّلٍب عرّب هبا الّشاعر عن فتنتو للمحبوب ٞبرة ا٣بدود ويف ذلك يقوؿ ابن 

. ٞبديس  
.229لها حمرة الياقوت في خّد مخجل    وقسوتو منها بقلب مدّلل  

.فوصف خدود ا٢ببيبة ٕبمرة الياقوت اّلٍب ترتسم على صفحاتو مالمح ا٣بجل وا٢بياء  
أّما ابن خفاجة فّبسم لنا صورة ٝبالية رائعة ٣بدي احملبوب ، فاٞبرار خّديو ، ٱبالو الّشاعر كأنّو ٥بيب 

 من الّنار يلتهب فيهما 
.230تخال ما احمّر من خّديو ملتهبا    بها وما الّسود من صدغيو محترقا  

أّما الّلوف األصفر ٪بد أّف الّشعراء األندلسّيْب قد تطرّقوا إليو بتعّدد صفاتو ومدلوالتو ، ومنها داللة 
.ا٣بوؼ وا٤بوت الّلذين يشعر هبا ا٤بمدوح  

 فابن ٞبديس يقوؿ يف ٩بدوحو
.231بنو األصفر اصفّرت حذرا وجوىهم    فأيديهم من كّل ما طلبوا صفر  

بِب األصفر اّلذين غشيت وجوىهم صفرة ذىبت بنضارة وجوىهم ، )إّف الّشاعر يتحّدث عن الّرـو 
.ومشى ا٣بوؼ يف عروقهم خوفا من ا٤بمدوح ، فكل ٧باوالهتم أصيبت با٣بيبة والفشل  

كما يدّؿ الّلوف األصفر على العظمة ا٤بمدوح وصفاتو الّسامية وذلك من خالؿ وصف الّسهم 
:والقوس ، يقوؿ ابن ىانئ األندلّسي   

 يصّلي أصفر القدح صائب    وعوجاء مرنان وجرداء سرحوب
                                                           

.  751 ، ص 6على جواد ، ا٤بفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالـ ، ج 228
.  352ابن ٞبديس ، الّديواف ، ص  229
.  123ابن خفاجة ، الّديواف ، ص  230
.  253ابن ٞبديس ، الّديواف ، ص  231
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.232وأسمر عّراص الكعوب مثقف    وأبيض مشقوق والعقيقة مخشوب  
كما نغّزؿ الّشعراء األندلّسّيوف با٢ببيب ، وعرّبوا عن افتتاّنم ٔبمالو ومن مواطن ا١بماؿ ، تغّزؿ 
الّشعراء بشعر ا٢ببيب األصفر وتدّرجاتو الّلونية ، وىذا إف دّؿ على شيء فإنّو يدّؿ على تغّّب يف 

:مقياس ا١بماؿ عند الّشعراء األندلّسيْب ، يقوؿ بن حـز األندلّسي   
 يعيبونها عندي بشقرة شعرىا    فقلت لهم ىذا اّلذي زانها عندي

.  233يعيبون لون الّنور والّتبرضلة    لرأي جهول في الغواية ممتدّ   
يثّب شعر ا٢ببيبة األشقر إحساس الّشاعر ، فّبّد على ألئك اّلذين عابوا ىذا الّلوف بأّف ىذا الّلوف ىو 

.لوف الّزىر والّذىب واّلذي يقوؿ غّب ذلك ىو جاىل كّل ا١بهل يف الغزؿ وا٢بب  
لقد كانت الطّبيعة األندلّسية عا٤با غنّيا باأللواف ، ساحرا فسيح األرجاء ثرّي الّدالالت ، ٪بد فيو 

االنسجاـ والّتناغم و٪بد فيو الّتنافر والّتباين ىذه الطّبيعة انعكست ٔبميع ألواّنا يف أشعار األندلّسيْب 
ٖبضرة أرضها ورياضها وٞبرة ورودىا ، فالّشاعر حْب يصّور تلك الطّبيعة فإنّو يعمد إىل تصويرىا 

بريشة فّناف مبدع يستحضر معو كل ما يستلزمو من ألواف هبيجة حيث يستطيع أف ٯبعل من أبياتو 
.   الّشعريّة لوحة فنّػّية نظرة ٚبطف األبصار  
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  المطلع اللوني-

 الصورة اللونية الحشد اللوني -

 الحجب و التجلي -

 .اللون و أبعادة النفسية و االجتماعية و الدينية -

  البعد النفسي -

 البعد االجتماعي -

 -األبعاد الدينية 
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 إّف ولوج الّلوف يف الّشعر احلديث كاف ولوجا معّقدا ، حيث ابتعد الّلوف عن زلوره البصري ليالمس 
ادلنظومة الصوتية اّليت حتكم الّشعر وسلتلف اّّتاىات األدب األخرى ، األمر اّلذي جعل من ىذا 
الّتعقيد مسوغا للبحث يف عامل الّلوف ادلنطوي حتت عامل الّشعر ، أضف إىل ذلك أّف البحوث و 

الّدراسات اّليت عاجلت الّلوف يف سياؽ القصيدة العربية احلديثة كانت ناذرة غًن متكاملة ، ّتتزئ زلورا 
ما لتبين حولو ما ترمي إليو ، فأضعفت تلك البحوث حقيقة الّلوف بدالالتو ادلتعّددة ، ومرجعّيتو 

وذلك الّتعقيد يّتخذ مستويات متفاوتة يف الّنص الّشعري . الفكرية واالجتماعية والثّقافية والّنفسية
احلديث ، إذ يبدو الّلوف الواحد عند شاعر ما سلتلف الّدالالت من القصيدة إىل أخرى ، ومن مرحلة 

تارؼلية إىل أخرى ، ويعود األمر إىل حتّوؿ يف ادلوقف الفكري اّلذي أصلزنو الظّروؼ احمليطة ، كما أّف 
بعض األلواف تكتسب خصوصية اجتماعية دينية يف مرحلة زمنية معّينة ، أضف إىل ذلك أف بعض 

األلواف تّتخذ طابعا إشاريا يف مرحلة ما ، وتّتخذ طابعا رمزيا يف مرحلة أخرى ورمبا تّتخذ منحى 
العالمة ، كّل ذلك يستدعي من ادلرء الوقوؼ عند دقائق األمور اّليت حتيط بالّلوف يف سياؽ معٌّن ، 

 . ويف مرحلة زمنية معّينة
  وقبل الولوج إىل الّلوف يف القصيدة ادلعاصرة ، وسنقف وقفة موجزة عند الّلوف يف ادلدرسة اإلحيائية   

الّرومانتيكية ، حيث كاف الّلوف يف ادلدرسة اإلحيائية ال يشّكل سوى كتلة مستقّلة بذاهتا ، بل ىو 
منسوب إىل كتلة أو عنصر شلّا جعلو يبدو ثانويّا يدور يف زلور القيمة والعنصر الّلذين هنض هبما 

الّنص الّشعري ، فرتكيب احلرّية احلمراء يف ادلدرسة اإلحيائية يسًّن إىل أّف احلرّية ىي الكتلة والقيمة 
.والبؤرة، بينما جاء الّلوف األمحر كتلك احلرّية   

  أّما يف ادلدرسة الّرومانتيكية حيث فرض االنعطاؼ بالّشعر العريب ضلو الّذات على الّلوف الّدخوؿ يف 
.تلك الّذاتية ، وبدا جزء من احلالة الّذاتية الّشاملة   

وعلى الّرغم من أّف الّلوف يف ىذه ادلدرسة ظّل منسوبا إىل القيمة أو الكتلة إالّ أنّو شهد انزياحا 
واضحا على الّصعيد الّداليل ألنّو دتتع حبرّية يف الّتعبًن نابعة من أعماؽ الّذات ادلبدعة ، كما تعّزر 

موقعو الّتخييلي ، وسار يف ركب اخلصائص العاّمة لتلك ادلدرسة ، فسيطرت علية بصورة مل دتّكنو من 
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اإلسهاـ يف تكوين بنية درامية مشهودة ، أو أف يصبح بنية رمزيّة متكاملة فبدت الطّبيعة اذلادئة 
.مناقضة للخصائص الّدرامية- بشكل عاـ–للّشخصية الّرومانتيكية   

  ومن أوجو ّتّليات الّلوف يف ادلدرسة الّرومانتيكية الّسوداوية اّليت تعين الّتشاـؤ إىل حّد كبًن أو 
تتداخل معو يف الّتعريف حيث كاف احلزف أىم من أىم مسات الّشاعر الّرومانتكي ، فلو يكن 

الّرومانتكي بالفرح وال ادلتفائل ولنأخذ مثال قوؿ الّشاعر أبو قاسم الّشايب يف قصيدتو إىل قليب الّتائو 
.لنرى كيف يتجّلى الّلوف يف الّسوداوية الرومانتيكية   

           ما آلفاتك يا قلبي سودا ، حالكات ؟

           وألورادك بين الّشوك صفرا ، ذاوبات ؟

  . 1          وألطيارك ال تلغو ؟ فأين الّنغمات ؟

.حيث يكتسب الّلوناف األسود واألصفر أعلية ملحوظة يف إبراز ادلوقف الّسوداوي نفسيا  

  كما أّف ادلرأة عروس الّشعر العريب قلما صلدىا يف قصيدة احلب الرومنتيكية احملتوية على الّلوف سلبية 
األداء ، حّّت يف قصائد احلرماف العاطفي ، فيطرح الّشاعر عذاباتو ويضع ادلرأة معادال موضوعيا 

. ونظًنهتا يف اجلانب اآلخر  

أّما يف شعر احلداثة فقد استطاعت القصيدة العربية ادلعاصرة أف تنحز منظومة مجالية مغايرة 
للمنظومتٌن اإلحيائية والّرومانتيكية ومل يبق الّلوف بلمعزؿ عن تلك اإلصلازات يف سلتلف جوانبها بل 

حظي بكثًن من االىتمامات ووجد طريقو إىل االنزياح على أكثر من صورة حيث بدأنا نلمس الّلوف 
.بوصفو كتلة أو قيمة أو عنصرا كما شّكل أساسا مهما للبنية الدرامية يف كثًن من الّنصوص الّشعرية   
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  فقد شهدت القصيدة العربية احلديثة مجلة حتّوالت يف أظلوذج بنائها وتشكيلها وصيغ تعبًنىا ودتثيلها 
كّل الّتحوالت اّليت عرفها البناء ادلعماري أو الّتشكيلي للقصيدة ، إظّلا كاف )للوجود ، وال شّك يف أّف 

، إذ راح الّشعر يتداخل معها وينهل من (مرّدىا إىل استفادة فن الّشعر من الفنوف اجلميلة األخرى
معّينها اجلمايل والّتشكيلي الرؤيوي بال حدود ، وعلى الّنحو اّلذي ػلفظ ىوية اجلنس األديب الّشعري 
طبعا ، لكّن الّشعر العريب احلديث كشف عن قابلية فّذة يف حركة اإلفادة واألخذ والّتوظيف من ىذه 

.الفنوف  

  تنفتح العالقة بٌن الّشعر والّرسم على أكثر من وشيجة عميقة وجوىريّة بينهما ، على ادلستويات 
الّصور ادلعروفة يف الّشعر )الّتقانية والّشكلية ولعبة ادلعىن والّتخييل والّتأّمل ورحابة الفضاء ، إذ أّف 

ليست أكثر من لوحات مرسومة بوساطة الكلمات بدال من اخلطوط واأللواف ، مع الّتفريق بٌن 
الّصفة اإلطالقية اّليت تتمّتع هبا الّصورة ادلرسومة بالكلمات والّصفة الّتجسيدية احملّددة اّليت تطرحها 

، على الّنحو اّليت تظّل فيو ادلقاربة الفّنية الّنوعية بينهما قائمة  (الّلوحة ادلرسومة باألشكاؿ واأللواف
.2وحاضرة يف أفق الّتلّقي ، مثلما ىي حاضرة وقائمة يف أفق الّرصد والفحص الّنقدي  

كاف انفتاح )يف الوقت اّلذي حصل فيو الّتداخل العميق بٌن الفنوف على مدى واسع وشامل ،   
القصيدة على األجناس األخرى أو الفنوف اجملاورة أكثر مظاىر الّتحوالت البنائية وضوحا يف القصيدة 

، شلّا غّذى ىذه القصيدة ومّدىا بروح رؤيويّة وتعبًنية  (العربية احلديثة على مستوى الّرؤية والّتعبًن
.ومجالية جديدة  

ما عادت القصيدة اليـو ، تصنع هنرىا اخلاص من لغة )  وعلى ىذا األساس وانطالقا من ىذه الّرؤية 
نّضاحة بالّشجن أو البهجة أو الّتأّمل ، إهّنا مفتوحة اآلف على أفق مزحـو باألجناس والفنوف وأظلاط 

.، حّتمت عليها تطوير أسلوبيتها الّتعبًنية وإنضاج رؤيتها اجلمالية وموقفها من األشياء (الّتعبًن  
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  اّتصل فن الّشعر بفن الّرسم منذ البدء اتصاال وثيقا وعميقا وأساسيا ، على ضلو تداخلت فيو 
، وبلغ ىذا الّتداخل حّدا  (لغة وصورة)تقانات كّل منها مبا تداخال واضحا يعّمق طاقتها الّتعبًنية 

، على ىذا الّنحو  (وصف الّرسم بأنّو شعر صامت ، كما وصف الّشعر أنّو رسم ناطق)كبًنا حيث 
  .اجلديل اّلذي يؤّكد جدلية العالقة وصميميتها وصعوبة ّتاوزىا يف مقاربة الفنٌّن معا

ويعّد الّلوف بتمظهراتو ادلختلفة وقيمو ادلتنّوعة أحد أىم آليات فن الّرسم ، وأفاد منو الّشعر  وال سيما 
فائدة إذا ّتاوزت حدود الوصف ، منتقلة على تفجًن طاقات البعد السيميائي فيها – احلديث منو 

. وتوظيفها على ضلو بالغ الّتمّيز يف الّتشكيل الّشعري 

الّذات الّشعريّة وجدت )  على صعيد ترحيل فاعلية الّلوف إىل اجملاؿ الّشعري وتشغيلو يف حقلو فإّف 
يف إيقاع الّلوف ، كواحد من مظاىر اجملاؿ الّتخييلي ، تعبًنا أكثر خفاء وأشّد رمزيّة من إيقاع الّصوت 

، ومبا يناسب ويتالءـ  (نظرا الرتباطها احلميم اّلذي تؤّكده بعض الّنظريات ادلوسيقية والرّياضية احلديثة
وػلّقق جوىر الفعل الّشعري وتطّلعو الّدائم إىل مزيد من االنفتاح على رحاب الّتخييل ، وعلى عمق 

.اخلفاء وكثافة الّرمز  

  إّف توظيف الّلوف يف الّشعر ػلتاج إىل وعيو وإدراؾ طبيعة تشّكلو يف الطبيعة أّوال ، ويف فن الّرسم 
بنماذجو وأشكالو وحدوده ثانيا ، ليتمّكن الّشاعر بعد ذلك من اإلفادة من طاقاتو ىذه وحتويلها إىل 

أّف الّتوظيف الّلوين يف الّشعر غلب أف يتمّتع حبساسية خاّصة ، ففي )حقل الّشعر إذ ال شّك يف 
الوقت اّلذي حتتاج فيو قصيدة معّينة استخداما لونّيا كثيفا واسعا ، فإّف أخرى قد ال حتتاج الّلوف إالّ 
يف حدود ضّيقة جّدا ، أو ال حتتاجو قطعا ، ويتوّجب على الّشاعر أف يتمّتع هبذه احلساسية ليكوف 

.3(توظيفو لأللواف مناسبا وشعريّا  

  وبعد ذلك يصبح الّلوف حالة إبداعية خاصة متدّخلة يف صلب الّنسيج الّشعري وفاعلة يف جوىرة 
ساعدت األلواف يف )ادلعىن الّشعري ، يتحّوؿ إىل آلية إنتاج تنسجم مع آليات إنتاجو األخرى ، فقد 
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صور كثًن من الّشعراء على توليد انسجاـ وتناسق بٌن أجزائها محلتها جّوا إػلائيا معّينا استحوذ على 
حواس القرّاء عرب عصور طويلة ، وفرض عليهم دوظلا وعي حالة شعورية معّينة ، تعجز عن أدائها 

.4(األلفاظ اجملّردة يف كثًن من األحياف  

: تقنيات توظيف الّلون في الّنص الّشعري-1    

:الّلون والعنوان والمتن     

تعد إسرتاتيجية العنونة ذات حضور مهيمن يف الّرؤية احلديثة دلعىن القصيدة ، وىي يف فضاء التلقي   
ضرورية وعنصر فضائي وعتبو من عتبات القراءة تسهم يف استقباؿ الّنص ، إذ يتحّدد مصًن ادلعىن 

.وقوتو على أساسها  

إّف أّوؿ ما يلفت انتباىنا عند قراءة القصائد عناوينها ، وذلذا ػلرص الّشعراء على انتقائها ، فهي 
تلخص مضامينهم ، وّتّسد منطلقاهتم الفكرية ، خلفياهتم الثّقافية وادلعرفية وتوّضح رؤاىم الّشعرية 

إذ دتّثل العنواف يف القصيدة احلديثة مرتكزا أساسيا يف ّتليات أبعادىا وزلتواىا ، لكونو أّوؿ ما يقرع "
أذف الّسامع ويلفت بصره ، فهو ما يالقيو القارئ يف الّنص ، ولذا يكوف على درجو بالغة من األعلية 

.، ألّف العنواف تعريف بالّنص ومفتاح لبابو5"والبّد من االىتماـ بو ، واختياره بدّقة  

الشّك أّف احلوارية اّليت بٌن منطق العنونة وفضاء ادلنت حتّدد على ضلو ما إشكالية ادلعىن ، إذ أّف 
  .6"العالقة بٌن العنواف ونّصو تقابلية أو انزياحية أو ال تكوف بالّضرورة إئتالفية"

فالعنواف يف الّنص ليس خادـ للّنص أو تابع لو ، ألّف العنواف جزء ال يتجّزء من الّنص وىو بؤرة إبداع 
.وؽلّثل بنية مهمة يف الّنص الّشعري احلديث وىو نافذة تطّل على روح الّنص والبّد من الوقوؼ عليو   
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على ىذا األساس يكوف للقراءة الّتأويلية أعلية كربى يف إزالة الّتعتيم وكشف احلجاب السيميائي 
وافرتاض عالقة وطيدة بٌن العنواف وادلنت ، من خالؿ قدرة القراءة على اخرتاؽ احلجاب القائم بٌن 

. 7العنواف وادلنت الّنّصي  

يؤّدي العنواف الّلوين يف ىذا الّسياؽ دورا أكثر سيميائية من بقية العناوين ، دلا لو من كثافة داللية قد 
.تضامن من آلية احلجب والّتعتيم واإلغماض بينو وبٌن منت القصيدة  

للّشاعر عبد ادلعطي حجازي يتمظهر الّداؿ الّلوين دتظهرا عايل  (آيات من سورة الّلوف)ففي قصيدة 
احلضور ، وينفتح على رؤية احتفالية مشحونة بالبهاء واخلصب والغزارة ، حيث فضاء العنونة حبيل 

على الّنحو اّلذي ؽلنح لفظة الّلوف قيمة اعتبارية  (سورة/ آيات)أّوؿ ما ػليل على مرجعية لفظية قرآنية 
.وداللية عظيمة تستمّدىا من من فضائها القرآين   

أّما الّشاعر عفيفي مطر فإّف عتبة العنواف الّلونية تنفتح على لعبة معىن زلورية ولولبية يبدأ أو تنتهي إىل 
يتشّكل الّلوف األسود ادلرهتن بعتبة العنواف  (دلتا الّنهر األسود)نقطة مركزية واحدة، ففي قصيدتو 

.تشكيال دالليا عميقا، ػليل إىل اإلصلاز واإلنتاج والعطاء  

ويرتبط معناه الّشعري مبوصوفو الّنهر اّلذي يأخذ ىو اآلخر معناه العميق على صعيد الّصفة الّلونية 
وىو تنفتح على سود اخلضرة وعمقها وإيغاذلا يف خصب األرض ووعدىا  (دلتا)من ادلعىن اجلغرايف 

.بالعطاء  

تطرح عتبة العنواف الواعد باخلصب واخلضرة العميقة أسئلتها الّلونية الغائرة يف باطن الّصور الّشعرية ، 
لتسمح بتموجات ادلنت الّشعرية الّلونية أف ّتيب على ىذه األسئلة وتضعها موضع الّتنفيذ الفعلي 

  .8إلنتاج لعبة ادلعىن

                                                           
  .93، جامعة تكريت ، ص (حبث إجرائي يف تشكيل ادلعىن الّشعري ، فاتن عبد اجلبار جواد ، كلية الرّتبية )الّلوف لعبة مسيائية 7

  .97ينظر الّلوف لعبة سيميائية ، فاتن عبد اجلّبار جواد ، ص- 8
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تتمظهر أوىل مالمح األخضر الطّابع من عمق الّسواد يف عتبة العنواف حٌن تتكّشف الّصورة الّشعرية 
.عن إسرتاتيجية العالمة الّشعرية وّتّلياهتا الّداللية   

ماذا يمأل عينيك الطّافحتين بشمس الجوع ؟     -  

9.يملؤىا شبر من أرض خضراء    -  

يتدّخل الّلوف األخضر عند الّشاعر أمل دنقل تدّخال مباشرا  (العيناف اخلضراواف)يف قصيدة    
وصرػلا ابتداء من منطقة العنواف ، وبذلك ؽلّهد الحتالؿ منطقة سيميائية واسعة الّتشكيل الّشعري 

.للقصيدة من رأسها حّّت جسدىا  

مشهد الّتشكيل الصوري لتتجّلى ّتّليات متنّوعة يف منت القصيدة ،  (اخلضراواف- العيناف)إذ تشغل 
ونستدؿ على ذلك من خالؿ معّينتها لكّل ما يتصل هبا أو يتحّرؾ على ضفافها من مفردات 

:ووحدات صورية   

العينان الخضروان            

           مروحتان

           في أروقة الّصيف الحّران

           أغنيتان مسافرتان

           أبحرتا من نايات الرعيان

           بعبير حنان

           بعزاء من آلهة الّنور إلى مدن األحزان

                                                           
  .223 ، ص 1998 ، 1من رلمرة البدايات ، زلمد عفيفي مطر ، دار الّشروؽ ، القاىرة ، ط-9
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           سنتان

           وأنا أبني زورق ححّ 

           يمتّد عليو من الشوق شراعان

           كي أبحر في العينين الّصافيتين

           إلى جزر المرجان

           ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 

           وأنا أبحث عن مجداف 

  .10          عن إيمان

، لكن الّتكرار اذلابط  (خضرواف / عيناف )  يأيت االستخداـ ىنا ملتزما بالوضع الّشكلي يف التثنية 
اخلضرواف / العيناف )من العنواف إىل بداية االستهالؿ يف القصيدة ، يفتح الّداللة ادلنفردة لطريف العنواف 

.على قيمة داللية جديدة  (  

كما أّف إحداث الّتعاطف بينهما وىبوطو عل سّلم القصيدة يفتح الّلوف على معطيات جديدة 
.تكتسب دالالت مضافة كلما اكتسبت صفات جديدة أخرى   

  إّف كّل الوحدات الّصورية ادلثّناة ادلتحرّكة يف فلك ادلشهد ادلكّوف للّتشكيل الّشعري ادلركزي 
، إظّلا تؤّسس تأسيسا دراميا متناميا  (اخلضراء)، وىي تظهر شعريّا بإشارهتا الّلونية الّصادمة (العيناف)

/ أحبرتا / مسافرتاف / أغنيتاف / مروحتاف )حلركة الّلوف الّداخلية ادلنتشرة عموديا وأفقّيا يف فضاء ادلنت 

                                                           
 . 97 ، ص 1985 ، 1ديواف أمل دنقل ، دار العودة بًنوت ، ط-10
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ادلعّلق ( األخضر)، فهي يف كّل تشكيل لغوي مثىّن ػلّرؾ الّلوف (اجلفناف / العينٌن الّصافيتٌن / سنتاف 
.يف ذاكرة الّنص مثل الثّريّا ادلهيمنة ، ليضيء من سقف العنواف مناطق معّينة يف ادلنت  

حيث ؼلتزؿ العنواف تارؼلا طويال ومن األىواؿ اّليت " أندلس سوداء"  أّما يف قصيدة حسن الّساري 
مرت هبا األندلس وقد أخرجت من عروبتها ، وأرشدت السواد معىن احلداد و االنكسار وارتباط 
مكاف األندلس وما يعنيو للعرب من بناء حضارة عريقة اّتسمت باخلضرة والّنور بالّلوف األسود ، 

غلعلها خترج من كل صروح الّنصر والعزّة إىل الّذّؿ واذلزؽلة ولذلك فإّف العنواف بظلمتو ػلمل التحدر 
واالهنزاـ وإف وّظف الّشاعر يف القصيدة ألواف أخرى ومرادفات لونية غًن الّسواد جعلها حتمل معىن 

الّسواد وتنفق يف أبعادىا مع العنواف لتشكيل بنية داللية واسعة وىي ادلوت واالنكسار وىو ما يتلّقى 
:مع الّسواد يف إحداث الّصدمة والّصمت  

           ستحتاجون بعد ىذا الحداد

           أن تعيروا القمصان واألثاث 

           وتلحون بقلوب مصقولة

  .11          للطّعنة الخضراء

فكّل ما يف القصيدة واقع حتت سيطرة الّسواد ، وإذ يكوف احلداد لباسا جديدا حّلو يرتديها العرب 
بعد ضياع األندلس ، وجب عليهم تغيًن القمصاف إىل األسود ، واألثاث إىل سواد ، بل يلحوف 
عالمة الّذّؿ واذلزؽلة للطّعنة اخلضراء ، حيث يكوف الّلوف األخضر يف سياؽ سليب يرمز إىل الغدر 

.واالستسالـ واذلزؽلة  

 

                                                           

.96 ، ص 1995 ، طبع بدعم من وزارة الثّقافة ، عماف ، األردف 1حسن ساري ، أوال مؤقتا ، ط- 11  
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:المطلع الّلوني   

ليس العنواف الوحيد اّلذي يثًن انتباىنا ، إذ يعد االستهالؿ أو ادلطلع الّشعري أحد مكونات القصيدة 
، ويشّكل بنية أساسية فيو ، فيكوف ذلذا ادلطلع خصوصية يف الّنص فهو ؼلتزف الّنفقات الّشعرية 

الّناّتة عن ّتربة الّشاعر ومن ادلطلع يبدأ العمل الّشعري لالنطالؽ ضلو تكوين القصيدة ، وبذلك 
. 12(الّسّياب عيناف زرقواف)تكوف نقطة الّتوجو ضلو أفق الّنص من مستهلو   

  أّما ادلطلع اّلذي يهّمنا فهو ادلطلع الّلوين أي القائم على الّلوف ، ولذا فإّف الّنماذج اّليت ضّمت الّلوف 
.يف مطالعها قليلة إذا ما قبست بغًنىا من مطالع ادلقاصد   

الفرس )  إّف ادلطلع ينفق مع العنواف يف كثًن من األحياف وكأنّو صدى ذلذا العنواف ففي قصيدة 
:لناصر شبانو جاء ادلقطع متوافقا مع العنواف إذ يقوؿ  (األخًن  

من يغمس الّدم األسود كالطيلسان             

13          بخبز الحقيقة   

فالعنواف أف يشّكل داللة فيها معىن األمل واالستبشار والّتحّدي ، إذ يكوف الفارس األخًن ، فإذا 
فشل فلن يكوف بعده فارس ، ومن ىذا الّتحّدي جاء معىن اخلوؼ والقلق فهو ما تبٌّن من خالؿ 

وىو ما يبعث عن مواصفات لذلك الفارس ، جاء الّلوف داال  (من)ادلطلع اّلذي محل االستفهاـ 
عليها مع وجود الّصورة ادلنفردة بعمل الفارس ، وىو تغميس الّدـ األسود ، وىي صورة لونية توحي 

يف نّصو الطّيف يقّدـ لنا عرب " زلمد الفاضلي"كما يقّدـ لنا الّشاعر . (162الّزواىرة )باالنتقاـ 
:مطلعو لونا مفعما باحلزف واألمل   

           ما اّلذي بك ذّكرني 
                                                           

.147ديواف بدر شاكر الّسّياب ، ص - 12  
.48ناصر شبانو ، سفر يليق مبقامي ، ص - 13  
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           عفوة الّنيل متشّلحا بالّسواد

           يسامره الّنجم

           أم نسمات الّليالي الحزينة 

  14          فوق جين الّصعيد

يستفّز الّشاعر  طيفو من خالؿ الّسطر الّشعري األّوؿ حٌن يقّدـ تركيبا غًن عادي ، ليقوؿ ما ىو 
: ما اّلذي بك ذكرين ؟ فإذا حورناىا إىل )عادي   

استفسار الّشاعر عن حاؿ الطّيف ، وستلـز جهل ادلتكّلم : ما اّلذي بك  

تعجب ؼلفي وراءه العتاب والّلـو إىل حد االستخفاؼ بقيمة الطّيف ومكانتو : ما اّلذي ذكرين بك 
15.  

: المقطع   

  إذا كاف ادلطلع ىو حالة االصطداـ األوىل للقارئ ، وما يبىن عليو الّنص الّشعري ، فإّف ادلقطع ىو 
آخر شيء يقرع أذف الّسامع ، ويبقى عالقا يف ذىنو ، ولذلك ال يقّل ادلقطع أعلية عن ادلطلع ، وىنا 

ىل ذاكريت ثقب : باجلملة نفسها  (ثقب أسود)صلد غازي الذيبة ؼلتم نّصو ادلعنوف بسانده الّلوف 
أسود؟ ، ومع أف الثّقب مصطلح علمي فكري ؽلّثل جرما مساويا رلهوال ولو جاذبية عالية ، فما ؽلّر 
حولو شيء إالّ دخل بو حّّت الّضوء فيظهر أسود ، الّداخل إليو مفقود ، فإّف ذاكرة الّشاعر تستمد 

.الّضياء والّتيو واجملهوؿ منو  

                                                           
 102زلمد الفاضلي، الديواف، ص  14

.81 ، ص 2007 ، 1ينظر ، زلمد الفاضلي ، وردة للغريب ، منشورات أرتشتيك ، ط- 15  



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

91 
 

وىذه اخلتمة رمبا ىي اّليت تساعد الّشاعر للخالص من نّص يزدحم ، ويكرب وؽلتّد إىل أوسع شلّا ال 
يأيت الّلوف يف هناية القصيدة ليساعد يف ختم القصيدة ، ويكوف مدى الّشاعر " ػلتمل القارئ ، ولذا 

  . 16"أوسع

:قلح الّلون   

وّظف الّشعراء الّلوف يف سياقات متعّددة منها ما كاف قريبا من الفهم واإلدراؾ واجلماؿ ومنها ما   
 كاف يصعب فهمو إالّ بعد الّتأويل اإلؽلاء

حيث يتحّوؿ الّلوف إىل بقلح األلوان   كما وّظف الّشعراء الّلوف يدّؿ على نقيضو ، وىو ما يسّمى 
 ،وادللح أبيض 17"ادللح األسود ، فهو العملية اّليت يتّم وفقها حتويل الّلوف إىل لوف آخر"نقيضو مثل 

ومل يعرؼ بالبياض لكن ىذا الّتحّوؿ من لوف إىل لوف آخر إظّلا يدّؿ على األعلّية اّليت يكتسبها الّسياؽ 
من داللة جديدة ، يضيفها الّلوف اجلديد اّلذي قلب عليو الّلوف ادلنتهي فيحتّل الّلوف الثّاين مكانة 

.18"كبًنة ، شلّا يوحي بالّنفسية اّليت ػلملها الّشاعر ويعرّب عنها  

  يتحّوؿ الّلوف إىل نقيضو ، وتكوف الغلبة لّلوف األخًن ، مثلما يتحّوؿ الّلوف األبيض إىل أسود 
وقد يتحّوؿ الّلوف إىل لوف غًن مضاد لو، وقد يكوف اذلدؼ من ىذا ىو اجلمع "واألسود إىل أبيض ، 

  . 19"بٌن الّلونٌن أو تقليص الفوارؽ الّشبتٌن

:قلح الّلون األحمر إلى الّلون األسود   

:  فمن قلب ىذا الّلوف نلحظو يف قوؿ إبراىيم نصر الّلو   

                                                           

  134.16ىدى الّصحناوي ، فضاءات الّلوف يف الّشعر ، مرجع سابق ، ص - 16
  158.17 ىدى الّصحناوي ، فضاءات الّلوف ، ص ،ينظر-17
  158.18ادلرجع نفسو ، ص-18
  156.19ادلرجع نفسو ، ص -19
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 حين يكون العدّو أمامك موتا بعينين وحشتين

           دما أسودا ظامئا كالّرماح

           كيف يجمع ىذا الّرصاص إذن ؟

  20          كيف يخصى الّسالح ؟

  إّف حتّوؿ الّدـ من محرتو الطّبيعية إىل الّسواد غًن الطبيعي منح الّسياؽ الّشعري غاية مجالية وأخرى 
داللية ، واختزؿ ىذا الّتحّوؿ الكثًن من األلفاظ ، ويصّور حالة تستدعي وصفا عميقا صلح ىذا 

الّتحّوؿ يف الوصوؿ إليو وإدراكو ، إذا كانت ادلوت هناية احلياة ، فإّف الّتحّوؿ الّلوين ىذا أصاب ماّدة 
، لنقى احلياة ذات قيمة العز والكرامة ، تلك احلياة اّليت يكوف الّدـ هبا حارّا يزيد بقّوتو  (الّدـ)احلياة 

.قّوة الّرماد والّرصاص  

  إّف الّدـ األسود ىو قلب لوين يتكّرر عند الّشعراء ، ليدّؿ على الواقع اجلديد اّلذي يعيشو اإلنساف 
العريب جراء ظّلم واالضطهاد وضياع األوطاف ، ويصبح ىذا الّدـ عنواف للّصمود والكربياء شلّا ػلمل 

.من دالالت القّوة واحلقد على األعداء  

:قلح الّلون األحمر إلى الّلون األبيض  

  وظلضي يف حتّوؿ الّلوف األمحر لكن ىذه ادلرّة إىل بياض ، وىو إعالف صريح باذلزؽلة واالنكسار ، إذا 
كانت الرّاية البيضاء دالّة على االستسالـ ، وحٌن يتحّوؿ الّدـ من احلمرة إىل البياض ، فهذا يعين 
سيطرة الّلوف األبيض على الّلوف األمحر ، ألنّو ىو الباقي وادلستمر ، وىو ما يعين اقرتاب الّدـ من 

.ادلاء  

           ىذا دم لم يستمع لبياضو غيم القصيدة

                                                           
  .2004 ، ادلؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر بًنوت ، 1إبراىيم نصر الّلو ، األعماؿ الّشعرية ، ط-20
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           قد كان لي من قبل

           لكن المدينة 

           ىّيأت لحبيبي حتفا

..21          ولي سفرا يليق بقامتي  

فتمىّن وجود الوطن يعين أّف الوطن قد ضاع ، وضياع الوطن رمّبا يكوف من نتائج ىذا الّتحّوؿ الّلوين 
األمحر األبيض ، إذ مل يعد الّدـ ػلمل القّوة والكرامة واحلرارة والّتضحية ، بل أصبح أبيض ػلمل )

.االنكسار والّضعف واذلزؽلة  

:قلح الّلون األبيض إلى الّلون األسود   

  قلب الّلوف إىل نقيضو إظّلا يدؿ على غلبة الّلوف األخًن ، وشّدة وضوحو وسيطرتو ، فالّنقيض يربز 
بنقيضو ، فاألسود يّتضح من خالؿ رلاورتو لّلوف األبيض ، والقلب بٌن الّلوف ونقيضو غلعل الّلوف 

.األخًن ػلتّل مكانة كبًنة ، يدّؿ على نفسو الّشاعر اّليت يعرّب عنها هبذا القلب والّتحّوؿ  

            ويمتّد فجر اإلجازة أسود            

.. 22          ىل كنت نفسي  

  .  فالفجر يوحي بالّنور والّشروؽ ، ويوحي بالبياض ، إذ عكس الّليل والّظالـ ادلبّشر بالّسواد 

 لكن كيف انقلب ىذا الفجر ببياضو إىل أسود ؟

                                                           

.2005شبانة ناصر ، سفر يليق بقاميت ، دار أزمنة للّنشر والّتوزيع ، عماف األردف ، - 21  
.406ابراىيم نصر الّلو ، األعماؿ الّشعرية ، ص- 22  
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إنّو األمر اّلذي جعل الغلبة لّلوف األسود ليكوف ىو الفجر مثّ ؽلتّد ىذا الفجر بسواده ، ليدّؿ على 
احلالة الّنفسية ادلعيشة اّليت ىي انعكاس لواقع مليء باألسى والظّلم والقصر ، وىذا اجلمع بٌن الّلونٌن 
األسود واألبيض ، جعل الّتحّوؿ يف ىذه الثّنائية ، ليخدـ الّتحّوالت الّنفسية عند الّشاعر من الفرح 

فاألبيض واألسود يف كسر مألوؼ ، واخرتاؽ الطّبيعة  (األسود)إىل احلزف والقهر  (األبيض)واحلب 
 ، ومثل ىذا الّتحّوا صلد يف قوؿ الّشاعر زلمد عفيفي 23" وإخضاع العامل اخلارجي لعادلو الّداخلي

:مطر   

           أتذكر ما قلناه معا

           أتذكر طعم الكذب األبيض

           واألحالم الّسوداء 

  يشعر الّشاعر زلمد عفيفي مطر يف ىذا الّسياؽ آلة الّذاكرة ، ليستفيد من خالذلا صورة الّلوف ادلاثلة 
.اّليت تتدّخل يف تشكيل ادلعىن الّشعري  

أتذكر ما )وال سيما حٌن يتحّوؿ الّلوف إىل قوؿ قابل لالستذكار يف منطقة الرّاوي الّشعري اجلمعي "
/ طعم الكذب األبيض)إذ يتوازى مع حالة الّلوف ادلتجّسدة على أساس الّتضاد الطباقي  (قلناه

،وىو ينتج إشكالية معىن ويتأّوؿ رمزية الّتعبًن وفضاء الّداللة من خالؿ خصوصية (األحالـ الّسوداء
، اّليت ختضع ذلذه الّلعبة اّليت يؤّسسها  (الّسوداء/األحالـ) (األبيض/ الكذب)الّتضاد احلاصل بٌن 

.24"الّلوف يف احلقل الّشعري  

:قلح الّلون األبيض إلى الّلون األخضر   

                                                           
  .176 الّزواىرة ، ص ،الّلوف ودالالتو يف الّشعر- 23
  50.24الّلوف لعبة سيميائية ، ص -24
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  أّما حتّوؿ الّلوف األبيض إىل الّلوف األخضر ، فهو إشارة واضحة إىل بعث احلياة من جديد ، فالّلوف 
األخضر داؿ على اخلصب والعشب والّشجر ، وىي دالئل توحي بالواحة واالستقرار ، كما ىي 

.دالئل على وجود احلياة  

لم يزل وجهك في عيني يهمي            

  ..25          مطرا ، أخضر ، أشواقا ، طيوفا نائية

فادلطر سبب وجود اخلضرة وادلطر يكتسب البياض من كونو ماء ، إذ ػلمل ادلاء الّصفاء والّلمعاف ، 
ويقرتب من الفّضة ، والفّضة مرادؼ لوين يوحي بالبياض ، وإذ كاف الوجو ػلمل من الّصباغة 
واإلشراؽ ىو مصدر الّتحّوؿ ، إذ ىو أبيض مشوب باحلمرة ، فإّف الّلوف انقلب إليو ىو الّلوف 

الّدالّة  (يزؿ ، يهمي): األخضر وىو سبب البعث واحلياة واّليت عرّب عنها الّشاعر باألفعاؿ ادلضارعة 
.على االستمرار ، وتكوف اخلضرة مصدر األشواؽ واألحالـ واآلماؿ  

:قلح األلوان الثّابتة   

  ىناؾ ألواف ثابتة يف الكوف لضياء الّشمس ، ونور القمر ، وسواد الّليل ، وبياض الّنهار ، إالّ أّف 
الّشاعر يقلب لونا منها إىل لوف آخر ، وىذا ما ػلّققو كسرا للّتوقيع واخرتاقا لألفق ، ويدعوا إىل 

:الّتأمل يقوؿ حيدر زلمود   

           نور يوما فوق الّرمل األسود

           قمر أخضر

(والّشاعر طفل)          كان الّشاعر   

           يلهو بالكلمات 
                                                           

  52.25 ، ص 1980عبد الّرحيم عمر ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، مستورات مكتبو ، عّماف ، -25
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           ويعيش على جمر اآلىات 

  ..26          قبر يدفن فيو الّشاعر نفسو

  فالقمر يرتبط بالّضوء والّنور إذ الّلوف األصفر ، وإف تبّدؿ لونو إىل اخلضرة إظّلا يرمز للحياة ولكن 
إضافة  (األمسر، األخضر)مثل ىذا القلب غًن شائع غلعلنا نعود إىل الّنص لنجد األلواف مصدرا بارزا 

وىي ألفاظ تعرّب عن ألواف منها ، وىي ألفاظ  (نور ، رمل ، قمر ، مجر ، الّليل)إىل ادلرادفات الّلونية 
ونزاحم ىذه األلواف ىو  (الّليل)األسود  (مجر)واألمحر  (نور ، وقمر)تعرّب عن ألواف منها األصفر 

صورة عن األمل اّلذي يعانيو الّشاعر وىو أمل يبعث على الّناس واستحالة اخلروج منو ، لكن يف قلبو 
إذ الضوء إىل أخضر ىو ادلخرج الستمرار احلياة وبعث األمل وأف كانت احلياة  (القمر)لّلوف األصفر 

قاسية مؤدلة ، يعيش الّشاعر منها على اجلمر واآلىات ، يف حٌن أّف الّليل بسواده وظالمو مستمر ، 
  .(قرب)وىو ما يشّكل الّرعب واخلوؼ من ادلوت  (ىنا)بل ويقتل الّناس ، ويلغيهم فهو واقع 

وحبمرتو علا ما  (احلرؽ والعذاب)األمسر ، مبا يوحي بالّسواد ، واجلمر : الّليل: القرب ، الّليل:   فادلوت 
.دفع الّشاعر ألف ؼلالف األفق وؼلرقو ، ليكوف قمرا أخضرا يوحي باحلياة واألمل   

: الّلون الّزائد   

يأيت الّلوف الزّائد يف بعض القصائد وقد يكوف رلّردا من دالالتو ، ويأيت يف سياؽ احلديث عن سوء 
توظيف حيث يكوف أحيانا كثًنة على حساب قيمة العمل األديب ، إذ االىتماـ باجلانب الّشكلي ، 

وظلكن أف نستغين عن كلمة الّلوف ىذه ، ويستقيم ادلعىن ويتحّقق ادلراد ورمّبا تكوف ىذه الرّيادة يف 
.الّشعر العمودي إلدتاـ القافية  

:يقوؿ عبد ادلنعم الرّفاعي   

                                                           

  290.26- 289 ، ادلؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر ، بًنوت ، ص 1حيدر زلمود ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ط-26
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           ما غفا جفننا كأّن خياال          راع أحالمنا بهول شديد

  27          تتمطى عليو أجنحة الجّن        وتلقى من الّظالل الّسود

فالّشاعر يف وظيفة الّلوف يف ىذه األبيات ، قد ال ؼلرج عن كونو سيد صاحبو يف إكماؿ قافيتو 
واستقامتها ، ألّف الّظالؿ مرادفة لونّية تعين الّسواد ، فما ادلعىن اّلذي أضافو الّلوف األسود ، وىل 

.ىناؾ ظالؿ بيض أو خضر  

:كذلك قوؿ حيدر زلمود   

  28كالّليل سود... وكّل الكارىين           العراق ...           أيّها البيض كالّصباح 

الّليل يوحي بالّسواد إالّ أّف الّشاعر ذكر الّلوف األسود ، رمّبا ليؤّكد الّلوف فقط ، ويف قصيدة ناصر 
:ؽلكن أف صلد فيها مثاال على ما ترمي إليو  (أموت واقفا)شبانة   

           أريد أن أعيش مثلما أريد 

           أريد أن أموت واقفا 

           بال طقوس القهوة الّسمراء

  29          أو حدود غرفة العزاء

فالّلوف األمسر مالصق للقهوة ، وال حاجة لذكر لوهنا إالّ إلدتاـ الّتناغم ، فالقهوة الّسمراء غرفة العزاء ، 
ويعود شبانة غًن مرّة لّلوف األمسر يف القصيدة ، وال أظّن ىناؾ دالالت غنّية ؽلكن أف يقّدمها توظيف 

                                                           

  594.27عبد ادلنعم الرّفاعي ، ادلسافر ، ص -27
  348.28زلمود حيدر ، األعماؿ الّشعريّة الكاملة ، ص -28
  35.29 ، ص 2004ناصر شبانة ، سفر يليق بقاميت ، دار أزمنة للّنشر والّتوزيع ، عّماف ، األردف ، ط -29
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الّلوف األسود سوى إضفاء األصالة والعروبة اّليت تربز من خالؿ ما سبق الّلوف أي القهوة ، إذا 
.ارتبطت القهوة بالعروبة واألصالة   

:الّتضاد الّلوني   

  الّتضاد وسيلة عرفها الرّتاث الّشعري لتشكيل صورة الفنّػّية ، وىو ادلقابل الرّتاثي للمفارقة الّتصويرية 
كتكتيك فيّن عرفو الّشعر ادلعاصر ، غًن أّف موروثنا مل يتوّسع يف ادلفارقة توّسعو يف الّتضاد اّلذي مل 

الّضد يظهر )يستعد كثًنا عن ادلفهـو ادلعاصر للمفارقة عندىم ، وقد خّلصت حكمتهم ادلشهورة 
.مفهومهم لكليهما  (حسنو الّضد  

  فالّنسبة للمفارقة الّتصويرية كوسيلة تشكيل معاصر للّصورة فإّف الّنقد العريب القدمي والبالغة العربية 
كليهما مل يهتّما ذلذا الّتكتيك الفيّن ، وإف كانت البالغة قد عنيت بلوف من الّتصوير البديعي القائم 

البسيطة وادلقابلة يف صورتو ادلرّكبة  (الطّباؽ)على فكرة الّتضاد ، وعاجلتو حتت اسم   

  إّف فهم العريب لقيمة الّتضاد اجلمالية يف تكوين الّصورة الّشعرية واخّتاذه وسيلة لتشكيل الّصورة 
وقد قيل إّف فكرة الّتضاد يف " يتجاوراف لكّنهما يتمايزاف"الّلونية خاّصة ، ينم عن ذوؽ بٌن نقيضٌن 

األلواف تدّؿ على عدـ حتديد ، فالعريب ينتقل بٌن األشياء يف عمومها ، وال يقف عند الّتفصيالت ، 
  . 30"وجاءت لغتو تعكس فكره ، وىو فكر سلتلط عاـ تتداخل فيو األشياء ، وىذا القوؿ مردود عليو

أّف تواتر فكرة الّتضاد لكثرة وخاّصة يف األلواف ، "  والّسبب يف دلك كما يقوؿ عبد احلميد إبراىيم 
يدّؿ أّف ىذه الفكرة إظّلا تضرب جبذور عميقة يف الرّتكيبة العربية ، وىي فكرة تسمح بتجاور األضداد 
، كما يتجاور الّليل والّنهار ، واخلصب واجلذب ، واخلوؼ واألمن ، وكما يتجاور البحراف ىذا عذب 

  .31"فرّات سائغ شرابو وىذا ملح أحاج

                                                           

  91.30داللة األلواف عند العرب ، ص -30
  91.31ادلصدر نفسو ، ص -31
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  إّف الّتضاد الّلوين وظيفتو مهّمة عند تشّكل الّصورة الّشعريّة رغم مجعها يف الظّاىر بٌن الّنقيضٌن ، 
ويف احلقيقة بٌن أصل داليل واحد ، فاألبيض واألسود قد يكوناف سلتلفٌن يف اإلحساس هبما 

.متضاّدين داخل الّصورة ولبكن يف احلقيقة ّتمعهما داللة واحدة ىي الّداللة الّلونية   

أظلودجا مثاليا النشغاؿ الّلونٌن األبيض واألسود معا يف معادلة  (1أوراؽ الغرفة )  وتنتج قصيدة 
شعرية واحدة ، إذ يتماىى الّلوناف بتكرارعلا الّضاغط شلّا ىيا كبًنا حبيث يتحّداف يف نسق تشكيلي 

.واحد إلنتاج داللة مشرتكة   

جزئّيا يف داللة تعبًنية  (األسود)لونا مبّشرا بادلوت ينحرؽ  (األبيض)  ويف الوقت اّلذي يظهر فيو 
:خاطفة استفهامية الحتماؿ اخلالص من ادلوت   

            في غرف العمليات

           كان نقاب األطّباء أبيض

           لون المعاطف أبيض     

           تاج الحكيمات أبيض ، أردية الّراىبات 

           المالءات 

           لون األسّرة ، أربطة الّشاش والقطن 

           قرص المنوم ، أنبوبة المصل 

           كوب الّلبن 

           كّل ىذا يشيح بقلبي الوىن

           كّل ىذا البياض يذّكرني بالكفن 
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           فلماذا إذا مّت 

...          يأتي المعزون متشحين   

           بشارات لون الحداد ؟

...          ىل ألّن الّسواد   

           ىو لون الّنجاة من الموت 

           لون الّتميمة ىذا الّزمن 

           ضّد من ؟

اطمأّن ؟–           ومتى القلح في الخفقان   

استقبل األصدقاء:           بين لونين   

           اّلذين يرون سريري قبرا 

           وحياتي دىرا 

           وأرى في العيون العميقة 

           لون الحقيقة 

32          لون تراب الوطن   

                                                           

  368.32 ، ص 1986ديواف أمل نقل ، دار العودة بًنوت ، دار مديويل ، القاىرة ، -32
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أّف ىذه الّصورة يتجاور فيها األبيض واألسود دوف أف ؼلتلطا ، بل يظّل كّل لوف قائما بذاتو ، ومن "
اجتماعهما معا يقّدـ الّشاعر لوحة لونية ، تلفت نظره ، ويعرّب عنها يف لغتها ، وػلوذلا إىل صورة أدبية 

.33" يتغىّن هبا الّشعراء واألدباء  

  ينشغل الّلوف يف ىذه القصيدة بوصفو عالمة متمركزة هتيمن على صورة ادلشهد فضال على دتركزىا 
يف بؤرتو ، فادلقطع الّشعري احلاشد يف كثافتو الّلونية سعى لتحويل نسق أيقوين يف القصيدة يوضح 
انتشار الّصفة الّلونية ذات البعد االشاري اخلاص على موصوفاهتا وعلى ضلو إشعاعي من ادلركز إىل 

.األطراؼ ودائري يف تواصل األطراؼ ببعضها   

:الّصورة الّلونية   

  يعّد الّلوف أحد مقّومات الّصورة الّشعرية كما ىو احلاؿ يف احلركة والّصوت ، وتشّكل الّصورة الّلونية 
مظهرا حّسّيا ػلدث توتّرا يف ادلتلّقي ، وقد يرّد الّلوف منفردا أو مرّكبا أو شلتزحا بغًنه من األلواف ومتعّلال 

بغًنه من احملسومات وتعّد الطّبيعة أحد أىم مصادر الّشعراء الّلونية بسمائها وحبارىا وصخورىا 
  .34ونباتاهتا

ارتبطت الّصورة بالّلوف عند القدماء ، حيث وقعت الّصورة ضمن اجلانب احلّسي ادللموس وادلدرؾ إذ 
الوصف والّشكل ، كما ظّلت الّصورة الفّنية حتاؾ إىل أحد ما بعيد عن الغموض واإلرباؾ وكاف الّلوف 

حٌن حتّدث القدماء عن الّتصاوير والّتفويف "فيها واضحا ، وىذا ما أشار إليو يوسف حسن نوفل 
والّنقش واأللواف مل يغب عن تصّورىم سيطرة اجلانب احلّسي على غًنه من اجلوانب ، إذ ارتبط دور 

                                                           

  349.33ظ ادلغريب ، دار ادلناىل ، ص ؼصورة الّلوف يف الّشعر األندلّسي دراسة داللية وفّنية ، حا-33
الطّبعة األوىل ، ادلؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر ، بًنوت  (دراسة حتليلية)شعر سعدي يوسف / امتناف عثماف الّصمادي 34

.34  
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الّلوف يف الّصورة الّشعرية عند القدماء بالّشكل واذليئة واحلضارة يف رلاؿ وصف األشياء والّتجسيم 
  .35"ادلعنوي وبث احلياة يف اجلوامد ، بطرؽ الّتشبيو واالستعارة والّتمثيل يف تشّكل صورة بصرية

  فكانت الّصورة من ادلألوؼ وعرّب الّشعراء بالّصورة عن إحساسهم ادلرىف وعن وجداهنم فهي 
.وسيلتهم الّشعرية اّليت تزيد الّشعر مجاال   

  تشغل الّصورة الّلونية يف تشكيل أظلوذجها على فعالية احتواء أكرب قدر شلكن من الّتشكيالت 
ادلّتاحة ، حبيث تنطوي حتت لواء تشكيل صوري موحد وشامل وحاو يّتسع للكثًن من ادلشاىد 
والّلقطات والّرؤى اّليت تنهض يف إشاعة حساسيتها على أساس قيمة حضور الفعل الّلوين فيها ، 

وتعتمد يف تشكيل رؤيتها الّسيميائية على طاقة الّصورة مبحمل طبقاهتا وآلياهتا على توجيو الّداللة ، 
حبيث تصبح بؤرة الّلوف مركز إشعاع داليل إلشكالية ادلعىن الّشعري اّلذي ينفتح على لعبة تشكيل 

.وتدليل معا  

توّجو إشكالية  (لأللواف واخلطوط يف الّتصوير معاين ضمنية)ؽلكن القوؿ من خالؿ ىذه ادلعطيات إّف 
الّتوجو الّداليل لدواذّلا وحتّدد درجة إسهامها يف الّتشكيل العاـ بعد أف علمت ضمن طبقاهتا الّضمنية 

.على تشكيل صورهتا الّلونية داخل الّصورة الّشعرية   

ذاهتا فاعال دالليا وتشكيلها تنتهي عند  (الّلوف)  يلعب الّلوف لعبتو عند الّشاعر حٌن تكوف لفظة 
حدود عملو وإصلازه الّصورة الّلونية وىي تنعكس ارتداديا على رلمل الوحدات الّصورية الّسابقة ادلؤلّفة 

:ذلا لتضّخها بآليات الّداللة الّشعرية ادلوّجهة من طرفها   

           وأنا أىرب من صوت لصوت من بكاء لبكاء

           وّد قلبي لو تحّولت لماء 

                                                           

  1995.35 ، دار ادلعارؼ ، القاىرة ، 13يوسف حسن نوفل ، الّصورة الّشعرية والّرمز الّلوين ، ص - 35
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في كّل قطرة ...           وعروقي اشتعلت   

           شهوة المعجزة المنتظرة 

  . 36          وانخطاف بانفالق الّضوء لونا بعد لون

 (واطلطاؼ بانفالؽ الّضوء لوف بعد لوف)تتحّوؿ اجلملة اّليت تنتهي عندىا الّصورة الّلونية يف ادلشهد 
شهوة ادلعجزة )إىل مظّلة لونية حتتوي احتفاال مهرجانيا لّلوف يتناسب مع بلوغ ادلعىن الّشعري مرحلة 

من جهة ، ويستجيب يف الوقت نفسو للمضموف احلكائي اّلذي استغّلت عليو الّذات  (ادلنتظرة
وىي ترّد الّدواؿ  (عروقي اشتعلت/ وّد قليب / أىرب / أمسع )الّشاعرة يف أفعاذلا الدرامية ادلنتجة 

األخرى لتفعيل احلكاية الّشعرية يف سبيل خلق لعبة معىن تنطلق من بؤرة الّلوف احملّمل فإنّو غلّسد ما 
:أمكن من ادلعطيات القابلة لإلنتاج الّلوين ، من أجل تكوين صورة لونية   

           إنّما عمرك عمر ضائع من شبابي     

           في الّدروب المخطئة

           كّلما فّزت بعام 

           خسرت مهجّي عاما 

           وأبقت صدأه

           ثّم لم تحمل من الماضي

           سوى ذكريات من األسى مهترئة 

           نتعزى بالّدجى 
                                                           

  1997.36 ، 1مالمح من الوجو إالسيدو قليسي ، زلمد غفيفي مطر ، دار الّشروؽ ، القاىرة ، ط-36
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           إّن الّدجى 

           لّلذي ظّل مناه

  .37          تكئة

إّف الّدجى لّلذي / نتعّزى بالّدجى )جاءت الّصورة معّززة بالّلوف عرب قيمتو غًن ادلباشرة مكّرسة يف 
درجة لونية غاية يف العمق ، فكّلما كاف سواد أعمق وأبعد ، ( الّدجى)إذ يعكس  (تكئة/ ظّل مناه 

.صلح يف قيامو بدور ادلخلص ، عرب كّل معاين اإلخفاء واالحتماء والعزؿ   

  من خالؿ ما قدمتو ؽلكن القوؿ أّف داللة الّتشكيل الّلوين يف الّشعر انطوت على طاقة تعبًنية فيها 
من خصوصية الّشيء الكثًن ، حيث أهّنم مل يبالغوا يف استخداماهتم الّشعرية لّلوف بقيمو ادلتلفة ، لذا 

جاءت ألواهنم الّشعرية داخلة دخوال حيويّا فنّػّيا يف نسيج نصوصهم الّشعرية ، على عنصرا أساسيا من 
.عناصر بناء القصيدة   

:الحشد الّلوني   

  يعكس احلشد الّلوين يف القصيدة الّشعرية احلديثة رغبة تشكيلية وداللية يف إنتاج ادلعىن ، يسهم فيها 
الّلوف بتشكيالتو ادلتنّوعة إسهاما بالغا ، حبيث ػلصل قدر عايل من الّتوازي البنائي بٌن احلشد الّلوين 

.العامل واحلشد الّداليل الّناتج عرب حيويّة شعرية تنسجم فيها ادلكّونات إىل أعلى حّد شلكن   

  فيحاوؿ الّشاعر مبا انطوت عليو ّتربتو من حساسية لونية ظاىرة الّتشكيل أف تستثمر احلضور 
.ادلتنوّع لأللواف يف الّصورة الّشعرية اّليت يعمل عليها بدّقة   

                                                           

  93.37ديواف أمل دنقل ، ص -37
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فاحلشد الّلوين يف منطقة شعرية واحدة يشًن على تشكيل ادلعىن مجلة من ادلسائل الّداللية واجلمالية 
اّليت حتتاج إىل وعي شعري متمّيز يكوف بوسعو استثمار ىذا احلشد من أجل توسيع الرّقعة الّداللية 

.ادلتوازية لو   

  عّمد الّشاعر عز الّدين مناصرة إىل توظيف الّلوف ضمن شبكة متداخلة ، وبتكرار حيوي زاه فيو 
، ومن بٌن الّلوحات الّشعرية اّليت ازدىت باأللواف لوحة ...األمحر ، األصفر ، األخضر ، واألسود 

األخضر ضلعي ، األمحر دمعي ، األبيض مشعي ، األسود منفاي "خاّصة بالعلم الفلسطيين ادلقموع  
.38" ، وترحايل يف ىذا البلد  

فاألسود يرمز إىل الغربة و الّظالـ ، واألخضر اخلصب والقّوة وادلقاومة والعودة والوطن واألمحر مقاومة 
:وتضحية وحزف ، واألبيض رمز للّسالـ   

           في مجد ويرتفع الكنعاني 

           األخضر، زرعي ، داسوه بجرافات

           األحمر، باني لأليل وكشى من أجل منامات

           األبيض ، حقل الملح ، شربناه على المنعرجات 

. 39          األسود ، قهر في أضلعنا من زمن فاتن  

  فقد حتمل ىذه الّدالالت أخرى فاألمحر دـ نازؼ شهادة ، األبيض ملح وحبر ميت ، األسود واقع 
.ومستقبل وقهر ، وبتعّدد الّلوحات تتعّدد الّتأويالت   

                                                           

.2009 ، عز الّدين مناصرة ، دار اجملدالوي ، عّماف ، ط 398 ، ص 2األعماؿ الّشعرية ج-  38  
  23.39 ، ص 1األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج- 39
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  لقد أجاد الّشاعر عز الّدين مناصرة يف توظيفو لتكرار األلواف ومزجها خالؿ شاعرية لونية ففي 
تتعّدد األلواف بشكل عاـ وألواف الكفن بشكل خاص ، فقد  (يف األخضر كفّناه)القصيدة الّشهرة 

تكّررت ألواف العامل الفلسطيين األربعة وتداخلت واختلطت بأجواء الغربة واحلزف والّتضحية والّصفاء 
واحلداد واخلصب والّشهادة وادلقاومة وعمق الّتاريخ ، فكاف دتثيال مباشرا وغًن مباشرا تداخل فيو 

.البصري بالّزماين وادلكاين   

           األخضر كفّناه لعز الّدين مناصرة 

           باألخضر كفّناه

           باألحمر كفّناه 

           باألسود كفّناه 

           بالمثّلث والمستطيل 

  .40          بأسنا الّطويل

فهذه األلواف دتّثل ألواف العلم الفلسطيين وىذه األلواف ذلا دالالهتا الواسعة فلّلوف األسود يرمز إىل 
على الّنعيم "الّتضحية واالرتباط بادلوت ، واألبيض يعين الّصفاء والّطهارة والّنقاء واألخضر يدّؿ 

والّلوف األمحر إظّلا يشًن إىل الّدماء ، ولوف احلياة " والّنضارة ويوحي باألمل ويرتبط باجلوانب ادلشرقة 
" .فمنو حياة ادلولود ، ولوف القداسة إذ ارتبط بالفداء والطّاعة والّتضحية واالستشهاد  

 أّما الّشاعر أمحد عبد ادلعطي حجازي فقد رسم يف صورة شعرية حركة األلواف بقيمة ادلباشرة وغًن 
:مباشرة على سطح لوحة حتيل على فن الّرسم أكثر شلّا حتيل على فن الّشعر   

           امرأة بلورة مضوأة 
                                                           

  300.40عز الّدين مناصرة ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ص - 40
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           فستانها الحرير فضفاض بال مئزر 

           ذراعها الوردي رطح ، ناعم المنظر 

أمطر ...          كأنّما الّصيف عليها وحدىا   

           ولحظها ما أبرأه 

           وخطوىا صيحة رمل في انسحاب خّطها 

  .41          والشعر البنّي ناعم على أكتافها

/ ناعم / احلرير / مضوأة / بّلورة )  إذا حشدنا شبكة الّدواؿ الّلونية ادلتجّسدة على ضلو غًن مباشر 
الوردي ، البيّن فضال على كل )والّدواؿ الّلونية ادلتجّسدة بقيمها الّلونية ادلباشرة  (الّصيف/ ادلنظر 

الّدواؿ ادلصاحبة وادلساعدة وادلؤلّفة للّصورة الّشعرية ، سنجد أّف ىذا احلشد ودّقة وحرفية رّساـ يف 
  ، أسهمت يف رسم لوحة فنية تلعب فيها الكلمات لعبتها الّتشكيلية 42(شاعر يف رساـ

أّما الّشاعر زلمد عفيفي مطر يويّل قضّية الّتمازج الّلوين يف القصيدة الواحدة أعلّية كبًنة ، إذ ىو يعين 
دتاما خاّصية ىذا احلضور الّلوين ادلكّثف يف الّنسيج الّشعري ، وىو يبحث عن رؤية تشكيلو وداللية 

مهرة األلواف )ذات حضور قوي ومنتج يف تشكيل لعبة ادلعىن الّشعري يف القصيدة ففي قصيدتو 
األلواف / مهرة )توحي عشبة العنواف بقيمة ىذا الّتمازج ، حيث أّف الّدواؿ العنوانية الّلسانية  (ادلتداخلة

تشًن على ضلو بالغ الوضوح إىل نية استثمار خاصية احلشد الّلوين استثمارا سلّططا  (ادلتداخلة/ 
.وأصيال  

                                                           

  122.41ديواف أمحد عبد ادلعطي حجازي ، ص - 41
  123.42ينظر الّلوف لعبة سيميائية ، ص - 
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يتمّتع بكّل ادلواصفات الّداللية األّولية اّليت حتيل على اجلماؿ والّرشاقة واحليويّة  (ادلهرة)  إّف داؿ 
.والفتوة والّسرعة والثّراء  

ػليل على الّتصريح واإلعالف عن االنفتاح ادلطلق على فضاء الّلوف ، أّما داؿ  (األلواف)كما أّف داؿ 
.ادلتداخلة فإهّنا تدخل الّتشكيل العنواين يف فضاء حساسية حضور احلشد الّلوين والّنشر بو   

  تتأّلف القصيدة من ثالثة مقاطع تتنامى ظلّوا رامّيا متشابكا مبعرفة الّلوف وختضع يف عمومها لصوت 
  .(مهرة)الرّاوي الّشعري اجلمعي ، اّلذي يروي حكاية الّصورتٌن وىي تتمركز حوؿ الّداؿ الّرمزي 

احلمراء )تتناوب الّصفة تلوينية الّصرػلة على مهرتنا بٌن  (صوت)ففي ادلقطع األّوؿ ادلوسـو ب
:على ضلو تباديل وتداخلي  (واخلضراء  

:صوت   

           كانت مهرتها حمراء 

           تغسلها أعطية الّدم الّليلية 

           كانت مهرتنا خضراء

           أعشابا بريّة

           أمطرىا غير الّسنوات المشويّة 

  .43          فانشّق الّلون األخضر لونين

                                                           
 271، ص 2نزار القباين، األعماؿ الشعرية الكاملة، ج-43
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/ الّرمادي / الربتقايل / صفراء / بيضاء )إّف إثارة ىذا الّتمازج الباىر بقيمة الّلونية ادلباشرة والّصرػلة 
وبقّية الّلونية غًن ادلباشرة اّلذي اكتسبها بعض مفردات الّنص تقّدـ احتفالية مدىشة  (الّسماوي

.لتشكيل شعري ملّوف ، يستهدؼ الّتقليل من ضغط الّسياؽ الّداليل السليب اّلذي ينتجو الّنص   

  وؽلكننا استنتاج قدر من الّتعادلية بٌن القصيدة يف استخداـ كرنفاؿ األلواف ، وبٌن صورة احلزف 
.وادلأساة ادلتخفية يف ظالذلا   

:الحجح والّتجّلي   

  ترتبط صفة احلجب والّتجّلي الّشعرية بالّنص الّشعري ارتباطا وثيقا وصميميا منذ ظهور الّشعر 
إذ أّف عالقة الّشعر بالّسحر واحلجب واالحرتاؽ "بوصفو تعبًنا عن حالة إبداعية وإنسانية خاّصة 

عالقة وثيقية وجدلية منذ أقدـ العصور ، وىي عالقة تتجاوز حدود اإلؽلاف العلمي والّتصّورات 
ادلنطقية لألشياء لتدخل يف فضاء اإلحساس واحلدس ، وبقّي الّشعر بتجّلياتو ادلتنّوعة يلهم ىذه 

الّتصّورات ويدّعمها ويغّذىا مبزيد من الّرؤى واألحالـ واألىاـ وادلعتقدات وادلوروثات والطّقوس ، من 
أجل توكيد أعلى وتوثيق أشد حلميمية ىذا الّتفاعل مع جوىر الّشعر برؤيتو الباطنية العميقة وفضائو 

.44"ادلخصب بالغموض  

  ويتشّكل الّنص الّشعري بطبيعتو اجلدلية من خاصييت احلجب والّتجّلي ، يف لعبة معىن جدلية تظهر 
الّنص األديب عامة ال يكشف عن أبعاد البانية ألدبيتو إالّ بالقدر اّلذي "من الّدالالت بقدر ما ختفي 

  .45"ؼلفي

                                                           

 ، 2007 ، 1شعرية احلجب يف خطاب اجلسد ، زلمد صابر عبيد ، ادلركز الثّقايف العريب ، بًنوت ، الّدار البيضاء ، ط-44
 7.8.44ص
  45 .7 ، ص2005 ، 1ادلناصات والثالثي ، زلمد لطفي اليوسفي ، ادلؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر ، بًنوت ، ط- 45



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

110 
 

يتكّشف الّلوناف األبيض واألسود على ضلو سلصوص وجوىري عن قابلية فّدة يف االستجابة لثنائية 
احلجب والّتجّلي يف الّنص الّشعري احلديث ، من خالؿ دتظهراهتا احلّساسة يف ىذا اإلطار الّشعري 

.الّلوين   

ؽلارس الّشاعر أمحد عبد ادلعطى حجازي رغبتو الّشعرية العميقة يف تشغيل رثاء مدينة بغداد وىي 
:تعاين احلجب والقهر يف مرحلة زمنية معّينة من مراحلها   

           بغداد سور ، ما لو باب 

           بغداد تحت الّسطح سرداب 

           الفجر فيو 

           في سواد أحرف على الورق 

           والّشمس فيو 

.46          وشمعة ترا قّصت من حولها سود الّظالل   

 (سرداب / حتت الّسطح / ما لو باب / سور )  إّف آلية احلجب واحلرماف ادلتمثّلة بعمل الّدواؿ 
يف سواد أحرؼ على )تستدعي لتفريغ محولتو الّداللية يف باطن ادلشهد الّشعري ، حبيث تشتغل صورة 

، يف إشارة تغسيبية ووضعو داخل الّسور يف عمق الّسرداب ( الفجر)حاجبا أماـ إمكانية بزوغ  (الورؽ
. 

/ الّشمس )  فضال على أّف ادلوازيات الّداللية للفجر ختضع ىي األخرى آللية احلجب ذاهتا ؼ
مبا تنطوي عليو من إمكانية اإلنارة والعّماؿ الّشروؽ وحبث الّنور ختضع أيضا  (مشعة/ استدارة األفق 

                                                           

 ، 1ديواف أمحد عبد ادلعطى حجازي ، من رلمرة البدايات ، زلّمد عفيفي مطر ، دار دار الّشروؽ ، القاىرة ، ط- 46
1998.46  
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للّتقييد والقمع عرب فعالية الّلوف األسود وىو يعمل بأعلى طاقتو الّداللية اإلنتاجية ، يف ادلستوى 
، على الّنحو اّلذي تتنّكب فيو  (سود الّظالؿ/ من حوذلا / تراقصت )السيميائي الّتقليدي للّدليل 

. السيمياء الّلونية لألسود مهمو احلجب الّداليل للمعىن الّشعري   

  أّما الّشاعر زلّمد عفيفي مطر فيستثمر داللة صفاتو الّلونية يف نطاؽ األبيض واألسود بفعالية عميقة 
:، ذات حيوية شعرية تتجاوز حدود منتج الّصفة الّلونية يف نطاؽ الّصفة الّلونية مبعطياهتا الّلونية   

           أيّها الخوف البدائي العميق 

–إبرتك الّسوداء –           تنسج الّليل   

            بالحلم وأشعار الجنون

البدائي ، / اخلوؼ )  الّشبكة الّلغوية ادلؤلّفة لنسيج ادلقطع الّشعري حتتشد تقريبا يف خّط داليل واحد 
األسود اّلذي يشع )يتمركز حوؿ بؤرة الّلوف  (أشعار اجلنوف/ احللم / الّسواد / الّليل أبرتك / العميق 

عرب حجبو وّتّليو بٌن كوكبو الّدواؿ ويسهم يف إشاعة فضاء داليل يرسم صورة ادلعىن الّشعري رمسا 
.لونيا، يهيمن عليو الّسواد اّلذي يضاعف من قوة الّدواؿ احمليطة باّّتاه انعكاس الّسود على فضاءاهتا   

يتشاكل الّلوناف األبيض واألسود تشاكال دالليا واضحا عند مطر من خالؿ فعالية احلجب والّتجّلي 
:اّليت تقود إىل تأسيس داليل يناسب ادلعىن الّشعري   

           صوت يتلّوى في القلح 

           في ركن ناء مهجور

           البرج قديم ، والّسور

           قرميد حّي حفر ، صوت يتلّوى في القلح 
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           وابيّضت عيني ، 

           والّصوت األسود في الّصور 

           مازال يحفر أشكال الطّير 

           ويلّون أقواس ضباب 

  .47           وطرائف نخل مسحور

/ الّصوت )، والّنعتية اإلقاعية  (أبيضت)الّدائرة الّلونية اّليت يتحّرؾ فيها الّداؿ الّلوين بطاقتو الفعلية 
( أبيضت عيين)تفتح اجلدؿ الّلوين بٌن األبيض واألسود على فعالية حجب رمزية فجملت  (األسود

تعمل دالليا على  (األسود يف الّصدر/ الّصوت )تعمل دالليا على حجب الرؤية عن العٌن ، ومجلة 
.حجب البهجة والفرح  

  كما يسهم االستخداـ الّلوين غًن ادلباشر يف إنتاج بالغة نادرة يف حساسية االستخداـ الّلوين 
الّشعري عرب وسائل جديدة ، إذ أّف القراءة البصريّة آلفاؽ الّتشكيل الّلوين يف الّصورة الّشعرية وّتلياتو 

تكشف عن رؤية نوعية يف احلصوؿ على طاقة معىن كامنة يف خصوصية الّلوف ، تعمل يف داخل 
الّنص الّشعري على إنتاج لعبة ادلعىن ، على الّنحو اّلذي تكوف فيو اإلشارة الّلونية ذات تأثًن حاسم 

.يف توجيو لعبة ادلعىن ضمن أفق داليل خاص  

  تشتغل ثنائية الّضوء والّظل يف شعرية أمحد عبد ادلعطي رلازي على حتفيز الّتلّقي البصري الستقباؿ 
بالغة الّلوف بقيمة غًن ادلباشرة ، شلّا تنطوي عليو ىذه الثّنائية من حساسية لونية تنتج ادلعىن الّشعري 

:ادلقيم يف ظالؿ الّلوف وطبقاتو   

           لماذا تظّل ذراعي تضرب في الّشجرات 

                                                           

  241.47من رلمر البدايات ، ص - 47
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           بغير ذراع 

           ويبهرني الّضوء والّظل حّتى 

           أحسن كأّني بعض ظالل ، وبعض ضياء 

           أحسن كأّن المدينة تدخل قلبي 

           كأّن كالما يقال 

           وناسا يسيرون جنبي 

  .48          فأحكي لهم عن حبيبي

بعض ظالؿ . حّّت أحسن كأيّن / يبهرين الّضوء الّظل ) إّف اجلملة ادلركزية يف أظلوذج الّتعبًن الّشعري 
ضمن الّتشكيل الّصوري للمشهد الّشعري ادلهيمن على الّصورة ، حتّوؿ فعالية اإلهبار  (وبعض ضياء

 رالبصري يف ادلرحلة األوىل من تلّقي الّضوء والّظل إىل حالة اندماج قصوى هبما إنتاج لوين احلضو
 الّلوين اجلديل للّضوء والّظل يف قدرهتما على أنتاج لوين 

  كما أّف اإلػلاء الّلوف يعّد من أساليب الّتشكيلية ذات القيمة اجلمالية األعلى من حضور الّلوف 
بقيمة ادلباشرة ، دلا تنطوي عليو فعالية اإلػلاء من فضاء مفتوح ال تربطو حبدود لوف مصرح بو ذي 

إحالة داللية ؽلكن لتوّصل إىل حدودىا بسهولة ، بل يرتؾ اجملاؿ واسعا وعميقا  ورحبا آللية الّتأويل 
لكي تعمل بأعلى طاقاهتا اإلنتاجية من أجل التقاط لعبة ادلعىن داخل فضاء اإلػلاء ، وىو يستمّر يف 

  .49إنتاج داللية ال يتوّفق عند حّد معٌّن 

                                                           

  192.48ديواف ، أمحد عبد ادلعطي حجازي ، ص - 
  195.49ينظر الّلوف لعبة سيميائية ، فاتن عبد اجلّبأر جواد ، ص - 
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يويّل عبد ادلعطي حجازي يف ىذه الفّعالية الّلونية أعلية كبًنة تفوؽ استعمالو لأللواف الّصرػلة بقيمتها 
يف جوؼ العالقة الّلونية الغائرة يف عمق الّداؿ ، اّليت " ادلكنونة"ادلباشرة ساعّيا إىل استثمار الطّاقة 

.تكتسب مجاليتها من فضاء حضورىا يف منطقة اإلػلاء الّلونية   

  ففي إحدى صوره الّشعرية حلاؿ الّذات الّشعرية وىي تتطّلع إىل دور أكثر قيمة وحضور أو إنتاجا 
بوصفو ادلكّوف األبرز للّصورة ادلراد تنفيذىا  (لوف)يف سياؽ الّتجربة يظهر الّداؿ الّلوين ادلّتكر   

           مازال فّي من بريق الّدم لون 

           وشعاع 

           فلتنفخوا أجواقكم في الّشمس 

   50          أيّها الجنود

مبرجعها الّصوتية الّداللية اّليت يف طّياهتا أكثر من زلتمل لوين ، قد ال يكشف عن  (بريق)إّف لفظة 
قيمة لونية واضحة زلسومة ، لكّنها ختتزف مجلة من األطياؼ الّلونية ادلتداخلة ، غًن أّف إضافتها إىل 

بادلعىن االحتفايل الّضاج  (الّدـ)الّدـ حتسم ىذا الّتداخل ، وحتيلها على منطقة لونية يرتّكز فيها لوف 
على قيم  (الّدـ/ الربيق )بالّتوّفر والّثورة واالندفاع واحلرارة حيث ينفتح ىذا ادلدى الّلوين ادلوحى بو عرب 

وىي ذات قيمة الّلونية ادلتحصلة  (وشعاع)إػلائية أوسع من خالؿ فعالية العطف الّلونية الغًن ادلباشرة 
إىل فعالية شعرية ذات قيمة إشارية أكثر هباء وحساسية من خالؿ ما تضّخو  (لوف/ الّدـ / بريق )من 

  .(بريق الّدـ لوف)من طاقة لونية حتاكي األطياؼ الّلونية احملّددة اّليت أنتجتها صورة  (شعاع)لفظو 

:الّلون وأبعاده الّنفسية واالجتماعية والثّقافية   

                                                           

  245.50ديواف عبد ادلعطي حجازي ، ص - 



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

115 
 

  إّف اختيار األلواف يف الّشعر يرجع إىل دوافع متعّددة منها نفسية ال إرادية ومنها عقلية إدراكية ، 
ومن خالذلا تأيت األلواف بدالالت مباشرة أو بدالالت رمزية قابلة للقراءة ادلتعّددة حبسب جنس الّلوف 

 ودرجة تأثًنه يف ادلتلّقي ، ومقدار مزاجية الّشاعر وطبيعة ادلوقف والّتجربة 

  إّف الّلوف عنصر من عناصر الكوف اّليت تعّد مفردة من مفردات الوجود وتربز بوصفها مكّونا من 
مكّونات اجلماؿ يف حياتنا ، والّشعر بوصفو قيمة مجالية يف ذاتو يّتخذ من الّصورة وسيلة من وسائل 
تأصيل إبداعو ، وىذه الّصورة تعتمد على وسائل تشكيل األلواف واخلطوط للّتعبًن عن احلب والكره 

  . 51"واحلزف والربودة والّتوتر والّسكوف وغًنىا

.ومن ىنا صلد أّف لأللواف أثرا بالغا يف الّنفوس ، يتفاوت هبا الّتأثًن من شخص إىل آخر  

  إّف األلواف توحي باالنسجاـ أو بالّصخب ، وهبذا تبدو دتثيال حّسيا لدواخل الّشخصية أو أفكارىا 
وقد زودهتا الّلغة العربية بأمساء كثًنة لفهم منها األلواف وتساعدنا على الّتمييز بٌن تدرجات الّلوف 

  52"الواحد

: البعد الّنفسي   

 لأللواف دور يف الّتأثًن على الّنفس وادلزاج ، وذلا ارتباط واضح وتأثًن جايل يف حياتنا اليومية ، فمنها 
ما يبعث على إثارة الّنفس ومنها ما يهّدئها ، ومنها ما يوحي بالرّاحة ، ولكن لوف معىن نفسي نابع 

من قدرتو على إحداث مجلة من االنفعاالت والّتأثًنات الّنفسية ادلتكّونة أصال من الّتأثًنات 
.وادلستويات الثّقافية والبيئية يف تشكيل معىن الّلوف   

                                                           

  221.51، ص 1999ينظر تقنيات الّتعبًن يف شعر نزار قباين ، بروين حيس ، ادلؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر ، بًنوت - 
وساـ زلمد منشد اذلاليا ، رلّلة القادسية للعلـو اإلنسانية ، اجملّلد الثّاين  (رلموعة عبد احلائط يف ادلرآة)ينظر الّلوف ودالالتو يف - 

  2.52ص  . 1/2009العدد  : عشر 
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ويف الرّتاث الّنقدي العريب قد أشار ابن حـز إىل تأثًن األلواف يف الّنفس وذلك مبا أورده عن بعض 
أنّو أثىن بابن أسود ألبيضٌن ، فنظر إىل أعالمو فرآه ذلما من غًن شك ، فرغب أف يوقف "القاّفة 

على ادلوضع اّلذي اجتمعا عليو ، فأدخل البيت اّلذي كاف فيو مضجعهما ، فرأى فيما يوازي نظرة 
ادلرأة صورة أسود على احلائط فقاؿ ألبيو من قبل ىذا أتٌن بابنك ، ومغزى ىذا أّف االبن ولد أسود 
لكثرة مداومة الّزوجة الّنظر إىل صورة األسود على احلائط اّلذي كاف لو أثر يف نفسها حّّت انعكس 

  .53"على جنينها

  ويف العلم احلديث اّتسعت دائرة دراسة الّلوف وتأثًنىا على الّنفس ، فقد غدا اختيار الّلوف دليال 
على ميوؿ الفرد وحالتو النفسية ، فأثبتت كثًن من األحباث مدى عالقة األلواف ادلفّضلة لدى اإلنساف 
مبيولو وأىوائو ونشاحو وحالتو الّنفسية ، كما ثبت أّف لكل إنساف ألواف معّينة تثًن لديو احلركة ، وألوانا 

  .54"أخرى مهّدئة ومسّكنة 

  وبناء على ذلك فقد اىتّم األطّباء وعلماء الّنفس هبذا دلا لأللواف من أثر يف شفاء ادلرضى ، فقد 
أثبتت األحباث أّف الّلوف األزرؽ واألخضر واألبيض تريح العضالت وّتلب اذلدوء والرّاحة والّنـو ، 
كما أّف ىناؾ إمجاعا من األطباء الّنفسّيٌن على أّف الّلونٌن األزرؽ واألخضر قد يؤثّراف إغلابا على 

" .اإلنساف ، ألهّنما يؤدياف إىل استقرار احلالة الّنفسية والّتخّلص من اخلوؼ والّتوتّر  

  وبناء على ما تقّدـ ال ؼلفي ما لأللواف من تأثًن على نفس اإلنساف ، إذ إّف العالقة بٌن الّلوف 
والّنفس اإلنسانية تعتمد على ادلخزوف الفكري والثّقايف لإلنساف ، وقد جلأ الّشعراء إىل استخداـ 

األلواف يف شعرىم ، ويف كثًن من األحياف اخّتذت ىذه األلواف مدلوالت نفسية عاش ّتربتها الّشاعر 
. 

                                                           

  53.(قوؼ)مجع قائف وىو اّلذي يقضي الّنظر ويتتّبعو ، ينظر لساف العرب ابن منظور ماّدة : القاّفة - 
  72.54ينظر الّلوف ودالالتو يف شعر البحرتي ، ص - 
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  ظهرت قدرة الّشاعر عز الّدين مناصرة على توظيف الّلوف وتسخًن ادلفارقة الّلغوية بأرقى ّتّلياهتا ، 
فالّلوف ذو داللة " فادلوت األبيض يف بصمات العّشاؽ ادلرحتلٌن"عندما حتّوؿ األبيض إىل لوف ادلوت 

نفسية واضحة تتناسب مع احلالة الّنفسية للّشاعر ويقّدـ الّشاعر أمل دنقل يف إحدى قصائده ّتربة 
ادلوت بكّل ما تنطوي عليو من خصوصية وإشكاؿ ، بوصفها ّتربة لونية عرب قيمة لونية غًن مباشرة 
تتحّرؾ على نسق الرّتميز يف سبيل إظهار طاقة لونية غائبة ، ذات بعد مستدعى على استحضارىا 

:وتشغيل لونيتها اجملازية لّلوحة الّشعرية   

           عائدون 

           وأصغر إخوتهم ذو العيون الّصغيرة 

           يتقّلح في الجّح 

  (يشتعل الّرأس شيبا)          وعجوز ىي القدس 

           تشّم القميص 

           فتبيّض أعينها بالبكاء 

           ال تخلع الّثوب حّتى يجيء 

            لها نبأ عن فتاىا البعيد

مراع من الّشوك – إن لم تكن أنت فيها –           أرض كنعان   

           يورثها الّلو من شاء من أمم 

           فاّلذي يحرس األرض ليس العيارف 

           أنّا اّلذي يحرس األرض رّب الجنود 
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           آه من في غد سوف يرفع ىامتو 

  .  55          غير من طأطأوا حين أّز الّرصاص

حيث أّف ادلوت ىنا يتخّلص دتاما من مرجعيتو االجتماعية ادلألوفة ذات الطّقوس ادلتعارؼ عليها 
.ويتحّوؿ إىل ّتربة صوفية عرفانية عميقة   

:  كما استخدـ زلمد عفيفي مطر الّلوف الفّضي ومحّلو بعد نفسّيا متمّثل يف ادلعاناة والفقداف   

           رأيتها تفتح في الّسماء

           نافذة فّضّية 

           رأيت في بسمتها فراشة الّدمع 

  .56            وزىرة األلم

كّل معاين الرّّقة والثّقافة واجلماؿ واحلرّية وتأخذ يف الوقت نفسو  (زىرة/ فراشة )فقد أخذت دالليت 
.كّل معاين الفقداف وادلعاناة والوجع وادلأساة (األمل/ الّدمع )من دالليت   

  كما يلتفت نزار قّباين باحثا عن الّلوف األزرؽ ادلغري ليجده يف عيوف احلبيبة موجا من البحر ، وزرقة 
:من الّسماء فيهتف   

           الموج األزرق في عينيك

           يدعوني نحو األعماق 

           وأنا ما عندي تجربة في الححّ 

                                                           
  .281ديواف أمل دنقل ، ص -  55
  56 .247عفيفي مطر ، من رلمرة البدايات ، ص - 
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           وال عندي زورق

           إّني أتنّفس تحت الماء 

  .57          إّني أغرق أغرق أغرق

إّف توظيف الّشاعر لّلوف األزرؽ داللة على اإلثارة العاطفية واالصلذاب كما أّف الّشاعر بٌّن البعدين 
:اجلمايل والّنفسي يف قولو   

           وبيتي من ضوء عينيك وضوء

           أنت لي رحمة من الّلو بيضاء 

مخدة بيضاء ...           لك ما شئت معصم وذراع وفهد   

  .58          فانسابي على الّشوق المخيف بدنا كالّشمعة البيضاء

فراشة ، سّلة ، )  فكلمة بيضاء زلمولة على تركيب الّصفة األمر اّلذي لـز أف يكوف ادلوصوؼ مؤنّثا 
وّتمع دالالت الّلوف األبيض مؤنّثا يف اإلطار اجلمايل الّذي غلب على شعره ،  (رمحة ، سلدة ، مشعة

فالفراشة مجلة إذا غلب عليها الّلوف األبيض والّسّلة شلزوجة بالّلوف األبيض وألواف الزّنبق ، وادلخدة 
البيضاء داللة إىل اجلماؿ واذلدوء والّتناسل ، والّشمعة البيضاء إشارة إىل الّلقاء والّشوؽ واالحتفاؿ 

:واالبتهاج ، ويف مكاف آخر يقوؿ نزار   

  59          من بحار األسى، وليل اليتامى          تطلع اآلن زىرة بيضاء

                                                           

....... ديواف، نزار القباين، ص- 57 
  138.58 ، ص 9نزار قّباين األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج-

  410.59 ، ص 3نزار قّباين ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج- 
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وىذا " ، (زىرة بيضاء)يف ىذا ادلقطع ادلكّوف من عبارات احلزف واألسى ، يهّل علينا الّشاعر بعبارة 
الرّتكيب ادلليء مع احتوائو على الرّائحة العطرة ادلستمّدة من الّزىرة فجاء دور الّلوف ليضفي بظاللو 

والرّاحة الّنفسية اّليت محلها لنا الّشاعر عرب " ادلليئة بالّدالالت اجلميلة وىي األمل واحلياة الّسعيدة
األجياؿ وأخرجها من احلزف واألمل كي يولد ىذه احلياة ، فداللة الّلوف األبيض قصدية مستوحاة من 

.الّنص مل تنحرؼ عن مدلوذلا احلقيقي  

  وكما صلد أّف الّشاعرة نازؾ ادلالئكة استعملت الّلوف األمحر كتعبًن عن عاطفة احلب وحرقتو وأمل 
:الوحدة ، ألّف الّلوف األمحر بداللة احلرارة والتوىج قد يؤثّر على نفس اإلنساف   

           لم يزل يتبعنا مبتسما بسمة حّح 

           قدماه الّرطبتان 

  . 60          تركت آثارىا الحمراء في كّل مكان

:أّما الّشاعر حسب الّشيخ جعفر فقد اخّتذ من الّلوف تعبًنا عن دوافع نفسية أيضا   

           في أمطار المدن الّليلية توقضني من نومي 

  .61          دقّات وخطى تتباعد ، أـبعها في األروقة البيضاء

يف أمطار ادلدف )يف ىذا الّنص الّشعري امتزجت لوحتاف متضادتاف األوىل دتثّلت يف الّلوف يف قولو 
فالّلوف األبيض ىنا مل يقصد بو ( أتبعها يف األروقة البيضاء: )والثّانية دتثّلت بالبياض يف قولو (الّليلية

الّشاعر مبعناه الظّاىري ، أي بداللتو ادلعروفة إظّلا كاف ىذا ادلقطع يعرّب عن بصيص من األمل لدى 
الّشاعر عندما أراد أف يبحث عن أفكاره يف األروقة ادلضيئة إذ ػلاوؿ استعادة ىويّتو الّضائعة يف 

                                                           

  60نازؾ مالئكة الّديواف - 
رغبة حتت شجر الّنخيل ، دار احلرّية للطّباعة ، اجلمهورية العراقية ، ادلكتبة  (عرب احلائط يف ادلرآة)حسب الّشيخ جعفر ، ديواف - 

  61. 113، ص 1977الوطنية بغداد  
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أي يف اذلواجس ادلظلمة والّروح ادلكتئبة ، فكاف اختيار ىذا الّلوف تعبًنا عن دافع نفسي  (ظلمة الّليل)
حاوؿ من خاللو الّشاعر أف ػلمل اذلدوء والّسكينة زلل حالو االضطراب اّليت ختيم على نفسو ، واّليت 

.جعلتو يف سبات ونـو  

ولوف  (على الّشاطئ األخضر)  واختارت الّشاعرة عاتكة اخلزرجي الّلوف األخضر يف قصيدهتا 
الّشاطئ ىنا غًن موضوعي ، لكّنو يعكس حالة نفسّية خاّصة بالّشاعرة ، فرمّبا أرادت عاتكة بعد 

رحلة آالمها وشعورىا بالقلق أف ختلف جّوا ذلا من الّسرور واحلياة واالنتعاش مبشاىد الطّبيعة ادلتألّفة 
:فرمزت بذلك الّلوف فتقوؿ   

           خبرت من العيش أيّامو          وعّدت أجر الخطى من ندم

           وأودعت قلبي وأحالمو          لدى معبد شّدتو من ألم

           ىناك على الّشاطئ األخضر    ىناك بعيدا على األفق

  . 62          إلى عالم مشرق مسفّر           ودنيا تموج بسحر السفق

وتّتفق الّشاعرة صلاة عبد الّلو مع عاتكة اخلزرجي يف توظيف الّلوف واعطائو بعدا نفسّيا ، حيث 
:، لتقوؿ  (مكادلة)جّسدت تطّلعها إىل احلرّية ولقاء احلبيب يف قصيدهتا   

...          ىاتف القلح عاطل   

           كيف أخبرك بلغة األسالك 

           أّن الفراشات غزت الّنافذة 

  63          فصار الموعد أخضر

                                                           

  306.62، ص 1986اجملموعة الّشعرية الكاملة ، عاتكة اخلزرجي ، باب الّنفس  مطبعة حكومة الكويت - 
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:البعد الثّقافي   

  ظهرت ثقافة الّشاعر ادلعاصر يف جوانب كثًنة من شعره ، وكاف لأللواف حّيز من ذلك ، إذ 
عكست أحيا بعض جوانب ىذه الثّقافة فقد أورد نزار قّباين يف ثبات الّلوف األمحر اّلذي يرمز بو 

:اجلرائد إىل أخبار احلّساسة اخلطرة ، وكأهّنا أخبار مل تتغًّن منذ زمن   

           جرائد الّصباح ما تغّيرت 

  .64          األحرف الكبيرة الحمراء ما تغّيرت

ـّ للواقع العريب اّلذي يرفض الّتغيًن والّتبديل ، فجاء بالّلوف األمحر ليبٌّن الطّبيعة اجلنسية اّليت  يف ىذا ذ
حّّت يف شلارستو للثّقافة ، فاجلنس ىو احملور  (احلاكم)حتكم عقل اإلنساف العريب ادلتمّثل برأس اذلـر 

األساس يف تفكًنه ، وىذا نقد الذع لزعامة األزمة العربية مع عدـ تصرػلو باجلنس ، إالّ أّف الّلوف 
األمحر أعطى ىذه الّداللة ادلاجنة ، فاألحرؼ تدّؿ على الثّقافة العربية واحلمراء داللة على اإلثارة 

.اجلنسية والثّقافة االستهالكية لزعامة األّمة العربية   

  كما صلد عز الّدين مناصر والّداللة الثّقافية يف صور شعرية امتازت باجلّدة واإلبداع يف قصائده 
.الّصفراء ، واجلرائد الّصفراء   

           يقرأ الجريدة الّصفراء ، تحت شعاعات قنديل البحر 

  . 65          وكنت تبدأ قصيدتك من الصفر األصفر

   ينسحح العاشق من حفل األضواء         

                                                                                                                                                                                     

  1992.63صلاة عبد الّلو ، قيامو االستفهاـ ، دار الّشؤوف الثّقافية ، الطّبعة األوىل ، بغداد - 
  115.64 ، ص 1نزار قّباين ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج- 
  301.65 ، ص 1عز الّدين مناصرة ، األعماؿ الّشعرية ، ج - 
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  .66          يتركهم في قاع دّخان الكلمات الّصفراء

أّما الّشاعر عبد ادلعطي حجاي فهو موّلع بالّلوف األخضر ولعا ذاكراتيا كبًنا ، إذ ىو أحد عناصر 
الّصراع اخلفي اّلذي مارسو شعريّا على نطاؽ واسع بٌن الرّيف وادلدينة ذلك الّصراع اّلذي تشتغل ّتربة 

.حجازي الّشعرية والثّقافية ونقلها على مرحلة تطّور مهّمة يف فرتة الّتكّوف الّشعرية األوىل واألكثر أعلّية  

  فاألخضر ىو القرية والطّفولة والرباءة والّتسامح والبساطة والّتعاوف والطّبيعة ادلعطاء ، يف مقابل 
.األخضر ادلديين ادلتحّرؾ على دالالت تقف على الّضد من معىن األخضر الرّيفي   

  يسّلط الّشاعر كامًنا تصّور رحلة األخضر الرّيفي وحتكي معاناتو بٌن قّوتو وضعفو يف مسًنة الّتدليل 
.الّشعري   

 

           سّلة الّليمون 

           غادرت القرية في الفجر

           كانت حّتى ىذا الوقت الملعون

           خضراء منداة بالطّل 

           سابحة في أمواج الّظلّ 

  .67          كانت في غفوتها الخضراء عروس الطير

                                                           

  411.66 ، ص 1ادلرجع نفسو ، ج - 
  125.67ديواف عبد ادلعطي حجازي ، ص - 



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

124 
 

حيث أّف  (كانت يف غفوهتا اخلضرا)و  (خضراء منداة بالطلّ )تربز قّوة الّلوف األخضر الطّبيعية يف 
فتأخذ رمزية تدليلها الّشعري من حساسيتها  (القرية)كثافة كثافة اخلضرة وقّوهتا ترتبط بوجودىا ادلكاف 

.ادلكانية اّليت تكشف عن رؤية ثقافية ، حتيل إىل فضاء القرية الّزراعي على طبيعة األشياء وقّوهتا   

خضراء منداة / كانت حّّت ىذا الوقت ادللعوف )  إّف الّصورة مرتبطة بقّوة خضرة الّلوف وتتمّثل يف 
اّلذي ىو بال شّك ( ىذا الوقت ادللعوف)فهي تعكس ّتربة فقداف وخسارة لقّوة األخضر بعد  (بالطلّ 

وقت ادلدينة ، اّلذي ينزع من األخضر قّوتو وىو ؼلسرىا شيئا فشيئا يف رحلتو الّتجارية من القرية على 
  68ادلدينة على الّنحو اّلذي يتخّلى فيو عن سحر األخضر وطبيعتو كاشفا عن بعد ثقايف

كما يشتغل الّلوف األبيض يف قصائد عبد ادلعطي حجازي أكثر األحباف باالستناد إىل ادلرجعّية 
:الثّقافية   

 

           وأقبلت سّيارة مجّنحة

           كأنّها صدر القدر

           تقل ناسا يضحكون في صفاء

           أسنانهم بيضاء في لون الّضّياء

           رؤوسهم مرّنحة

  .69          وجوىهم مجلّوة مثل الّزىر

                                                           

  105.68ينظر الّلوف لعبة سيميائية ، ص - 
  116.69ديواف ادلعطي حجازي ، ص - 



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

125 
 

أقبلت )مل يتدّخل الّلوف يف الّصورة الّشعرية تدّخال عفويّا مباشرا بل إّف الوصف الّتشبيهي احلركي 
تعكس فضاء داللّيا واضحا للمعىن الثّقايف االجتماعي اّلذي يؤطّر  (كأهّنا صدر القدر/ سّيارة رلّنحة 
.لوحة الّصورة   

ويوسع بقّوة  (تقّل ناسا يضحكوف يف صفاء)  ويتضاعف ىذا ادلعىن يف الّسطر الّشعري ادلوايل 
:ووضوح ادلعىن الثّقايف ويقوؿ نزار كذلك يف ىذه األبيات   

           ما بقي من بجعتي البيضاء سوى ريشها الفّضي المتناثر

  .70          وسوى دموعها الممتزجة بمياه البحر األبيض المتوّسط

.فادلسّمى للبحر هبذا االسم وربطو بالّلوف ما ىو إالّ ترسيخ لفكرة ثقافية ذات بعد تارؼلي وإقليمي  

 

 

:البعد االجتماعي   

لقد ضمن الّشاعر ادلعاصر أبعادا اجتماعية كاف لّلوف ظهور يف كثًن منها فضّل العرب البشرة البيضاء 
على غًنىا ، وفقد كانت ادلرأة البيضاء زلّببة إىل نفوسهم ، شلّا جعل الّشعراء يصفوف احملبوبة بأهّنا 

بيضاء دلا يعكس ذلك من مسات الّطهارة والّنقاء اّليت ولدىا الّلوف األبيض يف أذىاهنم ويظهر ذلك يف 
:قوؿ نزار   

  .71          وثديك الفلي كوم سنا          يغمي على البياض منو القماش

  .72وعرشت على بياض وجهها كزنبقة:  ويقوؿ 
                                                           

  297.70 ، ص 2 نزار قّباين ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج 
  78.71 ، ص 1نزار القّباين ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج -
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  (طجعةضإىل ـ)ويقوؿ نزار يف قصيدتو 

           ويقال عن ساقيك أنّهما               في العرى مزرعتان للفل 

           ويقال أشرطة الحرير ىما           ويقال أنبوبان من طل

           ويقال سالالن من ذىح             في جورب كالّصبح مبتلّ 

           ىرب الّرداء وراء ركبتها          فنعمت في ماء وفي ظلّ 

           وركضت فوق الياسمين فمن       حقل ربيعي إلى حقل 

           فإذا المياه ىناك باكية               تصّبو إلى دفء إلى وصل  

           يا ثوبها ماذا لديك لنا               ما الثّلج من أنباؤه قل لي 

           إّن تحت نافذة البريق على         خيط غزير الّضوء مخضل

           ال تمنعي عّني الثّلوج وال          تخفي تتاؤب منزر كحلي 

  . 73          إّني ابن أخصح برىة وجدت     ال تزعجي ساقيك بل ظّلي

فالّشاعر ىنا ال ينظر إىل األلواف نظرة سطحية أو إىل الّداللة الظّاىرة منها بل ػلاوؿ أف يغوص يف 
أعماقها ، ويبحث عن مكنوناهتا ألنّو ال يهّم كاإلنساف العادي بكلّ ما ىو سطحي ، ويف مدلوؿ 

.الّلوف ىنا يتوّجو ادلرأة من خالؿ األضداد ، حيث كاف نزار اىتماـ خاص بادلرأة  

                                                                                                                                                                                     

  142.72 ، ص 1نزار القّباين ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج - 
  144.73 ، ص 1نزار القّباين ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ج - 
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  وضلن أماـ شاعر ثّر بعث ادلرأة على مرش قلبو ، فنرى أّف الّصورة الّشعرية يف قصائده ّتعل من ادلرأة 
مالكا ، لذا نراه انتقل يف وصفها من اخلاص إىل العاـ ، فهو يتحّدث عن جسدىا وأحزاء ألوانو ، 

  .(...من لوف الّشعر العيوف ، الشعاه ، الّساؽ )

:وقولو كذلك يف ربط احللم االجتماعي بالّلوف   

           مازلنا منذ القرن الّسابع

           خارج خارطة األشياء 

           نترّقح عنترة العبسيّ 

           يجيء على فرس بيضاء

  .74          ليفرج عّنا كربنا

من زاوية بصريّة فهي داللة حقيقية مباشرة تتّم عن ىذا الّلوف  (فرس بيضاء)فلو نظرنا إىل داللة 
األبيض ، فالّلوف ىذا أعطى داللة احللم ، ومبا أّف القصيدة قيلت بعد حرب حيزراف البّد أف يكوف 
ذلا داللة أعمق من احللم الرومنسي اّلذي يعين الّزواج واحلب ، فهنا نستدّؿ على احللم ، األكرب مع 

اّلذي حّقق البطوالت ودافع عن شرؼ القبيلة ، فالّلوف يرّشح  (عنرتة)وجود الّشخصية األسطورية 
.داللة احللم األكرب وىو ختليصا من الّذّؿ واالحتالؿ  

  يطرح الّلوف األمحر يف شعرية أمل دنقل بوصفو عالمة للطّبقة الرّاقية األرستقراطية ادلرتفة ذات 
الّسلوؾ األخالقي ادلشبوه ، حيث يشرتؾ الّلوف األمحر يف صناعة أظلوذجو الّتشكيلي باحّتاد بٌن صورة 

:الّدـ والّرذيلة معا داخل مشهد حكائي بصور احلاؿ الّشعرية   

من يوقف في رأسى الّطواحين ؟..           آه   
                                                           

74............................................. 
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           ومن ينزع من قلبهم الّسكاكين 

           ومن يقتل أطفالي المساكين

           لئال يكبروا في الّشقق المفروشة الحمراء

           خّدامين

           مأبونين

           قّوادين

           من يقتل أطفالي المساكين ؟

           لكيال يصبحوا في الغد شّحاذين

           ستجدون أصحاب الدّكاكين 

  .75          وأبواب المرابين

بؤرة صورية لتمثيل واقع اجتماعي وإنساين خاص ومعٌّن وتنتج ىذه  (الّشقق ادلفروشة احلمراء)ؼ
البؤرة قّوة داللية موّجهة ضد متل الّشاعر وطبقتو االجتماعية ، حيث يرفض االطمئناف دلسًنة احلياة 

بعد  (خّدامٌن ، مأبونٌن)الّتقليدية يف الّتطّور والّنمو على الّنحو اّلذي غلعل من أطفالو ادلساكٌن 
 سقوطهم يف ىذه البؤرة ادلكانية الّلونية اّليت ؽلنحها الّلوف األمحر صفتها الّداللية ادلعروفة شعبّيا 

ينتج داللتو باستخداـ الطّاقة الّتشكيلية لّلوف األمحر وىو ال يكتفي ىبا  (الّشقق ادلفروشة)  إّف ادلكاف 
.بوصفو وصفا تقليديّا وبل يعيد إنتاجها ادلكاين مبا يناسب الوضع الّشعري القار يف عمـو الّصورة   

                                                           
  .318ديواف أمل دنقل ، ص - 75
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  أحّب العرب العيوف الّسوداء وتغنوا هبما دلا ذلما من دور فاعل يف إبراز مجاؿ ادلرأة كما تعارفوا أّف 
:العيوف احلور والّسود مسة مجاؿ شلّيزة للمرأة وىذا ما ذكره الّشعراء ورّددوه يف أشعارىم بقوؿ نزار   

           يا شعرىا على يدي 

           شالل ضوء أسود 

           ألّفو سنابال 

  .76          سنابال لم تحصد

ففي ىذه القصيدة وصف للّشعر األسود ، فال نرى يف ىذه القصيدة فد حاد عن ادلوروث القدمي ، 
وقد كّرر نزار ىذه األلفاظ وىي سوار الّشعر مقرونة بالّليل داللة على شّدة الّسواد مع الغزارة ، كذلك 

.كلمة شالؿ تدّؿ على الّطوؿ  

ربط الّشعراء بٌن العيوف والّلوف األسود ، فوصفت العيوف بالّسود إذا كانت العيوف موطن اجلماؿ 
واألبصار ، واالستشراؽ والّتأّمل واالّتساع ، فإّف العيوف الّسود أخذت دالالت متغًّنة وارتباط الّسواد 

بالعيوف منحها مسحة مجالية ولذلك تغىّن الّشعراء هبا كثًنا وىي العيوف اّليت تسهر وحتب وتتعب 
.فتكاد تكوف العيوف الّسود رمزا عاّما لدى الّشعراء   

:ومن ذلك قوؿ الّشاعر   

  .77وعيونك الّسوداء تنظر خلسة         وتشّع سحرا من وراء حجاب          

                                                           
  10، ص1 نزار القباين األعماؿ الشعرية الكاملة، ج 76
 ، ادلؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر 2عرّار مصطفى ، وىي الّتل ، عشّيات وادي اليابس ، مجع وحتقيق زياد الزعي ، ط- 77

  141.77 ، ص 1998بًنوت 
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فهذه العيوف الّسوداء ستعطي للّشاعر أمال باحلياة وتعيد صباه اّلذي وىّل فهذه العيوف الّسود اّليت 
يتغّزؿ هبا الّشاعر ذلا القدرة على إشعاؿ احلب والوجد يف قلب الّشاعر حيث يبّث ذلا علومو ، وىنا 

إشارة إىل ىّم اجتماعي ، فرمّبا غلد يف عيوف احملبوبة الّسود مّتكئا لبث علومو لعّلها تشاركو ىذه اذلمـو 
. 

:أّما زلمود حيدر فنجده يقوؿ   

           قد رسمناك على الّدفلى 

           وقامات الّسنابل 

           غابة لألعين الّسود

  .78          وحقل من جدائل

كما وظّفت الّشقرة صفة للمرأة وىي داللة مجالية تبحث على اإلعجاب واالفتتاف ، ويكوف الّلوف 
 ،وىو يتعّلق بشعر ادلرأة أو بشرهتا 79"محرة تعلو بياضا يف اإلنساف ، أو بياض تعلوه محرة"األشقر 

داالّ على  (الّلوف األشقر)وىي من الّسمات اجلمالية للمرأة تزيدىا مجاال مع البياض وردت الشقرة 
:األجنبّية وتعين الغدر والبغض والعداوة يقوؿ عبد الّرحيم عمر   

           وتئّن الّريح في الّشرقة 

           تزور شعرك األشقر

           ىا أنت على نافذتي

                                                           

  177.78حيدر زلمود ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ص - 
  44.79الّلغة والّلوف ، أمحد سلتار ، ص - 
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  .80          قمر يوقظ في القلح األماني الغافية

فالّشعر األشقر خصيصة مجالية للمرأة وحسنها ، ومدعاة للتباىي عند األنثى بل لو الّتأثًن يف إزالة 
اذلمـو واستعادة الذّكريات ، ويبعث على اإلحساس باإلعجاب ، وذلك فإّف ادلرأة ذات الّشعر 

مجيلة بكّل ما ػلمل القمر من مسات مجالية يقصر ذكرىا ، والّشقرة ىنا إضافة لكّل - قمر–األشقر 
.ما ىو مظلم ، وساوى لدى الّشاعر احلزين نورا كأشّعة الّشمس  

:األبعاد الّدينية واإلمبراطورية لّلون في الّشعر المعاصر   

:  ومن األبعاد الّدينية واإلمرباطورية لّلوف يف الّشعر ادلعاصر قوؿ الّشاعر   

  .81فاختلجت          في سدرة المنتهى أوراقها الخضر" حبيح الّلو"            نادر وعليو 

والرّثاء ىنا جلماؿ عبد الّناصر ، واأللفاظ القرآنية خاصة يف الّشعر الثّاين فقد وصف الّلو عباده ادلّتقٌن 
وىو رمز للجّنة اّليت  مّتكئٌن على رفرؼ خضرا وىذا الّلوف ينطوي على ىالة زلّببة يف نفوس ادلسلمٌن

  82(وصفت هبذا الّلوف يف القرآف الكرمي ، ووعد الّلو عباده ادلّتقٌن وذلذا ارتبطت اخلضرة بالّشهادة

:  ويف نفس ادلعىن استخدـ إبراىيم نصر الّلو الّلوف األخضر داؿ على الّشهادة والّشهداء   

           يا أيّها األخضر كالحقول 

           يا أيّها الواعد كالّسهول 

وسط الّنار ...          يا أيّها العامل في مزارع الخضار   

  .83          يا من تميل اآلن كي تقتل الّنوار

                                                           

.53_52عبد الّرحيم عمر ، بعد كّل ذلك ، ص -  80  
.121عبد ادلنعم الرّفاعي ، ادلسافر ، ص -  81  
.30ينظر الّزواىرة ، الّلوف ودالالتو يف الّشعر ، ص -  82  
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فاإلشارة ىنا دالة على الفّت الفلسطيين احملارب باحلجارة لتحرير الوطن ، ودفع الّذؿ وحتقيق األمن 
.فهو شهيد حيّ   

تنتقل القصيدة يف مرحلتها الثّانية من مراحل تطويرىا إىل انتهاض  (العيناف خضراوتاف)  ويف قصيدة 
ما ييّسر من مرجعيات دينية ؽلكن أف تفتح الّلوف األخضر على أفق جديد ، وتصوغ أظلوذجو يف 

.إنتاج ادلعىن على ضلو يربط حلساسية الّلوف   

الوسنان  (الكاتدرائية)          في صمت   

المسبلة األجفان (للعذراء)          صور   

           يا من أرضعت الحح صالة الغفران 

           وتمطى في عينيك المسبلتين 

           شباب الحرمان 

           رّدي جفنيك

           ألبصر في عينيك األلوان 

           أىما خضروتان 

           كعيون حبيبي ؟

           كعيون يبحر فيها البحر بال شطآن

           سأل عن الحح

                                                                                                                                                                                     

  231.83إبراىيم نصر الّلو ، األعماؿ الّشعرية الكاملة ، ص - 
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           عن ذكرى 

           عن نسيان 

           قلبي حّران ، حّران 

           والعينان الخضروتان 

  .84          مروحتان

: ويف موطن آخر أعطى نزار الّلوف األخضر بُعدا أسطوريا   

  جميلة ابنة     وكان في بغداد حبيبتي في سالف الّزمان خليفة لو 

           عيونها 

           طيران أخضران

85          وشعرىا قصيدة طويلة  

فالّلوف ىنا مهد لألسطورة ، حيث ورد خالؿ الّسرد األسطوري ، فهنا حدد الّشاعر العنٌن والّشعر 
وتدّرجو يف ىذه القصيدة وبقي الّلوناف يف ىذا الّسرد األسطوري حّّت هناية القصيدة شلّا أّدى إىل 

.حتديد مسارىا  

:يقوؿ يف هنايتها   

           فالمجد يا أميرتي جميلة

           يا من بعينها غفا طيران أخضران
                                                           

  97.84 ، ص 1985 ، 1أمل دنقل ، الّديواف ، دار العودة ، بًنوت ط- 
........................... 85  
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           يطّل للظّفائر الّطويلة

           والكلمة الجميلة 

فهنا يعود بنا الّشاعر إىل األسطورة اليونانية أو الّرومانية واّلذي حّدد ىذه العودة ىو الّلوف ، ألّف 
العيوف اخلضر والّشعر األصفر مل يكن معروفا منذ العرب إالّ عن طريق الّسيب واألسطورة عندما 

نشأت كانت مرتبطة بالّدين ، بل دخل الّلوف يف األسطورة من أجل أف يؤّدي وظيفة اإليصاؿ كما 
:استعمل عز الّدين مناصرة أبعادا أسطورية لّلوف  

           أحمر ىذا الخنزير البّري الحامل في كفيو خناجر 

           األبيض أصل الموج الّساحر 

           األسود طّل للشبح الوىمي المطعون

           األصفر زعرور منابر

           الكحلي يضرجها ، بالّسحر وبالفتنة في األعراس

  .86          البّنّي الفاتح في الفجر عالمات ورموز

ال عن سياقو ، وارتباطو بادلوقف اّلذي استدعى حضوره يف و ولعّلو من الّصعب أف ندرس الّلوف معز
 فقد شّكل الّلوف ىاجسا ذاتّيا عميقا لذلك وظفوه يف أشعارىم كاشفٌن عن دالالتو ،الّنص الّشعري

.وأبعاده ادلعرفية واجلمالية  

                                                           

  128.86 ، 127 ، ص 1مناصرة األعماؿ الّشعرية ، ج- 
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مظهرا من مظاىر الواقعية يف الّصورة الّشعرية كانت حاملة إرثا ثقافيا "  فاأللواف إضافة إىل كوهنا 
وّضع يف األلواف مجلة من البيّن األسطورية واحلضارية ادلؤّسسة لثقافات الشعوب ، فكانت ذات ـتت

  .87"داللة مجالية

وبذلك ُعد اللوف أحد األعمدة ادلهمة يف بناء القصيدة ادلفعمة باحلب اليت يتملك قائلها واللوف الذي 
.سيطر على وجدانو وأحاسيسو اليت سوؼ تتحور بناءا على مواقف سيعيشها بعد ذلك  

 

 

 

 

           

 

 

 

           

   

 

                                                           

 ص 1996أمحد زلمود خليل ، يف الّنقد اجلمايل رؤية يف الّشعر اجلاىلي ، دار الفكر سورية دمشق ، دار الفكر بًنوت - 
193.87  



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

136 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

 
 

 

 

           

           

 



 المعاصر العربي الّشعر في ودالالتو الّلون:  الثاني الفصل

 

137 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 

الفصل الثالث 
 

الصورة الشعرية عند السياب وتمُثالتها في الرسم المعاصر 
 بدر شاكر السياب  .1
 اػبركج إىل أفق األمل .2
التعريف بالديواف   .3
الصورة يف شعر السياب   .4
الصورة الشعرية   .5
الصورة اؼبركبة   .6
الصورة اؼبفردة   .7
 الصورة الكلية  .8
 التقليدية عند السياب .9
 السياب كالرموز الثراثية .10
 البناء .11
األنساؽ الفنية يف شعر السياب  .12
القصيدة كاللوحة   .13

 
 
 
 
 
 



 الصورة الشعرية عند السياب و تمثالتها في الرسم المعاصر: الفصل الثالث 

 

139 
 

بدر شاكر السياب  -1
كباكؿ يف ىذا العنواف أف نقرب صورة السياب من اؼبتلقي ىذه الدراسة باهباز شديد كاختصار نلقي ضوءا خافتا 

على الشاعر حبيث يشكل يف اؼبتلقي ظالال نرعب أف هبليها من خالؿ البحث الذايت كالتنقيب                               
توفيت أمو ك ىو يف السادسة من , جنوب شرؽ البصرة1926 عاـ 1كلد بقرية جيكور,فالسياب شاعر عراقي 

كيؤكد الباحث ,عمره عاش يف بيت جده بعد اف تزكج أبوه تزكج ابنة عمو اقباؿ كعاش يف بغداد حياة فقر كاحتياج 
كىذا ما اكدىتو "  من امراء ربيعية 3ؿ السيابآأَف "  كىو باحث متخصص يف األنساب 2صباؿ الدين الكيالين

الركايات كاؼبصادر التارىبية اؼبتعلقة با اؼبوضوع كىذه االسرة اقببت العديد من الرجاؿ العلم كاالدب كالسياسة يف 
. التاريخ العراؽ اغبديث 

 درس السياب االبتدائية يف اؼبدرسة باب السليماف يف ايب اػبصيب مث انتقل اىل اؼبدرسة احملمودية كزبرج فيها غاـ   
 مث انتقل اىل بغداد فدخل دار اؼبعلمُت العالية 1942  اىل عاـ 1938مث اكمل الثانوية يف البصرة من عاـ 1938
 كالتحق بفرع اللغة العربية مث االقبليزية  كمن تك الدراسة اتيحت لو فرصة االطالع 1948 اىل 1943من عاـ 

على األدب القبليزم  
 كبدا تأثَته حبيل علي ؿبمود طو من خالؿ شكل القصيدة العمودية 4اتسم شعر السياب يف الفًتة األكىل بالركمنسية

نساؽ كراء السياسة كبدا ذلك كاضحا ىف ديوانو أعاصَت الذم حافظ فيو السياب أ ـ 1947كتنويع القافية كمنذ 
. على الشكل العمودم كظهر فيو اىتمامو بقضايا اإلنسانية 

                                                
 أم اعبدكؿ األعمى (جوم كوم)ىي اسم مأخوذ من العبارة الفارسية  -1
صباؿ الدين فاٌف الكيالين، باحث عراقي متخصص يف الدراسات التارىبية كعضو ارباد اؼبؤرخُت العرب، كعضو اؽبيئة العربية يف كتابة تاريخ  -2

. األنساب
http:/www.MAEREFA.ORG/INDEX..php 

كلمة السياب بتشديدىا كضم السُت اك فتحها اسم يطلق على البلح أك البسر األخضر، لكن قصة تركل يف العائلة أنو ُدعي هبذا االسم ألنو  -3
 ..فقد صبيع اقربائو كترؾ أم ُسيب كحيدا كىي تلفظ سياب يف اللهجة احمللية العراقية

 .بدر شاكر السياب الديواف، اجمللد األكؿ، ناجي علوش، اؼبقدمة -4
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س اليوث يف الديواف .كخاصة بالشاعر ت.تواصل النفس اآلجتماعي اإلنساين عند السياب متأثرا بثقافتو اإلقبليزية 
 5"ىل كاف حبا"ازىار ك اساطَت كظهرت ؿباكالتو االكىل يف الشعر اغبرفيو اذ ذىبت فئة من النقاد اال اف قصيدتو 

. ىي اكؿ نص يف الشكل اعبديد للشعر العريب
. كمازاؿ اعبدؿ قائما حىت االف خبصوص الريادة بينو كبُت نازؾ اؼبالئكة من جهة

 (اغبر الشعر)كيف اكؿ اػبمسينات مل يعد يظهر يف شعر السياب سول ىذا النمط اعبديد 
سفر "ك" حفار القبور"ك " اؼبومس العمياء"ك "االسلحة كاألطفاؿ" كازبذ اؼبطوالت الشعرية كسيلة للكتابة ، فكانت 

. كفيها تلتقي القضايا االجتماعية بالشعر الذايت " ...أيوب
 للشعر اغبر من القراء االذم إنتزع بو هنائيا اإلعًتاؼ هنائي" أنشودة اؼبطر"مع بداية الستينات نشر السياب ديوانو و

النقاد ، كصار ىو شكل األكثر مالءمة الشعر األجياؿ الصاعدة ، كأخذ السياب موقع الريادة بفصل تدفو الشعرم 
، كسبكنو من صبيع األغراض ، كتذكر للنفس األسطورم ، الذم أدخلو على الشعر العريب ، بإيقاظ أساطَت  

.                                                                                                                                مثل اؼبطر ، سبوز عشتار، جيكور قرية اليت خلدىا' كما ضع رموز خاصة بشعره  بابل كاليوناف القديبة
كزبللت سنوات الشهرة صراعات السياب مع اؼبرض ، كلكن مل تنقص طاقتو الشعرية ، كبدأت مالمح جديدة 

". اؼبعبد الغريق " يف أنشودة اؼبطر إىل السراب اؼبراثي يف ؾبموعتو ..تظهر يف شعره  ، كتغَتت رموزه من سبوز كمطر 
". كشناشيل إبنو اعببلي"يف منزؿ األقناف ."كصار شعره ملتصقا بسَتتو الذاتية 'كأخَتا توغل السياب يف ذكرياتو 

سافر السياب يف الفًتة األخَتة منحياتو كثيَتا طالبا للعالج ، ككتب يف أثناء ىذه الرحالت بوفرة ردبا لإلحساسو 
. الدفُت إقًتاب النهاية 

عن 1964تويف السيلب باؼبستشفى األمَتم يف الكويت يف شهر كانوف األكؿ يف الرابع كالعشركف منو يف عاـ  
. كدفن يف مقربة اغبسن البصرم يف الزبَت ' عمر يناىز الثامنة ك الثالثُت كنقل جثمانو من الكويت إىل البصرة 

كاؼبالجظ أف بعض .كقد ذبمعت لو ؾبموعة من الدكاكين بعضها نشر يف حياتو كبعضها صبع كنشر بعد موتو
كأخذ أغلبها  أظباء دكاكينو كمنها  ' القصائد إشتهرت لو 

                                                
  101ف ص 1بدر شاكر السياب، أزىار كأعاصَت، ىل كاف حبا، اجمللد  -5
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 1947أزىار ذابلة  -
 1948أعاصير  -
 1950أزىار وأساطير  -
 1951فجر السالم  -
 1960أنشودة مطر  -
 1962المعبد الغريق  -
 1963منزل األقنان  -
 1964شناشيل إبنو الجبلي -

كللسياب من الكتب غَت ديوانو ' كقدـ لو ناجي علوش .1971صبعت دار العودة ديواف بدر الشاكر السياب عاـ 
كلو ؾبموعة مقاالت سياسية .ىذا ىو ـبتارات من الشعر العاؼبي اغبديث كـبتارات من األدب البصرم اغبديث 

  6."ظباىا كنت شيوعيا
  :ديوان الشعر 

بَتكت  'يقع ديواف الشعر الكبَت بدر شاكر السياب يف ؾبلدين ضخمُت من القطع الصغَت صادر عن دار العودة 
بدر .  صفحة كقد قدـ لو ناجي علوش دبقدمة ربت عنواف 723، كيقع يف1971كقد صدر اجمللد األكؿ عاـ 

 صفحة من 63شاكر سياب  عرفت بالشاعر تعريفا أدبيا مفصال كدبراحلو الفنية كتقع ىذه الدراسة التقديبية يف 
ذات القطع الصغَت، كىي غَت داخلة يف ترقيم صفحات اجملاد ، كنظر الكوف الدراسة غَت مفهرسة ، فيحسن 

       :تعريف اؼبتلقي بفهرسها حيث ربتوم العناكين األتية 
 -  مدخل
 – بدر والقصيدة الحديثة
 – بدر الرومانسي

                                                
 .66صاحسان عباس، بدر شاكر السياب، دراسة في حياتو وشعره،  -6
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 –  بدر الواقعي
 – بدر التموزي
  العودة إلى الذات
 –  شعر بدر

 اجمللد يف   ، كيقع ىذا1974صدر اجمللد الثاين عن دار نفسها بعد ثالثة اعواـ من صدكر اجمللد االكؿ ام يف عاـ 
، كتقع "بدر شاكر السياب سيرة شخصية: " صفحة كقد قدـ لو أيضا ناجي علوش دبقدمتو ربت عنواف (591)

 صفحة عن ذات القطع الصغَت ككانت داخلة يف ترقيم صفحات 85ىذه الدراسة التقديبية للمجلد الثاين يف 
:  صفحة فعلية،كقد حوت اؼبقدمة اؼبوضوعات األتية506دبعٌت أف حرب اجمللد الثاين تشكل يف . اجمللد

مدخل  - .1
عودة إلى أول القصة  - .2
حفل جديد  - .3
الصبا والشباب  - .4
اإلنتقال إلى بغداد  - .5
سنوات العمل والتشرد  - .6
 اسفار مع العمل والتشرد - .7
 المراجع .8

. 240 إىل 211: أضاؼ إىل ىذا الكالـ اؼبقدمة اإلضافية لديواف فجر السالـ اليت شغلت من  صفحة
يعد اجمللد الثاين ىو األقدـ تارىبيا حيث احتول القصائد األكىل من حياة السياب الشعرية فًتتيب اجمللدين كاف 

: عكسيا حيث احتول اجمللد الثاين على الدكاكين األتية 
البواكَت -
فجر السالـ  -
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قيتارة الريح -
أعاصَت  -
اؽبدايا  -

: يف حُت إحتول اجمللد األكؿ على الدكاكين التالية
أزىار كأساطَت  -
اؼبعبد الغريق  -
منزؿ األقناف  -
أنشودة مطر  -
شناشيل إبنة مطر  -

يأمل البحث أف يكوف ألقى ضوء كلوخافتا على اجملموعات الشعرية اليت ستكوف مدار البحث يف ىذه الدراسة  
الصورة في شعر السياب 

 : الصورة الشعرية*
الشعر فن،ىدفو األظبى التصوير،كلكل فناف أداتو،كأداة الشاعر كلماتو بقدر براعتو يف تصوير إمتزاجو بالوجود من 

الشعر "حولو ك أمتزاج الوجود فيو يكوف ناجحا كمؤثرا،كنبو أجدادنا إىل أنبية  التصوير يف الشعر فقاؿ اعباحظ 
 7"صياغة كضرب من النسيج كجنس من التصوير

فهو صناعة ربتاج إىل إتقاف كدربة باإلضافة إىل اؼبوىبة ك اإلستعداد النفسي، كىو نسيج تتالحم فيو خيوط الذات 
. مع خيوط التجربة كالطبيعة،لننتج تصويرا فنيا مبدعا مبتكرا يثَت الدىشة من اؼبتلقي

 كنعٍت بالتصوير الفٍت ذلك الذم يكوف غَت مباشرا،كىو الذم يكوف التخيل جوىره كالذم يعمد فيو اؼببدع إىل 
. إعادة تنسيق عناصر صوره يتماشى كذبذبتو الشعورية

                                                
 ىـ ، الحيوان، تح عبد السالم ىارون، المجمع العلمي العربي اآلسالمي، بيروت، لبنان255الجاحظ، توفي  -7
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فالصورة بوصفها مصطلحا أدبيا يف الًتاث النقدم العريب تعٍت قدرة الشاعر يف إستعماؿ اللغة إستعماال فنيا يدؿ 
 8على مهارتو اإلبداعية كمن مث هبسد شاعريتو يف خلق اإلستجابة كالتأثَت يف اؼبتلقي

صور التفاعل اؼبتبادؿ بُت الفكرة كالرؤية " كىذا اؼبفهـو للصورة ىو ما إستقر عليو الدرس النقدم  العريب يف 
كاغبواس اإلنسانية األخرل من خالؿ قدرة الشاعر يف التعبَت عن ذلك التفاعل بلغة شعرية مستندة إىل طاقة اللغة 
اإلنفعالية دبجازاهتا ك إشعاراهتا كتشبيهاهتا يف خلق اإلستجابة كاإلحساس بذلك التفاعل عند اؼبتلقي سواءا كانت 

 .إستجابة حسية أـ معنوية ذبريدية 
أما الشعر اغبر لدل الركاد كخاصة السياب فهو تصوير ايضا لكنو ىبتلف عن التصوير القدمي بطبيعتو اليت تعتمد 

تكثف الصور كتناميها كتعاضدىا بشكل مركب يناسب طبيعة اغبياة اؼبعاصرة كايقاع القصيدة اغبرة ينبغ من حركة 
. نفسها كخصائص الصورة يف فنية يف الشعر اغبر متعددة كلكننا قبدىا انضج ما تكوف من شعر السياب الرائد

كتتعدد اساليب الصورة السيابية فتبٍت عن طريق التشبيو كاالستعارة اؼببنية على التجسيد  كالتشخيص اك التجريد اك 
 9.تراسل اغبواس اك الوصف اؼبباشر

كتنقسم الصورة الشعرية يف شعره بعامة من حيث البساطة كالًتكيب اىل ثالثة انواع 
الصورة اؼبفردة -1
الصورة اؼبركبة  -2
الصورة الكلية  -3
. كىي اصغر كحدة تعبَتية يبكن اف تبٍت منها صورة سبثل لقطة فنية تصويرية خاطفة :الصورة المفردة -1

. كيبكن التمييز بُت نوعُت للصورة اؼبفردة 
كىي اليت تقـو على خرؽ كاحد للعالقات الداللية اؼبالوفة على اعتبار أف اللغة الشعرية ىي :الصورة البسيطة -ا

 :السياب انزياح عن اللغة اؼبألوفة ، كخرؽ لقواعدىا ، كذلك كما قبد يف قوؿ 
ماكاف يل منها سول انا التقينا منذ عاـ 

                                                
 16، عمان األردن، ص 2008، 01ينظر، ايمان محمد أمين الكيالني، بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره،دار وائل للنشر،ط -8
 20 بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره ، ص 9
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عند ظباء كطوقتٍت ربت اضواء الطريق  
مث ارزبت عٍت يداىا كىي هتمس كالظالـ  

وببو تنطفي مصابيح اغبزاين كالطريق 
 10"اتسَتكحدؾ يف الظالـ"

ك الظالـ يغلب كينشر كالطفل "اغببو"ك".الظالـ"صورة منفردة بسيطة فيها خرؽ للمؤلوؼ"الظالم يحبو"ففي قولو 
داؾبا الصورتن معا يف صورة مبتكرة "وببوا"ىو الذم وببوا لكن الشاعر خرؽ العالقة التعبَتية اؼبؤلوفة فجعل الضالـ 

كذلك من خالؿ كلمة كاحدة كالظالـ وببواغ لشعرنا بثقل الليل كعجزه اف ينفس عن الشاعر كذلك على سبيل 
التشخيص ليسبخ اغبياه على الليل  

  :الصورة المعقدة-ب
الواحدة كما يف 11كىي اليت تشتمل على اكبرافُت فاكثر يف العالقة الداللية السياقية اؼبؤلوفة يف العبارة الشعرية :

 :قولو 
الليل سوق قديم وغمغمات العابرين  

والنةر القصرة المصابيح الزاني في شحوب  
مثل الضباب على الطريق 

منكل جانوت عتيق 
 12بين الوجوه الشاحبات كانو نغم يذوب في ذلك السوق القديم

االكؿ جعل النور :قصورة النور اؼبنتشرة من اؼبصابيح اؼبالوفة لكن االنزياح عن ضده الداللة اؼبعتادة مث باكبرافُت 
يعتصر كالثاين كصف اؼبصابيح باحزف كالشحوب كتركيبة ىذه الصورة جاءت مسحوبة موحيو بسبب ضده 

االزدكاجيو التخييل حيث جعل النور الذم يدرؾ بابصر شيئا يلمس باليد كيعتصر فنقلو اىل حاسة اللمس كىو ما 
                                                

 26، أزىار وأساطير، دار العودة بيروت، لبنان،في السوق القديم، ص 01السياب، بدر شاكر، ديوانو، المجلد  -10
 88أبو محفوظ ابتسام، بنية القصيدة عند أمل دنقل، رسالة ماجستير،الجامعة األردنية عمان، ص  -11
 21بدر شاكر السياب،أزىار وأساطير، في السوق القديم، ص  -12
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يعرؼ بًتاسل اغبواس كجعل اؼبصابيح حزينة بل حوؿ الضوء اىل شحوب فبدؿ اف يكوف النور مشرقا يؤنس اؼبرين 
يف الطريق نواىا شاحبة تتامل حزينة ككاننها مكرىة على اف تعتصر النةر فبا يشعرنا باؼبشقة ذلك عليها كالىبفي ما 

تعتصر من عسر كمشقة كىذه صورة  "تعتصر النور فبا يشعرنا دبشقة ذلك عليها كالىبفي ما يف الفعل "يف الفعل 
تنسجم سبما مع الشعور الشاعر بثقل الليل كحزنو كضياعو فيدركب اؼبدينة اؼبظلمة كسوقها القدمي  

 :البسيطة كاؼبركبة تبٌت على اساليب عديدة كمنها(النيب على)ككما اشرنا سابقا فاف الصورة الفنية 
تبادل المدركات -
تراسل الحواس  -
 13الوصف المباشر-

  . ذلكيفكسنورد بعض االمثلة 
كذلك باف تكتسب اؼبديات صفات اؼبعنويات صفات اؼبديات ىي :بناء صورة بتبادل المدركات :- 1

خالاللتشبيو اك االستعارة اك التحسيد كالتشخيص كالتجريد 
 : "اتبعٍت"يف  يقوؿ السياب

ن يعلوىا ذىول  آىاىي الشط....اتبعيني
حلم القديم لناصل االلوان كا

شباح  نجوم أساج ك-عادت الذكرى بو
ول  ف نسي الصبح سناىا واأل

بين جفون  ... اد ناعسهفي س
 انتظار  كفي وجوم الشاطىء الخالي كعيني

 .......
الخاوي وراحا   امس جاء الموعد

                                                
 139ينظر الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، أحمد محمد فتوح، دار المعارف، مصر ، ص  -13
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. عليا...س أعلى الي....يطرق الباب على الماضي 
راقب الساعة تقتات الصباحا  أ... كنت وحدي 

 14وىي ترنوا مثل عين قاتل القاسي اليا
إهنا نوع من الصور الفنية اؼبنفردة اؼبتنوعة اليت تولد زطبا فنيا كدالليا مؤثرا ىيسمة فنية ظاىرة يف الشعر السياب 

" فالشطاف اليت يعلوىا ذىوؿ "
صورة مبنية على التجريد اؼبعكس شعوره الداخلي فيخلعو على الظواىر من حولو فا الشيطاف ظاىرة طبيعية مادية 

باىتا فحولو اىل "ناصال"كمل يكتفبذلك فجعل الذىوؿ اؼبعنوم لونا"الذىوؿ" ؿبسوسة اسبغ عليها صفة معنوية ىي 
احملسوس بدرؾ بابصر على سبيل التجسيد مث شهد حبلم قدمي فشبو احملسوس باؼبعنوم مل يتات على التشبيو عبثا 
كامبا ىو تصوير لواقع الشاعركىوستحضر ذكرل موعد احملبوب  على الشاطىء بعد الزمن البعيد   كحاكؿ تشبيها 

. ايظا باشباح قبـو نسى الصبح سناىا كاالقواؿ  فالشيطاف يف االصل كانت كاضحة مشرقة يف الذاكرة
 لكن بعد الزمن جعلها خافتة باىتة ال كالنجـو كامبا كاشباح النجـو كلكي يؤثر يف اؼبلتقى يوضح ىذه الصورة 

اجملردة باستقصائها حُت جعل الوقت كىو الصبح ينسي مشخصا منو انسانا ينسي سنا النجـو اذ اهنا اشًتقت  بعد 
اف حاؿ الليل اىل صبح فغلبها نوره فبهت لوهنا مقابل ضوء الصبح اؼبقلق فعادت كاهنا بديلة ال اصلية يف النور 

كالتاللؤ شبحا ال حقيقة اذ ال يظهر قوة ضوء النجم اال ضده  الليل الفاحم كرؤية الشاعر ليتلك الذكرل الباىتة 
.  اؼبستخرجة من قاع الذاكرة يناسبها  اف تكوف مثل شبح قبـو عند انتشار الصبح

كيف قولو يف كجود الشاطىء اػبايل كعينك انتظار ذبريد فقط سبغ على شاطىء صفة معنوية ىي الوجـو كتشبهو 
.  بعيٍت اؼبخاطبة اؼبنتظرة كاالنتظار فعل انساين فهو تشخيص

  :بناء الصورة بتراسل الحواس: 2
ائفها يف الصورة الفنية فما يدرؾ بابصر يصبح مسموعا كاؼبسموح مرئيا كما خفو اف ظف تتبادؿ اغبواس كأكىو 

ففي تراسل اغبواس تتحوؿ "يسمح يشتم اك يتذكؽ كىكذا دبا يتفق كانفعاؿ الشاعر الداخلي اثناء تصويره التجربتو 

                                                
 1/4السياب، أزىار وأساطير، ص  -14
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مظاىر الطبيعة الصامتةاىل رمز ذات معطيات حية كيوحي الصوت كقعا نفسيا شبيهابذلك الذم يوحيو العطر اك 
 15"اللوف فبا يكشف عن تلك الوحدة الشاملة اليت تربطنثريات الطبيعة كذلك معٌت اؼبطلق الذم سًتتد اليو االشياء 

كمادامت االلواف  كاالصوات كالعطور تتبعث من ؾباؿ كجداين كاحد فبوسعها اف توحي باثر نفسي معُت "...
يدخل  يف نطاؽ احدل اغبواس باستخداـ لفظ نستمده من نطاؽ حسي اخر بغية نقل الوقع النفسي على اكمل 

 16"كجو فبكن كىركبا منضيف الداللة الوضعية كاهبادهتا 
كالسياب من الشعراء الذين يوظفوف تراسل اغبواس توظيفا فنيا رائعا يضفي بو معٌت حديد اليتاتى بغَته كقولو  

عيناؾ حُت تبتسما تورؽ الكرـك 
كاالقمار يف هنر  ...كترقص االضواء 

 17...يرجو اجملداؼ كىنا ساعة السحر كامبا تنبض يف غيورىا النجـو 
كضيفة العينُت اف تدركا اؼبرئيات ككضيفة الفم اف يتكلم كيبتسم اال اف الشاعر استعار من الفم كظيفتو كجعلها 
للعينُت اللتُت تتحدثاف بلغة يراىخا الشاعر غَت مسموعة من خالؿ ترصبتو ؼبا تعاكستو من عوريهما من معاف 

متضادة يف الوقت ساكن فهما تتحدثاف بلغة العينُت ال الفم كتبسمهما لغة ايضا توؿبى لالشياء من حوؽبا 
باخصب يف ىدكء وبمل يف داخلو اغبزف كالفرح كالياس كاالمل كاغبرية بل اف تبسم العينينيوحي بتلك العالقة 

اغبميمة بينهما كبُت مظاىر الطبيعة كمكونتهاكىذا يعٍت اف العينُت مامل تبسم ستبقى الكرـك جافة عارية حىت من 
اللوف االخضر فهذا التبسم ىو الذم يوحي باف بلدا اعبماؿ كاالمل اؼبتمثل يف االيراؽ  

. استخدـ الشاعر تقنية تراسل اغبواس"رسالة من مقبرة"ككذلك يف ىذه االبيات من
ىذي خطا االحياء بين الحقول  
في جانب القبر الذي نحن فيو  

اصداؤىا الخضراء 

                                                
 111أحمدمحمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، ص  - 15
 425غنيمي محمد ىالل، النقد األدبي الحديث،ص  -16
 474 ص 1أنشودة المطر،ج -17
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اوراق وازىار  
من عالم الشمس الذي تشتهيو  

اصداؤىا البيضاء  
يصر عن من حولي جليد الهواء  

اصداؤىا حمراء 
 تنهل في داري  

شالل انوار 
 18فانور في شباك داري دماء 

فقد ؿبل الشاعر االصداء صبع صدل كاليت تدرؾ باظبع مرئية ملونة بل اهنا اف الواهنا تتعدد كتتنوع يف القصيدة ذاهتا 
كيف مكاف نفسو فهي خضراء مث بيضاء مث ضبراء تتحوؿ اىل نور يف شباؾ الشاعر لكنها تتحوؿ عنده اىل ىا جلس 

يرسم االلواف اؼبختلفة للحياة كالوجود من حولو فاالصداء اؼبلونة تصبح متعددة االلواف تعدد اؼبعاين النفسية الت 
الشاعر حديثو اىل ؾباىدم قبل االستقالؿ كاؼبقربة اليت يعينيها "ففي ىذه القصيدة يوجو. تعكسها االصداء اؼبختلفة

ىي الوطن العراقي الذم كاف يعاين قبل الثورة كطاة اؼبستبد كالذم كاف الشاعر فيو يكابد اؼبوتى من الضالـ 
كؿباصرة كتبلغو اصداء  خضراء شرم فيها االغبياة يف اكصاؿ الوطن كما يسرم النماء يف شراين الزىر كىي االصداء 
بيضاء يعلوا يف صوت االيباف  بقيمة االنساف  كيصرع  فيو حق السليب  جدار العبودية مث ىي اصداء  ضبراء سبتزج 
فيها انوار اغبريو  اؽبادرة بدماء الضحايا كىكذا تتعاقب االلواف بتعاقب اغباالت النفسية كاؼبعاين اليت وبسها الشاعر 

يبتعث كل منها ىالة من االرتبطات كالظالؿ الناشئة من اقًتانو يف الواقع دبوضوع معُت كاقًتاف اػبضرة باالزىار 
 19".كاقًتاف ثورة االحياء دبنظرة الدـ كما يثَته من احساسات عنيفة 

 كمن خالؿ ىذه التحاليل نالحظ اف الصورة تتابعت ملونة لًتسيم اجواء الشاعر كانعكاساتو 

                                                
 389، ص 1بدر شاكر السياب، الديوان، أنشودة المطر، ج -18
 336/337الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، ص  -19
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 :وصف المباشر والتشبيو لالصورة المفردة با- بناء
اف كصف التشبيو كاالستعارات من طقوس السياب االسلوبية اليت اكتسبها من اؼبرحلة الركمنسية كالتقطها من بيئة 

جيكور الفنية باصباؿ كااللواف فقد اعتمد اؼبرحلة االكىل  من شاعريتو  على الوصف  كالتشبيو  اساسا  يف رسم ذاتو 
 :كمشاعره  بلوحات فنية صبالية كقولو 

اطلى على طرفي الدام           خياال من الكوكب الساطع 
ظال من االغصن الحلمات        على ضفة الجدول الوادع 

وطوفي اناشيد في خاطري       ينادين من حبي الضائع 
يفجرن في قلبي المستفيض        ويقطران في قلبي السامع 

 ..................
لعينيك للكوكبين اللذين                يصبان في ناظري الضياء 

لنبعين كالدىر ال ينبضان  وال يسقيان الحياري الظلماء 
لعينك ينشال باألغنيات                فؤاد أطال أشيال الدماء 
 20يود إذا ما دعاىو اللسان               على بعد لوذاب فيو النداء

كاحد  لكن اؼبشبهات هبا متعددة فهي كوكب ساطع  كىي أغضن حاؼبات على ضفة اعبدكؿ  (اؼبشبو)فاحملبوبة 
الوداع كىي أناشيد يناغُت حب الشاعر كيفجرف كىي الشفرة يف قلبو اؼبستفيض حباكتعقيدا كعلى درجة بالغة من 

فقد أصبحت تعتمد على ما يعرؼ 'اعبدة كإلجاب اؼبلفع بالغموضالذيذ فلم تعد أكصافو عامة كتشبيهاتو مألوفة 
عند البالغُت العرب بالتشبيو التخيلي كىو الذم يكوف فيو كجو الشبو قائما بالطرفُت أك بأحد نبا على ضرب من 

 " 21التخيل

                                                
 12/15، ص 1ج.(أىواء)بدر شاكر السياب،أزىار وأساطير، -20
 32ايمان محمد أمين الكيىني،بدر شاكر السياب، ص  -21
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 كمعناه أف يدرؾ الشاعر بُت شيئُت ال عالقة ؟اىرية بينهما ترظبها ذبربتو كرئيتو اػباصة للوجود  كقد أصبح ىذا 
النوع من الوصف يف صور السياب حصيصة فنية فبيزة لو حبيث يستطيع اؼبرء أف يتكهن من اإلستهالؿ أنو السياب 

:  حيث يقوؿ " اؼبومس العمياء "كخَت دليل على ذالك قصيدة 
الليل يطبق مرة أخرى فتشربو المدينة 

  والعابرون إلى القرار مثل إغنية حزينة  
وتفتحت كأزىار الدفلى مصابيح الطريق  
 كعيون ميدوزا تفجر كل قلب بالضغينة  

  22وكأنها نذر تبشر أىل بابل بالحريق
إهنا مقدمة ترسم أجواء أسطورية من اغبزف كالبؤس يف ىذه اؼبدنة اليت يتحوؿ فيها كل شيء إلىشقاء يشَت 

بالدمار،فهذه لوحة فنية كصفية تناسب القصة اؼبأساكية اليت تعيشها بطلة إحدل ضحايا ىذه اؼبدينة،ففي ىذه 
" العابركف " القصيدة نرل أف التشبيو ينتقل من بيت إىل أخر،يف ؿباكلة لتأكيد الصورة اؼبأساكية للمدينة،كتشبيو

باالغنية اغبزينة يفصح عن الصورة البائسة ألناس ىذه اؼبدينة،كتشبيو مصابيح الطريق اػبافتة اليت توحي باإلختناؽ 
أكثر فبا توحي باإلضاءة،فهذه داللة مأساكية جديدة تتحوؿ فيها اؼبصابيح إىل شيء قاتل كمضجر مثل أزاىَت 
شجر الدفلى ذات الرائحة اػبانقة اؼبسمومة،فقد طور السياب التشبيو كجعلو يبدك كعيوف مشؤكمة فقد حاكؿ 

السوؽ "السياب أف يضع القارء أماـ اؼبناخ الشعرم الذم يريد لنا أف نعيشو،كما نلحظ ىطا النوع من التصوير يف
 23"حفار القبور"كيف مطلع"القدمي

أما يف مرحلة اؼبرض كالوقوؼ كجها لوجو يف صراع مع اؼبوت تعمق السياب يف الوصف اؼبتعمق القائم على التخيل 
" ضبيد " يقوؿ يف قصيدة.اإلبداعي

أخي في البالد الكبير  حميد  
 فقد كان مثلي كسيحا  

                                                
 509،ص 1بدر شاكر السياب، أنشودة مطر،م -22
 34ينظر،بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية،ص -23
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 يدب بكرسيو مستريحا  
يسير  " تساءلت عنو فقالوا

 على قدميو فقد عاد روحا  
"  لقد مات

 يا ويلنا للمصير  
             ينام ورجاله مطويتان 

            شهودا على الداء في قبره 
            اذا ما راى اهلل راى العيان 
             وقد سارزحفا على صدره 

            فاي انسحاق واي انكسار 
 24             شعان من عينو الضارعة

كىي ؿبصلة ؾبموعة من الصوراؼبنفردة اعبزئية البسيطة كاؼبعقدة تتالف معا لتعرب عن فكرة : الصورة المركبة -2
داخل القصيدة كتعكس رؤيا شعرية متكاملة منسجمة سبيلها ذبربة الشاعر كتكوف الصورة اؼبركبة . اعقد كانضج

ناجحة بقدر انسجاـ الصور اعبزئية كتفاعلها كىذا النوع من التصويرخصيصة اسلوبية غلبت على تفكَته كرظبو لرؤاه 
كتكوف طريقة التعبَت بالصور ىي السمة الظاىرة على اف يبدع فيو من بسمات اغبداثة كالتجديد كىي .اؼبختلفة 

الشكل اعبديد استطاع اف يبدع فيو كيرتفع بالقصيدة اىل رؤية جيدة لتعرب عن ماىبتلج يف نفسو من مشاعر كالبياف 
 25......اليكتفي بصورة كاحدة يف القصيدة امبا يعمد اىل اهباد ذلك الًتابط بُت الصور

  : الصورة الكلية-3

                                                
  698، ص 01بدر شاكر السياب، شناشيل ابنة الجبلي، المجلد -24
 39ينظر،اميل الكيالني، بدر شاكر السيابن دراسة اسلوبية، ص  -25
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كىي احملصلة النهائية اليت تصور الرؤيا اؼبتكاملة للشاعر جبوانبها اؼبختلفة يف قصيدة ما كتشكل جبملتها فنا كامل 
كىي كليدة الوحدة العضوية اك النفسية اليت زبلق التالحم بُت صور القصيدة اؼبتتالية كافة اليت تؤدم .اػبلقة كالركح

اىل الكشف كمثاؿ ذلك القصيدة اؼبومس العمياء اليت ترتبط صورىا اؼبركبة بوحدة عضوية متنامية بدء باؼبكاف اؼبدينة 
. كاجواهتا مث التحدث عن الشخصية الرئيسية اليت تتنامى من خالؿ القصيدة

كمثاؿ اخر القصيدة حفار القبور اليت ترصد التحركات النفسية يف اعماؽ حفار القبور ذلك اؼبخلوؽ الذم ال 
تستطيع اف ربيا اال دبوت االخرين انو برمز للطغاة الذين يقتلوف الناس كيتمنوف اؼبوت للجميع يف سبيل اف وبيو 
فكل صور من صور القصيدة تصور جانبا مهما من كاقع حفار القبور كنفسيتو كاشفة عن خباياىا الدفينة بدءا 

كاؼبكاف القبور كما وبيط بو من اشباح .باستهالكو اؼبشهد االكؿ للمكاف كالزماف فالوقت اصيل كفيو حلم كئيب 
فيصف الشاعر كفيو كمقلتيو .كظالـ كالغرباف كالعويل فالشاعر يصف ادؽ التفاصيل اليت تبعث الكابة  يف النفس 

فقد استبطا موت االحياء من حولو كيراكده اػبوؼ .كفمو مث يبدا برسم مالؿبو الداخلية من خالؿ اغبوار الداخلي
  :يقوؿ الشاعر.ف يبوت أب

ار القبور ـــوىز حف
رب اما تثور  –وصاح .يمناه في وجو السماء -

بالرجوم المهلكات .تحرق .... فتيبد سبل العار
باعة الدموالخطايا والدموع  .احفادعاد

مادام الفناء  ..يارب 
فامر يهلكو ىذا المساء  .ىو غاية االحياء

ساموت من ظما وجوع  
ان لم يموت ىذا المساء الى غد بعض االنام 

 26فابعث بو قبل الظالم

                                                
26.......................................-  
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كامنياتو اف تتكدس .لًتصد الصراع يف نفس حفار القبور كحسرتو. تتباع الصور اعبزئية داخل ىذه الصورة اؼبركبة
. سبنيو لذلك كاستمتاعو بو (استماعو)ليعرب عن شدة.اعبثث من حولو فًتكج حرفتو فيظل يدفنها كيدفنها

:  األنساق الفنية في شعر بدر شاكر السياب
القصيدة عند سياب الزلت يف حاجة اىل قارلء دارس يستطيع االستقصاء صياغتها الفنية كعناصرىا اغبيوية اليت 

. طورت االحساس اتسعت باؼبعٌت
اف مايبز اؼبنت السيايب عن غَته ىو نسقو الشعرم النابع من القلب اىل العقل كليس العكس كما يبكن القوؿ اًل 

ىي ىذه الرؤيا الباطنية كىذا الوجداف اهناكياف شعرم مستقل يف ذاتو (جيكور )خيلو السياب ىي شبرة رؤية باطنية ك
كما يبيز السياب اف الشعر قد كجد فيو ركحو كطنا مبا كترعرع .حسد السياب حياتو يف شعره كشعره يف حياتو 27

بُت احضانو فما يبدكا صبيال لدل سياب ىو تلك اغبقائق اعبديدة كاؼبفاجئة يف خربتو داخلية الفريدة ال يف صورة 
اعبديدة  

فقد جعل السياب من الشعر عاؼبا موازيا لعامل الواقع حيث امتاز شعره دبا يعرؼ بالتعبَت باصور لذا كاف شعره دبثابة 
البديل العامل البديل  العامل الواقع اؼبفركض النو يكشف عن ىويتو  كىوية االنساف الذم كراءه الىوية رجل اؼبواقف 

كاالفكار كاالذباه كاؼبذىب  
ذبسد اؼبعٌت السيايب شعريا بشكل بارز من خالؿ التصوير البصرم  اغبسي اذا يكاد التلقى يف مقاربتو البصرية اف 
يرل تلك الصور كيلمسها  كقد فطن الكثَت النقاد اىل اف التصوير اغبسي يف شعر السياب ىو احدل خصائصو 

اعبوىرية  فقيمتو الشعر تنبثق من لفتة التصويرية  احملسوسة اليت ذبسد اؼبعاين كاؼبشاعر  يف ىيئات كاكضاع بشرية عن 
طريق التشبيو اك االستعارة معٌت  ذلك اف الشعر امبا يقـو بوظيفتو الفنية حُت يقدـ صورا يدريكها اؼبلتقى ادراكا 

  28.حسيا فتؤثر يف كجدانو فاحواس ىي ابواب  اؼبشاعر كالنوافذ الطبيعية اليها
فالصورة ترظبها  الكلمة كاغبركة ك تشارؾ فيها العاطفة  كاغبدس كسبر دبارب النفس لتصل اىل غاية اؼبعٌت كاؼبعٌت 

الكلي اليبكن الوصوؿ اليو اال من خالؿ التزاكج كالتعاليق بُت الصور ضدا التزاكج بُت الصور يثَت فينا ؾبموعة من 
                                                

 183/184، ص 2000كرمي فوزم، ثياب األمرباطور،الشعر كمرايا اغبداثة اػبادعة،دار الثقافة كالنشرػ دمشق،ط -27
 25/26حسن طبل، اؼبعٌت الشعرم يف الًتاث النقدم، مكتبة الزىراء، القاىرة، مصر، ص  -28
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 يثَت شياءاألاالحاسيس  كاؼبشاعر لذلك جاء التصوير يف االدب  نتيجة تعاكف ضده الصور حُت يربط بُت 
.  العواطف االخالقية كاؼبعاين الفكرية

كأىم مايبيز السياب السياب عن غَته ىو رىافة حسو كتفرده  تركحي  يف خلق صورة اغبسية الركحية قلما قبدىا 
عند غَته من شعراء  كمل يايت ىذا اػبلق للصورة من الفراغ بل من خالؿ ادراؾ السياب الدقيق  النبيتها  يف ذبسيد 
ذبربتو الركحية كالتصريح دبشاعره النابعة من عمق  ماساتو  فاصورة  عنده ىي الوسط االساسي الذم  تكشف بو 

 فالشاعر االصيل الذم ىو يتوسل باصورة ليعرب هبا عن حاالت اليبكن  اف 29الشاعر  ذبربتو كي يبنحها اؼبعٍت
يتفهمها اك ذبسيدىا بدك الصورة  كفبا يبيز الصورة اغبسية اهنا تتبلور يف ذىن القارلء كتتحوؿ اىل رؤية ذبريدية 

انو يعرفو  " اغبياة كاؼبوت"تتجسد من خالؽبا اؼبشاعر كاالفكار كىذا ما نلمسو  يف شعر السياب كتصويره العامل 
ؾبردا كرباكؿ شعريا اف يضع ؼبساتو اغبسية مستعيا يذاكراتو  من طفولتو كصباه يف الريف حىت ىجرتو اىل اؼبدينة اهنا 

طاقتو الداخلية اليت تسهل لديو اؼبهمة  
على غَتىا  ليستبدؿ هبا  على مسقط راسو كمربع شبابو ..." سبوز ادكنيس" اف تفضيل السياب للرموز االسطورية 

جيكور )كموطن حبو ماىو اال دليل على قداستها الفكرية كالثقافية يف نظره فقد عبا اىل االسطورة لكي لبلدهبا 
كليمنحها ركحامبيبة تتناسب مع عاؼبة السفلى فقد كجد السياب  يف شعره ما ربقق  (بويب شانشيل ابنة اعببلي

. غايتو
 :القصيدة واللوحة

يل عن ـتعبَت اًفؿيشمل الفن عموما اجملاالت االبداعية كاالنسانية كلها ألنو ٌيكَوف الفعالية االنسانية اؼبتجسدة با
حركة الذات الواعية اجملربة يف مواقفها اػباصة من الذات اك الوضوع فهي تتوسل لذلك باللوف اك اللفظ اك حركة اك 

.  الشكل اك التنغم
فتتلقى الفنوف صبيعها يف اثبات رسالتها اليت تؤدل كفيتحقيق عامل من االبداع يسعى اليو اؼببدع كيوصلو اىل اؼبلتقى 

 .لفاظها ككلما هتا كانسجامهاأالذم ذبد اجملاؿ كاسعا القراءة  كالتحاليل ككتابة القصيدة كاختبار 

                                                
 464ص /1974ينظر جابر عصفور، الصورة الفنية يف الًتتث البالغي كالنقدم عند العرب، دار الثقافة للطباعة كالنشر،القاىرة،  -29
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دبيا مثلما يكوف رسم الفناف للوحتو  كاخيار خطواهتا كتعرجاهتا كالواهنا كانسجامها يبثل عاؼبا من أ يبثل خلقا 
 فالفن ىو تعبَت عن موضوعات صبالية اك فنية هبا  عالقة ؾبتمع اك الواقع احمليط ب ىاك 30االبداع كاالبتكار

التجارب اؼبشًتكة مع االخرينوالصلة بُت الشاعر كالرساـ صلة ترتبط بارسالة  كاالدكات كالتاثَت كاالحساس فاقصيدة 
. عمل فٍت كاللوحة عمل فٍت اخر

 كمثلما يبدع الشاعر يف يبدع الفناف يف لوحتو كمثلما تًتؾ القصيدة اثر يف السمع البصر كالقلب فاف اللوحة تًتؾ 
اثرا يف البصر كالقلب فالقصيدة تضع اللوحة حيث تتداخل االبعاد الفنية بُت الكلمة شعرية كاللوف اذ يكتب 

الكاتب مثلما يرسم الفناف  فاشاعر مثل الرساـ يقدـ اؼبعٌت بطريقتو حسية  فَتسم مشاىد اؼبلتقى عن طريق اللغة 
 مادة الشعركلمة ىي ؿ فا،الشعرية اليت تًتجم صور يف ذىنو فاشاعر كالفناف  يرظباف ينقالف العامل يف اشكاؿ فنية

كىي عامل " من الصور الشعرية أالعالقة بُت الشعر كالرسم تكاد سبزج كتكاد تبدألف  ،كااللواف كاػبطوط مادة الرسم
  31"فٍت حافل باػبياؿ كالتكثيف كاالوباء 

اف اللغة اؼبنطلق  الذم ىبلق  جسر التواصل  بُت الشاعر  يف تشكيل صوره  يبُت مهارتو  قدرتو التعبَتية كالشعرية 
. خاصة  يف النص الشعرم ليبدك تشكيال فنيا  كاشف  عن رؤية فنية ابداعية مؤثرة 

اما الرساـ فقد ينسج الواقع كيطابقو الف الرساـ يركز على عمق الشيء  كفكرتو كاحيانا يرسم  ماال يرل كيدخل يف 
اغبس اؼبرىف الذم يبلكو كعمق االبداع هبسد االحاسيس كاعبماؿ كاالسرار يف لوحة  ربمل ابعاد االتفق عند 

. حدكد اػبطوط  كاأللواف 
ما  لو ترصبت اىل لوحات مرسومة من قبل ؾبموعة ؾننا  اف كبصل  على مئات  اللوحات للقصيدة  الواحدة اكبامك

 كهبذا الشكل تكوف القصيدة  كاللوحة ميدانا لتحقق ،ة اػباصةتمن اؼبتلقُت  فاف كل شخص سَتظبها كفق رؤم
  .عدد القراءات دبا ىو متاح يف القصيدة كاللوحةتاالسرار حيث ت

                                                
 223اللوف كدالالتو يف الشعر ،ظاىر ؿبمد الزكاىرك، ص  -30
 183يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية كالرمز اللوين،ص  -31
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 اليت يبدعها الفناف الشاعر ألف "القصيدة اللوحة"ف االمر الذم يهمنا يف ىذا اؼبقاـ ىو القصيدة  اؼبرسومة  كإ
صلة كطيدة حيث يصبح الرسم ذات الرسم بف عالقة الشعر أل ،فبارسة الرسم تسهم كثَتا يف كتابات الشاعر

  .مساكيا  للوف  كيغدك الفناف كالشاعر كالنبا يعرب عن طائفة من االحاسيس كاػبلجات  النفسية بطريقة خاصة
 كقد األجناسيسمى بتداخل  كالرسم كىو ما ىم نتاجات الصلة القائمة بُت الشعرأ القصيدة اللوحة ىي إف

" بدر شاكر سياب "استخدـ 
 حىت يكن اف نراه يرسم بكلماتو  مشاىد يبكن  رؤيتها  كمن ذلك قولو يف كألوافعناصر اللوف  الرسم من خطوط 

 :قصيدة يف قرية الظلماء 
دعها  تحب سواي تقضي في ذراعيو النهار 

 يعيش او يحد ثمن ىواه األحالموتراه  في 
فغدا سيهوى ساعداه  

  إطارمثل الجليد على خطوط باىتات  في 
وعلى الرفوف الشحبات رسائل  

عادت تلف على نسيج العنكبوت بها الوعود 
 والريح تهمس لن يعود  

يلون المراه ضل من سراح ذابل  
.... وحيالو امراة تحذف في كتاب 

بال وتبتسمفي اكئاب  
الل  تكوكب الوسنان يطفيء ناره خلف ال

الجدول الدار يسبره الظالم  
اال ومضيا اليزال 
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 . 32تنام يطفوا ويرسوا مثل عين ال
 تريد؟ القى بو النجم  يا قلب مالك في اكتئاب لست تعرف ما

شاعر ىنا وباكؿ اف ىبفف  من ؿؼباء فاظففي ىذه القصيدة  يصور لنا الشاعر ليلو اؼبؤرؽ يف قرية اليت نعتها باؿ
كطاة  احساسو بالفشل كاالمل فرسم لنا صورة مركبة من عدة صور تتداعى  يف  نفسو اؼبعذبة  اليت رباكؿ اف ترتاح  

مل كاهنا ستندـ اهنا الرغبة  أيشعر بو  من  فهو يتنبا  للمحبوبة  اليت اثرت غَته  انو سوؼ تتعذب كتتذكؽ  ما
. الداخلية اليت تتغرم  النفس االنسانية  بشكل غَت كاع يف الثار للذات

  فقد رسم الشاعر لنا ىذه الصورة اليت ترصد جوانب تفصيلة من ذبربتو  اف النص الشعرم  يصبح  احيانا نقطة 
استفزاز للرساـ  كالشاعر للرساـ اف يلتقط معاين كاشكااللَتظبها اذ اف الرساـ ؼبهتم باالدب كاؼبثقف يقدـ  ذبربتو  

يف رسم ام قصيدة كيعد ككانو ىو الشاعر كلديو الذائقة الشعرية كثقافتو يف اللغة الشعر سبنحو القوة يف التعبَت 
   .بالرسم 

كمقاربتو مع النصوص البصرية بعض بدر شاكر سياب فقد قامت الباحثة باختيار ؾبموعة من النصوص الشعرية ؿ 
اللوحات الفنانُت شكلُت كيبلغ عدد القصائد أربعة قصائد مع اربع لوحات كسنقدـ يف ىذا البحث عينو منها كمن 

  جزءا من ىذه القصيدة فقد رظبت سعاد عطارحيث رظبت الفنانة " بدر شاكر سياب "ؿ"ليلى"ذلك القصيدة 
صورة امراة موشحة باالغصانوكاهنا قلبا لشجرة كارقة مرتكزة على لوحة من الشعر اؼبدكف كىي ساحبة يف حبر  من 

خياؿ كقد تتاثر  شعرىا كقد احيطت بالوركد كاالغصاف اما االبيات الشعرية  اؼبستخدمةمستوحات من ىذه 
القصيدة  

ليلى تعالى تقطع  الصحراء في قمراء حلوة  
للرمل ىمس تحت ارجلنا بها للرمل قلب 

 33وينتفاضل باكفين اسقيك المياه حتى تر

                                                
 95،ص 1بدر شاكر السياب، أزىار كأساطَت، ج -32
  402ص، بدر شاكر السياب، قصيدة ليلى -33
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يف ىذا التعامل مع االنساؽ الشكلية ضمن حدكد القصيدة يف ؾباالت اغبزف " سعاد العطار"فقد قبحت الفنانة 
 قالرثاء كاالسى كاغبب كاالشتياؽ  كاعبماؿ بكل معناه كما جاء يف مفردات القصيدة فقد عربت الفنانة يف ىذ

 34.اليها عزأاللوحة عن لغة اؼبراة كىي زباطب امراة اخرل 

 "شناشيل ابنو اغببلي" كاسم اللوحة "الداخل كاظم"خر ما قاـ بو الفناف أكمثاؿ 

فقد تضمن ىذا العمل الفٍت صورة للشاعر بدر شاكر السياحبيث رظبت الصورة باناقة كىو يرتدم بدلة سوداء 
. كرطبة عنق كاضحة اؼبعلم كىو كاقف اما شناشيل

    : "مشناشيل ابنة اعببل"ما االبيات الشعرية اؼبستخدمة كرموز فهي من قصيدة أ

ثالثون انقضت وكبرت كم حب وكم وجد  

توضحفي فؤادي 

غير اني كلما صفقت يد الرعد  

الى وعدي   مددت الطرف ارقب ربما ائتلق الشناشيل فابصرت ابنة الجبلي مقبلة

 35ونبت دونما ثمرة وال ورد 

 من طرؼ كذلك عرب تراكمات القراءة فالكلمة أكثر مهما كاف نوعو ىو ؾباؿ للتفاعل بُت اإلبداعيإف النص 
 كاللوف فال يوجد شعر دكف لغة  كال يوجد رسم دكف لوف  بالنغم كاإليقاعتوحي باصورة كما توحي بالنغم 

 االجناس ىذا امر  يف بالكلمة كتداخلكإوباءيوجد رسم دكف لوف   كاللوف فال يوجد شعر دكف لغة  كالكاإليقاع

                                                
 103حبث صادر عن ؾبلة نابو للبحوث كالدراسات، ص -ينظر، ايباف خزعل، عباس معركؼ، األنساؽ الفنية التشكيلية يف شعر السياب -34
  334بدر شاكر السياب، ص - 35-
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ضي اىل ذلك التمازج ؼ القصيدة الشعرية باللوحة مكإصباع.ال مفر منو يف عصر اغبداثة كالتطور كعصر االنًتنت
.    الذم هبمعهما
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 في شعر بدر شاكر السياب  يةدالالت اللونال-1

: التشكيل اللوني *

فاللوف أداة رئيسية يف "اللوف عنصر أساسي يف احلياة الكونية، كىو كذلك يف الفنوف ادلختلفة 
فٍت الرسم كالتصوير، أما يف الشعر فيحضر اللوف مكونا أساسي من مكونات مادة التصوير الصورة 

الشعرية يؤثر يف تشكيلها كحتديد ماىية مادهتا اللغوية اليت يتوسل الشاعر من خبلذلا إذل اآلخر، األمر 
. الذم غلعل اللوف عنصرا أساسا يف التأثَت الشعرم، كمن مث قيمة ىذا التأثَت الفنية كالداللية كاجلمالية 

ؽلنح احلياة كالوجود قيمة ال ؽلكن إغفاذلا، فهل نتخيل أنفسنا نرل لونا كاحدا؟ فهل "فاللوف 
نشعر بلذة اجلماؿ لو اختفت األلواف من األرض، كأصبحت ترل ببل ألواف؟ عادلا سليفا يبدكا لك 
كالصحراء ادلمتدة أطرافها ببل ماء أك ال شجر أك ظل أك هناية، إف ىذا التخيل يدفع بالنفس إذل 

. 1"النفور كادللل، فبل حياة ببل لوف 

. معناه أف اللوف ذا أعلية بالغة يف إثارة النفس كهتدئتها

إف اللغة أداة تعبَتية تضم الشكل كاللوف كالصوت، كإذا ما استطاع الشاعر تفجَت الطاقات اخلاصة 
. بالغة كمنها ادلفردات اللونية فإنو سيخلق لوحة متكاملة ذات صوت كشكل كألواف

فاللوف يقدـ للشاعر لغة تعبَتية رتالية من نوع جديد كىو من أىم كسائل التعبَت الفٍت، كعنصر 
كقد . أساس يف تكوين مشاىده يف التصوير كالشعر، فهي جزء ال يتجزأ من ركح األشياء يف الكوف

 أم أنو أصبح 2"القصيدة احلديثة احتفاال جبماليات اللوف يف كل اجتاه كعرب كل ادلستويات"شهدت 
لغة رمزية، كدل يقف عند حدكد الدالالت " ملمحا من مبلمح الشكل ادلعرب عنو يف الصورة كأصبح 

 3..." البسيطة بل جتاكزىا إذل لغة اإلشارة اللونية 

                                                           
 .13الزكاىرة ، اللوف ك داللتو يف الشعر ، ص -  1
 .47ذياب ، رتاليات اللوف يف القصيدة العربية ، ص - 2

 19اللوف كدالالتو يف الشعر ، ص -   3
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كلقد اجتمع النقاد على أف أبرز مبلمح التجديد لدل بدر شاكر السياب ىو اعتماده 
. البنية اجلمالية دلعمار قصائده كشكليها العاـ كينقسم ىذا التعبَت، إذل خاصيتُت يف"التعبَت بالتصوير"

 التلوين يف الشكل احلسي الذم يتجسد يف الصورة ادلرئية كعرب طرح مباشر للقيم :الخاصية األولى
... اللونية دلسمياهتا زتراء أك صفراء 

التلوين يف الشكل ادلركب كالذم يتجسد يف اللوف العاـ الذم يعطيو كامل الًتكيب : الخاصية الثانية
العضوم لبنية ادلقطع الشعرم كىذا من خبلؿ اللوف ادلشع من رلمل تركيب الصورة، ال من التسمية 

ادلباشرة، كىذا العطاء اللوين يف قصائد السياب ينسحب على مساحة اجتماعية كسياسية كاليت 
تتجلى يف كجدانيات كدتوزيات كجيكوريات الشاعر، كما تنعكس القيمة اللونية 

شناشيل ابنة " كالشكلية عند السياب ضمن نسيج شعرم متكامل كمنفرد كيصل السياب يف 
. إذل درجة االنطباعية احلادة للوف يف التعبَت" كأنشودة مطر " " اجلبلي 

فشاعرية السياب تنفجر تفجرا حادا كىو يكتب قصائده كاليت تعطي لقصائده الصدؽ 
. كاألصالة كاحلرارة يف التعبَت عن احلرارة ادلرئية، أك ادلسموعة

إف السياب الذم كلد كسط غيمة األلواف تطلع إذل السماء كىو يدعونا إذل التمتع لقوس قزح كأفراحو 
اليت تلوف أعماؽ الكائناف كتتمتع لتمؤل الصحراء بالعشب كالربيق فبل عجب أف يصور لنا الشاعر 

على صورة ادللونة بتلقائية كمقدرة فريدة، فهو ابن البصرة، اخلصب كاألهنار كغابات النخيل، كالنوارس 
كالرطب، كل األلواف احلارة اليت دتتد من عمق غابات النخيل، كالبحار، عادل الثغر بكل ما فيو من 

ابتسامات كخجل كريفية كبساطة، كىو عادل دل يعج باحلركة من سفن، سكك، كالنفط كل ىذه 
األشياء غمرت ذىن السياب باأللواف حبرارهتا الصيفية العارية، كبدفئها كتوىجها، كحبزهنا الشتائي كل 
ىذه ادلساحات، حترؾ عليها السياب إذل جانب مساحة اللوف السياسي اليت تأيت ىي األخرل لتتسع 

مث تنكسر على ضفاؼ الشاعر كموجة من موجات الشط الذم أحبو كغناه، مث تعود ادلوجة، حُت 
. يربض ادلرض بلونو الداكن كبظلمتو ليحاصر الشاعر كيقضي عليو
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كبذلك يظل اللوف شاىدا خطَتا على طبيعة اإلنساف، كمزاجو كسلوكو، كمن خبلؿ الداللية اللونية 
ؽلكن معرفة السياب غاضبا أك فرحا حزينا أك متأدلا، أم من خبلؿ اللوف عند السياب ؽلكن التعرؼ 

. على الوضع النفسي ذلذا الشاعر يف أزمنتو ادلتداخلة

فبحث اللوف يتشعب يف تشكيل قصائد السياب كيف لوحة حياتو الشقية كادلؤدلة، فالسياب كعرب 
ثقافتو الواسعة كرؤاه ادلكتسبة من الطبيعة كاحلياة كاجملتمع أجاد التعبَت بالصورة ادللونة أجادتو العركض 

. 1كاللغة 

معٌت ذلك أف اللوف كاف مرآة عكست جوانب نفسية كاجتماعية كثقافية كىذا دليل على االرتباط 
. الوثيق للوف حبياة اإلنساف

 ففي ،إف السياب يقوؿ لؤلشياء بأهنا مشرقة ذىبية أك فضية، دكف أف يأيت على ذكر الذىب كالفضة
صور لونية كشعورية زاخرة بادلوسيقى كمن رلمل البناء العضوم للقصيدة أك "شناشيل إبنة اجلبلي "

:  ادلقطع قولو

واذكر من شتاء القرية، مع إشراق الذاكرة  

 2من خالل السحاب كأنو النغم 

فالشاعر بُت ىنا شتاء القرية، مع اسًتاؽ الذاكرة مبوسيقى احلياة كموسيقى الشعر كؽلنحنا شفافية 
. غنائية كتفاؤال عاليا

فالشاعر دل يذكر مباشرة شتاء القرية أنو ذك لوف أبيض أك ذىيب، بل أعطاه صورة اإلشراؽ 
. النضاح فيو نور عرب الًتكيب العضوم مبجمل تفاصيل الصورة اجلزئية

 :مث يبلغ ادلقطع الشعرم ذركة التناغم كاإليقاع كاالنسجاـ اللوين كالشعورم كالغنائي

 

                                                           
زلمد اجلزائرم ، كيكوف التجاكز ، دراسة نقدية معاصرة يف الشعر العراقي احلديث منشورات كزارة اإلعبلـ ، اجلمهورية العراقية ، سلسلة الكتب - 1

  .267احلديثة ص 
 .332بدر شاكر السياب ، الديواف ص - 2
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 1 (حلبي )يا مطرا يا 

عبر بنات الجبلـي  

  (شاشا )يا مطرا يا 

عبر بنات الباشـا  

 (ذىب)يا مطرا من 

غنية بالدالالت، فإذل جانب لوف الذىب  (ذىب) اللونية كادلادية، يف كلمة :الداللة المزدوجة*
الذم تشع بو قطرات ادلطر عرب ىطوذلا داخل خيوط الشمس، يعطينا السياب للشاعر معٌت آخر، 

. كىو معٌت الثراء، الذم ؽلنح الناس الثراء كاالكتفاء كاخلَت، فهو ػلمل لؤلرض الكثَت من العطاء

 (المباشرة)الدالالت اللونية التحديدية *

. كىي األلواف اليت ذكرت بتسماهتا احلرفية كاليت تدؿ بشكل مباشر على اللوف احملدد كادلطلوب

: اللون األسود *

جاء اللوف األسود يف ديواف بدر شاكر السياب من حيث كركده يف ادلرتبة األكذل، فقد تكرر عدة 
مرات، كىذه ادلساحة الواسعة اليت أحدثها اللوف األسود يف شعر السياب ؽلكن أف تعود إذل عدة 
عوامل أكذلا ما عناه السياب يف بلده من مشاؽ كتعب كتضييق، مث رحلة الغربة الطويلة سواء يف 

الكويت أك يف ترحالو إذل أكركبا كلندف، إذ دل تعد لآلماؿ يف قاموسو مفردات ؽلكن التشبث هبا أماـ 
غربة أدمت قوافيو كأسطره الشعرية دل تقتصر معناه السياب على البعد النفسي بل تعدتو إذل البعد 
القومي، فهو على مقربة من ادلأساة الفلسطينية زمنيا كمكانيا، شلا أثر فيو شعريا فاتسمت قصيدتو 

. بالسواد، كألواف ادلعاناة اليت تركت مسات ال يغفل عنها أم قارئ لديوانو

                                                           
 .333بدر شاكر السياب ، الديواف ص - 1
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ىو أغمق األلواف، كىو نقيض األبيض، ؽلثل الظبلـ "يرتبط اللوف األسود بادلوت كاحلزف غالبا ك
 كاللوف يستمد 1"الكامل، كانعداـ الرؤية، كعد رمزا لؤلدل كاخلوؼ من اجملهوؿ كالعدمية كالفناء 

. دالالتو الذم كظف فيو ألف السياؽ كحده ىو الذم ػلدد كظيفة اللوف كفاعليتو

: يقوؿ السياب يف قصيدتو أغنية يف شهر آب

تموز يموت على األفــق  

وثغور دماه على الشفــق  

في الكهف المعتم والظلماء  

نقالة إسعاف ســوداء  

وكأن الليل قطيع نسـاء  

 2كحل وعبارات ســود 

الليل خبـــــــاء  

الليل نهار مســـدود  

فالسياؽ الذم جاء فيو اللوف األسود داؿ على حالة التيو اليت دتثل بدكرىا حالة ادلوت اليت 
تكتنف الشاعر، بل ادلدينة بأكملها كلذا جاء تأثَت اللوف األسود كاضحا كمهيمنا على ادلقطع 

الشعرم، كذلك بتوظيف ادلفردات الدالة على السواد، كىي ما ؽلكن أف نسميو ادلرادفات اللونية 
. فهذه ادلفردات توحي بالسواد كما تشَت إذل ادلوت كاحلزف (..الكهف، ادلعتم، الظلماء، كمل )

السواد، السود )إف الشاعر دل يستطع التخلص من داللة ادلوت كاحلداد باللفظتُت الصرػلتُت 
...(. الكحل كالليل ، الظلماء)كإظلا ىناؾ مفردات زتلت داللة األسود  (

. ىنا دالة على ادلوت كال أمل يف احلياة" نقالة إسعاؼ سوداء " كما جاء عبارة 
                                                           

  186 اللغة كاللوف ، ص ،ينظر- 1
. 328السياب ، ديواف أنشودة مطر ، ص - 2
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يف الليل )كما يربط الشاعر اللوف األسود بادلرض كالعزلة كاالغًتاب كىذا ما صلده يف قصيدة 
. 63-2-27اليت كتبها يف لندف مساء يـو  (

 

الغرفة موصدة البـاب  

 1والصمت عميـــق 

وستائر شباكي مرخاه  

رب طريـــــق  

..... (سود  )يتنصت لي ، يترصد بي خلف الشباك ، وأثوابي كمفزع بستان 

 )يف الغالب ، فلم أعطاىا السياب التضاد اللوين يف  (بيضاء  )كضلن نعلم أف مبلبس ادلرض 
. كثياب مفزع البستاف (األسود 

: إنو ادلوت الذم يقًتب من الشاعر إنو حالة البلد الذم أحبو كحالة االغًتاب احلاد عنده مث يقوؿ

 أعطاىا الباب الموصــود  

نفسا، دربها حسا فتكاد تفيق  

من ذلك الموت، وتهمس بي والصمت عميق  

لم يبق صديــــــق  

 2ليزودك في الليل الكابي 

والغرفة موصدة البـاب   

                                                           

.338بدر شاكر السياب ، الديواف ، ص - 1  
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فقد كانت احلالة ادلرضية تدفع السياب للبحث عن األمل، يف رسالة من زكجتو أك يف زيارة 
... صديق، يف الشفاء ، يف ادلطر 

يف أم شيء سيشرؽ يف احلياة كيضيء لو جانبا من تلك الظلمة احلالكة ذلذا نرل الصراع 
حادا كقائما بُت األلواف كاألحاسيس كالصور ادلشرقة كبُت نقيضها اللوف الداكن، نفسيا كحسيا لذا 

. 1فالشاعر يلجأ للذكرل السًتجاع نافذة أمل 

، كىذا الربط (العيوف السود)كيربط الشاعر بُت بدر شاكر السياب بُت العيوف كاللوف األسود 
ؽلنح العيوف صفة رتالية، فإذا كانت العيوف موطن اجلماؿ كالتأمل، فإف العيوف السود أكثر رتاال، 

:  (حقائق كاخلياؿ )كىذا ما جعل الكثَت من الشعراء يتغنوف هبا يقوؿ السياب يف قصيدتو 

ماذا تريد العيون السود من رجل  

قد حاضا زىر الخطايا حين القاىا 

ماذا تريد العيون السود ؟ إن لها  

 2ما لست أنساه منها حين أنساىا 

فهذه العيوف اجلميلة ذلا تأثَت ليس لغَتىا، كال يستطيع الشاعر أف ينساىا، كاختذت العيوف 
. السود صفة رتالية لدل الساب ، بل جعل ذلا قوة التأثَت كالفاعلية

فقد أصبح الشاعر أسَتا ذلذه احلواس، دلا ذلا من قوة تأثَت كرتالية، جعلتو سؤاؿ استنكارم، 
. يوحي بعدـ قدرتو على مواجهة قوهتا، كاليت ختلص الشاعر من الدمار كاخلطايا

كجاء االستفهاـ ليزيد رتاذلا قوة كقدرة على إثارة  

                                                           
 .27ينظر ، كيكوف التجاكز ، دراسة نقدية يف الشعر العراقي احلديث ، زلمد اجلزائرم ص - 1
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كتارة ؼلرج ىذا الوصف للعيوف من صفتو اجلمالية إذل رمز آخر كػلمل النقيض دتاما، فهو رمز 
رمز اخلوؼ "للمجهوؿ كالغائب ادلخيف الذم يصل حد العار، كىذا التوظيف جعل اللوف األسود 

"  من اجملهوؿ كادليل إذل التكتم 

:  (رسالة من مقربة )يقوؿ السياب يف قصيدتو 

النور في قبري دجى حتى دون نور    

  النور في شبـاك داري زجــاج،  

كما حدقت بي خلفو من عيــون  

ســوداء كــالعـــــار  

يجرحن باألىداب أســـراري  

فاليوم داري لم تعـــد داري  

 1والنور في شباك داري ظنـون 

:  إذا نظرنا إذل ادلقطع الشعرم صلد األلفاظ دالة على سيطرة اللوف األسود مبرادفاتو

 (قربم، الظبلـ كاجملهوؿ، عيوف سوداء )

كسيطرة اللوف األسود ىنا أخفت النور الذم ىو رمز للضياء كالسياب يف ىذا ادلقطع الذم 
  (أسوارم ، كقربم ، دارم دل تعد دارم)ػليل إذل اجملهوؿ 

إظلا يعرب الشاعر ىنا عن حالة االغًتاب اليت يعيشها من جهة، كؽليل الشاعر بادلقطع الشعرم 
. إذل اسطورة أكرفيوس كأجوائها ألف أجواءىا تكتسي باخليبة كاخلسراف كالفضل
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فعندما نزؿ أكرفيوس إذل العادل السنام ليخرج يوربيدس دل يستطع أف ؼلرجها، ذلذا يشعر 
بعينيها السوداكين تبلحقانو بالعار، فهو أملها الوحيد باخلركج ضلو العادل العلوم لكنو خيب مسعاىا، 

. كمن ىنا اتسم عادلو بالسواد داللة على احلزف كاخلزم كالندـ ، كرمز األسود إذل ادلوت كالسًت

:  (بور سعيد )كمثل ىذه السيطرة اللونية للوف األسود صلدىا ماثلة كاضحة يف قصيدة 

سود كما اسودت األموات أنهاري  

فالطين فيها فم يمتــص أسفاري  

 1والريــــح فــــي داري 

سوداء مارف منها باللظى عصب  

إنها عشب  : ال تسألني بعد عنها

أعواده السود غذى عجلة الذىب  

منها فخبأت في عيني قيتـاري  

سود أهنارم، اسودت )كل شيء يغدكا أسود، كلكثرة األموات يصبح السواد يف كل شيء 
كىي حالة احلداد ادلرتبطة باحلزف كالقهر، كأماـ الدمار  (األموات، الريح السوداء، عشب أعواده سود

الذم حلق بور سعيد، أسقط الشاعر آالمو كأحزانو كمشعره على ألفاظو كعباراتو، حيث دل يعد للغناء 
كالفرح أم مكاف، مث ػلاكؿ الشاعر االنتفاض على احلالة القائمة على السواد يف القصيدة نفسها 

 :فيمزؽ ىذا السواد، كػلاكؿ استعادة األمل بعودة الشمس كالضياء، فيقوؿ

بالثـأر 

 2مزقت عنها سود أستار 
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فانهالت الشمس على داري  

فهذه الثورة كاالنتفاضة كزلاكلة اخلبلص من اللوف األسود ما ىي إال رمز كدليل على التحرر 
فالفعل مزؽ يف ىذه العبارة جاء كردة فعل الشاعر على ما قاـ بو " مزقت عنها سود أستارم:" كاألمل

. السواد من إشاعة جلو احلزف كاألدل كالقهر 

 1956كمثل ىذا التوظيف صلده يف قصيدة رؤيا يف عاـ 

حطت الرؤيا على عيني صقرا من لهيب  

 1إنها تنقض ، تجتث الســــــواد 

تقطع األعصاب تمتص القذى من كل  

جفـــــن، فالمغيــــــب  

عاد منها توأما للصبح أنهار المداد  

فالرؤيا ىنا اليت مثلها الشاعر كطَت قوم ىي اليت استطاعت ختليص الشاعر من سيطرة السواد 
.  النهار/ لتتحوؿ ىذه الرؤيا ضلو الصباح  (القذل، ادلغيب  )كمصاحباتو 

:  دالالت اللون األحمر *

جاء اللوف األزتر من حيث السياقات اليت كظف فيها اللوف يف ادلرتبة الثانية يف شعر بدر 
شاكر السياب، إف الداللة األكثر توظيفا ذلذا اللوف ىي رمز الدـ كاحلرب كالقتل، كلو تتبعنا اللوف 

األزتر عند السياب لوجدناه يعرب عن مدلوالت متنوعة بتنوع السياؽ الذم كجد بو ، كقد أكثر 
السياب من توظيف اللوف األزتر داللة على الدـ كالصراع كالقتل، يقوؿ السياب يف قصيدة رؤيا يف 

. 1956عاـ 

شدوا على كل ســــاق  
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 1أواه، ما شــــــدوا 

أواه، ما سمــــــروا  

أغصان زيتوننا أثقلها الورد   

ورد الـدم، األحمـــر  

 يتأرجح بُت 1956الشاعر يف سياؽ استنهاضو للهم كالثورة يف ظل العدكاف الثبلثي على مصر ؼ
على كاقع دل يكن كما أراد كلذلك جعل ىذه  (أكاه)كينحسر  (شدكا، ما شدكا )األمل كاالنكسار

األفعاؿ ببل تأثَت، شدكا ما شدكا ما مسوركا حيث أف النفي ىنا ألغى تأثَتىا، كجاء اللوف األزتر ىنا 
ليؤكد ىذا ادلعٌت فأغصاف الزيتوف رمز اخلَت ك اخلصب كالبناء قد أثقلها ادلوت كالدـ كدل يكتف الشاعر 

. إظلا كظف اللوف األزتر ليؤكد أيضا حالة الدموية كالقتل  (الدـ)بادلرادؼ اللوين 

أما يف قصيدة، أنشودة مطر يوظف السياب اللوف األزتر داال على الدـ، ليكوف رمز التخلص من 
. االستعباد كادلهانة 

في كل قطرة من المــــطر  

حمراء أو صفراء من أجنة الزىر وكل المع دمعة من الجياع والعراة 

 2وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهي ابتسام من أجل مبتسم جديد 

يتحدث الشاعر عن احلياة الكرؽلة اليت تأيت نتيجة التضحيات كالتعب كاجلهد كالعمل  قطرة 
صفراء، القائمة على التحرر ك بذؿ اجلهد كالدماء كما كظف السياب اللوف األزتر فجعلو صفة 

للراية، إذ كانت الريات زتراء فهذا يعٍت أهنا تدؿ على شدة القتاؿ، كرمزية التضحية كعظمها يقوؿ 
. (األسلحة كاألطفاؿ )السياب يف قصيدة 
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وما افتر في البيرق األحمــر 

على صبية في قراىا البعــاد  

 1وفي ظل تفاحها المزىـــر

وما جررت في ليالي الحصاد  

ثياب العذارى في البيـــدر  

إف ارتباط اللوف األزتر بالبَتؽ كىو الراية أك العلم داؿ على قمة التوظيف اللوين ألهنا رمز 
اعتادت عليو األمم، ليحمل داللة مباشرة على ىوية ما، كإذا ما صبغت ىذه الراية باللوف األزتر 

فإهنا تدؿ على عظم التضحيات اليت تؤكؿ يف النتيجة إذل اخلَت كاالنتصار كىذا ما دلت عليو ألفاظ 
حيث يكوف ادلزىر لوف كعبلمة دالة على الفرح  (تفاحها ادلزىر، على البيدر)ادلقطع الشعرم 

. كاالنبعاث

كظف الشاعر اللوف األزتر "قصيدة إذل العراؽ الثائر "ككذلك يف قصيدتو اليت حتمل عنواف 
: مرتبط بالدماء

عمالء قاسم يطلقون النار، آه، على الربيع  

رفعت إلى اهلل الدعاء أال أغثنا من ثمـود  

 2من ذلك المجنون يعشق كل أحمر فالدماء 

تجري والسنة اللهيب، تمد ، بوجو الدمـار  

أحرقو بالنيران تهبط، كالجحيم، من السماء  

وأصرعو صراعا بالرصاص فإنو شبح الوباء  
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يبُت الشاعر يف ىذه القصيدة األدل الذم يشعر بو النتشار الظلم فيدعوا على الظادل كقد 
. (ذتود )اعتمد يف رسم صورتو الفاعلة ادلرجعيات القرآنية اليت جسدهتا قصة 

. كأحيانا يوظف السياب اللوف األزتر ليدؿ على الغريزة اجلنسية كمن ذلك قولو

خيـال الجســــد العـــــاري  

يطل علي محموال على موج من نــار  

من المدفأة الحمراء ذات الرحم الضاري  

: إذل أف يقوؿ

ليبلف من مدف كأمطار كإنك منك أقرب، أنت بعض دمي  : حبار بيننا

كل أمنية  ...خيالي أنت، أمنيات عمري 

بعاطفتي تحرك ال عواطفك األنانيـــة  

عالم مددت بحرا بيننا، دنيا جليديــة  

 1أعانق في دجاىا جسمك العــــاري 

يطل علي محموال على موج من النـار  

من المدفأة الحمراء، من وىمي وأفكاري  

فهذا ادلشهد ىنا ىو كصف لشهوة جسدية عارمة مشحونة بعاطفة حب جتتاح الشاعر المرأة 
دل ػلددىا، إف الرغبة اجلنسية تتنفس يف كل أبيات القصيدة فهي اليت استدعت صورة ادلدفأة اليت 
أسبغ عليها اللوف األزتر للداللة على شدة الرغبة، كجعل ذلا رزتا تتضرل فيو كتشتد، كىي صورة 

. معاكسة دتاما لواقع الشاعر شديد الربكدة عاطفيا
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:  داللة اللون األخضر *

كثر كركد اللوف األخضر يف شعر السياب يف ديوانو، كشغل مساحة كاسعة كتكرر عدة مرات 
. كمرجع ذلك إذل أمرين

. 1الطبيعة اخلضراء اليت دتثلها غابات النخيل ادلمتدة يف بلد السياب يف البصرة: أولهما 

تربز من خبلؿ ارتباطو غالبا " ارتباط اللوف األخضر باألمل، إذا أف أعلية اللوف األخضر :ثانيهما
كاألخضر من أكثر األلواف كضوحا يف الداللة فهو لوف " باألمل كالتفاؤؿ كالعطاء كاجلماؿ كالبهجة

اخلصب كاخلضرة كالنماء، كىو رمز احلياة ذات التجدد، فهو قرين الشجرة كيرتبط باحلقوؿ باحلدائق ، 
. 2كذلذا فهو مرتبط هبدكء األعصاب 

يأيت اللوف األخضر يف شعر السياب يف كثَت من القصائد الشعرية داال على األمل 
كاالستبصار، ككأف السياب أراد ادلراكحة بُت ادلوت، كاحلياة يف توظيف اللونُت األسود كاألخضر فإذا 
كاف توظيف اللوف األسود قد سيطر على األلواف ليدؿ مبجملو على احلياة القاسية كادلوت، فقد جاء 

األسود كاألزتر مبا ػلمبله من داللو على ادلوت : اللوف األخضر عند السياب يف مواجهة لونُت معاعلا
منديل  )كالتضحيات، عندما يصبح اللوف األخضر ىو النتيجة ادلرجوة يف حياة جديدة ، ففي قصيدة 

:  يقوؿ السياب  (ببل مطر 

... صحا من نومو الطيني تحت عرائش العنب 

صحا تمور، عاد لبابل الخضراء يرعــاىا  

جاء اللوف األخضر ىنا يدؿ على البعث كاحلياة، كقد كظف السياب األفعاؿ الدالة على 
. ككأف الشاعر يرسم صورة لبابل كيلوهنا بلوف األمل كاحلياة (عاد ، يرعى)النهوض 
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كما رسم السياب جليكور موطن ميبلده عادلا، كاف أخضر كلونو بلوف زلايدا مبعث 
جيكور )لئلعجاب كاالستقرار كلتدؿ ىذه الصورة على احلياة كاجلماؿ يقوؿ السياب يف قصيدة 

. (كادلدينة

 1وجيكور خضراء 

ممس األصيــل  

ذرى النخل فيهـا  

بشمس حزينــة  

تكرر يف ىذه القصيدة  (جيكور اخلضراء)إهنا صورة ترسم معٌت األمل كاخلَت رغم احلزف كىذا التعبَت 
. عدة مرات ليدؿ على االستبشار كاخلَت كاألمل بعد مشرؽ رغم احلزف

 (ادلغرب العريب )كيقوؿ السياب يف قصيدة 

قرأت اسمـــي على صخـــرة  

كمؤذنة تردد فوقها اســـــم اهلل  

وكان محمد نقشا على آجرة خضراء 

. 2يزىر في أعاليـــها 

يوظف السياب ىنا اللوف األخضر توظيفا دينيا، فقد جعل السياب اآلجرة اليت توضع على 
ال )رأس ادليت خضراء تيمنا باخلَت كاستدعاء شخصية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ذلذا اللوف 

كىنا يبُت ( السندس اخلضر)ليدؿ على اجلنة كالشهادة من خبلؿ لباس أىل اجلنة  (تكريس لو
 .السياب التضحيات اليت قدمها أىل ادلغرب العريب 
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: دالالت اللون األبيض *

 البياض ضد السواد، اليد البيضاء اليت ال دتن، كقولنا فبلنة بيضاء داؿ على النقاء من الدنس :أبيض
كالعيوب، كاألبيض رمز للنقاء كالوداعة كالرباءة، كإذل جانب ىذه ادلعاين اإلغلابية للوف األبيض، فقد 

اختذ أحيانا دالالت سلبية فقد ذمو العرب يف رلاؿ الشيب، ذلك أف ظهور الشيب نذير بدنو األجل 
كتورل أياـ الشباب، كقد كظف السياب اللوف األبيض يف غَت موطن من شعره بدالالت متعددة 

: فمنها ما ىو داؿ على الصفاء كاحملبة كمن ذلك قولو يف قصيدة ادلومس العمياء

سيحل من ذاك الجبين بو ويلحـــق بالبنين  

 1والمساعدين األبيضين، كما تنور في السهول 

تفاحة  عذراء، سوف يطوقـان، مع السنيـن 

فاللوف األبيض ىنا داؿ على اخلَت كالسمة الغالبة دلعٌت البياض ارتباطو بالنور كاخلَت، فلوف 
ادلبلئكة أبيض، ككذلك حور العُت كصفة األنبياء، كصفة من أنعم اهلل عليهم بالرزتة كاجلنة كجوىهم 

اجلبُت، ادلساعدين ) كقد اختار السياب مفرداتو بعناية كانسجاـ مع داللة اللوف األبيض 2" بيضاء
. فكل ىذه ادلفردات دالة على اخلَت كالنور كالعطاء (األبيضُت، كتنور

 (أغنية يف شهر آب )كيف داللة أخرل لتوظيف اللوف األبيض ما صلده يف قصيدة 

وعلى األكتاف البيض فراء  

الذئب يدثر إنسانــــو 

 3وعلى األثداء من النمـر 

شرق يتسلل ملء الغاب، من الشعر  

                                                           
 .514بدر شاكر السياب ، ديواف أنشودة مطر ، ص - 1
 78الزكاىرة ، اللوف كداللتو يف الشعر ص - 2
 .330بدر شاكر السياب ، الديواف ص - 3



السياب شعر في ودالالتو اللون : الرابع الفصل             

 

178 
 

 والليل يطـول على السمــــر

فهذه سخرية من الطبقية، ادلتمثلة يف استعماؿ السيدات البيض لفراء الثعالب كالذئاب على 
أكتافهن كتغطيتهن لؤلثداء كالصدكر جبلد النمر، كىذا يكشف عن العامل الطبقي الذم ؽليز البيض 

  .يتبُت شلا سبق أف اللوف األبيض اختذ دالالت إغلابية مشرقة كعن السود

دالالت اللون األصفر  *

تتعدد دالالت اللوف األصفر كغَته من األلواف فهو ػلمل دالالت الدفئ كالنشاط كاحليوية 
كالسطوع كالنورانية، كما ػلمل دالالت مغايرة دتاما فحسب اقًتانو بالنار كاالنشغاؿ أصبح معربا عن 

. 1احلقد كاحلسد كالضغينة كاخليانة كالغَتة، كما ارتبط األصفر بادلرض كالشحوب كاجلذب كالقحط 

كالسمة الغالبة يف داللة اللوف األصفر عند السياب ارتبطت باخلوؼ كادلرض كالتعب كالشقاء 
. مازلت أضرب، مسرب القدمُت أشعث يف الدركب (غريب على اخلليج)كمن ذلك قولو يف قصيدة 

 2تحت الشمــــوس األجنبيـــــة 

أو خطية  ...بين احتقار وانتهار، وازورار 

والموت أىــــــون من خطيــة  

إف توظيف اللوف األصفر يف ىذا ادلقطع جاء نتيجة للحالة النفسية اليت يعيشها السياب يف غربتو 
ادلليئة باحلزف كادلرض كالتعب، كحياة الفقر اليت عاشها، كاليت كانت مانعا من عودتو لوطنو، كالشاعر 
يرسم لنا يف ىذه الصورة، صورة حزينة لغربتو اليت عاىن فيها التعب كالفقر كاألدل كادلرض، كىو يبلقي 

. يف نظرات الشفقة كالعطف دكف أف يكوف قادرا على فعل شيء

مشرب القدمُت، أشعث يف الدركب، )كجاءت ادلفردات ادلستعملة مع حالة التعب كالقهر كادلرض 
. ككظف اللوف األصفر تأكيدا كترسيخا ذلذه الصورة (ذؿ ، زتى ، شحاذ
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:  إذ يقوؿ (الباب تقرعة الرياح )كمثل ىذه الداللة صلدىا يف قصيدة 

ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار  ...أماه 

 1ال باب فيو لكي أدق وال نوافذ في الجـدار

فيو كأهنا غسق البحار  (ظلمة صفراء)كيف انطلقت على طريق ال يعود السائركف من 
، كعرب من (غسق البحار)كأهنا  (بالظلمة الصفراء)فالشاعر ىنا أعطى للموت كظلمتها كادلرض 

. 2خبلذلا عن ذكرل أمو ادلتوفاة، أم الشاعر يف حالة تذكر مأساتو

  (أنشودة مطر)كمثل ىذه الداللة للوف األصفر صلدىا يف قصيدة 

: إذ يقوؿ السياب

في كل قطـرة من المطـــــر  

حمراء أو صفراء من أجنـة الزىر  

وكل دمعة من الجيــاع والعـراة  

  3وكل قطرة تراق من دم العبيــد

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديـد 

فقد مزج السياب ىنا بُت األلواف ادلثقلة بالثورة كاأللواف الدالة على األمل كالتضحيات، ففي 
ظل الواقع ادلؤدل من الضياع اخلَتات كذىاهبا لغَت أىلها، كمعاناة اإلنساف من تسلط كعبودية ػلاكؿ 
السياب التخلص كالتمرد على ىذا الواقع، إذل كاقع أكثر أمبل حيث دؿ على الثورة باللوف األزتر، 
كدؿ باللوف األصفر على العرؽ الذم يتفصد بو جبُت اإلنساف العامل كناية على ادلرض كاخلوؼ ك 

. ادلوت
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. كما كرد اللوف األصفر ليدؿ على ادلوت يف غَت موضع كمن ذلك ما جاء يف قصيدة

في دوحة صفراء يقلق ظلها روح الشتاء  

 1ال تنظري في مقلتيك سحابتان من الجليد 

تتألقان وال لهيب وتزحفان وال فضــاء  

فل العناق على الجفون وحطم الدرب البعيد  

:  كأيضا قولو

كاجلناح الثقيل يف دكحة صفراء يف ضفة الغدير الكئيب كاحتشاد الوجود مثل التماثيل 
فعادت كما يطل األسَت من كوف سجنو ... احتواىن معبد رلهوؿ، مسرت قبلة التبلقي على ثغرم 

إذل بيتو النائي، كما ؼلفق اجلناح الكسَت للغدير البعيد، كادلوجة الزرقاء، جاشت فحطمتها الصخور 
2 .

ففي ىذه اللوحة نلحظ التناغم بُت رموز ادلوت كاحلياة كالتداخل ىنا كتداخل الركح كاجلسد 
: من خبلؿ عبلقات لغوية بسيطة كما ىو موضح يف اجلدكؿ التارل

الموت   الحياة            العبارة      

الثقيل    الجناح    الجناح الثقيــل    

دوحة    صفراء   دوحة صفــراء   

  تماثيل         تماثيل   احتشاد الوجوه ...احتشاد 

كظف السياب اللوف األصفر داال بو على انكشاؼ األسرار  (ادلسيح بعد الصلب)أما يف قصيدة 
: كالفضيحة إذ يقوؿ
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 1ىكذا عدت، فالصفر لما رآني يهودا فقد كنت سره

فبعودة ادلسيح تنكشف أسرار اخليانة اليت قدمها يهودم الذم خاف بدكره ادلسيح كسلمو 
لليهود، كىذه العودة ال ترضي يهودا، لذلك كظف السياب اللوف األصفر مسة دالة على يهوذا 

. فشحوب اللوف كاصفراره دليل على انكشاؼ السر

 

 

 

 

 

: ألوان أخرى *

كردت بعض األلواف يف شعر السياب يف بضعة مواضع كدلت على رموز معينة من ىذه 
األلواف، األزرؽ، األشقر، األمسر، كاللوف األشهب ففي توظيفو للوف األزرؽ زتل اللوف األزرؽ 

: مثبل (عرسي يف القرية )دالالت سلتلفة يقوؿ السياب يف قصيدة 

وادخرنا على جوع أطفالنا الجائعين  

ما اكتسبناه في كدنا من نقـــود  

ما اشترينا ، لها أو خاتما أو سوارا 

خاتم ضـم في ماســـو األزرق  

من دفاث الضحــايا مئات اللحود  
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اشتراىا بو الصيريفي الشقـــي  

إف السياؽ الذم كرد فيو اللوف األزرؽ يعرب عن مدل التعب كالشقاء الذم يعانيو السياب، كىو من 
رلتمع القى ادلعاناة نفسها، كىو كاقع مسكوف بالفقر كالعوز لذا كاف االدخار على قلتو آتيا من 

. (كدنا كعلى جوع األطفاؿ اجلائعُت )التعب 

فإذا كانت ادلاسية دالة على الشرؼ فإهنا ىنا نتيجة لتعب كرفات مع ذلك كظفها السياب 
للداللة على مدل الظلم الذم حلق هبؤالء الناس، مث اتسعت الداللة اللونية يف نفوس أكلئك الذين 

يتعبوف كيدخركف اخلامت ذم ادلاسة الزرقاء، مث يأيت ادلتسلطوف فيأخذكهنا، ليستمد بذلك داللة جديدة 
. يرمز هبا اللوف األزرؽ إذل الكآبة كاحلزف

كيف سياؽ آخر ػلمل اللوف األزرؽ داللة ادلوت، فلم يكشف السياب غلعل اللوف األسود كاألزتر 
: داال على ادلوت نبلحظ ادلقطع التارل

على ضفة الموت بوابتين  

تلوحان للقــــــادم  

 1وشباكــــك األزرق 

على ظلمــــة مطبق  

تبدي حجل يدا الحيــاة  

إلى الموت كي ال تموت  

. (شباؾ )نبلحظ ىنا أف اللوف األزرؽ ىو تشكيل بُت عادلُت، ادلوت ك احلياة حُت تكوف القرينة دالة 

: كيقوؿ أيضا

للغدير البعيد، كالموجة الزرقاء فحطمتها الصخور 
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ادلوجة بالزرقة ، كيف أسلمها فاعتربنا أف الزرقة  (الزرقة)نبلحظ يف ىذا البيت أف السياب كصف 
. حياة ألهنا صورة مكانية دلوصوؼ كىو الطبيعة

ألف ادلوجة الزرقاء لوف انعكاس السماء على ادلوجة، كلكن دلا كانت الصورة النهائية، ادلتحصل عليها 
بعد التشبيو موتا كانت داللة الزرقة على ادلوت أجدل يف االعتبار، كخاصة أف السياب يربط الزرقة 

. بالربكدة كبالربكدة للموت، ففي الزرقة عند السياب ملمح رمزم للموت

كيف سياؽ آخر يوظف السياب اللوف األزرؽ بداللة إغلابية تعٍت القوة كالشدة ، يقوؿ يف قصيدة 
.  األسلحة كاألطفاؿ

صدى رجعتو األكف الصغـار  

 1يصفقن في الشارع المشـرق

كخفق الفراشات مر النهــار  

عليها بفانوســــة األزرق  

يبُت النص ىنا أثر الصغار كفاعليتهم يف ادلقاكمة كالتمرد على الظلم كاالستبداد، كقد حققا ما 
أهبج القلوب كأسعدىا، كمثلهم كالفراشات كلذا جاءت الكلمات الدالة على االستبشار كالفرح 

فقد جاء توظيف اللوف ىنا ليؤكد احلالة االستبشارية  (رقعتو، يصفقن، ادلشرؽ، مر النهار)كاضحة 
. كما دلت الزرقة على القوة كالشدة كالغضب كالثورة

العودة "أما اللوف األشهب فقد كظفو السياب بداللة اإلشراؽ كاالستبشار يقوؿ يف قصيدة 
: يفتح باللوف األشهب مطلع القصيدة " جليكور

على جواد الحلم األشهب  

أسريت عبر التـــالل  
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أىرب منها، من ذراىا الطوال من سوقها المكتظ بالبائعين 

من ليلها النابح والعابرين  

 1عن نورىا الغيصـــب 

من عارىا المخبوء بالزىر 

.......................... 

بدأ السياب القصيدة بصورة تشخص احللم جواد اختيار لو الشاعر اللوف األشهب ليربىن أنو 
، كال يذكر لفظة ادلدينة صرػلة كإظلا "جيكور"حلم مستحب مشرؽ، ؽلتطيو ليسرم بو ليبل منها إذل 

يكٍت عنها بالضمَت ادلتصل اذلاء، كىذا يدؿ على احتقاره الشديد للمدينة كحلمو بالعودة إذل جيكور 
. 2ىركب من ادلدينة 

 

:  اللون األسمر *

 كاللوف األمسر 3(لوف يضرب إذل سواد حفي)أف السمرة " لساف العرب"يذكر ابن منظور يف 
ىو مزيج بُت األبيض كاألسود، فهو ػلمل أبعاد اللونُت، فمعظم العرب يتصفوف باللوف األمسر، ذلذا 

حاكؿ العريب أف يربط بُت لونو ك األرض، أم أف يضفي اللوف األمسر على الًتاب للداللة على 
. األصالة 

فالسمرة من األلواف اليت أخذت داللة بديلة كختلصت من تشاؤمية اللوف األسود، كىي من 
األلفاظ اليت كثرت يف العصر احلديث، كتعددت على ألسنة الشعراء كرمزا بو إذل العرب كالعركبة، 

. كعده السياب لونا ؽليز العرب كيكاد يشكل يف قصائده رمز االنتماء كاألرض

" مرثية جيكور"كاإلنساف العريب كمن ىذا ما يقولو يف قصيدة 
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حدقي حيث شئت، يا عين فوكاي المدماة ، من مداك المديد  

فهي سوق تباع فيها لحوما آلدميين دون سلخ الجلود  

 1كل إفريقيا وآسيا السمراء، ما بين زنجها والهند    

 !واشترى اللحم كل من نطق الضاد تجار تبيعو لليهود 

فآسيا السمراء إشارة إذل آسيا العربية كمن نطق الضاد، يف سياؽ داؿ على مدل ضعف 
العرب كضياعهم أماـ الكياف الصهيوين كيف مواضع أخرل مشاهبة صلد السياب يوظف اللوف األمسر 

دتيزىا عن غَتىا من النساء كتصبح مسة للمرأة العربية، "كالسمرة مسة للمرأة العربية فقد أكسبها داللة 
ليست مسة لونية شكلية مادية فحسب بل تصبح معنوية حتمل معٌت الطهر كالعفة كالوفاء كالثبات 

. 2" كىي ما دتثل األصالة يف ادلرأة العربية 

يقوؿ يف قصيدة ادلومس العميػػػػػاء  

من ضاجع العربية السمراء ال يليق خسارا  

كالقمح لونك يا ابنة العـــــــرب  

 3كالفجر بين عرائش العنـــــــب 

أو كالفرات على مالمحو دعة الثرى وضراوة الذىب  

فهنا كظف السياب اللوف األمسر للداللة على ادلرأة العربية الطاىرة العفيفة كالوفية لذا من يضاجعها ال 
القمح، الثرل، الذىب، )ؼلسر كىو يظفر باالعتزاز كاذلمة كاختار مفردات دالة على اخلَت كالغٌت 

كىذه ادلفردات رتيعها دالة على احلياة الكرؽلة كنفس ادلعٌت صلده يف ىذا ادلقطع   (الفجر

طلي فشبــاكـــك األزرق  
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سمـــــــاء تجـــوع  

تبينتو من خـــالل الدمـوع 

كأني بي أرتجـــف الزورق 

إذا انشق على وجهــك األسمر  

كما اشتق عن عشتاروت المحار  

وسارت من الرغو في مئــزر  

ففي ىذه القصيدة نرل الشاعر ػلدد لوف كجو احلبيبة باللوف األمسر الداؿ على األصالة كاألرض 
. كاخلصب كالعركبة، ك داللة على رتاؿ ادلرأة الشرقية

 (تعبتم  )كيقوؿ أيضا يف قصيدة 

 

ويهمس الديجـور  

 1آىاتو السمــراء 

على محيـــاك  

: كقولو أيضا

سالم على الصين والحاصدين  

  2وصياد أسماكهـــا السمر

وما أنبتت من دم الثائــرين  
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ففي كل ادلقاطع صلد أف السمرة داللة على األصالة كالتعب كاالنتماء لؤلرض كاإلنساف الذم 
. أحب تراب األرض كضحى ألجلها

 مرتبطة معظمها باألرض، إذ 1فقد شغل اللوف األمسر حيزا معتربا يف الصورة الشعرية فتوظيفاتو
حاكؿ الشعراء الربط بُت لوف اإلنساف العريب كاألرض اليت كلد فيها، فمثلت السمرة لونا للًتاب، 

. كدليبل على عراقة كأصالة شعبها

كما ارتبطت السمرة بوصف لوف البشرية عند ادلرأة، فنقل الشعراء داللة اللوف األمسر من 
.  األرض إذل ادلرأة لتمييزىا عن غَتىا من النساء

لقد تراكحت دالالت األلواف يف شعر السياب، بُت ادلوركث القدًن الذم استوحاه من ثقافتو 
الواسعة يف الشعر كاألدب، كبُت ثقافتو الغربية، حيث دالالت جديدة للوف كقلد أخرل كابتعد بعض 

األسود كاألزتر : األحياف عن داللة القصيدة يف النص إذل دالالت رمزية جديدة ، كقد كانت األلواف
. كاألبيض ك األخضر أكثر توظيفا 

 

 (غير مباشرة )العالمات اللونية اإليحائية -2

إخل ، لكن ...يف الصفات السابقة كجدنا أف السياب يذكر األلواف بأمسائها األسود، األزتر، األخضر 
تعاملو مع اللوف دل يتوحد يف شعره هبذه الكيفية إذ صلد حركات فنية أخرل لتوظيف اللوف كذلك عرب 

: عبلمات حتمل إػلاءاتو كدالالت كقولو

الليل يطبق مرة أخرى ، فتشربو المدينــة  

مثل أغنية حزينة ...والعابرون إلى القراراة 

وتفتحت كأزىار الدفلى ، مصابيح الطريـق  

تحجر كل قبل من الضغينة  " الميدوز"كعيون 
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بالحريـــق  " بابل "وكأنها نذر تبشر أىل 

من أي غاب جاء ضد الليل ؟ من أي الكهوف 

من أي وكر الذئـاب ؟ 

من أي عش في المقابر دف أسفع كالغــراب  

أخف دم الجريمة باألزىار والشفوف " قابيل "

: فهنا صلد مشهدا ملونا مبزيج من األلواف منها

ادلقابر، الكهوؼ –الغراب –منبثقا من الليل /األسود /1

عرب إػلاء مصابيح الطريق /األبيض /2

  .ادلنبثق من الدـ/األزتر /3

أما من خبلؿ مفردة األزىار صلد أهنا لوحة منفتحة على االحتماالت اللونية اليت ؽلكن أف تقـو هبا 
رلموعة كبَتة من األلواف اليت حتملها أنواع األزىار حيث ترؾ الشاعر للقراء حتديد نوع األزىار يف فنية 

. عالية لئلػلاء اللوين

ككل ضده العبلمات اإلػلائية للوف ما ىي إذل مفردات كعبارات كظفها الشاعر للداللة على قسوة 
. ادلدينة على اإلنساف ادلعاصر

:  كقولو أيضا

  (حلبي )يا مطر يا 

 1عبر بنات الجلبـي 

 (شاشا )يا مطر يا 
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عبر بنات الباشـا  

يا مطر من ذىب  

فكلمة الذىب غنية بادلوحيات فإذل جانب لوف الذىب األصفر الذم تشع بو قطرات ادلطر 
عرب ىطوذلا داخل خيوط الشمس، يعطينا السياب ذلذا ادلطر معٌت آخر كىو الثرل، كاخلَت، فهنا ادلطر 

. فالسياب دل يذكر اللوف األصفر كإظلا ترؾ للقارئ حتديد اللوف بلفظة الذىب. (ذىب)من 

فقد كظف السياب األلواف بعمة قوية رغم أنو " األسلحة كاألطفاؿ"أما يف ىذا ادلقطع من قصيدة 
:  شكل ألوانو عرب معناىا ال عرب تسميتها ادلباشرة يقوؿ 

حديد  ....حديد

 1وأقدامها العارية 

في المنجم   (الفوانيس )وخفق 

  (الداجية )وأعماقو الرطبة 

 2فاغرات الفم – كظل الردى 

الطامية   (الظلمة )كبئر من 

: عبارات تدؿ على السواد كالعتمة كيف قولو (ظل الردل، كبئر من الظلمة )فادلفردات 

 3بدمع من النفوس الظوامي *** بأسى الليل باحتراق الفراشات 

فقد شحن الشاعر مشهده مبجموعة من األلواف عرب الفراشات، ككذلك مفردات أخرل مثل 
الليل الذم يدؿ على السواد، احًتاؽ اليت تدؿ على اللوف األزتر على النار، فالشاعر ىنا ينسبو 

. احًتاقو بلهيب حب زلبوبتو بالفراشات اليت تعشق اللهيب كالذم يضفي هبا إذل ادلوت
                                                           

 الديواف نفسو، ص  1
 ...الديواف السابق، ص-.  2
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: كربط السياب الثورة كالتضحية كالتحرر من العبودية باللوف األزتر دلا فيو من القتل ك الدـ

أكد لو غرقت يف دمي إذل القرار 

ألزتل العبئ مع البشػػػػػر 

  1كأبعث احلياة إف مويت انتصار 

كىنا تظهر رسالة الشاعر ذلك الفادم للمجموع فادلوت على مستول الفرد ىو حتقيق للحياة 
". إذل رتيلة بوحَتد " على مستول اجلماعة كادلعٌت نفسو صلده يف قصيدة 

يا نفحة من عالــم اآللهـــة  

ىبت على أقــدام التائهـــة  

ال تمسحيها من شواط الدمــاء   

إنا سنمضي في طريق الفنــاء 

حتى السماء  " أوراسي"ولترفعي 

حت تروي من مسيل الدمــاء  

أعـــراق كل النــــاس  

إف رتيلة بدأت فادية كحيدة ألمة نائمة برمتها، فالشاعر كظف اللوف األزتر بداللة غَت 
فالسياب يرل أف علينا أف نصل إذل ما كصلت إليو رتيلة من سيل " الدـ"مباشرة متمثلة يف مفردات 

. الدماء، فأعراؽ الناس باتت مسيل دـ تركم بو كل الصخور

: أبعاد اللون في شعر السياب-3
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عاش السياب كمات كىو ػلمل يف أعماقو الطفل بكل انفعاالتو كبراءتو لذا فقد كاف اللوف ذا 
تأثَت كبَت على كضعو النفسي، كمن خبلؿ اللوف يف قصائد السياب ؽلكننا أف نتعرؼ على الوضع 

النفسي ذلذا الشاعر كما زتل اللوف يف شعر السياب أبعادا سياسية، فقد كاف السياب إبنا لتقلبات 
العراؽ السياسية كاضطراباتو كاليت اكتول بنارىا كل ادلثقفُت على اختبلؼ مناىجهم كمواقفهم 

السياسية كأبعادىم اإللتزامية فقد زتل اللوف السياسي لوف الواقع احلار فقد جتسد لدل السياب يف 
... كغَتىا" ادلومس العمياء"ك " حفار القبور"، "بورسعيد"قصائده الطويلة 

كقد برىن على أنو رساـ كاقعي من طراز فريد، إنو يرسم بألوانو احللم الكبَت، عرب الثورة، حلم 
. 1بالتغيَت الكبَت يف األرض 

" كرسالة من مقربة" إذل رتيلة بوحَتد" كيف " يف ادلغرب العريب " كاإلنساف، فهو يف قصيدتو 
". يـو الطغاة األخَت"ك" قافلة الضياع" ك

كذلك يف رلمل قصائده الوطنية كالثورية اليت سجل فيها موقفا من اإلحداث السياسية 
كالثورة، اليت عصفت بأنظمة احلكم، كغَتت بٌت اجتماعية، كلونت كاقعنا العريب، بأفق االنتصار نراه 

. حدة األحداث، كجدة ألواهنا. حادا

فهو يرسم لنا مسيحا من ظلط عريب جديد، يرسم لنا بعباراتو أشياء " إذل رتيلة بوحَتد" ففي قصيدتو 
: مقدسة، بثورة سياسية خاصة إنو يطعم ألوانو مبوزاييك، ككأف رتيلة ىي مسيح الثورة العربية

مشبوحة األطراف فوق الصليب  

مشبوحة العينين عبر الظالم  

 !ياللزحام –يأتيك من وىران 

 2حشد مشع باشتعال المغيب 

يأتيك كل الناس ، كل األنام  
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يرجون ، مما تبذلين ، الطعام  

واألمن والنعماء والعافيــة  

..." وأنت مثل الدوحة والعارية 

كالسياب يف ألوانو الشكلية اليت يضعها يف تركيب لوحاتو التصويرية يعتمد اللوف األزتر 
 كالعتمة، إنو يضع الثورة يف مقابل ككبديل عن ظبلـ العاـ كلو ، لذا 1كمشتقاتو كنقيضُت للوف السواد 

تكتسب ألوانو احلمراء كمشتقاهتا، داللة احلريق الكبَت الذم ينادم بو الشاعر إلزالة كل مساكئ العادل 
. كاألنظمة كالتقاليد كتطهَت األرض كاإلنساف

وإذا يستفئ المدى بالحـريــــق  

فيندك سجل ويجلى طــريـــق  

ويذكى بأطيافــــو الدافئـــة  

محياك باللهفــــة الهادئـــة  

"  عند ابتداء الطريـــق: "تقولين 

ونحن الذين اعتصرنا الحيـــاة 

ويمتص ري الشفـــــــاه  

 2من الموت في موشحات السجون 

من البؤس، من خاويات البطـون  

  :ألجياذلا اآلتية 
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فبعد ىذا الزخم اللوين الثائر كادلتضاد نرل أف الشاعر كظف ليتطلع بو بعيوف مثقفة ألفق 
. االنتصار احملتم، رغم دكنة الظبلـ كالدخاف

:  كيقوؿ أيضا يف قصيدتو بور سعيد

يا قلعة النور تدمي كل نافـــذة  

 1فيها، وتلظى وال تستلم الحجــر 

أحسست بالذل أن يلقاك دون دمي  

شعري وأني بما ضحيت أنتصـر  

لكنها باقــة أسعى إليك بهــا  

حمراء يفضل فيها من دمي زىرا  

جعل السياب اللوف األزتر رمزا للثورة كاالنبعاث من جديد، إذ يرل أف ادلوت ؽلثل سبيبل 
. للتحرر كالثورة كىو حياة كبناء للجيل اآليت

كسيلة للتخلص من الذؿ كىو سبيل االنتصار  (كىو لوف الدـ)لذا كظف الشاعر اللوف األزتر 
. كالكرامة ادلنشودة، فهنا ؼلرج اللوف إذل بعد سياسي

 يشتد الصراع بُت الذات كاجملتمع فنجد أف السياب يوظف "رحل النهار"كيف قصيدة 
عبلمات موحية كتدؿ على األلواف، كمع أف السندباد يف ىذه القصيدة ىو الذم يصرع يف كل حبر 

كبر يصلو، إال أف الشاعر صب اىتمامو على الزكجة، فالسياب الذم يصارع ادلوت يعطي جتربتو بعد 
إنسانيا أعمق تظهر فيو ادلوضوعية، ففي خضم صراعو ال ينسى صراع زكجتو ادلًتتب على اغًتابو 

الذم يظهر يف أكؿ كلمة من أكؿ دفقة " الرحيل" كمرضو، إف الفكرة ادلوحدة يف ىذه القصيدة ىي 
بعناية كانسجاـ مع داللة اللوف ضده . 2كىنا صلد أف السياب اختار مفرداتو " شعرية يلفظها الشاعر
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فكلها دالة  (انطفاء الشمس، انطفاء الزنابق، كالشيب، كما يعقب الغركب يف آخر انتظار، برد الثلج)
. على الرحيل كفقداف األمل بالعودة كموت األمل، كال جدكل من االنتظار

آه متى تعود  

أثرى ستعرف ما سيعرف ، كلما انطفأ النهــار  

صمت األصابع من بروق الغيب في ظلم الوجود  

دعني ألخذ قبضتك ، كماء ثلـج في النهـــار 

في راحتي يسيل ، في قلبي يصب إلى القــرار 

 1يا طالما بهما حلمت كزىرتيـــن على غديـر 

تتفتحان على متاىة عزلتي  

رحل النهـــــــار  

والبحر مشع وخاو، ال غناء سوى الغدير  

حل النهـــار  

ما يبين سوى شراع رنحتو العاصفات، وما يطير  

إال فؤادك فوق سطح الماء يخفق في انتظار  

رحل النهـــــار  

فلترحلي، رحل النهار  

  :اللون والمكان في شعر السياب-5
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  :الدراسات النقدية والمكان-

يعيش اإلنساف يف عادل يتصف ببعدين أساسيُت علا الزماف كادلكاف ففيهما ػليا اإلنساف 
. كينموا اجلنس البشرم كيتطور

كادلكاف تارؼليا أقدـ من اإلنساف، كاإلنساف بوجوده ككينونتو يف ادلكاف يعيد تشكيلو كحتويلو 
. إذل أشكاؿ سلتلفة حسب احتياجاتو احليادية، ككفق ثقافتو

كرغم أف ادلكاف كالزماف عنصراف مثبل زماف ال يفًتقاف، فإف ادلكاف ثابت على عكس الزمن 
ادلكاف "ادلتحرؾ كىو يف ثبوتو كاحتوائو لؤلشياء احلسية ادلستقرة فيو يدرؾ إدراكا مباشرا، ذالك أف 

 على عكس الزمن الذم 1"صورة أكلية ترجع إذل قوة احلساسية الظاىرة اليت تشمل حواسنا اخلمس
. يدركو اإلنساف إدراكا غَت مباشر من خبلؿ فعلو

ككجود اإلنساف يف ادلكاف أدل إذل تعضيد العبلقة بينهما تلك العبلقة اليت أخذت يف التنامي 
حىت أصبح ادلكاف كاحدا من " حىت أصبح ادلكاف كاحدا من القضايا اليت ؼلًتقها يف التنامي " 

. 2"القضايا اليت ؼلًتقها اإلنساف بالبحث بغية التعمق يف ىذا احملسوس كدتاـ إدراكو 

شلا يًتتب عليو كجود دراسات كثَتة عنيت بدراسة ادلكاف يف سلتلف اجملاالت، بل كجد علم 
الذم قاـ بدراسة أخص خصائص  (Topology)كبولوجيا تخاص بدراسة ادلكاف كىو علم اؿ

ادلكاف من حيث ىو مكاف، أم العبلقات ادلكانية ادلختلفة كعبلقة اجلزء من الكل كعبلقات 
االندماج كاالتصاؿ كاالنفصاؿ اليت تعطينا الشكل الثابت للمكاف ، الذم ال يتغَت بتغَت ادلسافات 

 .3"كادلساحات كاألحجاـ 

إف ادلكاف يف النص بناء لغوم، يشيده خياؿ الركائي، كالطابع اللفظي فيو غلعلو يتضمن كل 
ادلشاعر ك التصورات اليت تستطيع اللغة التعبَت عنها ذلك أف ادلكاف يف النص ليس ىو ادلكاف 

الطبيعي أك ادلوضوعي كإظلا ىو مكاف ؼللقو الشاعر أك ادلبدع عن طريق الكلمات كغلعل منو شيئا 
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خياليا، فادلكاف يف النص مكاف متخيل كبناء لغوم تقيمو الكلمات خدمة ألغراض التخيل كحاجاتو، 
. 1فادلكاف ىو نتاج األساليب اللغوية ادلختلفة كادلختلقة يف النص 

إف كظيفة الكلمات يف النص اإلبداعي ليست رلرد إشارات ألشياء بعينها، بل إف كجودىا 
داخل سياؽ النص يعطيها بعدا دالليا أعمق  حيث خترج ىذه الكلمات من رلرد كوهنا إشارات كإذل 

. كوهنا رموزا ذات كثافة، فهي تنقل من معناىا الدالرل ادلباشر إذل مستول أعلى يف الداللة 

معاف كثَتة، تلك ادلعاين اليت ؽلكننا إذل فالكلمات يف سياؽ النص تكوف موحية كتوعز 
التوصل إليها من طبيعة الكلمة ذاهتا كمن تكرارىا داخل النص كمن كيفية توظيفها يف إطار الصورة 
الفنية فإذا أخذنا على سبيل ادلثاؿ اللوف كجدنا أف اللوف يف حد ذاتو ؽلدنا بصورة مرئية للمكاف أك 

. أحد متعلقاتو ، كما أف حتديد األلواف أك الًتكيز على لوف بعينو لو ثقلو يف الداللة

: اللون والمكان في شعر السياب*

يربط السياب اللوف األسود بادلكاف، إذ يصف ادلكاف بأنو أسود ، كىذا داؿ على عمق الضياع كالتيو 
": بور سعيد" يقوؿ السياب يف قصيدة 

 2فيها وفكا لموتاىا وصوانا             ليل نعيذ الكهوف السود آنية 

مظلم كرلهوؿ، كسليف فهذه الصفات منفرة إذل حد ما، كعندما يصف  (ادلكاف)فالكهف 
، فهذا يعٍت تكريس ىذه احلالة من الظبلمية كاخلوؼ، كلذا أراد (اللوف )السياب الكهوؼ بالسود 

السياب أف تكوف ىذه الكهوؼ السود مبا حتمل من دالالت اخلوؼ كالتيو كما اكتسبتو من صفتها 
مكانا للفتك باألعداء كقتلهم ، فهو يريد أف تكوف ميتة األعداء قاسية جدا كيف  (السود)اللونية 

. ادلكاف الذم جاءا فيو مستعمرين

كما جعل السياب اللوف األسود رمزا للموت فهو يستخدـ تشكيبلت لونية أخرل، كربطها 
بادلكاف أيضا، كأبرز ىذه األلواف، األصفر، األزرؽ كاألزتر كذلك استعملها السياب للداللة على 

: ادلوت رمزا، الحظ ادلقطع اآليت
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في دوحة صفراء يقلق ظلها روح الشتاء  

 1ال تنظري في مقلتيك سحابتان من الجليد 

تتألقان وال لهيب وتزحفان وال فضــاء  

فل العناق على الجفون وحطم الدرب البعيد  

:  كنبلحظ قولو أيضا 

مات الفضاء سوى بقايا من مصابيح الطريق  

مبهورة األضواء تنصب في جداول من بريق  

  2صفراء تخنقها الظالل على فم الليل العمـيق

حد  (اصفرار)فادلصابيح رمز مكاين للحياة كلكن جعلها الشاعر مبهورة كصفراء كسلنوقة، كهبذا اللوف 
من عنصر احلياة لصاحل عنصر ادلوت كعلى العمـو فإف تلك الرموز الدالة على احلياة ذلا يف العادة 

عند السياب رموز مقابلة من رموز ادلوت كالعتمة كالظلمة كالظبلـ كاالنطفاء كاألسداؿ كىذه مرادفو 
. للوف األسود

كما ػلاكؿ السياب التنويع يف عرض قضية احلياة كادلوت فمرة يعرض احلياة كمرة يعرض ادلوت 
كمرة يراكح بُت الصورتُت من خبلؿ نسيج خيط من احلياة بآخر من ادلوت لتكوين الصورة عن طريق 

: الرموز الدالة الحظ ىذا ادلقطع

أناشيد تحت ضياء القمــر  

تغني بها ليالي الربيـــع  

فتحلم أزىاره بالمطـــر  

                                                           
 .86، ص 1بدر شاكر السياب ، أزىار كأساطَت ، ادلبلؿ ، ـ- 1
 .104 ، ص 1بدر شاكر السياب، أزىار كأساطَت ، ادلوعد الثالث ، ـ- 2
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ويمضي صداىا يهز الضياء   

ويغفو على الزورق المنتظر  

في ليلة ظلماء بل فضاءىا المطر الثقيـــل  

ال صرخة اللقيا تطيف بو وال صمت الرحيل  

يمناك والنور الضئيل أكان ىو الـــوداع  

  1ثم ىوى الستــار–باب وظل يدين تفترقان 

نبلحظ ىنا كيف صمم الشاعر اللوحة ادلكانية الدالة على احلياة من خبلؿ ألواف غَت مباشرة 
: نبلحظ اجلدكؿ اآليت

أناشيد تحت ضياء القمر  

 صورة الحياة           تغني بها في ليالي الربيع                

فتحلم أزىاره يهز الضياء                   

ويغفو على الزورق المنتظر  

ضياء، القمر، )نبلحظ أف ىذه اللوحة زاخرة برموز احلياة كىي ادلفردات الدالة على األلواف 
ككلها ألواف تصور احلياة الواعدة يف حُت نبلحظ اللوحة الثانية كيف تتحوؿ  (الربيع، األزىار، ادلطر
. الظبلـ النور الضئيل ، الظل كىول الستار : ألواف احلياة إذل موت 

في ليلة ظلماء بل فضاءىا المطـر الثقيـل  

ال صرخة اللقيا تطيف وال صمت الرحيـل           صورة الموت 

بمناك والنور الضئيل أكان ذاك ىو الوداع  
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باب وظل يدين تفترقان، ثم ىوى الستــار 

كالنهار لآلخر كاحتفظ بادلوت لنفسو شلثبل  (سرت)نبلحظ كيف أعطى احلياة شلثلة باحلركة 
كالظبلـ ليشكل من اللوحتُت لوحة ميكانيكية كاحدة كأنو يصور خشبة مسرح  (كقفت)بالسكوف 

. ؿ جامعا النقيضُت احلياة بباب كظل كستار كمتفرج كشلثل فيقو

ككقفت أنظر يف الظبلـ كسرت أنت يف النهار   ادلوت كاحلياة 

موطن ميبلد الشاعر فقد رسم الشاعر ىذه الصورة ادلكانية جليكور  (ادلكاف)ظهرت جيكور 
يوظف اللوف األخضر  (العودة إذل جيكور )لتدؿ على احلياة كاألمل بألواف احلب كاخلَت ففي قصيدة 

: داال على اخلَت إذ يقوؿ

ذاب الرقاد  : ىذا صياح الديك

وعدت من معراجي األكبر  

الشمس أم السنبل األخضر  

خلف المباني رغيـــف  

لكنها في الرصيـــف  

 1 أغلى من الجوىــــر

ادلكاف )فيدؿ السنبل األخضر على اخلَت كالنماء، لذا فإف الشاعر يربط اخلَت كالنماء جبيكور 
حتت تأثَت ىذا اللوف كما تغٌت الشاعر  (ذاب، عدت)كقد كقعت األفعاؿ   من خبلؿ العودة إليها، (

السنبل إال صورة للبعث كالنهضة كالتجديد كىو توظيف ينسجم مع اآلماؿ اليت /باألعشاب اخلضراء 
. يريدىا شلثلة حبياة رتيلة خَتية

كثَتا فهي ادلوطن األكؿ كجعلها خضراء دائما ككأهنا رمز  (ادلكاف)لقد تعلق السياب جبيكور 
ادلاضي، كوهنا تشكل مبلذا /للحياة كاخلَت، كعندما يكوف يف تعب كبعد يلجأ لذكرياتو يف جيكور 
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 (جيكور )آمنا يف مواجهة ما يعانيو من احلاضر كما ػلن السياب لزمن الطفولة عرب الصورة ادلكانية 
: فيقوؿ

يا ليتني ما زلت في لعــبي  

في ريف جيكور الذي ال يميل  

عنو الربيع األبيض األخضـر  

فقد أعطى الشاعر جليكور زخم من األلواف ادلتمثلة يف الربيع كما كظف اللوف األخضر الداؿ 
على اخلَت كاحلب، فاللوف األخضر اجليكورم أصبح رمزا لدل السياب يف احلديث عن موطنو األكؿ، 

. فهي رمز احلياة كالبعث لذا فهي ادلطلب ك ادلرجتى

 (جدل األبيض واألسود  ): التضاد اللوني 

يلجأ الشاعر إذل التضاد اللوين لكي يضفي على النص جوا نفسيا كانفعاليا إذ أنو يعطينا 
ثنائيات ضدية تعرب عما غلوؿ يف داخلو كاليت يرمي الشاعر من خبلذلا كتعزيزىا يف سليلة التلقي 

اجلمع بُت الشيء كضده يف جزء من أجزاء الرسالة اخلطية أك بيت من القصيدة مثل "فالتضاد ىو 
كنستطيع القوؿ أف الشاعر يلجأ إذل التضاد من أجل إبراز ادلعٌت كدتييزه . 1"اجلمع بُت السواد كالبياض

كدتثلت فاعلية التضاد بُت األسود كاألبيض عند السياب يف الظلمة كالضوء الظل كالنور، كمن ىنا 
ؽلكننا احلديث عن ضديو الضوء كالعتمة كدالالهتا يف قصيدة السياب، إذ أف قارئ لشعر السياب غلد 
ما ال يقبل الشك أف ىنا حضورا خاصا للضوء يف شعره، كإف ذلذا احلضور أعلية شعرية خاصة كليس 

رلرد كونو حضور فيزيائيا كما ينعكس عليو من ألواف داخل اللوحة الشعرية، بل إف ذلذا احلضور أثر 
بنائي خاص، استطاع السياب أف ػلملو بتجاربو اإلنسانية الكبَتة كادلعقدة فبات الضوء رمزا شعريا 

الظلمة الطرؼ النقيض الذم ؽلثل كل /انطوت حتتو كل صور احلياة كمباىجها يف حُت ظلت العتمة 
... الصور السوداكية مثل ادلوت ، احلزف كاألدل 

                                                           
، 197حتقيق على زلمد البجاكم كزلمد أبو الفضل إبراىيم ، مطبعة عيسى البايب احلليب ف  (الكتابة كالشعر  ) تُتأبو ىبلؿ العسكرم الصناع - 1
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الضوء كالعتمة يف قصائد السياب كجدناىا  (األبيض كاألسود)كما نود اإلشارة إذل أف ثنائية 
، ككذلك أضواء الشموع  متمثلة يف الليل كادلساء كالغركب كالصباح كأيضا الشمس كالقمر كالنجـو

األبيض كاألسود )يؤكد السياب على لوحتو اللونية ادلتأسسة على كفق الصراع  (ستار)ففي قصيدة 
يف أداء مهمتها التعبَتية من خبلؿ ما دتنحو درجة اإلضاء من أبعاد لونية تتحرؾ  (الضوء كالعتمة/

:  ضمن أبعاد الصراع النفسي للذات

 والنور الضئيل من الشموع الخابيـــات   عيناك

  والكأس والليل المطل، من النوافذ بالنجــــوم

وعن حب قديـــم  ...حثن في عيني عن قلب يب

عن حاضر خاوي و ماضي في ضباب الذكريات  

ينأى، ويصغر، ثم يفنى  

إنو الصمت العميــق  

 1والباب ترصده وراءك في الظالم يدا صديــق 

الشموع : كقمنا بتحليل الدرجة اللونية يف النفس لوجدنا مشكلة من ىذا ادلزيج الضوء الضئيل
.  الليل ادلطل بالنجـو+ اخلابيات 

. فهذه الصورة بإضاءهتا اخلافية ما ىي إال صدل لنفس الشاعر كتكشف عن إحساس عاؿ بالكآبة 

كما صلد أف السياب ؼلتم قصيدتو عن طريق استخداـ الضوء عرب التبلشي ادلتدرج كصوال إذل حالة 
. الظبلـ 

 (ظالم  )إنو الصمت العميق ..........النور الضئيل، ينأى                    
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اليت صلد فيها اللوف األبيض ادلتمثل  (ليلة يف باريس)كىذا التضاد اللوين صلده أيضا يف قصيدتو 
يف الضوء كما ؽلثلو من مشاعر البهجة كاالطمئناف النفسي الذم اقًتف بوجود ادلرأة، اليت ما إف تغادر 

الضوء كتتحوؿ الصورة إذل فضاء سوداكم تسوده العتمة )النص حىت ينسحب معها اللوف األبيض 
:  ليس فيو سول مشاعر احلزف كاألسى

وذىبت فالسحـــب الضيــــــاء  

أحسست بالليل الشتائي الحزين، و بالبكاء 

 1ينثال كالشالل من أفق تحطمــو الغيوم 

: (األـ كالطفلة الضائعة )كىذا النمط من الصراع اللوين اجلدرل صلده كذلك يف قصيدتو اليت عنواهنا 

وأنت كما يذوب النور في دوامة الليل  

 2....كأنك قطرة الطل 

إال أننا صلد السياب يسنده للفعل يذكب الذم منحو .. فالنور ىنا ىو داللة على األمل كاحلياة 
 (حركة الذكباف)دالالت نقيضو ذات طابع سليب ليدؿ على فقداف األمل كضياعو، كما صلد أف 

تبلءمت مع التجربة النفسية اليت قدمتها القصيدة اليت حتكي عن األـ اليت أضاعت طفلتها كىي يف 
. رحلة بائسة عنها

  :كضمن القصيدة نفسها كيف موقع آخر يضع السياب الضوء داال بو على األمل ادلفقود

وأنت على فمي لوعة                   

وفي قلب، وضوء شع ثم خبا بال رجعة  

 3وخلفني أفتش عنو بين دجى وأصـداء 
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كما ؽلكننا أف طلتم بو ىذا ادلبحث أف السياب استطاع تشكيل ديكورات شعرية شليزة عكست الوجو 
 (العتمة/ادلشرؽ للفتة الشعرية فنجح يف توظيف ىذا الصراع اللوين بُت األبيض كاألسود الضوء

 تفرض على القارئ  أف يطيبل قكديكورات كرموز سياقية، كىذه التعددية يف األساليب يف شعر
. الوقوؼ أماـ مَتاثو الشعرم
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خـاتمة  

إذا كان الشعر لغة القلوب ألنو يأسر مبشاعرنا وأحاسيسنا، فإن اللون لغة العقول اليت ندرك 
هبا األشياء ونرسم أشكاذلا، فنقف عند ذلك اجلمال اإلذلي الذي نستطلع حقيقتو عرب أبصارنا 
ونكشفو يف النصوص الشعرية عرب أذىاننا، وذلك ما رأيناه يف حبثنا الذي توصلنا فيو إىل نتائج 

:  خلصناىا يف النقاط اآلتية

استخدم العرب األلوان استخداما رلازيا، فجعلوا البياض رمزا لإلشراق والطهر والصفاء ورمزوا 
بالسواد إىل احلقد والكراىية، وباحلمرة إىل ادلوت وادلشقة والقتال، وأحيانا إىل احلسن واجلمال، 

وبالصفرة إىل ادلرض والضعف وأحيانا إىل اجلمال، وأيضا اىتم العرب مبساحة األلوان وحدودىا ووقفوا 
. عندىا وقفة متأنية مما يدل على مسو ذوقهم ورىافة حسهم

وكل ىذا الفضل يعود إىل كتاب اهلل عز وجل الذي تكلم عن األلوان ومجاليتها وتأثًنىا يف النفس -
البشرية، والقرآن الكرمي مل يرتك شاردة وال واردة عن األلوان إال وتكلم عنها وعن تأثًنىا يف النفس 

.  البشرية

كان الشعر العريب احلديث وادلعاصر ميدانا خصبا، حيث برز فيو توظيف األلوان بشكل ملفت مما -
. يدل على اىتمام شعراء احلداثة لأللوان اىتماما مميزا

اكتسب اللون دالالتو الفنية بوصفو عنصرا فاعال يف جتربة الشاعر امتزجت فيو مجيع الدالالت -
. اخلفيفة وادلزاجية

. أدى اللون وظيفة تشكيلية يف بنية الصورة الفنية للنص الشعري-

مثل اللون يف شعر السياب مرآة عكست جوانب نفسية واجتماعية وثقافية ودينية، مما يؤكد 
االرتباط الوثيق للون باحلياة فقد عرب عن ذات الشاعر الباطنية وعن جانب من مكنوناتو الداخلية، 

فمثال عرب الشاعر بو عن معىن يرتك يف النفس جوا من الطهر والسكينة، كما يف اللون األبيض، ومرة 
. عد اللون تعبًنا عن أمل مفقود يستعيد الشاعر من خاللو ىويتو وذاتو الضائعة
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األسود، األبيض واألمحر واألخضر ىي األكثر دورانا وتوظيفا استطاعت نقل : وقد كانت األلوان-
. النص من حدود الدائرة اللونية البسيطة إىل الدائرة اللونية وادلتنوعة

إن اللون عند السياب ال ميثل ديكورا ميكن تبديلو أو االستغناء عنو بل يدخل عنده ضمن 
ىندسة القصيدة ليشكل يف نسيج خاص تتكامل وحداتو، وتتناغم يف أداء فريد مييز شخصيتة الفنية 

. وقيمو اجلمالية ادلبدعة

لذا سيظل الشعر العريب احلديث يشع بألوان الطيف، ويتعامل مع دالالهتا وإحياءاهتا تعامال 
فعاال من جيل إىل آخر، ألن الشعر ال زمن لو وال مكان، طادلا أن الشعراء يولدون يف كل األزمنة 

. لُيحولوا قضايانا إىل ألوان رائعة تسكننا بفعل سحرىم األخاذ

نأمل أن تكون ىذه احملاولة ادلتواضعة لدراسة األلوان واستنباط مدلوالهتا يف شعر بدر شاكر 
قد وفقت يف أن تضع قدما لبنة عن طريق دراسة وظائف األلوان والدور الذي تلعبو يف النص الشعري 

على ادلستويٌن اللغوي والفين ال يف شعر السياب فحسب بل لدى كل شاعر أحسن التعامل مع 
تقنية األلوان فوظف إمكانيات فيها اللغة توظيفا حسنا ال يظهر اللون فيو زائد عن البناء العام للنص 

. الشعري بل يكون أداة فنية يروضها الشاعر خلدمة إبداعو 
 



 



 قائمة المصادر والمراجع

 

206 
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  1996 1التراث العربً، ط

2005 2ابن طباطبا، محمد ابن محمد عٌار الشعر دار الكتب العلمٌة، ط. 7  
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، 1 ، تح عبد السالم هارون، ط5ابن فارس أبو الحسن أحمد، معجم مقاٌٌس اللغة الجزء . 9
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