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اللون يف شعر عبود اهلل بن ؼوس الرُّؼوات 

 محد حممد ػتحي اجلبوري. م.م

 26/8/2008: تاريخ الؼبول 25/6/2008: تاريخ التؼديم

مػهوم اللون يف اللغة واالصطالح 

في المعاجم العربية معاني لغوية مختمفة منيا ماقالو  (المون) تأخذ كممة 
، وفي معنى آخر (1)"الالم، والواو، والنون كممة واحدة: "(ىـ395ت)ابن فارس 

المون معروف، وجمعو ألوان، : "قااالً  (ىـ175ت)عّرف الخميل بن أحمد الفراىيدي 
ويمتد المون إلى معنى مختمف إذ يعرفو ابن دريد . (2)"التموين، والتمون: والفعل

، ويقول الجوىري (3)"لون كل شيء ما فصل بينو وبين غيره: "قااالً  (ىـ321ت)
، لكن ابن سيدة عرف المون بأنو (4)المون ىياة كالسواد، والحمرة: (ىـ393ت)
َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي اأَلْرِض ))، كما ورد لفظ المون في قولو تعالى (5)"السحنة واليياة"

: (7)، ومما يستدل بو عمى السحنة قول امريء القيس(6)((ُمْخَتِمفًا َأْلَواُنوُ 
والرَّجل طامحٌة والموُن غربيُب والعيُن قادحٌة واليدُّ سابحٌة 

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المغة العربية .
 .5/223: مقاييس المغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (1)

 .8/332: كتاب العين، ألبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي (2)

 .3/176: جميرة المغة، ألبن دريد أبي بكر محمد بن الحسين األزدي البصري (3)

 .6/297: تاج المغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوىري (4)

 .2/104(: لون)المخصص، ألبن سيدة مادة  (5)

. 13:سورة النحل، اآلية (6)
 .226: ديوان امريء القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم (7)
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 إلى أن المون في المجاز ىو  (ىـ538ت)ويذىب الزمخشري 
 صنف منو واشتريت من المون وىو –الصنف أو الضرب وعنده لون من الثياب 

. (2)، ويقال كثرت األلوان في أرض بني فالن(1)"كل نوع من التمر سوى البرني
 نفيم مما تقدم أن معنى المون عند عمماء المغة المتقدمين ىو ما فصل بين 

. الشيء وغيره أو ما دل عمى ىياة أو سحنة أو التغيير والتبدل أو جنس من التمر
كيفية يتوقف " وأما المعنى االصطالحي لمون فيعرفو التـيانوي بأنو 

، أما الدراسات الحديثة فميا أكثر (3)"إبصارىا عمى إبصار شيء آخر ىو الضوء
من تعريف اصطالحي لمون عمى وفق اىتمام من ينظر إليو فيعرفو بمفردات عممو 

ىو االنطباع الذي يولده النور عمى العين أي النور الذي يتم "وتخصصو فالمون 
. (4)"نشره وتوزيعو بواسطة

عبارة " ونالحظ المون عند الفنانين والتشكيميين والمشتغمين بالصباغة ىو 
. (5)"عن المواد الصباغية التي يستعممونيا النتاج التموين

ىو خبرة سايكموجية قاامة عمى أساس " والمون عند من يعنون بعمم النفس 
، كما أن المون وسيمة ىامة من وساال التعبير والفيم، وقد دلت األبحاث (6)"فسمجي

األبحاث عمى أنو ال يزال كنزًا مخبوءًا لم يتمكن اإلنسان من الوصول إلى قراره، 
انو قوة موجبة جذابة تؤثر في جيازنا العصبي، وأثره ال يقل عن أثر الموسيقى 

. (7)والغناء في النفس وربما فاقيمافي بعض األحيان
 وبيذا يأخذ مفيوم المون من ناحية االصطالح ابعادًا متنوعة ومتباينة 

فمن المستحيل أن ندرك الشكل ادراكًا "حسب طبيعة االستخدام وعالقتو بالشكل، 

                                                 

 .576: أساس البالغة، ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (1)

 .576: المصدر نفسو (2)

 .5/1309: كشاف اصطالحات الفنون، التيانوي (3)

 .5: الضوء والمون، فارس مثري ظاىر (4)

 .7: نظرية المون، يحيى حمودة (5)

 . 6: المصدر نفسو (6)

ينظر جدل المون في شعر خميل حاوي، بشرى البستاني، مجمة آداب الرافدين، كمية اآلداب،  (7)
 .165: 25/1993جامعة الموصل، ع
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تامًا إال بحضور المون، وذلك ألن المون ىو انعكاس ألشعة الضوء عمى شكل 
. (1)"الشيء الذي ندركو، ويعد المون الجانب الظاىري لمشكل

شعر صامت نظمتو بالغة الطبيعة وبيانيا، فيو كالميا ولغتيا " إن المون 
، وتأسيسًا عمى ما تقدم يمكن تعريف المون بأنو الصبغة (2)""والمعبر عن نفسيتيا

المونية الدالة عمى اليياة من حيث التنوع والتبدل والتميز ما بين األشياء سواء 
أكان أحمر أم أخضر أي يعطي دالالت وأبعادا متنوعة بحسب طبيعة االستخدام 

ثارة اإلحساس عن طريقو . وا 

األلوان املباشرة و األلوان غري املباشرة 

األبيض، واألسود، واألحمر، واألصفر، :  فالمقصود باأللوان المباشرة ىي
. واألخضر، واألزرق

 وقد حددت بتمك األلوان، وفق ىذا الترتيب، بحسب ما ورد عن العرب من 
. ذكر ألىميتيا، إشارة أو تمميحاً 

عن األبيض،  (رسالة األلوان) ويتحدث في ىذا ابن حزم األندلسي في 
واألسود، واألحمر، واألخضر، واألصفر، واألزرق، مشيرًا إلى أن األلوان األخرى 

. (3)تتولد عن امتزاج األلوان سالفة الذكر

 (الضمنوة)أما األلوان غري املباشرة 

يذكر النقاد بأنيا ألفاظ تشير إلى داللة لونية متخصصة بعينيا، كما أن 
بل يمكن أن . (4) ذكر اسم المون–وجودىا ليس مرتبطًا بشرط وضوحيا المفظي 

توجد تمميحًا من خالل تركيب شعري يوميء إلى لون أو ألوان من دون ذكر ذلك 

                                                 

 .19: دالالت المون في الفن العربي اإلسالمي، عياض عبد الرحمن الدوري (1)

 .1: المون، محمد يوسف ىمام (2)

 .33: ينظر رسالة األلوان، ألبي حزم األندلسي (3)

 .275: عموي الياشمي. ينظر إيقاع المون في القصيدة العربية الحديثة، د (4)
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المون بإسمو، أو قد يرد لفظ تعتوره طاافة من الدالالت لكن الشاعر يعني الداللة 
. المونية لذلك المفظ

 وقد أشار أبو ىالل العسكري إلى ىذا األمر عندما قام بتحميل العديد من 
: الصور التشبييية مبينًا أنو قد يراد المون أو الشكل أو كتعميقو عمى قولو تعالى

،فالمراد حسب قولو تشبيو الشيء بالشيء لونًا (1)((َكَأنَّنُينَّن اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجانُ ))
، ولقد جمع الشاعر عبيد اهلل بن قيس الرقيات بين األلوان المباشرة وغير (2)وحسناً 

مباشرة من ذلك عندما أجاد في وصفو ونسيبو وتغزلو بالمرأة إذ فصل رسم 
صورتيا المونية فأبدع في رسم مشاىد غاية في الجمال والروعة عندما جعل 
األلوان تتدخل أو يتشرب بعضيا من بعض ليعطي صورة نيااية عن الجمال 

فالشاعر ىو خير من يدرك الجمال الموني فيعبر عن . الموني في صورة المحبوبة
أن الجمال ال ينبع من األشياء وحدىا "انفعاالتو النفسية والعاطفية من خاللو، إذ 

نما ىو في ىاتين  وال من النفس من غير مؤثرات مباشرة أو غير مباشرة وا 
، وأن إدراك الشاعر ليذا الجمال قد تجسد في (3)"الناحيتين وفيما بينيما من تجارب

وما "رسمو صورًا مادية ومعنوية لممرأة بحيث تحولت رؤيتو إلى عمل فني متكامل 
الوجو والعين والخد والجيد والساق والخصر واألرداف والبنان سوى جماع األلوان 
والظالل واألضـواء في أديم الموحة الواحدة المتكاممة وما الثياب والحمي والعطور 

، فمعل المرأة تشغل حيزًا كبيرًا (4)"إال إضافات تأتمف بيا الموحة ويزدان بيا اإلطار
. من شعره فموحاتو غالبًا ىي أحفل الموحات باستحضاره المفردة المونية
 فيبدو أن من بين األلوان التي شغف بيا الشاعر في موضوع المون 

والوصف ىو داللة المون األبيض خاصة عندما يريد أن يرمز عن الرؤية الكمية 
لممرأة، وأول ما نالحظو في ىذا الشأن، أن الوعي الشعري العربي غالبًا ما يخص 

. اإلنسان بالمون األبيض ومن ثم فأن البياض ىو لون اإلنسان العربي الجمالي
                                                 

 .58: سورة الرحمن، اآلية (1)

 .268: ينظر الصناعتين، ألبي ىالل العسكري (2)

م، 1964، 2األصول الفنية لألدب، عبد الحميد حسن، مكتبة االنجمو، مطبعة العموم، ط (3)
 . 18ص

 .150، ص1968، 1رفيق خميل، بيروت، ط. صورة المرأة في شعر الغزل األموي، د (4)
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وألنو كذلك فأن الوعي الشعري عادة ما يربط بينو وبين معان وقيم محددة ليا 
وىذا الربط سيؤدي . أىميتيا في التشكيل اإلنساني الجمالي بوصفو وجودًا ماىوياً 

إلى أن يكتسب البياض دالالت معينة ليست لو أصاًل، بحكم العالقة التشكيمية 
التي تنشأ بين العناصر والصفات وتسرب دالالت بعضيا في بعض، فنرى 

 (1)الشاعر يستعمل ىذا المون في تشبيو وجو المرأة بالديباج والعتق، فيقول
َعبـَق الَعبير بعاجِة الُحقَّ ُقريشيًة َعبَق الَعبيُر بيـا 
فـي رقٍة الدَّيباِج والعتِق شبَّ البياُض أماَم ُصفرتيا 
ىذا الجنون وليس بالِعشِق فظمـت كالمقمور ِخمعتَـَو 

 والبد أن نفيم أن الصفرة ىنا ال تشوب نقاء البياض بل تعززه وتزيده 
وضوحًا، السيما أنو يرتبط بالشمس ارتباطًا كميًا، وعمى الرغم من أن التفسيرات 

التقميدية تربط صفرة المرأة وما عمييا من العطور والطيب إال أنو األعمق واألول، 
أن نفسرىا بالشمس، ففي قول الشاعر تأكيد واضح لذلك، إلى جانب اقتران الصفرة 

وكمو مما يعزز دالالت البياض أصاًل ويشتق . في ىذه التشكيالت بالرقة والجمال
. منيا

رقًة في الحسن أي  (أمام صفرتيا) أن وعي الشاعر يؤسس بياض المرأة 
حسن وعال كشبوب النار وىو اتقادىا، والثياب والحمي يشب لونيا : شب البياض"

، وىذا ما قالو الدكتور عمي البطل أن (2)"أي يحسنو ويقال شبت الثياب لوني
من بياض ومح أصفر إنما ..... لمصفرة دالالت رمزية أن البيضة بما تجمعو في

ىي إجماع لسر الشمس في ضحوتيا وعشيتيا وغالفيا الرقيق اليش يماثل رقة 
بشرة المرأة ومالسة أديميا وصفااو ونضرتو وخموه من أثر الزمن وتجاعيد السن، 

، فالمون ىو الذي منح الصورة ىذا البعد الداللي (3)"وىي محاطة بالرعاية والعناية

                                                 

 .32: ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات، تحقيق بشرح محمد يوسف نجم (1)

 .32: ديوان عبيداهلل بن قيس الرقيات (2)

 .80: الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني اليجري (3)
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، ىذا جانب من تشكيل داللة المون األبيض، والجانب اآلخر يتمثل في (1)والصوري
كون ىذا المون وثيق الصمة في الوعي الشعري بالمرأة من حيث ىي إنسان 

جمالي، فمنحاول الكشف عن أبعاد البياض فييا ويمكن مالحظة ذلك في قول 
الشاعر عندما وصف امرأة طافت ليمة بالبيت ثم اىدت لتستمم الركن األسود 

وقبمتو، وقد طافت مع عبيد بن قيس الرقيات، فتصادفا في تمك األثناء، فاىوى ابن 
قيس يستمم الركن األسود ويقبمو فصادفيا قد سبقت إليو، فنفحتو بردفيا فارتدع، 

: (3)، فعند ذلك قال(2)فسأل عنيا فقيل لو ىذه رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعيد
ٍل لغيري عميَّ الطَّــواف من عذيري مّحِن َيَضنٌّ بمبذو 
القول ُمّر الَفَعال ذي إخالِف أحور العين فاَئَق الحسن ُحمو 

يحمل داخل النسق الشعري لمنص داللة  (أحور العين) فالمون المحقق في 
جمالية أي أن المون عنصر جمالي يبرز فيو مظاىر الجمال الموني عند الحور 

، (4)العين، في شدة البياض، وشدة سواد السواد، وبذلك يتسم حسن العين
جمع "يعطي جمالية غاية في الروعة، وىي  (حور العين)فتخصيص الشاعر بـ 

، (5)"حوراء التي يشيد بياض العيون، وسواد سوادىا، وتستدير حدقيا، وترق جفونيا
وىي صفة تدل عمى جمال العين، ومالحتيا، وحسنيا، وصفاايا، لذا يتجسد 

التضاد الموني بين الفاتح عمى أشد ما يكون،و االدكن عمى أقوى ما يكون، فكانت 
حاصـمين في قول الشاعر في وصفو لممرأة بتمك الصفة،  (التوازن)و  (الوحدة)

تعكس لممتأمل في اجتماع  (أحور العين)فالشاعر عرض لنا في ىذا البيت لفظة 
لونين متناقضين كل التناقض ليؤلفا ترابطًا جمياًل عمى الرغم من تضادىا، فيما 
متمازجان تمازجًا يظير فييما الحسن والروعة، عمى أكمل وجو، والسيما األشياء 

، ففي  ىذه الصورة يتحقق االنسجام من التضاد بين األسود (6)تزداد حسنًا بالتضاد
                                                 

 .29(: 45)عالم المون في شعر نزار قباني : ينظر (4)

 .36: ينظر، ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات (1)

 .36: المصدر نفسو (2)

 .5/111: ينظر جامع البيان، الطبري (3)

 .(حور) مادة 4/220: ابن منظور: لسان العرب (4)

 .24: ينظر أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني (5)
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مما  (أحور)فضاًل عن صيغة اسم التفضيل  (أحور العين)واألبيـض من خالل 
. أليم الشاعر صورة عبرت عن رؤيتو لدالالت المونـين في سكون العين وفتورىا

: (1)ونالحظ أيضًا قولو
ولقد تكوُن لنا أمــيره ظعنت لتحُزننا كثيرة 

حوراُء من بقر غـريره أيـام ِتـمك كأنيـا 
بيضاُء سابغٌة الغـديره شبـت أمـاَم لداتيا 
يمِة  والقصيره َرّيا الروادف غـادٌة  بين الطوَّ

 ولعل ما يعزز ىذه العالقة الضدية بين المون المباشر والمون غير المباشر 
وتداخميما أن الحور من األضداد يعني البياض والسواد في آن معًا، ومن ثم فأن 
المرأة التي شبييا وكأنيا عيون البقرة من شدة توسعيا وحدتيا فضاًل عن الوجو 

يشتق من اقترانيا بالسابغة الغديره لذا فأن النص يعطي جمالية  (بيضاء)اآلخر 
المون التي ليا داللة قاامة عمى منح المرأة صفات جمالية، إذ تتجمى فاعمية المون 

لصفة المرأة وبصورة مباشرة لصفتيا عمى الوجو  (حوراء)ىنا بصورة غير مباشرة 
الظاىري، فيي بيضاء فييا النقاء والوضوح واإلشراق ألن األبيض لون لمطيارة 

، فالمالحظ عمى ذلك أن الشاعر قد وفق في (2)والنقاء والوضوح والسالم واألمل
إلبرازه داللة التضاد الموني إذ ىي انجح  (بيضاء)و  (حوراء)استخدام عبارة 

ظيار مدى جماليتيا عن طريق داللة المون  العبارات في تصوير محاسن المرأة وا 
فتمك الداللتان المونيتان شكمتا لوحة رااعة في سياق شعر . الموجو بشكل متناسق

الشاعر، عبر تمييز المفظتين بأنيما ذاتا جرس موسيقي عذب، ورخيم، وىادئ 
الطويمة والسيما األلف من خالل مضاعفتو وىذا ما  (المد)متأت عبر أصوات 

يعرف بالمد المكتسب تأكيدًا لمعنى البياض كما أراد بيا تحقيق معنى المبالغة أو 
. الشدة في المون

                                                 

 .43: ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات (1)

 .171: ينظر الرسم والمون، محي الدين طالو (2)



 محد حممد ػتحي اجلبوري. م.اللـون يف شعـر عبوـد اهلل بـن ؼوـس الرُّؼوــات                        م

 244 

 كما أعطى الشاعر في موضع آخر داللة المون غير مباشر وىو في 
: (1)إعطاء صفة التشبيو بالشمس والبدر لتمك المرأة عندما وصفيا بقولو

ُممـوًَّى عمييمـا األطـواُق إنما تيمـت فـؤادي ُأختــان 
فأضاءت بنـورىا  اآلفـاُق منيما الشمس أشرقت يوم دجٍن 

حين تبدو العيـون واألعناق وفتـاٌة كالبـدر تنحـو إلييـا 
ف الممفــاُقُُ يعجز المطرف السٌّباعيٌّ عنيـا  واالزار الُمقـوٌّ
أكمل الخمق منُيما الَخــالَُّق فازتا بالجمـال والحـسن لّمـا 

  فالشاعر لم يذكر المون صراحة بل يمكن االىتداء إليو من خالل قولو 
فيذه كميا تدل عمى أن الوصف في سياق النص  (البدر)و  (أضاءت)و  (الشمس)

إذ اشتقت صفة . يؤدي دورًا بارزًا من خالل العناصر التي توحي بمعنى المون
اإلضاءة والنور التي تميز بياض المرأة فكل انكشاف ضوء وىو الظاىر الذي بو 

وأن العالقة ستتعمق . كل ظيور والذي يبدأ وينتيي بالمرأة بوصفيا إنسانًا جمالياً 
أكثر عندما يقترن بياض المرأة بالشمس والبدر، فالوعي الشعري يمنح جماليا ما 
يحتاجو منو بالضبط من خالل ىذا االقتران وىو المعرفة واالنكشاف ألن األبيض 

تتسم بالبياض فضاًل  (البدر)، فالمعروف أيضًا أن لفظة (2)لون اإلشراق والوضوح
عما ينُم بو من جمال المنظر الذي يوحي بو، مما يجعل النص لوحة فنية رااعة 

، فالتشبيو ىو الذي (3)"التشبيو مظير من مظاىر اإلبداع"في التشبيو بالبدر ألن 
منح الصورة المونية جمالية تعطي دالالت اإلضاءة والتألق واإلشراق، كما أن المون 

.  ىنا حمل داللة إيجابية في كل معانييا
فضاًل عن استعمال كاف التشبيو، والقصد من ذلك، إنيما في غاية 

الحسن والجمال، وتتضح رؤية من ىذه المعاينة الجمالية لمون باالسموب المتميز 
الذي استعممو الشاعر، إذ منح المون قيمًا فنية رااعة وجمالية ال يمكن الحصول 

. عمييا إال من خالل لغة الشعر
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وينحو الشاعر منحًا آخر في وصف محاسن النساء من خالل التشبييات 
: (1)التي ذكرىا بقولو

تشمـط عذوبتيا بُحـوره صفـراُء كالسـيراِء َلــْم 
ُأدحِي بالرمـث المطـيره من نسوٍة كالبيض في الـ 
يضربن لمبيـم الحظـيره لم يصطمين غضـًا ولــم 

إذ يشبو الشاعر المرأة بالسيراء نوع من البرود ولصفرة الطيب لذا أتى 
التشبيو في الصورة المونية فيبين إحساس الشاعر من خالل تشبيو الشيء بما 

يناظره من ناحية المون والصورة فوصفو لتمك النساء بيض الذي ىو أممس ال عيب 
، (2)فيين في أرض لينة سيمة فضاًل عن أن ىن ممكات حضريات  وليس بدويات
ولعل أىم لون أضافو الشاعر إلى المون األبيض أو مزجو معو في رؤيتو إلى 

صورة المرأة المون األصفر، ألن الصفرة الناتجة من النعيم والرخاء ىي التي عناىا 
المرأة الرقيقة "الشاعر ولم يقصد بيذا المون إيحاءاتو الدالة وىذا ما قالو الجاحظ أن 

. (3)"المون يكون بياضيا بالغداة يضرب إلى الحمرة، وبالعشي يضرب إلى الصفرة
والمقصود بالصفرة إنما ىي التي تضرب في المون من طول المكث في 

، (4)"الكن والتضمخ بالطيب كما تضرب في بيضة األدحي والمؤلؤة المكنونة
فتشبييو بصفرة الطيب وبيض االدحي ىو الذي أضاف جمالية لونية فالطيب 

أضاف إلى البياض لونًا آخر أصفر حسب مادتو ولونو، فمحالة االصفرار دالالت 
ىي  (صفراء كالسيراء، كالبيض في االدحي)رمزية فضالعن الصورة التشبييية 

التي منحت الصورة السابقة في النص الشعري بعدىا الداللي التشكيمي المطموب، 
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فالبياض المرتبط بالصفرة أواًل وبالبيض األدحي ثانيًا، جعل المون ذا قيمة تقدم 
. (1)لممتمقي كل دالالت السرور والفرح والنضارة والسعادة والمرح

ويرسم الشاعر صورة تشبييية أخرى يصف فييا جمال حسن الخمق في 
: (2)طيف المنام في ساعة متأخرة من الميل مما ألم بو ذلك فشبييا باألقحوان فيقول

وىنـا وسـاَد العاشـِق طـرق الخياُل المعـتري 
لمنحــود ُأمَّ ُمَساَحـِق طيـٌف ألــمَّ فشاقـني 

ُأشـر لقمبـك شائـِق تفـتر عـن عذٍب وذي 
ومذاقــو لمذائــِق كاألقحــوان َمرآتُــُو 

فقد شبو الشاعر ابتسامة ثغرىا التي كشرت عن أسنانيا كما تنكل السحاب 
نبت طيب الريح داخمو أصفر وخارجو "بالبرق فشبيو باألقحوان واألقحوان 

، فما بين األبيض واألصفر غاية في قمة الجمال ما يستدعي عنده (3)"أبيض
صورة المرأة فالحدود قد تداخمت ما بين المشبو والمشبو بو فيذا التداخل يؤكد 

إذ بين داللة التوافق . تالشي الحدود بين الرموز وتداخل أطرافيا في معادلة التشبيو
في األبيـض مع الرؤية الشـاعرية إذ يرمز ىنا إلى نقاء الحب ورقتو وروعتو 

فيبمغ أعمـى درجاتو قوة في التعبير يصبح تعبيرًا عن  (داللة األصفر)وشفافيتو أما 
. سمطة المون وقوة تأثيره وعطااو أيضاً 

ومن الصـور التي عبر بيا عن المشيد الموني أيضًا في وصفو عيون 
: (4)المرأة إذ يقول

والتي في طرفيا دعـُج حبذا الدَّالُل والُغُنــُج 
والتي في وصميا ُخمُـُج التي إن حدثت كذبـت 
فأبُن قيٍس قمُبُو ثمــُج تمك إن جاءت بنائميـا 
مثل ما في البيعة السرُج وترى في البيت ُسّنتيا 
عاشٍق في قبمٍة َحــَرُج حدثوني ىل عمى رجٍل 
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فسواد عين المحبوبة إعالن عن فتنتيا ( 1)فالدعُج سواد العين مع سعتيا
التي تشده إلييا وتغريو بو فيو يشير إلى سوادىا وسعتيا فضاًل عن تشبييو بممعان 

شراقيا بنور السرج في البيعة فيبدو أن لمعين تأثيرىا الكبير في نفس  وجييا وا 
الشاعر، ألنيا النافذة التي يطل منيا عمى محبوبتو ففييا يكمن الجمال الحسي 
الذي يشاىده بعينو، والجمال الروحي الذي يستميمو ويحس بو من خالل رنو 

، ليذا شكل تضاد المونين األسود أي (2)النظرة وما يصاحبيا من تأثير في نفسو
سواد العين واألبيض أال وىو نور السرج جمااًل أليم الشاعر صورًا عبرت عن 

رؤيتو لدالالت ىذين المونين في حركة العيون مع اإلشراق وىما يفعالن فعميما في 
. نفس الشاعر التواقة ليما

ويرسم من خالل تصريحو بالمون األبيض صورة تشبييية أخرى يصور 
: (3)فييا وجو الحبيبة أيضًا إذ يقول

وعمى الخميل من الخميل ذمامْو حيَّوا حميمـَة بعميـا ساَلمـَْة 
وجٌو عميو نضـرٌة وقسامـْو بيضاُء كالورق المُّجين يزينيا 
ىل بعد إجيـاد الخميل مالمْو ِتمَك التي اصفيتيا بنصيحتـي 
ىييات مسكُن من تحلُّ تيامْو وعدتك بالبيت  المبارك أىمـُو 

كمون مباشر  (بيضاء)إن الدال الموني يمثل المكانة البارزة من خالل لفظ 
وىو لون ضمني، لذا فنص الشاعر أن يعطي جمالية  (الورق)تصريحي ولفظ 

المون التي ليا داللة قاامة عمى منح المرأة صفات جمالية، إذ تتجمى فاعمية المون 
ىنا بصورة مباشرة لممرأة عمى الوجو الظاىري، فيي بيضاء فييا النقاء والوضوح، 
لى جانب ىذا البعد الجمالي الموني تكتسب المرأة بعدًا جماليًا آخر ضمن إطار  وا 

، إذ يمتقي المون (4)أي الفضة (كالورق)آخر، وذلك عندما يشبييا الشاعر بأنيا 
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األبيض مع الصفات األخرى التي منحت المرأة جمالية لتشكل صورة متكاممة تقنع 
إحساس المتمقي وترضي رغبتو في رسم الصورة المثالية لوجو المرأة التي وصفيا 

. الشاعر
أخذ الجانب الموني دون النفاذ "فيعد ذلك أن الشاعر في صوره وتشبيياتو 

استخدامو لمون "، فأنو بال شك أجاد في رسم صورة محبوبتو إذ أن (1)"إلى األعمق
في صوره يخمق مناخًا تشيع فيو ديناميكية خاصة، وىو في استخدامو لأللوان 

يظير رسامًا أكثر منو شاعرًا فيو رااع في خمق ديكور فني متميز لصوره كما ىو 
، ثم يرسم لنا (2)"رااع في خمق لفظة شعرية ترسل في عالمو بريقًا وشعاعًا متدفقاً 

عندما شغف حبو بيا وتعمق تعمقًا  (رقية)الشاعر لوحة أخرى في وصفو لمحبوبتو 
عميقًا جعمو إلى أن يكون عالجًا لو فالطبيب لو ىو حبيا لكن المون األصفر يؤدي 

": (3)دورًا أساسيًا في التصوير الموني ليا فيقول
فوا كبدي من الحـِب رقيُة تيمت قمبــي 
أال بل ُحبُّيــا طبـي وقالوا دواؤُه طـبُّ 

وما لمقمب من ذنـِب نياني أخوتي عنيا 
كخوط البانة الرُّطـِب وعمى صفراء آنسٍة 
صحي من شدة الكرِب وما أقبل ُنصَح النا 

فالشاعر تغزل بالمحبوبة إذ بين أسباب الصفرة، فيي صفراء طبيعية، 
، لذا فأن تشبيو الشاعر ىنا (4)آنسة، ألن الصفرة سبب من أسباب الحسن والجمال
 المباشر ناتج عن أنو رمز ميعد عنصرًا جماليًا فمجيء المون األصفر باالستخدا

ودليل عمى السرور والسعادة والنظارة أضفى عمى سياق النص جمالية، إذ أن 
 ينطوي عمى إيحاء جمالي متفرد فضاًل عن اكتساب البعد سالنص الممون باألن

االيجابي تجاه ما اقره الشاعر لوصفو لمحبوبتو لممسرة فالقصد من وصف تمك 
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المحبوبة بالصورة المونية التأثير في المتمقي حتى يدعوه إلى إدراك المون من خالل 
. جماليتو وتوقظ في النفس تداعيات تشكل كيفية إدراك المون

ونرى الشاعر يستخدم ىذا المون أيضًا في وصفو ألمرأتين كونيما تتميزان 
: (1)بالحسن والنضارة إذ يقول

بتكتم أو بنِت الحوارّي  مريمـا وقوال لعبد اهلل ويحك غننــا 
عمى ساكن الدنيا بنانًا ومبسمـا فتاتان بيضاوان بالحسن راقتا 
ونصٌف ألىل الغور فيمن ُتُقّسما تقسَّمتا نصفي فنصٌف بمكــَة 

نجد أن ىذا الوصف  (بيضاوان)من خالل البيت الشعري المتضمن لفظ 
إشارات ألىمية وجمالية المشيد التصوري الذي يصوره الشاعر في لوحة المون 

األبيض، لذلك يركز نسق السياق عمى صورة الكثافة المونية، أو ما ينم عنيا من 
الكثافة تفعل الحسن، ألن األلوان واألضواء واألشكال، والتخطيط، وجميع "أن 

المعاني المستحسنة التي تظير في صور المبصرات ليس يدركيا إال من أجل 
، إذ تروم ىذه الكثافة المونية البيضاء عمى تحقيق وتقريب (2)"الكثافة الداللية

المعاني إلى ذىن المتمقي، عن طريق التشبيو، فمن خالل بنية المفردة المونية بيذه 
تعمق كثافةالمون وداللتو  (بيضاوان)الصيغة التي وردت في سياق البيت الشعري 

وتركيزه إلى حد كبير، وحققت أجمل داللة ممكنة من دالالت المون األبيض، ودالة 
في الوقت نفسو عمى درجة إحساس الرااي بالمون وقوة تعبيرية عن اإلعجاب بو، 

فضاًل عن النور والضياء الذي يكون في وصفيما لدى الشاعر والمتمقي، 
فاستعمال مفردة المون التي أراد بيا تحقيق معنى المبالغة أو الشدة في المون، مما 

يزيد المشيد الموني بعدًا جماليًا دالليًا يحمل طابعًا وصفيًا، فكان مجيء مفردة 
المون عمى تمك الصيغة األطول ضمن سياق البيت الشعري تقتضي مد الصوت 
فيو امتداد النفس، ألنيا تقدر ترغيبًا في نفس الذات الشاعر لدى الفتاتين ومدى 

. تأثيرىما فيو
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أن الشاعر مدح بعض الخمفاء واألمراء والوالة الذين كانوا بمثابة أصحاب 
المروءة والكرم والشجاعة فكان البد من المدح ليم، إذ انصرفت رؤيتو المونية إلى 
بيان كرم الممدوح وشجاعتو ليذا كانت صورتو المونية معنوية استدعى فييا المون 

ألنو يدل عمى أصالة األعراق والرفعة  (غير مباشرة)المباشر األبيض وداللتو
والتميز والكرم والشجاعة ويرمز إلى النقاء واإلشراق والخير فضاًل عن أنو رمز 

. (1)الطيرة والغبطة والفرح والنصر والسالم
واستحضر الشاعر ىذا المون في صور رمزية لألبيض تعبر عن مدحو 

: (2)لعبد العزيز بن مروان وأشار بالمون إلى نقاء العرض إذ يقول
ينتيُب الحمد عنـد منتييـْو ومن تفيض النـدى يـداه مـن 

بيِت الذي ُيستظل فـي طنبْو ُأمُّك بيضاء من قضاعة في الـ 
عبد مناٍف يداك فـي سببـْو وأنت في الجوىر الميذب مـن 
يخمُف عود النضار في شعبْو يخمفك البيـُض من بنيك كمـا 

فالشاعر يصف أمير البالد بالممك الذي ُيستظل في بيتو ألنو طويل كبير 
وأمو بيضاء نقية من الدنس كما أوالده البيض أيضًا فميم رمز لمرفعة والسمو 
كشجر األثل ال ينبت إال طيب فالمالحظ أن الشاعر ذكر البياض ال يراد بو 

ذا قيل فالن أبيض  بياض المون فقط ولكن يراد بو المدح بالكرم ونقاء العرض وا 
، إذ يسعى المون في ىذه (3)الوجو، ُأريد بذلك نقاء المون من الكمف والسواد الشاان

األبيات إلى تكريس داللة البراءة والنقاء كإحدى الدالالت التي يحظى بيا ىذا 
المون في الذاكرة االجتماعية، فالمون ىو الذي منح الصورة ىذا البعد الداللي 

: (4)وينقل في مدح مصعب بن الزبير إذ يقول. الصوري
حي الشياطيُن السيوف ظماُء والذي نغص ابن دومة ماتــو 
صمتًا وفي الضراب غــالُء فاباح العراق يضربيم بالسيف 
ليس فييا إال السيوف رخاُء غيبوا عن مواطٍن مفظعــاٍت 
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اهلل إال الذي يرى ويشــاُء فسعـوا كي يغمموك ويابــي 
 ............................ ............................
تجمت عن وجيو الظممـاُء إنما مصعـب شياٌب مـن اهلل 
جبروٌت وال بو كبريـــاُء ممكـة ممك قـوٍة ليـس فيـو 

ويبدو أن الشاعر كان عمى وعي بما تتركو األوصاف المونية غير 
المباشرة من أثر حسن في نفوس من كان يعنييم بيذه المدااح، وىذا ما تفسره في 

فالشاعر يبدي كرم ممدوحة عندما ينعتو  (السيف، السيوف، شياب، تجمت)لفظ 
بالسيف ويشبيو بالشياب تجمت عن وجيو الظمماء وىو لون النور ألنو يضيء 

الظمماء أما السيف فارتبط بنصمو فالبياض ال يفارق السيوف، ألنو فيو داللة القطع 
والحدة واألبيض داللة الصفاء ألن السيف مصقول فيو صاٍف، فيضع الشاعر 

دلياًل  (الظمماء)واألسود  (السيف، الشياب)التقابل الداللي المتضاد لمونين األبيض 
فنيًا في التعبير عن القيم األخالقية والبطولية التي يتصف بيا ممدوحو فالمون 

ممتصق بجسد الفارس وىذا يدل عمى حماية الفرسان من أذى / السيف)األبيض 
، (1)أما الشياب يعني أي أنو شبو بيذا التشبيو داللة عمى اإلشراق والوضوح (العدو

وىذا يدل عمى شجاعتو في الوغى إذ يرفع عن القوم المخاطر وانطفاء الحرب 
لتوثيق بين السيف وضوء الشياب الذي ينيي ظممة الميل يمحو . وعناصرىا

سوادىا وىذا يدل عمى أن الشاعر انتقل من وظيفة واقعية إلى وظيفة معنوية 
أعمق في نفس الشاعر وىي داللة الشياب ألنيا تدل عمى إشراق المعاني 

وديمومتيا تحول باألسفل وختامًا ينبغي أن نشير إلى أن دراستنا ىذه حاولت 
الولوج إلى صميم معنى المون في شعر الشاعر األموي إذ كشفت الدراسة عمى أن 

المون كان أداة فاعمة في تجربة عبيد اهلل بن قيس الرقيات إذ ذكر صورًا لونية 
شعرية مستقمة أوجدىا الشاعر وحدد أبعادىا  دون حاجة إلى قراءة باقي األبعاد 

. وفي بقية أجزاء الصورة

                                                 

 .7: ينظر المون (1)
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وبينت الدراسة أىمية المون في الغرض الشعري وىو الجاني الموضوعي 
في الصورة المونية فقد عبر الشاعر عن الصورة اإليجابية والسمبية ليذا اإلنسان 
عن طريق رؤى ودالالت األلوان ففي الصورة اإليجابية عبر المون األبيض عن 

صورة المرأة المتغزل بيا مضافًا إليو المون األصفر وقد وجد الشاعر لبقية األلوان 
مناطق بدت فييا جميمة في تقسيمات جسم المرأة وليذا الجانب لوحاتيا ىي أحفل 

وقد كشفت الدراسة أيضًا عن الثراء الموني في . الموحات باستحضار المفردة المونية
لغة الشاعر وقد حاولت إثبات ذلك في عدة ألفاظ ضمنية تتضمن معنى األلوان 

التصريحية المباشرة واأللوان الضمنية غير المباشرة، يستنتج من ىذا أن المون في 
شعره شكل صورة معنوية أكثر منيا حسية وليذا لم تكن ىناك داللة واحدة مستقرة 

وأن غمبة المون األبيض عمى بقية األلوان تبين أىميتو لدى الشاعر في . لمون واحد
تغزلو بالمحبوبة، وتعكس آثاره النفسية عميو وارتباطيا في التعبير عن وصفو 

 .وتغزلو في جمال المرأة البيضاء
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Colour in Obaidullah bin Qeis’s Poetry  

“Al-Ruqyyat” 

Hamad Mohammed Fathi Al-Jubouri

 

Abstract 

Colour represent a mystery of the world and a riddle on 

which this phenomenon, with its day and night, earth and sky, 

is based. The importance of colour in the poetry of the Umaid 

poet is manifested according to a strategy which has derived 

its elements and pillars from the nature of the elevated poetic 

text, from what can be noticed by probing deep in the poets 

poems.  The following study is regarded as the heart of the 

poetic theme whose effects start right from their effective 

presence in the colour text. 
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