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Dimensions of color and its connotations in pre-Islamic poetry (Al-Muallaqat poetry as a 

model( 

 إعداد الباحثة/ بشاير صالح عبد هللا حسين العنزي

 ، جامعة اإلسكندرية، جمهورية مصر العربيةاآلداب، كلية وآدابها، قسم اللغة العربية اآلدابستير فى ماج

 الملخص: 

اللون ودالالته في الشعر الجاهلي، وتتبع األلوان ودالالتها في الشعر الجاهلي من الزاوية  أبعاديهدف البحث الى استقراء 

النفسية، ودراسة المؤشرات االجتماعية للون في الشعر الجاهلي. إظهار اإلتصال بين اإلنسان الجاهلي واإلنسان المعاصر في 

تم استخدام المنهج التأريخي إلستعراض العصر استخادم  استخدامات تعابير الللون في اإلستدالل والشعر. وذلك من خالل

 الجاهلي، والمنهج السيميائي في تحليل النصوص.

تم تقسيم البحث الى مقدمة تتضمن أهمية وأهداف البحث ومنهج البحث المستخدم ومن ثم اإلطار النظري للبحث مكون من 

األسطوري، المبحث الثاني: البعد النفسي، المبحث الثالث: البعد ثالث مباحث كالتالي: المبحث األول: أوالً: البعد الديني و

أهم نتائج البحث التي تمثلت في أن األلوان أثرت في الفكر اإلنساني منذ العصور القديمة، االجتماعي.وثم خاتمة البحث تتضمن 

األعصاب من جهة، ومن ارتباطها وقد ارتبطت منذ تلك العصور بدالالت خاصة، انبثقت من طبيعة تلك األلوان وتأثيرها في 

بأمور يصادفها اإلنسان في حياته أو التجارب التي عاشها أو مرت به من جهة ثانية، إن اإلنسان الجاهلي كان جاهليا في عقيدته 

 رالوثنية ولكن هذا لم يمنعه من الرقي الفكري واالنفعالي، فهو إنسان مدرك لما يحيط به من ظروف يؤرقه سؤال الموت ومصي

اإلنسان يعيش في نطاق منظومة اجتماعية لها تقاليدها وأفكارها الخاصة. وتسري عليه اعرافها وأنظمتها ولم تقتصر على الحياة 

 البدائية القائمة على صراع البقاء وإشباع الغرائز الفطرية.

 اللون، دالالت اللون، الشعر الجاهلي، شعر المعلقات أبعاد الكلمات المفتاحية:
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Dimensions of color and its connotations in pre-Islamic poetry  

(Al-Muallaqat poetry as a model( 

 

Abstract:  

The research aims to extrapolate the dimensions of color and its connotations in pre-Islamic 

poetry, trace colors and their connotations in pre-Islamic poetry from a psychological angle, and 

study the social indicators of color in pre-Islamic poetry. Showing the connection between the 

pre-Islamic human and the contemporary human being in the use of color expressions in 

reasoning and poetry. And that is through the use of the historical method to review the pre-

Islamic era, and the semiotic method in analyzing texts. 

The research was divided into an introduction that includes the importance and objectives of the 

research and the research methodology used, and then the theoretical framework of the research 

consists of three sections as follows: The first topic: First: the religious and mythological 

dimension, the second topic: the psychological dimension, the third topic: the social dimension. 

Then the conclusion of the research includes the most important results The research, which was 

represented in the fact that colors have affected human thought since ancient times, and have 

been associated since those ages with special connotations, stemmed from the nature of those 

colors and their effect on nerves on the one hand, and from their connection to things that a 

person encounters in his life or the experiences he lived or went through on the other hand. The 

ignorant person was ignorant in his pagan belief, but this did not prevent him from intellectual 

and emotional advancement. Its norms and regulations apply to it, and it is not limited to 

primitive life based on the struggle for survival and the gratification of innate instincts. 

Keywords: Dimensions of color, connotations of color, pre-Islamic poetry, poetry of pendants 
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 المقدمة: 

ك من خالل وذل ،وتوضيي  دالالتها في السييياق الذي وردت فيه الجاهلية،األلوان في القصييدة  أبعادتحليل  البحثيتناول هذا 

  .ثم توضي  الدالالت الخاصة بها ،أوال بعادتحديد األ

ويصيير عنه ب باعتبارهما المؤثر األول في  ،ولما كان المعتقد الديني واألسييطورة هما المعين الذي يرد إليه الشييعر الجاهلي

د في متتبعة الرموز اللونية التي تعو ،لذا فإنني سوف أعالج البعد الديني واألسطوري أوال .عقلية الشاعر الجاهلي والوعيه الجمعي

 مع توضي  داللتها وصلتها بهذا المعتقد  ،جذورها إلى الدين أو األسطورة

ف وإنما بيان موق ،وال يقصيييييد بذلك أتباع المنهج النفسيييييي الحديث في دراسييييية األدب ،يلي ذلك الحديث عن البعد النفسيييييي

واألثر الذي تتركه نفسييييييية  ،ثرهم بالموروث اللوني الجاهلي في هذا المجالوتأ ،الشييييييعراء من األلوان لمعرفية ميدم تعاملهم معها

ومن ثم محاولة التحليل النفسيييي للشيييعراء من خالل اسيييتعراض مجموعة  ،الشييياعر على صيييورأل أو األلوان التي يدخلها في لوحاته

 .لذلكلمعرفة الصفة العامة لكل من شعراء المعلقات تبعا  ،األلوان التي يستخدمها كل منهم

وأثر ذلك في اختيار بعض األلوان أو  ،وأخيرا ييأتي البعيد االجتمياعي لبييان اليدالالت االجتمياعية لفلوان في هذا العصيييييير

  .تفضيلها على غيرها في بعض المواطن وكذلك لمعرفة بعض القيم االجتماعية السائدة فيه

 :أهمية البحث

لفلوان أثر في الفكر اإلنساني منذ العصور القديمة، وقد ارتبطت منذ تلك العصور بدالالت خاصة، انبثقت من طبيعة تلك 

األلوان وتأثيرها في األعصاب من جهة، ومن ارتباطها بأمور يصادفها اإلنسان في حياته أو التجارب التي عاشها أو مرت به 

ي شكل مرآة لعصرأل؛ فهو يعكس ما ساد فيه من أفكار وانفعاالت وقيم، ولم يخرج من جهة ثانية. وحيث أن الشعر الجاهل

الشعراء عن طبيعة هذا العصر، وإن كانت هناك خصوصية لكل شاعر في اختيار ألوانه، وتعامله معها وذلك الختالف 

لوان في الشعر الجاهلي واألخذ األ أبعادالظروف التي تعرض لها في حياته. ومن هذا المنطلق تكمن أهمية البحث في دراسة 

 بشعر المعلقات كنموذجاً.

 :أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث في التالي: 

 اللون ودالالته في الشعر الجاهلي. أبعاداستقراء  -

 تتبع األلوان ودالالتها في الشعر الجاهلي من الزاوية النفسية -

 للون في الشعر الجاهلي المؤشرات االجتماعيةدراسة  -

 البحث:منهج 

 التأريخي إلستعراض العصر الجاهلي، والمنهج السيميائي في تحليل النصوص.تم استخدام المنهج 
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 تقسيمات البحث:

تم تقسيم البحث الى مقدمة تتضمن أهمية وأهداف البحث ومنهج البحث المستخدم ومن ثم اإلطار النظري للبحث مكون من 

البعد الديني واألسطوري، المبحث الثاني: البعد النفسي، المبحث الثالث: البعد ثالث مباحث كالتالي: المبحث األول: أوالً: 

 االجتماعي.وثم خاتمة البحث تتضمن نتائج البحث.

 اإلطار النظري:

 : البعد الديني واألسطوريأوال  : المبحث األول

األسيطورية على شيكل رواسم مبثوثة هنا ل اسيتقراء الشيعر الجاهلي على وجود العديد من الرموز الدينية والمعتقدات يد

أو ملحمة على نحو ما وجد في األدب اإلغريقي  ،وإن لم نحصييل على قصيييدة تحوي أسييطورة كاملة ،وهناك في الشييعر الجاهلي

ولعل السيبم في ذلك عائد إلى بعد الفترة الزمنية بين الشيعر الذي وصيلنا من العصر الجاهلي و الزمن الذي شاعت  .لو الفارسيي

ن أن فتقهم من الجميع دو ،فيه تلك األسيييياطير بحيث أصييييبحت هذأل األسيييياطير مسييييلمات أو أمورا تلقائية تدخل في تالفيف الكالم

وهذا شيييبيه بما نجدأل في األمثال ؛ إذ تحنث قصيييتة المثل فيتم  ،أو التقليل على صيييحتها ،يكون اإلنسيييان بحاجة إلى سيييردها كاملة

ة واحدة منها أو كلم ،وقد يصب  اسم الشخص الذي يرد في القصة ،ثل دون القصة التي قيلت فيهاثم تحفظ منها عبارة الم ،تداولها

رمزا للتعبير عنها كاملة، فيسييتخدمه الناد دون معرفة القصيية التي انبثق عنها. وهذا ما حدث مع األسيياطير التي شيياعت واعتقد 

ي تحليله والوقوف على منابعه لوال االسييتعانة باألسيياطير الشييرقية ف بها الناد ثم تالشييت وبقي منها القليل الذي لم تكن لتنج  في

التي ما زالت  ،وما نجدأل من معتقدات وممارسيييات شيييبيهة لدم الشيييعوب البدائية ،1والهند ،واليونان ،وبالد الشيييام ،بالد الرافدين

  .تعتقد بهذأل األساطير

كما أن هذأل األسييياطير تسييياعد على تفسيييير  ،األسييياطير واأللوان كغيرها من العناصييير تكشيييف لنا جوانم مختلفة من هذأل

ومميا يطيالعنيا في هيذا المجيال اختييار اللون األبيض للمرأة والرجل  .تكرار بعض األلوان دون غيرهيا في الموطن المخصييييييص

بيه وذكر النار والبرق والتش ،واألصيفر في زينة النسياء ،واالخضيرار في النعيم واإلطراء ،والحمرة في الثياب والقباب والهودج

  .وشرب الخمرة الحمراء کلون الدم ،والبحربالشمس 

لسيت أول من يطر  السؤال وال أخر من يجيم  بيضياء فلماذا كانت المرأة الراحلة والمعشيوقة في الشيعر الجاهلي دائمة 

لمرأة لدرجة أن يرم الباحث عبد هللا الطيم أن اوالحظنا حيرة الباحثين فيها  ،وقد وفقنا في الفصل الثاني على هذأل القضية ،عليه

 2وهناك من اعتبرها رمزا تاريخيا اجتماعيا.  .وإنما كانت من بغايا العجم ،في القصيدة العربية لم تكن عربية

 ،وبياض الشييييمس ،وقد أرجع العديد من الباحثين الذين يعتمدون هذا المنهج في دراسييييتهم بياض المرأة إلى بياض الزهرة

  3وقد حنكت حولها األساطير كما في قصة الزهرة الشهيرة. ،اض الدمي وجميعها مما عيد العرب في السابقوبي

                                                           
 222-222الشركة العامة للنشر والتوزيع ص 1ط .استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر :زايد علي ،د. عشري  1

 32ب27ص 1811.الدرايسة، عاطف أحمد علي شعر عبيد بن األبرص رسالة جامعية مخطوطة جامعة اليرموله  2

 .نصرت الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،عبد الرحمن ود. .131- 172،132ب  171من  .صدم عشتار في الشعر :إحسان ،ينظر د. الديك 3

 121 - 112م 
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 .ويريقون عليها التماء ومن هنا جاء اسمها دمی ،ا الدمى فهي عبارة عن تماثيل جيرية كان العرب ينتمون لها الضيحاياأم  

. ومما جاء في تشبيه المرأة 1مقدسة دليل قداسة للمرأة التي ذكرت في الشعر(وإذا كان األمر كذلك فإن تشيبية المرأة بهذأل الدمى ال

  األعشى:بالدمى قول 

 في الحي ذي البهجة والسامر    وقد أراها وسط أترابها 

 2بمذنم في مرمر مائر      كمية صور مخرائها

لتي ولذا فقد شبهها بالدمية ا ،يؤمه المسمارفهذأل المرأة تبدو بيضاء متألقة وسط جمع من النساء والحسناوات في حي بهيج 

فبياضيها يدل على شرف نسبها لما تقدم من کرم هذا اللون وتخصيصه بالعبادة  ،وهذا يدل على قداسية المرأة ،يحيط بها المتعبون

حيطون ثم الناد ي ،والنسيياء تحيط بها وتعمل على خدمتها كفنيات المعابد الالئي يهين أنفسييهن لهذأل المعابد وخدمتها ،واألضيياحي

ولخيرا فهي تبدو كهذأل الدمية التي نصيييييبت بمحراب شييييييد من  .بهجة وسيييييرور وهم فيبها كالحجيج الذين يؤمون المكان المقت 

وهذا عنترة يرسيم صيورة شيبيهة للمرأة حيث يصورها بالدمية ويصف عفتها  ،الذهم والمرمر المتموج لنفاسيتها ومكانتها الدينية

 3ا فيقول:وتمنعها على طالبيه

 4األحداج يطلعن بين الوشي والديباج   لمن الشمود عزيزة 

 من لؤلؤ قد مررت في عاج     من كل فائقة الجمال كمية

 ألقى ولم يعلم بذالك مناجي    أبصرت ثم هويت ثم كتمت ما 

 من شرف تاهی بي إلى اإلنضاج    فوصلت ثم قدرت ثم عففت 

 ،حتى بدت الواحدة منهن كيذأل الدمية التي شيدت من اللؤلؤ والعاج ،والجمال ،والمنعة ،فهو هنا يصف النساء بكرم األصل

وقد رحل هذا الموكم مصحوبة بحراسة  .ذات الشيعر األسيود الذي يختلط بسواد الليل ،وهن يحطن بالمرأة التي حظيت باهتمامه

األ من إال أنه كتم ما يلق .فعشقها ،وتعتع بسحرها وجمالها ،فحظي برؤيتها ،شديدة إال أن الشاعر تمكن من الوصول إلى تلك المرأة

أو يفضييييحها في قومها  ،فعك دون أن يلحق بها األذم ،ألن شييييرفه أبي عليه ذلك ،وامتنع عن قضيييياء وطرأل منها ،الحم والهوم

  .وبين أترابها

هيناء الق حتى بدت كادمية  ،فانقة الجمال ،فالمرأة بيضاء اللون ،ونحن نالحظ في هذأل الصورة بعض الرموز األسطورية

، والنسيياء 5يذكرنا برحيل عشييتار لو نزولها إلى العالم األسييقل(مما  وهي تسييافر بكامل زينتها وحليها  ،التي شيييدت بعناية وروية

ها صييييول إليورجال يحفون بالموكم للحراسيييية و الحماية، والشيييياعر ينج  في الو ،الحسييييناوات يقمن على خدمتها والترفيه عنها

            ،بل إن الشيييييياعر يهمل الحديث عن تجاوب هذأل المراة معه ،وال تبادر إلى وصيييييياله أو الترحيم به ،ولكنها ال تدافع عن نفسييييييها

                                                           
 112ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،د. عبد الرحمن 1

 82ص  ،ديواته :األعشى 2

 22-21د  .ديوانه :عنترة 3

 كريمة ممتعه :وعزيزة األحداج ،الماء وهو مركمجمع حدج  :األحداج 4

 78-72من  .لغز عشتار :فرلس ،السوا  5
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رأة كل ذلك يثبت قداسييية هذأل الم ،ويشيييت اسيييتقامته ونزاهته ،فإذا به يعف عنها ،حتى اسيييتوت في تجربته بالصييينع األصيييم األيكم

  .وثان التي عندها العرب قبل مجيء اإلسالموقربها من األ

 ،وال يقتصير تشيبيه المرأة لبياضيها بالدمية بل تجد الشعراء يشبهونها بتشمس وهي من أبرز معبودات العرب قبل اإلسالم

  :ومما جاء في ذلك قول النابغة

 1لم تزد أفال ولم تنش علی چار    يوم استعدها وافتبيضاء كالشمس 

فهي إلشراقها هذا تبدو كالشمس عند شروقها في الصيف حيث ال ضياب  ،والشاعر هنا يصف المرأة بالبياض واإلشراق 

 وال سحاب يحجم ضوءها 

أتينيا وت ،ومن األدلة على عبادة الشمس ،وتشيبيه المرأة بالشيمس يدل على قداسيتها ألن الشمس تحظى عندهم بهذأل القداسة

  :قول األعشى

 2اأو القمر الساري أللقى المقلد      دي الشمس ألقت قناعها فتى لو ينا

وهي صييييييفة مأثورة للرتات  ،ويتحنث منها كالمرأة، ويصييييييفها بذات القناع ،واألعشييييييى في هيذا البيت يذكر الشييييييمس  

 تحجم عن البشر وال تكشف إال لمن تكون له مكانة  ،والمعدودات

 3امر  وال تبغ بجنبي نخلة الب     ليست من السود أعقابا إذا انصرفت

هذا وقد  .أو أن تقوم باألعمال المخصييصيية ل ماء والجواري كالبيع ،فهو ينفي أن تكون هذأل المرأة سييوداء اللون كاإلماء 

   سبق لنا الحديث في ذكر بياض المرأة والرجل مما يغنينا عنه هنا

سيييد على الرغم من السييود الذي يكسييو بشييرته فهو يشييعر في  وإلثبات أنه ،ولهذا السييبم فقد انبرع عنترة للدفاع عن لونه

 ،وما نشا هذا الخالف إال بسبم لونه األسود الذي كان يعتبر دليال على العبودية ،قرارة نفسيه أنه سييد ابي وليس عبدا بليدا مطيعا

ء واإلبا ،وعزة نفسييه ،ف المرءوشيير ،ولذا فقد حاول الدفاع عن موك البشييرة ليثبت للجميع أن هذا السييواد مجرد قشييرة خارجية

 فهو يقول مدافعا عن سوادأل ،دون أن ترتبط بلونه الخارجي ،وتظهر في أعماله ،صفات تكمن في داخله

 4اريه بفعلي أنه أكذب الناد   ومن قال إني أسود ليعيني 

 ،هفي صيورة اإلنسيان وحسنويظهر لنا من خالل البيت أن السيود الذي ذكر في البيت لم يقصيد به مجرد اللون الذي يؤثر 

 ،فيه وعنترة ال يقبل بهذأل الصفات لعدم صدقها ،فاألسود هنا تعني عبدا بليدا وضيعا ،وإنما ما ارتبط بهذا السواد من مرتبة متدنية

  ،وعليه فقد أثبت كذب هذا القاتل من خالل األعمال التي أقدم عليها

                                                           
 31- 18ديوانه ص  :النابغة الذبياني 2

 11ديوانه ص  :األعشى  2

 112انظر كذلك في البيات ص – 111ص .ديونه :النابغة الذبياني 3

 23ص  .ديونه :عنترة العبسي  4
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ما جعله م ،ء بالبطوالت والحروب الضيارية التي خاضيها وانتصر فيهاوالمآثر التي سيجلها لقومه بدءا بقول الشيعر وانتها

  :وفي هذا المعنى يقول كذلك ،من الفرسان المعدودين في الحرب والنزال

 1سنی أبفعلي من بياض الصب    شبية الليل لوني غير أتي 

وإن كان لونه شيييبيه بلون الليل المشيييؤوم فإن أعماله البطولية تجعله  ،فهو ينفي أن يكون عبدا ذليال على الرغم من سييوادأل

  .المنيرأكثر بياضا من الصب  المشرق 

وترتم على هذأل الداللة االجتماعية للسييواد والبياض أن يكون سييبي النسيياء البيض في المعركة إهانة للقوم ما بعدها إهانة 

 ،ولذا فقد حرص الشيعراء على عدم وقوع هذأل المصيبة ألقوامهم .الجواريوتصيب  في عناد  ،حين تسياق كرائمهم سييايا لعدوهم

  :وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم

إذا كانت الشمس من آلية العرب " فكيف يجرن الشاعر على تشبيه المرأة بها لوال قداسة المرأة التي ذكرت في  2 .ةخاصي

 3 الشعر وتميزها عن غيرها من النساء

وهي إحدم رموزها في  ،أسماء الشمس عند العرب والغزالة من ،مجال تشبيه المرأة بالغزل والظبيومما يذكر في هذا ال

ولم يكتف  ،5وما جاء في ذلك تشبيه امرئ القيس للنساء بغزالن الرمل 4فتشيبيه المرأة بالغزال من باب التشبيه بالشمس. ،األرض

الشيياعر فيها بتشييبيه النسيياء بالغزالن بل جعلها غزالن خاصيية تحفظ في محاريم األقيال والملوك مما يزيد في قداسييتها ومكانتها 

  .السامية

فالقمر من معبودات العرب كالشيييم لما الضيييوء  ،وقريم من ذلك تشيييبيه المرأة بالمصيييبا  والضيييوء والنور والنجم وثقمر

فهي صفات مفنسة يأتي بها الشاعر للداللة على المكانة  ،إلشراق فهي صفات تابعة للشمس النورها وتوقجهاوالمصبا  والنور وا

  6:ومما جاء في ذلك قول النابغة ،الخاصة التي تحظى بها هذأل المرأة

 تقي نظرة حار :إلى المغيم   أقول والنجم قد مات أواخرأل 

 أم وجه نغم بدا لي أم سقا قار     من عنا برق راع بصري ةألمح

 7فال  من بين أثواب وأستار  بل وجه نعم بدا والليل معتكر 

 ،وهاهو يحتار في الشيييمس التي تظهر في الليل ،وهي أبيات من القصييييدة السيييابقة التي شيييبه وجه " نعم " فيها بالشيييمس 

              .نا هو نور اإلشراق والقداسة التي تحظى بهما نعم هذألوالنور الذي يريدأل الشاعر ه  ام ضوء مشعل نار ،أتراأل راع ضوء البرق

                                                           
 113ص  ،ديونه :عنترة العبسي  1

 111ص  ،دراسات في الشعر الجالية :أنور ،د. أبو سويلم 2

 I09عسل  ،تمورة النية في الشعر الجاهلي :صرتت ،عبد الرحمند.  3
 121ديوانه ص  :امرؤ 4

 121، 113ب  111ص  ،السابق 5

 31ص  .ديرته :النابغة الذبياني   6

 ظهر :ال  .مظلم :معتكر 7

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    400 

 ISSN: 2706-6495 

 
أل بل يجم أن يكون شييييييييا متميزا ليتقبل الناد هذ ،ألن وجهيا يلو  في الظالم بهذا البريق فيبدد ظالم الليل ال يمكن أن يكون أميا

   .الفكرة ويستحسنوها دون أدنى اعتراض على النحو الذي قبلت به هذأل القصيدة

فالنور الذي ينبعث منه شييبيه بنور الشييمس الذي ال يعلو عليه  ،نعم " في هذأل األبيات قد تكون رمزا من رموز الزهرة و"

والجمال كما جاء في األسيييطورة ب امراة فائقة الحسييين  .والزهرة ،ولونه المائل إلى األحمر شيييبيه بلون النار ،ثور في هذا الكون

ومما يالحظ على صيييور المرأة  1ومن ثم إلهة الحم والجمال ،الملكين هاروت وماروت فأصيييبحت رمزا للجنس والعشيييق أغوت

ولعل أبرز هذأل الصييفات هو البياض المشييرق المتير  ،في الشييعر الجاهلي أنها جميعا تشييبه الوصييف الذي يرد في قصيية الزهرة

 2.ألبيض من الرجال المشرق الوجهمؤنث األزهر وهو الحسن ا ،عند ابن منظور ،وفالزهرة

لك ونسبتها إلى المرأة ومن ث ،ومن اإلشارات تلوتية الدالة على قداسة المرأة التي ذكرها الشعراء في باب الغزل نكر النار

   3:ما نجدأل في قول عنترة

 قد جلت ظلمة الظالم البهيم         هذأل قار عبلة يا نديمي

 ضريمتنار شوق تزداد بال           تللی ومثلها في فؤادي

 إذا ما التي يمر النسيم  ن     ــــأضرمتها بيضاء تهتز كالغص

 4سخر أجفانها ظباء الصريم     واستعارت سرق البدر حسنها 

وهو يؤكد أن هذأل النار هي نار خاصيييييية بها  ،فعبلية تشييييييعيل النيار ليهتيدي بها الطراق ليال كما يفعل الكامن في المحراب

بلة ويؤكد ثم ينكر لنا صييفات ع .وتشييعل النيران اإلرضييائها ،ا ليقرن بينها وبين األقلية التي تصييم في المحاريمأشييعلت من أجله

جملة من الصيييفات التي تدل على جمالها ورشييياقتها يشيييبهها بالبشييير  العرب، وبعدعلى البيض ليثبت لنا أنها كريمة من أشيييراف 

ما ف منهما؛لبدر او تلك الظباء التي نراها كل حين بل هي السيييييمی وأرفع مكانة ولكنها ليسيييييت كهذا ا ،أخرم وبالظباء تارة ،تارة

وما جمال عيون الظباء وسحرها إال ما استعارته من فضل سحر عيونها ويقول في  ،حسن البدر إال قليل سرقه من بعض حصتها

 موضع آخر: 

 فرامسحتى أعاد الليل صيدا      وكشفت برنتها فأشرق وجهها 

 فيخاله العشاق رمحا اسمرا          قوامها  يهتز لينعربية 

 5مر ودون خبائها لسد الشريس        وذوبل محجوبة بصوارم 

                                                           
 81ص  1812 .دار الصدر :مصر ،دراسة تحليلية ،المرأة في شعر األعشی :عبد العزيز ،نبومد.  1

 لسان العرب )زهر ( :ابن منظور  2

 122-122ديوانه ص :عنترأل العبسي  3

 القطعة من الرمل :الصريم 4

 21م  ،ديوانه :عنترة العبسي 5
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ويظهر هنا أن الشاعر لم ير عبلة حقيقة بل تخيلها بهذأل الصورة من اإلشراق  ،وهو يتحدث هنا عن طيف عبلة الذي ألم به

 جز عنه في الواقع فعشترة وإذا كان الحلم يحقق ل نسان ما يع ،والنور

  .فهذا له بياضها المثير على الرغم من سمرة العرب الشهيرة ،هنا ينج  في كشفه برقع عبلة الذي عجز عنه حقيقة

وهذأل الصيييورة تؤكد كغيرها قدسيييية المرأة المعشيييوقة في الشيييعر الجاهلي الرتدائها البرقع الذي يحجم اآللهة عن البشييير 

وهي محاطة بالحراد الذين يمنعون من أراد  ،فهي كالشيييمس التي تبدد الظالم عند ظهورها ،اإلشيييراقولوصيييفها بالنور و ،أوال

  .الوصول إليها

  :والبدرويقول في موضع آخر مصرحا بالعالقة بين المرأة وكل من الشمس 

 تقول إذا اسود النجی فاطلعي بعدي   أشارت إليها الشمس عند غروبها 

 1فإنك ملي في الكمال وفي السعدا      أال أسفريوقال لها البدر المنير 

وكذا القمر الذي يطلم منها السيييفور  ،مع إقرار الشيييمس بذلك ،فهي مكائنة للشيييمس في نورها وقادرة على الحلول مكانها

 قصيدة أخرم فيقول:  والشمس فيثم يوخد بين المرأة  .رمجاورته التشابه القائم بينهما

 يحيا بها من المنام ضجيغها        كم ليلة عانقت فيها غادة

 2لجمالها وجال الظالم طلوغها    شمس إذا طلعت سنج جاللة

فهذأل المرأة تمن  عاشقها الحياة إذا ما بات إلى جوارها وهو السبم  ،والشياعر في هذين البيتين يشيير إلى القدسيية والعبادة

كما مر سيليقا ثم يطلق عليها اسييم الشيمس ليس من باب المشييابهة فحسييم بل ألن  ،الذي تقام الشيعائر الجنسييية في المعابد من أجله

  .وهي النتيجة التي خلصنا إليها في هذا الفصل ،هذأل المرأة رمز من رموز الشمس المعبودة

  :يقول وفي ذلك ،أما طرفة فيكتفي بتشبيه وجه المرأة بالمصبا 

  3ی متحاكمصابي  االخت في نج  ومن عامر بيض كان وجوهها 

 البعد النفسي :المبحث الثاني

بل  ،عند تتبع األلوان ودالالتها في الشعر الجاهلي من الزاوية النفسية نجد أن الشاعر لم يخرج عن العصر الذي عاش فيه

مما وقفنا عليه في  ،فهو يتعامل مع األلوان بدالالتها التي سيييييادت في ذلك العصييييير ،وقد أخلص لهذا المجتمع ،كان ابن مجسيييييعه

قلين بينما يعود األحمر إلى ح .والتفاؤل بالحياة ،واألبيض يثير البهجة .واأللم غالبا ،الفصييييييل األول: فاألسييييييود لون يثير الشييييييؤم

 ،بما يثيرأل من الخوف والرعم ،فهو يدل على الموت الرتباطه بدم القتيل متقابلين؛

                                                           
 31ص .ديوانه :عنترة العبسي 1

 12ص :السابق  2

 71ص :ديوانه :طرفه بن العبد 3
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 .خلودوال ،والنعيم ،أما األخضير فهو لون الخصييم .ويدل على الحياة الرتباطه بدم الوالدة بما يثيرأل من البهجة والسيرور 

اهت لون والب ،واإلشييراق والنور الرتباطه بالشييمس والذهم ،فالفاقع المشييع لون البهجة :بينما يعود األصييفر كاألحمر إلى حقلين

ان سييييواء ك ،ويغلم عليه االقتران بالصيييييد أو القتل ،ق لون مكروأل قليل الورود في الشييييعرواألزر ،والموت ،والمرض ،الجفاف

  .وقد اعتاد العرب النفور منها ،وهي دالالت توحي بالشؤم والشر ،أو الطيور الجارحة ،لون العدو او السال 

إحسيياسييهم بنقله والنفور منه لما وتشييازم الشييعراء منه و ،ومن أبرز مواطن األسييود التي وقف عليها الشييعراء ومن الليل

  :وفي ذكر الليل وهمومه يقول امرؤ القيس ،يثيرأل من الهموم واألحزان

 1علي بأنواع الهموم ليبتلي      وليل كموج البحر ألقى سدوله

ولم يسيييفر عن الصيييي  المشيييرق الذي يحلم به من أرقته هموم  ،والشييياعر في هذأل اللوحة كان مسيييتاء من الليل الذي طال 

فبات  ،وقد كان يحمل معه الهموم واألحزان ،ويلبسه ظالمه كالثوب المسدل ،ولذا فقد شيبه الليل بالموج الذي يغطي المكان ،الليل

   :وفيه يقول عنترة .الشاعر أرقا مهموما يائسا من دنو الصب  وتسرية الهموم

 2رحات تسيل دما إذا جن الظالمتبيت مت وأجفان

ير وهي بدورها تث ،فالليل هو الذي يجلم الهموم واألحزان ،وقد كان يقضييي ليله باكيا بحرقة وألم ،وهو هنا يصييف نفسييه

    3وفي هذا المعنى يقول النابغة في الليل الذي كان من ألد أعدانه .فيه البكاء واأللم

 وليل أقاسيه بطيء الكواكم     كليني لهم يا أميمة ناصم

 4موليس الذي يرعى النجوم بأن    تطاول حتى قلت ليس بمنقض 

 5تضاعف فيه الحزن من كل جانم     وصدر ارا  الليل عازب همه 

ة ال يريد أن يسيفر عن الصيب  وال بادر ،فالهموم كثيرة ألن الليل طويل ومظلم ،يبدو من خالل األبيات صيلة الليل بالهموم

ولذا فقد طال الليل حتى ظن الشيييييياعر  ،كان النجوم ال تعرف طريقها إلى العودة من حيث أتت وراعيها ال يرغم بإعادتها ،لذاك

 وازدحمت لدم ،وتضيييياعفت األحزان ،وذكرأل بما كان قد نسيييييه منها ،وهذا الليل المقيم قد حمل معه الهموم ،أنه لن ينقضييييي أبدا

    ی منتقضيومت  وأين ستمضي به  من أين تأتيه الهمومالشاعر قديمها وجديدها فبات ال يدري 

ديث كي يبقى هذا الح ،فقد اختاروأل وقتا للظعن والنوم -ولتشيييييازم الشيييييعراء من هذا الليل  ،ولهذأل العالقة بين الليل واأللم

  ،مةبعيدا عن الذكريات المؤل ،المؤلم مرتبطا بالليل الكييم بعيدا عن الصب  الذي ينتظرون فيه البهجة واالنغماد بالحياة

                                                           
 11ص  .ديوانه :امرؤ القيس 1

 121ص  .ديوانه :عنترة العيسي 2

 8ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 3

والمقصود هنا تشيبه النجوم باإليل أو  ،أي يتقنها في الشهور :يهدي النجوم :وروي ،لو هو الصحي  ،قل هو الشاعر :النجوم والذي يرعى 4

 حتى ال ينتهي قليل الذي يؤرق الشاعر ،وأن ليا راعيا ال يريد أن يعيدها إلى حظيرتها ،األختام

 .البعيد :العازب ،رد إليه في وقت الروا  :أرا  5
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 ،قليل الشييييعراء قد يكون ليال خاصييييا بهم ،يضيييياف إلى ذلك الشييييعور بالظالم والكتابة حتى في منتصييييف النهار عند الحزن

  1القيس امرؤيشعرون به عند رؤية اإلبل المديرة وعلى ظهورها اسباب السرور والمتعة بل الحياة وفي اختيار الليل للطعن بقول 

 2كنخل من األعراض غير منيق    أن زالت بليل حمولهم وحدت ب

له سييييببا في ويجع ،ويذكر عنترة الرحيل ،فقد اختار القوم الليل للرحيل فكان بذلك سييييببا لكرأل الشييييعراء الليل وتشيييياؤمهم به

  3-:وفي ذلك يقول ،حلول الليل وهو الليل الذي يشعر به الشعراء وإن لم يكن ميقاته

 

 4زشت ركابكم بليل مظلم      الفراق فإنماوإن كنت أزمعت 

داية الحياة ويكون ب ،فال أنسييييم من الليل ليبعث بين الناد ،فهو يرم الوقت الذي اختارأل القوم للرحيل هو ليل كييم مظلم

تسييينى ي إذ يتسيييتر القوم بظالمه ويرحلون دون أن ،فكما أن الليل يثير الشيييجون واألحزان فهو سييييم فعلي لها .البؤد واألحزان

  .للشاعر فرصة لوداعهم أو معرفة الجهة التي ساروا فيها

  :وفيه يقول النابغة ،وقرنوأل بالرحيل والبعد والنوم ،وقد تشاءم الشعراء بالغراب للونه األسود

 5وبذاك خيرنا الغاف األسود  زعم اليوار  أن رحلتنا غدا 

وهي الطيور التي تطير عن يمين المرء وقد تشييياءم  ،في هذا البيت حيث اسيييتفت  الشييياعر بنكر البوار  والشيييؤم واضييي 

ولذا فقد ركز الشيييييياعر على لونه األسييييييود ليزيد من داللته على  ،والعراقوختمه بذكر الغراب الذي كان نذير البين  ،العرب بها

  :ويقول عنترة في الغرابي .الشؤم

 6ملى قلبي في الدجى سماعها  قد   ن الفالكم تعق غربا ويا عبل

ضع آخر ويقول في مو  فكيف إذا اجتمع ذلك مع ظالم الليل .والفراق ،ألنه ينذر بالبين ،فالشياعر يتشاءم بصوت الغراب 

  :ومعاتبا له ،ذاكرا غراب البين

  بعيد ال يرد على سؤالي    وكيف يجيبني رسم محيل

 اآلليوتجرم أدمعي مثل    إذا صا  الغراب به شجاني 

 وبالهجران من بعد الوصال  وأخبرني بأصناف الرزايا 

  تعاقدني وقد أشغلت بالي   غراب البين ما لك كل يوم 

                                                           
 122ص  ،ديونه :امرؤ القيس  1

 قيد ثمرأل وصار كالنبق في صغرأل :متيق ،أعالي الشجر :األعراض 2

 111م  .ديوانه :عنترة العيسي 3

 شدت باألزمة  :زمت ،اإلبل التي تمتطى :ركابال .وجدت في إمضائه ،أو عزمت على األمر ،لجمعت أمرك :ازمعت 4

 21ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 5

 11ص ،ديوانه :عنترة العيسي 6
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 1بالحبالتك فراخك أو قنص       كأني قد نبحت ب  سيفي

وما يثيرأل في نفسيييه من الهموم  ،ويعاتبه على ما أنزل به من المصيييائم ،والشييياعر في هذأل اللوحة يقف أمام غراب البين 

حل م ،لون الموت والخراب ،فحل فيها السواد ،فقد سكن هذا الغراب الديار بعد رحيل أحبابه ،ويظهر تشياؤم الشياعر من الغراب

ال  هويثير في النفس األسييييييى والحزن ألن ،وقد أخذ هذا الغراب بالنعيق الذي يتفطر القلم له ،لون النور والحياة ،بياض الظاعنين

يفسد  ،يشيعر أن هذا الغراب قد أصيب  عدوا له والياد إذهذأل األبيات يبدو شيديد األسيى  وعتثرة في .يأتي إال بالمصيائم والفراق

فهو لم يصييييييطد هذا الغراب أو ينب  فراخه  ،وهو يسييييييتنكر هذا الموقف من الغريم الذي لم يؤذأل قط ،علييه ملذاته في هذأل الحياة

وهذا األمر يؤكد أن سييييييواد الغراب كان كسييييييواد الليل من أشييييييد أعداء المرء في تلك البيية  المبر   الشييييييكل فعالم يعاديه بهذا

  .الصحراوية التي تضن على اإلنسان بالمر  والسرور كما تضن بمواردها الطبيعية

 والرتباطه بالمعارك ،وقد تشياءم العرب به لسوادأل ،وهو طائر أسيود اللون كذلك ،وشيبيه بالغراب ما جاء في ذكر العقاب

ثرة وتلعق دماءهم المتخ ،فيالعقاب من الطيور الجارحة التي تقيم في أرض المعارك لتتغذم على أشييييييالء القتلى ،واليدمياء والقتيل

  :وفيه يقول طرفة ،على األرض

 2كف العقيان فيها والرخم    نذر األبطال صرعى بينها

منظر من  .تلت من جثث القتلى الذين ال يجدون من يواربهم الثرموفيه يصييور العتبان وهي تعكف في أرض المعركة تق 

وت وفي ذكر العقاب واقترانه بالم .فهو لم يمت فحسييم بل أهين جسييدأل وترك في العراء كالجيف ،أكثر المناظر المخيفة ل نسييان

   :يقول عنترة

 مشيم الرأد مخضوية البنان   وكم من فارد أضحى يسيقي 

 3وتحجل حوله غريان بين   ايا تحوم عليه عقبان المن

  .قربط بين الموت والعقاب ألن العقبان تجتمع على جثة القتيل 

   :فالشراب المميت يوصف بالسود لقول طرفة ،العيش والشؤم وضنكوالسواد بشكل عام مرتبط بالموت 

  4 جلبجلي من الشراب أال بأال    . اال انني شربت اسود حالكا 

فقد جعله األعشييى لون  ،وهو لون مكروأل مشييؤوم في سييياقات عديدة .كأد الموت من باب الكناية واألسييود الحلك هنا هو

  :وفي ذلك يقول ،والبرد ،والجوع ،الفقر

                                                           
 111ص  ،السابق 1

 22ديوانه ص :طرفة بن عبيد 2

 112ديوانه  :عنترأل العبسي 3

 72ص ،ديوانه :طرفة بن العبد 4
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 1االرفادغبرا وقسل حاليم   وإذا لقيان حسبتها حبشية 

غيرة م ،متلبدة الشيييعر ،مما غير لونها وبدت شييياحبة ،والجوع ،وهو يقصيييد بذلك أن القيان قد اسيييوقت بسيييبم البرد الشيييديد 

 ويقول في موضع آخر:  .بسبم الفقر

 2 مآتم سود سلبت عند مأتم     كلن نخيل الشط حبة حريقه

 البعد االجتماعي: المبحث الثالث

ار فمن ذلك مثال اعتب .إذ تعتبر مؤشيييرات اجتماعية عرفية يتواضيييع عليها الجميع ،األلوان في أية حضيييارة بعد اجتماعي

 هوردي()ويفضييييييل األحمر الفات   ،بينما يعتبر األبيض لون زفاف العرود فيها ،األسييييييود لون الحيداد في كثير من المجتمعات

سييي وال سيييما المرض النف ،وقد يقرن بين األصييفر والمرض ،الذكور في مالبس األطفال السييماوي()ل ناث بينما األزرق الفات  

  .وهكذا الصفراء( السرايا)كما في قولهم 

ذلك  ومن ،ولذا فهو حافل بالعديد من المؤشييرات االجتماعية ،والشييعر الجاهلي كان سييجال للحياة العربية في ذلك العصيير

 ويظهر لنا ذلك في قول ،مثال نجيد أن البياض في البشييييييرة يمثل لون المعدة واألشييييييراف بينما يمثل األسييييييود لون العبيد والخدم

  :المرأة األعشى واصفا

 3الداعرداعرة تدنو من     ليست بسوداء وال عنقص

لمعنى وفي هذا ا ،فبعد أن وصييف الشيياعر المرأة بالبياض عاد في هذا البيت ليؤكد ذلك بنفيه أن تكون سييوداء اللون كاإلماء

  :يقول النابغة

 4وال تبيع بجنبي نخلة البرما    ليست من السود اعقابا إذا انصرفت

هذا وقد  .أو أن تقوم باألعمال المخصييييصيييية ل ماء والجواري كالبيع ،فهو ينفي أن تكون هذأل المرأة سييييوداء اللون كاإلماء 

 اسبق لنا الحديث في ذكر بياض المرأة والرجل مما يغنينا عنه هن

ي كسيييو بشيييرته فهو يشيييعر فوإلثبات أنه سييييد على الرغم من المواد الذي ي ،ولهذا السيييبم فقد انبرم عنترة للدفاع عن لونه

 ،وما نشا هذا الخالف إال بسبم لونه األسود الذي كان يعتبر دليال على العبودية ،قرارة نفسيه انه سييد ابي وليس عبدا بليدا مطيعا

اء واإلب ،وعزة نفسييه ،وشييرف المرء ،ولذا فقد حاول الدفاع عن سييواد البشييرة ليثبت للجميع أن هذا السييواد مجرد قشييرة خارجية

 .فهو يقول مدافعا عن سوادأل ،دون أن ترتبط بلونه الخارجي ،وتظهر في أعماله ،فات تكمن في داخلهص

                                                           
 جمع رفد وهو الفد  العظيم :االرفاد .ديوانه :األعشي 1

 111صي  ،ديونه :األعشى 2

 12-11ص .في األبيات وانظر كذلك 82ديوانه ص :األعشى ، 3

 112ص  ،وانظر كذلك في األبيات .111ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 4
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 1اريه بفعلي أنه أكذب الناد    ومن قال إني أسود ليعيبني 

 ،ويظهر لنا من خالل البيت أن السيواد الذي ذكر في البيت لم يقصيد به مجرد اللون الذي يؤثر في صورة اإلنسان وحسنه

ا وعنترة ال يقبل بهذأل الصييفات لعدم صيييدقه ،فاألسييود هنا تعني عبدة بليدة وضيييعة ،وإنما ما ارتبط بهذا السييواد من مرتبة متدنية

والمآثر التي سييييييجلها لقومه بدءا بقول الشييييييعر وانتهاء  ،وعلييه فقد أثبت كذب هذا القائل من خالل األعمال التي أقدم عليها ،فييه

وفي هذا  ،مما جعله من الفرسيييييان المعدودين في الحرب والنزال ،ارية التي خاضيييييها وانتصييييير فيهابالبطوالت والحروب الضييييي

  :المعنى يقول كذلك

 2نیأسمن بياض الصب   أني بفعليشبية الليل لوني غير 

وإن كان لونه شبيه بلون الليل المشؤوم فإن أعماله البطولية تجعله  ،فهو ينفي أن يكون عبدا ذليال على الرغم من سيوادأل

  .أكثر بياضا من الصب  المشرق المنير

وترتم على هذأل الداللة االجتماعية السييواد والبياض أن يكون سييبي النسيياء البيض في المعركة إهانة للقوم ما بعدها إهانة 

 ،ولذا فقد حرص الشيعراء على عدم وقوع هذأل المصيبة ألقوامهم .الجواريوتصيب  في عداد  ،حين تسياق كرائمهم سيبايا لعدوهم

    :وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم

 3تهونام أو ستحاذر أن تق   بيض حسان وعلى آثارنا

ط رجله كمن يرب ،وحتى ال يدعو حجة في التراجع ،فقد كان العرب يصطحبون النساء إلى المعارك ليشجعهم على القتال 

تال إن اسييتيصييالهم في الق :في هذا البيت والشيياعر يقول .وكما فعل طارق بن زياد بعد اجتياز المضيييق ،ال يهرب بصييخرة حتى

  .فيلحق بهم العار لذلك ،كان من أجل هؤالء النساء الالتي يخشون من وقوعهن بيد األعداء

 4 :وفي هذا المعنى يقول طرفة بن العبد

 5وتلف الخيل أغراج النعم   . يوم تندي البيض عن اسنوقها

ففي ذاك اليوم يتم سيييييبي النسييييياء  ،وما يقابله من هزيمة األعداء ،ويقصيييييد في هذا البيت النصييييير الذي يحرزأل الشييييياعر 

 وفي ذلك إذالل للمهزوم بجعل ،فتكشييييييف المرأة المراد بيعها عن سيييييييقانها للمعاينة ،وتوزيعها على المقاتلين أو عرضييييييها للبيع

فسييبي المرأة البيضيياء كان مذلة وإهانة القبيلة ألن المرأة البيضيياء سييوف تسييتوي مع اإلماء السييود في  ،نتصييرحرائرأل جوار للم

  .الشفاء والعبودية

                                                           
 23ص  .ديوانه :عنترة العبسي 1

 113ص  ،السابق 2

 112ص  .ديوانه :عمرو بن كلثوم 3

 23 .ديوانه :طرفة من العين 4

 المواشي :النعم ،جمع کرج وهو قليع اإلبل :أعراج .والركيةجمع ساق وهو ما بين الكعم  :لنوق .للماء :البيض 5
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وجعلها دليال على  ،ومن المؤشييييرات االجتماعية في الشييييعر الجاهلي تفضيييييل اإلبل البيضيييياء على غيرها من متر اإلبل

ولونها األبيض يدل على كرمها وتميزها على  ،كما مر بنا في الفصييييييل الثاني ،اإلبل لأجمفاإلبل البيضيييييياء من  ،الثراء والنعمة

أو التي يهبها لطالبيه بيضييياء اللون للداللة على منزلته  ،اإلبل التي يمتلكها الممدو  أو المرئي .ولذا جعل الشيييعراء .سيييائر اإلبل

  1:وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى .وسماحة نفسه في العطاء ،العالية

 2المطايا والهجان المثاليا ببابه کرامحتى أناخوا  وفساروا له

 3:وفي العطية يقول النابغة ،فقد جعل الشاعر هذأل الصفات دليال على نعمة صاحم اإلبل وسيادته 

 4حائلالرهجان المها تهدم عليها   كأنها  والعيس العتاقحباؤك 

وذلك  ،عطية الممدو  كانت من اإلبل البيضييياء التي تشيييبه في جمالها وإشيييراق بياضيييها البقرة البيضييياءفهو يذكر هنا أن 

  .للداللة على شرف الممدو  المتالكه ومنحه هذأل اإلبل البيضاء

وكان لفخضير مكانة خاصية عند العرب نظرا للظروف االقتصادية التي كانوا يحيون فيها، من قلة األمطار وحياة التنقل 

فإذا وصييييفوا مكانا بالخضييييرة  ،ولذا فقد أصييييب  األخضيييير عندهم مؤشييييرا على الخير والخصييييم ،والترحال تبعا لتوافر النبات

  :ومن ذلك قول الحارث بن حلزة ،فالمقصود هو الرفاأل والنعيم الذي يحيا فيه أهله

 5ما يصب  األمر إآل حوله حلق     سهل المباعة محضرا محله 

وهذا  ،ولذا فهو يحيا في نعيم مقيم وعز تليد ،هذا البيت بانه يحيا في مكان وفير المياأل دائم الخضرةفهو يصف النعمان في 

  .ما يستقطم الراغبين ببابه فال يرد منهم أحدا خائبا

ي ذلك وف ،ومن هذا الباب أيضييا أكثر الشييعراء من االسييتسييقاء ألرض الحبيبة الراحلة لتهنا بالحياة وتناع عن المنغصييات

   ..6:ل عنترةيقو

 7موعها همنهلة يروي ثراك    فسقتك يا أرض الشربة مزنة 

 خلال إذا ما األرض فا  ربيعها  از وكسا الربيع رباك من أزهارأل 

   .وتنعم فيها الحياة ،فتكسي ثيابها الخضراء ،فهو يدعو ألرض الحبيبة بالرأي ليعم الربيع فيها

                                                           
 128ص  ،ديوانه :سلميزهير بن أبي  1

 التي يتبعها :المثالس .البيض من االبل :الهجان 2

 21وانظر كذلك االبيات ص 18ديوانه ص :النابغة الذبياني 3

 تساق :العيس البيض تحدي .العطية والهبة :الحياء 4

 11ديوانه ص :الحارث بن حلزة  5

 12، صديوانه :لعبسيعنترة ا 6

 أنصبابها :همرعها .موضع :الشرية 7
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ومن  ،فتنتشر الخضرة حول القبر ،ألن المطر يسم األرض بالنبات ،الموتىومن هذا الباب أيضيا اسيتمطر الشعراء لقبور 

وفي  ،يمضييي رحلته في موطن أخضيير مليء بالخيرات من الكف والماء فال ينقصييه شيييء -كما كانوا يعتقدون  -ثم فإن المتوفي 

   1الذبياني: ذلك يقول النابغة

 طر ووابلبغيث من الوسمي ق     سقى الغيث قبرا بين بصرع و جاسم

 على منتهاأل ديمة ثم هاطل  وال زال ريحان ومسك وعنبر 

 2سأتيه من خير ما قال قائل اً   وفا منورعوينبت حوذانا و

مما يدل  ،مما يسم المكان بالخضرة ويجعله مهيا ل قامة ،وهو هنا يؤكد أن االستمطار مطلوب من أجل ظهور النبات 

 .على النعيم والسرور الذي يحيا فيه الشخص في العالم السفلي

 :الخاتمة

قد الحظنا ف .التي خلص إليها .والنتائج ،رض فيه من قضيييايالخيص أبرز ما عتبعد المضيييي في هذا البحث البد من وقفة ل

يعة تلك انبثقت من طب ،وقد ارتبطت منذ تلك العصيور بدالالت خاصة ،أن األلوان أثرت في الفكر اإلنسياني منذ العصيور القديمة

ومن ارتباطها بأمور يصييادفها اإلنسييان في حياته أو التجارب التي عاشييها أو مرت به  ،األلوان وتأثيرها في األعصيياب من جهة

وهو مرتبط بلون الدم والنار  ،رويؤجج المشيياع ،شييديد السييطوع ولذا فهو يثير األعصيياب ،فاألحمر مثال لون حاد .من جهة ثانية

  .ولذا فقد اكتسم دالالت نفسية واجتماعية عديدة مرتبطة بهذأل األسباب ،...والجواهر

تخدمت فقد اس ،وإذا انتقلنا إلى العصير الجاهلي وجدنا اإلنسيان في ذلك العصر يختلف عن أترابه في الحضارات األخرم

  .تبعا للمواطن التي يرد فيها اللون األلوان بدالالتها السائدة في تلك الحضارات

ة ولم يخرج الشعراء عن طبيع ،وانفعاالت وقيمفهو يعكس ما ساد فيه من أفكار  لعصرأل؛أما الشعر الجاهلي فقد كان مرآة 

وإن كانت هناك خصييوصييية لكل شيياعر في اختيار ألوانه، وتعامله معها وذلك الختالف الظروف التي تعرض لها  ،هذا العصيير

وقد كان الشيييعراء على وعي بهذأل األلوان بحيث " أحسييينوا من اسيييتخدامها في اللوحات التصيييويرية التي بدن بألوانها  .اتهفي حي

  .وتصوير االنفعاالت المختلفة ،ومعالمها أشبه بلوحات رسمت بريشة فنان ماهر"، كما وظفها في التعبير عن المشاعر

ت فان الدالال ،نجدأل من اتصييال بين اإلنسييان الجاهلي واإلنسييان المعاصييرومن النتائج التي توصييل إليها البحث أيضييا ما 

التي استخدمت األلوان في الشعر الجاهلي هي الدالالت التي مازلنا نتعامل معها، ونعتقد بصدقها وتأثيرها علينا وهذا يؤكد الصلة 

 ،اوية مظلمة يختزن فيها خبرات األجيال السييييييابقةويدعم الرأي الذي يرم أن في عقل اإلنسييييييان ز ،القائمة بين األجيال المتعاقبة

  .وهو ما يعرف بالالوعي الجمعي ل نسان

                                                           
 81ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 1

 ساشي عليه بالخير :سأتبعه .نياتان طيبا الرائحة :وعوفحوذان  2
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 ،وأخيرا يمكننا القول إن اإلنسيييييان الجاهلي كان جاهليا في عقيدته الوثنية ولكن هذا لم يمنعه من الرقي الفكري واالنفعالي

إلنسيييان يعيش في نطاق منظومة اجتماعية لها تقاليدها فهو إنسييان مدرك لما يحيط به من ظروف يؤرقه سييؤال الموت ومصييير ا

وتسيييري عليه اعرافها وأنظمتها ولم تقتصييير على الحياة البدائية القائمة على صيييراع البقاء وإشيييباع الغرائز  .وأفكارها الخاصييية

   .الفطرية
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