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 الممخص
 

لمتوظيؼ الديني واألسطوري أثر بارز عند شعراء األندلس يعكس ثقافاتيـ, وتجاربيـ الشعرية,    
 ية في وجداف المتمقي. ويكشؼ اتجاىاتيـ الفنية, ما يؤدي إلى خمؽ أجواء نفس

يمثؿ البحث محاولة جادة لمكشؼ عف طرؽ التوظيؼ الشعري الديني واألسطوري لموف, باعتباره    
أحد أبرز العالمات السيميائية  في دراسة النص األدبي, وقد اتخذ الباحثاف مف شعر الحروب والفتف 

 في األندلس مادة شعرية لدراستو.
 

The effect of potential context in directing the reference of 

the pronoun with some of al-saheehen explainers 

 

 

Abstract 

 
   Religious and mythical employment has a prominent influence at poets of 

Andalusia, and it reflects their culture and poetic experiences, and reveals 

their artistic tendencies. 

   This leads to create a psychological atmosphere in the recipient's 

conscience. 
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 توطئة: 
يولد الشعراء ليمروا بتجارب حياتية خاصة بيـ, تترؾ أثرًا بالغًا في أشعارىـ, وكمما كانت    

 الظروؼ المحيطة بالشعراء واحدة, كاف االتجاه الشعري قريبًا, باستثناء بعض التجارب الخاصة. 
يـ يوظفوف األلواف في لذا سيتناوؿ ىذا البحث دراسة البيئة التي تركت أثرىا عمى الشعراء, وجعمت   

شارات.   التعبير عما يدور في خمدىـ, مف معاني وا 
ولما كاف اإلسالـ ىو المعيف الكبير الذي نشأ عميو ىؤالء الشعراء, وبالتالي تصدر بناء عمى    

تعاليمو أفكارىـ العامة والخاصة, إذ ىو الناظـ لحياتيـ, كاف المبحث األوؿ ليغطي ىذا البعد, 
ور الفكرة الدينية في أذىاف شعراء األندلس عمى اختالؼ عصورىـ, ويتضمف ويقيس مدى حض

المبحث األوؿ الداللة المونية المشتركة مع القرآف الكريـ, والتناص الديني مع السياؽ الموني في 
 األشعار. 

 وقد كاف لألساطير دور ميـ في أذىاف الشعوب, حيث إنو أتيح لألندلسييف ما لـ يتح لغيرىـ مف   
االتصاؿ باآلخر, فيـ الذيف ورثوا الحضارة اليونانية بحكـ وجودىـ في قمب أوروبا, وتعمقوا 
بالحضارات المشرقية حيث أولعوا بيا, وقادىـ الحنيف إلييا؛ لذا تناوؿ المبحث الثاني الجانب 

ونية األسطوري الذي ترؾ آثاره عمى نفسيات الشعراء, ويعد ىذا المبحث محاولة لتتبع الرموز الم
األسطورية المستخدمة لدى الشعراء األندلسييف عبر الحديث عف صور المقاتميف ووسائؿ القتاؿ 

 وأساليبيا وصور الحرب وأوصافيا.
ويرى الباحثاف أنو يمكف التوصؿ إلى نتائج جيدة مف خالؿ استخداـ المنيج السيميائي في ىذا    

 ـ النص واإلحاطة بجوانبو. البحث حيث يعد الموف عالمة ميمة توصؿ المتمقي لفي
 التوظيف الديني: -المبحث األول

تأثر شعر الحروب والفتف في األندلس بالديف السائد, حيث وجد كـ كبير مف النصوص المتناصة    
مع القرآف الكريـ والسنة النبوية المشرفة, والتعريؼ بأبرز عقائد النصارى المحاربيف ليـ كعقيدة 

غيرىا, وقد الحظ الباحثاف داللة األلواف عمى تمؾ األبعاد ذات التوجو التثميث, وصمب المسيح و 
الديني مف خالؿ عالقتيف: أوالىما الداللة المونية المشتركة, والثانية عالقة التناص الديني مع السياؽ 

 الموني, وستتـ دراسة ىذه العالقات في ىذا المبحث. 
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 الداللة المونية المشتركة: 
لمونية المشتركة سمة بارزة في ألواف شعر الحروب والفتف حيث الحظ الباحثاف تعد الداللة ا   

استخداـ الشعراء الدالالت المونية القرآنية في أشعارىـ, فمف المعمـو وصؼ ا تعالى الفجر 
﴿ُأِحؿَّ بالضياء, وجعمو عالمة بداية النيار, وعنده يمسؾ المسمموف صياميـ, وفيو قاؿ ا تعالى: 

ـ   ـ  ُكن   َلُك ـَ المَُّو َأنَُّك ـ  ِلَباٌس َلُيفَّ َعِم ـ  َوَأن ُت ـ  ُىفَّ ِلَباٌس َلُك َفُث ِإَلى ِنَساِئُك َياـِ الرَّ َمَة الصِّ ـ  َلي  َتاُنوَف َأن ُفَسُك ـ  َتخ  ُت
ـ  وَ  َف َباِشُروُىفَّ َواب َتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُك ـ  َفاآل  ـ  َوَعَفا َعن ُك ـُ ال َخي ُط َفَتاَب َعَمي ُك َرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّف َلُك ُكُموا َواش 

ـَ ِإَلى المَّي ِؿ َواَل تَُباِشُروُىفَّ َوَأن   َيا َـّ َأِتمُّوا الصِّ ِر ُث َوِد ِمَف ال َفج  َس  َب َيُض ِمَف ال َخي ِط األ  ـ  َعاِكُفوَف ِفي األ  ُت
ـ  َيتَُّقوَف﴾ ]البقرة: ال َمَساِجِد ِتم َؾ ُحُدوُد المَِّو َفاَل َتق َرُبوَىا    .[187َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف المَُّو آَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّي

 وقد استعمؿ حاـز القرطاجني داللة الموف األبيض عمى النور مستخدما لفظة )خيط( فقاؿ:      
باح بكم ما    فانبث    اوانقطع   الم يلِ    خيطِ   مسوّد    وانبت    ابيض  من خيط الص 

 (76, ص:  1989)القرطاجني, 
ضاءتو بفضؿ طموع ىذا القائد المنتصر, وفي     ففي البيت إشارة إلى انبعاث الصباح ونوره وا 

 المقابؿ انقطعت ظممة الميؿ التي خيمت عمى المدينة المحررة طيمة مكث األعداء فييا. 
سياسي العنصري ضد وصؼ ابف حياف األندلسي وجوه العرب بالبيضاء, في إطار ىجائو ال   

الزنوج, حيث شبو وجوه الزنج  بوجوه أىؿ النار سوداء, ووجوه المؤمنيف بوجوه أىؿ الجنة التي تتسـ 
 بالبياض, ولذا ىو يقوؿ: 

 الُمرادُ      ِات َضَح      ِبوِ     َعقلٍ   ِلذي   َفرقٌ      َوالسودانِ      البيضِ    َوَبيَن 
 ِاسِودادُ       ِبوِ     الكاِفرين     َوَوجوُ   ِابيضاٌض              َليا   الُمؤمنيَن    وجوُه 

 (.65, ص:  1977)ابف حياف األندلسي ,  
وىذه األبيات السابقة تستعمؿ نفس الداللة المونية القرآنية حيث يقوؿ ا تعالى في محكـ     

َودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّ التنزيؿ:  ـَ َتب َيضُّ ُوُجوٌه َوَتس  ـ  َفُذوُقوا ال َعَذاَب ﴿َيو  ـ  َبع َد ِإيَماِنُك ُت ـ  َأَكَفر  َودَّت  ُوُجوُىُي ا الَِّذيَف اس 
ُفُروَف ) ـ  َتك  ـ  ِفيَيا َخاِلُدوَف﴾ ]آؿ عمراف: 106ِبَما ُكن ُت َمِة المَِّو ُى ـ  َفِفي َرح  ا الَِّذيَف اب َيضَّت  ُوُجوُىُي ( َوَأمَّ

إليماف, والسواد عالمة مميزة لممعذبيف في النيراف في . فكاف البياض عالمة أىؿ ا[107, 106
 داللة استعارية تأثرية. 
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وقد استعمؿ القرآف الكريـ داللة الموف األبيض المستخدـ في العيف عمى المرض والعمى, وذكر     
 –في بياف أثر كثرة البكاء عمى عيف نبي ا يعقوب –عميو السالـ –ذلؾ في قصة سيدنا يوسؼ

ِف ﴿ حيث يقوؿ تعالى: -الـعميو الس ـ  َوَقاَؿ َيا َأَسَفى َعَمى ُيوُسَؼ َواب َيضَّت  َعي َناُه ِمَف ال ُحز  َوَتَولَّى َعن ُي
ُكُر ُيوُسَؼ َحتَّى َتُكوَف َحَرًضا َأو  َتُكوَف ِمَف ال َياِلِكيَف )84َفُيَو َكِظيـٌ ) ( َقاَؿ ِإنََّما 85( َقاُلوا َتالمَِّو َتف َتُأ َتذ 

َمُموَف﴾ ]يوسؼ: َأش   ـُ ِمَف المَِّو َما اَل َتع  َم ِني ِإَلى المَِّو َوَأع   .[86 - 84ُكو َبثِّي َوُحز 
ففي ىذه اآليات يتبيف أف ىالؾ عينو كاف بسبب اإلفراط في الحزف, واليـ والغـ الناتج عف فقدانو    

عمؿ في النص القرآني حيث لولده, يظير ابف الزقاؽ البمنسي في داللة موازية لداللة الموف المست
 يقوؿ متحسرًا عمى سكنو الذي تركو, ويرثي لمدينتو التي أضحت غريبة عميو: 

 بالُمْزنِ       عيناَي      ليا     جادتْ   ُغْرَبةٌ      بو      َشط تْ     َسَكنٌ    لي 
 الظ عن     في      بانَ    مذ    بياُضوُ   راقني     وال     الصبُح     َحُسنَ   ما 

ْبحُ       كأنما تْ    قد     عينٌ   بعَدهُ       لنا         الصُّ  الحزن   من    اْبَيض 
 (.223, ص: 1964)ابف الزقاؽ, 

فالشاعر يبكي بكاء شديدًا, ينياؿ دمعو كاألمطار المنحدرة مف السماء, ويرى التحوالت الكونية    
( أي عين قد ابيضتيؿ حزنو الشديد بقولو: )حتى حجب عنو رؤية الصباح, ويستدعي بعدىا دل

 ذىبت رؤيتيا ومرضت مف كثرة البكاء والحزف. 
ومف الدالالت المستخدمة في اإلشارة إلى حسف المرأة, وصفيا بالبيضاء المقيمة في الخدور يقوؿ    

 الشاعر: 
 األخَضر   الحديدِ   َوَرق    من   بالنصر  ياِنعاً      الوقاِئِع      َثَمَر       وجَنْيُتمُ 

 ُمخِدر   ليٍث    بكل      الُخدورِ   ِبيَض   وُرْعُتمُ     الُكماِة      ىاَم     وضربُتُم 
 (.161, ص: 1980)ابف ىانئ, 

يصؼ الشاعر جو المعركة, فقد قطفت ثمرات النصر بتمؾ اآلالت الحربية الكثيرة, مف حراب    
األسود مف مقاتمي األعداء قد حصدت رؤوسيـ, ورماح وسيوؼ, ويصؼ أحد مشاىد الحرب, ف

 النساء المدلالت المرفيات قد أصابيف الروع. 
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وفيو تعالؽ داللي مع القرآف الكريـ حيث وصؼ ا تعالى تنعـ الحور العيف في الجنة بيذا    
ِؼ ِعيٌف )الوصؼ السابؽ حيث قاؿ:  ـ  َقاِصَراُت الطَّر  ُنوٌف﴾( َكَأنَُّيفَّ َبي  48﴿َوِعن َدُى ]الصافات:  ٌض َمك 

, فالمقصورات ىف المحجوبات المحبوسات فال يراىف إال أزواجيف مف المؤمنيف, وشبييف [49, 48
 بالبيض المكنوف كناية عف العفة والجماؿ.

 ومنو قوؿ ابف حيوس: 
 دابُ    الَقواِضبِ   البيِض     َىوى  ِإاّل   َفما َلوُ    الِحسانِ    البيضِ    َعنِ   ساٍل 
 َأنيابُ      الُظبى     َوَلُو      ِعّريُسُو   َوالَقنا      اأَلِسن ةُ        َأظاِفرِهُ     َليٌث 

 (60, ص: 1984)ابف حيوس, 
فبطمو المقاتؿ ال ينظر إلى زينة الدنيا؛ النشغالو بضرب رقاب األعداء في ساحات المعركة, ودؿ    

 ت. ( عمى النساء الحسنياالبيض الحسانقولو: )
استعمؿ القرآف الكريـ الموف األخضر في الزينة, والموف األخضر ىو لباس أىؿ الجنة, وقد ذكره    

َف ِفيَيا ِمف  َأَساِوَر ِمف  : ا تعالى في قولو َن َياُر ُيَحمَّو  ـُ األ  ِتِي ِري ِمف  َتح  ٍف َتج  ـ  َجنَّاُت َعد  ﴿ُأوَلِئَؾ َلُي
َتَفًقا﴾ َذَىٍب َوَيم َبُسوَف ِثَياًبا خُ  ـَ الثََّواُب َوَحُسَنت  ُمر  ََراِئِؾ ِنع  َتب َرٍؽ ُمتَِّكِئيَف ِفيَيا َعَمى األ  س  ًرا ِمف  ُسن ُدٍس َواِ  ض 

ابف دراج القسطمي يستخدـ الداللة المونية الخضراء عمى المباس في إشارة إلى  , وىذا[31]الكيؼ: 
 بجة, فيقوؿ: ممدوحو الذي بظيوره تكتسي الدنيا حمؿ أىؿ الجنة المد

 َوُخْضرِ       ِإْسَتْبرقٍ     ُحْمِر    ِفي   ُكساهُ       من      الدىرُ      وَأصبَح 
 ُغرّ     نداه     من     َأْوُجوٍ       ِفي  والَغَوالي        المسُك         وَأشرقَ 

 (.33 -32, ص1961)ابف دراج, 
المباس الجميؿ المستخدـ في الصيؼ في امتزاج استعممت الداللة المونية الخضراء إشارة إلى    

فَّ ال ُمتَِّقيَف ِفي إ﴿حيث قاؿ تعالى:  -تعالى -داللي مع القرآف الكريـ, يتنعـ بيا كراـ الناس عند ا
َتب َرٍؽ ُمَتَقاِبِميَف{ ]الدخاف52( ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍف )51َمَقاـٍ َأِميٍف ) س   - 51: ( َيم َبُسوَف ِمف  ُسن ُدٍس َواِ 

َتب َرٌؽ َوُحمُّوا , وكذلؾ قولو تعالى في وصؼ أحواؿ أىؿ الجنة : [53 س  ٌر َواِ  ـ  ِثَياُب ُسن ُدٍس ُخض  }َعاِلَيُي
ـ  َشَراًبا َطُيوًرا﴾ ]اإلنساف:  ـ  َربُُّي ٍة َوَسَقاُى   .[21َأَساِوَر ِمف  ِفضَّ

 ومف الدالالت المونية ذات البعد الديني قوؿ ابف األبار:    
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 َوَأْرَغُدهُ        الَعْيشِ         ُمْخَضرُّ   َسَنةٌ        اْغَبّرت       ِإذا   َلَدْيوِ وَ 
 َيسَترِفُدهُ       َمنْ      َيْرِفَد     َأنْ   أَبدا      َعواِرفو      ُعْرف   ِمْن 

 (.156)ابف األبار, الديواف, ص: 
ـ  َتَر َأفَّ المََّو َأن َزَؿ ِمَف ا تعالى: يقوؿ حيث دؿ االخضرار عمى طيب الحياة والعيش,      ﴿َأَل

َضرًَّة ِإفَّ المََّو َلِطيٌؼ َخِبيٌر﴾ ُض ُمخ  َر  ِبُح األ  , فقد أشار الموف األخضر [63]الحج:  السََّماِء َماًء َفُتص 
ري إلى الحياة والنماء حيث تخضر الدنيا نتيجة األمطار, في داللة مشتركة بيف النص القرآني والشع

 تتعمؽ بالنماء والنضارة.
وقد ارتبط الموف األصفر بالداللة عمى السرور, والشعور بالبيجة فقد وصؼ ا تعالى بقرة آؿ     

ُنَيا َتُسرُّ النَّاِظِريَف﴾إسرائيؿ بالصفراء التي تسر الناظريف, قاؿ ا تعالى:   ﴿ِإنََّيا َبَقَرٌة َصف َراُء َفاِقٌع َلو 
 ي نفس الداللة المبيجة يقوؿ الرصافي البمنسي: , وف[69]البقرة: 
 َأصَفَر ُمغَبّرا الُنّواِر    َمبَسمَ    َترى  ُمزَنٍة            َأدُمَع   ُسقياُه   ُحِرَمت  َفال 

 (.73, ص: 1989)الرصافي البمنسي, 
الديف بف  وارتبطت داللة الموف األصفر بالحطاـ واليشيـ الذي يصيب الزرع, وقد استخدـ لساف   

 الخطيب ىذه الداللة خالؿ ىجائو لمييود وسخريتو مف صالتيـ, فيقوؿ: 
 ُيجاِنُبيا داعي الُيَدى وُيحاشييا     َلقيُتيا   َييودٍ   منْ  شرٍّ  وُعْصبِة 

 َخباِئَث ما كان الّمساُن لُيْفِشييا  إذا أِمنوا واسَتْوثَقوا الباَب أْعمنوا
 وقد أْومأُت لألْرِض ُصْفر َشواِشييا  ِتيمْ كأّن رؤوَس القوِم عنَد َصال 

 وقد أْسَقَطْت عْنيا َبياَض َحواِشييا  أقاٍح أماَلْتيا الّرياُح عَمى الّثرى
 (.739/ 2, 1989)لساف الديف بف الخطيب, 

فرؤوسيـ منكسرة كسنبمة القمح الصفراء المنثنية المنكسرة, وقد أحاط القرآف الكريـ الموف األصفر    
الداللة, فالحياة منتيية إلى الفناء كاألشجار الخضراء التي تصفر في عالمة عمى قرب ىالكيا  بيذه

َواِؿ ا﴿وفنائيا, يقوؿ ا تعالى:  َم  ـ  َوَتَكاُثٌر ِفي األ  َمُموا َأنََّما ال َحَياُة الدُّن َيا َلِعٌب َوَلي ٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبي َنُك ع 
َو اَلِد َكَمَثؿِ  ِخَرِة َعَذاٌب  َواأل  َـّ َيُكوُف ُحَطاًما َوِفي اآل  َفرِّا ُث َـّ َيِييُج َفَتَراُه ُمص  َجَب ال ُكفَّاَر َنَباُتُو ُث َغي ٍث َأع 

َواٌف َوَما ال َحَياُة الدُّن َيا ِإالَّ َمَتاُع ال ُغُروِر﴾ ]الحديد:    .[20َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَف المَِّو َوِرض 
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 الموف األزرؽ في القرآف الكريـ مشيرة إلى المرض والكمد حيث يقوؿ تعالى: وقد جاءت داللة    
ًقا﴾﴿ َمِئٍذ ُزر  ِرِميَف َيو  ُشُر ال ُمج  وِر َوَنح  ـَ ُين َفُخ ِفي الصُّ َيو 

, فاألزرؽ دليؿ عمى العمى, وىو [102]طو:  
ألف حدؽ مف , وقد ذكر ذلؾ الزمخشري مف كوف المراد باآلية ىو العمى صفة مرض تصيب العيف

 يذىب نوره تزرؽ. 
, وقد كاف العرب زرؽإلى األ لونو إف تحوؿ  يعد مريضاً  ومف المعمـو أف أي عضو في الجسد   

, يقوؿ  ابف القدماء يتشاءموف مف الموف األزرؽ في العيف, لتعمقو بموف عيوف العجـ مف أعدائيـ الرـو
 الزقاؽ البمنسي: 

 الكمد       منَ      أزرقٌ     فإن و  َتوُ لوعَ    ُوِقْيَت    فؤادي   فالَبس
 (.3/87, 1996الزمخشري, )

( يشير إلى ما أصاب الوجوه مف الكدر واليـ, وىكذا حاؿ زرًقاوفي التفاسير أف قولو تعالى )   
 . شاعرنا, فقمبو متغير لونو إلى األزرؽ, داللة عمى الكمد والقمؽ والحسرة

 ليؿ لميالؾ, يقوؿ الشاعر: الموف األزرؽ كدومنو استعماؿ    
 المحرق األشاء   مثل   تركتيم   بوقعة   المشركين   أىل   وأداخ
 األزرق  الرماد    مثل   تركتيم  بصواعق  حربو   عمييم   جاءت

 .(169: 2 ,ابف عذاري)
 التناص الديني مع السياق الموني: 

المجاىديف, ويحثيـ عمى القتاؿ في  أف يخطب في -صمى ا عميو وسمـ -كاف مف سمات النبي   
سبيؿ ا تعالى, وقد سار عمى ىذا المنواؿ الخمفاء الراشدوف مف بعده, وقادة الفتح اإلسالمي بعد 

 ذلؾ, وما كاف ىذا إال مف باب التحريض عمى الجياد في سبيؿ ا تعالى.
سالمية التي جاءت في قصائد لقد تسمؿ إلى شعر الحروب والفتف األندلسية الكثير مف المبادئ اإل   

الشعراء المتحدثة عف الحروب, والفتف, والبطوالت وغيرىا, ومف المالحظ أف الشعراء خمطوا ىذه 
األفكار الدينية باأللواف, لتؤدي وظائؼ مختمفة, ودالالت متباينة, وفيما يأتي نصوص مختارة 

واىر والوظائؼ الناتجة مف سياؽ توضح التناص الديني مع الموف, في محاولة جادة لفيـ بعض الظ
 التعابير . 
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لقد كاف اليدؼ األساسي مف الجياد ىو إدخاؿ الناس في اإلسالـ, وقد جاء ىذا عمى لساف     
ربعي بف عامر حيف قاؿ لقائد الفرس: "جئنا لنخرج العباد مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, 

رنا القرآف الكريـ عف الغاية مف ىذا الجياد, والمتمثمة في ومف ظممة الكفر إلى نور اإليماف...", وأخب
حقاؽ الحؽ, حيث قاؿ تعالى:  ِرُموَف﴾نصرة الديف وا   ﴿ِلُيِحؽَّ ال َحؽَّ َوُيب ِطَؿ ال َباِطَؿ َوَلو  َكِرَه ال ُمج 

 . وقد زخرت النصوص الشعرية بيذا المضموف منيا قوؿ ابف األبار األندلسي: [8]األنفاؿ: 
 وأْبطُؤهُ   أوَفاه    الّنصر  َفاسَتْوَسَق   واْسَتَبقا  اهلل   سبيل   في    َتساوقا
 الّدأماء يممُؤهُ    أخَضر   في  َوذاك   يْسجُره  الَبْيداء   َأْغَبرِ    عمى  ىذا 
 هُ ؤ ُيكم    والُيمنُ     الدين    ِكالءُة   أْبداً    َجش ْمَتُو    ِبما    َعَمْيوِ   ُكلُّ 
 (.42, ص: 1999األبار:  )ابف
فقد شرع الجياد في سبيؿ ا تعالى لنصرة ىذا الديف, فيو يعمو وال يعمى عميو, ويسمو وال     

يسمى عميو, وفي ىذا المعنى الذي ذكره الشاعر تناص مع القرآف الكريـ كما سبؽ ذكره, وقد ربط 
 تعالى, والذي يتمثؿ في تجييش الشاعر بيف ىذا اليدؼ وبيف اإلعداد الحؽ لمجياد في سبيؿ ا

الجيوش الكبيرة الجرارة التي ال تخشى الصعاب, وال تياب الموت, في كؿ المواطف الوعرة, سواء في 
األراضي الغبراء, أـ في البحار اليائجة الخضراء, وقد جاء االستعماؿ الموني تأكيدًا عمى ىذا البعد 

 الديني. 
لى ىذه الفكرة يتوجو ابف درا      ج القسطمي, حيث يقوؿ: وا 

 َأْسَوَدا   أْدَىَم      والُكْفرَ     بسيوِفوِ   ُمْشِرقاً    َأبيَض    الد ينَ    َأعادَ    َحت ى
 (.453, ص: 1961)ابف دراج, 

ال ُعم َيا ﴿َوَجَعَؿ َكِمَمَة الَِّذيَف َكَفُروا السُّف َمى َوَكِمَمُة المَِّو ِىَي  لقد استحضر الشاعر قوؿ ا تعالى:    
 , والمقصود: حتى غدا الديف مرتفعًا ساميًا, والكفر منكسرًا ذلياًل. [40]التوبة:  َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ﴾

ومف المعاني الجميمة التي نراىا في باب الجياد أيضًا, الحديث عف التجارة حيث جعؿ ا     
ـ  َعَمى ِتَجاَرٍة ﴿يَ تعالى الجياد في سبيؿ ا تجارة رابحة يقوؿ تعالى:  ا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َىؿ  َأُدلُُّك

ـ  ِمف  َعَذاٍب َأِليـٍ ) ـ  10تُن ِجيُك ـ  َذِلُك ـ  َوَأن ُفِسُك َواِلُك ِمُنوَف ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوُتَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو ِبَأم  ( ُتؤ 
َمُموَف﴾ ـ  َتع  ـ  ِإف  ُكن ُت  , وفي ىذا المعنى يقوؿ ابف دراج: [11, 10 ]الصؼ: َخي ٌر َلُك
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 آلجالِ   واقِتضاًء     ُحقوٍق      قضاءَ   والقنا    الِبيُض    َنْقُدىا   َغْزوٍ   تجاَرُة 
 غالِ  َدٍم   من َأعداِئِو    ِفي  وَأرَخْصَت   ُمْسِممٍ    َدمِ    من   َأغَمْيتَ    كم  فِمم ِو 

 بَأمثالِ    وتوفي     بَأضعافٍ      تعود  بضاَعةً     َياِفي    لإِلسالمِ   وَأسَمْمَت 
 (.279, ص: 1961)ابف دراج, 

فالسيوؼ والقنا واألرواح ىي ثمف العزة والنصر والتمكيف, والذي كاف أثره باديًا مف خالؿ قولو    
 (. مثالِ بَأضعاٍف وتوفي بأَ  تعود(, ويؤكد عمى مفيـو التجارة الرابحة بقولو: )أغميت من دم مسمم)
ويؤكد ابف زيدوف عمى وجوب النصيحة بيف المسمميف, وتقديميا لإلماـ الحاكـ مف باب أولى,     

إنما الديف النصيحُة" قيؿ: لمف يا رسوؿ ا؟ " -صمى ا عميو وسمـ -وىو يستحضر ىنا قوؿ النبي
ِتِيـ (. 170, حديث رقـ: 1/293, 2014 ". )أبو عوانة,قاؿ: "ِ, ولرسوِلِو, وألئمِة المسمميف, َوَعامَّ

 فيقوؿ: 
 َوالِنَعُم الُخضرُ   البيُض   اأَليادي   َوِمنُو   َوالَيوى    الَنصيَحةُ    ِمّنا   َلوُ    َمميكٌ 

 (.84, ص: 1994)ابف زيدوف: 
, ويده بيضاء مف      وفي ىذا السياؽ يتحدث عف مميزات ىذا األمير الذي يغدؽ بالعطايا والمكاـر

 ي والذنوب والشح والظمـ وسفؾ الدماء. المعاص
جاء ىذا السياؽ التعبيري الموني متماىيًا مع  مبدأ النصيحة لولي األمر؛ ليؤكد عمى وجوبيا,    

 ويدعو إلى استحقاؽ األمير ليا. 
ـ  َيي َتُدوَف﴾ يستحضر ابف شييد في أبياتو الشعرية قولو تعالى:     ـِ ُى حؿ: ]الن ﴿َعاَلَماٍت َوِبالنَّج 
 حيف قاؿ:  .[16

 ُنُجوِمي   َضْوءَ   َعْيَناَي   َفَقَدْت    وقد  الُخُطوِب ِإذا َدَجت في اْىِتدائي  وَكْيَف 
احُ    الس َمفُ   َمَضى   َبييمِ     الَقِميِص     ُمْسَود       كُغّرةِ   َبِقّيةً    ِإال   الَوض 

 (.147, ص: 1900)ابف شييد: 
 

لذيف غربوا عف الحياة زادوا مف ظممتيا, فيـ النجـو التي تدؿ عمى الطريؽ, حيث الممدوحوف ا    
وتحفظ مف التيو, وقد جاء التضاد الموني في ىذا السياؽ متناسقًا مع اآلية القرآنية السابقة حيث 

 طموع النجـو فأؿ خير ويسر, وغيابيا شـؤ وضياع. 
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أسباب اليزيمة إلى البعد عف ا تعالى,  ومف المعاني التي ركز عمييا الشعراء, أنيـ ردوا    
وارتكاب المعاصي, ىذه األشياء ىي التي تورث العمى سوداوية الرؤية, فتبيت األمة حيرى, تمجأ 
إلى األعداء, تظف عندىـ المنجاة, وىـ النيراف التي تكوي جباه األمة إنو عمى القموب, يقوؿ 

 الشاعر: 
 جددا     لمبمى      ثيابا       فألبستكم  مبصائرك     أعمت      العمى     لكن
 أعطى بالصغار يدا ذل    من   كل   ما  سوءتيا    مستور    ىتكت   أمة  يا 

 .(110 /3ابف عذاري: البياف المغرب, )
فالبصيرة ىي العمياء التي غطي عمى نورىا الساطع, بغشاوة سوداء ال مجاؿ فييا لمرؤية الصائبة    

َب َصاُر َوَلِكف  َتع َمى ال ُقُموُب الَِّتي ِفي  يستدعي قوؿ ا تعالى: الحقة وكأنو ﴿َفِإنََّيا اَل َتع َمى األ 
ُدوِر﴾  . [46]الحج:  الصُّ

استدعى الشعراء معاني التيويؿ المقصود, إلخافة األعداء, سائريف عمى الطريقة الربانية التي    
لى الناس مف أىواؿ القيامة, دعاىـ إلى اإلنابة خوطب فييا الناس جميعًا, حيث حذر ا تعا

َعُؿ ال ِول َداَف ِشيًبا﴾ والخضوع, فيقوؿ: ًما َيج  ـ  َيو  ُت . فيذا إنذار لمف [17]المزمؿ:  ﴿َفَكي َؼ َتتَُّقوَف ِإف  َكَفر 
ألقى السمع أو كاف لو بصيرة يرى بيا, ومف معاني التيويؿ باستخداـ ىذا األسموب قوؿ الشاعر 

 ي: األسد
 تشيب   ليا    ولدائكم    والمراضع   أال   فأذنوا    منا    قريبا     بوقعة

 .(62 :, ص1977 ,ابف حياف)
 وقد استعممت داللة الشيب مف ناحية أخرى عمى أفوؿ العمر وانقضائو, ففيما أثر عف الحجاج   

اجِ  ِخَرةِ ": ال َحجَّ  (.  341, 2ميسية, ج". )الشجري: األمالي الخالشَّي ُب َنِذيُر اآل 
 يقوؿ الشاعر:    

 مصاب كل      لباس البياض     صار  عمةٍ      ألية ال   أدري      كنت قد  
 شبابي لفقد   شيبي      من بيضاء    مالءةٍ   سحق الدىر   كساني     حتى

 (.80/ 1, 1955)ابف دحية الكمبي, 
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كانت عالمة الكبر التي  -عميو السالـ –موسى وقد كاف الشيب إحدى عالمات أرسميا ا لموت   
َرَأِتي َعاِقًرا َوَقد   قدميا زكريا لربو في الدعاء, قاؿ تعالى: ﴿َقاَؿ َربِّ َأنَّى َيُكوُف ِلي ُغاَلـٌ َوَكاَنِت ام 

 . [8]مريـ:  َبَمغ ُت ِمَف ال ِكَبِر ِعِتيِّا﴾
إسماعيؿ في ذاكرة الشعراء, استدعوا  مع زوجو ىاجر وابنو –عميو السالـ –حفرت قصة إبراىيـ   

مف خالليا رعاية ا وعنايتو بالمسمميف, لكنيـ في ذات المكاف استذكروا األىواؿ والقفر الذي عاشو 
األندلسيوف جراء تركيـ لبالدىـ ومدنيـ المنكوبة, فأخذوا يصفوف جفافيا بالوادي الذي ال زرع فيو 

يَِّتي ِبَواٍد َغي ِر ِذي عيًا ربو مناجيًا: دا –عميو السالـ –مستدعيف قوؿ إبراىيـ َكن ُت ِمف  ُذرِّ ﴿َربََّنا ِإنِّي َأس 
ـ  َوا َعؿ  َأف ِئَدًة ِمَف النَّاِس َتي ِوي ِإَلي ِي اَلَة َفاج  ـِ َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّ ـ  ِمَف الثََّمَراِت َزر ٍع ِعن َد َبي ِتَؾ ال ُمَحرَّ ُزق ُي ر 

ـ  َيش ُكرُ   . [37]إبراىيـ:  وَف﴾َلَعمَُّي
اختمطت ىذه المشاعر المحزنة باألمؿ في العودة والرجوع إلى الديار, ليعود الوادي أخضر مثمما    

 كاف يعج بالحياة وبالحركة يقوؿ الشاعر: 
 إيقاد  بعد    من    خبا    وذاك ذوى    ُنضرتو بعد       فيذا وَنور   نور  

 بالوادي  الّزرع وجّف     القطين َخّف    ولتسكن وادييم       مؤمل   ويا
 (.28, ص: 1985)ابف الصيرفي, 

ذكر الشاعر ىذه األبيات مستحضرًا مفارقة تصويرية جميمة بيف الماضي المبيج, والحاضر    
( حيث كانت داللة الموف تفيد الجماؿ والدعة ُنور وَنورالمقفر, وقد نجح في التعبير عف ىذا بقولو )

 ( أفاد التحوؿ واالنقالب إلى سواد النكبة. جف الزرعفمما قاؿ: ) والراحة,
كما أشار الشعراء ببعض العقائد النصرانية لعؿ منيا عقيدة التثميث, فرأوا أف أصوؿ الحرب بيف    

العرب المسمميف, وبيف النصارى ىي عقدية؛ لذا وسموىـ بيا, وعرفوىـ باالنتساب إلييا يقوؿ 
 الشاعر: 

 بالغنم    السرحان يفتك      ما   كمثل  فتكوا    قد التثميث    ة   بطائف   ىم
ن    المثم ذوي عن  ذكروه   ما   أنسوك     رىجٌ     الوغى يوم      يمثميم وا 

 الّظمم من داجٍ  في   الّسرج   إضاءة    معضمةٍ  كّل    آراؤىم  في   تضيء  
 (. 532/ 4, 1997)المقري, 
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الكثافة المونية في توضيح االنتصار, مف انقالب حاؿ النصارى أصحاب عقيدة  يستخدـ الشاعر   
يمانيـ؛ ليكونوا مشكاة نور وىداية في  التثميث إلى السواد واإلظالـ, وارتفاع شأف المسمميف بدينيـ وا 

المََّو ثَاِلُث َثاَلَثٍة  َلَقد  َكَفَر الَِّذيَف َقاُلوا ِإفَّ ﴿ ربوع العالميف, وفي ىذا النص التقاء وتضميف لقولو تعالى:
ـ  َعذَ  ا َيُقوُلوَف َلَيَمسَّفَّ الَِّذيَف َكَفُروا ِمن ُي ـ  َين َتُيوا َعمَّ ف  َل اٌب َأِليـٌ﴾ ]المائدة: َوَما ِمف  ِإَلٍو ِإالَّ ِإَلٌو َواِحٌد َواِ 

 , وفيو إشارة إلى بطالف دينيـ وعقيدتيـ. [73
 التوظيف األسطوري:  -المبحث الثاني

بيف الشعر واألسطورة تشابو كبير يعود إلى تشابو كبير في جوىرىما مف حيث وظائؼ المغة,    
واتساع الخياؿ, واعتمادىما عمى الغموض في لغة رمزية مشتركة" فمغة كؿ منيما ىي المغة المجنحة 
التي تومئ وال توضح, وتوحي بالحقيقة وال تقبض عمييا قبض الرياضيات... ىي لغة الوجداف 

 (. 13إلنساني في إحساسو باألشياء عمى نحو غامض مستشر" )داوود, د. ت, ص: ا
أما عنصر الخياؿ فإف لو األثر البارز "في خمؽ ىذه القوة اآلسرة بوصفو جوىر األسطورة والشعر    

(, حيث يعتمداف عمى التمميح بدؿ التصريح 13, ص: 1995معًا, وأداة التشكيؿ فييما" )النعيمي, 
في خاصية اإليحاء والترميز وتمويف المعاني بظالؿ مف الخفاء والوضوح, والتناوب بيف  ويشتركاف

الكناية واإلفصاح والداللة واإلشارة لذا يمكف وصؼ الشعر بػ "السميؿ المباشر لألسطورة وابنيا 
 (.22, ص: 1997الشرعي" )السواح, 

ر الحروب والفتف األندلسي, ال سيما ىذا المبحث سيدرس البعد األسطوري الذي أداه الموف في شع   
أف األسطورة قامت منذ القدـ عند كؿ الشعوب, ومف الطبيعي جدًا أف يرى المرء نفسو أماـ حشد 
كبير مف المؤثرات األسطورية في ىذا النوع مف األشعار, فقد ارتبطت الحروب بالكثير مف 

لو الخصب والنماء  لو السالـ وا   في مختمؼ الحضارات اإلنسانية. األساطير, حيث إلو الحرب وا 
 صور المقاتمين واألبطال: 

مف أكثر التصاوير البارزة في الشعر, تمؾ التشبييات الجميمة التي تضفي قداسة لمممدوح,    
 وتحيطو بيالة كبيرة مف اإلعجاب والعمو عمى كؿ مف حولو. 

مس بؿ يتفوقوف عمييا وأخرى لجأ الشعراء لتقديس المقاتميف والممدوحيف فتارة يشبيونيـ بالش   
بالغزاؿ وثالثة بالقمر ورابعة بالنار والنجـو والكواكب الدوارة, وال يخفى ما كاف يحيط بيذه الموجودات 

 أبرز معبودات العرب قبؿ اإلسالـ. مف قداسة, إذ كانت مف 
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 يقوؿ ابف شييد مشبيًا ممدوحو بالنجـ:    
 وقد   َفَقَدْت   َعْيَناَي   َضْوَء   ُنُجوِمي  َدَجت وَكْيَف  اْىِتدائي  في  الُخُطوِب ِإذا

اُح   ِإال   َبِقّيةً   كُغّرِة     ُمْسَود     الَقِميِص     َبييمِ   َمَضى   الس َمُف    الَوض 
 (.147, ص: 1900)ابف شييد, 

وىو مف وبات, فقد شبو الممدوح بالنجـ, والذي يمثؿ اإلنارة المطمقة في وجو المدليمات والصع   
, وقد رمز في غيابو إلى الظممة معبودات العرب القدماء ويتبعو الضوء والمصباح والنور واإلشراؽ

 والسواد الذي يحيط اإلنساف. 
تاد أف يمجأ إليو في إف ىذا الداؿ الموني الذي يثيره النجـ, أورث في العربي حبًا لو فيو الذي اع   

حمو وترحالو, إذ يعد رفيؽ السفر, ودليؿ الطريؽ, وصاحب المناجاة, حتى صار معشوقًا لمعربي بؿ 
معبودًا لو وال يخفى ما ذكره ا تعالى عمى لساف اليدىد حينما استنكر ما يفعمو قـو سبأ مف عبادة 

ُتَيا وَ الشمس والنجـو مف دوف ا تعالى حيث يقوؿ:  ِس ِمف  ُدوِف المَِّو َوَزيََّف ﴿َجد  ُجُدوَف ِلمشَّم  َمَيا َيس  َقو 
ـ  اَل َيي َتُدوَف﴾ ]النمؿ:  ـ  َعِف السَِّبيِؿ َفُي ـ  َفَصدَُّى َماَلُي ـُ الشَّي َطاُف َأع  , وما ورد عمى لساف  [24َلُي

ـو والكواكب وىو مار في الجزيرة العربية إذ وجدىـ يعبدوف الشمس والنج -عميو السالـ -إبراىيـ
ا َأَفَؿ َقاَؿ والقمر قاؿ تعالى في محاورة إبراىيـ ليـ:  َكًبا َقاَؿ َىَذا َربِّي َفَممَّ ﴿َفَممَّا َجفَّ َعَمي ِو المَّي ُؿ َرَأى َكو 

ِفِميَف ) ا َأَفَؿ َقاَؿ َلِئف  لَ 76اَل ُأِحبُّ اآل  ا َرَأى ال َقَمَر َباِزًغا َقاَؿ َىَذا َربِّي َفَممَّ ـ  َيي ِدِني َربِّي أَلَُكوَنفَّ ِمَف ( َفَممَّ
الِّيَف ) ـِ الضَّ ـِ ِإنِّي َبِريٌء 77ال َقو  ا َأَفَمت  َقاَؿ َيا َقو  َبُر َفَممَّ َس َباِزَغًة َقاَؿ َىَذا َربِّي َىَذا َأك  ا َرَأى الشَّم  ( َفَممَّ
ِرُكوَف﴾ ا ُتش   . [78 -76]األنعاـ:  ِممَّ

التشبيو ليدلؿ عمى قداسة ممدوحو فبغيابو ترؾ حائرًا تائيًا, ال  ومف ىنا استخدـ ابف شييد ىذا   
سبحانو  –يقوى عمى فعؿ شيء, وىذا تأثر بالمعبودات القديمة التي عبدىا العرب مف دوف ا

   -وتعالى
ومف الصور الجميمة التي تضفي قداسة عمى الممدوح أيضًا رد النماء والخصب إليو فبوجوده في    

 لخير, وبفقدانو يحؿ الجدب والقفر, يقوؿ ابف األبار: البالد يحؿ ا
 ُمْخَضرُّ        الَعْيِش         َوَأْرَغُدهُ   َوَلَدْيِو     ِإذا       اْغَبّرت      َسَنةٌ 

 (.156, ص: 1999 )ابف األبار,
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ربيعيا حيث أطمؽ عمى رغادة العيش لفظة الموف األخضر, فالممدوح ممتمؾ ألسباب الحياة؛ فيو    
الضاحؾ المبتسـ, الذي ييب الناس الحياة والخصب, وصفة الربيع تعيد الذاكرة إلى إلييف ىما 

 (.  256 –255, ص: 1988)بعؿ( و)تموز(  )ينظر: السواح, 
فبعؿ ىو إلو األمطار التي بنزوليا تعود الحياة إلى األرض وتنعـ حياة البشر, أما الربيع فيتمثؿ    

ختفائو يعـ الجفاؼ وييمؾ الناس, حتى يعودوف لمحياة مف جديد بعودة )تموز( في )تموز( الذي  با
إلو الخضرة الذي يظير في الربيع, ومف ىنا كاف حضور الممدوح يعني حياة الناس وخالصيـ مف 

 الشرور, وغروبو يعني ىالؾ الناس وخراب األرض. 
فرعونية ُرمز إلى )عشتار( برمزية وكاف اخضرار الربيع يدؿ عمى السعادة واليناء, ففي مصر ال   

 (. 115 –105, ص: 1996معاني الخير والعطاء والنماء )ينظر: السواح, 
كما ألبس الشعراء ممدوحييـ لباس أىؿ الجنة مف الخز والياقوت والذىب والحرير المدبج وغيره,    

 يقوؿ الشاعر: 
 ِإْسَتْبرٍق     َوُخْضرِ   ِفي    ُحْمِر      وَأصبَح     الدىُر      من     ُكساهُ 
 ِفي    َأْوُجٍو     من    نداه     ُغر    وَأشرَق        المسُك       والَغَوالي

 (.33 -32, ص1961)ابف دراج, 
فالممدوح يتوشى بمباس الحرير المدبج المموف والمقصود ىنا قوؿ الشاعر )استبرؽ(, فيو ممؾ    

يذكر بمباس اآللية في األساطير اليونانية واألساطير  متوج بمباس عظيـ جميؿ مزركش, وىذا
المصرية وفي بالد الرافديف, فقد كاف مموؾ اليوناف يرتدوف عباءات ممونة باألبيض واألحمر لمداللة 

  .(31, ص: 1961عمى القداسة والشرؼ )جودي, 
ذىب بعد انتياء المعارؾ, وفي مجاؿ إظيار القوة والمنعة يمجأ الشعراء إللباس القادة والمقاتميف ال   

 يقوؿ الشاعر: 
 الَذَىبُ   َعم يا    ِثيابًا   َكَستَك    َعّما   َموِقُعوُ     َجل      ثَناًء     َوَسرَبَمتكَ 

 (.68, ص: 1984)ابف حيوس, 
 وىذا يدؿ عمى كـ الييبة والعزة الذي تحقؽ لمجنود المقاتميف.    
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لعرب قد ضربت المثؿ بالقبة الحمراء كدليؿ عمى تقديـ القرابيف  يقوؿ عبد القادر الرباعي بأف ا    
لسيد القبيمة, ومع مرور الزمف أصبح الموف األحمر في القباب دلياًل عمى المكانة العالية دوف أف 

 (.  134, ص: 1984تقدـ األضاحي ليذا الشخص عمى وجو الحقيقة )ينظر: عبد القادر الرباعي, 
 بف ىذيؿ:  ومنو قوؿ أبي زكريا   

 جند    ليا   السماء   سكان  كتائب   واألسد الورد   الحمر   القباب  بحيث 
 (.1/125, 1989)لساف الديف بف الخطيب, 

ومف األساطير التي تجمت فييا صورة المحارب أيضًا مشاىد شربو مف دماء األعداء, والتي     
, فآلة القتاؿ عطشى لدماء األعداء تنتظر عبر عنيا الشعراء بنسبة الشرب أيضًا إلى آلة القتاؿ

 السقيا منيا ويتحقؽ ليا ذلؾ فينتشي المقاتؿ بيذا المشيد, ويفرح جذاًل بيذه الصورة يقوؿ ابف خفاجة: 
 الماَء صاِديا  َأن َيشَرَب   َأبى   َعبيطًا   َيشَرب ِبِو الَدَم قاِنئاً    َلم   الَسيفُ    ِإذا

 (.238, ص: 1994)ابف خفاجة, 
يستخدـ الشاعر أسموب الشرط ليركز عمى صورة السيؼ الذي ال يشرب مف الدماء إال أشدىا    

 قتامة في إشارة إلى كثرة مف يذبحوف عمى حد صفيحتو. 
يربط ابف األبار االحتفاؿ بالنصر مف خالؿ وضع المسؾ األسود إال إف كاف دـ األعداء شرابًا     

 ليـ فيقوؿ: 
 الُكفاِر َيعَبُؤهُ   َدم    من   يكن   لم   ما  ِلَوغىً   َعسكراً  ُيعبي   حيَن    طيبَ   ال 

 (.42, ص: 1999)ابف األبار, 
وفي مشيد آخر مف مشاىد الفرح واإلكثار مف شرب الدماء يعبر الشاعر بصيغة المبالغة عف    

 شرب ممدوحو لدماء األعداء, فيقوؿ: 
 الموار     الدم      أكواس      رابش  وتارة     المدام      أكواس   شراب 
 الجرار    الجحفل   في   زاركم   قد   بو    ظنوا     القنا    ذيالأ   جرار

 (.772/ 1, 1991)أحمد بف عبد السالـ, 
(, ومنو شرابفموف الدـ األحمر الذي أشار إلى معارؾ الممدوح مع األعداء, ازداد أثره إثر قولو: )   

 و األندلسي في وصؼ وقع المعركة: ابف عبد ربقوؿ 
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 كؤوس   دماء  من كمى ومفاصل  ومعترك    ضنك     تعاطت     كماتو
 غناء صميل البيض  تحت المفاصل   وتسمعيم    أم    المنية     وسطيا   

 وبرق   إذا   ما اىتز بالكف المع.  فرنج    إذا    ما   اعتن  لمعين راكد
 .(105 :ص, 1979 ,ابف عبد ربو)

مف خالؿ األبيات السابقة تبرز لنا ممحمة )عناة( التي ظيرت في نصوص )أوغاريت(, والتي    
تمثؿ صورة الرعب حيث تقـو )عناة( بسفؾ الدماء, لتمطخ بيا كؿ شيء حتى أصابعيا وجسدىا, 

فريحة وتكوف )عناة( منتشية بيذه الدماء, حيث فرحت عند رؤيتيا وامتأل قمبيا بالسرور )ينظر: 
 (. 192 -191, ص: 1980
 ومف ىنا نالحظ ولع اآللية بشرب الدماء ففي أحد نصوص )أوغاريت(:     

 وبينما تشرب اآللية خمرًا بالكبير
 ودم الدالية بكأس ذىبية، بكأس فضية 

 (.135 -133, ص: 1980)ينظر: فريحة, 
لية دـ لدالية العنب, وفي فينا كاف حب اآللية لمخمر ال عمى أساس نوعيا بؿ اعتبرتيا اآل   

نصوص أخرى مف ىذه المالحـ تقـو )فوغة( بإسقاء قاتؿ أخييا الخمر عمى شكؿ الدـ حتى سكر 
 (. 336, ص: 1980واعترؼ بفعمتو, ومف ثـ قتمتو )ينظر: فريحة, 

ومف اإلشارات األسطورية التي أحيط بيا المقاتؿ أيضًا, صورة الموت الذي يكوف أينما حؿ    
, كأف المقاتؿ البطؿ, أحد آلية الموت  فالموت مالـز لسيفو, ولرمحو, ولحربتو, ولجيشو العرمـر

والدمار, يرعب الناس وينفروف منو, ألنو محارب ال يكؼ عف الموت وشرب الدماء, وىو يخطؼ 
  األنفس دوف أف يميؿ أصحابيا.

 صور وسائل القتال وأساليبيا: 
وصاؼ أسطورية كما سبؽ, فقد لجأوا إلى أدوات القتاؿ كما أطمؽ الشعراء عمى المقاتميف أ   

ليصبغوىا بقالب القداسة والخرافية, فمف ىذه المظاىر التي تناولت أدوات المحارب تركيزىـ عمى 
وصؼ الخيوؿ الدىماء, وأنيـ يتقنوف القتاؿ عمى ظير الحصاف األسود, فقد ارتبط ىذا المفيـو 
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قاتؿ بموف ركوبتو السوداء, والتي تعد مف متعمقات المقاتؿ يقوؿ بالعديد مف األساطير فعالمة قوة الم
 ابف حمديس في وصؼ حصاف أحد المقاتميف األسود:

 الغربيبِ      ِبَموِنوِ     الغراَب      َصَبغَ   ماَكأنّ       اإِلىابِ    داجي   َأدىمٍ   َأو
 لصميِب     وقعوِ     من    الصفا    الن  فيروزجٍ        عمى    ُدَرٌر     أرساُغوُ 
 مركوبِ      ِمن    ِلمبرقِ     َفيا   َبرق  فكأّنوُ        لو       ظل     وال  يعدو 

 (.52, ص: 1998)ابف حمديس, 
حيث أظير صفات الخمود والقداسة عبر الكثير مف التشبييات المجازية فعدوه كالبرؽ, ولونو    

ر مف الشعراء الذيف جعموا الخيوؿ السود مراكب ليـ كالغراب الفاحـ, وأرساغو درر, وتبعو الكثي
 خالؿ القتاؿ منيـ ابف خفاجة, حيث يقوؿ: 

 َمروٍع ِبَسوِط الريِح َيرَتدُّ ُيزِبدُ   َسَأرَكُب ِمنُو َظيَر َأدَىَم َري ضٍ 
 (.87, ص: 1994)ابف خفاجة, 

 وابف زمرؾ:   
 ِعذارِ    حمي  بالجوزاء    يرَض    لم  أنو             إال       كالميلِ      أدىمٍ    أو

 (.5/176, 1997)المقري, 
وكميـ أراد مقصدًا واحدًا يتمخص ببياف عظيـ قوة وقدرة ىذا الحصاف, مما يعطي ثقة لممحاربيف,    

 ويجعميـ أكثر قربًا مف كسر شوكة األعداء. 
ستحضار اإللو )شو بف رع( في ىذه المالزمة المستمرة بيف المقاتؿ وبيف فرسو األسود يستدعى ا   

, ص: 1995)ارماف,  مصر الذي يصور عمى "ىيئة محارب شاب يقتؿ وىو في مركبة األسود"
414 .) 
وبيذا يصبح المركب األسود مف متعمقات اإللو المقاتؿ, في داللة عمى سوداوية أياـ وليالي    

 المعاديف, حيث اإللو المبتيج برؤية الفرساف صرعى. 
صور المكررة في أحاديث الشعراء وصؼ بريؽ السيوؼ والحراب ولمعانيا كأدوات قتالية, ومف ال   

وقد رمزوا ليا تارة بالبرؽ وأخرى بالنور, وثالثة بالشمس, وكؿ ذلؾ لتأكيد فكرة قوتيا وصالبتيا 
وقدرتيا الخارقة عمى البتر, فإضافة إلى المضاء يستخدـ النور البارؽ في القتؿ إذ تعمى عيوف 
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ألعداء ما ناحية, وتكشؼ رقابيـ في ظممة غبار النقع تارة أخرى ومف ىذه المشاىد قوؿ ابف األبار ا
 الذي نعت السيوؼ بالبرؽ المضيء الالمع, فقاؿ: 

 َيْرَقا     َفما   الَماِرِقينَ      َنجيعَ    َأراَقتْ   الش ْرَقا   َضْعَضَعت بالَغْرب  َوْقَعٌة   ِلَمنْ 
 َبْرَقا   ِبَيا    الَحديدِ    َمْصُقوُل    َتَأل قَ   َسَحاِئبا    الُمثَارِ   الن ْقِع    نمِ    َوَأْزَجتْ 

 (.392, ص: 1999)ابف األبار, 
فقد جعؿ السيؼ البارؽ أحد أسباب النصر المحقؽ, حيث كاف ىذا الممعاف سببًا في الكشؼ    

 المباشر عف األعداء, وأسيـ في إبادتيـ. 
ف دراج ناصحًا بأف الحؿ في التعامؿ مع الفتنة التي برزت في البالد يكوف بالحرب ويقوؿ اب   

 وأدواتيا, والتي مف أشيرىا تمؾ السيوؼ الالمعة البراقة, حيث يقوؿ:
 ِلجامِ   َصِميِل   َأوْ    طبلٍ   َقْرِع   ِفي   ُبْرِئوِ     عاِجلَ     بَأن      الزعيمُ    وَأنا 
 ُحسامِ    بريقِ    َأوْ    ُرْمحٍ    َمد    َأْو   َتَياِدي ساِبحٍ   َأْو    ِدْرعٍ    ُلبسِ    َأوْ 

 (.424, ص: 1961)ابف دراج, 
بقصة )زيوس( األولمبي الذي كاف إذا غضب مف شخص أو رغب  يذكربريؽ السيوؼ الالمعة    

ر: أبو عوف, . )ينظفي قتمو أرسؿ عميو صاعقة مف بريؽ أشرطة القصدير التي يحمميا نسره الذىبي
, فكأف البرؽ الصادر 156شعراء المعمقات نموذجًا, ص:  –أمؿ, الموف وأبعاده في الشعر الجاىمي

 عف تمؾ السيوؼ ىو بريؽ أشرطة قصدير )زيوس( األسطوري. 
وقد وصفت الرماح بالموف األزرؽ وكأنيا ذات عيوف زرقاء تحرس الناس, ووسمت بيذا الوصؼ    

 ا ولمعانيا, يقوؿ ابف األبار: كناية عف مضائيا وقوتي
 وتكمؤىا   زرق     األسنة    والظبى  تظمميا    خضر     القنابل     والقنا

 (.101, ص: 1999)ابف األبار, 
واألبيات التي تحمؿ ىذا المعنى كثيرة, لعؿ مفيـو الحراسة ىذا يتعمؽ باإللية )أرتميس(, والتي    

كاف مف مياميا رعاية األطفاؿ حديثي الوالدة, والنساء المنجبات, تمثؿ إلو الصيد عند اليوناف, فقد 
وحمايتيـ مف المرض والخطر, والحسد, وىذا أصؿ وضع العيف الزرقاء في البيوت ومختمؼ األمور 

 لموقاية مف الحسد. 
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 ومنو قوؿ الشاعر في وصؼ مصيدة:    
 من طرده.قد   صاد  ظبا وكان الميث   فرب   ذي    قنص   زرق   حبائمو

 (.540, ص: 1961)ابف دراج, 
لى ىذا المعنى يشير الشاعر, بقولو:      وا 

 إلييا عيون الزرق من كل ليذم   يغير عمى زرق المياه وقد رنت
 (.134, ص: 2008)ابف المبانة, 

فالزرؽ مف النسريات الحائمة التي تبحث عف صيد في النير, وترغب في االستيالء عميو, وفي    
آخر مع قصص الرحالت األسطورية المصرية نجد المياه الزرقاء الصافية, حيث إنو وصفت تعالؽ 

رحمة ثعباف فػ "كاف لونو فضيًا عميو نقوش ذىبية وزرقاء, وكانت الجزيرة محاطة بالمحيط األزرؽ" 
 ( وىو دليؿ عمى النقاء والطيارة.  36, ص: 1975)كريـ, 

 صور الحرب وأوصافيا الخاصة:
شعراء الحرب وألبسوىا العديد مف األوصاؼ, وأكثر التشبييات التي تعمقت بالحرب أنيا ذكر ال   

شبيت باألنثى فيي الحرب العواف, والممقحة, والمنتجة؛ كما شبيت بالنار المستعرة, وشبيت 
 بالثعابيف واألفاعي المنسمخة مف جمدىا وغير ذلؾ. 

طير العالمية القديمة, فقد وجدت المرأة المحاربة وقد تعالقت ىذه التشبييات مع الكثير مف األسا   
 في األساطير القديمة لعؿ النص التالي يوضح إحدى ىذه الصور: 

 إنانا، يا صاحبة السيادة األبية"
 الخبيرة، في إطالق الحروب

 أنت التي تكتسحين األرض، وتحتمين البالد
 بسيامك البعيدة المدى

 يب المفترسىناك، وفوق المرتفعات، تزأرين كاألص
 وتضربين الشعوب

 وكأسد ىائل، وبفمك المزبد
  .(542 :، ص9111الشواف، ) تبيدين الخصوم والمتمردين"
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نانا, فارتباط الحرب باألنثى, وارتباط األنثى بالحيواف المفترس يعود في جذوره إلى عشتار    , وا 
, ولعؿ اتصاؿ ي شعرهالذي عبر عنو ف األندلسيوسخمت, وتواصؿ ذلؾ الى أف وصؿ إلى الشاعر 

الحرب بالنار ذات الميب األحمر الحارؽ, حيث تستعر ىو أىـ مظير مف مظاىر تصويرىا في ىذا 
 النوع مف الشعر, وىو المعني بدراستنا لعالقتو بالبعد الموني, يقوؿ ابف دراج:

 واِكُبوْ كَ  َباٍد     اأَلعداءِ   من   ليوٍم   ُسْقَتَيا    كالكواكب   ِلَداٍن    وُسْمرٍ 
 َغَواِرُبوْ   َوَخْضَت َوَمْوُج الموِت َتْطُفو  َيْذُكو َسِعيُرَىا حرِب ـــوناُر ال   صميتَ 

 َشْمَس النياِر َغَياِىُبوْ  َقن َعت   وقد   ُلوَنَة ِسْرَتوُ  نحو   يوٍم   مثَل    وال
 (.23, ص: 1961)ابف دراج, 

بتشبيو الحرب بالنار المستعرة التي تبدأ بميب صغير  يكرر الكاتب فكرة المركب األسود, ثـ يبدأ   
 ثـ تفور فتأتي عمى كؿ شيء أماميا. 

فالصورة التي أوردىا تدور حوؿ )الحرب( وربطيا بالنار, حيث إف النار تفني الحطب والحرب    
 تفني الناس.

ا القرابيف, ويختمج ىذا النص مع نظرة بعض الديانات إلى النار المقدسة فالمجوس قدموا لي   
الماء واليواء والنار والتراب عناصر طاىرة وقدسوا النار  "أفوتعامموا معيا كإلو, وترى الزراداشتية 
الشمس "لقوة اإللو", وحافظوا عمى شعمة النار مشتعمة في  خصوًصا, واتخذوىا رمًزا إلى جانب
ب تأججيا في المعابد, وجعموىا تتأجج في صدورىـ إلى جان ىياكميـ بالمعنى الرمزي والمعنوي,

الصندؿ, وأخشاب عطرية أخرى, فتعبؽ اليياكؿ بروح قدسية فييا  يقدموف ليا وقوًدا مف خشب
 (.115, ص: 1991" )أبو سويمـ, النشوة والطير والخمود

 وقد ورت صورة النار في صراع إناف مع كور, حيث تقوؿ مستخدمة النار في الحرب:    
 سأرميو بالحربة الطويمة

 وجو ضده كل أسمحتيوسأ
 .(242, ص: 1998)الماجدي,  وبالغابات المحيطة بو سأضرم النار

ومف اإلشارات األسطورية المتصمة بالحرب تشبيييا بالثعابيف, وتصوير الجيش المقاتؿ الذي    
ينتمي إليو الشاعر بالشموس كما سبؽ ذكره, حيث كاف معروفًا عف معظـ األساطير الفرعونية 
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والسومرية والبابمية إجرائيا الحروب الكبيرة بيف الحيات والشمس وكانت الغمبة دائمًا واليونانية 
 لمشمس, تسممت ىذه األساطير إلى عقوؿ الشعراء األندلسييف, قاؿ ابف ىانئ األندلسي: 

 ىازم   الّموِ     من   ُجْندٌ     ألْعَجَميا  دوَن لقاِئيم            الشمُس    حاربْتكَ   ولو 
 ي القوادم الخواف  قبلَ  وقَعْت    كما  بنفوِسِيم    واقعاً     الَمَنايا    َت سبقْ 
 َىماىم  أْصواِت الحديدِ    فوقَ   ليْم   إلى الَوَغى  الُمْعِمميَن    الُكماةَ    َتقودُ 
 األراقم    فوقُينّ     ُعيونًا      ُتديرُ   كأّنما السابغاِت    الّدروعِ  في   َغَدْوا 

 النفوَس مطاعم   إالّ    ليمْ   وليَس   َمَشاِربٌ     الّدماَء   إاّل    ليم   يَس فم
 (. 339, ص: 1980)ابف ىانئ, 

فالنص السابؽ مميء باألفكار األسطورية المتعمقة بصورة الحرب, فالمقاتؿ يشرب مف دـ    
جيش يعمو عمى الشمس األعداء, ويسير الموت حيث يسير, ويطالعنا بأسطورة الشمس والثعباف, فال

كناية عف قدرتو العجيبة في تحقيؽ الظفر والنصر عمى األعداء, وفي ذات الوقت يستعير صورة مف 
صور المراقبة القتالية التي تتميز بيا األفعى, وىنا يمزج بيف أسموبيف قتالييف رد أحدىما لمشمس 

 واآلخر لألفاعي. 
 رطاجني: وفي تصوير آخر اجتمعا فيو, يقوؿ حاـز الق   

 الَحي اِت قد ُكِشَطْت كشطا   عمى   جمودٌ   كأن ما    السابغاتِ       نسيجُ     عمييم 
 ُرقطا   ُحمالً    أُلبست    ِصالالً   رأيَت   عمييمُ   الحْت      لمشمسِ   لمٌع    إذا

 (.71, ص: 1989)القرطاجني, 
فحينما تبزغ شمس الربيع, وتنشر دفئيا في  ,فيناؾ تالـز كبير بيف بزوغ الشمس وظيور الثعابيف   

األرض, تترؾ الثعابيف حجورىا وتنسمخ مف جمودىا وتنطمؽ في حياتيا, وعندما تغادر الشمس في 
نكاد ال نعثر عمى إلو , "و مالذاو فصؿ الشتاء تختفي الثعابيف متخذة مف باطف األرض ممجأ ليا 

 برى, ولعؿ ىذا الصراع يعكس صداماً شمسي أو سماوي لـ يدخؿ في صراع مع أفعى األـ الك
 (.143, ص: 1996)السواح,  "في القدـ تـ عند مشارؼ التاريخ المكتوب موغالً 
في أساطير الشعوب المختمفة, تجمى صدى ىذه المعاداة الكبيرة بيف الشمس والثعباف  إف وضوح   

 ود والفارسييف.إذ يمكف أف تعود إلى البابمييف والفراعنة واليونانييف واإلغريؽ والين
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"أف أبيب اإللو كاف يمثؿ بحية ممتوية في كؿ طية مف جسميا مدية  :تقوؿ األسطورة الفرعونية   
ومع شياطينيا  ماضية, تكمف لمشمس بعد المغيب فال يزاؿ إلو الشمس ) رع( في حرب معيا

 (. 177, ص: 1998)الشوؾ, السوداء والحمراء إلى أف ييزميا قبيؿ الصباح فيعود الشروؽ" 
تصور األسطورة اإلغريقية انتصار اإللو أبولوف البيتياني عمى أكثر الثعابيف ضراوة وىو الثعباف    

, ص: 2006)شعبو,  الفؾ المسماري الذي يبتمع الشمس في الغرب ويمقي بيا في الشرؽ وبيثوف ذ
272  .) 
عامة في صورة تنيف رىيب  ورة البابمية أف اإللو مردوخ )إلو الشمس( قتؿ األـ تطوتقوؿ األس   

لمعالـ السفمي؛ عالـ الظممات,  ويعد الثعباف في تمؾ األساطير رمزاً (, 80, ص: 1997)السواح, 
 فظيورىا يعني التغمب عميو, وكسوفيا يعني االنيزاـ أمامو.  ,ويرتبط كؿ صراع معو بالشمس

نظرة تحولية انقمب ليؿ  وقد حولت القصص األسطورية حيوات الميزوميف إلى صباح أسود, ففي   
األعداء إلى أشيب مف الحرائؽ التي دبت فييا, وتحوؿ النيار إلى أسود مف ىوؿ المصيبة, يقوؿ 

 ابف األبار: 
 أْشَيُب الّصْبِح أْدَىما  إَلْيِيم   وَأْضَحى  أْشيباً    الميل  أْدَىم   َعَمْيِيْم   َفراَح 

 (.124, ص: 1961)ابف دراج, 
تبيف ألساطير القديمة إلى نيار الميزـو نظرة سوداوية, ففي أسطورة يونانية نظرت بعض ا   

حيث كاف العذاب ينزؿ عمى البطؿ في الصباح , "بروميثيوس الصراع بيف كبير اآللية زيوس والبطؿ
يطير إلى الصخرة كؿ يـو  وسكينة لو, فعند الصباح فإف نسًرا ىائالً  الباكر, أما الميؿ فكاف فترة ىدوء

فيحط عمى بروميثيوس ويمزؽ بمخالبو الحادة صدره, ويميؿ إلى كبده  بجناحيو العظيميف فقاً مص
قاتـ الموف, وتنتف تحت  جداوؿ تضرج الصخرة, وتجؼ عند أسفميا نجيعاً  فتسيؿ الدماء ,وينيشو

الفضاء برائحة عفنة ال تطاؽ, ويحط النسر كؿ صباح ليكرر فعمتو الدامية, ثـ  أشعة الشمس فتمأل
"  أثناء الميؿ وتنمو داخؿ بروميثيوس كبد جديدة لتغدو طعاًما جديًدا لمنسر في النيار تندمؿ الجراح

 (.164 :, ص, د. تحاتـ)
الصباح  وىكذا كاف الصباح صباح ألـ وعذاب وشـؤ عمى البطؿ. ومف ىنا يمكف القوؿ: إف ىذا   

 سود.ىو الذي كانت تمثمو إلية الحروب والدـ والدمار بوجييا األ
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 الخاتمة: 
لوحظ مف خالؿ ما سبؽ مف شواىد وأمثمة أف الموف في شعر الحروب والفتف في األندلس تعمؽ    

كثيرًا بالمعاني الدينية واألسطورية, وتجمت ىذه المعاني بكثرة توافقيا مع القرآف الكريـ, حتى غدا 
 عارىـ. القرآف الكريـ مصدرًا ميمًا مف مصادرىـ التي اعتمدوا عمييا في أش

وقد توافؽ استخداـ الشعراء لدالالت األلواف األساسية ومعانييا, بالدالالت القرآنية ليذه المعاني,    
وظيرت تقنيات التناص الموني مع القرآف الكريـ والحديث الشريؼ, حيث ارتبطت بشكؿ كبير بسياؽ 

 عر. تعبيري مشبع باأللواف المؤكدة لمفكرة الدينية التي يدعو إلييا الشا
تناوؿ المبحث الثاني التوظيؼ األسطوري لموف المستخدـ في شعر الحروب والفتف األندلسي,    

ظيرت معرفة الشاعر األندلسي باألساطير المختمفة مما يعكس ثقافتو العالية, وقد تبيف ذلؾ مف 
 خالؿ الكـ اليائؿ مف اإلشارات األسطورية المحتشدة في أشعاره. 

ألندلسي األسطورة مستخدمًا الدالالت المونية المختمفة كاألبيض واألسود كما وظؼ الشاعر ا   
واألزرؽ واألخضر, وقد تنوع ىذا التوظيؼ بيف األلواف المباشرة وغير المباشرة مف خالؿ بعض 

 األشياء وخصائصيا المونية كالشمس والقمر والذىب والدـ... وغيرىا. 
ية بالشعر األندلسي ثراء الشعر األندلسي وتنوعو الفني وبيذا تعكس التعالقات الفكرية األسطور    

 والثقافي. 
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