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 ادلعاء
إذا أعطيتين فال أتخذ تواضعي تواضعا فال أتخذ مين إعنزاز  رب اي

 بكراميت.

اي رب علمين أن أحب الناس كما أحب نفسي إذا نسيت فأرجوا أن ال 
 تنساين فأنت العظيم القهار القادر على كل شيء.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 آله وعلى بعده نبي ال من على والصالة هلل الحمد

 أثره اقتفى من وكل وأصحابه

 :الى الخالص شكري

 شرفني الذي " بوشعشوعة رابح " :األستاذ

 بحثي مراحل وتابع الدراسة هذه على بإشرافه

 الشكر جزيل مني ف له ومنهجا فكرا وأكسبني

 ..والعرف ان
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المجهود المتواضع إلى من وهبت  اهدي ثمرة هذا  
 نفسها من اجل أن أصل إلى درجة عليا من العلم،
منبع الحب في ق لبي إلى أمي الحبيبة إلى رمز  

رباني   الكبرياء واالفتخار والهيبة في نفسي،إلى من  
 على الفضيلة إلى والدي رحمه هللا

 إلى كل من أحبني في هللا

ثمرة جهدي  إلى جميع هؤالء اهدي

هداء  ا 
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 أ

عذبا ألهب قرائح الشعراء، فراحوا ينهلون منها ويرسمون  الجميلة موردا تعتبر طبيعة األندلس

لوحات شعرية متنوعة، أودعوها خبراتهم وعواطفهم وأخيلتهم، فقد استمدوا ثقافتهم من خالل 

 الرجوع إلى البيئة المحيطة بهم، باعتبار الشعر صدى للبيئة اجتماعية كانت أم طبيعية.

عات التي سيطرت على الشعراء في العصر فكان االرتياح إلى الطبيعة من أهم الموضو 

فراح ينهل  األندلسي، ومنهم ابن زيدون، شاعر العربية المشهور عشق الطبيعة، ومنها المائية

 منها ويستقي من معانيها حتى غدت "المائيات" ملمحا بارزا في شعره.

 ظها لمعرفة اثرها في تجاربه.تسليط الضوء على ألفا فارتئينا

هذا ما جعلنا نلج إلى البحث في هذا الموضوع الموسوم بـ: رمزية الماء في الشعر 

 "-ابن زيدون انموذجا -األندلسي

 وقد اقتضى البحث طرح االشكالية التالية:

 هل استطاع ابن زيدون أن يعبر عن أفكاره بدقة في رمز الماء أم ال؟

ل عند عامة الناس أم توظيفا ينم هل وظف الشاعر "المائيات" توظيفا بسيطا كما هو الحا

 عن ادراك ووعي بتلك الجماليات المائية؟

وقد اعتمدنا في االجابة عن هذه األسئلة على بعض المصادر والمراجع ونذكر األهم منها: 

ديوان ابن زيدون تحقيق حنا الفاخوري، وصبح األعشى ألبي العباس القلقشندي والوافي في 

 ندلس، موضوعاته وفنونه لعبد العزيز عقيق.تاريخ األدب العربي في األ
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 ب

إلى المنهج التحليلي الجمالي  باإلضافةة هو المنهج االحصائي، سوالمنهج المتبع في الدرا

 والفني.

وبناًء على مما سبق البد من خطوط أساسية ترسم للبحث أبعاده وترصد جوانبه، فقد أقيم 

 النتائج المتوصل إليها. على مدخل وفصلين، متبوعين بخاتمة لخصت فيها أهم

أما المدخل تناولنا فيه إطاللة على حياة ابن زيدون، كما تناولنا أقسام الطبيعة ومميزات شعر 

 الطبيعة األندلسي.

زيدون" تناولنا فيه: صور السحاب  وأما الفصل األول وهو بعنوان: "صور الماء في شعر ابن

بار ومفرداتها، صورة السيل ومفرداته، صور اآل ومفرداتها صورة المطر )مفرداته وصفاته(

 صورة الجداول ومفرداتها.

اما الفصل الثاني وهو بعنوان لوحات الماء في شعر لبن زيدون" تناولنا فيه: لوحة الماء من 

 منظور اجماعي، لوحة الماء من منظور نفسي، لوحة الماء من منظور فني.

 الدراسة أن تبين عنها.أما الخاتمة أوضحنا فيها النتائج التي استطاعت 

ولم يخلو طريق البحث من بعض العوائق والعقبات التي اعترضت مسيرته، إال أنها كانت 

مفعمة بروح االرادة ولذة البحث للوصول إلى المبتغى، فالمحاولة كانت دربنا حتى لقي هذا 

دا ولكن البحث نصيبه حسب ما رسمناه عند اختياره، فلسنا نطمح أن نكون قد استحدثنا جدي

 نرجو أن نكون قد أمطنا اللثام ولو بقدر يسير عن هذه الظاهرة.



 مقدمة
 

 
 ج

وال يسعني في األخير إال أن أقدم شكري وعظيم امتناني ألستاذي المشرف رابح بوشعشوعة 

 "الذي دأب على مساعدتي من أجل إتمام هذا البحث.

وإن أخفقت فحسبي  زمن هنا فإذا بلغت مقصدي وأصبت فلله الحمد بدء وختاما على توفيقه،

 أن أنال أجر االجتهاد.
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 زيدون  بن غالب بن أحمد بن هللا عبد بن احمد الوليد أبو (1) الوزارتين ذو الشاعر الكاتب هو

 قدموا الذين من جدوده كان القريشيين، مخزوم بني الى نسبه ينتمي (2) القرطبي المخزومي

 الفقهية بالعلوم بعضهم قرطبة، وعرف أنحاء فنزلوا العربية، القبائل من خدمه فيمن االندلس

 ابنه ولد باللغة وأديبا عالما فقيها كان "زيدون  بابن" المعروف " هللا عبد بكر أبو " أبوه ومنهم

 المشهورة الرصافة بضاحية( 3)م 1003 أواخر ه 394 سنة أوائل في أحمد الوليد أبو

 كبير اثر لها طفولته وصباه وكان فيها قضى قرطبة، في الفيحاء وبساتينها الغناء بحدائقها

 تبين أمضاها التي باألوقات الطبيعة والتغني جمال إدراك في المميز إحساسه نمو في

 .أشجارها طيورها وحفيف زقزقة مسمع جداولها وعلى من رياضها وبساتينها وبالقرب

 في وهو توفي أباه ان بيد الثقافة مناهل العلم وارتشاف على مكبا فقه وأدب، بيئة في نشأ

 القيسي، وكان السعيد بن ابراهيم بن محمد بكر ابو ألمه جده فكفله عمره، من عشر الحادية

قرطبة  بين حياته قضى الراقية، المثقفة بيئته في شيء عليه يتغير فلم القضاة العلماء من

قرطبة،  في جهور ابن دويلة مؤسس من السياسية، واقترب األحداث في واشبيلية وانغمس

قرطبة،  في الدولة تلك على بالتآمر فاتهم الحظ يسعفه كبير، ولم منصب إلى يطمح وكان

 في به الدولة وزج تلك على بالتآمر فاتهم الحظ يسعفه كبير، ولم منصب إلى يطمح وكان

                                                           
 ،1 ط ،2003 بيروت الجيل، دار العرب، لغة أدبيات وإنشاء في األدب جواهر :الهاشمي أحمد 1

 .532 ص
 139 ص دط، ،1978 بيروت، صادر، دار ،1 م عباس، احسان نح االعيان، وفيات :خلكان ابن 2
 .77ط،  د ،1 ط م، 2013 القاهرة، الحديث، الكتاب دار واالندلسي،العربي  االدب :نزاري  امينة 3
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 جهور، ابن دولة مؤسس يستعطف قصائد ورسائل هنالك من ه، وأرسل 431 سنة السجن

 وأخذ بقليل، أكثر او يوم خمسمائة مكث ان بعد السجن من هرب عفوه بنيل يظفر لم ولما

 في فتنة إلخماد طريقه في ه، 463 سنة توفي، عنه العفو بعد قرطبة واشبيلية بين ينتقل

 (1)مهيب. باحتفال اشبيلية ودفن

 في قويان تياران هناك للشعر وكان صياغة الطوائف ملوك شعراء أهم من زيدون  ابن يعد

 :هذه الفترة

 احدهما منهجي تقليدي متمسك باألساليب المعروفة والتقاليد األدبية المطروقة منذ العصر

رات النفسية وتصوير المظاهر الجاهلي، والتجديد فيها مقصور على المعاني الفكرية والخط

 .الحضارية

 وقد نجح في التحدي من *وثانيهما ابداعي يحاول التحدي من االوضاع والتقاليد المأثورة

االوزان والقوافي القديمة في فن الموشحات وحاول االفالت من قيود الفصحى واإلعراب في 

 المألوفة، العربية األوزان التزم فقد التقليدية المدرسة إلى ينتمي زيدون  ابن و**فن األزجال

                                                           
 غيداء، دار فنونه،و  موضوعاته االندلس في العربي االدب تاريخ في الوافي :توفيق ابراهيم عمر  1

 بتصرف. 137 ص ،1 ط م، 2012 عمان،
وجه  على منظوم كالم الموشح" :الملك سناء ابن عرفه ه، 3 أواخر مع األندلس في نشأ فن الموشح  *

األقل  فيو  التام، له يقالو  أبيات خمسةو  أقفال ستة من األكثر في يتألف هوو  مختلفة، بقوافي مخصوص
 " األقرع له يقالو  أبيات خمسةو  أقفال خمسة من
 بالعامية منظوم شعر هوو  الموشح، بعد ظهر األندلس، في المستحدثة الشعر فنون  من :الزجل  **

 .البالد أبناء من العربية يجيد ال منو  العامة رغبات يتالءم مع
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 ابن ان المعروفو ( 1)التحرر بعض فيها تحرر المخمستين قصيدتيه في إال التزم القافية كما

 يقترض ظل انه اال فيها المشارقة، عاش التي البيئة تلك عن تختلف بيئة في عاش قد زيدون 

 :لسببينذلك  المغرب، وكان ببحتري  لقب لهذا منهم الصيغ والتعابير

 .طويلة المديح والغزل فن في قصائده جاءت إذ النفس، طول

بالمحسنات  غنية قصائده أكثر ان حيث البالغية الشعرية، وبالصناعة بالزخرفة ولوعه

 بيانه، ورقة حاشية طبعه، وغزارة ذرعه وتدفق سعة فأما " :بسام ابن يقول ذلك وفي (2)والبيان

 (3) ".يعد يحصى وال ال الذي يرد، والبحر ينكر وال ال الذي فالصبح لسانه،

 :أطوار بثالث الفنية زيدون  ابن حياة مرت قد و

 المرحلة هذه في شعره من يبقى عمره، ولم من الثالثين إلى امتد محضا، تقليديا كان أولها

 .قليلة ال أثارإ

كانت  التي المجالس في اللهو والمجون، وخاصة على بإقباله فيه تميز فقد الثاني الطور أما

من  امتد الشاعر، فيه عاش الذي العصر يميز مما كانت اللهو فيها، ومجالس تحضر

 .الخمسين إلى الثالثين

                                                           
 - 754 ص ط، د س، د للطباعة، مصر نهضة العظيم، عبد علي تح رسائله،و  زيدون  ابن ديوان 1

763  
 ،)لبنان( طرابلس للكتاب الحديثة المؤسسة األندلسية، األشعار في الحواسية :العيد محمد يوسف  2

 131 ص ط، د م،2002
 .72 ص دط، م، 2008 الجامعية، المعرفة دار األندلس، في الشعراء ترسل :سليمان الرزاق عبد سالم 3
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 علق ،*بنت المستكفي لوالدة حبه الهجر، الحب ومرارة حالوة زيدون  ابن ذاق الفترة هذه في

 يوم كان أن إال استهتار ومجون، عيشة في الزمن من ردحا والدة وعلقته، وقضيا زيدون  ابن

 جواريها احدى في هوى  وقع قد زيدون  ابن أن في السبب يكون  لعشيقها، وقد والدة فيه تبدلت

 ابي" الوزير في هوى  الميل ووقعت كل لذلك عنه فمالت( 1)الشعرية أبياتها أحد انتقد أنه أو

 الشعر جدوى، وينظم بغير يتوصل زيدون  ابن وراح "بالفأر " الملقب "عبدوس بن عامر

 رسالة عرفت عبدوس ابن إلى الهوى وكتب بتاريخ والدة إلى شاكيا عبدوس، ابن مهددا

 .حبيبته لسان على منه فيها سخر الهزلية، بالرسالة

الشعر  يكتب سجنه في زيدون  ابن فراح الشاعر، سجن على عمل ان الوزير يلبث فلم

 مستعطفا، ولم يجد "الجدية بالرسالة" المعروفة رسالته** الحزم أبي إلى يكتب مسترحما، وراح

 متخفيا األضحى وظل عيد ليلة ففر السجن من الهروب على فصمم يرحم، تصغي وقلبا أذنا

 والدة بقصيدته إلى بعث السجن من خرج الحزم، ولما أبو عنه عفا أن إلى األنظار عن

 :المشهورة

                                                           
 في األمويين الخلفاء ثامن بالمستكفي، الملقب الناصري هللا عبد بن الرحمان عبد بن محمد والدها  *

 أميرة هيو الخبث،و بالشر المؤرخون وصفها التي الميرورية سكرى اسمها حبشية منة أمها االندلس،

 األدباء منزلها غش الحشمة، حجاب تمزيقو االكتشاف سنة للنساء سن من أول جذابة، فاتنة حسناء

 متانةو السالسةو بالرصانة شعرها يتسم خالعة،و مجونو لهو بيئة في نشأت لهم، منتدى اتخذو والشعراء

 العمر من الثمانين جاوزت قدو ه 484 أو 480 سنة توفيت التعبير، قوةو التركيب
 .67 ص ،1 ط م، 2002 عمان، األردن، أسامة، دار الغزل، قصائد أجمل :غيث يوسف 1

 قرطبة في الحكم تولت التي الجهورية الساللة راس الكلبي، محمد بن جهور الحزم أبو **

 حكمه امتد االموية الدولة انقضاء بعد بقرطبة استقل عامر، بني دولة وزراء مشاهير من كان

 م(.1043هـ/435م( إلى سنة )1031هـ/ 423) سنة من
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 (1)تجافينا لقيانا طيب عن وناب ### تدانينا عن بديال الثنائي أضحى

 في إنتاجه يراعي شيخا فيها حياته وكان نهاية حتى الخمسين من امتد فقد الثالث الطور أما

 .الرسمية السياسية والواجبات المقتضيات األدبي

االعمى  التقليد يعني ال ذلك فإن بالمشاركة معجبا كان مهما زيدون  ابن ان لنا يتبين ما و

في  التجديديين الشعراء طليعة في تصنفه التي المبتكرة المعاني من بالكثير ينفرد فهو لهم،

 البحث. هذا خالل من سيتبين كما األندلس

 :الطبيعة أنواع-1

 ...بقصورها ودورها وثمارها، بزهرها وأنهارها، برياضها وترابها، بسمائها الطبيعة كانت لقد

 تنقسم ثم احضانها، ومن في شعرهم وترعرع فنما الشعراء، معظم بلبنه ارتوى  جوادا ضرعا

 إلى: األندلسية الطبيعة

النباتات واألنهار والجبال والبحر والفصول والثلج والبرد  في تتمثلو :الصامتة الطبيعة أ

 ...والثمار والقمر والنجوم والليل

 وصف في شهيد البن مقطع ذلك في االنسان والحيوان، ولنا في تتمثلو :الحية الطبيعة ب

 (2)نحلة

 يحدده وهم ال خفي ضمير  ###جناحها  كأن  تهوى  طائرة  و

 طعم الربا عنه تفتر ما لها كل   ### كأنما حتى للروض مالزمة
                                                           

 386 ص ،1 ط م، 1990 لبنان، بيروت، الجيل، دار الفاخوري، حنا حت  :زيدون ابن ديوان  1
 268 ص موضوعاته وفنونه، االندلس في العربي االدب تاريخ في الوافي :توفيق ابراهيم عمر  2
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 سهم أحشائها بين ما لمشتراها   ### يختفيو  صرفا الشهد بفيها تمج

 وحمامات وتماثيل وقصور برك من االنسان صنعه ما كل هي :الصناعية الطبيعة ج 

 (1)أسودها:  وتماثيل البركة وصف في شهيد البن مقطعة ذلك في ولنا ،وسفن

 تركت خرير الماء فيه زئيـــــرا ### وضراغم سكنت عرين رياســـــه

 واذاب في افواهها البلـــــــــــورا ### فكأنما غشى النضار جسومهـــــا

 في النفس لو وجدت هناك مثيرا ### اسد كأن سكونها متحـــــــــــــرك

 اقعت على ادبارها لتثـــــــــورا ### وتذكرت فتكاتها فكأنمـــــــــــــــــا

 نارا والسنتها اللواحس نـــــورا ### وتخالها والشمس تجلو لونـــــــها

 ذابت بال نار فعدن غـــــــــديـرا ### فكأنما سلت سيوف جــــــــــداول

 ديـــــــــرادرعا فقدر سردها تق ### وكأنما نسج النسيم 

 والطبيعة الصامتة والطبيعة الحية الطبيعة عناصر من يتخذ الذي الشعر هو الطبيعة فشعر

 بها بالدهم وتغنوا طبيعة أحبوا شعراء من أمة أدب خال وقلما وموضوعاته، مادته الصناعية

 .لها تمجيدا أو بمشاهدها انفعالهم عن تعبيرا أشعارهم في

 ففي األولى، عصوره منذ العربي الشعر منها يخل لم الطبيعة، وصف ظاهرة الظاهرة، وهذه

 .واألزهار الرياض وصف نجد الجاهلي الشعر

                                                           
 .269المرجع السابق، ص   1
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 كأنها األرض فوق  ذيولها أرخت سحابة من هطل غزيرا مطرا يصف القيس امرئ  كقول

بمنزلة  األرجاء غطى الذي السحاب كأن جميعها األرض المطر عم وقد وطفاء، عين هدابأ 

 (1):لآلنية يكون  الذي الطبق

 وتدور ى ر تح االرض طبق ### وطف فيها هطالء ةميد

 شاركوا في ممن الشعراء نرى  مطردة، نشيطة االسالمية الفتوح حيث االسالم صدر في أما

 .الحروب والقتال وأدواته يصفون  الفتوح هذه

 الثوركوصف  الحيوان لبعض للديار واالطالل ووصفا وصفا نرى  االموي  الشعر في بينما

 .قليل لكنه للرياض وصفا لهم نجد االبل، وقد الوحشي ووصف

واالدب،  الفن في حتى شيء كل في المتمثلة الحضارة واالناقة عصر العباسي العصر في و

 نجد العصر الخاصة والعامة، وفي هذا على تغلب بالحياة االستمتاع ظاهرة اخذت فيه والذي

 ابي كقول في مجتمعهم الرياض وصف في يتوسعون  الخمر وصف من يكثرون  الشعراء

 (2)روضة: وصف في نواس

 في ظل ملتف الحدائق أخضرا  ###يوم تقاصر واستبـث نعيمـه 

 وإذا الرياح تنسمت في روضه نثرت به مسكا عليك وعنبرا

                                                           
 المكتب األيوبي، ياسين حواشيه وفهارسه، له ووضع جمعة وفرحة وقدم الديوان، :القيس امرؤ  1

 289 ص ،1 ط م، 1998 بيروت، االسالمي،
2
 دار موضوعاته وفنونه، االندلس في العربي االدب تاريخ في الوافي :عتيق العزيز عبد  

 بتصرف 287 ص ،1 ط م، 2012 عمان، التوزيع،و  للنشر غيداء
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هللا  اختص فقد االندلسيين، الشعراء عند الشعرية الصورة مصادر ابرز من الطبيعة عدتو 

األدباء  السيما فيها، عاش من كل بجمالها فتن ساحرة بطبيعة االندلس بالد سبحانه وتعالى

هذه  نافذ، ومثل فكري وذكاء استعداد مرهف طبع يزكيها فنية مواهب أصحاب باعتبارهم

 .الطبيعة سحر أمام جامدة تقف ال الموهبة

 وانفعالهم الداخلي الشعوري واحساسهم لتأثرهم استجابة االندلسيين الشعراء تعبير كان قدلو 

  أشجارا وأنهارا وزهورا وطيورا معانيها بأوسع الطبيعة من فاتخذوا الخاص،

 .احساسهم جوهر عن فيها يكشفون  بوح ساحة

مغاير  جديد وعالم واقع إلى تتحول انها اال االديب امام مائال واقعا كانت والطبيعة وان

 تكامال مشاعر ويحدث عليها ويضفيالطبيعة  في يندمج فاألديب عليه، كانت عما مختلف

 (1)االدب والطبيعة. فنيا بين

حيث  االندلسي، للفكر االلهام مصدر كانت المبتسمة الضاحكة ولفتاتها االندلسية فالطبيعة

 الفكر روافد أقوى  من الطبيعة أن بحكم حب بها فهاموا الكتاب وعواطفهم مشاعر حركت

 .اإلطالق على وأجملها

 :االندلسي الطبيعة رشع تيزامم

 أغراضه وفي معانيه وأخليته، وفي وأساليبه، ألفاظه في بالوضوح األندلسي الشعر تميز

 :وفنونه

                                                           

 .بتصرف 458 - 457 ص االندلس، في الشعراء ترسل :الرزاق عبد سالم 1
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 أثر وذلك التركيب، في وسالمة اللفظ في بسهولة تميز فقد واألساليب األلفاظ حيث من

 - لسهولة

 .الشفاف العاطر وأفقها الفاتن، وجمالها األندلسية الطبيعة ورقة أخالقهم ولين طباعهم

 تعمق عن بعيدة جلية واضحة األندلسي الشعر معاني تجد فانك المعاني حيث من أما

 .غيرهم بها اشتغل كما بالفلسفة يشتغلوا لم ألنهم ذلك الحكماء، وتدقيق الفالسفة

 والصور واالستعارات بالتشبيهات مثقال فجاء والبديع البيان فنون  الطبيعة شعر على غلبت

 :لبانة ابن كقول والتشخيص التجسيم الى اضافة البديهية،

 رفيقط الحياء من يذوب خدا  ### مشبه فيها لطال تحت دوالور 

 رأصف لوني مثل ن لو هفعال   ### وعتير ب أصيب جسهانر  نأوك

 (1) ريتغي ال األشياء رتتغي   ### امكل روحي نيحار ال اأنمفك

 حية من وكائنات شخوص صورة في بإبرازها وذلك وتجسيمها المعنوية األمور تشخيص -

 .حركات وأعمال

الغزل  :مثل وصورها بالطبيعة ممزوجة التقليدية الشعرية األغراض القصائد على غلبت

 ...الرثاء والحنين الشوق، مجالس ووصف والمدح

 

                                                           
 .272 ص وفنونه، موضوعاته األندلسي األدب تاريخ في الوافي :توفيق ابراهيم عمر  1
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 قول أمثلته ومن النفوس في حسن ووقع طرافة من ذلك في لما الجماد في والنطق الحياة بث

 (1):جبل وصف في األندلسي خفاجة ابن

 العواقب في رمفك الليالي طوال   ###  نهأكالفالة  رظه على وقور

 بالعجائب ى السر  ليل فحدثيني   ### صامت سر أخ وهو اليه أصخت

 تائب تبتله  أوا وموطن  ###  قاتل أملج كنت كم أال :وقال

 وراكب مطي من ظليب وقال   ### ومؤوب مدلج من بي رم وكم

  تجارب من به مر ما بعض يروي  ناطق حي انسان الى تحول الجماد هو فالجبل

 الحضارية بالمعاني توحي التي المعاني منه ويختار الفكر عالم ليرتاد للخيال العنان اطالق

 .األندلسية

 حول تدور التي الصناعية والطبيعة والصامتة الحية األندلسية الطبيعة تصدير -

 الشاعر بي الحضارة هذه باعدت وقد وبرك، وقصور مساجد من والعمران الحضارةمظاهر 

 .والبيئة البدوية

 يقوم الذي غزلهم خالل من وطرب لهو ومجالس منتزهات من األندلسية البيئة وصف -

 .الطبيعة وهو المحبوب هذا يضم الذي والمكان المحبوب وصف :جانبين على

 الطبيعة أن كما الطبيعة معها وتذكر اال المرأة  تذكر فال والطبيعة، المرأة  بين االمتزاج -

 .جنة وروضا الحبيبة فكانت وجمالها ظلها المرأة  في وجدت

                                                           
 .48، ص 1م، ط2006ابن خفاجة: الديوان، تح: عبد هللا سندة، دار المعرفة، بيروت، لبنان،   1
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 تمهيد:

 وذكر وسحرها، لطبيعتها صادقة ومرآة  لبيئتها دقيقة صورة األندلس في الطبيعة شعر يعتبر

 هذا في ويستوقفنا األندلسيون، الشعراء لها تعرض التي المواضيع من هو ومظاهره الماء

 الخامس، القرن  شعراء من زيدون، ابن وهو شعره، في جلية الماء صورة برزت شاعر المجال

 تمثيل فيه رأوا لما خاصا اهتماما والدارسون  والعلماء األدباء له اهتم ضخما ديوان لنا خلف

 من كافي باهتمام تحظ لم قضايا من فيها ما والستجالء نواحيها شتى في األندلسية للحياة

 .الماء صور القضايا هذه من ولعل الباحثين،

 ابن الشاعر بها أشدنا التي تلك بعيد الى بالقارئ  تبحر التي المائية واللوحات الصور ومن

 .ديوانه في زيدون 
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 :ومفرداته السحاب صورة :أوال
 بخار أنه الى الحكماء وذهب واألرض، السحاب بين المطر تحمل التي األجرام هو السحاب

 وينعقد ويتصاعد فيثقل الباردة، الطبقة الى الحارة الطبقة من مرتفع األرض من متصاعد

 فاذا سحاب، له قيل الهوى  في انسحب فاذا النشء، له يقال ينشأ ما أول سحابا، فيصير

 (1).عارض له قيل أضل فاذا غمام، له قيل السماء به تغيرت

 مفردات أو اشتقاقا اما بالسحاب عالقة لها التي المفردات من الكثير الديوان في ونجد

 :كاآلتي وهي مستقلة

 :الربابة
 .مطرها دام :السحابة أربت يقال

 (2).والعذب الكثير الماء :الربب

 دون  كأنه تراه  الذي المتعلق السحاب هو وقيل ربابة، واحدته أبيض، سحاب :بالفتح والرباب

 ديوان في وردت( 3).رباب وجمعها بعضا، بعضها ركب قد التي السحابة وقيل السحاب،

 (4):قائال جهور بن محمد الوليد أبا مدح حين ومنها مرتين، الشاعر

 رباب للمكرمات بها أربت ###  طلة غناء أكناف تزر فزرت
                                                           

 ط، ص د م، 1913 القاهرة، األميرية، المطيعة ،2 ج األعشى، صبح :القلقشندي أحمد العباس أبو 1
168. 

 .1 ط م، 1960 تركيا، االسالمية، المكتبة الوسيط، :وآخرون  مصطفى ابراهيم 2
 .3 ط م، 2004 لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان :منظور بن مكرم بن محمد الدين جمال 3
 .74 ص الديوان: :زيدون  ابن 4
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 .) أقامت :أربت / الطل قلها التي :الطلة /الشجر الكثيرة الحديقة :الغناء(

 .وداومه السحاب بكثرة وكرمه عطاياه دوام شبه فقد

 :الوطفاء

 .قصر أو مطرها طال .الحثيثة السح الديمة

 (1).الماء لكثرة جوانبه في استرخاء فيه الذي هو :وقيل

 (2): قائال األفطس بن المظفر الملك مدح حين وذلك واحدة، مرة الشاعر ديوان في وردت

 الهمم ذيول عليها فجد  ### أفقها في للمجدة سما

 الديم وطف عطاياه وبارت ###  النجوم زهر مساعيه وناصت

 ) وسبقه فاته :فالن ينوص ناص(

 .السحب عطايا فاقت قد عطاياه بأن يرى  فهو

 :العارض

 ديوان في ورد (3)والجبل المطل والسحاب نحل أو جراد من فسده األفق في اعترض ما

 :(4)"ذكوان بن بكر أبا " القاضي صديقه رثاء في قوله ومنها مرات، أربع الشاعر

 زلزال برحائها من لألرض  ### برزية ننتحى يوم كل في

 هطال عارض أقلع فاليوم  ### ثاقب نجم باألمس ينكدر ان

                                                           
 238 ص ،15 ج ،)م ط. .و ( مادة العرب، لسان :منظور ابن 1

 .193 الديوان:ص زيدون: ابن 2
 .594 ص ،2 ج ،)ض ر، ع، (مادة الوسيط، وآخرون: مصطفى ابراهيم 3
 .179 ص الديوان، :زيدون  ابن 4
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 .) يسرع :ينكدر / الشدة :برحائها / مصيبة :رزيه(

 .العطاء عن كف الذي المطير السحاب كرحيل صديقه رحيل أن فرأى

 :المزنة

 البيضاء السحابة المزنة وقيل مزنة، واحدته والماء، السحاب وقيل عامة، السحاب المزن 

 (1).المزن  حب والتبرد

 ابن بلغ فلما "باهلل المعتضد" مدحه سياق في ومنها مرات، ثماني الشاعر ديوان في وردت

 قصائد بعدة الشاعر فمدحه الوزارة، اليه وأسند المعتضد صاحبها به رحب اشبيلية زيدون 

 شاعرنا فراح االسالم، قبل الحيرة ملوك المناذرة ساللة من أنهم يزعمون  عباد بنو وكان

 (2):قائال الكريم باألصل يتغنى

 يجاد بات الحزن  كروض أدب  ### خالله راق المزن  كماء كرم

 .) األرض من غلطا ما :الحزن (

 :الدجنة

 .السماء وأقطار األرض الغيم الباس والدجن دجن، (ج(

 (3) والظلمة السواد :الدجنة

 المظلم، السجن قضبان وراء احتجابه شبه حين وذلك مرتين، الشاعر ديوان في وردت

 (1): قائال الشمس نور يحجب الذي بالسحاب

                                                           
 .68 ص ،14 ج ،)ن .ز م. ( مادة العرب، لسان :منظور ابن 1
 .132 ص الديوان، :زيدون  ابن 2
 .282 ،ص1 ج ،)ن .ج .د ( مادة الوسيط، :مصطفى وآخرون  ابراهيم 3
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 الفتاك الصارم مثوى  والجفن  ### حاجب المنيرة للشمس والدجن

 (2): أيضا وقال

 بالدجن تحضن الشمس رأيت فاني  ### السجن في كوني األعداء يغبط وال

 .الحزن  معنى فيها التي المعاني عن معبرة جاءت الشاعر عند "الدجن" لفظة أن ونالحظ

 :الغيمة

 (3).غيامو  غيوم وجمعه الدجن، شدة من شمسا ترى  ال أن هو وقيل السحاب، :الغيم

 (4):قائال جهور بن الحزم ألبي مدحه ومنها ،مرة عشرة تسع الشاعر ديوان في

 للرياح تأليفها في الحمد  ### الحيا منها األفق لسحاب ان

 الخير سوق  في الفضل صاحب كان "جهور بن الحزم أبا " بأن يرى  البيت هذا في فالشاعر

 .للمطر الحاملة الغيوم سوق  في الفضل للرياح كما اليه،

 (وصفاتها مفرداتها) األمطار صورة :ثانيا
 ذهب وقد يشاء، حيث الى ويسوقه السحاب في تعالى هللا يخلفه الذي الماء هو المطر

 بأن جمعه على الريح أعانت وربما فيجتمع األرض من يتصاعد بخار أنه الى الحكماء

                                                                                                                                                                                     
 .112 ص الديوان، زيدون، ابن 1
 .486 ص نفسه، المصدر 2
 .112 ص ،11 ج ،)ل .ي .غ( مادة العرب، لسان :منظور ابن 3
 .33 ص الديوان، :زيدون  ابن 4
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 ماء وصار تكاثف الباردة الطبقة الى انتهى فاذا يتالحق، حتى البعض الى البعض تسوق 

 (1).وتقاطر

 إذ "مائيته" من األوسع المساحة يحتل نجده اذ خاصة، عناية "المطر " زيدون  ابن أولى

 .وصفاته والماء ومفرداته المطر فذكر ناحيتين، من تناوله

 :زيدون  ابن اليها تطرق  التي المطر مفردات ومن

 :الوابل

 (2).القطر الضخم الشديد المطر هو

 غمرته التي عباد بن المعتمد ونعم كرم شبه حين وذلك واحدة، مرة الشاعر ديوان في ورد

 (3): قائال الوابل بالمطر األرض يغمر الذي بالسحاب

 المثجم السحاب وبل كما وبلت  ### التي أنعمك فرض أودي أنى

 ) السريع المطر :المثجم (

 :الوكف

 اذا :وكوف وسحاب قليال قليال وقطر سال ووكفانا، وكيفا وكفاء يكف وغيره، الماء وكف

 (4).قليال قليال تسيل كانت

                                                           
 .170 ص ،2 ج األعشى، صبح القلقشندي: أحمد العباس أبو 1
 .144 ،ص15 ج ،)ل .ب .و( بمادة العرب لسان منظور: ابن 2
 .374 ديوان زيدون: ابن 3
 .1054 ص ،2 ،ج)س .5 .و( مادة الوسيط، وآخرون: مصطفى ابراهيم 4
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 وسخاء المشرقة، بالشمس عباد بني وجوه شبه حين ذلك ومن مرتين، الشاعر ديوان في ورد

 (1):قائال الممطر بالغيث أيديهم

 مخلف ثناء موتاهم ويخلف  ### دهرهم فخر أحيائهم يرى  ملوك

 أوكف المزن  حيا من وأيد شموس،  ### فأوجه السماء األرض باهت وبهم

 :الغيث

 غيوث( ج(والكالء والسحاب السماء على مجازا ويطلق بالخير، منه الخاص أو المطر

 (2).وأغياث

 (3):قرطبة متذكرا قوله ومنها مرات، ثالث الشاعر ديوان في ورد

 بالحمى األحبة أطالل الغيث سقى

 منمنما وشي ثوب عليها وحاك

 (4):قائال الغيث سيحبس السجن قضبان وراء محبوسا بقاءه بأن ويرى 

 احتباس فللغيث محبوسا أمسيت ولئن

 الرعاية ستحبسها المطر نعمه فان القضبان هذه بين أسيرا ظل لطالما بأنه زيدون  ابن يؤكد

 اليها يتلهف التي النعم وبين بينه ربط أنه حتى بنفسه يفتخر البيت هذا في انه الربانية،

 البشر،

                                                           
 .261 ،260 ص الديوان، زيدون: ابن 1
 .668 ،ص2 ،ج)ق .د .ي .غ( مادة الوسيط، وآخرون: مصطفى براهيم 2

 .474 ص الديوان، زيدون: ابن 3
 .148 ص نفسه، المصدر 4
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 .الحياة كل انقطعت فبأسره

 :الرهمة

 (1). الدائمة الضعيفة المطرة ،والرهمة ورهام، رهم( ج(

 (2): قائال بالسقيا لقرطبة دعا حين ومنها مرتين الشاعر ديوان في وردت

 وقوام معطف منه اهتز إذا  ### برده طي في البان قضيب تخال

 ختام منه المسك كأن سالفا  ### وداده من العدا رغم على يدير

 رهام وهو الطل ضعيف بسقيا  ### المنى لقرطبة أدعو أجله فمن

 على ليحافظ هذا الضعيف بالمطر له دعا أنه إال بالمكان الشاعر تعلق شدة من الرغم فعلى

 ال رطب ومناخ آسرة طبيعة ذات قرطبة ألن أخرى  جهة ومن جهة، من الموسيقي الوزن 

 .غزير لمطر تحتاج

 :القطر

 (3).قطرة قطرة سال :وقطورا وقطرانا قطرا وغيرهما، والدمع الماء

 جادها التي بالرياض أصدقائه خلق شبه حين ذلك ومن مرات، خمس الشاعر ديوان في ورد

 (4):قائال القطر

 قطر صوب جادها قد رياض أو  ### كؤوس كأنهن وسجايا

                                                           
 .378 ، ص1 ج ،)م .ه .ر(مادة الوسيط، :وآخرون  ومصطفى ابراهيم 1
 492 ص الديوان، :زيدون  ابن 2

 .743 ص ،2 ،ج)ط.ر .ق( مادة الوسيط، :مصطفى وآخرون  ابراهيم 3
 .171 ص الديوان، زيدون: ابن 4
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 )المتساقط المطر :الصوب /والخلق الطبيعة وهي سجية (ج: )السجايا(

 :الندى

 (1)وأندية أنداء والجمع بالليل، يسقط ما :والندى البلل

 التي والدة، وبين بينه الحال اشتدت حين قوله ذلك ومن ،مرة عشرة ست الديوان في ورد

 (2).ليال الورد على الندى كسقوط يسقط وجعلته بينهما، المحبة عهد ضيعت

 الندى سامره كالورد  ### محبة عهد ضيعت

 بدا مما عدا وما ء ### للوفا ادعاؤك أين

 :الشؤبوب

 (3).شيء كل من والشدة المطر من الدفعة هو

 طالب على " باهلل المعتضد "عطايا التوالي شبه حين وذلك واحدة، مرة الشاعر ديوان في ورد

 (4):قائال األمطار كتوالي المعروف

 القطر شآبيبه والى كما عطايا،  ### فأقبلت المعتفون  ينتجعه ولم

 .) المعروف طالبوا :المعتفون  / معروفه طالب أتاه :انتجع(

 :العهاد

 عمها اذا :معهودة وأرض وركاكه، الوسمي المطر ضعيف أو األمطار، من الحديثة

 (1).المطر

                                                           
 .226 ص ،14 ج ،)ي .د .ن( مادة العرب، لسان منظور: ابن 1
 .417 ص الديوان، زيدون: ابن 2
 .5ص  ،8 ج ،)ب .أ .ش( مادة العرب، لسان :منظور ابن 3

 .351 ص الديوان، :زيدون  ابن 4



 الفصل األول
 

 
25 

 " األمير ديار وصف حين وذلك الشاعر، ديوان في واحدة مرة ورد » "األفطس بن المظفر

 (2).قائال األمطار روتها رياض من بها يحيط وما

 بطل تندى زهرات ومن  ### بمسك تندى زهرات ومن

 ملل في مربعها زال وال  ### الحمى العهاد صوب تعاهد

 كثرة من السأم :الملل /الربيع فصل ابان فيه يقام الذي :المربع /نزوله العهاد صوب(

 .)المطر

 :الطل

 وجمعه غصونها، الى الشجر عروق  ترسله الذي والندى قليل، أثر له يكون  الخفيف المطر

 (3).وطلل طالل

 أخالقهم مشبها جهور بن الوليد ألبي مدحه ذلك ومن مرات، ثماني الشاعر ديوان في ورد

 (4):قائال واالشراق الجمال صفة في الشتراكهما الندى قطرات عن الورد بابتسام

 طل لؤلؤ عن الورد كابتسام ###  وابتسمت أخالقكم زهدت

 :زيدون  ابن اليها تطرق  التي الماء صفات ومن

 :الكدر

 (5)الصفو خالف الصحاح وفي الصفاء، نقيض الكدر

                                                                                                                                                                                     
 .319،ص10 ج ،)د .ه .ع( مادة العرب، لسان :منظور ابن 1
 .199 ص الديوان :زيدون  ابن 2

 .564 ،ص2 ج ،)ل .ط( مادة الوسيط، :وآخرون  مصطفى ابراهيم 3
 .125 الديوان،ص :زيدون  ابن 4
 .32 ص ،13 ج ،)ر .د .5 ( مادة العرب، لسان :منظور ابن 5
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 أحاطت التي والدسائس الفتن الشاعر جعل حين وذلك واحدة مرة الشاعر ديوان في ورد

 (1):قائال الكدر كالماء به

 .ضباب النهار ضوء على ويغطو ###  كدرة الماء صفحة تتغشى فقد

 .)وواره ستره :لشيء وغطوا غطوا يغطو غطا(

 وبين بينه العالقات بتوتر الكدر ربط حين المتضادة الماء صور بين الشاعر جمع وقد

 في فقط واحدة مرة ورد الذي األسن في فقال الحزم، بأبي الطيبة وعالقته األسن وبين أعدائه،

 (2):ديوانه

 والخصر عتباك من العذوبة الى ###  أسن لي العتب فماء سبيل من هل

 (3)"المتغير الماء" أي اآلسن بالماء جهور بن الحزم أبي وبين بينه جرى  ما شبه فقد

 :الوشل

 .وقطر وقل سال :ووشالنا وشال يشل ونحوه، الماء وشل

 .الجبال أعراض من لتسير مياه :األوشال

 .ماء منه يتحلب يزال ال :واشل جبل يقال

 من اال ذلك يكون  ال وقيل قطره، يتصل وال صخرة أو جبل من يتحلب القليل الماء :الوشل

 (4) الجبل أعلى

                                                           
 .81 الديوان،ص زيدون: ابن 1
 .41 ص :نفسه المصدر 2
 ،ص1 ،ج)ن .س .أ( مادة العرب، لسان :منظور ابن 3
 1035 ،ص1 ج ،)ك .ش .و( مادة الوسيط، وآخرون: مصطفى ابراهيم 4
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 البحر بأن برى  حيث جهور بن الوليد أبا مدح حين وذلك واحدة، مرة الشاعر ديوان في ورد

 (1):قائال صغيرة ماء مجاري  يبدو وكرمه جوده شدة بالمقارنة

 وشل فالبحر يمناه، بالندى  ### تفض مهما الذي البحر أيها

 :الغمر

 يغمره الماء غمره، وغمور غمار وجمعه الغمورة، بين مغرق  كثير غمر وماء الكثير، الماء

 .وغطاه عاله :واغتمره غمرا

 (2).وشدته منهمكه شيء كل وغمره، الشدة :والغمرة

 "مسلمة بن عامر أبي " صديقه الى رسالة كتب حين منها مرتين، الشاعر ديوان في ورد

 عطائه غزارة جاعال األخير، هذا مادحا ،اشبيلية صاحب المعتضد عند له توسط الذي

 (3): قائال الغزير الغمر كالماء غطاه الذي واحسانه

 أسا يوما الدهر ما اذا جم، ###  احسانه باهلل معتضد

 األنفسا علقه حمد كل من ###  المقتني الندى، الغمر الملك

 .)شيء كل من النفيس :العلق(

 "عبدوس بن عامر أبا " شبه بينما عظمة، به يتمتع لما الغزير بالماء نفسه شبه وحين

 (1): قائال شأنه من تنقيصا البرض بالماء "والدة" حب في منافسه

                                                           
 .125 الديوان،ص زيدون: ابن 1
 .81 ،ص11 ج ،)د .م .غ( مادة العرب، لسان :منظور ابن 2
 .207 ص الديوان، :زيدون  ابن 3
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 البرض مستشف به يقاس ###  عده من الغمر وارد وهل

 .)القليل:البرض /فيه ما كل شرب :االناء في ما استشف / ينقطع ال الجاري  الماء :دعال(

 :السلسال

 (2):وصفائه لعذوبته الحلق في المرور سهل :سلسال ماء يقال

 يرى  حيث ،"ذكوان بن بكر أبا" صديقه رثى حين ذلك ومن مرتين، الشاعر ديوان في ورد

 (3) :قائال السلسال كالماء االندفاق متتابعة بشاشته بأن

 سلسال بشرها الطالقة أين  ### ىالجن غض روضها الحفاوة أين

 :القراح

 (4) شيء يخالطه ال الذي الخالص الماء ومن الخالص، :شيء كل من القراح

 الى مشيرا جهور، بن الحزم أبا فيها مدح قصيدة في وذلك مرتين، الشاعر ديوان في ورد

 عالقتهما فجعل ،عزناطة أمير باديس ابن مع الوليد وابنه األخير هذا عقده الذي الحلف

 (5): قائال القراح بالماء الخمر امتزاج تشابه

 مدام القراح الماء صافت كما  ### فتصافيا مثله والى ومثلك

 :ومفرداتها اآلبار صورة :ثالثا

 :مفرداتها ومن وعنايته الشاعر باهتمام اآلبار حظيت

                                                                                                                                                                                     
 .117 ص نفسه، المصدر 1

 .1035 ،ص1 ،ج)ط .ل .س( الوسيط،مادة :مصطفى وآخرون  ابراهيم 2
 .125 ص الديوان، :زيدون  ابن 3
 .59 ،ص12 ج )ج .ر .ق( مادة العرب، لسان :منظور ابن 4
 .142 الديوان،ص زيدون: ابن 5
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 :الجمة

 (1).جمام وجمعها ،الماء كثير البئر وهي

 السجن من فر بعدما الشاعر نظمها قصيدة في ومنها ،مرات ثالث الشاعر ديوان في وردت

 (2): قائال فوصفها قرطبة الى حنين فيها اشبيلية، في عباد بني الى

 .سمحا فتى فيها الدهر عهدت ظالل ###  حفافها تندى الزرق  الجمام هناك

 :العد

 (3).الشيء في والكثرة تنقطع، ال مادة له الذي الجاري  الماء

 الذي كرمه فشبه ،باهلل المعتضد الشاعر مدح حين وذلك ،واحدة مرة الشاعر ديوان في ورد

 (4):قائال تنقطع ال التي المياه غزيرة بالبئر عليه، فاض

 أعضاد له معضلة كل في  ### أقداره بمن معتضد ياخير

 األعداد جمامها لدي فهقت  ### المنى حضرتك بورد وردت لما

 .) امتألت :فهقت(

 :ومفرداته السيل صورة :رابعا

 :السيل
 .جرى  :وسيالنا سيال والشيء الماء سال

                                                           
 .52 ،ص1 ج ،)ك.ا.ر .ر .ب( مادة الوسيط، :آخرون  مصطفى ابراهيم 1
 .490 الديوان،ص زيدون: ابن 2
 .587 ،ص2 ،ج)د .ع( مادة الوسيط، وآخرون: مصطفى ابراهيم 3
 .232 ص الديوان، زيدون، ابن 4
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 وهي سيول والجمع السائل الكثير الماء :والسيل ،سائل :سيل وماء هو، وسيله غيره وأساله

 (1).السيل ماء فيه يسيل الذي المكان والمسيل ،سالت اذا األمطار مياه

 جهور بن الوليد أبا كرم شبه حين وذلك ،واحدة مرة اال ديوانه في السيل زيدون  ابن يذكر لم

 (2):قائال السيل كتدفق المتدفق

 حبائل الجبال تلك فما ،وفي  ### نهزة السماحة تلك فما أتي

 :ومفرداتها الجداول صورة :خامسا

 :نذكر الشاعر بها اعتنى التي الجداول مفردات ومن

 (3).السائح المنبسط من أجزائه اجتماع في أقوى  وماؤه ممتد، صغير نهر

 (4):قرطبة متذكرا قوله ذلك ومن مرات، أربع الشاعر ديوان في ورد

 خضر حدائق في يتغلغلن  ### زرق  جداول الى نغدو حيث

 عفر النبت مصقولة وبواد  ### حمر الحسن، مجلوة هضاب في

 .) البيضاء وهي عفراء (ج: )العفر/ ناضر نبت ذات: البنت مصقولة(

 :الثغب

 العذب الماء بقية هو وقيل الوادي، بطن في الماء من بقي ما أكثر، والفتح ،الثغبو  الثغب

 الدبور أمثال خفرت انحطت فاذا عل، من المسايل تحفره أخدود هو وقيل األرض، من

                                                           
 .319 ص ،7 ج ،)ل .ي .س(مادة العرب، لسان منظور: ابن 1
 .117 ص الديوان، :زيدون  بن 2
3  
 .170 الديوان،ص زيدون: ابن 4
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 شيء فليس ويبرد، ويصفو الريح فتصفقه فيها، الماء ويغادر عنها السيل فيمضي والدبار،

 ال جبل ظل في يكون  الغدير الثغب وقيل المكان، بذلك الماء فسمي أبرد، وال منه أصفى

 (1).ماؤه فيبرد الشمس، تصيبه

 بالمقارنة البحار فجعل جهور بن محمد الوزير مدح حين مرتين، الشاعر ديوان في ورد

 (2).قائال صغيرة ماء مجاري  جوده سيل مع

 ويمناك بحر والبحور ثغاب. ###محياك بدر والبدور أهلة 

 (3)وقال عن الثغب الشهدي:

 زكت، وعلى وادي العقيق سالم ###على الغب الشهدي مني تحية 

نستنتج أن ابن زيدون قد اتخذ من "صور الماء" المختلفة متكأ للتعبير عن معانيه 

 التي ارتبطت أكثر بالمدح تأثره الكبير بالحياة السياسية واالجتماعية.

إلى أن الشاعر كان مهتما بالطبيعة وفيا لها، ومعتزا بسخائها، فكان شعره  إضافة

 مرآة صادقة لطبيعة األندلس.

                                                           
 .22 ،ص3 ج ،)ب .ل .غ .ث( مادة العرب، لسان منظور: ابن 1
 .77 ص زيدون: الديوان، ابن 2
 .491المصدر نفسه، ص   3
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 أوال: لوحة الماء من منظور اجتماعي:

 (1)م،1031 -هـ422فيها سنة  بدأ عصر ملوك الطوائف باألندلس بعد انتهاء ملك المويين

والواقع أنه بدأ قبل هذا التاريخ بنحو عشرين سنة، وتحديدا بعد ذهاب دولة "المنصور بن أبي 

عامر" والصراع القائم بين أمراء المروانيين على الخالفة، الذي كان من نتائجه أن زاد من 

ضعف الدولة وقلل من هيبتها وأن أغرى الطامعين فيها، فأخذ يغتنم هذه الفرصة كل من 

 من رؤساء الطوائف والموالي.نفسه القدرة يانس في 

ولم تكد الدولة الموية تبلغ وينفرط عقدها، حتى انقسمت إلى دول ضغيرة يحكمها ملوك 

عرفوا في تاريخ الندلس "بملوك الطوائف" ضبطوا نواحيها وجعلوها عواصم الحضارة، 

 في "هود بني" دولةوتنافسوا في أبهة الملك وفخامة الشأن، ومن دول الطوائف نذكر 

 اشبيلية ملوك "عباد بنو"و بطليوس في "األفطس وبنو" بلنسية في "عامر وبنو" سرقسطة

 حكمهم، تأسيس في الزعماء أبرز من زيدون  ابن كان الذي "جهور بنو "و األندلس، بغر و 

 م1031هـ/ 422سنة  من حكمهم دام األموية الخالفة سقوط بعد قرطبة في دولتهم قامت

م وحاكمهم الشيخ والعالم أبو الحزم بن جهور" الذي سماه ابن 1080هـ/463 سنة الى

 (2)الخطيب "بشيخ الجماعة".

                                                           
 ،)ت د. (، )ط د.( بيروت،لبنان العربية، النهضة دار األندلس، في العربي األدب :عتيق العزيز عبد 1

 .93 ص
م، 2009ناهد أحمد الشعراوي: دراسات في األدب العربي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر،  2

 .136)دط(، ص 
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 طمع من يظهر ما على يخلو وكان لالنهيار، األموية الخالفة تداعي زيدون  ابن شهد

 حتى ذكوان، آل جهور آل من أصدقائه مع األمر يتداول كان ولعله الدولة، تلك من بنصيب

 1031ه/ 422سنة  المروانية الدولة انقراض عن المتتابعة الفتن وأسفرت .الخطب تفاقم

 العامرية، الدولة عهد منذ واالدارة بالحكم التمرس قديم وكان جهور، الحزم أبو فبرز ،(1)م

 فلم قرطبة، بحكم استبد حتى زيدون  ابن فساعده الرأي وصواب النظر وبعد بالدهاء معروفا

 في فوفق المجاورين الطوائف ملوك لدى الوزارة كلفه ثم بالوزارة، اليه وعهد استدعاه أن يلبث

 جهور ابن لدى المكان أثير وكان اليهم ميله ويتمنون  به يعجبون  الملوك كان حتى وفادته

 .السابقة والمساعي القديمة الصداقة على الرغبة نافذ الكلمة مسموع

 الجفاء بسبب السجن، غياهب الى العز أريكه من انتقل أن لبث ما زيدون  ابن الشاعر لكن

 لقضية السجن في به زج قد زيدون  بابن فاذا "والدة" بسبب عبدوس ابن وبين بينه وقع الذي

 صاحب االرضاء اعتياطي حكما المكوي  بن هللا عبد محمد أبو القاضي فيها افتعل تافهة

 (2)م(.1040ه )أواخر  432سنة أوائل واللصوص المجرمين حبس في وزيره فطرح السلطة

 السجن لواقع ورفضه األسى حالة اظهار ألجل والشكوى، المائيات بين زيدون  ابن مزج وهنا

 (3)فيقول: 

 انبجاس الصخر من ء ###فللما الدهر قسا ان

                                                           
 .78 ص واألندلسي، المغربي األدب فزاري: أمينة 1
 .81المرجع نفسه، ص 2

 .148 ص الديوان، زيدون: ابن 3
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 احتباس فللغيث سا ###محبو أمسيت ولئن

 بن المعتضد الى ويلجأ الحزم أبي بن الوليد أبي من بتواطؤ سجنه من ويفر الحيلة الى فيعمد

 تشرده في وهمه قرطبة ضواحي من الزهراء في مدة ويختفي يعود ثم اشبيلية، في عباد

 برضى فظفر عطفها، واستعادة والدة واسترضاء نعمته، واستعادة جهور ابن استرضاء :أمران

 هذا عززوقد  السابق، مركزه الى فأعاده( 1)م(1042ه) 434سنة  دولته آخر في الحزم أبي

 من كان ما ينسيه كاد حتى عليه وعطف الشاعر قرب حين الحزم أبي بن الوليد أبو المركز

 ملوك من الجزيرة أمراء لدى والسفارات الدقيقة المهمات في اليه يعهد وكان أبيه جفاء

 (2):قائال جهور بن الحزم أبي األمير رثاء في الشاعر يقول .الطوائف

 الصبر ساعد لو الصبر مناها قلوب ### األسى من عليك، ذابت قد الحزم أبا

 قدر الردى مذطواك لنفيس، فما ###أهله بالذخائر يفجع الدهر دع

 النكر الحادث فارقتنا مذ ويعرف ###جليلة وهي بعد، الرزايا تهون 

 والوعر السهل يثني أثر لها ###يزل لم السحابة فقدان فقدناك

 .) المفجع الحادث :النكر الحادث /المصائب :الرزايا(

 أنبع الذي كالروض جعلها التي بشمائله ويتغنى الحكم، بواليته جهور بن الوليد يمدح وقال

 (3):الغمام ماء عليه نسكب حين باألزهار

                                                           
 .83 ص واألندلسي، المغربي األدب فزاري: أمينة 1
 .97 ص :ديوانه :زيدون  ابن 2
 .109ص  نفسه: المصدر 3
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 الباكي الغمام أضحكه كالروض ###خالئق الوليد أبي للجهوري 

 مالك خير للملك تدبيره ### مهذب منه الدهر يسوس ملك

 .المطر أنبعه الذي بالروض األخالق تلك رسم

 (1):جهور بن الوليد أبي األمير أم ييرث قالو 

 الزهر ابتسم تربها في استعبرت اذا ### غمامة عهد األرض تلك وعاهد

 .) مطرها تساقط والمقصود دمعتها جرت :استعبرت(

 لحسد عرضة فاتئ ما لكنه( م (1049 ه 441 سنة حتى النعمة تلك في زيدون  ابن ظل

 (2).الحزم أبي والده في كان ما الوليد أبي على تأثيرهم في كان حتى الخصوم، وكيد الحساد

 فرأى الوالد، زمن له تعرض قد كان لما ثانية مرة التعرض يشأ ولم بالجفاء زيدون  ابن أحس

 )عباد بني دولة في(باهلل المعتضد بالد فقصد نفسها، السنة في قرطبة بالط ترك في الحكمة

 المعتضد استقبله اشبيلية وصوله وحين اشبيلية، في عباد بن محمد بن وعباد عمر أبي

 أدباء من عدد اشبيلية بالط الى سبقه كما والسياسية، األدبية شهرته سبقته وقد حارا، استقباال

 الخير صلة كان الذي مسلمة بن عامر أبو المخلص زيدون  ابن كصديق المشهورين قرطبة

 الى دولته أمور وجميع وزارته مقاليد جميع ألقى األخير هذا عباد، بن والمعتضد الشاعر بين

 لما مشورته، دون  أمرا يقطع وال خلواته في يجالسه ،وصحاباته خواصه من وجعله زيدون  ابن

                                                           
 .103 ص نفسه: المصدر 1
 .82 واألندلسي، ص المغربي األدب فزاري: أمينة 2
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 يقارب ما العزم وتمام السلطة ملء في قضى األندلسية، السياسة في خبرة من له كان

 .وحسد دس من وزارته اعتور ما رغم على سنة، عشرين

 (1):المعارك في عدته وغزارة وكثافة وقوته جيشه بشجاعة ويشيد المعتضد يمدح وقال

 وأكثف مكفهرا منها ألحفل ### انه الغيم يقسم بخميس عدا

 يقصف نواحيه في رعد وللطبل ### برقه األنسة زرق  من الغيم هو

 )الغبرة الى لونه الضارب :المكفهر/ وواسع أعظم :منه أحفل /الجيش س:الخمي(

 فوصفها حرمه مع بها بالتنزه له سمح التي المعتضد حدائق احدى يصف الشاعر وراح

 (2)فقال: وصف أجمل

 عدن جنة نعماك بوأتني

 الى أهداه  تفاح مع قوله في المزن  سخاء يشبه الذي بالسخاء تفيض يده جعل كما

 (3):المعتضد

 صوبها يعرض أن من م ### الغما يئس يد وله

 محمد القاسم أبي هللا علي المعتمد ابنه فخلفه المعتضد توفي م(1068ه) 461سنة وفي

 .أبيه وفاة اثر على الحكم ولي والذي الثاني

 (1):المعتضد األمير رثاء في زيدون  ابن قال

                                                           
 .263 الديوان، ص زيدون: ابن 1
 ص :نفسه المصدر 2
 .272 ص نفسه: المصدر 3
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 .الزهر ابتسم تربه في استعبرت اذا ### سحائبا عقد اللحد ذاك وعاهد

 وفي وأدبا، سياسة وتوافقا وأدبه اآلخر بشعر معجبا كان الرجلين كال أن تفاهمها في وزاد

 الى الشاعر فعاد لملكه، عاصمة وجعلها قرطبة عباد ابن فتح )م (1069 ه 462 سنة

 (2)قائال: أباه مدح كما الشاعر مدحه األول وقد وطنه

 تتبسم فاغتدت عليها، وهنا ### الحيا بكى الرياض، محاسنه ضحتف

 يتغيم والندى يشمس والبشر ### يدني والتواضع يبعد بالقدر

 كرم مع متوافقة العميم القطر وتعطي تثمر حتى لونها وتجهم وتبلدها الغيوم تكاثف جعل

 .عطائهو  األمير

 :نفسي منظور من الماء لوحة :ثانيا

 وثورة ركابه، في يسير جامح وميل نداءها يلبي النفس في حاجة زيدون  ابن عند والدة حب

 أحبها والمرض، الجنون  حد الى يهواها الغاوية، المرأة  رجل فهو تيارها، في يندفع القلب في

 يصور مرحلة :مراحل ثالث يمثل فيها شعره وكان صادقا، حبا الوزير الشاعر زيدون  ابن

 (3)القاتل. يأسه فيها يصور مرحلة ثم بالجفوة، شقاءه فيها يصور ومرحلة بالحب، سعادته

 وروى  بمودة، مودة وبادلته الحب، فبادلته قلبها، له ألن حتى "والدة" من يتقرب الشاعر راح

 أحد في يوما غنهما وأنها ،" عتبة " اسمها قينة جارية " لوالدة " كان أنه الرواة  بعض

                                                                                                                                                                                     
 .350 ص الديوان، :زيدون  ابن 1
 .372 ص نفسه، المصدر 2
 .143 ص ،)ط .د( ،)ت د( القاهرة، المعارف، دار واللغة، والشعر التراث في ضيف: شوقي 3
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 وضربت الجارية الى بالميل اتهمتهو  والدة فتجهمت االعادة زيدون  ابن فسألها مجالسهما،

 (1)قائال: الضعيف المطر بسقوط عتبة دموع مشبها فقال عتبة،

 ضربي تشتهي والدة ولكنما ### به أتت لذنب عتبى ضربت وما

 الرطب بالعنم الدمع طل وتمسح ### به عاثرة الذيل تجر فقامت

 .)المخضون  البنان به يشبه حمراء ثمرة له شجر :العنم(

 داعية والفراق الشوق  شدة تشكو فكتبت جفوة، بينهما ونشأت العاشقين، بين الحال وساءت

 (2)قائلة: الكثير المغدق بالمطر الشاعر حوت أرض كل هللا يسقي بأن

 معتقي التسوق  رق  من الصبر وال ### ينقضي البين أرى  ال الليالي تمر

 مغدق الودق هاطل سكوب بكل ### منزال لك غدت قد أرضا هللا سقى

 .)القطر الكثير المغدق /المطر :الودق / العبودية :الرق  /الفراق :البين (

 وذهبت األبد، الى عنه وسلت وجفته بهجر، هجرا فبادلته بينهما، الحال اشتد فقد ذلك ومع

 به مرت فقد " عبدوس بن عامر أبو "الوزير وهو آخرا عشيقا لها فاتخذت ذلك من أبعد الى

 (3)تعاكسه: فقالت بيته قرب بركة تنظيف على يشرف يوما

 بحر فكالكما فتدفقا ### مصر وهذه الخصيب أنت

 .بينهما العالقة ترسخت وبذلك قلبها، من التمكن في نجح كما والدة شباك في فوقع

                                                           
 .382 ص الديوان، زيدون: ابن 1

 .354 ص ،)ط .د( 2003 األردن، أسامة، دار العربي، الشعر أميرات موسوعة :شاور أبو أحمد 2
 .355 ص السابق: المرجع 3
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 تارة يعاتبه وشدة، جدة في " عبدوس ابن " مهاجما اليه والدة يعيد أن " زيدون  " ابن حاول

 ال الذي كالسراب ألنها له ملكا تكون  لن والدة بأن له يبين أن وأراد، أخرى  تارة ويحذره

 (1)قائال: به االمساك أحد يستطيع

 ومض وبرق  براءى سراب ### والدة عهد من وغرك

 فرض من على تقول فيها ن ### الظنوو  بها الوفاء تظن

 صاحب " جهور ابن " خلع تستهدف بمؤامرة االشتراك تهمة له يدبر أن بالوزير حدا مما

 .عبدوس البن الجو وخال السجن في " زيدون  ابن " فألقى قرطبة،

 لنا يبث أن أراد هجرها، مرارة وذاق محياها عنه وحجب لقياها من زيدون  ابن يئس ولما

 (2)قائال: والهجر الفراق نتيجة ألم من يعانيه ما لنا ويصور أحزانه

 قلبي من محلك حسفا سمتني وان ### الصدى على عذبا للماء م فديتك

 سكب على سكبا الدمع قراها جعلت ### صبابة حشاي ضاقت ما ولوالك

 (3)أيضا: وقال

 بزاهد فيك ليس فيمن وزهدت ### مباعد غير باإلعراض باعدت

 البارد بالزالل أشرق  أصبحت ### ماله هجرك ماء من سقيتني و

 ) العذب الصافي :الزالل الماء /غص :أشرق  / صد :أعرض(

                                                           
 .155 ص الديوان، زيدون: ابن 1
 .442 ص نفسه: المصدر 2

 .408 الديوان،ص زيدون: ابن 3
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 (1)قائال: لتكديره وسعت بينهما كان الذي المحبة عهد ضيعت والدة أن زيدون  ابن ويرى 

 .كمل وداد نقص وحاولت ### صفا عهد لتكدير سعيت

 .خجل من ثقتي أعفيت وال ### أذى من مقتي عوفيت فما

 .) المحبة :المقة (

 فقد لشخصيتها، مالءم بأنه يرى  فهو به االمساك أحد يستطيع ال الذي بالماء شبهها كما

 (2)قائال: واقفها على الثبات ترفض ألنها وتقلب خيانة وعالم غدر، موئل وجدها

 مخضه من زبدته ويمنع ### قابض على يأبى الماء هي

 :فني منظور من الماء لوحة :ثالثا

 تعتبر التي للطبيعة ووصفة والخمر للمرأة  كوصفة الموضوعات، مختلف في زيدون  ابن أبدع

 الجمال ينبوع فتفجر وبساتينها، أزاهيرهاو  برياضها استهوته آنذاك، الشعراء الهام مصدر

 .به المحيطة الطبيعية للمؤثرات خضوعه على يدل مما عنده، اللوني

 من ذلك ونلمس المختلفة الماء وصور اللون  بين شعره في مدح قد زيدون  ابن أن ونالحظ

 (3):بقرطبة أنسه مجالس متذكرا قوله منها الشعرية األبيات من العديد خالل

 خضر حدائق في يتغلغلن ### زرق  جداول الى نغدو حين

 عفر النبت مصقولة وبواد ### حمر الحسن مجلوة هضاب في

 غبر مطارف في والجو بال، ### السر مذهبة الشمول نتعاطى
                                                           

 .396 ص نفسه: المصدر 1
 .155 ص نفسه: المصدر 2
 .170 ص الديوان، زيدون: ابن 3
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 الباردة الخمر :الشمول /بيضاء وهي عفراء )ج(:العفر /ناضر نبت ذات :النبت مصقولة(

 .)الغبار بلون  الذي وهو أغبر )ج(:الغبر /الخز من الرداء وهو مطرف )ج(المطارف

 والتأمل للهدوء يرمز للماء صفة هو الذي األزرق  اللون  بين األول البيت في الشاعر ومزج

 الماء وخز الشجر وورق  حشائش من فيها بما الحدائق لون  يمثل الذي األخضر واللون 

 خالل من جمالية مسحة أضاف قد فالشاعر وبذلك والراحة السكينة الى يرمز وغيرها،

 .العيش وجمال السعادة عن المعبر بالهدوء الموحية وألوانها الطبيعة عناصر مزجهبين

 (1)بقرطبة: صباه أيام متذكرا وقال

 ومجلس بالعقيق ملهى ويارب

 نرجس بأحداق ترفو ترعة لدى

 مؤيس الجال مطمع هواء بطاح

 تتألأل كأسها في بدت ما اذا ### مشمس الراح سنا من ولكن مغيم

 ) .الحصى دقاق فيه الماء مسيل :البطاح /النظر يديم :يرنوا(

 له ظهر اذا شمس نور نضره في تبدو الغائم الجو خلقها التي والظلمة السوداوية أن فيرى 

 متضادتين صورتين بين جمع قد الشاعر فيكون  كأسه، في المتأللئ الخمر

 .) الشمس ونور الغيم وسواد ظلمة (

 (1):وقال

                                                           
 .482 ص السابق، المصدر 1
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 .الفتاك الصارم مثوى  والجفن ### حاجب المنتزه للشمس والدجن

 للحزن  يرمز والذي المظلم السحاب يمثله الذي األسود متضادين، لونين بين الشاعر جمع

 عبر فقد وبذلك والتفاؤل، والحرية للخير يرمز الذي الشمس ونور والتشاؤم، والخوف واأللم

 .الشمس نور يحجب الذي المظلم السحاب بصورة السجن ظلمة عن

 (2)والدة: حبيبته مع أليامه متشوقا وقال

 اشفاقا فاعتل لي رق  كأنه ### أصائله في اعتالل وللنسيم

 أطواقا اللبات عن شقت كما ### مبتسم الفضي مائه عن والروض

 .) الصدر من القالدة موضع :اللبات(

 وبذلك والوضوح، البريق هو والماء الفضة بين الجامعة والصنعة ،الفضة بلون  الماء جعل

 صدر أبيض، صدر على المتدلية بالقالدة وبريقه ووضوحه صفائه في الماء شبه قد يكون 

 .الفضة كلون  الناصع الوجه ذات والدة

 المرتبطة المواضيع مختلف عن تعبير هو المختلفة الماء وصور اللون  بين المزج هذا فكان

 .الذاتية وتجاربه الحياة في بخبراته

 الحركة بين شعره في تتردد فنجدها زيدون، ابن "مائيات" في بارزا حضور " للحركة " أن كما

 (3)عباد موت اثر قوله في السريعة الحركة فنجد " الهادئة الحركة "و " السريعة

                                                                                                                                                                                     
 .112 ص نفسه، المصدر 1
 .399 – 398 نفسه،ص المصدر 2
 .378 ص السابق، المصدر 3
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 حمام منه حم قد بطاغية ### موكل النعي أن سرنا لقد

 جهام وهو الغيث عليه ومر ### الصدى ذلك عن المزن  صوب تجانب

 القبر :الصدى /السحاب مطر :المزن  صوب /ابتعد :تجانب /موته وقت قرب :حمامه حم(

 (.فيه ماء ال الذي السحاب :الجهام الغيث

 .السحاب عليه يجود وأال قبره المطر يسقي بأال دعا فقد

 واللوم العتاب كلمة " عبدوس ابن " والدة حب في منافسه الى فيها وجه قصيدة في وقال

 يمكن ال الذي بالماء فشبهها مواقفها على الثبات ترفض التي والدة فيها يهجو والتهديد،

 (1)به: االمساك

 ومض وبرق  تراءى، سراب ### والدة عهد من وغرك

 فرض من على تقول فيها ن ### والضنو بها، الوفاء تضن

 مخض من زبدته ويمنع ### قابض على يأبى الماء هي

 (2):السجن لواقع ورافضا شاكيا وقال

 انبجاس الصخر من ء ### فللما الدهر قسا ان

 احتباس فللغيث سا ### محبو أمسيت ولئن

 .) وتفجر انفجر :وتبجس الماء انبجس(

                                                           
 .155 ص نفسه، المصدر 1
 .148 نفسه،ص المصدر 2
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 شك بدون  آت الفرج فان علي الدهر وطأة اشتدت لئن :يقول وكأنه

 )احتباس انبجاس، يمنع، يأبى، تجانب،( 

 النوع هذا على والشواهد السريعة، بالحركة توحي كما الشدة من بشيء توحي مفردات كلها

 تحويه بما السوداوية المشاعر فيها تتأجج التي والتجارب المواقف في تظهر أنها الحركة من

 .وحزن  وغضب كره من

 بن الوليد أبا مدح حين ومنها كثيرة، ذلك على فالشواهد الهادئة الحركة يخص فيم أما

 (1)قائال: جهور

 .الزهر أنبع ما مثل عيش وزهرة ### ظالله تندى األمن لديه لبسنا

 (2)وقال:

 البرد توضع ال حيث ثناه تبث ### الصبا توضعه البر حديث لنعم

 الخلد حسنها عن يعم لم صورة له ### وطالعت الرباب، سمع في تغلغل

 )بريد )ج(:البرد/شيء أو حسن من الرجل عن به أخبرت ما :الثنا/ تحمله :توضعه(

 الهوى  وثرى  الشباب ماء معه الذي كالغصن رآه حيث الرشيق صاحبته قوام يصف وقال

 (3)األمل: وثمار

 األمل وجناه الهوى، تراه ### الشباب ماء ترشف وغصن

                                                           
 .96ص السابق، المصدر 1
 .92 ص نفسه، المصدر 2
 .198 ص نفسه، المصدر 3
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 المقل كر ضعيفة وترنو ### الوشاح طي لطيفة تهادى

 الى عودتها :المقل كر/النظر مديمة تنظر :ترنو/ تتمايل :تهادى/ وامتص شرب :ترشف(

 .(المرة بعد المرة الظهور

 (1):والدتها مع سائرة صاحبته مصورا قالو 

 المقتبل الصبا روض بيانع ### الربا روض يهادين مشين

 بدل تثنى قضب ومن ### بريح تثنى قضب فمن

 بطل تندى زهرات ومن ### بمسك تندى زهرات ومن

 .العطر المسك وندى الطل ندى بين فشتان الزهرات، على الندى سقوط الشاعر صور

 كما بالهدوء، توحي مفردات كلها )تندى زهرات الماء، ترشف الرباب، تغلغل األمن، لبسنا(

 .وغيرها والحب الحنين مشاعر فيها تظهر التي للمواقف أكثر مناسبة أنها

                                                           
 199 ص نفسه، المصدر 1
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 خاتمة:
 خلص قد - "نموذجا زيدون  ابن األندلسي الشعر في الماء برمزية " المعنون  بحثنا فموضوع

 :كاآلتي وهي النتائج من جملة الى

 .عنده الشعرية الصورة مصادر أبرزو  الشاعر إلهام مصدر هي األندلسية الطبيعة -

 .األندلس لبيئته وصادقة دقيقة صورة زيدون  ابن شعر يعد -

 السياسية باالضطرابات تتأثر لم وشاعريته بحياته، زيدون  ابن شعر ارتباط -

 .به المحيطة واالجتماعية

 .شرق مال في الطبيعة لشعر امتداد األندلسي الطبيعة شعر يعتبر -

 .الخصوص وجه على زيدون  وابن عامة العربي الشعر في كبيرة أهمية للماء -

 تعجز قد معان عن عبرت والتي "الماء " على الدالة باأللفاظ زيدون  ابن شعر ثراء  -

 .عنها التعبير عن العادية اللغة

: الورود كثيرة صورا نجد اذ متفاوته، بنسب " الماء صور " زيدون  ابن وظف  -

 وصورا" ومفرداته كالسحاب "الورود متوسطة وصورا ،" وصفاته مفرداته كالمطر"

 .ومفرداتها والجداول والسيول كاآلبار .الورود قليلة

 .الحياتية وخبراته الذاتية بتجاربه المائيات الشاعر ربط -

 .متالزمان والماء المدح فكان والعطاء، والجود الكرم بمظاهر أكثر المائيات ارتبطت  -
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 ما بين جمع في المعنوية الوظيفة الى )الحس( البصرية الوظيفة من "المائيات " حول -

 .معنوي  هو وما حسي مادي هو

 .) وفنيا ابداعيا (واعيا استخداما " الماء وصور ألفاظ " استخدام  -

 االيجابية الدالالت بين تترواح داللتها فجعل الماء، بألفاظ التالعب يحسن الشاعر  -

 والسلبية

 الدالالت ومنها الدالالت من مجموعة فعكست للحال مناسبة ألفاظه جاءت -

 .والفنية والنفسية االجتماعية

 الشاعر خضوع على دليل وهذا والحركة باللون  الشاعر عند " المائيات " ارتباطا  -

 أدبه في المؤثرة العوامل أهم من تعد الطبيعية للمؤثرات



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
49 

 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال المصادر:

، 1978، دار صادر، بيروت، 1ابن خلكان: وفيات االعيان، نح احسان عباس، م  -

 .دط

 .1 ط م، 1990 لبنان، بيروت، الجيل، دار الفاخوري، حنا حت  :ديوان :زيدون ابن -
 .ط د س، د للطباعة، مصر نهضة العظيم، عبد علي تح رسائله،و  زيدون  ابن ديوان -

 .ط د م، 1913 القاهرة، األميرية، المطيعة ،2 ج األعشى، صبح :القلقشندي أحمد العباس أبو -

 :ثانيا المراجع

 .)ط .د(، 2003 األردن، أسامة، دار العربي، الشعر أميرات موسوعة :شاور أبو أحمد -

 المكتب األيوبي، ياسين حواشيه وفهارسه، له ووضع جمعة وفرحة وقدم الديوان، :القيس امرؤ -

 1ط م، 1998 بيروت، االسالمي،
 .1م، ط2006ابن خفاجة: الديوان، تح: عبد هللا سندة، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  -

 .دط م، 2008 الجامعية، المعرفة دار األندلس، في الشعراء ترسل :سليمان الرزاق عبد سالم -

 .)ط .د( ،)ت د( القاهرة، المعارف، دار واللغة، والشعر التراث في ضيف: شوقي -

 موضوعاته وفنونه، االندلس في العربي االدب تاريخ في الوافي :عتيق العزيز عبد -

 .1 ط م، 2012 عمان، للنشر والتوزيع، غيداء دار

 غيداء، دار موضوعاته وفنونه، االندلس في العربي االدب تاريخ في الوافي :توفيق ابراهيم عمر -

 .1ط م، 2012 عمان،

 .1 ط م، 2002 عمان، األردن، أسامة، دار الغزل، قصائد أجمل :غيث يوسف -



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
50 

 ،)لبنان( طرابلس للكتاب الحديثة المؤسسة األندلسية، األشعار في الحواسية :العيد محمد يوسف -

 ط د م،2002

 ثالثا المعاجم:

 المكتبة الوسيط، :، أحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، محمد علي النجارمصطفى ابراهيم -

 .1 ط م، 1960 تركيا، االسالمية،

 ط م، 2004 لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان :منظور بن مكرم بن محمد الدين جمال -

 .15، ج14، ج13، ج12، ج11، ج10، ج8، ج3، ج1ج.3

 



 الفهرس:
 

 
51 

 6 ................................................................................. المقدمة

 4 ................................................................................. المدخل

 9 ....................................................................... الطبيعة: أنواع-1

 12 ...................................................... االندلسي: الطبيعة شعر مميزات

 15 ......................................................................... الفصل األول

 16 ............................................................................... تمهيد:

 17 ........................................................ ومفرداته: السحاب صورة أوال:

 17 ............................................................................... :الربابة

 18 ............................................................................. :الوطفاء

 18 ............................................................................. العارض:

 19 ............................................................................... :المزنة

 19 ...............................................................................:الدجنة

 20 ............................................................................... :الغيمة

 20 .............................................. وصفاتها( )مفرداتهااألمطار  صورة ثانيا:

 21 ............................................................................... الوابل:

 21 .............................................................................. الوكف:

 22 ............................................................................... الغيث:



 الفهرس:
 

 
52 

 23 ............................................................................... الرهمة:

 23 ............................................................................... :القطر

 24 ............................................................................... الندى:

 24 ............................................................................ الشؤبوب:

 24 ............................................................................... :العهاد

 25 ................................................................................ الطل:

 25 ............................................................................... كدر:ال

 26 ............................................................................... الوشل:

 27 ............................................................................... :الغمر

 28 ............................................................................. :السلسال

 28 ............................................................................... القراح:

 28 ......................................................... ومفرداتها: اآلبار صورة ثالثا:

 29 ............................................................................... الجمة:

 29 ................................................................................. العد:

 29 .......................................................... ومفرداته: السيل صورة رابعا:

 29 ............................................................................... السيل:

 30 ..................................................... ومفرداتها: الجداول صورة خامسا:



 الفهرس:
 

 
53 

 30 ............................................................................... الثغب:

 32 ........................................................................ الفصل الثاني

 33 ................................................ أوال: لوحة الماء من منظور اجتماعي:

 38 ................................................... نفسي: منظور من الماء لوحة ثانيا:

 41 ..................................................... فني: منظور من الماء لوحة ثالثا:

 47 ............................................................................... خاتمة:

 49 ............................................................. قائمة المصادر والمراجع:

 الملخص:

 



 

 الملخص
 
 



summary: 

The nature of beautiful Andalusia is a source of joy that inflamed the 

poets, so they began to draw from them and draw different poetic 

paintings, which they put into their experiences, emotions and 

imagination. They derived their culture by referring to the 

environment around them, considering the poetry as an echo of the 

social environment or nature. 

The satisfaction of nature was one of the most important topics that 

dominated the poets of the Andalusian era, including Ibn Zaydun, the 

poet of the famous Arab love of nature, including water, so he wakes 

from it and draws from its meanings until the water became a 

prominent feature in his poetry. 

key words: 

- Water, Nature poetry, Water pictures, Water paintings. 

Cloud, rain, wells, stream, streams. 

 



Résumé : 

La nature d'al-Andalus est un beau poètes Aqraih ressources 

réveillèrent douce, afin qu'ils les commencer, le dessin et les panneaux 

de treillis de peinture variées, des expériences et déposé leurs 

émotions et Okhalthm, ont tiré leur culture par rapport à leur 

environnement, comme l'environnement social écho cheveux était la 

mère nature. 

La satisfaction était de la nature des sujets les plus importants qui ont 

dominé les poètes à l'époque andalouse, y compris Ibn Zaydoon, le 

célèbre poète arabe de l'amour de la nature, y compris l'eau afin qu'il 

les tire tire de leurs significations sont même devenus une 

caractéristique importante de l'aquaculture dans ses cheveux. 

les mots clés: 

- L'eau, la poésie de la nature, les images de l'eau, les peintures de 

l'eau. 

Nuage, pluie, puits, ruisseau, ruisseaux. 

 



 الملخص :

تعتبر طبيعة األندلس الجميلة موردا عذبا ألهب قرائح الشعراء، فراحوا ينهلون منها ويرسمون 
من خالل  ثقافتهم ااستمدو لوحات شعرية متنوعة، أودعوها خبراتهم وعواطفهم وأخيلتهم، فقد 

 طبيعة .المحيطة بهم، باعتبار الشعر صدى للبيئة اجتماعية كانت ام الرجوع إلى البيئة 

فكان االرتياح إلى الطبيعة من أهم الموضوعات التي سيطرت على الشعراء في العصر 
األندلسي، ومنهم ابن زيدون، شاعر العربية المشهور عشق  الطبيعة ومنها المائية فراح ينهل 

 منها ويستقي من معانيها حتى غدت المائيات ملمحا بارزا في شعره.

 الكلمات المفتاحية:

 عر الطبيعة، صور الماء، لوحات الماء.الماء، ش -
 السحاب ، المطر ، اآلبار ، السيل ، الجداول. -
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