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Abstract 
As the Arabs settled in Andalus and the poets deported there, Arabic Poetry 

began to make its way into existence, strengthens, and diverse arts, and it did not 
invalidate a long time, even Andalusians started to say Poetry in Arabic language. 
Remarkably, considering the prevalence of poetry in the Andalusian Society, as 
poetry was not a moratorium on the professional poets, but it was shared by the 
princes ,ministers, writers, scholars, philosophers and doctors etc. Andalusian 
Soceity due to its cultural composition based on Arabic Literature and science, so 
the nature of Andalus evoked emotions and moved the imaginations, and all these 
made the poetry breaths of Andalusian Society naturally and innately as most of its 
families turned to the poets. 

Allah bestowed Andalus charming nature and an ample beauty.. green 
mountains and beautiful plains, and twittering birds on Afnan trees… all of that has 
an impact in the beauty of Andalus, its environment is blessed with beauty, and 
imbued with shades, lush and charming colors , it breathes in fragrant and perfumed 
atmosphere compounded by the splendor and glory that permeates the shores of 
citizen's charm, and manifestations of sedition that sends a fascination and 
amazement in the soul. This was reflected in the Andalusian Poetry in general, where 
the crowed represent colorful diverse images and natural environment in this area 
called Andalus. Hence,the image of Andalus formed in converged minds with its 
descriptions, colors and divisions. 

In this research paper emphasis is laid on the emitters of Natural Poetry and 
its significant characteristics in Andalusian Poetry.  

Keywords: Indroduction of the Poetry of Nature ,The Poetry of Nature in 
Andalusian Arabic Literature, Emitters and characteristics, 
Anthology of Andalusian Poetry. 

  :شعر الطبيعة
. هام اإلنسان  بالطبيعة منذ أن فتح عينيه على حماسنها وتطلع حبب إىل مجاهلا وروضها ورونق مسائها 

. وكانت وحي من استلهمها . وقد وجد فيها الشاعر والكاتب ، ومنذ القدمي ، مرتعاً خلياله ومقيالً ألفكاره 
    .بالكلم اخلالد واللوحة الناطقة فيجود. ظلها  ها ، وهدوءطلِّتنشيه باهتزاز أزهارها وانسياب جداوهلا ، وتأللؤ 

وقد أطلق . ، جاءنا من اآلداب الغربية  وكان له فيها أصوله تعبري جديد يف أدبنا" شعر الطبيعة " و
يف أواخر ) Romanism(النقاد الغربيون على الشعر الذي كان من أهم مظاهر احلركة اإلبداعية الرومانية
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خصبة لنمو العواطف وقد وجد الشعراء اإلبداعيون يف الطبيعة ميداناً فسيحاً حلرية العمل ، وتربة 
صديقة " الرومانسيون " والطبيعة كما يفهمها . لألسلوب القوي الصريح اإلنسانية ، وموضوعاً أكثر مالءمة 

ا املناجاة ويبوحون إليها فيستسلمون إليها ويشاطرو. وفية حيبوا ملا متنحه من مجال حلسهم وهدوء لنفوسهم 
قة ، ولذا فهم نفوسهم التعبة القللوكثرياً ما تكون ملجأ . بعواطفهم وآالمهم ، ويصوروا بقساوا ومجاهلا 

وقد كان جان جاك  .يفرون إليها ناشدين بالقرب منها طهارة احلياة ونعيم السعادة مع من حيبون ويعشقون
  .ذا احلس الطبيعي العميق  روسو من أوائل الكتاب الذين غذوا األدب الفرنسي

اليونانية اليت تغنت جبمال على أن هذه احلركة كان هلا جذور يف املاضي ، فهناك الكثري من اآلثار 
مل  ويف الواقع أن شعر الطبيعة مبعناه العام. الطبيعة وقد ظفرت اإللياذة و األوديسة بقسط مجيل من هذا الفن 

إال أنه ساد وعمقت فلسفته  ومتيز . يكن مقتصراً على عصر دون آخر ، بل كان قسمة بني مجيع العصور 
  .شعراؤه يف احلركة اإلبداعية 

  :طبيعة يف األدب العريبشعر ال
  فما هي الطبيعة يف أدبنا العريب ؟ وعلى أي شكل قاهلا الشعراء ؟

عرف الشعر العريب القدمي شعر الطبيعة على الشكل الذي أوحت به البيئة البدوية ،وقد يأ للشاعر 
تارة ببصره وأخرى  الطبيعة ويبثها آالمه ويفنت ا ويصورها  اجلاهلي من هذا الفن حظ وافر ، فأخذ يتأمل

ويقف على أطالل الديار فتثري شجونه ، ومتلك عليه الناقة البعري والفرس فؤاده ، وتستهويه الصحراء . بقلبه 
فالشعر اجلاهلي مثل احلياة البدوية من هذه الناحية . حبيواا ورماهلا وآهلا و واحاا وجنومها وبرقها ومطرها 

، فقد مثل هذا الشعر الرعوي الطبيعة حبيواا   1شعر الرعوي يف البيئة الغربية وصورها على النمط الذي مثله ال
وطيورها وغاباا وحقوهلا ، وبدا فيه احلب للحياة الريفية ، ولكنه مل يصدر يف  اجلملة عن املالحظة الذاتية 

  . 2والشعور بل عن التقليد والتخيل 
املنحى ، وبقي على الغالب صورة ملا تراه العني أكثر وقد حنا شعر الطبيعة يف فجره عند العرب هذا 

  .من أن يكون مشاركة للعواطف اليت توحي ا الطبيعة وانفعاالً ذاتياً للشعور 
وقد تناول شعر الطبيعة يف العربية ، كما تناول عند الغربيني ، الطبيعة احلية والطبيعة الصامتة ، ويقصد 

صناف احليوان ما عدا اإلنسان ، وبالطبيعة الصامتة  مظاهرها ووجودها بالطبيعة احلية مااشتملت عليه من أ
  .املتجسد يف سهوهلا وحبارها ومسائها وبواديها وحدائقها وحقوهلا وما إىل ذلك 

وقسم بعضهم الطبيعة الصامتة إىل طبيعية وهي ما أشرنا إليه ، وطبيعة صناعية  وهي اليت عمل اإلنسان 
  .قصور والربك والزخارف املرمرية وما شابه ذلك يف تأليفها وتنسيقها كال

فهي . ، وأكثر إحياء للحس   الطبيعي ) الطبيعة ( والطبيعة  الصامتة الطبيعية أكثر مالءمة ملفهوم كلمة 
اليت حتدث يف النفس  ذلك احلس الشعوري الذي ينبض جبماهلا ، وما أصناف احليوان فيها ومنشآت اليد 
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وقد يكون وصف العصفور على غصنه . مبعناها احلقيقي ) الطبيعة ( فصلة عن روح البشرية إال متممات من
  .أكثر جتاوباً مع شعر الطبيعة من وصفه جمرداً عن الغصن والشجر والدوح واملاء 

وليس من صميم الطبيعة ، كفن شعري ، أن ندمج فيها وصف اجلمل والذئب واألسد وما شاها ، 
الوصف منه إىل شعر الطبيعة الذي حنب أن جند فيه خصائص مميزة تبدو يف هذا إن هذا الوصف أقرب إىل فن 
  .احلس الطبيعي والتجاوب الذايت

وإذا كان قد درج بعض النقاد على هذا التقسيم  فنحن نقبله كأمر واقع ولكننا ال نستطيع إال أن 
  :نعرف شعر الطبيعة بقولنا 

عليه يف جو طبيعي يزيده مجاالً خيال  الشاعر ، هو الشعر الذي ميثل الطبيعة وبعض مااشتملت 
  .وتتمثل فيه نفسه املرهفة وحبه هلا واستغراقه مبفاتنها 

وكلما كان شعر الطبيعة معرباً عن هذه املشاركة وهذا االستغراق ومصوراً  مجال الطبيعة وفتنها يف 
 الواقع معىن كلي يتعاون كل جزء والطبيعة يف. شىت مظاهرها كان هذا الشعر مزدهراً وحمققاً غرض موضوعه 

ويبعث يف نفسه شىت  من أجزائها على جعل هذا املعىن كائناً حيا خالداً يوحي لقلب الشاعر باحلب واجلمال
  .العواطف اإلنسانية السامية 

  فكيف وصف العرب الطبيعة إذا بعد أن قدمنا هذا التعريف ؟
حبها ومل تكن غريبة عنه ، ولكنها مل تتميز حينذاك لقد وصف الشاعر العريب منذ القدمي الطبيعة وأ

كفن شعري قائم بذاته ، وقد كان أكثر شعراء اجلاهلية يصورون الطبيعة بقسميها الصامت واحلي ، وكانوا 
على الغالب ينظرون إليها نظرة مصور ومع هذا فقد بدا على وصفهم الشغف ا  و بظواهرها  ، فهذا امرؤ 

ام  مشاهد الطبيعة فوصف الليل وشبهه مبوج البحر ووصف طوله فإذا به ال يتزحزح كأن القيس مل جيمد أم
حببال متينة  إىل جبل يذبل ، ووصف الربق  وجعل ملعانه كلمع اليدين تتحركان بسرعة أو  جنومه شدت 

الل كمصباح راهب ، ووصف الغيث وبدت فتنة الشاعر به ، مث وقف  على األطالل وبكاها ، وبكاء األط
  .مظهر من مظاهر وصف الطبيعة الذي يتجلى يف البث والشكوى والتجاوب مع البيئة الطبيعية 

وامرؤ القيس وصف أيضاً الطبيعة احلية فصور فرسه على شكل جدير باإلعجاب ، ووصف الناقة 
  .ومحار الوحش والظليم والنعامة  وكان وصفه يدل على التفنن واالستقصاء 

  .الطبيعة عند شعراء اجلاهلية كان تعبرياً عن البيئة البدوية ببساطة وصدق  ومن هنا يبدو أن وصف
وملا انتقل العرب من البداوة إال احلضارة وعرفوا نعيم احلياة وترف القصور ومجال الرياض ، تطور  

أخرى كالغزل  شعر الطبيعة ، ولكنه مل يستطع أيضاً أن يستقل كفن خاص وبقى هو والوصف ممزوجاً بأغراض
وكانت الطبيعة اليت وصفها الشعراء آنذاك ختتلف عن طبيعة البدوي يف عناصرها . واملدح والطرد واخلمر 

  .ومقوماا 
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وقد كان احلديث عن الطبيعة يف العصور العباسية تعبرياً عن مظاهر هذه احلياة اجلديدة الالهية اليت 
  .ية اليت فنت ا الشعراء وغري الشعراء عرفتها هذه العصور ووصفاً هلذه الطبيعة الند

على أن شعراء العصور العباسية ، على رغم وصفهم ملفاتن الطبيعة بدقة وإعجاب ، مل يكونوا 
لذلك نزعوا إىل الوصف املادي والعبث اللفظي . ليستطيعوا االندماج ا والتعبري عن خفايا شعورهم حنوها 

اد آنذاك مث اشتدت وطأته يف عصور االحنطاط حىت قضى على الروح متأثرين بتيار التأنق والصنعة الذي س
  .العفوية يف الشعر 

نقول هذا وحنن نعلم أن بعض الفحول يف هذه الفترة قد استطاعوا أن يضيفوا إىل أوصافهم املادية 
  .ة واحلب حبب للطبيعة حسا وذوقاً جعلهم يأتلفون معها ويستغرقون يف نشوة مجاهلا ويبادلوا العاطفة بعاطف

. فهذا أبو متام والبحتري وابن الرومي يقدمون لنا عن الطبيعة صوراً ذات نشاط وحياة ومباهج فاتنة 
انية على شكل مل يسبق إليه فلنسمع ابن الرومي يصف غروب الشمس وصفاً تتراءى فيه املشاركة الوجد

  :فيقول
    3يب ورساً مزعزعالى اُألفُقِ الغروقد رنقت مشس األصيل ونفضت             ع       
       ت  الدنيا   لقضىعدعا              حنبها   و  وشعل  بشقي عمرِها  فَتش4وشو  

وهذا ابن املعتز نراه تستهويه الصورة فيأيت شعره يف الطبيعة آية على إرهاف حاسة البصر وحسن 
  :إخراجه للصورة واألشكال كقوله يصور احتجاب الشمس وراء السحب استقباله لأللوان واألصباغ ودقة 

  مريض مدنف من خلف سترِ   كأَنَّ الشمس يوم الغيم حلظٌ                       
  :وقوله يصف اهلالل وصفاً فيه اء الصورة وترفها 

  أَنوارِه   احلندسا  من  يهتك         انظر إىل حسنِ  هاللٍ   بدا                     
  يحصد من زهر الدجى نرجِسا    من فضة             صيغَ  كمنجلٍ قد             

ويستوقفنا يف القرن الرابع اهلجري شاعر عبقري هو أبو بكر حممد بن أمحد الصنوبري وقد اجتمعت 
شعراء الوصف الذين عاصروا املتنيب فطغت لديه أكثر مقومات شاعر الطبيعة وكان من هذه الكوكبة من 

لقد كان الصنوبري شاعر الروض والزهر وقد صدر يف شعره عن شعوره الصادق حنو . عليهم شهرته العظيمة 
  .الطبيعة 

تلك هي أمساء يف مساء الشعر العريب ترسم لنا الشكل الذي قيل فيه شعر الطبيعة يف املشرق أتينا ا 
حال شعر الطبيعة يف األندلس ، وماهي الدواعي اليت جعلت هذا الشعر يزدهر يف  فما هي كمدخل لبحثنا ،

  .تلك األرض األندلسية احلبيبة 
  :بواعث شعر الطبيعة يف األندلس وخصائصه اهلامة

ترتفع فيها اجلبال . منح اهللا األندلس طبيعة فاتنة فكانت أغىن بقاع املسلمني منظراً وأوفرها مجاالً 
د يف بطاحها السهول الواسعة وجتري فيها اجلداول واألار وتغرد على أفنان أشجارها العنادل اخلضراء ومتت



 
 بواعث شعر الطبيعة يف األندلس وخصائصه اهلامة

327 
 

واألطيار وتنساب املاشية واألنعام يف مراعيها اجلميلة ويعمل الفالحون يف حقوهلا اخلضراء ويعطر النسيم جوها 
فاض املقري يف وصف طبيعتها الفتانة وأ. وقد حتدث عن مجاهلا كلٌّ من  حلها . املعتدل وبساتينها املشرقة 

  ).حماسن األندلس ال تستويف بعبارة ، وجماري فضلها اليشق غباره ( وجناا اهليجة وانتهى إىل أن 
وقد كان من أثر مجال األندلس أن شغفت ا القلوب وهامت ا النفوس ، فتعلق ا األندلسيون 

وأخذ الشعراء والكتاب . ماشاء هلم االستمتاع ستمتعون مبفاتنها مجيعاً وأقبلوا يسرحون النظر يف مخائلها وي
ينظمون كلمهم درراً يف وصف رياضها ومباهج جناا بعد أن فتحت يف نفوسهم قول الشعر وجعلتهم يرون 

  : جنة اخللد مبائها وظلها وأارها وأشجارها  –فيها كما يقول ابن خفاجة 
  ماٌء  وظلٌّ  وأار   وأشجار       دركُم           هللا  أندلس  يا أهل           

  ولو ختيرت هذا كنت أَختار      ماجنة اخلُلد إال يف ديارِكُم                     
وقد ملكت معاين هذا اجلمال نفوسهم واستحثت قرائح الشعراء فيهم وغذا أفضل غذاء ، وكان 

  :فحة من نسيم عليل ليصبح مع شاعرها ابن خفاجة يكفي أن ب على ساكن هذه اجلنة ن
  وريا    نفسِ   حسنٍ   إنَّ  للجنة  يف   األندلس                مجتلَى           
  ودجى   ظُلمتها     من    لَعس           من شنبٍ      فَسنا  صبحتها           
  !واشوقى إىل األندلس : صحت    فإذا  ماهبت  الريح  صبا                       

ومل يكن مجال الطبيعة يف األندلس هو وحده الذي ساعد على ازدهار شعر الطبيعة فيها ، بل إن احلياة 
إذ كانت الطبيعة مسرح حياة  ا واليت عاشها الشعراء كانت سبيالً هلذا االزدهار ،الالهية نفسها اليت أشرنا إليه

الشاعر الالهية ، ويف أحضاا استسلم للهوه وحبه ومخره ، وعكف يصور هذا اللهو وهذا احلب وهذا اخلمر 
  .يف إطار الطبيعة مقدماً لنا لوحات فيها العبري واألصباغ واأللوان 

  فما هي تلك اخلصائص اليت امتاز ا شعر الطبيعة يف األندلس ؟
ميثل تعلق الشعراء األندلسيني ببيئتهم وتفضيلها على غريها من البيئات ، بعد أن كان هو شعر  -1

وقد رأينا كيف أن ابن خفاجة يتعلق باألندلس ويراها جنة . هواهم متعلقًا بصور اجلزيرة العربية 
اخللد ، ويرى أن كل مافيها مجيل مطرب ، وإلبن زيدون وابن محديس ولغريمها من الشعراء 

 .ذا التعلق ، وهذا احلب كما رأينا فيما تقدم  مثل ه
هو شعر يصف طبيعة األندلس الطبيعية والصناعية ، فشعراء الطبيعة يصفوا كما أبدعها اهللا يف  -2

احلقول والرياض واألار واجلبال والسماء والنجوم ، ويصفوا كما صورها الفن جملوة يف 
ذوقهم جلمال  الطبيعة وتتضح ألواا وأشكاهلا واملساجد والربك  واألحواض فيكمل ت القصور

أمام نواظرهم فيزدادون هلا حبا وا تعلقاً ، وهم كذلك قد أتوا على أوصاف جديدة للطبيعة 
 .احلية كما فعل ابن خفاجة يف وصف الفرس والذئب 



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 15, 2015 

328 
 

ؤها الذين وهو شعر يصف األقاليم الطبيعية املختلفة لبالد األندلس ، فكان لبعض األقاليم شعرا -3
وابن سفر املريين يصف إشبيلية ، . فابن زيدون يتغىن بقرطبة وزهرائها . اهتموا بوصف ديارهم 

وأبو احلسن بن نزار يتعلق بوادي أشات فيصوره تصويراً ينم عن براعة مبا يتركه يف النفس من 
 :طراوة الندى والظل والشجر فيقول 

               جدو يهيج أفضت بك النعماُء  أذكرت ما       كلما يوادي األشات  
  قد   بردت   لفحاته   األنداء         ظلُّك   واهلجري     مسلَّطٌ  ِهللا                 

  .األندلس يعربون عن مشاهد طبيعية رأوها وعاشوا يف رحاا وأحسوا جبماهلا  وهكذا كان شعراء
ووصفها ميثل اجلوانب الضاحكة الندية   منها ،  الطبيعة عندهم طروب تبعث جو الطرب ، -4

وأكثر شعرهم يف الطبيعة وصف ملترتهام  وجمالس أنسهم وهلوهم يف أحضاا كما بدا لنا من 
 .األمثلة اليت جئنا على ذكرها فيما تقدم 

وصف الطبيعة عندهم متصل بالغزل واخلمر ، وهو طريق إليهما ، ولذا فقد رأينا شعراء  -5
ال يذكرون الطبيعة إال يف رحاب احلب بل ال يذكرون احلب إال يف رحاب الطبيعة ، األندلس 

وهم ذا مينحون غزهلم لوناً يجاً من اجلمال تقدمه ابن زيدون وابن محديس وابن خفاجة 
فغزل . وغريهم على امتزاج الطبيعة بالغزل واخلمر وما يقتضيه هذا االمتزاج من هلو وطرب 

وصف احملبوب ، باملكان الذي ضم هذا احملبوب وهو غالباً يهتم ، إىل جانب األندلسيني إذن 
الطبيعة ، بينما كان الغزل باملشرق يهتم ،على الغالب ، بالوصف املادي وذكر احلوار واللقاء 

 .كما كان يفعل عمر بن أيب ربيعة وشعراء مدرسته ومن جاء بعده 
املرأة صورة من حماسن الطبيعة ، والطبيعة جتد يف املرأة ظلها ومجاهلا ، ولذا كانت احلبيبة  -6

إم إذا تغزلوا صاغوا من الورد : ( وروضاًوجنة ومشساً وقد قال املقري عن شعراء األندلس 
خدوداً ومن النرجس عيوناً ومن اآلس أضداغاً ومن السفرجل وداً ومن قصب السكر قدوداً 

وهكذا كانت العالقة شديدة .5) ن قلوب اللوز و سرر التفاح مباسم ومن ابنة العنب رضاباً وم
 .فال تذكر املرأة إال وتذكر معها الطبيعة  بني مجال املرأة وبني الطبيعة

وشعرهم يعين بتشخيص الطبيعة وتصويرها على حنو إنساين متلؤه احلركة والنشاط كما يف شعر  -7
ة وغريمها وكما فعل لسان الدين بن اخلطيب يف موشحته اليت عارض ا ابن زيدون وابن خفاج

 :موشحة ابن سهل واليت مطلعها 
  زمانَ   الوصلِ   باألندلسِ  يا        همى الغيثُ جادك الغيثُ إذا            
  يف الكَرى أو خلسةَ  املُختلسِ         مل  يكن  وصلُك   إال حلما            

ففي هذه املوشحة جيلِّل احليا الروض فتبسم ثغور الزهور ، ويتناجى املاء واحلصا فيغار الورد وحيمر 
  .ويتنبه اآلس فيسرق السمع لفهم سر املناجاة . حنقاً 
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والشعر األندلسي يقدم لنا لوحات أخرى تنم عن امتزاج الشاعر بالطبيعة وصدق عاطفته حنوها 
  .جنواه وخفقة قلبه وتشخيصه هلا حىت أصبحت لسان 

وشعر الطبيعة عندهم ال يظهر كغرض مستقل إال نادراً يف بعض املقطوعات والقصائد ، وقد  -8
امتزج يف أكثر األغراض اليت طرقها الشعراء األندلسيون  ، وكان الغزل كما رأينا أكثر هذه 

والرثاء والعتاب والفخر ، األغراض امتزاجاً بالطبيعة ، إال أن هذه الثنائية نراها أيضاً يف املدح 
 :فيقول . فهذا ابن زيدون يصف خالئق أيب الوليد بن جهور بالروض  الضاحك 

            قالَئخ أبِي الوليد رِيهولجالباكي       ل كَةُ الغماموضِ أَضحكالر   
  :وكذلك ميدح املعتمد على نعمه فرياها جنة يضل فيها القريض 

  جالَ يف وصفها فَضلَّ القريض         رثَتنِي   نعماك   جنةَ  عدنأو            
مث يعاتب ابن زيدون صاحبه أبا حفص بن برد ويطلب منه أن يكون مثله دائم الوفاء فينظر إىل الطبيعة 

  :فريى اآلس ودميومة اخضراره ما يريد أن يعرب عنه 
  إنَّ عهدي لك آس              ال يكن عهدك ورداً                          

  .وهكذا فذكر الطبيعة مينح هذه األغراض صفة أندلسية تتجلى يف اقتناص املعاين من طبيعة األندلس 
وقد كان لطبيعة األندلس ومااحتضنت من غزل وهلو وغناء أثر يف اختراع قالب شعري جديد  -9

طبيعة  ىنغذلك الفن الشعري املستحدث الذي ) املوشح( ندلس بطابعها أال وهو طبعته األ
 .األندلس وهلوها وعاش يف نعيم ظالهلا وعبق رحياا 

واخلالصة أن الشعراء قد استطاعوا أن يصفوا الطبيعة األندلسية يف كثري من احلاالت ، من خالل 
نفوسهم ولكنهم نظروا إليها ، على الغالب ، نظرة مصور فبدت لعيوم كثرية األصباغ واأللوان وزينوها 

ة وإن  كانوا قد طبعوه ومل يستطيعوا أن يتجردوا من ماضي شعر الطبيع. بصناعة لفظية وخيال بصري أنيق 
ولئن استطاع بعضهم يف عدد من القصائد أن يصف خلجات . أحياناً بطابعهم وأخضعوه ملقومات بيئتهم 

عند شعراء ) الرومانتيكي ( نفسه حنوها ، فقد قصروا بصورة عامة عن االحتاد ا احتاداً تاماً على طريقة املفهوم 
  .الغرب 

سي ، على رغم حسه العميق وحبه للطبيعة ، يصورها ويزخرفها وهكذا بقي شاعر الطبيعة األندل
  .ببصره وجيسمها وجيملها خبياله ، فأجاد الصناعة ومل ينفخ فيها دائماً الروح 

وبعد  دراسة شعر الطبيعة  جند أن وصف الطبيعة يف األندلس كان ، على الغالب األعم ، شغف 
  .، بني حني وآخر ، خفقة من حياة ودفقة من عاطفة صادقة  مبحاسنها وتصويراً حسياً ملباهجها ، متوج به

  .وإننا لواجدون يف املنتخبات الشعرية اآلتية بعض اخلصائص اليت أتينا على ذكرها 
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  من شعر الطبيعة يف األندلس منتخبات
  :من شعر ابن محديس

  :قال ابن محديس يصف اخلمر يف ظالل الطبيعة 
  باكر  منها           ساحلي  جدولٍ  كَسيف   جمردحنن  يف   جنة   ن            
  6صقلت متنه  مداوس مشس            من خالل الغصون صقالُ مجدد             

  :قال ابن محديس يصف الليل والثريا والسهل وطلوع الفجر وشروق الشمس ، يف مقطوعة مطلعها 
  طَفَا للصبح يف أُفقه جنم  أن  وليلٍ رسبنا يف عبابِ ظَالمه            إىل             

  7  فُصلَ النظْم به  جزع  كأن  الثريا  فيه سبع جواهرٍ            فواصلها              
 وهو يف سن احلداثة وصحب العرب   هناك ،ه  471نزح ابن محديس عن صقلية إىل إفريقية سنة 

  :فقال  هذه األبيات اليت تصور تشوقه للطبيعة وهوائها وتصف ترحاله وتغربه يف فيافيها 
  8وألقاها بتقبيل اليد  خدي    إين َألبسطُ للقَبول إذا سرت                      

  كيما تربد حر قَلبٍ مكْمد    وأَضم  أجنايب  على أَنفاسها                     
  :قال ابن محديس من قصيد يصف فيها  مظاهر الطبيعة 

                     ردعلى األرض ب ثر  اجلون        أَي  رحورٍ   دلو  لن  دمج  
  ماوعد  منها   البارق  أجنز      لؤلؤ أصدافُه السحب اليت                       
                      هصوت األجفانَ رعد قآر       فَد9كهدير القَوم يف الشول ح  

  : قال ابن محديس يصف غديراً شقه ر 
  الفجر مع  تهب   ريح زرقاَء يف لون السماء تنبهت           لتحبكَها  و            
  بِسقْى رياضٍ أُلبست  حلَلَ  الزهر           يشق  حشاها  جدولٌ  متكَفِّلٌ            

  من شعر ابن خفاجة
  :وصف اجلبل 

  :قال ابن خفاجة يصف اجلبل وهي من درر قصائده اليت متثل امتزاج الشاعر بالطبيعة 
  10تخب برحلى أَم ظُهور النجائب ؟        بعيشك هل تدري أهوج اجلنائب            

  :وصف الليل 
  :قال ابن خفاجة يف إحدى قصائده 

  وسئال على وجه السجل مداد  جناحه        الغراب    مد  كما   وليلٍ             
  شرار    ترامى  والغمام    زِناد     به من وميض الربق ،والليل فُحمةٌ                 
  11متوت  وال ميت  الصباح  يعاد  سريت به  أُ حيِيه  ، الحية  السرى                   
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  :وصف مترته 
  :قال ابن خفاجة 

             رجم قد منَّ  ذيلِ و قت   غمامة           ىشالربيع  و  12اَألنواء  به يد  
  :قال ابن خفاجة يصف سرحة على ر 

  13تنقُص ومل تزد   فلم  و سرحة خاض منها ظلُّها راً       أَوفَت عليه             
  :وقال يصف سحابة على الظلماء 

  فمشت على الظلماِء مشى مقيد   وغمامة مل يستقلَّ  ا  السرى                 
  تلمس   باليد   سحابةَ   األذيال   حملت ا ريح الفَبول سحابةً                  

  :حديث كالنسيم 
  :قال ابن خفاجة يف إحدى قصائده 

  املدام  وبيننا           حديثٌ كما هب النسيم على الورد  تعاطَينا وليلٍ              
  وأَطيب    منه   ما نعيد   وما نبدي   يعبق نفحة       والكأس  نعاوده              

وأكثر مطالع مدائح ابن خفاجة أبيات يف وصف الطبيعة ميازجها الغزل ، وإليك ، بعد مقدمة غزلية ، 
  :هذه األبيات اليت يصف ا الطبيعة من قصيدة ميدح ا أبا حيىي بن إبراهيم 

  معاطف األار  احلَباب وشى       لبست  به    غمامة وجمر  ذيل              
  دفاً   مائج    التيار.وارتج   ر      خفَقَت ظاللُ اَأليك فيه ذوائباً               

مث يقف عند مظهر من مظاهر الطبيعة . وكان ابن خفاجة ميهد ملدائحه بغزل رقيق فيه صنعة العبقري 
إىل املمدوح ، وقصيدته الرائية يف مدح أيب احلسن بن الربيع فيصف غمامها أو رياضها إىل أن يقوده املطاف 

  :صاحب قرطبة تتبع هذه اخلطة فلنسمعه وقد اختذ من الطبيعة طريقاً ملدح املمدوح قال 
              وغمامة رتشن   جناح          مامةارا  حهالظالم ن جسقد ن والربق  
              عصد وراً  وذا   أنوارامتأَلقذا  ن قَى الثرى          فابيضالدجى وس  

  :قال ابن خفاجة يصف الطبيعة يف جو من اخلمر 
  14ظليلُ   الرواق خفَّاق  عليلُ            والظل   والنسيم  احس املُدامة             
              ور  طَرفه   قد  والنبواملاُء تن          صقيل          دامع  يروق  سمبتم  

  :قال ابن خفاجة حين إىل حبه ظالل الطبيعة 
             علَما     فسلّما        تراَءى  برقٍ   اُهللا   لكذَيب ، وم15وصابح رمساً ، بالع  
  بكيت على  حكمِ  اهلوى وتبسما    على الُّرى       إذا ما جتاذبنا احلديثَ            

  :قال ابن خفاجة يصف فرساً كرمياً ويذكر الطبيعة 



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 15, 2015 

332 
 

  16أَغر   كرمي   الوالدين    جنيبا     ختريته  من  رهط  أَعوج  ساحباً                   
  17 يؤم  حبيبا  يفوت  عدوا  أن     خفيفاً  ومل  حيلُم  بسوط  كأَمنا                   

  :الوجداين الغزل قال ابن خفاجة من شعره 
  18مْألت  جفين ظُلمةً  وسنا !          ما حسنا : قل   للقبيح  الفعالِ              
  جفين ذلك الوسنا ؟  قاسم    قاسمىن   طرفُك   الضىن    أَفَال                     

  :أشعار متفرقة
  :   قال ابن هانئ األندلسي يصف أيام الربيع 

      19ما كان أحسنه لو كان يلتقط     ألؤلؤ   دمع   هذا الغيث  أَم نقَطُ                  
  كما تنفَّس عن كافوره السفَطُ             أهدى  الربيع  إلينا  روضةً   أُنفاً            

صورة حية للطبيعة مبا يف هذا الوصف يعمد ابن هانئ ، على عادته ، إىل طرافة التشبيهات ويقدم لنا 
فيها من عوارض الغيث ومعركة السحاب والريح ، وشعره يف وصف الطبيعة الجيعل منه شاعراً فذا يف هذا 

وهو يف مجيع هذه األغراض . الغرض ألن عبقريته تبدو يف  األغراض التقليدية كاملدح والوصف واحلكمة 
األخيلة يف أسلوب يعتمد املبالغة والصنعة والكلمات  يبحث عن املعاين اليت تساعده على تصوير مايريد من

  .الطنانة
  :قال بعض األندلسيني يصف بركة عليها عدة فوارات 

  ما يف حشاها من خفي مضمر      غَضبت جماريها فأظهر غيظُها                     
  :قال ابن األندلسي يصف ماء بالرقة والصفاء 

  األصيل طراز  وعليه من صبغُ               رقَّت غاللةُ خصره والنهر قد            
  كأا               عكَن اخلصور تهزها األعجاز  تترقرق  األمواج  فيه              

  :قال بعض أدباء  األندلس 
                     اللة    فضةغ   مكسو    ضارِ  والنهرفإذا  جرى سيالً  فثوب   ن  
  وإذا استدار رأيت عطفَ  سوار        وإذا استقام رأيت صفحة منصلٍ                

  :قال أبو القاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية يصف راً 
            جنوم  وليس  لنا  إال   احلَباب         شرِقعربنا  مساَء النهار  واجلو م  

  وللشمس يف تلك الربود رقُوم   وقد أَلبسته  اَأليك  برد  ظالهلا                   
  :وله            

  اَألنسام   الغدير رواقَها فوق    به           ضربت   مرتَة   جةُ هللا             
  يلتاح منه حسامفمع األصيل النهر درع سابغ            ومع الضحى             

  :وله           
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               ةهى   آماهلا  ما   كالعشيواِء   مجاهلا        وبلوغ   نفسي   منتيف    ر  
  ما شئت مشس األرض مشرقه السىن       والشمس قد شدت مطي رحاهلا             
  :وله        
  منها النفوس سوالف ومعاطف   ت لنا             هللا حسن حديقة بسطَ             
  ومن  الربيع  قالئد   ومطارف   وحليِه              ختتال يف حلل الربيع             

  :قال األدب أبو عمر أمحد بن فرح احلياين 
  اهلوى  إليه عنان  واصرف   للروض  حسن فقف عليه                            

  إليه        مبقلتيه    يرنو     نضرياً                 أما  ترى  نرجساً              
  : قال األديب األسعد بن بليطة 

  واملُزنُ   يبكينا     بعيىن    مذنب  لو كنت  شاهدنا  عشيةَ  أمِسنا                      
  يف األرض تجنح غري أن مل تغرب       والشمس قد مدت أدمي شعاعها                 

  :قال احلاجب ذو الرياستني أبو مروان عبد امللك بن رزين 
   ومقعدا  للنفوس   مقيماً  فأضحى    وروض  كساه الطَّلّ وشياً جمددا                     
  رواقص يف خضرٍ من العصف ميدا     إذا صافحته الريح خلْت غصونه                    

  : قال علي بن أمحد أحد شعراء  بلنسية 
  من النور حاكَه  القَطر وشياً          البسةٌ      والرياض   فاسقين قُم              
  واألرض تندى ثيابها اخلُضر   والشمس قد عصفَرت غالئلَها                        

  :حممد بن العاص املرواين  قال سعيد بن
   انطوى           طَرفاه حىت عاد مثل الزورقِ  والبدر يف جو السماء قد          
  كأنه           غَرِق الكثري وبعضه مل يغرق  املَحاقِ حتت    من   فَتراه          

  :قال عمر بن يوسف احلنطي 
           أم سيوف  برق  ميضيف أَو             ربِقت   عارضِ    أكنافُه      تتأَلق  
  دعه إذا ارتدت إليك وجوهها             أَضحت وجوه األرض منها تشرِق          

  :قال عثمان بن إبراهيم بن النضر 
  عأَال يا محام األيك مالك باكياً              وغُصنك نضر واجلَناب مرِي          
                      حاضر وال تنشج فإِلْفُك غنت   وعسوش وإِلفي غائب قريب  

  : قال أمحد بن حممد بن عبد ربه 
  مل  يبِت  بِوكُون دعاُء محام    ويهتاج قليب كلما كان ساكناً                    
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  بكاِء محامة              كذي شجنٍ داويته بِشجون  وإن ارتياحي من
قال ابن وهبون من شعراء شرقي األندلس يصف النيلوفر وهو ضرب من الرياحني ينبت يف املياه 

  :الراكدة
  روح احلبيبِ يشبه   نسيمه                    تزهو بِنيلُو فَر       بركة و

  ومالت الشمس لعني الغيب     ذا الليل د نا وقته                   حىت إ
  :قال ابن سهل األشبيلي يف مجال الطبيعة

  جوهرا   رباها يف   ينثر الطَّلُّ  و       أخضرا       رداُء  لبست  قد األرض 
  مسكاً أذفراوحسبت فيها الترب      فَخلْت الزهر كافوراً ا        , هاجت 

  :وقال ابن سهل يصف مشهد األصيل
  مودع   لفراقِ    الشك   لونُ     كأنه            األصيل لون  إىل انظر

 هتنظُر حنو ةًوالشمسا من اإلشفاقِ                مصفردخ تشمقد خ  
  اهلوامش

 Ia poesieفن شعري وثيق الصلة بشعر الطبيعة  Ia poesie bucoliqueالشعر الرعوي  1
de Ia nature  ولعل الشاعر . ، وقد منا هذا الفن وازدهر يف عصر النهضة مع احلركة اإلنسانية

اإلبطال بترارك ممن ساعد على منوه بشغفه بالطبيعة و إبوائه إىل اجلبال والغابات على حني كان 
والقصيدة الرعوية مقطوعة غنائية حوارية قصرية ذات طابع . معاصروه يعتربوا مواطن للشياطني 

وقد كان لرعاة اليونان القدماء حظ يف نشأة هذه األغاين ، وازدهر هذا . متثل مناظر الطبيعة  ريفي
الفن يف إيطاليا يف عصر النهضة ، وتقدم يف فرنسا يف القرن السادس عشر متأثراً بريفيات القرون 

  .الوسطى 
  . 9للدكتور سيد نوفل ، ص " شعر الطبيعة يف األدب العريب " انظر  2
 .متحرك : مزعزعاً . نبات أصفر : رس الو 3
  .نقص حىت كاد ينتهي : شول  4
  . 323/ 1املقري 5
 .مفردها مدوس ومدواس وهي املصقلة : املداوس  6
 .خرز فيه سواد وبياض واحدته جزعة : اجلزع  7
 .ريع الصبا وتقابلها الدبور : القبول 8

  .أسرع : حفد . من اجلمال مامل ميسه حبل : القوم  9
 .مفردها جنيبة وهي الناقة الكرمية : النجائب . رياح اجلنوب اهلوجاء : هوج اجلنائب  10
 .يزار : يعاد  11
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 .النقش باأللوان : زينت ، الوشى : منقت 12
  .أشرفت : أرفت 13
 .مقدم البيت  ، وقد شبه الظل بيت مضروب خيفق هواء رواقه : الرواق 14

  .عهده ، ومنه معامل الطريق عكس جماهلا م: معلم الشئ . موضع : العذيب  15
: النجيب . السريع : السابع . فرس كرمي تنسب إليه اخليول العتاق : أعوج . مجاعة : رهط 16

  .النفيس يف نوعه 
 .ويغلب عدوه : يسبق : يفوت 17
  .الضياء : آسنا 18
  .حيفظ يف النساء الطيب السلة أو وعاء : السفط . اجلديدة اليت مل يرعها أحد : الروضة األنف 19

  املصادر واملراجع
. نشر دوزي منها مقتطفات  –احللة السرياء ) : أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا( ابن األبار  -

 . 1886مدريد 
) 1890-1887مدريد  6-5ج ( التكملة لكتاب الصلة ، نشر جزءاً منه كوديرا يف املكتبة األندلسية  -

 . 1304ء يف طبقات األطباء ، جملدان ، طبعة مصر عيون األنبا: ابن أيب أصيبعة 
نشرت منه كلية اآلداب جبامعة القاهرة ثالثة  –الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة : ابن بسام  -

 . 1945 – 1939القاهرة . القسم األول يف جملدين ، مث الد األول من القسم الرابع : جملدات 
كتاب الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ) : لك أبو القاسم خلف بن عبد امل( ابن بشكوال  -

 . 1883- 1882طبعة كوديرا يف جملدين ، مدريد  –وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 
 . 1950طبعة دمشق مث طبعة القاهرة  –طوق احلمامة يف األلفة واألالف : ابن حزم  -
 . 1960وبريوت  1897، روما  1883ديوان ، طبعة بالرم : ابن محديس  -
 . 1873ليدن  –كتاب املسالك واملمالك : ابن حوقل  -
نشر األب )خمطوط وحيد يف أكسفورد ( كتاب املقتبس يف تاريخ رجال األندلس : ابن حيان  -

 . 1937منشور أنطونيا اجلزء اخلاص بإمارة املنذر وعبد اهللا ، باريس 
 . 1951وت ، وطبعة مكتبة صادر ، بري 1286ديوان ، طبعة القاهرة : ابن خفاجة  -
 .املقدمة : ابن خلدون  -
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  -

 .أجزاء  7 –ه 1284األكرب ، بوالق 
 .ه ، جزءان  1310القاهرة  –وفيات األعيان : ابن خلكان  -
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ه عن شيوخه من الدواوين املصنفة يف الفهرسة ، فهرسة ما روا) : أبو بكر حممد ( ابن خري  -
 . 1895 – 1894نشره ريبريا وكوديرا يف سرقسطة  –ضروب العلم وأنواع املعارف 

 .م جزءان يف جملد 1907 – 1325العمدة ، القاهرة : ابن رشيق  -
.  1932/ 1351ديوان ، طبعة كامل كيالين وعبد الرمحن خليفة ، القاهرة : ابن زيدون  -

 . 1957لعظيم ، القاهرة وطبعة على عبد ا
، بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ، طبع دار املعارف  2و 1املغرب يف حلى املغرب : ابن سعيد  -

 . 1955مبصر 
  1949.دمشق  –دار الطراز يف عمل املوشحات ، نشر الدكتور جودت الركايب : ابن سناء امللك  -
قدمة طويلة بطرس البستاين ، نشرها مع م –رسالة التوابع والزوابع : ابن شهيد األندلسي  -

 . 1951بريوت 
 . 1952- 1941طبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ، القاهرة  –العقد الفريد : ابن عبد ربه  -
نشر دوزي اجلزأين  –البيان املغرب يف أخبار ملوك األندلس واملغرب : ابن عذارى املراكشي  -

ونشر ليفي بروفنسال اجلزء  – 1848ليدن يف ) عن األندلس ( والثاين ) عن املغرب ( األول 
وطبعت مكتبة صادر يف  – 1930الثالث عن األندلس يف عصر الطوائف واملرابطني ، باريس 

 . 1950بريوت اجلزأين األول والثاين سنة 
 .مقتطفات يف نفح الطيب  –فرحة األنفس : ابن غالب  -
ونشر  – 1896مسي يف برلني نسخته الوحيدة مطبوعة بالتصوير الش –ديوان : ابن قزمان  -

الدكتور نيكل هذا الديوان حبروف التينية مع مقدمة وتعليقات وترمجة إسبانية لبعض قطعه يف 
 . 1933مدريد 

 ) .مع ترمجة إسبانية (  1926مدريد  –تاريخ افتتاح األندلس : ابن القوطية  -
 ه 1321 القاهرة –سرح العيون يف شرح رسالة ابن زيدون : ابن نباته املصري  -
 .وطبعة بريوت . ديوان ، طبعة مصر : ابن هانئ األندلسي  -
 .أجزاء  4 –ه  1325املختصر يف أخبار البشر ، القاهرة : أبو الفداء  -
 . 1840تقومي البلدان ، طبعة دوسالن ، باريس  -
 .جزءان  –ه  1330املستطرف من كل فن مستظرف ، القاهرة : األبشيهي   -
 1936املفصل يف تاريخ األدب العريب ، القاهرة : أمني ورفاقهما أمحد اإلسكندري وأمحد  -

 . 1924/  1342بالغة العرب يف األندلس ، القاهرة : أمحد ضيف 
نشره وترمجه لإلسبانية الفوينيت  –كتاب جمهول املؤلف : أخبار جمموعة ، يف تاريخ األندلس  -

 . 1868إي ألكنترا ، مدريد 
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 ودخويه ،    نص عريب وترمجة فرنسية ، نشرمها دوزي  –انيا وصف إفريقية وإسب: اإلدريسي  -
 . 1866ليدن 

 . 1955تاريخ الفكر األندلسي ، نقله عن اإلسبانية حسني مؤنس ، القاهرة ) : آخنيل جنثالث ( بالنثيا  -
 . 1937أدباء العرب يف األندلس وعصر االنبعاث ، بريوت : بطرس البستاين  -
 . 1911اجلزائر  –طبعة دوسالن  –صفة إفريقية ) العزيز أبو عبيد عبد ( البكري  -
 . 1947القاهرة  –يتيمة الدهر : الثعاليب  -
 . 1933املطبعة الكاثوليكية ، بريوت  –ابن عبد ربه وعقده :  جربائيل جبور  -
اجلامعة األمريكية يف بريوت ، العددان  مقال يف األدب األندلسي يف جملة األحباث اليت تصدرها -

 . 1949أيلول  –من السنة الثانية ، حزيران  3و 2
 . 1936تاريخ آداب اللغة العربية ، الطبعة الثالثة سنة : جورجي زيدان  -
 .مقتطفات يف نفح الطيب  –املعجب يف أخبار املغرب : احلجاري  -
 .انظر بالنثيا ، وغومس : حسني مؤنس  -
/  1344كي مبارك ، القاهرة طبعة ز –زهر اآلداب ومثر األلباب ) : أبو إسحاق ( احلصري  -

 .أجزاء  4،  1925
 . 1951لبنان  –املطبعة البولسية ، حريصا  –تاريخ األدب العريب : حنا الفاخوري  -
 . 1959الطبعة الثانية يف عشرة أجزاء ، القاهرة  –األعالم : خري الدين الزركلي  -
 . 1945شعر الطبيعة يف األدب العريب ، القاهرة : سيد نوفل  -
 . 1956الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ، منشورات مكتبة األندلس ،بريوت : ضيف شوقي  -
 . 1956الفن ومذاهبه يف النثر العريب ، منشورات مكتبة األندلس ، بريوت  -
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها ) : شهاب الدين أمحد بن حممد ( املقري  -

أعاد نشره يف عشرة جملدات حممد حمىي الدين عبد . ه  1079لسان الدين بن اخلطيب ، بوالق 
 . 1949احلميد ، القاهرة 


