
 أ 

 



 ب 

 
  



 

 اإلهداء

 إلى الذي علّمني قراءة الحرف وقَت الفجر ،و َزرَع حبَّه في روحي قنديالً ...

 إلى الكبير روحاً وحكمًة و وضاءًة ... والدي الغالي                                         

 

 الية ... والدتي الغمن جعل هللا لنا من رضاها جنة لنا في دنيانا و أُْخَرانا و إلى 

 

َل أفق حياتي بعد انتظار...  و شريكة دربي و إلى أميرة قلبي زوجتي .... ورد الشفق الذي قبَّ

 )ريما(....

 

 و إلى )الزيتونة( قريتي المالئكية التي أعشق ...

 إلى ذراها التي طالما طّوفُت بها ، فأهدتني لّذة الُخلوة و صمت العشق ....                    

 

 أهدتيتها ثلَث عمري  ، فأهدتني ما تبقّى ...جامعتي )الجامعة األردنية( ....  : و إلى التي

 عّماُن للذكرى منازلُ في دمي

 "لِك يا منازلُ في القلوِب مناِزلُ"

 عيني قُْبلة   لـ)ألردنيِة( ملءُ 

 القدّْ  أنغاٌم ُتداعُب رقصة   لعروسها )اآلداِب(

ا  ُعتباِك سيدتي ف م 

ا م   كانت ْ  عادْت ليالينا ك 

ِك المغزول  منْ  ُنراقِصُ   ِجْيد 

ْرُشُف قهوة  الّصبّْ  ٍب، و ن   ق ص 

لِّني  يا صاحب  الّقدِّ الُمه ْفه ِف خ 

ارْت ُبُكوُر الّشعِر من قلبي و ما  ط 

 عادْت ُتواسيني ِسوى

ق دْ  اِت قلٍب اتَّ ر  م   ج 

 إّني عشقُتِك اشه ِدي

دْ   إّني عشقُتِك لأِلب 
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 المقدمة :

لخطاب و تحاول هذه الدراسة الغوص في خطاب ابن زيدون األدبي ، لفهم كنه المراد من ذلك ا

ارتباطاته بالسلطة تصادما أو تجاوبا ، و لما كانت السلطة سلطات من وجهة نظرية الخطاب ، و 

جب النظر في مواطن كل تلك السلطات السياسية و االجتماعية و الدينية و الفكرية و الثقافية لفهم 

 موقف ابن زيدون األدبي منها  . 

أ خطاب ابن زيدون األدبي قراءة جديدة ، قرَ ي  و انطالقا من مضمرات النص ، فإنه البد أن 

تستظهر جوانيته ، و تفهم المراد منه بغية الوصول إلى فهم جاد لطبيعة ذلك الخطاب األدبي و 

عالئقتيه بالسلطة المحيطة به ، لذا تجيء هذه الدراسة محاولة جديدة لقراءة ما استهلك من درس 

تحليل الخطاب ، و فهم أنساقه التداولية و الثقافية و  النص األدبي لدى ابن زيدون ، اعتمادا على

األسلوبية ، بغية الوصول أخيرا إلى فّك مغاليق النص األدبي لدى ابن زيدون بمفاتيح جديدة و 

 أنظار حديثة ، للوقوف على عالئقية ثنائية الخطاب و السلطة ، انطالقا من  النص األدبي لديه.

  

 جملة من الفوائد العلمية من أهمها : تهدف هذه الدراسة إلى تقديم 

أوال : التعرف على موقف ابن زيدون من السلطة و تعاطيه معها ، اعتمادا على النص األدبي أوال 

، ثم على ظل النص ، و ما يقدمه من إيحاءات على الدوافع البشرية و النزعات السلطوية و 

بها الشاعر ، و ذلك بااللتجاء إلى تحليل  األزمات الحياتية و االجتماعية و النفسية ، التي مرّ 

 الخطاب األدبي الصادر عنه. 

ثانيا : فهم الثنائيات الخطابية الثقافية في أدب ابن زيدون ، من مثل : المركزي / الهامشي  ، و 

المحافظة /التجديد ، و البنية المتماسكة /المفككة ، و الشعرية /النثرية ، و الغنائية/القصصية ، 

ماد على سلطة األنساق الثقافية الموجودة في شعره ، بغية فهم المضمر و المعلن في شعره ، باالعت

و بالتالي فهم موقف سلطة األدب لدى الشاعر و أثرها في السلطات المحيطة و العالقة بينهما سلبا 

 أو إيجابا .

عالق النصي و الصورة ثالثا : تبيان األدوات الجمالية في شعر ابن زيدون ، من مثل : الرمز و الت

و وظائف الشعرية اللغوية و النص المحبوك و النص المسبوك في النص الشعري لديه ، و أثرها 

 على نمط سلوكه تجاه السلطة .

رابعا : تقديم كثير من التفسيرات الجديدة لكثير من الظواهر الثقافية و األسلوبية ، الموجودة في 

، من مثل : والءات ابن زيدون السلطوية ، و غياب شعر أدب ابن زيدون ، أو المختفية عنه 

الطبيعة و الموشح من أنساقه الشعرية ، و تبيان األنساق المضمرة في أدبه ، و التي تومي إلى ما 

يريد إيماء لغويا ، و إظهار قوة السلطة الشعرية ، و أثرها في تحريك الواقع  السياسي و 
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صره ، و كذلك فهم االستراتيجيات التي اعتمد عليها  مع كل االجتماعي و النقدي و الثقافي في ع

 النماذج السلطوية الموجودة حوله .  

و قد وجد الباحث أنه لم تخصص دراسة منفصلة الستبطان ظاهرة الخطاب و السلطة في أدب  

و ابن زيدون ، استبطانا متعمقا لفهم آلية الخطاب و التواصل مع السلطة بكل صورها  من سياسية 

نقدية و غزلية و مشرقية و اجتماعية و غيرها ، و هذا ما يجعل هذه الدراسة التي نحن بصددها 

دراسة جديدة في هذا الموضوع ، محاولة لتقديم تصور شامل لتجربة الشاعر مع السلطة ، 

باعتبارها مجموعة من السلطات ، التي يواجهها النص األدبي لدى ابن زيدون ، و موقفه منها 

 اوب أو الصدام ، برؤية ثقافية جديدة تتخذ من تحليل الخطاب منطلقا لها .بالتج

تكونت هذه الدراسة من تمهيد و فصول ثالثة ، جاء الفصل األول بعنوان )السلطة و اإلبداع في 

أدب ابن زيدون( و قد تشكل من مباحث ثالثة ، حيث درس فيه الباحث تاريخ اتصال ابن زيدون 

ر في السائد و المعزول في أدبه ، إضافة إلىدراسة أثر السلطة المشرقية و بكل السلطات ، و نظ

 تأثر ابن زيدون بها .

الفصل الثاني عنونه الباحث باسم )ثنائيات الخطاب  سلطة النسق(، و قد درس فيه خطاب ابن 

، و زيدون للمركزي و الهامشي من السلطات ، كما تفّهم طبيعة التواصل اللغوي تماسكا و تشظيا 

وية اعتمادا على النقد الثقافي غنائية و قصصية و شعريا و نثريا .، من خالل دراسة الثنائيات البني

. 

 

الفصل الثالث خصصه الباحث لدراسة أدوات الخطاب و األساليب اإلنشائية ، حيث درس فيه 

ديع في خطاب كيفية إفادة ابن زيدون من األساليب اإلنشائية و الرمز و اإليقاع و الصورة و الب

 السلطات المتنوعة.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التضافري ، الذي يفيد من القراءة الثقافية و تحليل الخطاب    

في فهم أدب الشاعر ، و ذلك من خالل االعتماد على السياق التداولي ، و هو المنهج الذي يحفر 

ظل النص )النص هنا و هناك ، فيقرأ   خارج النص ، و يحاول أن يلملم فيسفساء النص المبعثرة

فهم كل ما قيل حول إبداع الشاعر األدبي ، و اإلحاطة به و عرضه على النص المحيط ( ، بغية 

سلطة ، و تكوين صورة كاملة عنها ، سائال األدبي ، في محاولة جادة لرسم موقف الشاعر من ال

 في ميزان حسناتنا يوم القيامة .العلّي القدير أن ينفع بها العلم و أهله و أن يجعلها 

 

 المؤلف 
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 التمهيد :

 

 :بن زيدون ، أخالقه و نفسيته ا -

 ديوانه -                          

 النقد الثقافي / ذاكرة المصطلح -
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 :بن زيدون ، أخالقه و نفسيته ا

و كدان والدده مدن أبنداء  ،(1) صدافةهد  بالر394ولد أبو الوليد أحمدد بدن زيددون بمديندة قرطبدة سدنة 

، غير أنه فقده و هو في الحادية عشرة من عمره ، فكفله جدده ألمده ، و  (2)وجوه قرطبة أيام الفتنة

كان عالما جليال ، تقلّب فدي مناصدب الدولدة مدن شدرطة و قضداء ، و لهدذا تهّيدأت للشداعر عوامدل 

 . (3)اة رغيدة ، و أسرة مهتمة بالعلمالنبوغ من حي

و  (4)ّقى ابن زيدون العلم على أيدي أساتذة عديدين ، و من هؤالء أبو بكر ُمسلِّم بن أفلَح الّنحدويتل

، غير أن ما وصلنا من أدبه  يدل على تنوع المصادر التي تلقى العلم (5)القاضي أبو بكر بن ذكوان

ن آثدار األدبداء و عنها ، فقد وصف بأنه " كثير الميل لعلوم العرب و فندون اللغدة ، فحفدظ كثيدرا مد

أخبارهم و أمثال العرب و حوادثهم و مسائل اللغة ، و كانت له أيضا ثقافة فلسفية ، تدلنا عليها مدا 

طاليس و  كأفالطون و أرسطا وأسمائهمورد له في رسالته الهزلية من بعض مصطلحات الفالسفة 

رف التاريخيدة و الثقافيدة ، كمدا يوجدد لديده فديض مدن المعدا (6)بقراط و جابر بن حيان و غيرهم "أ

اإلسالمية ، و عدد كبير من األمثال و األشعار " و ال شك أن هذه الثقافة قد تلقاها في حلقات العلم 

 (7)و األدب في قرطبة على يد مشاهير علمائها "

عرف ابن زيدون بوسامته و أناقته و قد "كان ذلك في ملبسه و مسكنه و عالقاته مع الناس ، و هو 

، و قد كان مولعا بذاته ولعا حدا به نحو الغرور ، ففي رسالته الجدية ، التي (8)عترف بذلك "نفسه ي

بعث بها إلى أبي الحزم بن جهور " كثيدر مدن التفداخر و التعدالي و اإلدالل ، كأنده يمدن عليده و ال 

ه قدام ندلغرور في القصدة المرويدة عنده مدن أ، كذلك يظهر هذا ا (9)يستعطيه عفوا ، و ال يستميحه"

على جنازة بعض حرمه " و الناس يعزونه على اختالف طبقاتهم ، فما ُسمع يجيب رجال منهم بما 

، فهذه القصة تشير إلى ما في نفسه من غرور " بحيث يتظاهر بقدرتده اللغويدة  (10)أجاب به آخر"

                                                 

،)تحقيدق :علدي عبدد  ديووان ابون زيودون و رسوائلهاعر في مقدمة عن الش مانظر دراسة المحقق علي عبد العظي(1)
 .  23العظيم (، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، ص 

، 1الجزيدرة ،)تحقيدق :إحسدان عبداس( ، دار الثقافدة: بيدروت، قفي محاسون أهول   الذخيرةه (، 542ابن بسام) (2)
 و ما بعدها. 337، ص1م

 .24عن الشاعر في مقدمة ديوان ابن زيدون و رسائله، ص مالعظي انظر دراسة المحقق علي عبد(3)

مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي ، يكّندى بدأبي بكدر ، و هدو أسدتاذ ابدن زيددون ، كدان جيدد الددين متصداونا ، : (هو 4)
بدن مسدعود بدن  كالبدن بشدكوال، خلدف بدن عبدد الملدالصولة ه  ، انظر ترجمته في:  433راوية للشعر ، توفي سنة 

، 3، ج 1989الكتداب المصدري ، القداهرة ، دار)تحقيق إبدراهيم األبيداري ( ،  1م(. ،ط1183ه /587موسى ، )ت 
 .903ص

محمد بن أحمد بن عبد هللا بن هرثمة بن ذكدوان ، تدولى القضداء فدي قرطبدة علدى عهدد أبدي الحدزم و كدان : هو (5)
 و ما بعدها . 767، ص 2وال ، جه  ، انظر ترجمته في : الصلة البن بشك435عادال ، توفي سنة 

 و ما بعدها .   164، القاهرة : دار المعارف ، ص6، ط في األدب األندلسي(.2008الركابي ، جودت ) (6)

 .165المصدر السابق ،ص (7)

 .32( ص49، ملحق عدد )مجلة الثقافة  (،ابن زيدون تحت أضواء التحليل النفسي .1975حقي ، ممدوح ) (8)

 .31ابق ، ص المصدر الس (9)

 .339، ص1، م1بن بسام ، الذخيرة ، ق (ا10)



 11 

ن صدفاته ، و مد (1)"حتى في مواقف الحزن ، التي يفقد المرء فيها السديطرة علدى محفوظده أحياندا 

المميزة لشخصيته أنه ما كان يستطيع إخفاء عواطفه وما يعتلج في صدره من مشاعر ، و لذا فدإن 

، و قددد كددان لطبيعددة النشددأة المترفددة التددي عاشددها ابددن زيدددون ، و علددّو شددأو  (2)شددعره يمثددل حالدده

هو و مقارفة كبير في ميله نحو الل ولة بني جهور و دولة بني عباد دورالمناصب التي تسلمها في د

، و يمكددن للباحددث  (3)هددو و يعشددق الموسدديقى و الغندداءاللددذات ، فكددان يعدداقر الددراح ، و يسددتجيب للّ 

علدى هدذا واقعده  الدليلإن شخصية ابن زيدون شخصية متقلبة المزاج ال تقر على حال ، و القول: 

ثدل فدي خدمتده فدي السياسي ، و واقعه االجتماعي المتمثل فدي صدداقاته ، أمدا الجاندب السياسدي فتم

، ثم مدا لبدث أن سدجن مددة حكدم أبدي  (4)بني جهور بقرطبة ، فلقد كان مختصا بهم مّداحا لهمبالط 

يوم كما يذكر ذلك في شعره ، و ظل يستشفع أبا الحزم أن يعفو عنه إلى  ةخمسمائالحزم بن جهور 

أن عاد إلى قرطبة بعد  ، ثم ما لبث إشبيليةب، فرحل بعد ذلك نحو بني عباد  (5)أن خرج من السجن

أن عفا عنه أبو الحزم بن جهور ، و بعدد اسدتالم أبدي الوليدد بدن جهدور مقاليدد الحكدم فدي قرطبدة ، 

جعل منه سفيرا بينه و بين ملوك الطوائف ، فانقلب ابن زيدون عنه ، و أطال في مدرة البقداء لددى 

، و أخيدرا  (6)ا لبدث أن عفدا عنده أمير مالقة ، فعتب عليه أبو الوليدد و أقصداه عدن السدفارة ، ثدم مد

لدى بني عباد ، بعد أن زار بلنسية و بطليوس "  إشبيليةهاجر ابن زيدون عن قرطبة و استقر في 

، و قدد زاد قددره لددى  (7)و حّل منه بناظر و فدؤاد"، و قد ُخّص من اصطفاء المعتضد بأبدع وداد 

، و ظدل (8)بأعلى العمل و عّول عليه فدي العقدد" بعد والده " فتلقاه  إشبيليةالمعتمد الذي استلم حكم 

القدريبين مدن المعتمدد ، و  نالسياسدييكذلك إلى أن تغيدرت حالده لددى المعتمدد ، فتدلمر عليده بعدض 

، حيدث وافتده المنيدة بعد أن استقر في قرطبة بعد حكم بني عبداد لهدا  إشبيليةأُجبر على العودة إلى 

  . (9)إشبيليةبه   463سنة 

                                                 

 .31حقي ، ممدوح ، ابن زيدون تحت أضواء التحليل النفسي ، مجلة الثقافة ، ص (1)

مجلة المعرفة (،ابن زيدون محاولة إلعادة النظر في دراسة شخصيته و شعره ، 1978لداية ، محمد رضوان )(ا2)
 .78( ،ص 202، )

 .24عن الشاعر في مقدمة ديوان ابن زيدون و رسائله، ص محقق علي عبد العظيانظر دراسة الم(3)

، )تحقيددق رايووات المبوورزين و تايووات المميووزين م1286هدد /685،)ك( ابددن سددعيد، علددي بددن موسددى بددن عبددد الملدد4)
 .71،ص1973النعمان عبد المتعال القاضي(، لجنة إحياء التراث ، مطابع األهرام التجارية ، القاهرة ، 

، )تحقيددق :حسددين 1،طقالئوود العقيووان و محاسوون األعيووانهدد ( 529بددن خاقددان ، أبددو نصددر الفددتح بددن محمددد )ت( ا5)
 .210، ص2، ج1989خريوش(، مكتبة المنار، الزرقاء ،

، ترجمة : حسين مؤنس ، بورسعيد : مكتبة الثقافة اإلسالمية ، ص  تاريخ الفكر األندلسيبالنثيا ، آنخل بالنثيا،  (6)
 بعدها . و ما 84

 .215قالئد العقيان و محاسن األعيان ص ابن خاقان ،(7)

، )تحقيددق : مصددطفى عددوض عبددد الكددريم (، مطبوعددات جامعددة الخرطددوم ، الخرطددوم ، المطوورب ابددن دحيددة ، (8)
 .154ص

 .419،ص  1، م 1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (9)
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ل على تقلب مزاج ابن زيدون اجتماعيا ، فيظهر ذلك من خالل صداقاته ، فعالقته بصديقه أما الدلي

أبي عامر بن مسلمة كاندت محكومدة بمعدايير المصدلحة الشخصدية الذاتيدة ، فقدد أرسدل إليده رسدالة 

، إذ يقددول : " ففّوضددُت إليددك هددذه السددفارة ، و  إشددبيليةبأمددره لدددى المعتضددد  يهيدد يطلددب فيهددا أن 

، و يبدو أن ابن زيدون  (1)تك بتكليف النيابة لوجوه : منها حظوتك لديه ، و كرم سجيتك ..."اعتمد

تغّير في عالقته مع صديقه هذا بعدد حصدوله علدى مدراده ، و لدذا عاتبده أبدو عدامر بأبيدات شدعرية 

 :(2)يقول فيها 

باعْدنا على قُرِب الج ّدنا ش حطُ ـــت   المزارِ  وار                       كأّنا ص 

ارِ ـــــت طلَّّع هاللُ الهجِر ب ر  اُر هاللُ وصلِك  في س   ْدرا                    و ص 

جري               فهال كان  ذلك  في استتارِ  اع  شنيُع وصلِك  لي و ه   و ش 

ْبِنّي  ون ، فدابن زيدد (3)و ظهر تقلّب المزاج و تغير الحال في عالقته أيضا بصديقه أبو بكر بن الطُّ

 :(4)ه صديقه على هذه الجفوة له قائالكثيرا ما يتحول في عاطفته و صداقته ، و لذا عاتب

ّوارُ  ّطْت بك  الداُر       و ق لَّ مّنا و منك  ز   أبا الوليِد و ما ش 

ّوارُ   فاذكْر أخاك  بخيٍر كيفما لعبْت          بِه الليالي فإّن الدهر  د 

ستاذه و صديقه أبي بكر بم مسلّم النحوّي ، فقد أرسدل إليده رسدالة و قد ظهرت الذاتية في عالقته بأ

، و يفتتحها بالداللة على تغيدر عالقتده  (5)يطلب فيها شفاعته لدى أبي الحزم بن جهور مدة  سجنه 

 . (6)به إذ يقول :" يا سيدي الذي كنت ُ أراه أعّد عددي ألبدي ...."

دقائه تواصل تحكمه المصلحة و الذاتية و موافقدة و بهذا يظهر أن تواصل ابن زيدون حتى مع أص

 المزاج و الهوى.

                                                 

 .766ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص( 1)

 .204السابق ، صالمصدر (2)

هو إبراهيم بن يحيى بن محمد بن الحسن التميمي الطبني ، ،أبو بكر الوزير ، أديب شاعر ، من أهدل قرطبدة ، ( 3)
هد ( . 488الحميدي ، أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر فتوح بدن عبدد هللا )ت ه  ، انظر ترجمته في :461توفي سنة 

الكتدداب المصددري ، القدداهرة  ،  تحقيددق : إبددراهيم األبيدداري ، دار3جددذوة المقتددبس فددي تدداريخ علمدداء األندددلس ،ط
 و ما بعدها 158، ص  1. و في : الصلة البن بشكوال ،ج246، ص1، ج1989،

 .210ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص(4)

 ..753-718، ص المصدر السابق انظر رسالته البكرية في (5)

 .292المصدر السابق ، ص (6)
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 ديوان ابن زيدون :

، و هدذا التحقيدق  معبدد العظدياعتمد الباحث في هدذه الدراسدة ديدوان ابدن زيددون الدذي حققده علدي 

أفضل التحقيقات التي تمت لهذا الديوان ، و لكن الباحث ال يستطيع االعتماد على ما أجراه المحقق 

مددن تغييددرات علددى الددديوان ، فتحليددل القصددائد سدديميائيا و نفسدديا تبعددا لددذلك اإلجددراء الددذي قددام بدده 

تدل علدى موضدوعات قصدائد الدديوان أو ، غير ُمجِد و ذلك ألن الشاعر لم يضع عناوين  ،المحقق

 األعالم ، فهي من وضع المحقق ، كما إن المحقق قد وضع مقدمات للقصائد الموجودة في الديوان

،و هذا ما لم يصنعه الشاعر ابن زيدون ، و قد رتب المحقدق القصدائد (1)تفسر الجو الذي قيلت فيه 

وفقا لموضوعاتها ، مراعيا ترتيبها الزمني على الرغم من أن كثيرا من آثار الشاعر غير معروفة 

ن ، االدديو، و قد وجد الباحث أن المحقق لم يراع الوحدة الموضوعية في ترتيب قصدائد  (2)الزمن 

و من األمثلة على ذلدك اقتطداع المحقدق لثالثدة عشدر بيتدا شدعريا مدن قصديدة كتبهدا الشداعر معاتبدا 

 صديقه ابن رفق

، فهدذه  (5)، و قد تكرر لديه ذلك في غيدر موضدع مدن الدديوان  (4)و إدراجها في باب الغزل ،  (3) 

تدفعده إلدى عددم  و     و تقسديمه ،األسدباب تددفع بالباحدث إلدى عددم االطمئندان إلدى تنظديم الدديوان 

و العناوين الموضوعة لتك القصائد ، و مع ما ، االعتماد على تلك المقدمات الموجودة في الديوان 

ذكر سابقا يظل هدذا التحقيدق أفضدل التحقيقدات الموجدودة لدديوان ابدن زيددون ، و هدذا بدالطبع دفدع 

، و  (6)و عبددد الددرحمن خليفددة للددديوان  الباحددث لتددرك التحقيقددات األخددرى ، كتحقيددق كامددل كيالنددي

كرم البستاني ، فتحقيق كامل كيالني و عبد الرحمن خليفة لم يرتب وفق نسق محددد معلدوم  قتحقي

،  (7)التددي وجده الشدداعر قصدائده إلدديهم ،وجدد فيدده الباحدث خلطددا عجيبدا فددي أسدماء األعدالم  و قدد، 

فعدل علدي  مثلمالمبثوث في المصادر األندلسية لم يهتما بمتابعة شعر ابن زيدون اإضافة إلى أنهما 

عتماد عليه إلسقاطه فن المطيرات من ديوان ، أما تحقيق كرم البستاني فال يمكن اال (8)عبد العظيم 

                                                 

 .114، صبن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ا(1)

 المصدر نفسه.( 2)

 .236 -230من الطويلة الممتدة من ص  232- 231ص المصدر السابق،انظر األبيات في  (3)

 .121-120ص  المصدر السابق،انظر تكرار الشاعر لألبيات في  (4)

الدديوان و تكرارهدا فدي بداب النسديب ص  مدن 580-579انظر اقتطداع المحقدق لخمسدة أبيدات مدن الهجداء ص  (5)
، و تكرارهدا فدي بداب  419-418، و كذلك اقتطاعه لعشرة أبيات من قصديدة قالهدا فدي مددح المظفدر مدن ص 122

 -588ص ، ، و انظر أيضدا اقتطداع المحقدق لعشدرة أبيدات مدن قصديدة قالهدا الشداعر فدي الهجداء  127النسيب ص
 . 194-193، و تكرارها في باب النسيب ص  589

)تحقيددق :عبددد الددرحمن خليفددة و كامددل كيالنددي( ،مطبعددة  1البددن زيدددون ،طديوووان ابوون زيوودون و أخبووار  انظددر (6)
 .1932مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر ،

، كيف يورد المحققان القصيدة )أجل إّن ليلدى..( بأنهدا فدي مددح أبدي الحدزم بدن  177انظر المصدر السابق ص (7)
 صحيح ، إذ هي في مدح أبي الوليد بن جهور الذي أمر بكسر دنان الخمر . جهور و هذا غير

 .114انظر ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص  (8)
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مدع احتددراس كبيددر فددي إصدددار ، ، و لددذا اعتمددد الباحددث علدى تحقيددق علددي عبددد العظدديم  (1)رالشداع

 .لم تكن من فعل ابن زيدوناألحكام المبنية على رأي المحقق ، و التي 

 

 النقد الثقافي / ذاكرة المصطلح 

 اتضحت، و قد  ةالبنيوييعد النقد الثقافي من أبرز االتجاهات النقدية التي ظهرت في مرحلة ما بعد 

و ُيعّرف النقد الثقافي فدي داللتده العامدة بأنده "نشداط فكدري ، (2)معالم هذا النقد في بداية الثمانينات 

 ها      د تطوراتف إزاء         د و يعبر عن مواقشموليتها موضوعا لبحثه و تفكيره،ثقافة بيتخذ من ال

بددل هددو يعتمددد اعتمددادا جوهريددا علددى المنجددز ، ، و هددو بددذلك ال يلغددي النقددد األدبددي  (3)و سددماتها "

، و ، فالنقدد األدبدي غايتده القصدوى البحدث عدن جماليدة الجميدل  (4)المنهجي اإلجرائي للنقد األدبدي

أسددئلة مددا وراء الجمددال ، و أسددئلة الوقدوف علددى معالمهددا أو كشددف عوائقهددا ، و لددم يقددف قددط علددى 

ال  العالقة بين التذوق الجمالي لما هدو جميدل ، و عالقدة ذلدك بدالمكون النسدقي لثقافدة الجماعدة و "

و ال شك أن السؤال عنه جوهري ضدروري ، و لكدن مداذا لدو ، ميل مطلوب و أساسي شك أن الج

شخصددية أن الجميددل الددذوقي تحددّول إلددى عيددب نسددقي فددي تكددوين الثقافددة العامددة ، و فددي صددياغة ال

هذا مدا لدم يقدف عليده النقدد األدبدي ...و هدذا مدا يمكدن للنقدد الثقدافي أن يقدوم بده  الحضارية لألمة ؟

قيدة و ، و لدذا ينشدغل الناقدد المثقدف بالمعداني و القديم األخال (5)ليسهم في مشروعات نقد الخطاب "

، و بنقد األنساق المضدمرة التدي ينطدوي عليهدا الخطداب  الثقدافي " و لدذا  (6)الفكرية و األيدلوجية 

، و بدذلك تتوسدع مهمدة النقدد لتشدمل نقدد ( 7) ه كشف المخبوء من تحت أقنعة البالغي /الجمدالي"همّ 

ما ثقافية هزيلة " و التي تروض العقل و الذوق و السلوك ، و تصطنع قي، المؤسسة المنتجة للثقافة 

تشيع ضروبا من اإلنتاج الثقافي الدعائي ، الذي يسهم فدي إذابدة فاعليدة األسدئلة و حجدر المزعجدة 

،  (8)منها ، و إقامة الحد على الجرئية ، التي يدفعها الفضولي المعرفي إلى كشف المسكوت عنده "

، و تتحدددد مواصددفات  ألدبدديو فددي البدددء ال بددد للناقددد الثقددافي مددن الكشددف عددن النسددق فددي الددنص ا

                                                 

 .5119، بيروت، كرم البستاني( ،دار صادر، )تحقيق : ن زيدونالبديوان ابن زيدون : انظر ذلك في (1)

، إربددد :عددالم الكتددب 1م ،طالقدددي لشووعر العربوويلنسووق الثقووافي قووراءة فووي أنسوواق ا( .ا2009عليمددات ،يوسددف )(2)
 .7، صالحديث 

دليول الناقود األدبوي إةواءة ألكثور مون سوبعين تيوارا و مصوطلحا  (.2007البازعي ، سدعد و الرويلدي ، ميجدان )(3)
 .305، الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي ،ص  5، طنقديا معاصرا 

 .446، ص 11،م  44النقد ، ج مجلة عالمات في الثقافي ، رؤية جديدة .( . النقد 2002) الغذامي ، عبد هللا (4)

 .445السابق ، ص  جعالمر(5)

،  39، ج مجلوة عالموات فوي النقود(. النقد الثقافي نظدرة جديددة أم مشدروع متجددد . 2001الزهراني ، معجب )(6)
 . 367، ص  10م

، الدار البيضاء :المركدز  4، طي األنساق الثقافية العربية النقد الثقافي ، قراءة ف( . 2008) الغذامي ، عبد هللا(7)
 .84الثقافي العربي  ، ص

 مجلوووووة (. النقدددددد الثقدددددافي ، مطارحدددددات فدددددي النظريدددددة و المدددددنهج و التطبيدددددق ، 2004) إبدددددراهيم ، عبدددددد هللا (8)
 . 190(، ص63، ) فصول
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هي : إمكانية التقاء نسقين معا في نص واحد ، الوظيفة النسقية كما يذكرها الغذامي بأربع محددات 

يجدب أن و، يكون أحدهما مضمرا و اآلخر معلنا ، و ال بد للمضمر من أن يكون مضادا للعلندي ، 

مدن أخطدر حيدل الثقافدة لتمريدر  ليدةاجميال و يستهلك بوصدفه جمديال ، ألن الجمأيضا يكون النص 

أنساقها ، و أخيرا ال بدد للدنص مدن أن يكدون جماهيريدا ، و يحظدى بمقروئيدة عريضدة ، لندرى مدا 

، و الكشددف عددن األنسدداق  (1) لألنسدداق مددن فعددل عمددومي ضددارب فددي الددذهن الثقددافي االجتمدداعي

ري و الصددرامة التأويددل لالنضددباط النظدد عُ خِضددالمضددمرة فددي النصددوص يحتدداج إلددى ذات قارئددة تُ 

لن يتم هذا التأويل مدا لدم يدتم " تحليدل الجدذور االجتماعيدة لألحدداث المجتمعيدة و ، و  (2)المعرفية 

على حد تعبير ليتش ، (3)" ةاأليديولوجي تفريعاتهاالمؤسسات و النصوص ، و مهادها و مهاويها و 

و وسددائل  كالسدديميائيات ،متعددددة  تعلددى نظريددا ينفددتحأن  ويددرى  ليددتش أندده علددى النقددد الثقددافي، 

يفرات الخاصددة بالعنصددر و الطبقددة و الجنوسددة و بالثقافددة المرئيددة و االتصددال و الخطدداب و الشدد

 ئالقدارو داخل سياق ، إغفال لوضع النص داخل سياقه السياسي من ناحية ، مع عدم  ( 4)الشعبية 

سيطرة التي تملدك رأس المدال ، و أو الناقد من ناحية أخرى ، ألنه قد تّم اختراق الثقافة الشعبية الم

تملك بالتالي أدوات أدوات اإلنتاج ، و هي التي يهمها في نهاية األمر ترسيخ قيمها في مواجهة أي 

و لهدذا تتدولى الطبقدة المسديطرة تهدئدة الطبقدة المنتجدة عدن طريدق ، " تمرد محتمل على تلدك القديم

بدالوهم ، وهدم الثقافدة الحقيقيدة ، و تقدديم ثقافدة إنتاج ثقافة موحدة جديدة   تتولى تغذيدة تلدك الطبقدة 

يمندة هالنمط الثقافي الزائف بدديال عدن ثقافدة التمّيدز و االخدتالف ، و حينمدا تواجده ثقافدة الطبقدة الم

 (5)بثقافة التمّرد ، تقوم بتطويعها و ترويضها ، بل بابتالعها لتصبح جزءا من الثقافدة المؤسسدية " 

لثقافي من التوسع في استخدام نظرية الهيمندة كمدا يطرحهدا )غرامشدي( ، و ، و لذا ال بد في النقد ا

التي يؤكد فيها أن السيطرة ال تتم بسبب قدوة المسديطر فحسدب ، و لكنهدا تدتمكن مندا بسدبب قددرتها 

فدي الوقدت ذاتده أداة و على جعلندا نقبدل بهدا و نسدلّم بوجاهتهدا ، فتصدبح الثقافدة تعبيدرا عدن النداس 

 . (6)للهيمنة

برصدد سدلطة الخطداب ، فاللغدة أداة تواصدل و معرفدة " تشدكل بنيدات أيضدا يهتم النقد الثقافي      

و إعطائهدا ، تدؤدي وظيفتهدا السياسدية مدن حيدث هدي أدوات لفدرض السديادة ،لبنيات  العالمَ  عُ خضِ تُ 

                                                 

 و ما بعدها . 77، النقد الثقافي ، ص الغذامي ، عبد هللا(1)

 .368،ص  مجلة عالمات في النقد(. النقد الثقافي نظرة جديدة أم مشروع متجدد . 2001راني ، معجب )لزه(ا2)

، الكتابددة العربيددة فددي عددالم متغيددر ، واقعهددا،  النظريووة و النقوود الثقووافي( ، 2005الموسددوي ، محسددن جاسددم ) (3)
 .20و النشر ، ص، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات  1سياقاتها و بناها الشعورية ، ط

 المرجع نفسه . (4)

، الكويددت : عددالم المعرفددة ،  الخووروم موون التيووه ، دراسووة فووي سوولطة الوونص( ، 2003حمددودة ، عبددد العزيددز ) (5)
 .259ص

 .18، النقد الثقافي ، ص  الغذامي ، عبد هللا(6)
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اده ، و هذا ما أر (1) المشروعية التي تساهم في ضمان هيمنة طبقة على أخرى )العنف الرمزي ("

فوكو في حديثده عدن السدلطة ، إذ أنهدا فدي رأيده " قدوة جوهريدة تسدّير كدل التجدارب اإلنسدانية فدي 

، و بالتدالي بحسدب هدذا التصدور يمكدن للنقدد ( 2) الوقت الذي تتوق فيه إلى فكرة الهيمندة و الحكدم "

 (:3)الثقافي أن يثير األسئلة التالية حول تحليل النصوص

 ذا النصوص ، و ما ظروفها ؟ما الصيغ التي كتبت بها ه -

 من يفحصها ؟ و لمصلحة من ؟ ومن أين جاءت ؟  -

 ما االفتراضات الموضوعية التي يمكن عرضها من خالل اللغة ؟ -

 ما المناقشات التي يمكن عرضها من خالل المعنى ؟ -

( 4) أن النقد الثقافي يحتفل كثيرا بالمهمل و المهمدش ، و ال يقتصدر علدى األدب المعتمدد إضافة إلى

  يرى )ليتش( ، و أخيرا يحاول النقد الثقافي الخدروج مدن دائدرة الجمدالي / األدبدي فدي النقدد ،  مثلما

" بحيث يعاد النظر في أسئلة الجمالي و شدروطه ، و أندواع الخطابدات التدي تمثلده ... و مدن جهدة 

خطداب ، و إلى كشف عيدوب الجمدالي ، و اإلفصداح عمدا هدو قبحدي فدي ال هاالتجاأخرى ال بد من 

نوجددد نظريددات فددي القبحيددات ، أي عيددوب  يددات فددي الجماليددات ، فإندده ال بددد أنكمددا أن لدددينا نظر

 . (5" )الجمالي و علله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .55اء : دار توبقال للنشر ، ص، ترجمة : عبد السالم بنعالي ، الدار البيض الرمز و السلطةبورديو ، بيير .  (1)

 و ما بعدها 12، يوسف ، النسق الثقافي ، ص  تعليما(2)

 .13السابق ، ص  رجعالم(3)

 .38البازعي ، سعد و الرويلي ، ميجان ، دليل الناقد األدبي ، ص  (4)

 .59، النقد الثقافي ، ص  الغذامي ، عبد هللا(5)
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 السلطة و اإلبداع في أدب ابن زيدون
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اتصل ابن زيدون في حياته بشخصيات كثيرة ، منها ما كان مركزيا و منها ما كدان هامشديا ،      

و قد تبين للباحث أن مجموع تلك الشخصيات قد بلغ ثالثا و عشرين شخصية ، و قد تباينت أحوال 

و تلدك  الشاعر معها اتصاال و انفصاال ، و في محاولدة فهدم طبيعدة هدذا التواصدل بدين ابدن زيددون

الشخصيات ،ما يكشف عن األنساق الثقافية المضمرة في نصه األدبي ، التي تعمدل علدى إخصداب 

النص و اجتالب دالالت عديدة تعمل على فهم النص الذي يتحدث عدن تلدك الشخصدية ،وفهدم ذلدك 

الترتيدب التداريخي فدي ترتيدب  -مدا أمكدن -االتصال أو االنفصدال و أسدبابه ، و قدد راعدى الباحدث 

 لشخصيات.ا

 الشخصيات المركزية : -

 :عشرة شخصية ،وهي كما يلي ن اثنتيبلغ عدد الشخصيات المركزية التي تواصل معها ابن زيدو

 أوال : األمير أبو الحزم بن جهور :

الحكدم فدي  داتصل ابن زيدون بأبي الحزم فدي الفتدرة الزمنيدة الممتددة مدن اسدتالم أبدي الحدزم مقاليد

، و هي السنة التي خرج فيها مدن السدجن (2)ه  333و حتى سنة ( 1)ه   242قرطبة ، و ذلك سنة 

، و لذا استمر هذا التواصل قرابة تسع سنوات ،و قد بلغ عدد القصائد  إشبيلية، و رحل بعدها نحو 

، إضددافة إلددى مقطددوعتين  (3)التددي تواصددل فيهددا ابددن زيدددون مددع األميددر أبددي الحددزم سددبع قصددائد 

،  (5)إليه الرسالة المعروفة باسم الرسالة الجديدة التدي يطلدب فيهدا الشدفاعة ، كما أرسل(4)شعريتين 

إال أن الناظر في أدب ابن زيدون الذي تواصل بده مدع األميدر أبدي الحدزم ، ليددرك أن ذلدك األدب 

الصادر عنه يحمل دالالت نسقية مضمرة ، تشدي بتحدول القديم عدن معانيهدا المدحيدة الظداهرة إلدى 

مرة ، و سيكتفي الباحث ببعض اإلشارات الدالة على ذلك مرجئا هذا التحليل إلى معاٍن هجائية مض

 الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

إن المحموالت الداللية التي قّدمها أدب ابن زيدون لنا في تواصله مع أبي الحزم ، ُتْجمل في أربعة 

 محموالت :

 بة ، و دور ابن زيدون فيها .المحمول الداللي األول : قيام دولة الجهاورة في قرط -

 المحمول الداللي الثاني :حال ابن زيدون ، و وظيفته في كنف األمير أبي الحزم . -

 المحمول الداللي الثالث : قضية السجن لدى أبي الحزم . -
                                                 

(، دمشدق 2،)ط األندلسي من الفوتح اإلسوالمي حتوى سوقوط ترناطوةالتاريخ (، 2008( الحجي ، عبد الرحمن ) 1)
 .347:دار القلم، ص

، مصدر : مكتبدة األنجلدو المصدرية ، ص  ابون زيودون عصور  و حياتوه و أدبوه( ، 1955( عبد العظيم ، علي ) 2)
211. 
،  335،  332،  278،  261، 250، 247، الصفحات التاليدة : ديوان ابن زيدون و رسائله( انظر القصائد في 3)

344 . 

 و ما بعدها .  590انظر المصدر السابق ص (  4)

 753 -680نظر المصدر السابق ص (  ا 5)
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لهجدوم ابدن عبداد علدى  (1)المحمول الداللي الرابع : مقاومة الجهاورة و باديس بدن حبدوس -

 قرطبة .

 :(2)إلى دوره الكبير في خدمة دولة بني جهور، يذكر أشار ابن زيدون

لَّى              و باعي في اعتمادكُم طويلُ   و قِدِحي في ودادكم ُمع 

و يخاطددب ابددن جهددور فددي رسددالته الهزليددة :" أبليددت الددبالء الجميددل فددي سددماطك ، و قمددت المقددام 

ي أبدي الحدزم ، و بدث المسدك ، و هو من استملى الربيع مدن محاسدنه فد (3)المحمود على بساطك "

، فهذه اإلشارات الثقافية العابرة ، يمكن أن تدرج فدي إطدار جهدود ابدن   (4)حديثا أذاعه في محامده

زيدون التي ساعدت على قيام دولة الجهداورة ، و إن كدان الباحدث ال ينفدي أن تددخل ضدمن دائدرة 

النقد و الهجاء المبطن ، إذ كيف لبني الخدمة للدولة بعد قيامها ، و لكنها تحمل دالالت مضمرة من 

جهور أن يجازوه بهذا الجزاء غير العادل تجاه خدمته المخلصة لهم كما يذكر ؟  و ال يرى الباحث 

في اإللماحات التاريخية التي يقدمها ظل الدنص دالالت حقيقيدة مقنعدة ، فيمدا يخدص هدذا المحمدول 

، و ذلك ألن أبدا الحدزم ابدن  (5)الدولة الجهورية "من أن ابن زيدون " زعيم الفئة القرطبية و نشأة 

، و سددبب  (6)جهدور اسددتطاع بفطنتدده و دهائدده بلددوغ غايتدده، فقددد كددان موصددوفا بالدددهاء و السياسددة 

، و كدذلك (7)إسقاط خالفة األمويين في قرطبة أنهم لدم ينفعدوا النداس بخيدر و لدم يدردوا عدنهم شدرا 

، و لدذا فقدد قدرر أهدل قرطبدة (8)و إفنائهم ألموال النداسلعدم صالحيتهم للخالفة ، و سوء جوارهم 

خلع بني أمية من الخالفة " و نودي في األسواق و األرباض ال يبقى أحد من بني أمية و ال يكنفهم 

، و تفيدد المصدادر بدأن  (9)أحد ، و كان القائم بالحال في إخراج المعتد باهلل أبدا الحدزم بدن جهدور "

 ، بسبب غضب الناس من (10)ليفة هشام المعتد هو ابن عمه أمية العراقي الذي نّظم أمر إسقاط الخ

                                                 

باديس بن حبوس بن ماكس بن زيري بن مناد الصنهاجي ، كان طاغيدة جبدارا ، يددعو للعلدويين ، انظدر : هو  ( 1)
،)تحقيدق : شدوقي ضديف( ، 4هد (،ط685)ت، البدن سدعيد علدي بدن موسدى  المغرب في حلى المغربترجمته في : 

 . 107،  2،ج1993دار المعارف ، القاهرة ،

 332ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص(2)

 .700المصدر السابق ، ص(3)

 .701المصدر السابق ، ص(4)

حسددين ، )تحقيددق :1،طقالئوود العقيووان و محاسوون األعيووانهدد ( 529ابددن خاقددان ، أبددو نصددر الفددتح بددن محمددد )ت(5)
 .209،ص1،ج1989خريوش(، مكتبة المنار، الزرقاء    ،

 63، ص 1ابن سعيد ، المغرب ، ج (6)

، ) تحقيدق 2، ط الحلوة السويراءم(.1260هد /658بن أبي بكر القضداعي، )ت  بن األبار، محمد بن عبد هللاابن  (7)
 30، ص2، ج1985حسين مؤنس( ، دار المعارف ، القاهرة ، 

 أعموال اإلعوالم فويمن بويوع قبول االحوتالم مون ملووك اإلسوالمم(، 1374هد /776ن الدين ، )ت(ابن الخطيب ، لسا8)
 . 147،)تحقيق :ليفي بروفنسال( مكتبة الثقافة الدينية ، ص

، )تحقيددق: ج.س.كددوالن و ليفدددي 3، ط البيوووان المغوورب فووي أخبووار أهووول األنوودلس(المراكشددي ، ابددن عددذاري ، 9)
 152، ص3،ج1983،  بروفنسال (،دار الثقافة ، بيروت

 .149المصدر السابق ، ص(10)
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، و بددذا يتضددح للباحددث أن الظددروف (1)ظلدم وزيددره حكددم القددزاز و سددلبه أمددوال النداس فددي قرطبددة 

السياسية التي كانت سدائدة فدي قرطبدة ، و دهداء أبدي الحدزم بدن جهدور ، إضدافة إلدى مسداندة أهدل 

 كل هذا هّيأ الجو ألبي الحزم الستالم إمارة قرطبة .قرطبة و منهم ابن زيدون ، 

فهو حال ابن زيدون و وظيفته في كنف األمير أبي الحدزم ، فلقدد امدتأل  المحمول الداللي الثانيأما 

النص األدبي لدى ابن زيدون بالشكوى و التبرم من حاله لدى األمير أبي الحزم ، فاأليام قد لّج مع 

 :(4)ذلك  و لذا فهو يتعجب من (3)محقت هالل السنة قبل تمامه "و قد "(2)الصبا عدوانها 

ِجيبا ام  و جهوٌر              نِْعم  النصيُر لقد رأيُت ع  ْن أُة  جبُت أل   و ل ئِْن ع 

ر قيمته لدى ابن جهور ، و هو في كل أحواله يرى أنه لّما يحصل على  فهو يشعر بالضيم إذ لم ُتقدَّ

 :(5)لدى ابن جهور ، فهو يقول  منزلته التي يرومها بعد

ليلُ  ائُكُم الك  ج  ّدي في ر   إِبائي في جوارُكُم الذليلُ            و ح 

 ن صيٌب من واليتُكُم قليلٌ            و حٌظ من ِعنايتُكُم قليلٌ 

و لذا فهو يطلب االتصال بعدد هدذا االنفصدال النفسدي مدن ِقبدل أبدي الحدزم بدن جهدور ، و مدع ذلدك 

ا مخاتلة تكشف زيف أبي الحزم في تعامله مع ابن زيدون ، و تظهر تحدوالت المعندى يضمر أنساق

من مدح إلى هجاء مبطن ، إذ نجده ينش  أبياتدا شدعرية تظهدر صدفات أبدي الحدزم الرفيعدة ، ثدم ال 

لبيت المتقددم يلبث أن يهدم هذا البنيان المدحي ببيت ُيظهر فداحة خطأ أبي الحزم في تعامله معه كا

 يتعجب فيه من أن يضام و هو في حمى أبي الحزم ،ففي ذلك من التعريض به ما ال يخفى . الذي،

و مع ذلك تظهر األنا المتعالية على كل هذا الظلم من خالل بعض الجمل الثقافية التي تدوحي بدذلك 

 : (6)في قوله

ُع الجفن  حدُّ الصا ٌب            ُيود  ج  ال  في السجِن إيداعي فال ع  رِ إِْن ط  ك   رِم الذَّ

فالشداعر يسدتخدم اللغدة المخاتلدة ، إذ إن األنا متضخمة لديه ، فهو سيف مغمد لم يفْد منه أبو الحدزم

ليصور مدى االنفصال ، و يطلب االتصال مع أبدي الحدزم ، و هدو يحداول تقريدب المسدافة بينده و 

 :)7(بين أبي الحزم ، كقوله 

ا الحزِم اْهتبِلْ ِتّرة        احِ     إْيِه أ ب   ألسنُة الّشكِر عليها فِص 

                                                 

. و حكم القزاز هو : حكم بدن سدعيد القدزار يكندى بدأبي العاصدي ، كدان زيدرا لهشدام  149ص ، المصدر السابق(1)
 146، ص 3المعتد ، و كان ظالما ألهل قرطبة و شؤما عليهم ، انظر ترجمته في البيان المغرب البن عدذاري ، ج

 و ما بعدها.

 .326ن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله ، صاب( 2)

  .المصدر نفسه( 3)

 .336المصدر السابق ، ص( 4)

  .332المصدر السابق ، ص( 5)

 .255، صابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله (6)

 .249( المصدر السابق ، ص  7)
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فالشاعر يذّكر أبدا الحدزم باغتندام فرصدة وجدود الشداعر فدي كنفده ، و لدذا هدو فدي غفلدة عنده ، فلدم 

يستثمر وجوده ليعلي من شأن أبي الحزم بالثناء ، الذي سديعلي مدن ذكدره فدي اآلفداق ، و اسدتعمال 

وجيده ألبدي الحدزم بمدا يفيدده ، و فيده داللدة ابن زيدون لفعل األمر )اهتبل(،يقصد بده اإلرشداد و الت

على غفلته ، فأبو الحزم بهذا ليس ذكيا كما يضمر ابن زيدون ، و هذا مدا يؤكدده اسدتعمال الشداعر 

 لكلمة )ِغّرة( ، و التي تدل داللة صريحة على غفلة أبي الحزم و إهماله .  

ت هدذه القضدية علدى أكثدر أدب : قضدية سدجن ابدن زيددون ، فلقدد اسدتحوذ المحمول الداللي الثالث

 : (1)الشاعر الموجه ألبي الحزم ، إذ أظهر تنصله الكامل من كل االتهامات الموجهة إليه 

ق لي          و إّني لتنهاني ُنه اي  عن التي                    أشاد  بها الواشي و يْعقِلني ع 

 و ال اقتِدي إال بناقةِة الغـــزلِ       أأنكُث فيك  المدح  من بعِد ُقّوٍة                     

ِن الفعلِ          س  ا         و ال بالُمسيِء القوِل في الح  ن  ِد الخ   و ما كنُت بالُْمِهدي إلى السود 

لِ           و ما لِي  ال أُثني بآالِء نعمٍة                      إذ الروُض أ ثن ى بالنسيِم على الطَّ

جوانية هذه األبيات يوحي بأن التهمة الموجهة للشاعر ، هي هجاء أبي الحزم فالمعنى المضمر في 

، إذ هو يذكر أنه ما أساء فيه القول ، و أنه يجب أن يثني عليده لنعمده الكثيدرة التدي أسدداها لده ، و 

في هدذا داللدة أن التهمدة التدي وجهدت البدن زيددون كاندت هجداء أبدي الحدزم ، و إال لمدا أشدار إلدى 

له ، و تحوله من المدح إلى الهجاء ،و يسند هذا األمر ما يجده الباحث في النثدر مدن جمدل استحالة 

ثقافية  توحي بأن التهمة كانت مؤامرة سياسية على أبي الحزم ابن جهور ، و هدي قولده" و هللا مدا 

،   (2)غششتك بعد النصيحة ، وال انحرفت عنك بعد الصداغية ، و ال نصدبت لدك بعدد التشدفع فيدك "

فالنصيحة للسلطان والطاعة له و الدخول تحت إمرتده ، هدي ثقافدة سياسدية مرتبطدة بدإدارة شدؤون 

الدولددة ، و متعلقددة بددالوزراء و البطانددة التددي تحددوط الحدداكم ، ممددا يقددوي الددرأي القائددل بددأن التهمددة 

يقدوي  سياسية و ليست أدبية هجائية ، و يمكن أن تؤول األبيات التي دافع فيها عن عدم هجائه بمدا

الددرأي بالتهمددة التلمريددة السياسددية ، إذ إن الشدداعر إذا تحددّول عددن رأيدده السياسددي سددينقض بالمدددح 

الهجاء و سيهدي إلى الممدوح عيوبا و يسيء فيه القول ، و ممدا يقدوي هدذا الدرأي عددم قددرة أبدي 

لم النَّْحوي  من السجن ، و قد  على التوسط لدى األمير أبي الحزم في إخراج ابن زيدون (3)َبكرُ َمسِّ

عاتبدده فددي ذلددك فددي رسددالته البكريددة التددي أرسددلها إليدده ، و قددد أورد فيهددا كددل الدددالئل التددي تدددل أن 

،  (4)ليسدت مدن الحدق فدي شديء  -و هي اغتصاب عقدار ألحدد مواليده –القضية التي سجن بسببها 

                                                 

 .270- 269، ص ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله (1)

 .697ق ، صالمصدر الساب(2)

( هو مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي ، يكّندى بدأبي بكدر ، و هدو أسدتاذ ابدن زيددون ، كدان جيدد الددين متصداونا ،  3)
 .903، ص3البن بشكوال ، ج الصلة ه  ، انظر ترجمته في :433راوية للشعر ، توفي سنة 

 .730-726انظر الرسالة البكرية في : ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص  (4)
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ابدن زيددون طلدب كما أن المصادر التاريخية ال تفيد بشديء يدذكر عدن المحندة ، فبعضدها يدذكر أن 

، و بعضها يذكر أنه " عدال شدأنه و انطلدق لسدانه ، فدذهب بده العجدب  (1)طلبا أصاره إلى االعتقال

، و لكن يبدو أن هناك سببا مضمرا لهذا االعتقال ، يؤيد ما ذكر آنفا من أنه سياسي  (2)كل مذهب "

بدال وزارة و كاتبدا يتدولى  تلمري ، فأبو الحزم خّيب آمال ابن زيدون " حينما اكتفدى بجعلده وزيدرا

شؤون أهل الذمة و كفى ، مما حدا بابن زيدون إلى فكرة التدلمر مدع المتدلمرين ، و االنضدمام إلدى 

للفصدل فدي  (4)، و لدذا عدّين أبدو الحدزم القاضدي ابدن الَمَكدّوي (3)جماعة الناقمين على أبي الحدزم "

و من آثر الخمول للدعة و الفالحة على و لم يكن ابن المكوي " في نصاب القضاء و ه  (5) االتهام

، فهددل تخفددى علدى رجددل سياسددي و داهيدة نابددٍه كددأبي الحدزم أخددالق هددذا القاضددي  أو ( 6)الدراسدة "

صفاته ، إال إذا كان يريد فعال مثل هدذا القاضدي " ليتخدذه وسديلة لتأديدب خصدومه و االنتقدام مدنهم 

 .، و هذا الراجح لدى الباحث (7)باسم القضاء "

في أدب االتصال بأبي الحزم ، هو مدحه ألبي الحزم و ابنه و باديس ابدن  حمول الداللي األخيرالم

َحُبوس  فدي دفداعهم عدن قرطبدة يدوم هاجمهدا بندو عبداد ، و هدذا أول ندص ُيظهدر فيده ابدن زيددون 

ى الرضى التام عن أبي الحزم ، و لكن المتأمل لمضمر النص يفهم المخاتلة اللغوية ، التي تقصد إل

، فالشداعر يددرى أن األعدداء جداؤوا كأسدوٍد كاسددرٍة ، فدردهم أبدو الحدزم و ابندده و  (8)العمدى الثقدافي

حليفه ، أما باقي الجملة الثقافية فتقلب كل المعنى ، و تظهر مضمر النص ، فاألعداء كما يذكر ابن 

 :(9)زيدون 

ا ةاق  عنهم جانُِب الُعْذِر إّنُهْم      كمثِل القطا لو يُ  اُمواو  م  كون  لن   ْتر 

أي أنهم مكرهون على القتال ، فهزيمتهم ليست لقوة أبي الحزم و من معه ، بدل لعددم إيمدانهم بمدا  

أن الشاعر يشيد بابن َحُبوس صراحة ، و يشير إلى أن ابنه َحِظيُّ النه كان  باإلضافة إلىيفعلون ، 

 -لحزم محظوظ لمحالفتك هذا القائد سفيره لدى باديس ، بمعنى مضمر مخاتل مراوغ : أنت يا أبا ا

 ، فهو تعريض مبّطن يكشف عن ضعف سلطة أبي الحزم . -باديس

                                                 

 . 155ابن دحية ، المطرب ، ص (1)

الكتواب، إعتواب م(. 1260هد / 658بدن أبدي بكدر القضداعي )ت ( ابن األبار، محمد بن عبد هللا2)
 .205م ، ص 1986، تحقيق: صالح األشتر ، دار األوزاعي ، بيروت، 2ط

( ، المملكددة 1، )ط الفووتن و النكبووات الخاصووة و أثرهووا فووي الشووعر األندلسووي( ، 1996والددي ، فاضددل فتحددي )(3)
 .157العربية السعودية :دار األندلس للنشر و التوزيع ، ص 

عبد هللا بن أحمد المعروف بابن المكوي ، تولى القضاء علدى عهدد أبدي الحدزم بدن جهدور ، و لدم يكدن مدن : هو (4)
 .160، ص 1ه ، انظر ترجمته في : المغرب البن سعيد ، ج448القضاء في ورد و ال صدر ،توفي سنة 

 ..205ابن األبار ، إعتاب الكتاب ، ص (5)

 .326ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص(6)

  .188( عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون عصره و حياته ص 7)

( العمى الثقافي : يقصد به أن ال يرى المتلقي عيوب الخطاب ، فيستهلكه ، و يعيد إنتاجه دون وعي منه ، انظر  8)
 .187لثقافي ، لعبد هللا الغذامي ، ص : النقد ا

 .336ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص  (9)
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و بذا يمكن القول : إن العالقة بين الشاعر و أبي الحزم كانت عالقة انفصال فدي غالبهدا ، و أمدا   

: أين ابن عالقة االتصال الظاهرية فتوحي في دواخلها بانفصال كبير، و يظل بعد ذلك سؤال دائر 

 (1)و حل من عينها مكان إنسانها "؟، زيدون الذي " كلفت به تلك الدولة ، حتى صار يلهج بلسانها 

، إن هذا ليؤكد حتمية العمى الثقافي الذي يبوح به النص التاريخي / ظل النص ، فلقد كانت عالقته 

 ي .بأبي الحزم عالقة انفصال،و لم تكن السلطة مسيطرة على الخطاب الزيدون

كان اتصال ابن زيدون بأبي الوليد بن جهور منذ الطفولة ، فقد كانت ثانيا : أبو الوليد بن جهور : 

، و قدد اسدتمرت حتدى حددوث فتندة بندي ذكدوان ، و اتهدام ابدن  (2)الصداقة بينهما قائمة مدن الصدبا 

ت برحيدل ابدن زيدون باالشدتراك فيهدا ، ثدم مدا لبدث أن تحولدت العالقدة بسدبب تلدك الفتندة ، و انتهد

، و قددد بلددغ مجمددوع القصددائد التددي قالهددا ابددن  ( 3)هدد   441للمددرة الثانيددة سددنة  إشددبيليةزيدددون نحددو 

، إضددافة إلددى مقطوعددة شددعرية  (4)زيدددون مدددة تواصددله مددع أبددي الوليددد بددن جهددور عشددر قصددائد 

 يلي :  ، و يمكن إجمال المحموالت الداللية التي تقدمها القصائد و المقطوعات كما (5)صغيرة

 المحمول الداللي األول : طلب الوالية صراحة من أبي الوليد .

المحمول الداللي الثاني: طلب الصفح عنه مدة مكثه الطويل لدى إدريس بن يحيدى ، و تدأخره عدن 

 أبي الوليد.

 المحمول الداللي الثالث: الرضا عن األمر الصادر من أبي الوليد لكسر دنان الخمر و منعها .

 الداللي الرابع : التبرؤ من فتنة بني ذكوان . المحمول

يشير المحمول الداللي األول و هو طلب الوالية إلى قضية ثقافية هامة ، و هي ثقافة تسليع الشدعر 

لدى ابن زيدون في اتصاله بأبي الوليد بن جهدور ، لدذا هدو قائدل معدّرض بأوطدار نفسده و بأمانيده 

حاله لديه على غير ما تمنى مدن اسدتالم واليدة أو إمدارة ، إذ  (6)التي أصبحت لديه شجى في حلقه 

بل بلغت بينهما سوء العالقة من أن األمير ما عداد يريدد وجدوده ، حتدى إنده ال يدرد عليده التحيدة و 

 : (7)السالم إال إشارة ، و ذلك باٍد في قوله 

اية ُ الُموفِي من الّظل ِب الْعزل  أْةحى للواليِة تاية         كما ت    أن ُْيْكِري ِه 

ُغ بي إِزراء  من شاء  أن ُيْزِري وِّ  ف فِيم  أرى ردَّ السالم ِ إشارة             ُتس 

                                                 

 296، 243بداية الصفحات التالية علدى الترتيدب : ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله  انظر القصائد في :(1)
،338 ،343 ،351 ،366 ،387 ،399 ،523  ،539. 

 .123، ص المصدر السابق (  2)
 .339، ص1،م1، ق الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةالشنتريني ، (  3)
 343، 338، 296، 243 انظر القصائد في :ديوان ابن زيدون و رسائله  بداية الصفحات التالية على الترتيب :(4)
،351 ،366 ،387 ،399 ،523  ،539. 

 . 294، ص المصدر السابق  ( 5)

 .364، صرسائله ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و (6)

 .295( المصدر السابق ، ص  7)
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 :(1)وهو يصرخ شاكيا قلقا  

 أمثلي ُتْفلٌ خامل الذكر ةائٌع             ةياع  الحسام العةب أصدأ  الغمدُ 

ألوغاد فقط هدم مدن يدرون المدال أسدنى و السلعة الثقافية التي يريدها ابن زيدون ليست ماال ، ألن ا

، فمطلبه عزيز و هو تقليده منصبا أو وزارة أو وظيفة سياسية هامة ، و قد  رمز عنده  (2)العطايا 

 :(3)بالرأي الجميل 

ْي زينٍة و عراكِ   قلدني  الرأي الجميل فإنه             حسبي لِي وم 

منه قصائد مددح صل على مبتغاه منه ، سيسمع إن حو يشير ابن زيدون إلى ثقافة تبادل المنافع ، ف

رائعة ، و هنا يظهر تسليع الشعر في تبدادل ثقافدة الطمدع /الطلدب بمدا عندد الممددوح ، مقابدل ثقافدة 

 :(4)الشكر و الثناء ، يقول 

 و لكن لحاٍل إن لبسُت جمالها             كسوُتك  ثوب النصح أعالمه الحمد

العلددوي  ىالصددفح عندده بعددد تددأخره فددي بددالط إدريددس بددن يحيدد المحمددول الددداللي الثدداني هددو طلددب

، و يراوح ابن زيدون في اعتذاره ذاك بين رغبته الواضحة في العفو ، و المتمثلة في  (5)الحمودي

نبدوة ، فهدو كمدا ، و استغرابه السدبب الدداعي لهدذه ال (6)قوله :" بنيَت فال تهدم و رشَت فال تبري "

، و كأنه يضدمر دالالت خفيدة تظهرهدا اللغدة المراوغدة لديده ، و (7)اضهادِر سّر اعتريذكر أنه لم ي

كأنه يريد أن يقول هذا ليس سببا مقنعا للجفوة منك ، و يظهر من شعر ابن زيدون  في هذا المجال 

ذاتيته المتعالية ، فهو غير مهدتم كثيدرا بدالعزل مدن الواليدة /المنصدب ، بدل هّمده ذاتده ، إذ إن هدذه 

( ، و مدع ذلدك فهدو يضدخم األندا فدي شدعره ، فذاتده أهدم 8به أمام حّسداده و منافسديه )الحالة أزرت 

 . (9)شيء ، لذا يذكر :" إن عاقت األقدار فالنفس حّرة "

المحمول الداللي الثالث هو رضاه عن أمر أبي الوليد بكسر دنان الخمدر ، و يبددو أن هدذه القضدية 

خالقيدة ، فقدد كدان متعبددا قارئدا للقدرآن حافظدا لده مهتمدا تتفق في مدلوالتها و صفاِت أبي الوليد األ

 :(1)، و قد وصف ابن زيدون الخمر بأنها (10)بالعلم

                                                 

 . 364، ص ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله (1)

 365المصدر السابق ، ص (2)

 .350المصدر السابق ، ص (3)

 ..365المصدر السابق ، ص (4)

، و تسدمى باسدم أميدر  إدريس بن يحيى العلوي الحمودي الملقب بالعالي ، بويع له بالخالفة بمالقة بعد أبيده :هو (5)
المدؤمنين ، كدان متنداقض األمدور ، إذ إن سدلوكه ال يطدرد علدى حدال ، فهدو يعطدي و يحدرم ، حسدن المجلدس لكندده 

 . 26، 2يقرب كل نذل و ساقط ، انظر ترجمته في الحلة السيراء البن األبار ، ج

 .294ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص (6)

 .295 المصدر السابق ، ص(7)

 .365، ص المصدر السابق(  8)
 .296المصدر السابق ، ص( 9)

 .801، ص 3( ابن بشكوال ، الصلة ، ج10)
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ْحدُ   هي  الرجُس إْن ُيذهْبُه عنُه فُمحِسٌن        ش هيُر األيادي ما آلالئِِه ج 

مدر أم أنده و لكن يظل السؤال الثقافي األهم  هو: هل كان ابن زيددون مقتنعدا مدن داخلده بسدوء الخ 

انسالخ ثقافي فكري عن مبادئه ، من أجل التحول نحو التجاوب الظداهري مدع السدلطة السياسدية ؟ 

ن الشاعر  مير أبي الوليد ، يفضي إلى القول بأإن النظر في النص الذي مدح به ابن زيدون فعل األ

شدعري قناعدا ثقافيدا المتغدزل بهدا فدي مفتدتح الدنص ال،يجنح اعتمادا على الترميز إلى اتخاذ )ليلدى( 

 (:2التي يطلبها ابن زيدون من األمير أبي الوليد ، و هي حال بعيدة المنال كما يذكر)،لألماني 

ا     و خيلٌ ت مّطى نْحو  تاياتِها ُجْردُ   ت ُحولُ رماُح الخطِّ دون  اعتاِده 

مرة كثيدرة ،مما ينبي عن مضدامين مضد(3)و هو يظهر الشكوى في تلك القصيدة المدحية من الدهر

ال يتسع المقام لشرحها ، سيأتي تأكيدها ، مما يدل على أن شخصدية ابدن زيددون حاولدت االتصدال 

ظاهريا مع المرجعيات السياسدية السدائدة كلهدا ،و المتمثلدة فدي أبدي الوليدد ، لتحصدل علدى مبتغاهدا 

 الشخصي الذاتي ، و إن كانت تخفي في جوانيتها االنفصال .

ابع : هو تبرؤ الشداعر مدن فتندة بندي ذكدوان ، فقدد أظهدر الشداعر ذلدك بأبيدات المحمول الداللي الر

، و قدد سدكتت المصدادر التاريخيدة / ظدل  (4)واضحة ، تدل علدى تبرئده مدن قدوم افتضدح مسدعاهم 

ب( مدن إلماحدات لهدا ، و ذلدك فدي سدياق حدديث رِ ْغدالنص عن ذكر هدذه الفتندة إال مدا جداء فدي )المُ 

على عهد أبي الوليد إذ يذكر عنه أنه قدام بد  " مهداودة  (5)لي بن ذكوان المؤلف عن القاضي أبي ع

،  (6)و الرهيط الذين سعوا في الوثوب على السلطان بقرطبة "،ابن عمه أحمد بن محمد بن ذكوان 

و يظهر لمتأمدل القصديدة أن عالقدة االتصدال بدين ابدن زيددون و أبدي الوليدد بدن جهدور كاندت قلقدة 

، و قولده  (7)ارات دالدة علدى ذلدك لتعجبده مدن الخدط الدذي يسدّوف بده لديده مضطربة ، و هناك إشد

، و غيرها من الجمل الثقافيدة  (9)و " ال تستجز وضع قدري بعد رفعكُه " (8)"أصخ لهمس عتاب "

التي توحي باضطراب االتصال بينهما ، و يبدو أن أبا الوليد بن جهور لم يكن يثق بابن زيدون ثقة 

، و قدد أظهدر  (10)نه سفيرا بينه و بين أمراء الطوائف ليبعده و لو حين عن قرطبة "لذا " عيّ ،تامة 

                                                                                                                                               

 .362ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص (1)

 .352، ص المصدر السابق (  2)
 .356ص المصدر السابق انظر أبياته في ( 3)

 و ما بعدها. 302، ص رسائله  ديوان ابن زيدون وانظر أبياته في ذلك في :  (4)

أبو علي حسن بن محمد بن ذكوان ، تولى القضاء على عهد أبي الوليد بدن جهدور ، و كدان رجدال عفيفدا ،  :هو (5)
 . 161 -160، ص  1ه  ، انظر ترجمته في : المغرب البن سعيد ، ج451توفي سنة 

 .161، ص  1المصدر نفسه ، ج  (6)

 296ون و رسائله ، صابن زيدون ،ديوان ابن زيد(7)

 .300المصدر السابق ، ص  (8)

 .301المصدر السابق ، ص (9)

، الكويت :مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين لإلبداع الشدعري ،  عصر ابن زيدونم(، 2004شيخة ، جمعة ) (10)
 .214ص
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ابن زيدون كثيرا من الشكوى في أكثر قصائده ألبي الوليد بن جهور " ألن طموحه الطداغي الدذي 

مدال  –و لدو بداطال   -أصبح معروفا مستعلنا لم يكن قد وجد ما يشبعه ، فإذا اقتدرن اسدم الثدورة بده

أن العالقة بين الشاعر وأبي الوليد  الباحث رىا ي، و بهذ (1)ور لإلنصات إلى الساعين به "ابن جه

بن جهور عالقة اضطراب و قلق ، لم يكن فيها االتصال خالصا ، بل كانت عالقة حادة أقرب إلى 

ف االنفصال ، و الدليل ما قرره ابن زيدون في نهاية األمر من ترك بني جهور و االلتجاء إلدى كند

 . إشبيليةبني عباد في 

: ال تذكر المصادر األدبية والتاريخية تاريخ بددء العالقدة بدين  (2)ثالثا : أبو حفص بن برد األصغر

ابن زيدون و صديقه ابن برد األصغر، إذ تذكر المصادر التاريخية أن آخر مره رآه فيها كانت في 

ا مدة مكث ابدن زيددون بقرطبدة ، أيدام حكدم ، و قد تم التواصل بينهم(3)ه   440المّرّية ، بعد سنة 

أبي الحزم بن جهور لها ، و قدد اتصدل ابدن زيددون بصدديقه أبدي حفدص بقصديدة شدعرية واحددة و 

التدي أمضدياها معدا مدع ،، و قد تحدث في المقطوعة عن يوم من أيام اللهو و الشراب  (4)مقطوعة 

ا الشاعر االشتكاء ، إذ هو يشكو لصدديقه صديق لهما يكّنى أبا صفوان ، أما القصيدة فقد أظهر فيه

، و ألمح فيها إلى خذالن صاحبه له ، إذ أدرك أنه لدم  (5)من أذؤب هامت بلحمه فانتهاش و انتهاس

يسَع في التوسط لدى ابن جهور في قضية السجن ، فأبو حفص "بديع اإلحسان بليغ القلدم و اللسدان 

، لذا فإن ( 7)ن في زمنه " فلك البالغة و مثلها السائر "، و قد كا (6)، مليح الكتابة فصيح الخطابة "

 :(8)الشاعر يخفي عتابا مضمرا ،مظهرا فيه حيرته من ذلك

يراُن و لألمِر                   وةوٌح و التباسُ  ا ح   أن 

ا            لوا عِن العهِد و خاسوا عشِر ح  ى في م   ما ت ر 

ن زيدون من صديقه أن يواصله و أن يتوسط لده عندد أبدي و هو مستنكر لهذا الجفاء ، لذا يطلب اب

 :(9)الحزم بن جهور ، و بسبب من ذلك يقول

                                                 

و وداد القاضدي (، )إحسدان عبداس و ألبيدر مطلدق ، بنو ذكوان و ابن زيدون ، فدي : م(1976عباس ، إحسان ) (1)
 .77، تونس : الدار العربية للكتاب ، ص دراسات في األدب األندلسي

هو أبو حفص أحمد األصغر بن محمد بن أبي حفص أحمد األكبر بن برد ، شداعر و نداثر ، انظدر ترجمتده فدي  (2)
، )تحقيدق : 1،طبغية الملتمس في تاريخ رجوال أهول األنودلسم(.1203ه /599الضبي ،أحمد بن حيان بن أحمد )ت

، 1، و فدي المغدرب البدن سدعيد ،ج207،ص 1هد  ، ج1989إبراهيم األبيداري( ،دار الكتداب المصدري ، القداهرة ، 
 .86ص 

 .184، ص  1الحميدي ، جذوة المقتبس ، ج  ( 3)
 .198، و انظر المقطوعة في المصدر نفسه ، ص273ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ( انظر القصيدة في :4)

 .276المصدر السابق ، ص  (5)

مطمح األنفس و مسرح التأنس في ملح أهول م(. 1135ه /529، )ت  ( ابن خاقان ، الفتح بن محمد بن عبيد هللا6)
 .207م، ص 1983، تحقيق: محمد علي الشوابكة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1، طاألندلس

 . 486، ص 1ابن بسام ،الذخيرة ، ج (7)

 .275ابن زيدون ورسائله ، صديوان  ،ابن زيدون  (8)

 . 277المصدر السابق ، ص ( 9)
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ا                 إّن عهِدي لك  آسُ  ْرد   ال ي كْن عهُدك  و 

و يبدو أن ابن زيدون قد عمد إلى بناء الذات المتمردة / األنا المتضخمة ؛ ليخفدف مدا بده مدن أسدى 

، و قد فهم أبو الحزم مضمر نص ابدن زيددون و  (1)امن يريد االفتراسفهو غيث محبوس و أسد ك

، و لذا يجد الباحدث أن  (2)ظاهره ، حيث " المرامي البعيدة التي يرمي إليها الكاتب أو يلمح إليها "

إغفال ابن زيدون و نبرة صوته الحادة ،و شكواه المعلنة لدم تنجده لددى أبدي الحدزم ، و أن اتصداله 

برد اتصال ظاهره الوداد ، و لكن مضمره خفي دقيق إذ هو غير راٍض عن موقف بأبي حفص بن 

 صديقه إزاء محنته .

: تلقدى ابدن زيددون العلدم علدى يدد أسدتاذه هدذا ، و يظهدر  رابعا : أبو بكر مسولم بون أحمود النحووي

، (3)هدد   433هدد  و تددوفي سددنة  376للباحددث أن تواصددله معدده كددان طددويال ، فقددد ُولِددَد أسددتاذه سددنة 

ويمكن للباحث أن يقدر بأن العالقة استمرت تقريبا منذ أن بلغ ابن زيددون العاشدرة مدن عمدره ، و 

ه  ، و حتى خروجه من السجن سدنة  404هو سّن تلقي العلم تقريبا ، فسيكون ذلك في حدود سنة 

أدب  عاما ، و لكن لم يظهر في نتداج ابدن زيددون 29ه  ، فتكون مدة االتصال بينهما قرابة  433

كثير دال علدى قدوة اتصدال العالقدة و تمكنهدا ، و لربمدا أن العالقدة كاندت بينهمدا أشدبه بالرسدمية ، 

قصديدة و رسدالة لذا أرسل ابن زيدون إلى أسدتاذه فظلت المصلحة النفعية أساس العالقة بينهما ، و 

ن جهددور و ، طلدب فيهمددا طلبدا مباشددرا و هدو التوسددط فدي أمددر سدجنه لدددى أبدي الحددزم ابد (4)نثريدة

الصفح عنه ، و قدد أخفدت القصديدة أنسداقا مضدمرة فيمدا يتصدل بدأبي الحدزم ، فغيدره تددنو قطدوف 

، و ما أوصله إلى السجن إال سوء تدبير  (5)الجنتين له ، و أما هو فغايته " السدر القليل أو الخمط"

ن تذكيره بالمددح/الثناء ، لذا يحاول ابن زيدو (6)أبي الحزم ، فقد استولى عليه " هوًى َسِرف  منه "

، و يطلدب مدن أسدتاذه التوسدط لديده عندد  (7)، إذ له فيه " نظم ثناء في نظام والئه تحلّت به الدنيا "

أبددي الحددزم صددراحة " و الددذي أحبدده منددك و أثددق فددي المسددارعة إليدده بددك ، لقدداؤه مجاريددا ذكددري ، 

تأخر في مساعدته إذ ال عدذر لده  ،و قد أظهر ابن زيدون نقده ألستاذه الذي (8)مفاوضا في أمري "

 (1)، و ذلك ألن أستاذه هذا ُعِرف عنه أنه " كان لتالميذه كاألب الشفيق و األخ الشقيق "( 9)في ذلك

                                                 

 .276، صابن زيدون ،ديوان ابن زيدون و رسائله (1)

 .63( : ص 49، )الثقافة  م( ، تلميحات شواهد ابن زيدون .1975الرفاعي ، عبد العزيز أحمد) (2)

 .903، ص 3ابن بشكوال ، الصلة ، ج  ( 3)
، و انظددر كددذلك الرسددالة فددي المصدددر السددابق ، 285زيدددون و رسددائله ، ص انظددر القصدديدة فددي ديددوان ابددن (4)

 . 718ص

 .290المصدر السابق ، ص ( 5)

 .290المصدر نفسه ، ص ( 6)

 .290المصدر نفسه ، ( 7)

 .749المصدر السابق ، ص ( 8)

 ..740المصدر السابق ،ص ( انظر 9)
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، و قد حدرص ابدن زيددون فدي رسدالته البكريدة علدى أن يوضدح ألسدتاذه مالبسدات القضدية و  (1)"

خدذه بدرأي فقهداء الحضدرة بمدنح ابدن ، و عددم أ( 2)يورد أدلة تبرئتده و المتمثلدة فدي فسداد القاضدي 

زيدون شهرا لتقديم أدلة براءته و عدم سجنه إال بعد ذلك ، و رفض القاضي إقامة الصلح بين ابدن 

، و رفضه كذلك للعقد الذي قدمه ابن زيدون و الذي يؤكد فيه أن الدار ليست  (3)زيدون و خصمه 

أن تواصل ابن زيددون لك يتضح للباحث ، و بذ (4)لذلك الخصم ، بل هي لغانية كانت في عصمته 

باألنسدداق العتبيددة / النقديددة المضددمرة ، ممددا أدى فددي النهايددة إلددى  امتلئدداتصدداال م مددع أسددتاذه كددان

االنفصال ال االتصال و المساعدة ، و لربمدا كدان لعظدم الجدرم الدذي اقترفده ابدن زيددون و خفائده، 

ِكَر قبال من أنه لم يكن الجرم الظاهر و هدو وبة تدخل أي طرف ، إذ يبدو كما ذأكبر األثر في صع

 اغتصاب عقار ، بل جرم سياسي تلمري يمس أمن الدولة .

: كان ابن ذكوان من أصدقاء ابدن زيددون المقدّربين ، و قدد ظدل ابدن (5)خامسا : أبو بكر بن ذكوان

و حتى  ه  ، 395زيدون على عالقة وطيدة بهذا الصديق طوال سني حياته ، التي امتدت من سنة 

(، و لقد ُمِنَي ابن زيدون بوفاة صديقه أبي بكدر بدن ذكدوان بحدزن شدديد ، و 6ه  ) 435وفاته سنة 

أظهر فيها عظم المصاب ، حتى إنه جعل هدذا المصداب كمصداب أهدل قرطبدة  (7)لذا رثاه بقصيدة 

زيدددون  ، و لددذا راح ابددن (8)بفقددد أبددي الحددزم بددن جهددور ، فنعيهمددا " أبكددى الغمددام فدمعدده منثددال "

يخاطب قبره بحزن شديد ، و يظهر فداحدة هدذا الفقدد إذ مدن للعلدوم بعدده ؟ و مدن للقضداء ؟ و مدن 

فلقد "قلده الرئيس أبو الحزم بإجماع أهل قرطبة على ذلك أحكام القضاء ، فدأظهر الحدق  (9)لليتيم ؟

   (10)و نصر المظلوم و قمع الظالم ، و رّد المظالم من عند أهلها "

ح لنا أن عالقة ابن زيدون بأبي بكر بن ذكوان كانت عالقة اتصال دائمة ، ال انفصال و بذلك يتض

فيها، و ال يعلم الباحث على وجه الدقة السبب في قلة اإلنتاج األدبي التواصلي من ابدن زيددون مدع 

صديقه ، و يرى الباحث أن ابن زيدون لم يكن ليقول الشعر إال لسبب جليل ، أمدا أن يكدون الشدعر 

يدنه فهذا مما ال يرجحه الباحث ، فشعره ال يمثل حياته بتفاصيلها ، بل يقف أحيانا على األحدداث د

 الكبرى في حياته و ال يتعداها لغيرها  .

                                                 

 .93، ص 3ابن بشكوال ، الصلة ، ج  (1)

 .724بن زيدون و رسائله ، ص انظر ديوان ا (2)

 .728،صالمصدر السابق (3)

 .729المصدر السابق ، ص  (4)

محمد بن أحمد بن عبد هللا بن هرثمة بن ذكدوان ، تدولى القضداء فدي قرطبدة علدى عهدد أبدي الحدزم و كدان :هو  (5)
 ها .و ما بعد 767، ص 2ه  ، انظر ترجمته في : الصلة البن بشكوال ، ج435عادال ، توفي سنة 

 .125 -124عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون ، ص ، (6)
 . 530انظر القصيدة في : ديوان ابن زيدون ورسائله ،ص ( 7)

 .531المصدر السابق ، ص ( 8)

  .535المصدر السابق ، ص ( 9)

 .768، 2(  ابن بشكوال ، الصلة ، ج 10)
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 سابعا : والدة بنت المستكفي :

لم تحدد المصادر التاريخية و األدبية زمن التواصل الدقيق بين ابن زيدون و والّدة ، غير أن علي 

ظيم يقرر أن هذا التواصدل تدّم بعدد أن قدارَب ابدن زيددون الثالثدين ، و ذلدك لظهدور مجلدس عبد الع

( و ال يسدتطيع الباحدث أن 1هد  ) 422واّلدة األدبي ، بعد إعالن ابن حزم أميرا على قرطبدة سدنة 

ه  و هدذا  463يقرر تاريخ انتهاء العالقة ، إذ يمكن أن تكون قد امتدت حتى وفاة ابن زيدون سنة 

(، و 2هد  ) 441للمدرة الثانيدة سدنة  إشدبيليةعيد ، أو أنها انتهت فعال بعد رحيدل ابدن زيددون نحدو ب

اتصاله بالمعتضد ، و هذا الرأي الراجح لدى الباحث  ، و قبل تناول هذه الشخصدية المركزيدة فدي 

و هدو أن شدعر ابدن زيددون فدي الغدزل ينقسدم  مهمدا أدب ابن زيددون ، ال بدد مدن أن نوضدح أمدرا 

،  (3)أقساما ثالثة : غزل في والدة و غزل في أخريات ، و غزل تقليدي افتدتح بده مطدالع قصدائده 

أما غزله في والدة فيظهر منه أن العالقة بينهما كانت عالقة انفصال بعد اتصال ، و ال ُيظٍهر فيده 

هدو التدلمر أن سدبب هدذا التحدول يدرى الباحدث ابن زيدون األسباب الداعية إلى هذا التحول ، و ال 

السياسي ؛ و ذلك لخلو قصائده الغزلية فيها من أي إشارة دالة على ذلك ، فالعالقة بينهما فيما يبدو 

أنها كانت عالقة حب فقط ، و نستطيع أن نفهم من ظل النص /السياق التاريخي أنهدا كاندت عالقدة 

أقحوان الثغور و نقطف جسدية غير عفيفة ، حيث يذكر ابن زيدون ليلة وصل بينهما :" بتنا نجني 

، و يبدددو أنهدا كانددت متسدداهلة فدي  ذلددك ، فممددا ُيدروى عنهددا أنهددا "لدم يكددن لهددا  (4)رمدان الصدددور"

 ، و لم نلمح من األسباب الداعية لهذا التحول إال سببين : (5)تصاون يطابق شرفها "

والدة بالغيرة  ، و شعور (6)األول : سؤاله )عتبة( جارية والدة إعادة الغناء دون إذن والدة -

أن هدذا هدو السدبب الدداعي لهدذا التحدول و الجفداء ؛  يظدن الباحدث من جاريتها تلدك ، و ال

لغرابته ، إذ كيف يجنح ابن زيدون عن والدة األميرة األمويدة ، صداحبة الصدالون األدبدي 

 الشاعرة ، و يختار جاريتها ؟!

قدد قدذفها فدي عرضدها حينمدا الثاني : هجاء ابن زيدون ابن عبدوس علدى لسدان والدة ، و  -

قددال علددى لسددانها فددي الرسددالة الهزليددة :" و كددم مددن بددين مددن يعتمدددني بددالقوة الظدداهرة و الشددهوة 

                                                 

 .138عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون ، ص ( 1)
 .996، ص  3، الصلة ، ج ابن بشكوال ( 2)
، مدريدد : منشدورات المعهدد اإلسدباني العربدي للثقافدة ،  ابون زيودون شواعر قرطبوة( ، 1980صبح ، محمود ) (3)

 .63ص

 .430، ص 1،م1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (4)

 .996، ص1،م1ابن بشكوال ، الصلة ، ق (5)

  .430، ص 1ابن بسام ، الذخيرة ، ج  (6)



 31 

الددوافرة ، و الددنفس المصددروفة إلددّي ، و اللددذة الموقوفددة علددّي ، و بددين آخددر قددد نضددبت غددديره و 

   :(2)، و كذلك إشارته في أبياته الشعرية ، إذ يقول (1)نزحت بيره "

ا عنُه للفارِ  ف ْحن  ا ص  ْعة  ا من أطايِبِِه         بعةا ،و ب  ِهٌي أ صبن                              أْكلٌ ش 

  و هذه هي النتيجة األقرب إلى الصواب في تعميق التحول من االتصال إلى االنفصال في

 ل به ابن زيدونالعالقة بينهما ؛ لفداحة معناها و ثقلها على النفس ، أما األدب الذي اتص

 (3)بوالدة فقد بلغ ثالث قصائد و خمس مقطوعات شعرية و بعض األبيات القليلة 

 صور األدب التي أنشأها ابن زيدون في االنفصال عن واّلدة جاء في نمطين :

النمط األول : األدب االنفصالي الذي يوحي بحب االتصال ظداهرا ، و لكنده يخفدي فدي جوانيتده  - 

نها التعالي و الرغبدة فدي االنفصدال ، و مثدال ذلدك فدي القصديدة النونيدة )أضدحى مضمرات ُيفهم م

التنائي( فهو مع ظهور رغبته الظاهرية في التواصل ، إال أن مضمرات كثيرة توحي بغيدر ذلدك ، 

منها : تضخم األنا ، فهو يتحدث عن نفسه دائما بالضدمير )ندا( ، )نعتدب ،نعتقدد ، ندرى ، يغريندا ، 

أما هي فمرة يراوح في خطابها بين الضمير )كم( ، و بين ضمير المخاطدب )عندِك ،  جوانحنا ( ،

 .(4)منك ِ(

 :(5)النمط الثاني : األدب االنفصالي المباشر ، و مثاله ، قوله  -

 أما الحبيب الذي أبدى الجفاء لنا             فما رأينا قاِل ُ حادثا جلال

 بالمشتري فُتُجّنْبنا له ُزحال         و لم نزْد أْن ظفرنا ملء  أعيننا     

 

 : (6)سابعا : أبو عامر بن عبدوس

إن المتأمل ألدب ابن زيدون التواصلي مع ابن عبددوس ، ليددرك أن هدذا األدب مدا هدو إال صدورة 

، و أرسل  (7)واضحة لالنفصال الذي يبغيه ابن زيدون من ابن عبدوس ، فقد نظم فيه قصيدة هجاء

، و قد بنى الرسالة كليا على الذم الشخصي "  (8)هزلية التي صاغها على لسان والدةإليه الرسالة ال

                                                 

 .673ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص ،ابن زيدون  ( 1)

 .196المصدر السابق ، ص   (2)

. و انظدر المقطوعددات  141،187، 139، الصدفحات التاليدة : ديدوان ابدن زيددون ورسدائله انظدر القصدائد فدي  (3)
ين ، ، أما األبيات ، فانظر البيتد196،  194، 167، 151،  118، الصفحات التالية : المصدر السابق الشعرية في 

 .175، و كذلك آخرين ص  153ص 

 و ما بعدها .  142لمصدر السابق ، ص اانظر ( 4)

 .194المصدر السابق ، ص (5)

،  ( هو : أحمد بن عبدوس أبو عامر ، كان وزيرا أو هو أحد أعيان قرطبة ،و شريك ابن زيدون في حدب والدة 6)
. و فددي: رايددات 432ص ،1،م1ة البددن بسددام ،قحتددى موتهددا ، انظددر ترجمتدده فددي : الددذخير إذ اسددتمر فددي حبدده لهددا

 .73المبرزين و غايات المميزين البن سعيد، ص 

 .582ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص ( 7)

 .634انظر الرسالة الهزلية في : المصدر السابق ، ص (8)
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، و قدد   (1)و فيها انطلق إلى أبعد حدود االنطالق في اإلباحيدة و اإلفحداش فدي المعداني و األلفداظ"

اعتمد ابن زيدون في رسالته على الثنائيات الضدية بين صفات الخير و الشر و الكمال و النقص ، 

مثبتا البن عبدوس الصفات السلبية و سالبا منه الصفات االيجابية ، و ذلك باالعتماد على اإلقصاء 

األخالقي ، إذ يقصي عنه الصفات الحميدة و ذلك من خالل المقارنة الضددية السداخرة بينده و بدين 

هدال إنمدا طلدب خطابده المباشدر إليده مدن أن " مهل باإلضدافة إلدىالرموز العليا في الثقافة العربيدة ، 

كدذلك يعمدد إلدى ،  (2)ثأره بهمتك ، و السموأل إنما وفدى عدن عهددك ...و حاتمدا إنمدا جداد بدوفرك"

ن أن      د الخطاب الذي يوجهه إليه مبية و إلصاقها به ، و ذلك كثقافة الجذب ، جذب الصفات السل

، و لقد كان  (3")ب إليك " باقال موصوف بالبالغة إذا قرن بك ، و هبنقة مستحق السم العقل إذا نس

، و يبدو أن والدة غضدبت كثيدرا للتحدول فدي خطداب  (4)في اتصاله متعاليا جدا على ابن عبدوس 

، و ال  (5)الرسالة ، إذ هي مصوغة على لسانها ، و فيهدا إفحداش فدي القدول و إسداءة إلدى سدمعتها 

رجسدية ابدن زيددون و ميلده إلدى ، و تظهر ن(6)سيما أن هذه الرسالة " قد اشتهر ذكرها في اآلفاق "

تضخيم األنا في قصيدته التي هجا بها ابن عبدوس ، إذ هو يتساءل مستغربا كيف "يتعرض جوهر 

، كددذلك تظهددر النرجسددية فددي إلصدداق الصددفات البطوليددة بنفسدده ، فهددو "هزبددر  (7)شددعر بددالعرض "

لبددديل و اسددتجاد ، و لددذا هددو يوصددي ابددن عبدددوس بددأن يخبددر والدة أندده " انتخددب ا (8)الشددرى "

، ممددا يدددل علددى اعتمدداد ابددن زيدددون علددى سددلطة اختددراق اآلخددر/ الهجدداء فددي أدبدده  (9)العددوض"

 االنفصالي الذي وجهه إلى ابن عبدوس.

 : (10)ثامنا : أبو عبد هللا بن القالس 

يمكن للباحث القول إن اتصال ابن زيدون بابن القالس ، تدّم فدي المددة الزمنيدة الواقعدة بدين تعدرف 

ه  ، لذا يجد  441أي سنة  إشبيليةه  ،و حتى رحيله عن قرطبة نحو  422بن زيدون بوالدة سنة ا

الباحث أن السبب الداعي لهذا التواصل األدبي بينهما ، ما هو إال بسبب عالقة ابن زيدون بوالدة ، 

                                                 

 .69وك ، ص ، إربد : منشورات جامعة اليرم أدب الفكاهة األندلسي( ،1982خريوش ، حسين ) (1)

 و ما بعدها . 639ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص (2)

 و ما بعدها . 659، ص المصدر السابق (3)

 .32( : ص 49، ) الثقافةحقي ، ممدوح ، ابن زيدون تحت أضواء التحليل النفسي .  (4)

رة التي زنت مع عبدها ، و كدذلك ، و مقارنة والدة ببنت الخس الح 665انظر ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص(5)
 و الحديث عن حب والدة للعالقة الجنسية المحرمة. 673و الكالم السي  الذي يورده فيها ، و كذلك ص  673ص 

)تحقيدق: محمدد أبدو الفضدل ، سورح العيوون فوي شورح رسوالة ابون زيودونه (، 768ابن نباتة ، جمال الدين )ت (6)
 .24ة العصرية ، ص إبراهيم (، بيروت ، منشورات المكتب

 .586ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص (7)

 .582انظر المصدر السابق ،ص  (8)

 .589المصدر السابق ، ص (9)

 على ترجمة له.الباحث عثر لم ي (10)
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نفصدال و لذا أرسل نصا شعريا هجائيا واحدا البن القدالس ، يظهدر فيده ابدن زيددون رغبتده فدي اال

 :(1)عن ابن القالس ، فالشاعر يقّرع ابن القالس قائال

ْع              و  ُخْذ  ى  –أِصْخ لمقالتي و اْسم  ر  عْ  –فيما ت   أو د 

و يظهر في النص التحول من المركزي إلى الهامشي في النص ، فالشاعر يتحول من حديثه البدن 

ن الدنص فدي ي النص( و هجائها ، و ذلك ألشية فالقالس )المركزي( إلى الحديث عن والدة )الهام

األصل موجه إلى ابن القالس بسببها ، و يستمر في تصدوير عالقتهدا الجنسدية السديئة ؛ إمعاندا فدي 

اختراقهددا اختراقددا أخالقيددا ، ليصددل إلددى مبتغدداه مددن خطابدده هددذا بإقندداع ابددن القددالس بتركهددا ، فهددي 

 : (2)ستخونه و إن كان معها في بيته ، يقول 

ك  الدّهلـ             ـيُز حين  ِسواك  في الم ةجعْ  فإنّ  ار   قُص 

 

 : (3)تاسعا : المظفر بن أألفطس 

أرسل إليه رسالة يمدحه فيها ، و باإلضافة إلى أنه اتصل ابن زيدون بالمظفر و مدحه بقصيدتين ، 

لدددى  أن ابددن زيدددون قددد أمضددى يبدددو، و  (4)يستشدفع لصددديق لدده أقصددي عددن بلددده بسددبب وشدايات 

هد  " و مدع هدذا أقدام  441سدنة  إشدبيليةالمظفر وقتا ليس بالطويل ، ألنه خرج من قرطبدة قاصددا 

كان لديه بعض األمدل فيده ، كمدا كدان يتطلدع إلدى قرطبدة  قدالشاعر في بطليوس بضعة أشهر ، و 

فتدرة لعل األمر يصلح بينه و بين أميرهدا ، فيجدد عندده مدا يتشدّوف إليده مدن آمدال ، و كاندت هدذه ال

تفسح للشاعر في مفاوضة المعتضد ، و االشتياق منه قبل الركون إليه ، و أخيدرا أيقدن الشداعر أن 

، فقد " اجتذبه المعتضد عباد بن محمد و صدار مدن (5)" إشبيليةأفضل مكان تتحقق فيه أحالمه هو 

أواله إيداه ، ، و قد حظي بمنزلة كريمة لديه ، و لعل هذا ما يفسر المدح الخالص الدذي (6)خواصه"

 ( : 7و هو كما يقول )

مْ  الي ق د  ع  ُتُهْم في الم  ا                و أ ثب  د  لُُهْم باأليادي ي   ف أ طو 

                                                 

 .578، صابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله (1)

 .581 ص، ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله(2)

محمد بن عبد هللا بن مسلمة بن األفطس ، ولي بطليوس بعد والده ، و كاندت بينده و بدين المعتضدد حدروب  :هو (3)
 .239 - 236،  3في البيان المغرب البن عذاري ، جكثيرة ، انظر ترجته 

 ، و انظر الرسالة في المصددر السدابق 417و ص  406، ص  ديوان ابن زيدون ورسائلهانظر القصيدتين في ( 4)
 .754، ص

 248عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون ، ص  ( 5)
 .210ابن األبار ، إعتاب الكتاب ، ص  (6)
 410ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص   ( 7)
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، و لددذا اسددتطاع التشددفع لصددديقه عنددد المظفددر ، و قددد كددان  (1)و هددو "أدرى الملددوك بعقددد و حددل"

 : (2)له المظفر يحرص على أن تظل ثقافة الشكر موصولة بثقافة الكرم ، التي أوالها

لّ  ح  اٍن و أ ْدن ى م  ك  ى م  نِي                بِأ ْحظ  أ شُكُر ألّنك  أْعل يت   س 

و بقراءة ظل النص / السياق التاريخي ، يستبين سبب عدم إطالة ابن زيدون المكوث لدى المظفدر 

المظفدر كتابده ، و االتصال به ،  و ذلك لوجود كاتب له كان يستعين به على كل أمدوره ،فقدد ألّدف 

أنه كان ينكر الشعر على قائله في زمانه ، و يقول:" من لدم  عالوة على، (3))المظفري(  بمساعدته

 . (4)يكن شعره مثل شعر المتنبي و المعري فليسكت "

 

 :(5)عاشرا : أبو عامر بن مسلمة 

( ، 6المعتضد)ه  ، من أجل التوسط له لدى  438بدأ ابن زيدون اتصاالته بصديقه ابن مسلمة سنة 

، و يظهدر أن الدنص المركدزي فدي  (7)فقد اتصل معه بقصيدة و ثالث مقطوعات شعرية و رسالة 

اتصال ابن زيدون بابن مسلمة ، كانت رسالته المعروفة باسم الرسالة العامريدة ، التدي يرجدو فيهدا 

الل و العبوديدة ، توسط صديقه هذا له لدى المعتضد قبل سفره إليه ، و قد أظهدر فيهدا ثقافدة االسدتذ

بقصد القبول لدى المعتضدد ، إذ  يقدول : " فدإن وافقدت السدانحة اإلرادة فحدظ أقبدل و عبدد بلدغ مدن 

، فابن زيددون مسدتعد لقبدول التندازالت كلهدا مقابدل أن يجدد موضدعا كريمدا  (8)قبول سيده ما أّمل "

ت إليه مهمة ، و سيقوم لدى المعتضد ، و قد أوضح أنه سيكون مخلصا كل اإلخالص ، إذا ما أوكل

بوظيفته الثقافية لدى المعتضد خير قيام ، و هي المدح و الثناء و النصح ، فالمعتضد لدن يعددم فيده 

 .(9)ذلك 

ظهرت ثقافة تسليع األدب جلية في رسالة ابن زيدون إلى صديقه هذا ، إذ هو يريد أن يجني بأدبده 

آداب أطْلدُت االعتندداء بهدا ، و أخددالق أدمددُت  مدا يأمددل ، فهدو يقددول: " و قدد آن أن أجتنددي ثمدرة مددن

، و قددد أجمددل ابددن زيدددون كددل هددذا المطلددب لمددا مدددح المعتضددد فددي  (10)رياضددة األنفددس عليهددا "

                                                 

 .420، ص المصدر السابق (1)

 426المصدر السابق ، ص ( 2)

 .236،  3المراكشي ، البيان المغرب ، ص ج (3)

 . 184- 183ل اإلعالم ، ص ابن الخطيب ، أعما(4)

محمد بن عبد هللا بن محمد بن مسلمة ، الوزير األديب ، صاحب كتاب : حديقة االرتياح في وصف حقيقدة  :هو (5)
 .109، ص1،م2. و في : الذخيرة البن بسام ،ق 249، ص  2الراح ، انظر ترجمته في : القالئد البن خاقان ،ج

 249ص  ( عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون ،6)
، و انظددر المقطوعددات فددي المصدددر السددابق ،  205،ص  ديددوان ابددن زيدددون و رسددائله انظددر القصدديدة فددي : (7)

 .768 – 763،و انظر كذلك الرسالة في المصدر السابق ، ص  228، 227الصفحات التالية : 

 .766المصدر السابق ، ص (8)

 .766المصدر نفسه ، ص (9)

 .764، ص المصدر نفسه (10)
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، إذ هو يرى أن ابدن عبداد بددر  طدالع   إشبيليةمقطوعته التي قالها يوم وفد على دار ابن مسلمة في 

مسدلمة ألنده " قدد اخدتص بالمعتضدد اختصاصدا  ، و قدد اتصدل بدابن (1)"يكشف عن آمالنا الحندسا"

، و (3)الّنّظام "و ألنه  "أحد جهابذة الكالم ،و جماهير النثار و (2)جّرعه رداه ، و صرعه في مداه "

يظهر أن العالقدة بدين ابدن زيددون و ابدن مسدلمة كاندت عالقدة اتصدال ال انفصدال فيهدا ، حتدى مدع 

 .   إشبيليةأن هذا قد حدث بعد استقرار ابن زيدون ب ، و يبدو (4)وجود العتب على قلة الزيارة 

عاش ابن زيدون في كنف المعتضد اثنين و عشدرين عامدا ، امتددت مندذ : حادي عشر : المعتةد 

ه  ، و هي السنة التي فارق فيها قرطبدة مددة حكدم أبدي الوليدد بدن جهدور ، و حتدى وفداة 441سنة 

دون بالمعتضدد قبدل هدذه المددة الزمنيدة ، و ذلدك ،و قدد تواصدل ابدن زيد (5)هد   461المعتضد سنة 

ه  ، و قد بقي لديه قرابة العامين ، فقد عاد إلدى 433حينما ترك قرطبة بعد فراره من السجن سنة 

هد  ، و نظدم ابدن زيددون مددة اتصداله 435قرطبة بعد تولي أبي الوليد بن جهور مقاليد الحكم سنة 

قدد بلغدت تلدك القصدائد المدحيدة عشدر قصدائد ، و ثمداني  بالمعتضد العديد من القصائد المدحية ، و

لباحدث أنهدا تنددرج تحدت بداب عدد البحدث فدي هدذه القصدائد ، ظهدر ل، و ب (6)مقطوعات و رسالتان

، و ذلدك بتأييدد  (7)المدح ، و قدد أخفدت أنسداقا ثقافيدة مضدمرة ، إذ هدي تعمدد إلدى صدناعة الطاغيدة

 :(8)الشاعر عن المعتضد قوله المعتضد على أفعاله و ظلمه ، فمما يذكره

ْدلُك  في استئصاِل من جار  و اعتدى ى        و ع  و   و  ن هُجك  ُسُبل  الّرشِد في ق مِع من ت 

،و هدو ملدك   (9)و هو " ملك ذاد عن حمى الددين " و هدو معدز الهددى الدذي هدو غايتده و غرضده  

معتضدد المخفيدة ؟ إذ هدو الدذي " ، فأين ابن زيدون من صفات ال (10)سّرت خالله و صفاته الجميع

، و هو المعروف ب  " فرط القسوة و تجاوز الحدد و اإلبدالغ فدي  (11)تبّوأ كاهل اإلرهاب و اقتعد "

                                                 

 .228، صالمصدر السابق (1)

 .201ابن خاقان ، المطمح ، ص ( 2)

 .105، ص 3ابن بسام ، الذخيرة ، ج (3)

انظر شعر ابن مسلمة في عتاب ابن زيدون لتأخره في الزيدارة و رد ابدن زيددون ، فدي : ديدوان ابدن زيددون و  (4)
 .206 – 204رسائله ، ص 

 .40، ص 2ابن األبار ، الحلة السيراء ، ج ( 5)

 ،467   ،447، 438، 428، 239ديوان ابن زيدون و رسائله ، الصفحات التالية :  :انظر القصائد العشرة في (6)
و انظر كدذلك المقطوعدات الشدعرية فدي المصددر السدابق فدي الصدفحات التاليدة :  549،559 ، 502 ، 499، 479
 769لسابق في الصفحات التالية : و انظر الرسالتين في المصدر ا 446، 305، 229ثالث مقطوعات  223، 221

 .773و ص 

صناعة الطاغية : هو تحويل الصفات مدن صدفات تكتسدب بالعمدل إلدى صدفات تمدنح للمددوح مقابدل المقايضدة (  7)
قيتها و عمليتهدا ، ألن الخطداب المددحي يعتمدد علدى فقد الصفات قيمتها الحقيقية و صدالمصلحية الفردية ، و بذلك ت

 .190ص المؤسسة الثقافية تباركه ، انظر:الغذامي،عبد هللا ،النقد الثقافي، اتفاق ثقافي ، والكذب و المبالغة ب

 .468، ص ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله(8)

 .241، ص المصدر السابق (9)

 430المصدر السابق ، ص(10)

 .170ابن خاقان ، المطمح ، ص  (11)
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، و كذلك هو من كانت عنده خزانة في قصره " أودعها  (1)المثلة و األخذ بالظنة و اإلخفار للذمة "

، (3)ل ابنده األكبدر إسدماعيل و ولدي عهدده بيدده، و هدو مدن قتد (2)هام الملدوك الدذين أبدادهم بسديفه "

فالشاعر يخفي باالعتماد على المراوغة الشعرية هذه األنساق المضدمرة ، و اللغدة تسدعفه فدي ذلدك 

فهي " تؤدي وظيفتها السياسية ، من حيث هي أدوات لفرض السيادة و إعطائها صدفة المشدروعية 

كذلك                                              .(4)"اهم في ضمان هيمنة طبقة على أخرى، التي تس

يظهر األدب التواصلي الذي أنشأه ابن زيدون في تواصله مع المعتضد ثقافة تسليع األدب ، سدلطة 

الشعر/ الثناء مقابل سلطة العطاء /)المنصب( ، و هي ظاهرة ثقافية تحول األدب إلى سلعة يحصل 

 : (5)ر الشاعر ذلك صراحة في قوله بها األديب على مبتغاه ، و قد ذك

ْسبي أنت   ى  –ف ح  ْسُبك  بي بِشكٍر و امتداحِ             -من ُمْسٍد لُِنعم   و ح 

 فاالتصال الناش  بينهما اتصال نفعي متبادل .

و تكشف هذه النصوص المدحية أيضا عن عمى ثقافي يحاول الشاعر تمريره بأسلوب لغوي خفدي 

على المتلقين ، إذ كيف نصدق الشاعر بأن ممدوحه حافظ للددين راٍع لده كمدا ليمارس ثقافة اإليهام 

فداللهو كدان مدن أهدم ؟  (6)ذكر آنفا ، و هو الذي كدان يهديده الخمدر ، و يطلبده إياهدا طلبدا صدريحا 

أركان طبيعدة ذلدك االتصدال ، و يظهدر مدن التأمدل فدي طبيعدة هدذا األدب أن العالقدة بينهمدا كاندت 

، و هددذا قليددل جدددا ، و قددد كددان ابددن  (7)إن شددابها أحيانددا بعددض الكدددر و الجفدداء  عالقددة اتصددال ، و

زيدددون حريصددا علددى اسددتمرارها ، و قددد أوضددح الشدداعر طبيعددة االتصددال مددن خددالل حديثدده عددن 

 : (8)وظيفته لديه ، المتمثلة في قوله

ْسبي  النصُح و الوداُد و شكٌر                عّطر  الدهر  منُه مسٌك ف    ةيضُ ح 

و ابن زيدون في اتصاله بالمعتضد كان يعمد إلى إخفاء ثقافة القبح ، فأين ابن زيدون من األحداث 

، فلقددد تغافددل عددن ذكددر كددل حركددات  (9)السياسددية و الحددروب التددي كانددت دائددرة فددي ذلددك الددزمن؟

                                                 

 25، ص  3ابن بسام ، الذخيرة ، ج  (1)

 .27ص ، 3بن بسام ، الذخيرة ، ج ا(2)

،)تحقيددق : محمددد زيددنهم محمددد عددزب( ، دار  المعجووب فووي تلخوويص أخبووار المغووربالمراكشددي ، عبددد الواحددد ،  (3)
 90الفرحاني للنشر و التوزيع ، ص

 .55، ص الرمز و السلطة ،بورديو ، بيير  (4)

 .438ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص (5)

هدا أن المعتضدد أهدداه خمدرا ، و كدذلك أنظدر ،و التدي يظهدر فيمدن المصددر السدابق  222لمقطوعة ص انظر ا (6)
 . خمرا من المصدر السابق ، و التي يظهر فيها أن الشاعر يطلب من المعتضد هدية 223المقطوعة ص 

 .305المصدر السابق ، ص  انظر القصيدة التي لم يبق منها إال أربعة أبيات في (7)

 .242، ص صدر السابق الم(8)

، )تحقيق:تركي فرحدان المصدطفى( ، 1،ط تاريخ ابن خلدونه (، 808ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد )ت  (9)
 و ما بعدها . 162، ص 4م ، ج1999دار إحياء التراث العربي : بيروت ،



 37 

ندد ، و ، كما أنه أخفى خضوع المعتضد لفردل (1)استرجاع البالد و األحداث السياسية بسبب الهوى

 . (2)كيف أنه ذهب بنفسه إليه " ليطلب الصلح و يتعهد بدفع المال و تنفيذ مطالبه "

 ثاني عشر :المعتمد بن عباد :

يمكن القول :إن شخصية المعتمد من أكثر الشخصيات المركزية التي اتصل بها ابدن زيددون ، فقدد 

و بذلك تكون مدة التواصدل بينهمدا ارتبط ابن زيدون مع المعتضد بصداقة متينة قبل توليه الحكم ، 

ر ابن  ّ ، و قد ذك إشبيليةقرابة اثنين و عشرين عاما ، و ربما أكثر ، أي منذ رحيل ابن زيدون إلى 

، و كدان المددح مسديطرا علدى  (3)زيدون المعتمَد بأربع عشرة قصيدة و خمس مقطوعدات شدعرية 

" و إلدى قصدد تمتدين العالقدات ، أقدرب مجملها ، و قد جاء مدحه في غالبه أقرب إلدى اإلخوانيدات 

 ، و ذلك لألسباب التالية : (4)منه إلى أن يكون مأطورا بأطر شعر المديح المعروف "

عالقددة الحددب الكبيددر التددي تددربط بينهمددا ، فالشدداعر يددرى المعتمددد " المسددبب : إظهددار الشدداعر  أوال

، و قددد بددادل  (6)مندده مددن القددود "و لددذا " مالددك سددلطان الهددوى أ (5)للولددوع و مثيددر كامنددة الدددموع "

المعتمُد الشداعَر حبدا بحدب ، و كدان أجدرأ منده ، ففدي قلدب المعتمدد حدب  للشداعر يقتضدي أن ُيدرى 

، و المعتمد يعاتبه على تأخر رده عليه ، فابن زيدون قدد أطمعده و أيأسده ،  (7)ُيحَمل فوق الرؤوس

المعتمد فقد أزال كل العوائدق التدي تحدول دون ، أما  (8)و لكنه كما يقول :" يمنعني الود أن أحقدا "

 :(9)الحب ، لذا تظهر ثقافة الفداء ، كما يقول 

ّبث  بالظرِف فيِه الُهد ى اِجٍد              ت ش  اك  أُفديك  من م   على ذ 

 ، و مدددددددن ضدددددددمنها  (10): المطارحدددددددات الشدددددددعرية الكثيدددددددرة التدددددددي كاندددددددت بينهمددددددداثانيوووووووا 

 لسة ، و عائد من عوائد المؤانسة بينهما.، و هي ناتج المجا (11)المطيرات

                                                 

مجلوة المجموع سدم الثداني ،( ، البطشة الكبرى بين ابدن زيددون و ابدن عمدار ، الق1982الفاسي ، عبد الرحمن ) (1)
 .160، ص  32، العلمي العراقي 

 و ما بعدها. 389الحجي ، عبد الرحمن ، التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة ، ص  (2)

 ،514، 504،506، 312،224 ،215، 212، 206 انظر القصائد في ديوان ابدن زيددون ، الصدفحات التاليدة : (3)
 510انظددر كددذلك المقطوعددات فددي المصدددر السددابق الصددفحات التاليددة: ، و623، 610،616،  596 ،562 ،520

،512 ،513 ،606 ،608. . 

 .88، ص المعرفةابن زيدون محاولة إلعادة النظر في دراسة شخصيته و شعره ، ،الداية ، محمد  (4)

 و ما بعدها . 513ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص (5)

 .598السابق ، ص  المصدر(6)

 .211، ص المصدر السابق (7)

 .214، ص المصدر السابق (8)

 .215المصدر السابق ، ص (9)

و انظددر  623، 616، 610، 596،  215 ، 212انظددر القصددائد فددي :المصدددر السددابق ، الصددفحات التاليددة : ( 10)
 .608،  606،  513كذلك المقطوعات في المصدر السابق ، الصفحات التالية : 

المطيرات : نوع من المطارحات الشعرية تقوم على األحاجي و األلغاز ، و تدور كلها علدى أسدماء الطيدور ،  (11)
  .594، ص  غير القصائد ، انظر ديوان ابن زيدون ورسائلهو لكل طائر حرف يرمز إليه ، و قد تتغير الرموز بت



 38 

، إذ أن مجدالس اللهدو و الشدرب لددى المعتمدد  (1): الحديث عن اللهو و الشرب و الدعوة إليها ثالثا

 . (2)مما ال يخفى أمره 

 

: إعراض المعتمد عن وشاية الحاسدين بابن زيددون ، فقدد أرسدلوا للمعتمدد قصديدة شدعرية ؛  رابعا

 .(3)، لكنه لم يسمع كالمهمإليغار صدره عليه 

أما فيما يتعلق باألحداث السياسدية زمدن المعتمدد ، فلدم يهدتم بهدا الشداعر كثيدرا ، و إن ألمدح أحياندا 

، و هذا يدل علدى أن طبيعدة العالقدة بينهمدا  (4)إلماحات عامة النتصارات المعتمد في سياق المدح 

يظدل سدؤال قلدق و هدو : لمداذا يجدنح ابدن  كانت اتصاال دائما يصور العالقدة الشخصدية بينهمدا ، و

زيدون نحو ثقافة الصمت /تهميش المركزي ، إزاء القضايا السياسية و األحداث الهامة في زمنه ، 

 و المتمثلة فيما يلي :

، و عدم تصوير هذا الحدث الهام ، أو إظهار التشوق الشدديد  (5)سقوط قرطبة بيد المعتمد  -

 لحدوثه .

ددرت لدده للددذهاب إلددى المددؤامرة السياسددية ا - علددى الددرغم مددن رفضدده و ِكَبددر  إشددبيليةلتددي ُدبِّ

 .الحديث عن تفاصيلها و مالبساتها و عدم ظهور أثرها في شعر ابن زيدون ، أو،(6)سّنه

إن السبب برأي الباحث هو نرجسية ابن زيدون ، فاألنا لديه متضخمة ، فال يهمه إال ذاته ، إذ كان 

الذات و تهميش ما عداها ، كما كان يسعى جاهدا إلى تجميل القبديح  يسعى إلى ثقافة التمركز حول

ثقافيا بالصمت عنه ، و هذا ما فعله حينما صمت عن الحديث عن المدؤامرة السياسدية التدي حيكدت 

 ضده في أخريات حياته. 

 

 

 

                                                 

 . 521، و 515و  و ما بعدها 224، الصفحات التالية :المصدر السابق انظر (1)

، )تحقيدق : إحسدان عبداس (،دار صدادر نفوح الطيوب مون تصون األنودلس الرطيوب المقري ، أحمد بن محمدد ، ( 2)
 .245،ص 4،ج 1997،بيروت،

 . 311، صديوان ابن زيدون ورسائله انظر القصيدة التي رد بها المعتمد على الواشين في: (3)

 520،  214،  213، الصدفحات التاليدة :،ديوان ابدن زيددون و رسدائله ابن زيدون  انظر هذه اإللماحات في :  (4)
،600. 

 .259، ص  3المراكشي ، البيان المغرب ، ج(5)

 .276ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص  ( 6)
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 الشخصيات الهامشية / الثانوية :

و قددد بلددغ عددددها إحدددى عشددرة اتصددل ابددن زيدددون فددي قرطبددة بعدددد مددن الشخصدديات الهامشددية ، 

شخصددية ، و لددم يكددن لهددا تددأثير كبيددر فيمددا يتصددل باألحددداث الرئيسددة فددي حيدداة الشدداعر ، كمددا أن 

 التواصل معها أدبيا لم يكن ذا كم كبير ، إذ لم يكن إال مقطوعات شعرية في الغالب .

 اتصل ابن زيدون بأربع شخصيات هامشية في قرطبة ، و هي:

: فقد اتصل به الشاعر بمقطوعة شدعرية، ينهداه (1)أبو العباس حاتم بن ذكوان الشخصية األولى : 

فيها عن شرب الخمر توافقا مع أوامر السلطة السياسية /أبدي الحدزم بدن جهدور ، الدذي أمدر بكسدر 

 : (2)دنان الخمر ، و كان هذا االتصال حادا ؛ألن ابن زيدون قال له

ا العبـ   ِة الملوِك أ ب  اُنُهْم تيُر شانِكْ        ل ْست  من باب  ْعُهم ف ش   ـأِس ،د 

صلح للبقاء قريبا من السلطة السياسية ،و يشعر الباحث أن ثمة مضمرا خفيدا فدي خطداب و أنه ال ي

 :(3)ابن زيدون التقريعي هذا ، إذ هو يقول 

انِكْ  ِمرَّ في إِْدم  اُء الوزيِر إذا اْختّصـ         ـك  أن تست  ز   ما ج 

دُّ من ِصبيانِكْ ُمْذ ن هانا  اِم انتهينا         مع أّننا ُنع   عن الُمد 

يددوحي بهددذه المراوغدة اللغويددة إلددى أندده هدو مددن يصددلح لمجالسددة الملدوك ، و ذلددك لقبولدده أمددر فهدو 

السلطة السياسية ، و هذا الشعر يوحي باالتصال ظاهرا ، لكنه يخفي في جوانيتده انفصداال نفسديا ، 

ن زيدون يرى نفسه األحّق باالختصاص بالقرب من الوزير، ال صدديقه فالبيت األول يوحي بأن اب

 هذا، و لذا جاء على سبيل المداعبة اإلخوانية .

 

 : رّد ابن زيدون على أبي بكر بن الطبني بمقطوعة  (4) الشخصية الثانية : أبو بكر بن الطبني

 تشغله عن مواصلته . (6)، يبدي فيها اعتذاره عن قلقه ، فهو يرى أن فتنا كثيرة  (5)شعرية

 

فقد أرسل الشاعر لده  ( 1)الشخصية الثالثة : جّد ابن زيدون : أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم 

، و يظهر فيهما أن الشداعر يظهدر ثقافدة   (2)قصيدة و مقطوعة شعرية مع عنب كان قد أهداه إليه 

                                                 

هددو : أحمددد بددن أبددي حدداتم بددن ذكددوان ، أوكددل إليدده يحيددى الحمددودي أمددر الددوزارة ، و كددان مشددتهرا بددالمجون و  (1)
 و ما بعدها . 483، ص  1الفكاهة ، انظر أخباره في : الذخيرة البن بسام ،ج

 .199ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص (2)

 .199المصدر نفسه ، ص  (3)

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن الحسن التميمي الطبني ، ،أبو بكر الوزير ، أديب شاعر ، من أهل قرطبة ،  :هو (4)
 1. و في : الصدلة البدن بشدكوال ،ج246، ص1ه  ، انظر ترجمته في :جذوة المقتبس للحميدي ، ج461توفي سنة 

 .  159- 158، ص 

 .200انظر المقطوعة في : ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص  (5)

 .200انظر المقطوعة في : المصدر السابق ، ص  (6)
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، و يظهددر ثقافددة  (3)ا يفدوت الثندداء الشدكر ، فهددو يتمنددى أن يقبدل الهديددة شدداكرا ألياديده التددي بعضدده

 . (4) االطلب ، متمنيا أن يعود دجى ليله نهار

و يظهر أن الشاعر قد أرسل إليه قصيدة مطيرة ، رّدا  :(5)الشخصية الرابعة : أبو طالب بن مكي 

على أبيات معّماة أرسلها إليه أبو طالب بن مكي ، و قد ظهدرت فدي األبيدات األندا المتضدخمة لددى 

 :(6)زيدون ، فهو كما يذكر عن نفسه ابن 

ْرِف الِحِسانِ  اني          في ُحل ى الظَّ اٌن كاْفتِن   ال اْفتِن 

ــانِي  ّخّصـنِي باألدب اللـ         ـُه ف أ ْعل ى فيِه ش 

أبوي عبود هللا بون عبود أما في بلنسية فقد اتصل فيها ابن زيدون بشخصية واحددة ، و هدي شخصدية 

كتب إليه قصيدة يتشوق فيها أليامه الجميلة التي أمضاها في إشبيلة في كنفه ، مع ، و قد  (7)العزيز

 اعتذار عن الفراق ، و مدح له .

 اتصل الشاعر بخمس شخصيات بدت هامشية في أدبه ، و هي : إشبيليةفي 

:اتصددل ابددن زيدددون بددأبي بكددر بددن القصدديرة بقصدديدة (8)الشخصووية األولووى : أبووو بكوور بوون القصوويرة

، و يظهر مدن قصديدة ابدن  (10)، يشكره فيها على قصيدة كان قد أرسلها من قبل  (9)واحدة شعرية 

زيدون أن صديقه أبا بكر قد حظي لديه بمنزلة عالية ، إذ هو يخاطبه بقوله )سيدي(، مما يدل على 

 أن االتصال بينهما كان اتصاال إيجابيا. 

اعر رسالة شدعرية لمجاهدد العدامري ، علدى : فقد كتب الش(11) الشخصية الثانية : مجاهد العامري

، و لم يكن تواصل ابن زيددون مدع هدذه الشخصدية كبيدرا ؛  (12)لسان المعتضد بلغت خمسة أبيات 

                                                                                                                                               

أهل قرطبة ، يعرف بابن القراميد ، ولي القضاء بمدينة هو : محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي ، من  (1)
 ..764- 763، ص  2ه  ، انظر ترجمته في : الصلة البن بشكوال ،ج432سالم ، توفي سنة 

، و انظدر كدذلك المقطوعدة فدي المصددر  221 – 220انظر القصيدة فدي : ديدوان ابدن زيددون ورسدائله ، ص  (2)
 .220 – 219السابق ، ص

 .221، ص  سابقالمصدر ال (3)

 220المصدر السابق ، ص (4)

محمد بن مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي ، ولدي أحكدام الشدرطة و السدوق بقرطبدة ، تدوفي :هو  (5)
 .808، ص  3ه  ، انظر ترجمته في : الصلة ، البن بشكوال ، ج  474سنة 

 .595ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص (6)

أبو عبد هللا محمد بن مروان بن عبد العزيز ، وزر في آخر دولة المنصور بن عبدد العزيدز و ملدك بلنسدية :هو  (7)
  .  129، ص 2من قبل المأمون بن ذي النون ، انظر ترجمته في : الحلة السيراء البن األبار ، ج 

سافر رسوال للمعتمد بدين الملدوك ،  أبو بكر محمد بن سليمان الكالعي ، كاتب بارع الخط ، مهتم بالعلوم ،:هو  (8)
 . 239، ص 1،م2، و في : الذخيرة البن بسام ق 305، ص  2انظر ترجمته في : القالئد البن خاقان ، ج

 .210ص انظر القصيدة في : ديوان ابن زيدون ورسائله ، (9)
 انظر المصدر نفسه. (10)

ن مدن أهدل األدب و الشدجاعة و المحبدة و العلدوم ، مجاهد بن عبد هللا العمري ، أبدو الجديش الموفدق ، كدا:هو  (11)
، و المغدرب البدن سدعيد  564، ص2هد  ، انظدر ترجمتده فدي : الجدذوة للحميددي ،ج 436ملك الجزر ، تدوفي سدنة 

 .401، ص 2،ج

 .236انظر األبيات في : ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص  (12)
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التصاله بالمعتضد أوال ، و ثانيا ألن مجاهدا "كان مع أدبده و علمده أزهدد األمدراء فدي الشدعر ، و 

عن لفظة أو شبهة أو سدرقة أو إحالدة فأقصدرت  أنكرهم على منشده ، و ال يزال يتعقبه بنقده كاشفا

 . (1)الشعراء لذلك "

ابون و  (2)ابون عموار إشدبيليةو من الشخصديات الهامشدية األخدر، التدي اتصدل بهدا ابدن زيددون فدي 

، و قد اتصل بهم ابن زيدون ببيت شعري واحد في قصة تذكر أن أربعتهم   (4) خليفةو  (3)خلدون

راب ، و أرسدلوا خليفدة ليدأتهم بالشدراب ، فاعترضده فدارس و صددمه قد خرجوا يوما للتنزه و الش

، و يلدوح للمتأمدل سدؤال  (5)فكّسر عظامه ، فتطارح كل واحد منهم ببيت شعر يصف تقلدب الددنيا 

وهو : ما الذي دعا ابن زيدون إلى إغفال ابن عمار في أدبه مع أنه كان مركزيا في حياتده ؟ فدابن 

، و سدعى أيضدا ابدن عمدار إلدى إبعداد ابدن  (6)و حّرض عليده المعتمدد عمار تلمر على ابن زيدون 

، و كدذلك اتصدل بدابن زيددون مستشدفعا بده فدي (7)زيدون عن قرطبة بعد فتحها بمؤامرة حاكها لده 

،  و كذلك كتب إليه مستشفعا وقت محنته مدع  (8)أول أمره ، حينما كان غير معروف و ال مشهور

ن ابن زيدون كان مغفال لهذه الشخصية المركزية فدي حياتده ، للتندافس ، مما يدل على أ( 9) المعتمد

 الشديد بينهما في بالط المعتمد بن عباد ، فقد كانا شاعرين بارزين و سياسيين هامين.

، و لم يعثدر الباحدث  )ابن رفق(آخر الشخصيات الثانوية في أدب ابن زيدون شخصية تدعى باسم 

 (10) لنص أنها شخصية حقيقية ، إذ هو يخاطبه أحيانا ذاكدرا كنيتدهعلى ترجمة لها ، لكن يبدو من ا

، و هو يذكره بحبه له ، و يطلب منه االتصال به ، و العودة إلى أيام الوصدال و اللهدو ، ممدا يددل 

 على جفوة كانت بينهما بعد اتصال.

 

 

                                                 

 .219ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص  (1)

مد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري أبو بكر ، من أهل شلب ، اتصل بدولة بندي عبداد حتدى أراد مح:هو   (2)
. و في القالئدد البدن خاقدان ، ج 3،368االنفراد بالملك فقتله المعتمد بيده ، انظر ترجمته في :الذخيرة البن بسام ،ج

 .131، ص  2.و في الحلة السيراء البن األبار ، ج253، ص 2

من حكماء األنددلس ،  عمر بن أحمد بن تقي بن عبد هللا أبو مسلم بن خلدون الحضرمي ، مهندس و طبيب: هو (3)
،  6، للزركلي ، خيدر الددين ،طاألعالم ،و هو غير ابن خلدون المؤرخ ، انظر ترجمته في :  إشبيليةو من أشراف 

 .40،ص5، ج 1984دار العلم للماليين ،بيروت ،

 لى ترجمة له .ع الباحث عثرلم ي (4)

، لعلي بن ظافر األزدي ،)تحقيق: محمدد أبدو الفضدل إبدراهيم ( ، مكتبدة األنجلدو  بدائع البداهةانظر القصة في  (5)
 و ما بعدها. 225، ص 1970مصرية :القاهرة ،

، رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة ، جامعدة دمشدق ، أبو بكور محمود بون عموار حياتوه و شوعر راشد ،دياب ) (،  (6)
 .55ق : سوريا، ص دمش

 .142، تطوان ،مطبعة كريماديس ، ص  إشبيليةبنو عباد ب( ، 1964الطود ، عبد السالم أحمد ) (7)

 و ما بعدها . 138، ص 2انظر الحلة السيراء البن األبار ، ج  (8)

 .426، ص  1انظر القصيدة في : الذخيرة البن بسام ، ج  (9)

 .232ص انظر: ديوان ابن زيدون ورسائله ، (10)
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 خالصة :

مع السلطة ، كانت عالقة يظهر من خالل ما سبق أن العالقة المسيطرة على ابن زيدون في تعامله 

االنفصال ، إذ بلغ مجموع الشخصيات التي انفصلت عنه أو انفصل عنها خمس عشرة شخصدية ، 

أما عالقة االتصال فقد تمت بينه و بدين سدبع شخصديات فقدط ، و بدذلك تكدون نسدبة االنفصدال فدي 

 أدبه الثلثين ، أما االتصال فتبلغ نسبته الثلث .

االنفصال قد تمت بعد اتصال كان بين ابن زيدون و تلدك الشخصديات ، و اتضح للباحث أن عالقة 

و لكنها تغيرت عنه و انفصلت ، و قد كان اتصاله بها  محكوما بقانون االنتفاع و المصدلحة ، مدن 

مثل : أبي الحزم و أبي الوليد بن جهور و والدة ، و المعتضد و أبي حفص بن برد وأبي بكدر بدن 

ر بن مسلمة ، و المعتضد و المعتمد ، و حتى الشخصيات التي اتصل بهدا مسلم النحوي و أبي عام

بالمصلحة و المنفعة ، من مثل اتصداله  -في الغالب –و لم ينفصل عنها ، كان اتصاله بها محكوما 

 بجده أبي بكر بن محمد بن محمد و المظفر.

بن القصيرة ، و أبو بكر أما االتصال البريء فهو قليل ، إذ ظهر فقط مع شخصيتين هما أبو بكر  

 بن ذكوان في رثائه له ، و سبب ذلك فيما يرى الباحث هو الصداقة المتينة التي كانت تربطه بهما.

و أخيرا يمكن للباحث القول : إن شخصية ابن زيدون شخصية تحكمها الذاتيدة المفرطدة المتعاليدة، 

ى أسددلوب تعاملده مددع اآلخددرين ، و المنفعدة الشخصددية ، و تبعدا لددذلك فقدد حكمددت المزاجيددة و الهدو

 السياسية و االجتماعية العالية. لتحقيق أهدافه و طموحاته
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 المبحث الثاني :

 السائد و المعزول 
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وجد فقد ركز ابن زيدون في أدبه على جملة من القضايا والظواهر ، التي بدت سائدة في أدبه ،    

مل قضايا و ظواهر أخر ، يمكن توصيفها بالمعزولة في أدبه ، فمن تلك القضايا و الباحث أنه يه

 الظواهر السائدة في أدبه ، ما يلي :

يعد المدح و الغزل من أكثر الموضوعات السائدة في أدب ابن زيدون ، الغزل : و أوال : المدح  

بة الغزل في ديوانه نس ( ، في حين بلغت% 32.9إذ بلغت نسبة أشعار المدح في ديوانه )

، أما  (1)و هما يشكالن معا ما يقرب من نصف األشعار الواردة في الديوان"( ، "23.8%)

(  ، أما الرثاء % 10) بنسبةجاءت ( ، و اإلخوانيات %12.5بنسبة) الشكوى و العتاب فقد كان

هجاء و (من شعر الشاعر ، أما ال%6.5) في حين شكلت المطيرات( ، %9.5فقد بلغت نسبته )

( من شعر %2.5بة الهجاء )،إذ بلغت نس قل الموضوعات المطروقة لديهالوصف فقد كانا من أ

، و هذا يدل على تعمق  (2)( من مجمل شعره %1.8أما الوصف فقد بلغت نسبته ) الشاعر و

شعور ابن زيدون بذاته ،إذ هو شغوف ببلوغ القمة في دنيا السياسة ، و قضاء ملربه و طموحاته 

ا ، و المدح خير وسيلة لتحقيق هذا المطلب ، أما الغزل فهو محاولة من الشاعر إلشباع فيه

الرغبات المكبوتة لديه تجاه عالم المرأة ، و طرق ابن زيدون لكال الموضوعين فيه سعي جاد 

إلشباع هذه المشاعر المكبوتة ، على الصعيدين المادي و المعنوي ، ماديا بتحقيق طموحاته 

 . نويا بالفوز بقلب المرأة المحبوبة ، و معالسياسية 

، في مدحيات ابن  (3)فيما يتصل بالغزل فقد سادت المقدمات الفنية التي ظهر فيها غزل األعراب

زيدون في ثماني قصائد ، أما المقدمات الفنية التي ظهر فيها الغزل الحسي ، فقد بلغت سبع قصائد 

ريقة المشارقة في البدء بقصائده المدحية ، إذ للطريقة ، و هذا يدل على تعلق ابن زيدون بط (4)

المشرقية سلطة في األدب الذي أنتجه ابن زيدون ، و قد وجد الباحث أنه يخفي مضمرات نسقية 

نفسية في جوانية النص ، فهو يستخدمها في المدح بني سطحية لما يعتمل في نفسه و ما يريده ، و 

ير راِض عنها ، و قد كثرت في قصائده المدحية ألبي هي تعج بالشكوى من حاله التي هو غ

الحزم و أبي الوليد بن جهور و المعتضد ، و قد اختفت هذه المقدمات في األدب التواصلي ، الذي 

تواصل به مع المعتمد ؛ لشعوره بالرضى لديه ، فعالقته القوية التي تربطه به تتيح له أن يقول ما 

 يريد قوال تاما واضحا .

                                                 

، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون(.2004الدالهمة ، إبراهيم مصطفى ) (1)
 .54جامعة اليرموك ، إربد ، األردن ، ص

 نفسه. مرجعال (2)

ول غزل األعراب : هو الغزل الذي أحدثه عدد من شعراء األعراب في بادية نجد و بادية الحجاز في القرن األ (3)
، لمصطفى عليان  الغزل ةوابط النظرية و ظواهر العدولالهجري ، أو في العصر األموي ، انظر كتاب : 

ص  ،، و انظر هذه المقدمات في : ديوان ابن زيدون و رسائله133، بيروت: مؤسسة الرسالة ، ص1( ، ط2008)
 :428،417،406،399،351،338،324،278. 

 .479،  447،  387،  366،   343،  250،  248، ص  السابقالمصدر انظر هذه المقدمات في (4)
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، و المتيم (1)ل ابن زيدون ، فقد كان السائد فيه غزل األعراب ، بنوعيه الواله المجنون أما غز

، يليه الغزل الفني المتخذ مرتكزا سطحيا للرؤية المعمقة في القصيدة ، و المبثوث في (2)العاقل

اع الغزل أقل أنووجد الباحث أن ، و أخيرا  (3)مطالع القصائد المدحية ، ثم يأتي بعده الغزل الكيدي

فيما ، وجودا في شعر ابن زيدون كان الغزل الحسي ، و قد خلص الباحث إلى النسب التالية 

 يخص أنواع الغزل لدى ابن زيدون :

عدد  نوع الغزل

 األبيات

 نسبة هذا النوع من الغزل إلى مجموع أشعار الغزل

 غزل األعراب الواله المجنون

 غزل األعراب المتّيم العاقل

 بيتا 315

 بيتا 80

49%  

12.5 %     =61.5% 

 % 33 بيتا 209 الغزل الفني في مقدمات القصائد 

 %4 بيتا 27 الغزل الكيدي

 %1.5 أبيات 9 الغزل الحسي

 %100 بيتا 640 المجموع 

و يستطيع الباحث القول : إن شخصية ابن زيدون في غزلياته ، و في تعامله مع المرأة كانت  

لسيطرة على عقلها ، و ذلك ألن الغزل الواله المجنون قد بلغ نصف شخصية ضعيفة ، فقدت ا

المحبوبة غادرة ال  ، فهو وفّي و (4)أشعاره تقريبا ، و هذا ما يفسر كثرة االشتكاء في غزلياته 

لباحث القول أيضا :إن سلطة المشرق و التأثر بغزل األعراب قد و يستطيع اتعرف الوفاء ، 

 .ابن زيدون الغزلية سيطر على كثير من أشعار 

إن مما ينماز به أدب ابن زيدون الوحدة الموضوعية ، فالوحدة  ثانيا : الوحدة الموةوعية :

، (5)إذ وجد الباحث أن قصائده تكاد تكون كلها موحدة الموضوع ، متحققة من حيث الغرض 

عرية التي نظم فأغلب قصائده تدور في فلك واحد ، و قد وجد الباحث أيضا أن تنوع األغراض الش

فيها ابن زيدون ، و هي : المديح و الغزل و الشكوى و الرثاء و الهجاء و المطيرات و اإلخوانيات 

                                                 

غزل األعراب الواله المجنون : هو الغزل الذي غلبت فيه ميول الشاعر على عقله ، و استولى الحب على  (1)
، لمصطفى عليان  الغزل ضوابط النظرية و ظواهر العدولمشاعره، فغاب سلطان الهوى و طغى الهوى ، انظر : 

 .140، ص 

غزل األعراب المتّيم العاقل : هو الغزل الذي لم ينقطع له الشعراء ، و لم يكن صارفا لهم عن مطالب الدنيا و  (2)
 .173االنخراط في بعض شؤونها مدحا و هجاء و قتاال و ثأرا ، انظر المرجع السابق ، ص 

نائي الداللة و المقصد ، و ذلك ألن الغزل الكيدي : هو نوع من الغزل القصد منه اإلغاضة و اإليذاء ، و هو ث (3)
مراده معقود على اإليذاء بالذّم ، و فيه عالئق بالغزل و مطالبة في الوصف و التدقيق و القص  و السرد ، انظر 

 .207المرجع السابق ، ص

. 169،167،166،165،164انظر شكوى الشاعر من هجر المحبوبة في ديوان ابن زيدون ، ص : (4)
177،173،172،186،185،183،182،181،180،187. 

، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء  فنية التعبير في شعر ابن زيدون ( ،1977جراري ، عباس ، )   (5)

 .16ص
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ى لديه ، فقد كانت الشكو (1)، ظل يدور ضمن دائرتين مهمتين  هما الطموح السياسي و الغزل

لملوك الذين اتصل بهم بسبب طموحه السياسي ، و جفوة المحبوبة ، أما الرثاء فقد كان لألمراء و ا

البن عبدوس و ابن و لذلك توجه به كان بسبب حبه لوالدة ، فقد الهجاء أما و بمن يخّصهم ، و 

المعتمد بن عباد ، و لذا فهي تتصل بالسياسة و  -في معظمها  -القالس ، أما المطيرات فقد اختص 

و بعضها يطلب فيها قربه منها ، أما اإلخوانيات فبعضها شكوى من سوء حاله و سجنه ، 

 االستشفاع بسبب هذه الحال ، أما إخوانياته مع المعتمد فكثير منها يتصل بالطموح و السياسة .

يستطيع الباحث القول :إن قصائد ابن ة الموضوعية داخل النص الشعري ، فيما يتعلق بالوحد

غزلية ، إذ إن هذه زيدون انمازت في بنائها بالوحدة ، حتى في القصائد التي افتتحها بمقدمة 

 المقدمات الغزلية ذات ارتباط وثيق بمضمون القصيدة ، فهي بنى سطحية لما يريد ، كما يلي :

 المرسل إليه التأويل نوع المقدمة الصفحة

مقدمة تزلية حسية يتذكر فيها  247

 أيامه الجميلة مع المحبوبة

أبو الحزم  حاله السيئة لدى أبي الحزم بن جهور 

 بن جهورا

دمة تزلية حسية يشكو فيها من مق 250

البعد عن المحبوبة ، و يطلب 

 الوصال

يريد العودة إلى سالف عهد  مع أبي 

 الحزم

مقدمة تزلية )تزل أعراب متيم  278

 عاقل(، يتذكر األيام الجميلة 

يريد الخروم من السجن و العودة إلى 

 أيامه الجميلة 

مقدمة تزلية)تزل أعراب واله  324

 ن(، يشكو فيها من المحبوبة مجنو

 شكوى من حاله لدى أبي الحزم

 

مقدمة تزلية)تزل أعراب واله  338

 مجنون(، يشكو فيها من المحبوبة 

بن ايشكو من حاله لدى أبي الوليد 

 جهور و يريد منزلة أعلى

 

 

أبو الوليد 

بن حزم بن ا

 جهور

343 

 

مقدمة تزلية حسية يشكو فيها من 

 الهجر 

همال لدى أبي الوليد و يشكو من اإل

 يريد والية 

مقدمة تزلية )تزل أعراب متيم  351

 عاقل(، يشكو من البعد عن الحبيبة

شكوى من سوء حاله لعدم تحقق ما 

 يتمنى

مقدمة تزلية حسية يشكو فيها من  366

هجر المحبوبة ،و صعوبة الوصول 

 إليها 

 يشكو من اإلهمال لدى أبي الوليد 

 رتبة جامحة لديه لتحقيق منزلة أعلىية حسية يصف لقاء  مقدمة تزل 387

                                                 

 .16ص، فنية التعبير في شعر ابن زيدون جراري ، عباس ،(1)



 47 

 بالمحبوبة 

مقدمة تزلية)تزل أعراب واله  399

 مجنون(، يشكو فيها من الغدر 

شكوى من سوء حاله و عدم الرةى 

 عما هو فيه

مقدمة تزلية )تزل أعراب متيم  428

 عاقل(، يشكو من البعد عن الحبيبة

 معتةدال يطمح لشيء عاٍل بعيد عنه

مقدمة تزلية حسية يشكو فيها من  447

 المحبوبة 

 الشكوى من الغربة رتم حياته الجيدة

مقدمة تزلية حسية يشكو من  479

اآلخرين الذين يمنعونه من لقاء 

 المحبوبة

الرةى عن المعتةد ، و الشكوى من 

 الوشاة الذين يكيدون له

مقدمة تزلية )تزل أعراب متيم  406

 ها الحبعاقل( يظهر في

الرةا عن حاله لدى المظفر و شكر  

 على ذلك و االستشفاع لصديق

المظفر ابن 

 األفطس

مقدمة تزلية )تزل أعراب متيم  417

 عاقل(

 الرةا عن حاله لدى المظفر 

 

و سيتحدث الباحث بتفصيل أكبر عن تأويل بعض هذه المقدمات ، و األدلة على ذلك في الباب 

 ، في المبحث الموسوم بعنوان )البنية المفككة و البنية المتماسكة(. الثاني من هذه األطروحة

 فيما يتعلق بنثر ابن زيدون و رسائله  فقد ظهرت فيه الوحدة الموضوعية ، كما يلي : 

 المرسل إليه الموةوع الرسالة الصفحة

 ابن عبدوس  محاولة إقصاء ابن عبدوس عن والدة )هجاء( الهزلية 634

 أبو الحزم لسجن لدى اأبي الحزم بن جهورا الجدية  680

 أبو بكر بن مسلم  بيان أن تهمة سجنه باطلة و طلب الشفاعة له البكرية 718

 المظفر بن األفطس شفاعة لصديق له من خالل المدح  المظفرية  754

 أبو عامر بن مسلمة االستشفاع بصديقه للوصول إلى المعتةد العامرية  763

 المعتةد يطلب طلبا تير معلوم على وجه التحديد (1العبادية ) 769

اعتذار عن البعد عن المعتةد في قرطبة و طلب  (2العبادية ) 773

 إشبيليةالرجوع إلى 

 المعتةد

دبية التي كانت سائدة في أدب ابن و بذلك يظهر أن الوحدة الموضوعية من أهم الظواهر األ

 زيدون .
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 ثالثا : الموسيقى :

، فقد نظم ابن زيدون أشعارا على (1)من الظواهر السائدة في أدب ابن زيدون إن الموسيقى 

( %32األوزان الخليلية المعرفة ، و كان البحر الطويل من أكثر هذه البحور حظا في ذلك بنسبة )

(، ثم %9.72( ، ثم المتقارب بنسبة )%10(، يليه البسيط بنسبة)%13.9، ثم الكامل بنسبة )

( ، ثم مجزوء السريع %5(، ثم الوافر و الكامل و مجزوء الرمل بنسبة )%5.44الخفيف بنسبة )

، كما نظم الشاعر قصائد على البحور المجزوءة ، فقد بلغت نسبتها في  (2)( %4و الرمل بنسبة )

، و المعروف " أنه كلما زاد االنفعال كان الميل إلى البحور القصيرة ذات  (3)(%12شعره )

البحور المجزوءة ، و إلى القصائد القصيرة ، و كلما كان الشاعر هادئا متأمال المقاطع القليلة و 

، و بذلك يظهر أن الشاعر كان قلقا منفعال ، على الرغم من  (4)كان الميل إلى البحور الطويلة "

وجود حاالت التأمل و الهدوء في حياته ، و ذلك بسبب سلطة السياسة ، التي كان يطمح لتحقيق 

يمكن حصر  وخاللها ، و كذلك بسبب سلطة اآلخر / المرأة ، التي اشتكى كثيرا منها ،آماله من 

 الدالئل على سيادة الموسيقى الداخلية و الخارجية في أدب ابن زيدون حصرا داال كما يلي :

  و كذلك وجود كثير بعض (5)أوال : جعل القافية في بعض مقطوعاته على أكثر من حرف ،

 .(6)اخل نصوصه الشعرية القوافي الداخلية د

 ( مرة ، 128ثانيا : كثرة التصريع في أشعاره ، و كذلك في مطالع القصائد " إذ تكرر ذلك )

 .(7)( مرة "40في حين كانت حاالت التصريع في الحشو )

  ثالثا : كثرة التصدير أو رد األعجاز على الصدور في شعر " إذ ال تكاد تخلو قصيدة من هذا

 . (8)النمط البديعي "

  و تكرارها أيضا على مستوى األبيات  (9)رابعا : تكرار األلفاظ في البيت الشعري الواحد ،

 .(10)المتتالية 

  خامسا : وجود الموسيقى الداخلية في شعره بكثرة " إذ يظهر الرصد اإلحصائي أن مجموع

 . (1)( حالة "268الطباقات المستخدمة في شعره بلغ )

                                                 

 و ما بعدها. 29الجراري ، عباس ، فنية التعبير في شعر ابن زيدون ، ص( 1)

 128الدالهمة ، إبراهيم ، ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون ،ص (2)

 .129المرجع السابق ، ص (3)

 .32الجراري ، عباس ، فنية التعبير في شعر ابن زيدون ،ص (4)

 .36المرجع السابق ،ص (5)

 .38المرجع السابق ، ص (6)

 .121الدالهمة ، إبراهيم ، ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون ،ص (7)
 .109،ص المرجع السابق (8)

 112المرجع السابق ،ص (9)

 115،ص ، المرجع السابق (10)
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 (2)قسيم بين الجمل في رسائله سادسا : كثرة السجع و الت. 

و بهذا يتضح أن الموسيقى كانت عنصرا هاما و سائدا في أدب ابن زيدون ؛ خدمة للموضوعين 

اللذين شغل بهما و هما السلطة السياسية و سلطة اآلخر / الغزل ، و هذا ما سيتضح في الفصول 

أن ابن زيدون سار و يبدو ن ، القادمة من هذه األطروحة ، إذ المقام ال يسمح بتفصيل هذا اآل

و المتمثل في توجيه النظم على البحور العربية الخليلية ، و فق منهج النقد السائد في عصره ، و

عدم الخروج عنها بما كان يجري في أوزان الموشحات ، مما يتيح القول : إن ابن زيدون كان 

منفصال عنها فيما يتصل ، ال ي عصره ، منصاعا ألوامرهامتصال بسلطة النقد السائدة ف

 . بالموسيقى الشعرية

 رابعا: المعارةات و المراسالت و المطيرات:

ظهرت قصائد المعارضات في شعر ابن زيدون و سادت ، و يظهر من خالل الفحص و 

االستقراء أنها تدخل في إطار اإلخوانيات أكثر من اإلطار الرسمي ، و قد تمت هذه المعارضات 

لشعرية بين الشاعر و أصدقائه ، و يمكن القول : إنها جاءت بديهة و ارتجاال ، أثناء المراسالت ا

سهولتها كذلك ل و،و ذلك لمعارضة الشاعر أصدقاءه أولئك و حسب ، و عدم تكلف تلك القصائد 

و قصرها ، و عدم قصدية الشاعر للمعارضة من أجل المعارضة ، إذ هو في هذا من شعراء 

الندماء ، و اتصلوا بالسلطان مباشرة في  ديوان ين أدرجت أسماؤهم فيالبديهة و االرتجال الذ

مجالسه ، و ليس من شعراء المعارضات الذين احتفوا بالتجويد في الشعر ، فأدرجت أسماؤهم في 

ن يرى الباحث أو ،  (3)الشعر ةِ دَ قَ ديوان العامة من الشعراء ، و الذين كان يشرف عليهم ناقد من نَ 

 دون جرت في حقلين ، هما :معارضات ابن زي

 .(4)معارضة الشعر المشرقي )المعزول( مرتان  -

 .(5)معارضة الشعر األندلسي )السائد( اثنتا عشرة مرة  -

و يظهر أن ابن زيدون في المعارضات المعزولة )معارضة الشعر المشرقي( ، قد انزاح عن تيار 

الذي كان " محكا للجودة و سبيال  المعارضات الذي كان منهجيا في التصدي للوافد المشرقي ، و

                                                                                                                                               

 125،صالدالهمة ، إبراهيم ، ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون (1)

 .680، 634انظر ذلك في الرسالة الجدية و الهزلية ، في : ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص  (2)
(، 1، )طاألدبي في األندلس في القرن الخامس الهجري تيارات النقد(،1984عليان، مصطفى) (3)

  .79بيروت:مؤسسة الرسالة ، ص

في :ديوان ابن زيدون و انظر معارضة ابن زيدون للبحتري و العباس بن األحنف في قصيدة )أضحى التنائي(  (4)
ص صدر السابق ،في الم، و كذلك معارضة ابن زيدون للمتنبي في القصيدة )هل تذكون غريبا( 141صرسائله ،
162 . 

، 200،204:  المصدر السابقانظر هذه المعارضات بين الشاعر و أصدقائه ، الصفحات التالية من  (5)
و هي معارضات إخوانية و ليست  –،، و كذلك انظر معارضة الشاعر مع المعتمد 214، 206،209،211

 .306،214،211،،620،612،513،512 الصفحات التالية من المصدر السابق : –رسمية 
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، و هذا يعني أن ابن زيدون لم  (1)إلى الرفض و نهجا في التحدي ، و وسيلة للتبريز و التفوق "

ْفس مترفعة متعالية عن يعني أيضا أنه كان ذا نَ  ا األندلس أدبيا أو إسالميا ، ويكن معنيا بقضاي

ه أو يجاريه أو يتحداه ، إذ هو نفسه أكبر من كل المعارضات ، فال يحتاج أن يربط نفسه بلخر فيقلد

ذلك الذين يتم بين الشعراء األندلسيين ، و لكن هذا ال يمنع من وجود مخاوف لدى ابن زيدون من 

سلطة النقد في عصره ، فقد كان يخشى سلطة النقد السائدة في عصره ، فهو لم يكن من شعراء 

شعر ، بل آثر البقاء ضمن ديوان الندماء القريبين من العامة الذين يشرف عليهم ناقد من نقدة ال

 السلطة السياسية ؛ ليحقق طموحاته العالية .

أما فيما يتعلق بالمراسالت فقد سادت في أدبه ؛ و ذلك لظهور الرسائل النثرية و الشعرية ، و قد 

موضوعات تتلخى و طبيعة ال (2)أرفق الشاعر مع رسائله النثرية عددا من الرسائل الشعرية 

، و قد جنح إلى ذلك ألنه كان يرى أن الشعر ُيتم الرسالة النثرية " و يضفي  (3)المعالجة فيها 

التي  ت، كما أرسل ابن زيدون قصائد شعرية كثيرة لعدد من الشخصيا(4)عليها طابعا من األناقة 

المعاناة و يقضي بل للحياة ، يمثل و هو بذلك يرى أن الفن ليس للفن ،  (5) اتصل بها في حياته

 الحاجات ، و أن النص يحمل رسالة و إن كانت ذاتية ، فهي ذات متعلق بالمتلقي فنيا و فكريا .

، و هي مطارحات شعرية (6)كذلك كانت المطيرات من الفنون الشعرية السائدة لدى ابن زيدون 

األحاجي ، التي  دارت بينه و بين المعتمد بن عباد و أبي طالب بن مكي ، قامت على األلغاز و

، و يظهر أنها كانت  (7)تدور حول الطيور ، و قد دامت مدة إال أنها انتهت بموت ابن زيدون 

إحدى رسائل االتصال الفاعلة ، التي اعتمد عليها ابن زيدون في االندماج مع السلطة السياسية ، 

 .مع أبي طالب بن مكيواحدة كانت  خال مطيرةٍ ، إذ كانت في مجملها بين ابن زيدون و المعتمد 

 

 خامسا : المحاكاة :

إن ابن زيدون شاعر محاٍك للمشارقة ، و قد ظهرت هذه المحاكاة في أدبه بعامة ، و األدلة على 

فيما ذهب إليه النقد العام مذهبا دون ، ذلك كثيرة ، و هي النظم على هدي من طريقة البحتري 

ابن زيدون أن يكون مزاوجا بين طريقة العرب و تحقيق في تسميتهم له)بحتري المغرب(، و أمنية 
                                                 

 .315عليان، مصطفى ، تيارات النقد األدبي ، ص  (1)

،و كذلك انظر القصيدة 406انظر القصيدة المرفقة مع الرسالة المظفرية في ديوان ابن زيدون و رسائله، ص (2)
، و انظر القصيدة المرفقة مع الرسالة الجدية في 285المرفقة مع الرسالة البكرية في المصدر السابق ،ص

 .278لمصدر السابق ،صا

 .15:ص49،ملحق عدد مجلة الثقافة(،مبنى الرسالة في نثر ابن زيدون و شعره.1975مطلق، ألبير) (3)

 .14المرجع السابق ،ص (4)

انظر القصائد في ديوان ابن زيدون و رسائله ، الصفحات:  (5)
578،278،273،261،178،141،139،125. 

 .626-595: ،صالمصدر السابق انظر ذلك في :  (6)

 .85المصدر السابق ،ص(7)
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مذهب المحدثين ، الذي جاء في قوله " لو أني أوتيت في النثر غزارة عمرو و براعة ابن سهل ، 

 (1)لما رددت إلى الحاجب إال ما أخذت منه"م بطبع البحتري و صناعة الطائي ،و أمددت في النظ

لمتنبي في محاولة إدراك السلطة من خالل ممدوحيه ، ، أو فيما يحققه الدرس النقدي من مشايعته ل

و بثه الحكمة من خالل الموقف الحياتي ، و لفه الغزل بالتعالي و الحماسة ، أيضا التأثر بالمشارقة 

لطللية الغزلية ، كذلك وجود المقدمات ا (3)و رسائله  (2)و ظهور التناص بينه و بينهم في أشعاره 

 اءماكن المشرقية ، و حتى أسماء المحبوبات التي كان الشعرو ذكر األفي شعره المدحي ،

، مع أن االتجاه النقدي كان يميل إلى التخفف منها و  (4)الجاهليون يكنون بها عن محبوباتهم

اتباع ابن زيدون لسنن الشعراء ، و ال يخفى على المتأمل (5)االهتمام بالمقدمة الروضية أكثر 

ان ، كاللون األبيض ، فقد "عّبر ابن زيدون عن عمق المد التراثي في المشارقة في االهتمام باأللو

ثقافته الخاصة التي خضعت لالتجاه الحسي النمطي السائد ، فجاء المدح أكثر األغراض الشعرية 

فمثال في غزلياته بوالدة يميل ابن زيدون  (6)استغراقا للون األبيض متبعا طرق العرب المشارقة " 

المحبوبة ، أما إذا ما استحوذ عليه  َشْعرَ  هالعربي القديم إلى اللون األسود في وصف إذا غلبه التراث

، و أخيرا طغيان األحداث التاريخية المشرقية ، و األمثال (7)هواه استحال لون الشعر األسود أشقر

العربية القديمة طغيانا واضحا على مجمل رسائله األدبية ، فال تكاد تخلو صفحة من عشرات 

 ألمثال أو األحداث التاريخية القديمة .ا

و يبدو أن ابن زيدون قد مال إلى اتباع طرق المشارقة ، و تقليدهم في هذا بسبب سيطرة المؤسسة 

السلطوية السياسية على سلطة األدب في ذلك العصر ، إذ كانت السلطة السياسية إحدى المؤثرات 

لحكام بذوقهم العربي األصيل منذ فترة تأسيس الرئيسة في تكوين الذوق األدبي ، لذا " مارس ا

اإلمارة ، و حتى بداية القرن الخامس الهجري وصاية عليه ، بأن جعلوا األدب يستمد أنموذجه من 

، و قد كانت قوة الجذب و اإلقصاء ، التي مارستها المؤسسة (8)أبعاد البيئة العربية و أعماقها " 

أقوى من قوة الجذب و اإلقصاء الموجودة لدى المؤسسة  السلطوية السياسية على أدب ابن زيدون

السلطوية النقدية الشائعة في ذلك العصر ، و مثال ذلك ميل ابن زيدون إلى المقدمات الطللية ، 

 على الرغم من تفضيل النقاد للمقدمات الروضية كما ُذكر قبال .

 

                                                 

 .761-760، ص بن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائلها(1)

 .357،310،235،285،173،163،132،ص:المصدرالسابق انظر ذلك في (2)

 من الرسالة الهزلية. 669،و ص 659-652انظر ذلك في المصدرالسابق ،ص:(3)

 .409-406، 391-387، 372-366، 355-8،35133انظر هذه المقدمات في المصدر السابق ،ص:(4)

 .423عليان، مصطفى ، تيارات النقد األدبي في األندلس،  (5)

 .44، إربد: منشورات جامعة اليرموك،ص اللون في شعر ابن زيدون(، 1999شنوان، يونس) (6)

 .62، المرجع السابق (7)
 .11عليان ، مصطفى ، تيارات النقد األدبي في األندلس ، ص  (8)
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 سادسا: الذاتية :

زيدون ، و قد ظهر ذلك في غزلياته بوالدة ، فمثال في إن الذاتية من الظواهر السائدة في أدب ابن 

يستعمل الضمير المفخم نحن )نا(  أن ابن زيدون المتأملقصيدته النونية )أضحى التنائي(،  يلحظ 

 :(1)دائما للتعبير عن ذاته ، و مثال ذلك قوله 

ا ، و ال أن ت ُسّروا كا ّسٍد       بِن  قُّنا أْن ُتقِّروا عين  ذي ح  ا ح   شحا فينام 

أما خطابه لوالدة فقد تراوح بين الضمائر األربعة التالية ، و هي الضمير )نحن( و قد دّل على 

المشاركة بينه و بينها ، أي )أنا / أنت( ، ثم الضمير )أنتم( ، ثم ضمير الغائب )هو( ، و أخيرا 

دة عنه ، و ذلك في الضمير )أنِت( ، و قد ظهر من أبيات القصيدة شعور الشاعر بسمّو مكانة وال

 :(2)قوله

فا            و في المودِة كاٍف من تكافينا ر  كْن أْكفاء  ُ ش  ّر أْن لم ن   ما ة 

، في التواصل معها من خالل اعتماده على (3)و مع ذلك فقد عمد إلى اإلستراتيجية التضامنية 

حن الشاملة(، على حد الضمير )نحن( في الحديث عنه و عنها ، و يمكن للباحث أن يطلق عليها )ن

تعبير )الكوف(، و هي ذات قوة عاطفية ، و ذلك لجمعها المرسل و المرسل إليه ، و كأنهما 

، و لكن المتأمل الستعمال ابن  (4)مرسل واحد ، و بالتالي فهما يشتركان في االهتمام ، بل يتحدان

اسية ، و هي الرغبة في زيدون للضمائر التي يخاطب بها والدة ، يجد أنها تدور ضمن دائرة أس

 العودة إلى ما كان عليه معها ، و يمكن تمثلها كما ورد ترتيبها داخل القصيدة بالتمثيل التالي:

 

نحن )تمثل ذكرياته الجميلة مع والدة(          أنتم )تمثل محاولته إلقناعها بالعودة من خالل 

عنه نفسيا و مكانيا و اجتماعيا (           هو )يمثل شعوره ببعد والدة     الحجاج (              

 أنِت )يمثل محاولته للتواصل معها من خالل المدح( 

 و قد قام الباحث برصد إحصائي الستعمال هذه الضمائر ، فبدت كما يلي :

 مرات 10نحن = 

 مرات10أنتم = 

 مرات  10هو = 

 مرة 16أنت = 

                                                 

 .142بن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص ( ا1)

 .154، ص المصدر السابق ( 2)
اإلستراتيجية التضامنية :هي اإلستراتيجية التي يحاول المرسل أن يجسد بهدا عالقتده بالمرسدل إليده و نوعهدا ،  ( 3)

 (،2004ظدددافر )و أن يعبدددر عدددن مددددى احترامددده لهدددا ، و رغبتددده فدددي المحافظدددة عليهدددا ، انظدددر : الشدددهري ،
 .257(،بنغازي،دار الكتب الجديدة المتحدة، ص1،)طاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية

 .293، ص المرجع السابق ( 4)
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ن( ، التي ال ترضى الدون أو الرضوخ ، و لكن و قد ظهر أن )األنا( تتضخم لديه فتتحول إلى )نح

استعماله للضمائر السابقة بدالالتها التي أشار إليها الباحث ، يدل على أن رغبة نفسية مكبوتة 

تدعوه إلى العودة إلى والدة ، و لكنها تظهر من خالل اعتماده على نظرية التعويض في إظهار 

فابن  ، (1)ة التي يخفي بها الشخص ضعفا أو نقصا "اآلخر ، و يقصد بهذه النظرية " الميكانيكي

يستعمل ضمير  زيدون حينما عمد إلى استعمال الضمير )هو( ، و هو ضمير للغائب المذكر و لم

 :(2)كقوله النفسي،الذي يفصله عن والدة ، للداللة على البعد المكاني والغائب المؤنث )هي(،

نا          ّنى تذكرُّ ر ُ أْمسى ُيعّنينا     و اْسأل هناك: هل ع  كُّ ذ   إْلف ا ت 

 :(3)و للداللة على البعد االجتماعي ، كما في قوله 

بيُب ُمْلٍك كأّن هللا أْنشأ ُ               ِمسكا   و ق ّدر إنشاء الورى طينا  ر 

إنما كان يقصد من كل هذا الحفاظ على علو ذاته ، و أنه ال يمكن له أن يظهر ضعفه أمام 

 .(4)نثى ، و هذه ظاهرة نفسية تسمى اإلعالء أو التسامي اآلخر/األ

و لكن تأرجح الذاتية ظهر أيضا في غزل ابن زيدون بوالدة ، و ذلك من خالل قصيدته )لئن قّصر 

، من خالل االعتماد على االستفهام ، كما في  (5)منك اليأس( ، حيث لجأ إلى إستراتيجية اإلقناع

 :(6)قوله

لّ ؟أ ل م ألزِم الصبر    كيما أِخّف ؟              أ ل م أُكثِر الهجر  كي ال أ م 

ِل ؟  أ ل م أ رض  منِك بغيِر الرةى؟            و أُبدي السرور  بما لم أ ن 

ل لْ؟ ْمدا أتيِت بها أم ز  فِِر موبقاِت الذنو                  ِب ؟ ع   أ ل م أتت 

ن تجعل المرسل إليه يعاود النظر في تواصله مع التي يمكن أ، فاالستفهام هنا هو الحجج ذاتها 

المرسل ، فهو " فعل حجاجي بالقصد المضمر فيه وفق ما يقتضيه السياق ، و يؤدي بالمرسل إليه 

إلى التسليم المرة بعد األخرى ، و التنازل عن معتقداته السابقة شيئا فشيئا ، و المرسل يدرك كما 

، و لذا عمد أحيانا إلى  (7)ست استفهاما عن مجهول"يدرك المرسل إليه أن هذه األسئلة لي

إستراتيجية التضامن من خالل استعمال بعض التعابير الدالة على رغبته المكبوتة في التقرب من 

                                                 

(،الرياض:مكتبة 1، )طاالتجا  النفسي في نقد الشعر العربي ،أصوله و قةايا (،1981أبو الرضا، سعد ) ( 1)
 . 35المعارف،ص

 .144ان ابن زيدون و رسائله، ص بن زيدون ، ديوا ( 2)
 .144بن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص ا ( 3)
 .36أبو الرضا، سعد ، االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، ص ( 4)
إستراتيجية اإلقناع: هي محاولة المرسل من خالل خطابه إقناَع المرسل إليه بما يراه ، و إحداث تغيير في  ( 5)

 . 444فكري أو العاطفي ، انظر :استراتيجيات الخطاب ، لظافر الشهري ،صالموقف ال
 .188ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص  ( 6)

 .485الشهري ، ظافر ،إستراتيجيات الخطاب ، ص  ( 7)
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والدة ، و ذلك باستعماله التركيب )فديتك( ، الدال على الحب المكبوت لها في داخل نفسه ، إذ 

 :(1)يقول 

لي بال لِ فديُتِك ! إْن تعج  ج  ه ُب الريث  بعُض الع  ف ا     فقد ي   ج 

 :(2)و تبدو الذاتية متعالية حينما يوّدع والدة ، و لكنه وداع المضطر ، إذ يقول 

لْ   عليِك السالُم سالُم الوداِع         وداِع هوى  مات قبل  األج 

ير )أنت(  إذ يبدو أن الشاعر في لجوئه الستعمال الضمير )أنا( للحديث عن ذاته ، و الضم 

هو يرى ف،  صللحديث عن والدة إنما يخفف من حدة األنا المتعالية ، و لكنها تظهر في نهاية الن

 أنه إذا كان ال بد من الفراق فليكن ، و لذا تحتم عليه ذاته الوداع فليفعله .

و بهذا يظهر للباحث أن األنا لدى ابن زيدون متباينة مزدوجة في غزله ، فهي مرة متعالية 

تضخمة و مرة ذليلة ضعيفة ، مما يدل على أن نفسية الشاعر تعاني من االزدواج بين القوة و م

 .  الضعف و االختالف في التعامل مع المرأة

ظهرت الذاتية أيضا واضحة في المدح ، فأحيانا كثيرة يقسم ابن زيدون القصيدة بينه وبين 

، إذ هو يصور أنه ال  (3)لغماُم على مثلي"فعل في قصيدته "ألَم يأِن أن يبكي امثلما ممدوحه ، 

يستحق كل ذلك اإلهمال الذي بدا من أبي الحزم ، و هو يصور نفسه عطر ذو قيمة عالية ، لكن ال 

 :(4)أحد يقّدره ، إذ يقول 

اع  من ت تلي ا            لِتندب  في اآلفاِق ما ة  م  أت  الّ أ قامْت أ نجُم الليِل م   (5)و ه 

ن فهم نفسية ابن زيدون التي تشعر بالعلو و األنا المتضخمة ، إذ هو يعمد إلى و بالتأمل يمك

و تصبح األفكار األكثر تجريدية ، الالوعية إلى صور ،خالل الصورة فتتحول األفكار  التكثيف من

، فهو عطر غير مقّدر ، و إنسان ذو قيمة عالية و لكنه  (6)يرى فرويد  مثلماتمر ببدائل مصورة ، 

 : (7)لدى أبي الحزم بن جهور ، و لذا يكثر الفخر بنفسه و أدبه ، كقولهمهمل 

ْزُعها      لقد قُُرطُ          ْبِل في موةِع الُنْبلِ سل عْمُر الليالي إْن يُكْن طال  ن   ْت بالنَّ

ْرِض أمنيٍة ُعْطلِ ت ح         ُة في ع   لّْت بآدابي و إّن مآدبي             ل سانِح 

ْحلِ أُخ          صُّ لفهمي بالقِلى و كأّنما          يبيُت لذي الفهِم الزماُن على ذ 

 أُْجفى على نظمي لكل قاِلدٍة          ُمفّصلة الّسمطيِن بالمنطِق الفْصلِ  و       

                                                 

 .187ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله،  ( 1)

 .189المصدر السابق ،  ( 2)

 .261، ص  يوان ابن زيدون و رسائلهابن زيدون ، د(  3)
 .326( المصدر السابق ، ص  4)
 ، انظر المصدر نفسه.(التتل : نوع من الطيب  5)
نقد لاإلى مناهج مدخل النفسي ، في :مجموعة من الكّتاب ،  –(، النقد التحليلي 1997ماريني ، مارسيل ) ( 6)

 .68، الكويت  عالم المعرفة، ص 221، العدد  األدبي
 .362 ( ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص 7)
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فهو يحاول إقامة توازن نفسي ليصارع الواقع المرير ، و يواجهه بأنا متعالية و لذا يصف نفسه 

َتحلّى به ،  و كذلك لديه فهما و ذكاء ُيحَسد عليه ، و قد اعتمد على إستراتيجية بأن لديه أدبا يُ 

اإلقناع في خطابه أبا الحزم بن جهور ، و ذلك من األبيات الشعرية السابقة التي تمثل حجاجه عن 

 نفسه ، و أنه ال يستحق ما هو فيه ، و قد حدا به هذا الحجاج إلى الفخر ، و الفخر مناط الحجاج ،

إذ يضع الشاعر نفسه في أعلى السلم الحجاجي ، ألن التلفظ باألنا يخفي اآلخر ، سواء أكان "

في ن هذا ال يعني توجس ابن زيدون ، و لك (1)التلفظ ظاهرا أم مخبوءا بالتلميح إليه في الخطاب "

لنفس ب  مضمر نفسه من التصريح بإساءة أبي الحزم له ، و الدليل التجاؤه إلى ما يسمى في علم ا

اإلسقاط ، و هو نسبة العيوب إلى الغير ال شعوريا ، كنوع من الدفاع ضد المشاعر غير السارة 

، و ذلك حينما لم يتجرأ على ذكر اسم أبي الحزم في أنه سبب الحال (2)التي تسببها هذه العيوب 

كما ذكر في  السيئة التي يعاني منها ابن زيدون ، فذكر أن )الليالي و األزمان( ، هما السبب

األبيات السابقة ، و يجد الباحث أن ابن زيدون مع كل ما سبق ذكره يحاول استمالة أبي الحزم من 

خطابه أبا الحزم خالل اعتماده على اإلستراتيجية التضامنية المتمثلة في استعمال الكنية في 

 : (3)قوله مباشرة ، ك

ا الحزِم إّني في عتابِك  مائِلُ               ْهلِ    أب   على جانٍب تأوي إليِه الُعال س 

، إال أن أبي الحزمفاستعمال المرسل للكنية في خطابه المرسل إليه دليل على اعتبار التضامن مع 

،كذلك استعماله للتركيب )في عتابك(، داللة على  (4)مقدار التضامن يزيد كثيرا على الرسمية 

الحزم بن جهور ، إذ العتب ال يكون إال بين  رغبة ابن زيدون المكبوتة في نيل القرب من أبي

 األحبة و األصدقاء المقربين .

و بهذا نرى أن الذاتية ظاهرة في خطابه المدحي ، إال أنها تظل متأرجحة بين القوة و القرب ، و 

 هذا يدل على نفسية ابن زيدون المزاجية المتقلبة .

يرى الباحث أن اعتماد ابن زيدون على و ظلت الذاتية بادية أيضا في رثاء ابن زيدون ، إذ 

 :(5)الضمير في رثائه داللة على تعالي هذه األنا ، كما في قوله راثيا أبا الحزم 

ى ِظاللُُه        و زهرةُ عيِش مثلما أْين ع  الّزْهرُ        ند  ا لديه األمن  ت   ل بسن 

ُن أْو        س  زَّ أعطاف ه ا ُسْكرُ و عادْت لنا عاداُت دنيا ، كأنها       بها و     ه 

 كذلك شعوره بالمساواة في خطابه للسلطة السياسية ، المتمثل في األمير أبي الوليد بن جهور ، و

                                                 

 .506( الشهري ، ظافر ، إستراتيجيات الخطاب ، ص  1)
 .37( أبو الرضا ، سعد ، االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، ص  2)

 .266( ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص 3)
 .273 الشهري ، ظافر ، إستراتيجيات الخطاب ، ص(  4)
 .525 ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ( 5)
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 والده المرثي أبي الحزم بن جهور ، و ذلك من خالل ذكر اسم األمير أبي الوليد صراحة دون لقب

 :(1)األمير ، و كذلك اسم والده جهور ، إذ يقول 

رُّ و         لّى "جهوٌر"فمحمٌد            خليفُتُه العْدلُ الّرةى و ابنه الب  ُك و   إْن ي 

فكما هو معلوم فإن استعمال المرسل اسَم المرسل إليه األول في الخطاب ، ذو دالالت منها " قربه 

منه إما ماديا أو قربه عاطفيا ، و قد ال يكون القرب موجودا من قبل ، و لكنه حصل مع مرور 

 .(2)وقت ، و تنامي التعامل بين طرفي الخطاب "ال

و قد ظهرت الذاتية المتعالية في الرثاء ، حينما مدح األمير أبا الوليد ، و ذلك في إشعار المرسل 

إليه بتساوي المنزلة و تبادلية المنفعة بينهما ، فالشاعر يشعر بقيمة ما لديه من أدب و رفيع ، و 

 :(3)ديه البيض بسبب ذلك ، و لذا يقول ابن زيدون يريد من األمير أن يمد له أيا

ُم الُخْةرُ           ع  ى       و منُه األيادي البيُض و النِّ ُة و اله و  ليٌك لُه مّنا النصيح   م 

 

 ، فهو : أما المعزول في أدبههذا فيما يتعلق بالسائد في أدب ابن زيدون ، 

 أوال : الموشحات:

عصره شهد عددا من الوشاحين الكبار ، الذين  " في حين أنظم ابن زيدون أي موشح لم ين 

، أما ما جاء في ديوانه على صورة موشح ، فهو من  (4)اشتهروا بالشعر و الموشحات معا "

المخمسات ال الموشحات " لمحافظة أسماطهما على وزن واحد في األبيات و األقفال ، و عدم 

، ولكن لماذا اختفت  (5) في الجزء األخير من القفل "اختالف قوافي األقفال عن قوافي األبيات إال

الموشحات من أدب ابن زيدون ؟ تعددت اآلراء في تعليل هذه الظاهرة المعزولة في إنتاج ابن 

لذلك ، و منها طبيعة  زم حقيقي بأنها األسباب األكيدةزيدون األدبي ، فبعضهم يطرح رؤى دون ج

، و االرتباط (6)ذلك االعتماد على كثير من ألفاظ العامة الموشح التي تخلط الجد بالهزل ، و ك

و رجال ببالط الملوك و األمراء ،" أيضا، و ارتباط ابن زيدون  (7)الوثيق بالتراث العربي األصيل

البالط يخضعون دائما للتقاليد الموروثة ، و يتمسكون باألوضاع المرسومة ، و قلما يخرجون عن 

نقد  أيضا دور كبير في إهمال الموشحات ، فلقد أعرض النقاد عن ، و لل (8)العرف المألوف "

                                                 

 .524، ص بن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ا ( 1)
 .270الشهري ، ظافر ، إستراتيجيات الخطاب ، ص  ( 2)
 .526ص  ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ( 3)
 .56(:ص49، ملحق عدد)الثقافة .(،ليس في شعر  ابن زيدون1975( األسد ، ناصر الدين ) 4)
 .292(،القاهرة :دار المعارف ،ص6،)ط في األدب األندلسي(، 2008( الركابي ، جودت) 5)
 و ما بعدها. 56( األسد ، ناصر الدين ، ليس في شعر ابن زيدون ، ص 6)

 .58( المرجع السابق ، ص  7)
 .349( عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون ، ص  8)
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" فالموشحات تمثل مغايرة ، (1)الموشحات ، بسبب وجود العامية فيها ، و مخالفتها ألوزان الخليل 

، و لعل (2)لمنهج األصالة العربية في القصيدة ، و تحمل ثنائية لغوية من العامية و الفصيحة "

خالف لبناء القصيدة العربية الموروثة ، حدا بالنقد في األندلس إلى رفضها ، ظهورها كبناء جديد م

و هذا ما فعله ابن حزم حينما لم يعدها من فضائل أهل األندلس ، و ما فعله الحميدي في صمته 

، و ال يخفى ما للسلطة الدينية من دور في رفض هذا الفن  (3)عنها ، حينما فاخر بملثر األندلسيين 

رفض رجال الدين هذا الفن ، إذ هم " يعدون التساهل في أوضاع اللغة و تقاليدها ، تساهال  ، فلقد

، غير أن هناك أسباب يمكن ربطها باهتمامات ابن زيدون  (4)فيما يمت للدين بأوثق الصالت "

ا لهم نفسه ، كاهتمامه الكبير باإليقاع في قصائده ، فكأنه أراد بذلك " أن يلقن الوشاحين درسا مثبت

أن إيقاعات القصائد تسكب في اإلرنانات الصوتية ، ما ال تستطيع أن الموشحات أن تسكبه إال في 

الندرة و غاية ما في األمر أنه يعوزها شاعر يعرف كيف يضبط ضبطا دقيقا آالت ألفاظه ، و 

 .( 5)ذبذباتها الموسيقية "

ألدبي ، هو االهتمام الكبير بإرضاء و بهذا فإن سبب إقصاء ابن زيدون لهذا الفن من إنتاجه ا 

السلطة السياسية ممثلة بالملوك و األمراء الذين اتصل بهم ، و إرضاء سلطة النقد و الدين ، اللتين 

تريان في الموشحات خروجا على الموروث العربي اللغوي األصيل ، كما أن ابن زيدون ظل 

ية ذات رسوخ و جذور ليس من السهل على محكوما ببنية القصيدة العربية ، فهي بنية نسقية ثقاف

لنسق الثقافي القديم و المحدث فابن زيدون تلميذ ابنية ثقافية جديدة )التجديد( أن تزعزع أركانها ، 

)البحتري ، أبو تمام، المتنبي( ، الذي حافظ على أصالة اللغة على الرغم من التحديث فيها ، أما 

 ث و اللغة.الموشحة فبنية ذات أبعاد عدائية للترا

 ثانيا : تصوير أحداث قرطبة :

منيت قرطبة بدمار و خراب استمر قرابة عشرين عاما ، و قد كان ذلك في المدة المسماة بالفتنة 

ه  422ه  ، و انتهت باستالم الجهاورة الحكم في قرطبة سنة 400البربرية ، و التي بدأت سنة 

ة و أحداثها ، و عايشها و لكن لم ُيعثر في أدبه ، و من المؤكد أن ابن زيدون عاصر تلك الفتن (6)

على ما يدل على اهتمامه بقرطبة و أحداثها فلقد كان أدبه محصورا في ذاته، " و لذا لم يظهر فيه 

أثر للنكبات التي حاقت بأمته و وطنه و دينه ، و ال للفتن التي يستشري أوارها منذ والدته ، و 

                                                 

،)تحقيق:جودة الركابي (،  دار الطراز في عمل الموشحات ،الملك، أبو القاسم هبة هللا بن جعفر  ( ابن سناء 1)
 .17،انظر تقديم سليمان العطار ،ص2004أكتوبر، القاهرة ،  6الشركة الدولية للطباعة 

 .103( عليان، مصطفى ، تيارات النقد األدبي في األندلس ، ص 2)
 .426( المرجع السابق ، ص 3)
(

4
 .349عبد العظيم ، علي ، ابن زيدون ، ص(  

 .9(: ص49، ملحق عدد) الثقافةاإليقاع الموسيقي في شعر ابن زيدون .(،1975( ضيف ، شوقي ) 5)
 .438-427، ص 1انظر خبر الفتنة البربرية في نفح الطيب للمقري ، ج ( 6)
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، فهذه الظاهرة ظاهرة  (1)شهدها و شارك في بعضها "استمرت طول حياته حتى وفاته ، و 

معزولة في أدب ابن زيدون ، فهو لم يتحدث عن فتنة قرطبة ، و ال عن األحداث المهمة المرتبطة 

بها في أدبه ، بل إن ارتباط ابن زيدون بقرطبة كان على سبيل تذكر أيام اللهو و الشرب ، و حتى 

، لم يكن لها أثر في أدب ابن زيدون ، و  (2)و استيالئه عليها ه  462مهاجمة المعتمد لقرطبة سنة 

بصورة عامة لم يظهر في أدبه أثر كبير لمجمل األحداث السياسية في عصره ، بل إن جّل أدبه 

كان متحدثا فيه عن قضايا تخصه ، و تدور حول ذاته ، أما قضايا األندلس السياسية فلم يكن يعنى 

، و كيف (3)ه 456مأساة )بربشتر( ، و سقوطها بيد النورمانديين سنة  بها ، إذ تجاهل الحديث عن

 الحديث عن  هتجاهلباإلضافة إلى أبادوا أهلها و قتلوهم فكان ذلك من الملسي الكبار في األندلس ، 

الحروب التي كانت دائرة بين المعتضد و المظفر بن األفطس ، و كيف أنهاها أبو الوليد بن جهور 

، و ليس في شعره ما يدل على الدعوة إلى الوحدة في األندلس و ( 4)ه 443هما سنة باإلصالح بين

لّم شتات الدول و الطوائف ، مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من اهتمام الشاعر الكبير بذاته و 

 حسب .

 ثالثا : وصف الطبيعة :

،  (5)بغية الرسم "يقصد بوصف الطبيعة " الوقوف عند المنظر الطبيعي برسمه كله جزءا جزءا 

فتكون الطبيعة مقصودة لذاتها ، و ال يعتمد عليها من أجل التشبيه أو التشخيص ، و قد كان وصف 

الطبيعة من الظواهر المعزولة في أدب ابن زيدون ، فلم يجد الباحث في إنتاج ابن زيدون األدبي 

اء األندلس ، و هذا ال ما يدل على قصديته إلى وصف الطبيعة ، كما هو شأن الكثيرين من شعر

يعني عدم إحساس ابن زيدون بالطبيعة ، فقد كان إحساسه بها " جزءا من إحساسه العام بالجمال 

ممزوجا بإحساسه بالمرأة و شعوره بها ...فهو ال ينظر إلى الطبيعة بعين عقله ، و ال بعين خياله 

رد ، و هو ليس شاعرا رسميا ليتصيد األوصاف و التشبيهات للروضة أو الغدير أو للطل أو للب

محترفا حتى تفرض عليه ، مثل هذه الموضوعات ليقول فيها شعرا...و إنما هو شاعر فنان 

، و بذلك فإن هيمنة سلطة (6)يستجيب لدواعي نفسه ، و ألحاسيسه الداخلية و مشاعره الذاتية "

ى الباحث أن ابن زيدون األنا على الشاعر في هذا دفعته لالبتعاد عن وصف الطبيعة ، و بهذا ير

يؤمن بأن الفن تعبير عن الذات ، و لذا جاء أدبه معبرا عن ذاته في أكثره، حتى في ذلك األدب 

الذي امتزج بالطبيعة ، فهذا االمتزاج لم يكن إال لتصوير أمر متعلق بذاته و حسب ، كما يؤكد 

                                                 

 .58األسد ، ناصر الدين ، ليس في شعر ابن زيدون ، ص ( 1)
 .257، ص3عذاري ، البيان المغرب ، جابن  ( 2)
 .389،ص ،التاريخ األندلسي ( الحجي ، عبد الرحمن ،  3)
 .213-212، ص3( انظر : البيان المغرب البن عذاري ، ج 4)
  204( عباس ،إحسان ، تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف و المرابطين ، ص 5)
 .59ن ، ص( األسد ، ناصر الدين ، ليس في شعر ابن زيدو 6)



 59 

، مما  (1)شعراء ديوان الندماء الباحث أن ابن زيدون لم يكن من شعراء ديوان العامة ، بل هو من 

أتاح له التخلص من قصدية هذا الغرض الشعري ، و ميله إلى وصف ذاته من خالله ، و لعل 

وجود مجالس اللهو و السمر و الخمر في تلك الطبيعة األندلسية الجميلة ، ساعده على اتخاذ 

دون القصد إلى الموضوع قصدا  الطبيعة في أحيان قليلة مرتكزا للتعبير عما يخدم ذاته و نفسيته ،

 بشمولية تامة .

 رابعا : الهجاء :

( %2.57إن الهجاء من األغراض األدبية المعزولة في شعر ابن زيدون ، فقد احتل ما نسبته )

، و قد كان لوجود هذا الفن في أدبه مسوغات ، أهمها حبه لوالدة ، إذ هجا ابن  (2)من شعره 

، كذلك هجا أبا الحزم بن جهور والدة بسبب منافستهما في حبه ،  (4)و ابن عبدوس  (3)القالس

، مما يدل (6)، ألنه زّج به في السجن ، و هجا أيضا المعتضد بعد وفاته( 5)ببعض أبيات من الشعر

على أن ابن زيدون كان يهادن المعتضد فيما يفعل ، و لم يكن يجرؤ مجابهته ، و هذا يدل على 

 التنصل من الهجاء قد ظهر تقلّب نفسيته و ضعفها أمام المعتضد ، و تلّون شخصية ابن زيدون ، و

حينما صاغها على لسان والدة ، و كأن ابن ، رسالته الهزلية التي هجا فيها ابن عبدوس في حتى 

)التوحد اإلسقاطي( ، و هو أن " نسقط ب  زيدون يمارس مع والدة ما يعرف في علم النفس 

غّير هذه التخيالت هذا الشخص لنا ، و ربما نريد أن نتحكم في تخيالتنا على شخص آخر ، و ت

، فقد  (7)الشخص اآلخر أو نكتسب صفاته ، أو نتواصل معه بأن نضع جزءا من أنفسنا فيه "

تقمص ابن زيدون شخصية والدة آمال أن تغّير عالقتها ، و هذا يدل على تخّوف ابن زيدون 

صيته و اضطرابها ، و يمكن مباشرا،و ذلك لضعف شخالشديد ولوج عالم الهجاء ولوجا واضحا 

نه لم يكن يستطيع المواجهة و المصادمة ، بل كان يؤثر السالمة بالتحصن بالمهادنة، فقد القول إ

كان ابن زيدون يمارس على نفسه " رقابة أخالقية ذاتية كانت ترى في هذا اللون من األدب شيئا 

التعفف عن هجر القول بقوة الوازع الديني أيضا ، إذ ال مجال  منافيا للقيم األخالقية ، و يتصل هذا

، و هذا يدل على وعيه ( 8)للشك في أن األدب األندلسي كان يتنفس في جو مشبع بالثقافة الدينية "

بقيمة منجزه األدبي ، كما يمكن القول :إن لسلطة النقد أثر في ذلك ،إذ أن النقاد كانوا يمارسون 

                                                 

 .79، ص(عليان، مصطفى ، تيارات النقد األدبي في األندلس1)

 .54الهمة ، إبراهيم ،ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون ، ص( الد 2(
 .589-582انظر قصيدته في ذلك ، في : ديوان ابن زيدون و رسائله، ص  ( 3)
 .581-578انظر المصدر السابق ، ص  ( 4)

 .591-590ق ، ص انظرها المصدر الساب(  5)
 .592 انظر األبيات المصدر السابق ، ص(  6)

(،ترجمة: جمال الجزيري ، القاهرة: 1، )طالتحليل النفسي (.2005زاريت ، أوسكار و وارد، إيفان ) ( 7)
 .104المجلس األعلى للثقافة ، ص 

 .10عباس ، إحسان و آخرون ، دراسات في األدب األندلسي ، ص  ( 8)
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يهاجمون شعر الهجاء ، و لذا " كان هذا المقياس األخالقي أساس نظرة ابن بسام  الرقابة النقدية و

 إلى الشعر ، فإنه 

 عندما كتب كتابه )الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( ، قرر أن يبرئ الكتاب من إيراد شعر الهجاء

 .(1)القائم على الهجر و السباب المقذع "

 

 

 خالصة :

أدب ابن زيدون و تباينت في أثرها ، و قد بلغ مجمل هذه تعددت السلطات التي أثرت في 

السلطات خمس سلطات ، هي :السلطة السياسية و سلطة اآلخر/الغزل ، و سلطة الذات ، و سلطة 

 المشرق و أخيرا سلطة النقد.

جاء في طليعة هذه السلطات ، السلطة السياسية و سلطة اآلخر /الغزل ، فقد سيطرت هاتان 

مجمل أدب ابن زيدون ، فأكثر إبداعه األدبي دار حول هاتين السلطتين ، و هذا السلطتان على 

يدل بالطبع على أهميتهما في حياته ، إذ هو شغوف بإشباع رغباته المكبوتة فيما يتعلق بتحقيق 

طموحاته السياسية المادية و بتحقيق الطموحات االجتماعية المعنوية ، المتعلقة بالمرأة المحبوبة ، 

بدا تأثير السلطة السياسية جليا حينما ابتعد عن نظم الموشحات رغم ما فيها من الجماهيرية  و قد

الكبيرة ، سعيا إلرضاء السلطة السياسية التي كانت تؤثر النظم على الطريقة المشرقية ممثلة 

إلى بالنظم على البحور الخليلية ، و لم يتوقف هذا التأثير على هذا الجانب و حسب ، بل تعداه 

اهتمام ابن زيدون بالمقدمات الطللية في مطالع القصائد بدال من المقدمات الروضية ، الحتفاء 

 السلطة السياسية بها .   

اهتم ابن زيدون بذاته كثيرا و احتفى بها ، و قد ظهرت مالمح االهتمام بهذه السلطة في ترّفعه عن 

و ما دار فيها من أحداث جسام ، تتعلق  المعارضات و الهجاء ، و عدم االهتمام بشؤون األندلس

الطبيعة األندلسية رغم ولوع األندلسيين  وصفَ غيرها من البالد ، كذلك إهماله  بقرطبة موطنه، و

بذلك إال بما يخدم مصلحته و ذاته ، و من المالمح الدالة على ولعه بذاته فخُره بأدبه في خطابه 

 ه و تهمه في اتصاله بها .السلطة السياسية ، و طرق القضايا التي تخص

أما سلطة سلطة المشرق فقد كان لها أثر ظاهر في أدب ابن زيدون تبدى في اتباعه لطريقة 

المشارقة في النظم ، إذ زاوج بين أسلوب القدماء و المحدثين ، فمزج بين طريقة البحتري و أبي 

ائد فيها غزل األعراب الواله تمام و المتنبي ، و كذلك ظهر أثرها بينا في غزلياته التي كان الس

                                                 

 .12، ص سان و آخرون ، دراسات في األدب األندلسي عباس ، إح ( 1)
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المجنون ، و غزل األعراب المتّيم العاقل متمثال بذلك طريقة المشارقة ، و االهتمام باألطالل في 

 مطالع القصائد المدحية ، و كذلك اهتمامه بالنظم على البحور الخليلية و ترك الموشحات.

نقد لم تكن ذات أثر قوي في أدب ابن فيما يتعلق بسلطة النقد يستطيع الباحث القول : إن سلطة ال

زيدون ، إذ جاء اتباعه لها موافقا لما يخدم توافقه مع السلطة السياسية و سلطة الذات ، فمثال اهتم 

النقاد األندلسيون كثيرا بالنظم على أوزان البحور الخليلية ، و اهتموا أيضا بالمقدمات الروضية 

الباحث أن ابن زيدون التزم باألولى إلرضاء السلطة في مطالع القصائد المدحية ، و لكن وجد 

السياسية التي تميل إلى هذا و تشجع عليه ، و خالف الثانية ألن السلطة السياسية تسعد بالمقدمات 

الطللية ال الروضية في مطالع القصائد المدحية ، و لذا تركها و خالف سلطة النقد ، و قد خالف 

سلطة الذات لديه حينما ترّفع عن المعارضات و تعالى على هذا  ابن زيدون سلطة النقد بما يخدم

اللون األدبي ، و لم يرضخ لسلطة النقد التي كانت تفرض ناقدا مشرفا على الشاعر المعارض ، 

كل ذلك لتضخم األنا و تعالي الذات لديه ، و كذلك خالف ابن زيدون سلطة النقد حينما لم يهتم 

 طة النقد به ، و ذلك ألنه ليس فيه ما يخدم سلطة الذات لديه.  بشعر الطبيعة رغم احتفاء سل
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وكدذلك  (،1)اشتهر ابن زيدون بلقب بحتدري األنددلس "لحسدن ديباجدة نظمده وسدهولة معانيده"

للقب وانتشر انتشاراً كبيراً، ولكن المدّقق في رسائل ابن وقد ذاع هذا ا  ،(2)لعذوبة موسيقاه الشعرية

زيدون يجد كالماً جديداً يدل على حقيقة إنتاج العملية األدبية لدى ابدن زيددون، علدى غيدر مدا عهدد 

 عنه، من أنه بحتري األندلس، جاء ذلك صريحاً في موضعين: 

تيدُت فدي النثدر غدزارة َعْمدرو األول: ما أورده في الرسالة المظفريدة، إذ يقدول: " ولدو أتدي أ

وبراعة ابن سهل، وأُمددت في النظم بطبع البحتري، وصناعة الطائي، لما رددُت إلى الحاجدب إالّ 

 . (3)ما أخذت منه، وال أوردت عليه غير ما صدر عنه"

الثداني: مدا أورده فددي الرسدالة العامريددة، إْذ يقدول: " فلددو كندت الوليددد بدن ُعَبْيددد براعدَة نظددم، 

 .(4)ر بن يحيى بالغَة نظم... لما كنُت مع سعِة إحاَطتٍه إالّ في جانِب التقصير"وجعف

وهذا الحديث يددل داللدة قاطعدة علدى تدأّثر ابدن زيددون بعددد مدن الشدعراء والُكَتداب، وتمّنيده 

المتالك أساليبهم البيانية، أّمدا المدذكور مدنهم فدالبحتري وأبدو تمدام، وأمدا المسدكوت عنده فدالمتبني، 

 اب ستذكر بعد قليل، وأما الُكَتاب فهم الجاحظ وسهل بن هارون وجعفر البرمكي.ألسب

رأي ابدن زيددون فدي الوسدائل البيانيدة التدي تمّندى امتالكهدا  –بناًء على ما تقّدم  –وقد ظهر 

لكتابة الشعر، وهي طبع البحتدري وبراعتده، وكدذلك صدناعة أبدي تمداّم، أمدا الوسدائل البيانيدة التدي 

 كها لكتابة النثر، فهي غزارة الجاحظ،وبراعة سهل بن هارون، وبالغة جعفر بن يحيى.تمّنى امتال

 * تأّثر ابن زيدون بالبحتري: 

يذكر ابن زيدون رغبتده فدي امدتالك طْبدع البحتدري، وبراعتده فدي الدنظم، وهدو بدذلك يتمندى 

قدة والسدجّية التدي السير وفق مذهب البحتري في اإلنتاج الشعري، ويعندي الطبدع فدي اللغدة  " الخلي

، (5)جبل عليها اإلنسان، وطبعه هللا على األمر يطبعه طبعا: فطره، وهي طبيعته التي طبدع عليهدا"

أما البراعة فتعني التمام في كل فضيلة والتفوق في كل شيء، فلقدد ذكدر ابدن منظدور أنده يقدال فدي 

تمَّ في كل فضيلة وجمال، وفاق أصدحابه فدي اللغة: " َبَرَع َيْبُرُع ُبُروعاً وَبَراعًة، وَبُرَع فهو بارع: 

                                                 

 ،دار صددادر ،إحسددان عبدداس( :)تحقيددق ،نفووح الطيووب موون تصوون األنوودلس الرطيووب، أحمددد بددن محمددد ،(  المقددري1(

 .566، ص3ج  ،1997 ،بيروت

 .161ص ،عصر الطوائف والمرابطين ،تاريخ األدب األندلسي ،إحسان ،( عباس2)

 .761 - 760ص  ،ن زيدون ورسائلهديوان اب ،(  ابن زيدون3(

 .765  ،المصدر السابق  (4)

، دار صادر للطباعة و النشدر 1،ط لسان العربم(. 1311ه /711)تبن منظور ، محمد بن مكرم بن علي ا  )5(

 ، بيروت، لبنان ، مادة طبع.
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، ويجيب اآلمدي في الموازنة عن مذهب البحتري بقوله: "وليس الشعر عندد أهدل (1)العلم وغيره "

العلددم، إال حسددن التددأتي وقددرب المأخددذ واختيددار الكددالم، ووضددع األلفدداظ فددي مواضددعها، وأن يددورد 

الستعارات والتمثديالت الئقدة بمدا اسدتعيرت لده، المعنى المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون ا

وغير منافرة لمعناه، فإن الكالم ال يكتسي البهاء والرونق، إال إذا كدان بهدذا الوصدف وتلدك طريقدة 

، وبذلك يمكدن القدول: إن مدذهب البحتدري قدائم علدى أمدور ثالثدة، هدي: حسدن اختيدار (2)البحتري"

يحة، بحيث تبدو سلسدة عذبدة، وقدد أجداد البحتدري األلفاظ والمعاني، ووضعها في مواضعها الصح

في هدذا، حينمدا اعتمدد علدى الموسديقى الداخليدة، التدي تتضدح فدي المشداكلة بدين األلفداظ والمعداني، 

، ثم اهتمدام البحتدري باالسدتعارة والتشدبيه، (3)والتوافق الصوتي بين الحروف والحركات والكلمات

المعنددى المددراد، وأخيددراً وضددوح المعنددى والبعددد عددن ومالئمتهمددا لمددا اسددتعمال لدده للداللددة علددى 

 الغموض. 

ومددن المالمددح الدالددة علددى تددأثر ابددن زيدددون بطبددع البحتددري وبراعتدده، اهتمامدده بالموسدديقى 

الداخلية وذلك من خالل اهتمامه الواضح بالموسديقى اللفظيدة، المتأتيدة مدن الجنداس، كمدا فدي قولده 

 :(4)الذي َسَجَنهُ مضمراً نسقاً هجائيا خفيا ألبي الحزم 

ووا   م  ْزع  اُشووْون  مووا ل ووْيس  م  ووم  الو  ع   ل ووئِْن ز 

 

وووذلِي  ْعوووِذُر فوووي خ  ْصوووِري وت  ُر فوووي ن  وووذِّ  ُتع 

ر( في نصر ابدن زيددون، وَعدَذَر )الدتمس ُعدذراً( لنفسده فدي خدذل ابدن   فأبو الحزم َقّصَر )َعذَّ

وقد ظهر ذلك أيضداً فدي قدول زيدون، فالموسيقى الداخلية تظهر من خالل االعتماد على التجنيس، 

  (:5)ابن زيدون، مادحاً أبا الوليد بن جهور

ُغووووووضَّ الّطووووووْرف  ِمْنووووووُه آِلِذنٍ  ِهْيووووووٌب ي   م 

 

ووووووووووابُ   وووووووووواِب ِحج  ا بُتووووووووووُه ُدْون  الِحج  ه   م 

فالموسيقى تظهر في هذا البيت من خدالل االلتجداء إلدى رد العجدز علدى الصددر بدين لفظتدي  

الحضور ألبي الوليد، فهيبته حجاب دون الحجداب، الدذي يفصدل  تدالن على قوة نتيل)حجاب(، وال

بددين الندداس والملددوك، والشددواهد كثيددرة يصددعب حصددرها، إْذ ال يكدداد تخلددو صددفحة مددن ديددوان ابددن 

زيدون ليس فيها اعتماد على الموسيقى الداخليدة، وقدد امتددت هدذه الموسديقى لتشدمل المشداكلة بدين 

                                                 

 ابن منظور ، لسان العرب، مادة برع. (1(

السديد أحمدد  :)تحقيدق الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،ه (  037أبو القاسم الحسن بن بشر )ت  ،اآلمدي (2)

 . 400ص  ،1961صقر(، دار المعارف، مصر 

دار غريدب للطباعدة والنشدر  :القاهرة ،حركة التجديد في الشعر العباسي ،(2007محمد عبد العزيز ) ،الموافي (3)

 . 285والتوزيع، ص 

 .298ص  ،ديوان  ابن زيدون ورسائله ،ابن زيدون (4)

 .375ص  ،المصدر السابق (5(
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ب ابن زيدون، كمدا فدي قولده مكدرراً حدرف الدراء فدي شدعره، األصوات، ودالالتها المعنوية في أد

للداللة على كثرة الترداد علدى أمكندة قرطبدة، وبالتدالي إثدارة جدو مفعدم بدالحنين إلدى تلدك المعاهدد، 

  (:1)يقول

ْونا  ُمْصِعدين  على الِجْسرِ  ــد   وكــــــائِْن ع 

ا الُعْفرِ  ب  ِق الّنصرّي بين  الرُّ ْوس   إلى ا لج 

اِء من شاِطِئ الّنْهرِ وُرْحن   ْعس   ا إلى الو 

وووووأ اِر فهوووووي ُتْكفَّ وووووو  ْشووووور              علوووووى قُُةوووووِب النَّ ة  النَّ ووووواِطر  يوووووُث ُهُبووووووِب الوووووّريح ع   بِح 

 

 

وتية بين المعنى والصوت، غيدر أن المقدام ال يتسدع لدذلك، صوقد كثرت لديه هذه المشاكلة ال

اإليقاع في أدب ابن زيدون( في الفصل الثالث من ولذا يحيل الباحث إلى المبحث الموسوم بعنوان )

 الحديث عن الموسيقى في أدب ابن زيدون. ه الدراسة ، حيث فصل فيه الباحث هذ

 : (2)ويقول ابن زيدون

 يوووا ليووولُ ُطووولْ ال اشوووتهي 

 

وووووووووووورْك   ْصووووووووووووٍل قِص   إالّ بِو 

ُطووولْ    يوووا ل ْيووولُ ُطووولْ أو ال ت 

 

كْ    ال ُبوووووودَّ لووووووي أْن أْسووووووه ر 

وووات  عِ   وووِري لوووو ب   ْنووودي ق م 

 

ْك   ووووور  وووووى ق م   موووووا بِوووووتُّ أْرع 

ووووور  إنّنوووووي   بِّ  يوووووا ل ْيووووولُ خ 

 

كْ   وووووووووور  ووووووووووُذ عنووووووووووه ُخب   أ ْلت 

ووى    ف   بوواق قُوولْ لووي: هوول و 

 

ركْ   وووووود  ووووووال: ال، بوووووول ت   ف ق 

يظهر للمددقق أن مدن أبدين الظدواهر األسدلوبية فدي هدذا الدنص، اهتمدام ابدن زيددون باختيدار  

مسدتعذب فهدو فدي الدنص السدابق يتحددث عدن الوصدل، ولدذا اختدار األلفاظ وترتيبها بأسلوب سلس 

األلفدداظ التاليددة: الليددل والقمددر والقصددر السددهر والخبددر والغدددر، ألن الوصددل يددتم غالبددا لدديال للخفدداء 

وللشعور بطمأنينة الحب، وقد جاء الدنص محمدال بنغمدات موسديقية، وإيقداع داخلدي منسدجم رندان، 

والتراكيب، من مثل )يا ليُل ُطدّل(، و)قمدر(، وأداة النفدي )ال(،  وتبدى ذلك في تكرار بعض األلفاظ

أيضا في االعتماد على الطباق بين )ُطْل / ِقَصدْر(، و)َوَفدَي / َغدَدر(، والجنداس  ىوظهرت الموسيق

بين )َقَمري/ َقَمرك(، وكذلك جعل القافيدة علدى حرفدي الدراء والكداف، و االهتمدام أيضدا بالتصددير 

لصدر( كل هذا أشاع جوا موسيقيا بديعا فدي ندص ابدن زيددون، وقدد جداء المعندى )رّد العجز على ا

واضحاً، وهو تصوير الشعور بالزمن الطويل، دون وجود المحبوبة التي غدرت في حبها، وكذلك 

كانت االستعارات المستعملة استعارات فيها تناسب بين المستعار والمستعار له، وهي إحدى أسدس 

                                                 

  .135ص  ،ديوان  ابن زيدون ورسائله ،ابن زيدون(1)

 .182ص   ، المصدر السابق(2)
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شعرها، وهذا من الصفات األسلوبية للبحتري، وقد غلبت الصدور البيانيدة  طريقة العرب في عمود

القائمة على االستعارة والتشبيه على معظم أنواع الصور المتشكلة لديه، إذ بلغ عدد مرات االعتماد 

( صدورة، 26( مرة، مقابل باقي أنواع الصور األخرى المتشكلة لديه، والبالغ عددها )645عليها )

لصدور الحسدية هدي الغالبدة علدى أدبده، ويحيدل الباحدث إلدى المبحدث الموسدوم بعندوان ا و قد كاندت

)الصورة فدي أدب ابدن زيددون(، والموجدود فدي الفصدل الثالدث مدن هدذه الدراسدة، وقدد خلدص فيده 

الباحددث إلددى أن صددور ابددن زيدددون كانددت صددوراَ حسددية، تفتقددر إلددى اإلبددداع ممددا يؤكددد مباشددرتها 

المعاني التي تدل عليها، مما يؤكد صراحة تأثر ابن زيدون بالبحتري ووضوحها، وبالتالي وضوح 

 في مباشرته ووضوح معانيه وأفكاره.

أّما البحتري فكمدا ذكدر الباحدث سدابقاً، فقدد اهدتّم كثيدرا بالموسديقى وتدالؤم األلفداظ، واعتندى 

يددة متكلفدة، أيضا بمعانيه فجاءت واضحة، أما استعاراته، فقد جاءت منسجمة مع المعندى ليسدت بع

 : (1)وذلك كقوله

وووولُوِع وأْظِهوووووُر  ى  ل ووووِك فووووي الةُّ ووووو   أُخْفووووي ه 

 

رُ   ل ْيوووووووووووِك وأُعوووووووووووذ  وووووووووووٍد ع  م   وأال ُم فوووووووووووي ك 

ُخووووْن   ووووْن ل ووووْم ي  ى م  ووووو  اِك ُخْنووووِت علووووى النَّ  وأ ر 

 

ْهُجووووووِر   ووووووْرِت موووووون ال ي  ج  ه  ى و  ووووووو  ْهوووووود  اله   ع 

وووووووى   ُيْقت ة  ة  ُيْسوووووووتطاُع ف  ْلوووووووو  ْيوووووووُن ع  ووووووولْ د   ه 

 

ووووووووُر أْو ظُ   ُيْقص  فِيُق ف    ْسووووووووت  ة  ي  ْلووووووووو   ْلووووووووُم ع 

وووووووووا   اُمه  ووووووووواُء ُيْعِطْيوووووووووك  الق ِةوووووووووْيُب ق و  ْية   ب 

 

رُ   الُ األْحووووووووووو  ووووووووووز  ووووووووووا الغ  ْينيه   وُيِرْيووووووووووك  ع 

فهنا ُيلحظ التالؤم المتناسق بين األلفاظ، فإخفاء الهوى يكون فدي الضدلوع، واللدوم فيده كمدد،  

نددا ُيْقَصددُر وُيْوَقددُف، فهنددا يسددتدعي البحتددري األلفدداظ والددَدْيُن إن كددان مسددتطاعا قضددي، والظلددم أحيا

المستعملة غالبا في مثل هذا السياق بهذا الترتيب دون تكلف أو عناء، فتقع ألفاظه في نفدس متلقيهدا 

بتلقائية وسالسة تشي باالنسجام العذب، وقد ظهرت موسيقاه فدي ثنايدا الدنص بدال خفداء، وذلدك فدي 

قوله: )أخفي/ أظهر( و)أاُلُم /أُْعَذر( و )ُخْنُت/ لدم َيُخدن( و)هجدرُت / اعتماده على الطباق، كما في 

 ال يهجر(، وكذلك ظهور التقسيم المتمثل في قوله:

 

 )هل َدْيُن َعلوة ُيْسَتَطاُع َفُيْقَتضى(

 )أو ُظلُم َعْلَوَة يستفيُق َفُيقِصُر(

اضدح ال لدبس فيده، وال ويظهر الجناس أحيانا في َنصه، في )النوى/ الهوى(، أمدا المعندى فو

غرابة وال تكلف، فهو شكوى من المحبوبة الجميلة، وأما االستعارات في استعارات واضدحة، وإن 

                                                 

، )تحقيق:حسن كامل الصيرفي(،دار المعارف  ديوان البحتريه (.284البحتري ، أبو عبادة الوليد بن عبيد )ت (1)

 .421، ص 2، ج1963، القاهرة ، 
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قلب فيها الصورة المعهودة للمبالغة، فقدوام المحبوبدة يعطدي للقضديب ولألغصدان الليوندة، وعنددما 

صور صور ال إيغدال فيهدا تشاهد عيني غزال جميلتين، تتذكر عين المحبوبة لفرط جمالها، وهذه ال

 وال غموض.

وبهذا يظهر أن ابن زيدون تأثر بالبحتري تأثراً عاما في موسيقاه، وإيقاعده وسالسدة ألفاظده 

 ومعانيه واستعاراته.

 * تأثر ابن زيدون بأبي تمام:

إن استشفاف النصوص الخارجية في نص مدا أمدر لديس بدالهين، لصدعوبته بخاصدة إذا كدان 

حذق الصنعة، ولكنها مهمدا تسدترت واختفدت فدإن القدارئ المطلدع ال يلبدث أن  النص محبوكاً "وفيه

، وقددد ظهددرت كمددا ذكددر الباحددث آنفددا (1)يمسددك بتالبيبهددا، ويرجعهددا إلددى المصددادر التددي أتددت مندده "

أساليب فرعية ضمن دائرة األسلوب المركزي، الذي يعتمد عليه ابدن زيددون فدي إنتاجده الشدعري، 

 ام، الذي عبر ابن زيدون عن رغبته في امتالكه؟.فماذا عن أسلوب أبي تم

ْنَعُة، والصناعة: ما َتْسَتْصِنُع من أمر" اِنِع وَعَملُُه الصَّ ، (2)تعني الصنعة في اللغة: "ِحْرَفَة الصَّ

وتتمثل صنعة أبي تمام في " اهتمامه بمعانيده أكثدر مدن اهتمامده بتقدويم ألفاظده، علدى شددة غرامده 

، (3)مماثلة، وأنه إذا الح لده أخرجده بدأي لفدظ اسدتوى مدن ضدعيف أو قدوي "بالطباق والتجنيس وال

، ويظهر أن أبا تمام كان يتعمق في التفكير بالمعنى (4)وتتمثل الصنعة لديه في االستعارات البعيدة 

الذي يريد صياغته شعرا، ولذا "كان مدركاً لهذه األعماق التي يرمدي إليهدا، ويغدوص عليهدا، ألنده 

، فالمقصددية فدي هدذا وظيفدة (5)لمتلقدي عنده لشدحذ ذهنده، ويثيدره لإلحاطدة بمقصدوده "بذلك يحث ا

تخلق البنية التي حرص أبو تمام إراديا عليها، في الوحدات الصغيرة للدنص )التراكيدب(، والوحددة 

الكبرى في صناعة نسجه، وقد كان مع ولعه بالغوص إلى المعاني العميقة، مكثرا من تكثيف كثير 

، ويمكددن إجمددال الصددنعة لدددى أبددي تمددام فددي قضدديتين (6)ني داخددل البيددت الشددعري الواحدددمددن المعددا

أساسيتين، هما: االهتمام الشديد بالمعاني العميقة والفلسفية، والكثيرة داخل األبيدات الشدعرية، أكثدر 

 من اهتمامه باأللفاظ، ثم اهتمامه الشديد بالجناس والطباق والتشبيه واالستعارات العميقة.

                                                 

 .104(،الدار البيضاء:المركز الثقافي العربي،ص3،)طتنظير وإيجاز ،دينامية النص  ،(1987)محمد ،مفتاح  (1)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صنع(.  (2)

 .397ص  ،اآلمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  )3(

 .6ص ،المصدر السابق  (4)

 ،دار القلدم :دمشدق ،(1)ط،ديوة حوول أبوي تمواممونهج المرزوقوي فوي الخصوومة النق،(1986مصدطفى ) ،عليان (5)

 .49ص

 .179ص  ،المكتب االسالمي :بيروت الفن والصنعة في مذهب أبي تمام، (1971محمود ) ،الربداوي (6(
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ما يتصل بالمعاني عند ابن زيدون يمكن القول: إن الوضوح كدان صدفة سدائدة فدي معانيده في

 : (1)التي هي ناتج أبنية التراكيب والصياغة والتشكيل الفني، ومن ذلك قوله

: أ ِتْثنوووووووووووي  وووووووووووبَّ وووووووووووة  الصَّ  ُمْني 

 

ُنووووووووووُن   وووووووووْت ِمّنوووووووووي الم  ن  وووووووووْد د   ق 

، فوووووووووووإّني   ْهووووووووووود  وووووووووووِظ الع   واْحف 

 

 ــووووووووووووووووووووـونُ ل ْسووووووووووووووووووووُت وهللاِ أُخـ 

ا  شوووووووووووجيا    وووووووووووب  وووووووووووْن صَّ م   واْرح 

 

ُجــوووووووووووووـوُن   ْتوووووووووووووُه الشُّ اب  وووووووووووووْد أ ذ   ق 

ووووووووووووووووـم    ووووووووووووووووم  وت   ل ْيلُووووووووووووووووُه ه 

 

وووووووووووووووووووووووووووق اٌم وأ نِوووووووووووووووووووووووووووينُ    وس 

فابن زيدون يعمد إلى الوضوح المعنوي بسبب الصياغة اللغوية المباشرة، والتي تقترب من  

 ا حضور مبالغ فيه.درجة الكتابة الصفر، والتي ال يبدو فيها االنزياح مكثفا أو ذ

وقد لجأ ابن زيدون إلى الوضوح والمباشرة كثيراً في أدبه، ولذا كان يطلب صراحة، ويقول 

 : (2)ما في نفسه بوضوح، كقوله مخاطبا أبا الحزم 

 وَحاَص بي َمْطلَبي عن ِوْجَهِة الَظَفرِ  َفِفْيَم َغَضْضَت ُهُمومي من ُعالَ ِهَمِمي 

 :(3)وقوله

وور   ْغووي س  ووِن نوواُر ب   ى إلووى جّنووة األم 

 

ووووووا فأصووووووبْحت كالّصووووووريم  م اه   ل ظ 

ووووُك ْبووووردا     بِووووأبي أنووووت  إْن ت شووووأ ت 

 

وووووووووواِر إبووووووووووراهيمِ   ن   وسووووووووووالما  ك 

 :(4)وقوله أيضا مخاطبا أبا الوليد في أمر تهمة بني ذكوان التي أخذ بها 

ُه  فِعك  ْعد  ر  ع  ق ْدري ب  ة  ِجْز و  ْست  عُ فاقُ ال ي رف ُع الق ْدر    ال ت   الّذي ت ة 

واألمثلة كثيرة على وضوح المعاني فدي أدب ابدن زيددون، وهدذا بدالطبع يددل علدى بعدد ابدن 

زيدون عن المالمح األسلوبية المتمثلة في صدنعة أبدي تمدام، والمتعلقدة بعمدق المعداني وغموضدها، 

المعداني وقربها من المعاني الفلسفية، ولذا يرى الباحث أن ابن زيددون لدم يوفدق فدي مجداراة عمدق 

 وغرابتها، مثلما كانت لدى أبي تمام.

 : (5)أما اهتمام ابن زيدون بالجناس والطباق، فقد كثر لديه، يقول

اح  فووووووي ُعووووووْرِف الّريوووووواحِ  ْرفُووووووك  ر   أع 

 

ى ِعْطوووووف  اْرتيووووواحيِ  وووووو  وووووزَّ مووووون اله  ه 
 ف 

قٍ   ووووو  ووووواِت ش  ووووِك فووووي ن ش  ووووا ِمن   وهوووول أن 

 

احِ  وووووووووووواِت ر  وووووووووووْت بالعقوووووووووووِل أو ن ش  ف   ه 

 
                                                 

  .259ص ،ديوان ابن زيدون ورسائله ،ابن زيدون (1)

 . 249ص ، ر السابقدالمص(2)

 .283ص  ،ر السابقدالمص (3)

 .301ص ،المصدر السابق (4)

 430 - 428ص   ، بن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائلها(  5(
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ْلوووووٍب صوووووحيحٍ وكوووووم أْسووووو  ق ْمِت مووووون ق 

 

ووووووى الّصووووووحاحِ  رة   بِسووووووقِم ِجفونِووووووك الم 

وووووووووْوقي  ووووووووونَّ ف  ووووووووالم ل يوووووووووٍل ج   وُرب  ظ 

 

ووووووباحِ  ووووووباِح إلووووووى الصَّ ُنْبووووووُت عوووووون الصَّ  ف 

ْفسوووووي  وووواف  هنووووواك  ن  ف  ِت الع  ووووود   فهوووول ع 

 

ووووووديتك  - وووووواحِ  -ف  ْحووووووُت إلووووووى الُجن  ن   أو ج 

   

  

 اجة إلى الداللة على تلك المواقع.حفالنص قائم على الجناس والطباق، حتى إنه ليس في 

 

فيمددا يتصددل بالتشددبيهات واالسددتعارات فددي شددعر ابددن زيدددون، تبدددى للباحددث أن الصددور 

التشبيهية المفردة كانت األكثر شيوعا في شعره، أما االستعارات البعيدة لديه فقد جاءت فدي غالبهدا 

 :(1)ممثلة في استعارة المحسوس للمعقول، يقول

ووووووب م  الصِّ ووووووال  اُؤ ُ ع   ا تووووووض  يِوووووورفُّ ُرو 

 

وووواُب   ه  ووووان  ذ  ْصووووِل الِحس  وووونَّ موووون و   إذا ع 

وووف اُؤ ُ   ِشوووفُّ ص  ْحوووٌض ي  ى  م  وووو   وفِوووْيم  اله 

 

اُب    ووووووو  ُكووووووْن ْفوووووويُهنَّ عنووووووُه ث   إذا لووووووم ي 

با بالشاب الصغير، ويّشبه الهوى بالماء الصافي   وكذلك قوله مصورا حالده  –فهو يشّبه الصِّ

 :(2)ومشبها حالة الهوى التي يعيشها بالشجرة المثمرة الطيبة  الجميلة لدى المظفر،

ى ووووو  ا لووووْت علينووووا ُتُصوووووُن اله   وم 

 

وووووووْم  وووووووى مووووووون أم  وووووووْت ثِموووووووار  الُمن   ف أْجن 

 : (3)وقوله يصور شعر المعتمد الذي أهداه البن زيدون 

ووووولِّ فووووووق  الّنووووورجِس  وووووقِْيط  الط   ا س 

 

ْحوووت  الِحْنوووِدسِ    أْم ن سووويُم الوووّروِض ت 

ووووووووووووٍق  أمْ    نِظوووووووووووواُم ل  لووووووووووووٍئ ن س 

 

 جووووووووامٍع ُكوووووووولَّ خطيووووووووٍر ُمووووووووْنفِسِ  

وقوله في الرسالة العامرية شاكيا الستاذِه سوء حاله عند أبي الحزم قائالً: "في علمك أعدزَك  

هللاُ مددا تقتضدديُه العطلددُة مددن إظددالِم الخدداطِر، وصدددأ الددنفِس، ويجنيددِه طددوُل الُمقدداِم مددن إِخددالِق مددن 

ثمددرة مددن آداب أطلددت االعتندداء بهددا، وأخددالق أدمددت َقددْدِر وقددد آن أْن أْجَتِنددي ص الالديباَجددِة، وإرخددا

، إذ يظهر بجالء كيف يحول المعندوي إلدى حسدي، محاولدة لتقريبهدا إلدى (4)رياضة األنفس عليها "

ذهددن المتلقددي، وكددذلك عمددد إلددى الصورالتشددبيهية المركبددة، كقولدده مادحددا أبددا الوليددد بددن جهددور فددي 

 :(5)تفاصيلصورة مركبة ذات 

مٍ  ووووذالُن يستةووووحُك األيووووام عوووون ِشووووي   ج 

 

ووووعُ   ُك منووووُه الُرّبووووا قِط  ْةووووح   كووووالروض ت 

 
                                                 

 .367ص  ، بن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائلها  )1(

 .409، ص  ( المصدر السابق2(

 .212ص ،المصدر السابق  )3(

 .764 ، المصدر السابق  )4(

 .300 ،المصدر السابق  )5(



 70 

ووووووارِد ِ  ْت مووووون م  وووووْذِب ل ووووذَّ  كالبووووارد الع 

 

عُ  –لِشوواِرٍب   وودى ُجوور   ِتووب  تبووريح الص 

إذ تظهر الصور هنا في تصدوير أخدالق أبدي الوليدد، التدي تشدبه الدروض المتفتحدَة أزهداُرهُ،  

 الذي يروي غلة العطشان. والماء البارد

 : (1)أما استعارات ابن زيدون فقد اعتمدت على التشخيص، كقوله

وووووووا ن  ِحيت  لِّوووووووْ  ت  ا ب  وووووووب   ويوووووووا نسووووووويم الصَّ

 

ووا  ووى كووان ُيْحيْين  يَّ  موون لووو علووى الُبْعووِد ح 

وبهدذا يتضددح للباحددث أن التددداخل األسددلوبي بددين ابددن زيددون وأبددي تمددام كددان موجددوداً ولكندده لدديس  

اما واضحا، إذ هدو يتصدف بالقلدة، غيدر أنده ال يوجدد فدي لجدوء ابدن زيددون إلدى األلفداظ الصدعبة تداخال ت

والصور التشبيهية المركبة، واتكائه في الغالب على الجناس والطباق، مما يددل علدى أن نصديب أبدي تمدام 

ذا ال ينفدي تسدرب من اللوحة الفسيفسائية الشعرية لدى ابن زيدون قليل، إذا ما قورن بالبحتري، على أن ه

أسلوب أبي تمام في نص ابن زيدون الشعري، ولكنه تسرب يتصف بالقلدة وعددم الوضدوح، فلقدد ظهدرت 

النصوص المتداخلة في إنتاج ابن زيدونه، والنص المتدداخل علدى حدد تعبيدر )شدولز( "ندص يتسدرب إلدى 

إن شدجرة نسدب الدنص تتبدع ،ولذا فد(2)و لم يع أ داخل نص آخر ليجسد المدلوالت، سواء وعى الكاتب ذلك

، وقدد (3)كمدا يدرى ذلدك )ليدتش( المسدتعارة شدعوريا أو ال شدعوريا"، حتما لشبكة غير تامة مدن المقتطفدات

أوضحت )جوليا كرسدتيفا(، هدذه الفكدرة حينمدا قالدت: "إن كدل ندص هدو عبدارة عدن لوحدة فسيفسدائية مدن 

 .(4)االقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى

                                                 

 .144 ، بن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائلها  )1(

(، الددار 6طنظريوة وتطبيوق،) –الخطيئوة والتكفيور، مون البنيويوة إلوى التشوريحية (، 2006عبدد هللا ) ،( الغذامي2)

 . 288المركز الثقافي العربي، ص  :البيضاء

  . 289ص  ،( نقالً عن المرجع السابق3)

  . 290، ص عبد هللا الغذاميل الخطيئة والتكفير،( نقالً عن 4)
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 ابن زيدون بالمتنبي: تأثر* 

المتنبي في شعره بين مدرستي أبي تمام والبحتري، "فجمع بذلك بين تحقيق معنى  لقد زاوج

الوحدة في البيت المفرد، وتحقيق وحدة سياقه بنائيا في القصيدة كلها، بحيث ال يند بيدت عدن بيدت، 

، وقد تأثر ابن زيدون (1)نيها"ومن هنا استحال أن نقدم أو نؤخر في أبياته للتالحم الحديدي بين معا

في أشعاره بأسدلوب المتنبدي، فدي تكثيفده المحكدم للمعندى باسدتخدام أسدلوب البيدت السدائر حكمده أو 

مثال، مما ال يتيح للقارئ مجاال لتقديم هذا البيت المكثدف ذي الداللدة المحكمدة علدى األبيدات األخدر 

 :(2)رفي القصيدة، وفي المثال التالي ما يكشف عن هذا األم

قُ  ٌق علوووووى ارٍق ومثلوووووي  يوووووأْر   أر 

 

قُ   ْقوووور  ر  ت  ى  يزيووووُد وعبوووورة ت  ووووو   وج 

ابِة إْن تكووون  كمووا أرى    ووب   ُجُهووُد الص 

 

ةٌ وقلووووووٌب يخفووووووقُ   وووووويٌن ُمسووووووّهد   ع 

م  طوووووائرٌ   ووووورنَّ وووووْرٌق أو ت   موووووا الح ب 

 

ووووووّيقُ   يووووووُت ِولووووووْى فووووووؤاٌد ش  ن   إالّ اْنث 

ى موا تنطفوي   وو  ّربُت من نواِر اله   ج 

 

ووووا ُيْحوووورقُ نوووواُر ا  مَّ ِكوووولُ ع  ووووا وت  ة   لغ 

ل ت  أهوول  العشووِق حتووى ُذْقُتووُه   ووذ   وع 

 

وُق   ْعش  ِجبُت كيف  يمووُت مون ال ي   ف ع 

إن المتنبي يصف حالته بعد العشق، وهي حالة تبعث األسى والحزن، فهو مؤرق بداك، قلبده  

هدذا يكداد هدذا الحدب ملوع بالحب، وكل األشياء الجميلة حوله تدذكره بدذاك الحدب فيدزداد حزنده، ول

يقتله، حتدى يقدول: إن ألدم الحدب هدو أقدوى سدبب للمدوت، ولدذلك اختصدر المتنبدي هدذا المعندى فدي 

الختام، حين قال: إن الموت للعشداق ولديس لغيدرهم، وبهدذا يلحدظ الباحدث كيدف كثدف المتنبدي هدذا 

بتقدديم البيدت  المعنى اعتمادا على الحكمة، وجعل من النص الشعري بناء محكمدا ال يسدمح للقدارئ

الذي يحمل المعنى المكثف على أي بيت آخر داخل القصيدة؛ ألن الحكمة عند المتنبدي تتميدز بأنهدا 

تأتي من الموقف، وليست نظما تراتبيا تراكميا، فهي جدزء مدن النسديج المدتالحم فدي الموقدف، ممدا 

 جعل نصه بناء شعريا متالحم األجزاء. 

 ، ومثددددال ذلدددك قولددده مادحددددا (3)وب فدددي شدددعرهلقدددد أكثدددر ابدددن زيدددددون مدددن هدددذا األسددددل 

                                                 

 181ص  ،دار المعرفدة الجامعيدة :، اإلسدكندريةالتقليد والتجديد في الشوعر العباسويصالح صليحي،  ،( عبد هللا1)

– 182.   

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقواء العكبوري المسومى بالتبيوان فوي . (354( المتنبي، أحمد بن الحسين )2)

 و عبد الحفيظ شلبي و مصطفى السدقا ( ، )ضبطه و صححه و وضع فهارسه :إبراهيم األبياري شرح الديوان 

 .333-332، ص  1، ج 1936، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أوالده ، مصر ، 

، 248، 247، 326، 313، 299، 260، 255، 253، 251، 162ص:  ،( انظددر ديددوان ابددن زيدددون ورسددائله3)

257 ،382، 383، 448 ،450 ،459 ،477 ،527 ،528 ،530 ،531 ،532، 582 ،583.   
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 :(1)بني جهور

وووي  م  ق ْت ِهم  ووور  ٍر موووا أش  ْهوووو  ُنوووو ج   ل وووْوال ب 

 

ل وووووعُ   الِف فوووووي أْجياِدهوووووا ت   ْتيووووود  الّسوووووو 

ُهووووومُ    ُهوووووُم الملووووووُك ملووووووُك األرِض ُدْون 

 

ُع   ر   كمثووووِل ْبوووويِض الليووووالي دونهووووا الوووودُّ

وووٌب   ج   مووون الوووورى إْن يفوقُووووهم فوووال ع 

 

ووووووُع لِووووووذلك    ِر موووووون أّياِمووووووِه الُجم  ووووووهَّ  الش 

فابن زيدون يمدح بني جهور، وكيف أنهم فاقوا البشر، وإن كانوا منهم كما تفوق أيام الجمع  

باقي أيام الشهر، وقد كثف معنى األبيات الشعرية السابقة في الشطر األخير من البيت األخير، فكل 

م ُجَمُعَها، أي أفضدل مدا فيهدا وكدذلك ظهدر تدأثره الناس كاأليام العادية من الشهر، أما بنو جهور فه

قدد تدأثر أيضدا بده بأسلوب المتنبي في لف الغزل بالحماسة، وفي طغيان الذاتية فدي أدبده الغزلدي، و

ممدوحيده مخاطبدة الصدديق، وهدذا مدنهج أسدلوبي امتداز بده المتنبدي فدي  بعدضَ من خالل مخاطبته 

راً فدي األلفداظ والمعداني، ورفعدا لنفسده عدن خطابه المدحي، "واستكثر من سلوكه اقتدارا من ه وتبحُّ

 : (3)، يقول مظهرا حبه الشديد للمعتمد(2)درجة الشعراء، وتدريجا لها إلى مماثلة الملوك"

ووووووودْ  وووووووار  ق ص   ل وووووووْو أّن مووووووون ج 

 

وووّد      ْصووولي بِص  ْجوووز عووون و   ل وووْم ي 

وووووووووْت  ءسووووووووويُ   ْهوووووووووٍد أْرِخص   ع 

 

ووووووودْ     م  وووووووِل الع  ت  وووووووا ُ فوووووووي ق  ْين   ع 

الِووووووووو  ى  م  وووووووووو   ُك سووووووووولطاِن اله 

 

دْ     وووووووووووووو  وووووووووووووُه مووووووووووووون الق   أّمن 

وووووووووووووووْر   لَّووووووووووووووود  ب  لَّوووووووووووووووٌد خ   ُمخ 

 

ل وووووْد     ووووووِق فوووووي ُكووووولَّ خ   ح  الشَّ

ْعووووووووووُر الرةووووووووووى لّحبووووووووووهِ    و 

 

دْ     ووووووود  ْهوووووووٌج إلوووووووى القلوووووووِب ج   ن 

ومددن المالمددح األسددلوبية التددي تددأثر بهددا ابددن زيدددون بددالمتنبي، كثددرة التصددريع فددي مطددالع  

، وتبعه ابن زيدون، مقلدا له في ذلك، (4)نبي من التصريع في مطالع قصائدهالقصائد، فقد أكثر المت

، وقدد وجدد أيضدا (5)( مطلع من مطالع قصائده128وقد وجد ان ابن زيدون لجا الى التصريع في )

أن ابددن زيدددون تددأثر بددالمتنبي فددي اعتمدداده علددى أسددلوب االسددتفهام فددي المطددالع، وأسددلوب الجمددل 

                                                 

  . 298 – 297ص  ، ديوان ابن زيدون ورسائلهابن زيدون،  (1)

  . 129دار المعارف، ص  :مصر ،المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث،(1964( شعيب، محمد )2)

  . 598 – 597ص  ،ديوان ابن زيدون ورسائله ،( ابن زيدون3)

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجتمعدة الهاشدمية ،  مقدمة القصيدة في شعر المتنبي(.2007) منى ،( ابراهيم4)

  .93الزرقاء ، األردن ، ص

، 120ص:  ،أنظر مطالع القصدائد التاليدة فدي ديدوان أبدن زيددون ورسدائله ،( للداللة على هذه الظاهرة األسلوبية5)

123 ،124 ،139 ،141 ،148 ،151 ،158 ،162 ،164 ،172 ،176 ،180 ،190 ،247 ،250 ،261 ،

269 ،312 ،324 ،338 ،399 ،406 ،428 ،504 ،506 ،510 ،513 ،520 ،523 ،530 ،539 ،582 ،

  . والمواضيع كثيرة كما ذكرها الباحث.  623
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، وتبعده ابدن زيددون فدي ذلدك، (1)ثر المتنبي من هدذين األسدلوبين فدي مطالعدهالخبرية أيضا، فقد أك

 : (2)كقوله

معُ  وووووِل النوووووداُء الوووووذي أْعل ْنوووووُت ُمْسوووووت   ه 

 

وووُع ؟  ف  مُت ُمْنت  ووودَّ ووواِت التوووّي ق   أ ْم فوووي الِمئ 

 :(3)وقوله 

فٌ  ووورِّ وووْرٌف ُمع  وووا فوووي نْسووويِم الوووّريح ع   أم 

 

ْقوِف بوالِجْزِع م    اِت الو  ولْ لِوذ   ْوقِوُف؟لنا: ه 

 .(4)واألمثلة على ذلك كثيرة كما ذكر الباحث 

 :(5)اد ابن زيدون على الجمل الخبرية في مطالعه، مثلما يفعل المتنبي، فكقولهمأما اعت

ى فووووووي طلووووووِع تلووووووك  الّنُجووووووومِ  وووووو   اله 

 

ووووووى فووووووي ُهُبوووووووِب ذاك  الّنسوووووويمِ    والُمن 

 :(6)وقوله 

ووووووومُ   الوووووووّدهُر إْن أْمل وووووووى ف ِصوووووووْيٌح أْعج 

 

ووووأْعل مُ ُيْعِطوووو  ِهْلووووُت ف   ي اعتبوووواري مووووا ج 

 .(7)واألمثلة الدالة على هذا األسلوب كثيرة في شعر ابن زيدون أيضاً  

، فقدد ظهدر مدن خدالل الفخدر بأدبده وشدعره، بن زيددون بدالمتنبي فكريدا ومضدمونياأما تأثر ا

دون، كقولده ، وقدد ظهدر هدذا التدأثر فدي أدب ابدن زيد(8)فالمتنبي "كان يغالي بنفسه ويعتز بمواهبده"

  :(9)مفتخرا بشعره الذي مدح به أبا الحزم بن جهور

ووووولٌ  ث  ووووواٍء ُحْسوووووُنُه م  ن  وووووائٍِن ِموووووْن ث  ب   و 

 

رِ   وور  ْشووُي المحاسوون ِمْنووُه ُمْعل ووُم الطُّ  و 

ْخف وى نوافُِحوُه    وْحف  ال ت  ُع الصُّ ود   ُيْست 

 

ر  إ  ور  ف اء  ن سويم الِمْسوِك فوي الصُّ  الّ خ 

الووووٍة بووووا  افل ووووٍة موووون ُكوووولِّ ُمْخت   لِحْبر ر 

 

ِر     ؤِد بووالِحب  وواِب الوورُّ ع   فيووِه اختيووال  الك 

ها  ك   ُتجف ى لها الروةة الغنواء  أْةوح 

 

وِر    ْمِع الّندى فوي أعوين الّزه  جالُ د   م 

وْت   نِي  ْهوو  إْن ف  وا  و  يَّ هِر ح  وة  الود  ْهج   يا ب 

 

رِ   وووووو  وووووُة اآلثووووواِر والصَّ  حياُتوووووُه ِزْين 

ه فقد ظهرت فدي غيدر قصديدة مدن شدعره، فهدو يفخدر بأنده مدن أهدل وأما مواطن الفخر بنفس 

                                                 

 .95، مقدمة القصيدة في شعر المتنبي ، ص منى ،إبراهيم ( 1)

 . 296ص  ،ديوان ابن زيدون ورسائله ،ابن زيدون(  2)

  . 479ص  ،(  المصدر السابق3)

  .549، 523، 479، 428، 366، 343، 338، 296، 261ص:  ،(  لإلستزادة انظر المصدر السابق4)

  . 278(  المصدر السابق، ص 5)

  . 312ص ، المصدر السابق(  6)

  . 539، 447، 417، 406، 387، 351، 33ص ،المصدر السابق نظر ستزادة ا(  لإل7)

  . 128المتنبي بين ناقديه، ص  ،محمد ،(  شعيب8)

 . 259 -258ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (  ابن زيدون،9)
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 :(1)النباهة، يقول

وووووووالي لِووووووودهرُهمُ  وووووووِة أ ْمث   أ ْهووووووولُ الّنباه 

 

ل ووووعُ   ووووى و   بِق ْصووووِرِهُم ُدون  تايوووواِت الُمن 

وقد جاء فخره بذاته في خضم قصائده المدحية، ففي إحدى قصائده التي يمدح فيها أبا الوليدد  

 :(2)بنفسه وبخلقه الرفيع عن مجارة الوشاة الحاقدين، قائال ته، وكيف أنه يربأن جهور يفخر بذابا

وووواقِر مووون ِعووودا     وووي الف  ْيُتك  !! كوووم أ ْلق  وود   ف 

 

ووواِد  –قِوووراُهْم   ووواُب  –لِنيوووراِن الف س   ثِق 

ُروا   وووأْهج  وووا عووونُهُم قووودري الرفيوووُع ف  ف   ع 

 

ووووواُبوا  ُهْم ُخْلقوووووي الجميووووولُ ف ع  ن  ووووواي  ب   و 

وووْد تُ   ْهيقُهوووا وق   سوووِمُع الليوووث  الجحووواُش ن 

 

بووووا ح  كووووالُب    وُتْعلِووووي الووووى البوووودِر النُّ

وواح  ِطْيُبووُه   وِض أو ف  اق  ُحْسووُن الوورُّ  إذا ر 

 

وووووا ُب   ووووونَّ فيوووووِه ُذب  ووووورَّ ُ أْن ط  وووووا ة   ف م 

كددذلك مددن مظدداهر تددأثر ابددن زيدددون بددالمتنبي فكريددا، إظهددار ابددن زيدددون شددكواه مددن تمنددع  

، فقدد ظهدرت هدذه الظداهرة الفكريدة فدي (3)صدول اليهدا فدي مقددمات قصدائدهالمحبوبة وصعوبة الو

 :(5)، ومن ذلك قول ابن زيدون(4)شعرالمتنبي

وووذبِت ُمه جوووة  عاِشوووقٍ   لوووِو شوووئِت موووا ع 

 

 ُمْسووووووووتعذٍب فووووووووي ُحّبووووووووِك الّتعووووووووذيبا 

ى  وووووووو   ول ُزْرتِوووووووِه بووووووول ُعْدتِوووووووِه إّن اله 

 

ٌض يكووووووُن لوووووه الِوصوووووالُ طبيبوووووا  ووووور   م 

 البووووووين، لوووووووال أّنووووووه مووووووا الهجووووووُر إالّ  

 

ِعْيبوووووووا    وووووووا ُ الُغوووووووراِب ن  ْشوووووووُح ف   ل وووووووْم ي 

ووووووهُ   ْحب  ووووووى فيووووووِك الّتّجلووووووُد ن   ولقوووووود ق ة 

 

وووووووورة  ونحيبووووووووا  ف  ووووووووب  ز  وووووووووى  وأ ْعق  ث   ف 

،فقدد أكثدر المتنبدي مدن (6)وقد كثر لديه أيضاً تأثره بتغزل المتنبي باألعرابيات في مقدمات القصدائد 

 .(7)دههذا النوع من الغزل في مفتتح قصائ

ن اتجاهدا ليكدوّ ، وبهذا يرى الباحدث أن أسدلوب المتنبدي يتسدلل بخفداء فدي شدعر ابدن زيددون 

 فكريا ونفسيا، وسلوكا فنيا في بناء لوحة القصيدة لديه.

فيما يتصل بالنثر، فقد ذكر الباحث قبال، أن ابن زيدون حاول تمثل أساليب بيانية ثالثة، هي 

أسلوب سدهل بدن هدارون ممدثال فدي براعتده، وأسدلوب جعفدر أسلوب الجاحظ ممثال في غزارته، و

 البرمكي ممثال في براعته.

                                                 

  . 297ص،  بن زيدون ورسائله، ديوان اابن زيدون(1)

 . 382 -381ص  ،المصدر السابق  (2)

  .479، 428، 399، 366، 351، 343، 338، 324، 250ص  ،( أنظر المصدر السابق3)

 .53ي ،ص ، مقدمة القصيدة في شعر المتنبمنى ،(إبراهيم4)

  . 325ص  ،بن زيدون ورسائلهديوان ا ،( ابن زيدون5)

  . 428، 406، 399، 351، 338، 324ص  ،المصدر السابقنظر ا(6)

 . 58، مقدمة القصيدة في شعر المتنبي ،ص منى ،(إبراهيم7)
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، ولكنده مدع ذلدك خدرج (1)الكثرة: تأثر ابن زيدون بغزارة الجاحظ، والغزارة في اللغة تعني 

في أحيانا عن هذا األسلوب، فهدو لدم يحدذ حدذوه فدي كدل شديء، فقدد كدان متدأثرا ومجدددا فدي وقدت 

ه الغزارة في أدب ابن زيدون، تأثره بأسلوب الجاحظ المبني على االزدواج، واحد، ومن مالمح هذ

ى إلى تماثل التراكيب في الداللة والمعنى، بدإيراد جمدل متشدابهة المعندى، مختلفدة فهذا االزدواج أدّ 

الصياغة، "ولكن المدقق في االزدواج لدى ابن زيدون، يرى أنه أحفل بالسجع أكثر بكثير مما لدى 

، يقول ابن زيدون هاجيا ابن عبدوس "وزيُد بن مهلهل إنما َرِكَب بفخذيك، والسليك بدن (2)الجاحظ"

السلكة إّنمدا َعدَدا علدى ِرْجلَْيدك، وعدامر بدُن مالدك إنّمدا العدَب األسدنَة بيدديك، وقديُس بدن زهيدر إنمدا 

جدداحظ ، وقددد ظهددرت المبالغددة فددي التصددوير والسددخرية، وهددذا أحددد أسدداليب ال(3)اسددتعاَن بدددهائَك"

، وقد ظهر أيضا تكرار المعاني لديه، وال يخفى ما لهذا التكرار مدن داللدة واضدحة علدى (4)البيانية

الغزارة لديه، كقوله مخاطبا أبا الحزم بن جهور "ما هذا الذنب الذي لم يسعه َعْفُوك؟ والجهُل الذي 

لُددْك؟ والتحامددُل الددذي لددم َيددَف بدده لددم يددأِت مددن وراِئددِه ِحْلُمددْك؟ والتطدداوُل الددذي لددم َيْسددَتْغِرقُْه َتَطوّ 

 .(5)احتمالك؟"

فكل تلك الجمل تحمل داللة تكرارية واحدة، وهي التهمة التدي اتهدم بهدا ابدن زيددون فرمدت بده فدي 

السجن، ولعل لحالة األلم التي تعتصر ذاته أثرها في جعله يكررها، إمعانا منه،ومحاولة لبرئه ذاته 

سالة الجدية يبين ألبدي الحدزم أنده لدم يدأت بمنكدر يسدتحق بده المتهمة، وهو في موضع آخر من الر

السجن، فلم يذنب ذنبا كبيرا يدخله السجن، وقد حاول بذلك أن يؤكدد براءتده، وقدد امتدد هدذا التأكيدد 

وعشرين موقفا لغويا، استند فيها إلى الموروث الدديني والتداريخي، ليقدوي حججده، وهدي  ةفي ثالث

أني أمرت بالسحور آلدم فأبيُت واستكبرُت، وقداَل لدي ندوح: "اركدْب َمَعَنداَ"  قوله:"وما أََراَني إال لو

فقلت: "سلوي إلى جبٍل يْعِصدمِني مدن المداء.... ورجمدُت الكعبدَة، وصدلبُت العائدَذ بهدا علدى الثنيدِة، 

ى َنَكداال" كلة بفعدل ، واألمثلدة الدالدة علدى الغدزارة المتشد(6)لكان فيما َجَرى علدى مدا ُيْحَتَمدُل أن ُيَسدمَّ

التكرار المعنوي في نثر ابن زيدون كثيرة تعصى على الحصر، وقد ظهرت الغزارة في أدبده مدن 

صحة التفسير، "وهو أن يورد معاني، فيحتاج إلى شرح أحوالها،   خالل ما اصطلح على تسميته ب
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من صور ، و(1)فإذا شرحت جاء في الشرح بتلك المعاني من غير عدول عنها، أو زيادة تزاد فيها"

صحة التفسير التي ظهرت لدى ابدن زيددون تفسدير السدبب، فالقرطداجني يدذكر أّن للتفسدير أندواع، 

َقدى ُيْرجدى الَحَيدا مندُه  ومنها تفسير السبب، يقول: "ومنده تفسدير السدبب نحدو قولده:...... ُيْرَجدى وُيتَّ

َواِعُق"  (2)وُتْخَشى الصَّ

ره سدبب هروبده مدن سدجن ابدن جهدور، فقد ظهر تفسدير السدبب لددى ابدن زيددون، فدي تفسدي

يقول: "ولََعْمُرَك ما َجَهْلُت أنَّ صرَيح الرأي أن أتحوَل إذا َبلََغتِني الشمُس، وَنَبا ِبيِ المنزُل، وأصفح 

ُع أعناَق الرجاِل فال اْسَتوِطُ  العجَز، وال اطمئُن إلدى الغدروِر، فُيْضدَرَب بدي  عن المطامع التي ُتَقطَّ

، وقوله في موضع آخر مفسراً سبب هربده وتحولده عدن قرطبدة: (3)"  ...أمِّ عامٍر"المثُل "َخاِمرّي 

َن لي أن إْيَحاَش نفسي بإيناِس أهلدي، وَقَطَعهدا  "ونظرُت في مفارِقة الوِطن، والَبْين عن األحبِة، َفَتَبيَّ

لى الثكدِل وال يندام علدى في ِصلَِة وطني، َغْبن  في الرأيِ وَخَور  في العزِم، ووجدُت أنَّ الحَر َيَناُم ع

، فخيُرهددا مددا َحَملددك، وإذا َنَبددا بددَك منددزل   الددذِل، وأَِذْنددُت إلددى قددولهم: لدديس بيَنددك وبدديَن الددبالِد نسددب 

، ومالمح الغزارة الممثلة بالتفسير لجوء ابن زيدون إلى التفصيل بعد اإلجمال في أدبده، (4)فتحوِل"

رم، التدي كدان أولدى بدأبي الحدزم أن يأخدذ بهدا، من مثل قوله مفصال محاسدن الشديم والمدروءة والكد

الكرم أن  و وشروط المروءة الشيمِ  من محاسنِ  حينما رمي ابن زيدون في السجن، يقول: "لقد كانَ 

الدذي هدو  بالتي هدي أحسدن، ويدؤثرَ  لما أرضى، يدفعَ  لما عرف، ويغفر ما أسخطَ  نكرَ لي ما أَ  يهبَ 

ن سعاية وُزفَّ إليِه من وشايٍة،فإْن كان باطالً ألغاهُ، وفضح عندما ُنصَّ لَُه م أجمل وأرفق، ويتوقفَ 

، ويقول في موضع آخر مفصال بعض ما (5)الُخْبَر المتقرَب به، وإن كاَن حَقا َصَبَر َصْبَر الحليِم..."

كان أولى أن يعرفه أبو الحزم، مضمرا نسقا هجائيا بذلك، إذ هو يرى أن علم أبي الحزم أجددر أن 

تهمة السجن، التدي أخدذ بهدا ابدن زيددون، يقول:"وِعْلُمدَك ُمِحدْيُط بدأنَّ المعدروَف ثمدرةُ  يجعله يراجع

: –تعوُد به  –النعمِة، والشفاعَة زكاةُ المروءِة، وفضُل الجاه   صدقة 

 .(6)من جاهه فكأنها من ماله"               وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة 
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دى ابدن زيددون، إظهداره الثقافدة الواسدعة، وإعجابده ومن المالمح الدالة أيضا على الغزارة ل

بهددذا األسددلوب الددذي بددرع فيدده الجدداحظ، لمددا فيدده "مددن الددنفس االنفعددالي واالتجدداه إلددى التضددمين، 

، ولكدن معالجدة ابدن زيددون لهدذا األسدلوب اختلفدت (1)واستعراض المعارف المتعددة لدى الكاتب "

أسدلوب الجداحظ حولده إلدى أسدلوب مميدز، يتفدق عن معالجة الجاحظ، فبعدد أن امدتص ابدن زيددون 

وثقافتدده الشددعرية، فددأكثر مددن الشددعر، علددى النقدديض مددن أسددلوب الجدداحظ المعتمددد علددى الفلسددفة 

يفّسر قصور نثر ابن زيدون عن بلوغ غدزارة الجداحظ، وذلدك للفدرق  –، ولعل هذا ما (2)والمنطق

الشداعر إلدى أكثدر بكثيدر ممدا يحتاجده الفدرد الثقافي بين ثقافدة الشداعر وثقافدة المدتكلم "إذ ال يحتداج 

المثقف في المجتمدع، بينمدا يحتداج المدتكلم إلدى معرفدة كدل صدغيرة وكبيدرة تفيدده فدي زمدن مدا فدي 

، وقد ظهرت هذه الغزارة في النثر لدى الجاحظ حينمدا كدان يكتدب (3)مجابهة الخصوم ومناظرتهم"

أندده لشدددة تملكدده لهددا كلها،ولتأصددل باسترسددال وإسددهاب "دون أن يعنددى بترتيددب الموضددوعات وك

معرفته بها جميعا ال يهاب النقلة وال يخشدى القفدر، بدل إنده قدد ينتقدل بدين موضدوع وموضدوع فدي 

، أما ابن زيدون فقد افتقر إلى هذا األسلوب، وهو الغزارة في الكتابة النثرية، لدذا (4)الفقرة الواحدة"

ه مرتبة مثلما هدي فدي الرسدالة الهزليدة، إذ كان يكتب بوعي وحذر شديد، فجاءت الموضوعات لدي

،وقد اختلدف أسدلوب االستشدهاد لددى (5)يجدها الباحث مرتبة وفقا للموضوع أو وفقا للتدرج الزمني

كل منهما إذ كان الجاحظ يشير إلى المصادر التي استقى منها معلوماته المتنوعة، أمدا ابدن زيددون 

، وقدد كدان ابدن زيددون يجدنح (6)ال ينضاف لنثدرهفيضمنها في نصه حتى لتصبح جزءا جديدا متحو

في استشهاداته إلى الحديث عن كبريات األمور الدينية والتاريخية والعلمية والفلسفية وغيرهدا، أمدا 

 .(7)الجاحظ فقد كان يميل نحو التعمق الدقيق واألشارة إلى التفاصيل إلى حد يثير التعجب

في نثره، على عكس ما نراها لدى الجاحظ الدذي آخر مالمح هذه الغزارة لديه طغيان الذات 

كان يعنى بتحويل الموضوع من موضوع شخصي، إلى موضوع فكري فلسفي عدام، فالجداحظ قدد 

يكتب رسالة كاملة بسبب غيظه من أحد الناس، ولكنه ال يذكر نفسه فيها إال ذكرا عارضا، ويددرج 
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ذاتده قدد أصدبحت جدزءا مدن الموضدوع اسمه بين أسدماء عددد مدن النداس " معمقدا الداللدة علدى أن 

أما ابن زيددون فغالدب رسدائله النثريدة حدديث ،  (1)العام، وهذا ما فعله في رسالة التربيع والتدوير"

، وهنا يكمدن االخدتالف بدين ابدن (2)مباشر عن ذاته، يمدحها ويعرض خدماته على من يرسل إليهم

هدذا عائدد إلدى نفسدية كدل منهمدا، وطبيعتده زيدون والجاحظ في تعامل كل منهما نثريا مع ذاتده، إذ 

الفكرية، فثقافة ابن زيدون ثقافة شعرية غنائية تهتم بالذات، أما الجداحظ فثقافتده عقليدة تهدتم بدالفكر 

 والفلسفة، ولذا تبتعد عن الذات.

وبهذا يرى الباحث أن ابن زيدون كان متحررا أحيانا معدودة مدن أسدلوب الجداحظ، وأحياندا 

كيا متبعا، وهذا التأثر تأثر مرعي في تحقيق األدبية مرغوب فيه في انطالق الذاتية عديدة كان محا

اإلبداعية، فكل نظريات التناص تؤكد أن الكاتب ليس إال "معيدا إلنتاج سابق في حدود من الحريدة 

 .(3)سواء أكان ذلك اإلنتاج لنفسه أو لغيره"

تده واالقتدداء بهدا، فمدا فدي براعدة أما سهل بن هارون فقد رغدب ابدن زيددون فدي تمثدل براع

 سهل بن هارون؟.

تتمثل براعة سهل بن هارون فدي اهتمامده بالنزعدة العقليدة وذلدك باحتفائده باالفكدار الدقيقدة  

يظهر اهتمام  و، (4)والمعاني المبتكرة، وطغيان الجدل والحوار وظهور التعليالت العقلية والفلسفية

عتمداد علدى تقسديم الجمدل ومعادلدة األلفداظ مدع اللجدوء إلدى ابن سهل بدالتلوين الموسديقي وذلدك باال

 أحيانا. (5)السجع

اهتم سهل بن هارون بدقة التعبيدر والمواءمدة بدين اللفدظ والمعندى، والتدأنق فدي التعبيدر دون 

وأخيدرا تظهدر براعتده فدي لجوئده  (6)تكلف، فيتحصل بذلك اإليجاز في القول واإلصابة في المعندى

 .(7)باسإلى التضمين واالقت

مدن ال ذلدوَل لده، ولديس  بَ الخضدُم بالقضدِم، َويْرَكدُب الصدع يقول: سهل بن هارون "قدد ُيْبلَدغُ 
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 .(1)بالناِس، إالّ َخلَص إلى حاجته من السلطان"

في إيراده للمثل )قد يبلغ الخضم بالقَضدَم ويركدب الصدعب مدن ال ذلدول  فهنا يظهر التضمين

له(، ويبدو في نصده أيضدا التلدوين الموسديقي باالعتمداد علدى تقسديم الجمدل، واالزدواج فدي قولده: 

)ويتحمل األذى ويكظم الغيظ ويرفق بالناس(، وتظهر دقة التعبير في ارتباط الكالم ببعضه بعضا، 

اللة على الصبر والتدروي مدن أجدل بلدوغ المدراد، تتفدق مدع مدا بعددها مدن جمدل فإدراج األمثال للد

تحث علدى ذلدك بتحمدل األذى، والصدبر علدى النداس وإخفداء الغضدب، فداألذى يحتداج إلدى تحمدل، 

والغيظ يحتاج إلى كظم، والناس يحتاجون إلى رفق في المعاملة، فكل هدذه األلفداظ تتشداكل تشداكال 

وأن معاني كل تلك الجمل تتوافق توافقا ظاهرا في داللتها المعنويدة، ممدا شبه دائم ببعضها بعضا، 

 يظهر مدى اهتمام سهل بن هارون باللفظ والمعنى دون تكلف.

حينمدا شدرح النتيجدة ،ويظهر عمق الفكر لددى سدهل وفهمده الددقيق لطبدائع النفدوس البشدرية 

بتمثدل المقددمات التدي أوردهدا، التي وصل إليها، وهي الحصول على المبتغى من السدلطان، وذلدك 

 وهي المواظبة على باب السلطان والبعد عن الِكْبر، وتحمل األذى وكظم الغيظ والرفق بالناس.

هدذه هددي براعددة سددهل بددن هددارون التددي رامهددا ابددن زيدددون فددي نثددره، فهددل تسددرب أثددر هددذه 

 البراعة إلى نثر ابن زيدون أم ال ؟

تلدوين الموسديقي وكثدرة التضدمين واالقتبداس، حتدى لقد برع ابن زيدون براعة ظاهرة في ال

يلحظ القارئ ذلك في كل سطر يكتبه، أما دقة التعبير، فتظهر في إدراج الكالم المضمن والمقتدبس 

في موضعه الصحيح، بما يتوافق مع المعنى الذي يريد إيصاله للمتلقدي، وذلدك لكثرتده فدي كالمده، 

ن زيدون أبعدد مدا يكدون عنهدا، إذ ال يكداد الباحدث يعثدر علدى أما فيما يتعلق بالنزعة العقلية فنثر اب

معاني مبتكرة في نثره، وقلما يعثدر أيضدا علدى تحليدل أو تعليدل عقلدي أو جددل فلسدفي فدي كتابتده، 

ولعل هذا ما يفسر رغبة ابن زيدون في امتالك براعة سهل، ألن بعضها غاب عن أسلوبه النثري، 

 وبعضها تسرب إليه بخفية.

النثري الثالدث الدذي حداول ابدن زيددون تمثلده، كدان أسدلوب جعفدر البرمكدي ممدثال  األسلوب

ببالغته، فكلما قيل عن جعفر أنه "لو كان في األرض ناطق يستغني بمنطقه عن اإلشارة السدتغنى 

 .(2)جعفر عن اإلشارة، كما استغنى عن اإلعادة "

يدف، مدم أخرجدت فعرضدت ومما ذكر عن بالغته أنه "جلس للمظالم فوقع في ألدف قصدة ون

                                                 

 ،عبددد القددادر المهيددري( :حققدده وقدددم لدده وترجمدده إلددى الفرنسددية)، كتوواب النموور والثعلووب .سددهل ،ابددن هددارون ( 1)

 . 166، ص 1973 ،تونس ،منشورات الجامعة التونسية

 فديظتحقيدق: إبدراهيم األبيداري  وعبدد الح) ،1ط ،الوزراء والكتواب ،أبو عبد هللا محمد بن عبدوس ،( الجشهياري2)

  . 204، ص1938 ،القاهرة ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده (،ومصطفى السقا الشلبي 
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دداب الدددواوين فمددا وجددد فيهددا شدديئاً مكددرراً، وال شدديء يخددالف  علددى العمددال والقضدداة والكتدداب، وُكتَّ

، ولقد حاول ابن زيدون امدتالك هدذا األسدلوب البدارع، ودليدل ذلدك القصدة المرويدة عنده  (1)الحق"

مدنهم، بمدا أجداب بده آخدر حينما وقف يتقبل تعازي الناس، لما توفيت ابنته "فما سمع يجيدب رجدال 

، فما هي بالغدة جعفدر البرمكدي التدي سدعى ابدن زيددون المدتالك (2)"لحضور جنانه وسعة ميدانه 

 ناصيتها؟ قبل اإلجابة عن هذا السؤال، سيذكر الباحث بعض نثر جعفر ليستبين األمر.

أبغضدته،  يذكر أن جعفدرا َوقَّدَع علدى كتداب لعلدي بدن عيسدى قدائال: "حبدب إليندا الوفداُء الدذي

َض الغدُر الذي أحببته، فما جزاء األيام أن ُتْحِسَن َظنََّك بها، وقد رأيت غدراِتَها ووقعاِتها عياندا  وُبغِّ

، يظهددر أن (4) "كمددا وقددع علددى رقعددة لمحبوس:"العدددوان أوبقدده والتوبددة تطلقدده (3)وإخبددارا والسددالم

ن، وهذا يدل أنه كان يركدز علدى إيصدال جعفراً كان يهتم اهتماما دقيقا بإيراد المعنى بأقل لفظ ممك

المعنى بإيجاز شديد، وهذا جوهر البالغة، إضافة إلى أنه كان يهدتم كثيدرا بالمعداني المتبكدرة غيدر 

المعهودة، أما أسلوبه فدي النثدر فهدو أسدلوب يعمدد علدى الموسديقى، وذلدك باالهتمدام بتقسديم الجمدل 

 وظهور السجع فيها، دون إغفال للطباق أيضا.

ر في نثر ابن زيدون تأثره ببالغة جعفر، يقول ابن زيدون في رسدالته الجديدة مخاطبدا ظه 

ابن جهدور: "أُعيدذك ونفسدي مدن أن أشديم خلبداً، واسدتمطَر َجَهامدا، وأْكدِدَم فدي غيدر َمْكدَدم، وأَشدْكُو 

لِدَتِحّن، ومدا  َشْكوى الجريِح إلى الُعْقباِن والرخم، فمدا بسسدتك اال لَِتدُدّر، ومدا حركدت لدك الُحدوار إال

 .(5)َنَبهُتَك إال ألناَم، وما َسريُت إليَك إال ألحمَد الُسَرى لديَك"

إن ابن زيدون يقترب في أسلوبه النثري من أسلوب جعفر في أشياء، ويفترق عنده فدي أخدر 

هتمام بالموسيقى في الكتابة ويتجلى ذلك في االهتمدام بالتقسديم االفمن الخصائص التي يتفقاِن فيها، 

االزدواج والسجع، وكذلك في قصر الجمل، أما ما يختلف فيه ابن زيدون عن جعفر فهو ما ذكره و

من حاجته المتالك بالغة جعفر، وهي إصابة المعنى المراد بأقدل لفدظ ممكدن، فدابن زيددون يكدرر 

يَم المعاني كثيراً بألفاظ كثيرة وعبارات متعددة،ودليل ذلك، قول ابن زيدون: )أعيذَك ونفسي أن أشد

ُخلَّباً، وأْسَتْمِطر جهاماً، وأْكِدَم في غير مكدم، وأشكو شدكوى الجدريح الدى العقبدان والدرخم(، فكلهدا 

 :عبارات تتكرر لتدل على معنى واحد، وهو: رجداؤه أن ال يخيدب ظنده بدابن جهدور، وكدذلك قولده

إليدك إال  ك إال إلناَم، وما سريتُ )فما َبَسْسُت لك االِ لَتدّر وما َحَركُت لَك الُحوار إال لَتحّن، وما نبهت

                                                 

 .204، ص  الوزراء والكتاب ، ،الجشهياري(1)

  .339ص   ،2م  1 ( ابن بسام، ق2)

  . 205ص  ،الوزراء والكتاب ،( الجشهياري3)

    .المصدر نفسه(4)

  وما بعدها.  711ص  ،بن زيدون، ديوان ابن زيدون( ا5)
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رى إليك(، فهي أيضاً تدل على معنى واحد مكرر، وهو طلب العفدو عنده، وبدذلك يظهدر  أِلحمد السُّ

أن ابن زيدون يسَهب أحياناً في نثره إسهاباً يبعده عن بالغدة جعفدر، ويّقربده إلدى حدّد ال يصدل فيده 

اإلبداع في الفكرة، أما ابن زيددون فهدو بنداء   لغزارة الجاحظ، كما يلحظ أن بالغة جعفر تجنح نحو

 حاذق يمتح من الثقافة الواسعة ليرصف نثره بمهارة عالية. 

 

 

 خالصة: 

القدول:إن أسداليب وبعد هذه النظدرة المطولدة فدي شدعر ابدن زيددون ونثدره يسدتطيع الباحدث  

فقددط، إذ يجددد دب ابددن زيدددون، فلدديس مددن العدددل القددول بأندده بحتددري األندددلس متعددددة ظهددرت فددي أ

الباحث نصوصاً كثيرة متداخلة في أدبه، وأساليب متنوعة تسربت إلى أسلوبه، وهو يمتح من ثقافة 

المشرق وأساليب أدبائه وشعرائه بما يستطيع، ولذا يمكن وصف ابن زيدون بأنه كان مزواجداً فدي 

ثرية بين الجاحظ وسدهل أساايبه الشعرية بين البحتري وأبي تمام، كذلك كان مزواجاً في أساليبه الن

بن هارون وجعفر البرمكي ،يقترب منهم في أشياء ويختلف معهم في أخر،فأسلوبه األدبدي أسدلوب 

 يهتم بالمزاوجه والتداخل بين المدارس الشعرية والنثرية والمشرقية المتعددة.              
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 في أدب ابن زيدون النسق الفصل الثاني : ثنائيات الخطاب و سلطة
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 األنظمة الثقافية في خطاب المركزي والهامشي لدى ابن زيدون:

يكشف أدب ابن زيدون عن أنظمة ثقافية متسترة بخفاء في خطابده األدبدي الجمدالي، وهدذه 

ماً واضحاً للمتلقدي حدول عالقدة ابدن زيددون )المثقدف( بالمركزي/السدلطة األنظمة الثقافية تشكل فه

 السياسية، وبالهامشي )الالسياسي(.

فالقراءة الثقافية "تسهم بشكل كبير في تشكيل واستعادة وعينا بالواقع الثقافي وأنساقه 

يجيات القراءة في المتسترة خلف تقنعات أيدلوجية، وهذه النقلة النوعية تعد جزءاً أساسياً من استرات

النقد الثقافي، ذلك ألن المعنى ال يكمن في بطن الشاعر كما قال القدماء العرب، وال في بنية النص 

 كما قال البنيويون الغربيون، وال عند القارئ كما يقول الحداثيون فحسب، بل يكمن في التفاعل 

 .(1)الخالق بين عناصر الثقافة والعناصر األدبية داخل النص"

 

 من األنظمة الثقافية الظاهرة في خطاب ابن زيدون المركزي/السلطة السياسية ما يلي: و

 أوال : ثقافة المدح:

تشكلت ثقافة المدح لدى ابن زيدون في أنماط متعددة، وقد تباينت هدذه األنمداط المدحيدة بدين 

لقديم االجتماّعيدة يركز علدى اث أن ابن زيدون في مدحه المباشر المباشرة والخفاء، ولذا وجد الباح

لممدوحيه والقيم السياسية والقيم الدينية، وهدو بهدذا يسدير وفقداً للدنهج التراثدي العربدي األصديل فدي 

ذكر قدامة بن مثلما يالمدح، فلقد حددت المؤسسة النقدية ما ينبغي أن يمدح به الممدوح من صفات، 

، وهي جمداع القديم االجتماعيدة (2)العقل والشجاعة والعدل والعفة: هي ،هذه الصفات أربعة فجعفر 

 والسياسددددددية والدينيددددددة الجيدددددددة، فمددددددن هددددددذه القدددددديم االجتماعيددددددة قولدددددده مادحدددددداً أبددددددا الوليددددددد 

 :(3)بالكرم

وووووودى   ووووووى النَّ ن   بعيووووووُد منوووووواِل الحوووووواِل، دانووووووي ج 

هووووووووووووـللَّ فاْنهـووووووووووووـلّْت سـووووووووووووـماُء يمينِـووووووووووووـهِ   ت 

 

ِجوووووووووول الوووووووووووردُ    إذا ُذكووووووووووِرْت أخالقُووووووووووُه خ 

وووو ى اآلمووووـاِل مووووعطايووووا، ث  ْعوووودُ ر  ا ج  ووووْوبِه   ن ص 

 

وقد أكثر ابن زيدون من إضدفاء صدفات الكدرم علدى ممدوحيده، ومدا ذاك إال إمعانداً فدي لفدت انتبداه 

الممدددوحين إلددى ثقافددة العطدداء، فالشدداعر يطمددح أن يحصددل علددى مددا يبتغددي مددن ممدوحدده مددن جدداه 

 . (4)ومنصب، فهو من وجهة النظر الثقافية شحاّذ بليغ

                                                 

عوالم (، استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للدنص، 2007( يوسف، عبد الفتاح، )1)
 . 166(: ص 1) 36، مجلد الفكر

 . 29، ص 1956)تحقيق س. أ. بونيباكر(، مطبعة بريل، لندن،  ،نقد الشعر( ابن جعفر، قدامة، 2 )
 . 99امي، في كتابه النقد الثقافي، ص مصطلح عن عبد هللا الغذاحث هذا ال( أخذ الب3 )
 . 225ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص (4 )
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 :(1)معتمدوكذلك قوله مادحاً ال

 يا ماء  ُمْزٍن، يِاِشها

ُجو ا أن ي  ِجْبن   يا من ع 

ٍة يا ليث  تِ    يلْ ب   ُدُجنَّ

 لْ د    بمثلِِه الزمُن البخيِ 

غير أن هدذه الثقافدة ال تلغدي وجدود ،  فلقد جمع في مدحه هذا بين الكرم والسمعة العالية والشجاعة

أحياناً على ممدوحيه بعض الصفات غيدر  الكذب المتستر تحت عباءة الجمالي، فابن زيدون يضفي

 :(2)الموجودة فيهم أصالً، كقوله مادحاً أبا الحزم بالكرم

ِرفُّ عل أِْمْيِل أل الُء بِْشِر ِ ي  ْقلِ                       ى الت  اِم على الصَّ فَّ ألألُء الُحس  ا ر  م    ك 

 اج؟ فهل كان أبو الجزم حقاً يتهلل أسارير وجهه فرحاً بعطاء المحت

إن ابن زيدون يعتمد على ظاهرة العمى الثقافي إذ هو غير مهتم بالمعنى، بل يمدح ممدوحيه بما   

ال يفعله، والدليل أن أبا الحزم كان رجالً بخيالً كما يذكر ابن حيان ذلدك عنده، إذ يقدول: "تضداعف 

الخدالص، اللدذين ثراؤه وصار ال تقع عينيه على أغنى منده، حداط ذلدك كلده بالبخدل الشدديد والمندع 

 .(3)لوالهما ما وجد لعائبه فيه مطعناً، ولََكُمَل لو أن بشراً يكمل"

ومددع هددذا فددابن زيدددون ركددز كثيددراً فددي مدحدده السددلطة السياسددية، علددى امددتالك ممدوحدده للقدديم 

 :(4)السياسية، التي تجعل منه قائداً فذاً وحاكماً بصيراً، ومن ذلك قوله مادحاً أبا الوليد

ْزم  لإذا ُهو   ى الع  ْفوة  أْمة   م ي ُك ه 

اعزائُم ينصاُع ال ه  ا عن ُمِمرِّ  ِعد 

ُر عنها في األناِمِل ن ابُ يُ    ؤثَّ

ابُ  اِل ِره  بِْت يوم  الّنة  ا ُره  م   ك 

دة في تصوير هدذه الفضدائل وابن زيدون بإضفاء هذه الصفات المدحية يعمد إلى المبالغة الشدي

وقد وجد الباحدث ضدعف القديم المدحيدة الدينيدة فدي شدعر ابدن  من خالل الصور المجازية المركبة،

زيدون، ولعل هذا عائد إلى ضعف األثر المدحي الديني على حياة الشاعر المباشدرة، فالممددوحون 

ال يحفلون كثيراً بإضفاء الصفات المدحية الدينيدة، بقددر مدا يهتمدون بدالقيم االجتماعيدة، التدي تعلدي 

الشداعر أشدبه ببدوق لهدذه السدلطة السياسدية، وبقددر مدا يهتمدون بدالقيم  شأنهم أمام المجتمع، فيصبح

وجد الباحدث أن  و قدالسياسية التي تشيع الرهبة في قلوب األعداء المتربصين بأولئك الممدوحين، 

طبيعة التواصل الثقافي بين ابن زيدون وهذه السلطات السياسية، محكومة بمجالس اللهدو والطدرب 

 :(5)قوله داعياً المعتضد إلى مجالس اللهو والشرابكشعري، بنوعيه الغنائي وال

ا خه  وأ ِطلْ إلى ش   ل قَّ        ْدِو القياِن أص  ا وت  اك  ة  الُكُؤوِس ِدر  ع   ُمْتر 

                                                 

 .359، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 .226، ص المصدر السابق ( 2 )
 . 186( ابن عذاري، البيان المغرب، ص 3 )
 .376ائله، ص ( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورس4 )
 .  442، ص   المصدر السابق ( 5 )
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ا نِي تادةٍ  ث  ْثن ى م  ها  م  اكا                 ت حْتثَّ ثِّ ِتنا ئِه ا اإلِْمس  ْت بِح  ف ع   ش 

زيدون لمطامحه، وجرياً وراء ثقافة الغاية التي تبرر كل وسعياً وراء تحصيل المثقف/ابن 

اعة الطاغية، بتأييد المعتضد على الوسائل، سعى ابن زيدون من خالل ثقافة المدح إلى صن

 :(1)قولهممالك اإلسالمية المحيطة، كمهاجمة كثير من ال

ول تِك  الذي ْيف  د  ُد فيِه س  رَّ ْأبا            ُتج  ا د  اُء الِعد  ْربِْيبِِه ُتْظل فُ ِدم   بِغ 

 :(2)وكذلك قوله مادحاً إّياهُ بمعز الدين

ا ْسع  ى الذي ما لِم  ْغِرْيضُ               يا ُمِعّز الُهد  ْمتِِه ت    ُ إلى ِتيِر س 

فهل كان المعتضد حقاً ناصراً للدين حافظاً له؟ يذكر ابن حيان عدن المعتضدد أنده كاندت "تددار 

ببداب قصدره حديقدة ، عندد أعدائده هدا بقدنص األراوح التدي ال تناسديه عليه كؤوس الراح ويحيا علي

، (3)تطلع كل وقت ثمراً من رؤوسهم المهداة إليه، ُمقّرطة اآلذان برقداع األسدماء المنوهدة لحاملهدا"

فددرض مددا تريددد مددن خددالل لإن ابددن زيدددون يفهددم سدديكولوجية السددلطة السياسددية وكيددف أنهددا تسددعى 

ة على العنف، "وفي هذه الكيفية تكون السلطة قسرية، وتمارس فعلها بكيفية )الكيفية القسرية( القائم

، ولدذا يجدد الباحدث أن ابدن (4)تعتمد على القوة والتهديد بالسجن، أو التعدذيب أو التصدفية الجسددية"

زيدون مهتم  بمصلحته الشخصية، على أي قيم أخرى، قد تقف في وجده مدا تبتغيده هدذه المصدلحة، 

مام الكبير بالمصلحة الشخصية لديه نمطاً جديداً في تعامله مع السدلطة السياسدية، إذ وقد شكل االهت

دفددع بدده إلددى التنددازل عددن كرامتدده اإلنسددانية ،مددن خددالل تصددوير المعتضددد بالسدديد المطلق/الطاغيددة 

 :(5)الجبار، وتصوير نفسه بالعبد المطيع، كما في قوله

ْبدا  ق ْد تملّكت   فُ           ِرقَّهُ  فإْن أُك ع   فأرْفُع أحوالي وأْسن ى وأْشر 

 :(6)وكذلك قوله

ا لألُنِس عن أريحّيةٍ  ْدُعن  ْول ى  إذا ارتاح  بالعبدِ              وإْن ت   فقد يأن ُس الم 

وهو المدح الذي يحمل نسقاً هجائياً مخاتالً، فظاهر النص مدح وباطنه هجاء، وقد ظهر هذا الدنمط 

اتهدم  وبندي جهدور السياسدية، فقدد سدجن علدى زمدن أبدي الحدزم، في تعامل ابدن زيددون مدع سدلطة 

معتمداً على  هبالتلمر ضد أبي الوليد مع من تلمر في الفتنة المسماة بفتنة بني ذكوان، ومن ذلك قول

 :(7)النسق اللغوي المخاتل

                                                 

 . 494ص ، ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 .241، ص  المصدر السابق( 2 )
 . 206( ابن عذاري، البيان المغرب، ص 3 )
 . 63(، بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، ص 2، )طالسلطة ةسيكولوجي(، 2000مودي، سالم )ق( ال4 )
 .498بن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ( ا5 )
 . 501( المصدر السابق، ص 6 )
 . 391، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 7 )
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ام محمدٍ  اِتلُ         كأْن ليس في ُنْعمى الُهم  اديِه ش  ْثن ى أي  لٍّ وفي م   ُمس 

ك شواغل تسلي الشاعر عند األمير أبي الوليد، فهدو ال يشدعر أن مدا يبذلده األميدر لده يجعلده فهنا   

ُم له ليس بالكثير ولذا هو يسلو ويشغل عنه، بمعنى مضمر خفي، أن األميدر ال  يرضى، فكل ما ُيَقدَّ

 يقدم ما يليق به فتتعلق به الناس.

 :(1)وكذلك قوله مضمراً هجاًء ألبي الحزم

رٌ وإْن ُيثبَّ  ةى  ق د  ْتٌب على ال ق درِ          ْط أبا الحزِم الرَّ ْشِف ُةّري فال ع   عن ك 

فابن زيدون يحداول إخفداء الهجداء المضدمر مدن خدالل إلصداق الضدرر الدذي حدل  بده بالقددر، 

أن  إضددافة إلددىولدديس بددأبي الحددزم، ولكددن واقددع الحددال يقددول إن أبددا الحددزم مددن رمدداه فددي السددجن، 

 :(2)، قائالً في البيت الثانيولذا يلومهالضرر التي حلت به لدى أبي الحزم  الشاعر يستشعر حالة

ا انِي كبائِِره  نُوِب التي ج  ري            ما للذَّ ز  ا و  اره  لُني أْوز  مَّ  تيِري ُيح 

مدا هدي، كمدا يظهدر مدن تأمدل  ذندوب لدم يقترفهدا، ولدم يددرِ  زرَ ابن زيددون وِ  لُ مِّ حَ فأبو الحزم يُ 

زيدون كثيراً ما يخاطب األمير أبا الحزم بن جهور بكنيِتِه دون اإلشدارة إلدى مدحده  الباحث أن ابن

 :(3)بلفظة ملك أو غيرها، كقوله

ؤْ  ا  أشرف  السُّ ر  ْهو  ّوأ هللا ج  ميمِ         ب  ْرِو واللُّباِب الصَّ ِد في السَّ  د 

 :(4)وقوله

نَّى ْزِم الزماُن ألْن ُتث  ُ  إذا                   أبا الح  اُةلُِكْم ب خيِل ْت ف و   ُعدَّ

وفددي هددذه الظدداهرة إثددارة للتسدداؤل، لِددَم يخاطددب ابددن زيدددون أبددا الحددزم، بلقبدده مباشددرًة؟ يظهددر 

للباحث أن ابن زيدون كان مدن الرجداالت المهمدة التدي سداعدت أبدا الحدزم فدي الوصدول إلدى حكدم 

أن أغلددب قصددائده ة علددى عددالوقرطبددة، فهددو يشددعر بالتسدداوي معدده ولددذا يخاطبدده بكنيتدده مباشددرة، 

التواصلية معه، تبوح بشكوى فياضة من سوء حاله لديه، ولذا يظهر للباحدث أن ثمدة انسداقاً خفيدة، 

 تدل على هجاء مبطن/انتفاء االحترام السياسي في خطاب ابن زيدون ألبي الحزم.

من الصور األخرى التي ظهرت فدي مددح ابدن زيددون بدروز ظداهرة الشدكر، فدي خطابده آلل 

باد، فلقد عاش لديهم هان  البال مطمئناً، وُشْكُر ابن زيدون للمعتضد ُشدْكر  بسدبب الدنعم المتجدددة ع

 :(5)التي يمنحها المعتضد للشاعر، وكأنه يسعد بهذا التجدد النعمي كما في قوله

ِجدُّ ِمْنك  اهتبال ِرْيضُ           ُكلُّ يوٍم ي  ل يِه ت ض  ت  ْهُد ُشْكِري ع   ع 

                                                 

 . 255، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 المصدر نفسه .( 2 )
 . 280، ص المصدر السابق ( 3 )
 .  333( المصدر السابق، ص  4 )
 . 239، ص  صدر السابقالم( 5 )
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، وأما شكر ابن زيدون للمعتمد فشكر يددل علدى قضديتين (1)يانا العجز عن الشكر كثيراً و يظهر أح

 هامتين هما: 

 نضج المعتمد سياسياً في التعامل مع المغرضين المشوهين لصورة الشاعر، وتمثل شكر  أوال : -

 :(2)ابن زيدون للمعتمد بإسكاته لهم وتحققه من سوء ما قاموا به، كقوله

ت، فِرقٌ  و  ْأرة  زاِجرٍ  ع  أرت  ز  مُ راع  الُكل يْ   ف ز  ْيغ  ْبّني الةَّ  ُب بها الَّس 

وتظهر المبالغدة فدي تصدوير جدرأة المعتمدد، مدن خدالل االسدتعارة التدي وصدفه بهدا، فهدو أسدد 

 جريء والوشاة كالب  عاوية.

بده مدن محبدة المحبة الشديدة التي تربط بينهما، فدابن زيددون يشدكر المعتمدد علدى مدا أواله  ثانيا : -

 :(3)وصداقة، حتى إنه لََيَرى نفسه عبداً لصنائع المعتمد معه، كما في قوله

ْبُدك إن أْكثر  من ُشْكِر ِ  ْشُكورُ ف    ع  ا ُتْول ْيِه م   ْهو  بِم 

ويظهدر للباحدث أن العالقددة بدين ابددن زيددون والمعتمددد كثيدراً مددا خرجدت عددن طدور المركزيددة 

ة، ولعددل فدي تبددادل المطيدرات داللددة كبيدرة علددى توثدق الصددلة الرسدمية، إلددى طدور المحبددة واألخدو

 :(4)هقولمنهما بحبه الشديد لآلخر، كبينهما، وقد جاهر كل 

ْعُر الّرةى لُِحبَّهِ  دْ   و  د   نْهٌج إلى الق ْلِب ج 

من األنماط األخرى التي مثلت ثقافة المدح لدى ابن زيدون التهنئة، فالشاعر يستغل أي موقف 

س ممدوحه، فيعبر بذلك عن "موقدف إنسداني صدريح مدداره التدوتر النداجم عدن الحيداة يقربه من نف

النفسية للشاعر، نتيجة الصراع من أجل العيش والبقاء، وتحدي بواعدث الهدالك والمدوت، مددفوعاً 

بفعل إشباع حاجات وثيقة الصلة بذاته وأناه، إنها مظهر من مظاهر تصدع ال  )نحن( لدى الشاعر، 

وسبيله في الوقت نفسه إلى خفض التدوتر أو إزالتده، ،كاساً شعورياً للتكامل االجتماعي بوصفها انع

وإعددادة االتددزان، مددن خددالل إيجدداد نحددن جديدددة تدددمج )أندداه( مددع اآلخددرين، حتددى يتحقددق التكامددل 

 .(5)االجتماعي"

عور فابن زيدون من خالل جنوحه إلى التهنئة يعمد إلى دمج ذاته بذات الممدوح، من أجل الشد

بالقرب النفسي أوالً، ثم االستمرار في الحصدول علدى المندافع التدي كاندت تمدنح لده، وبدذلك تصدبح 

التهدداني المدحيددة "صددفقة اسددتثمارية ُيْقددِدم عليهددا الرجددل فددي حسدداب دقيددق مدددروس، تكشددف عندده 

                                                 

 . 444، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 .318، ص المصدر السابق ( 2 )
 . .621، ص المصدر السابق ( 3 )
 . 598( المصدر السابق، ص 4 )
، عصور الطوائوف -قصيدة الموديح فوي األنودلس، قةواياها الموةووعية والفنيوة (،1998( نجا، أشرف محمود )5)

 . 17-16القاهرة: دار المعرفة الجامعية، ص (، 2)ط
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، وقد شاع لدى ابن زيدون نمط التهنئة الديني في خطابه (1)نصوص الكرم، وتعلنه بوضوح قاطع"

 :(2)السلطة السياسية الجهورية، كما في قوله مهنئاً أبا الوليد بعيد الفطر وانتهاء الصيام واالعتكاف

تْ هنيئوووووا  لوووووك العيوووووُد الوووووذي بِوووووك    أْصوووووب ح 

ْعووووووود  ُ  وووووووْهُر الّصووووووويِاِم ل ب  وووووووِرْم ش   ل وووووووئِْن ينص 

ة  الِزمٍ  وووووووووووْرب   رأيوووووووووووت  أداء  الفووووووووووورِض ة 

ار ِ  ْيووووووووووِت هللاِ ُحووووووووووبَّ ِجووووووووووو  ووووووووووِدْكت  بِب   س 

 

ووورُ   ى األصوووائِلُ ت  ْنووود  وووحى ِمْنوووُه وت   ْوُق الةُّ

وووِالح  األعمووواِل موووا أنوووت  ف اِ  وووأى ص   عووولُ ش 

ُه النوافووووولُ  ْعت   ف لوووووْم تووووورض  حتوووووّى شووووويَّ

ِف ِكافِوووووولُ  وووووواع   لووووووك  هللاُ بوووووواألجِر الُمة 

 

وابن زيدون يهن  كل سلطة سياسية بما يسعدها ويشعرها بالرضا، فتحول خطاب ابن زيدون 

داللة ثقافية، َفُحْكم بني جهدور قدام علدى الشدورى وعلدى المبدادئ اإلسدالمية، نحو التهنئة الدينية له 

ولذا َمْدُح ابن زيدون لهم باالستمرار على هذا النهج، يقدوي اسدتمراريتهم فدي الحكدم وأحقيدتهم بده، 

فكما يذكر أبدو حيدان أنده "اجتمدع المدأل مدن أهدل قرطبدة علدى تفدويض أمدرهم ألبدي الحدزم جهدور 

ومتى ُسِئَل قال ليس لي عطاء وال منع هو للجماعة وأنا أمينهم، وإذا رابه أمدر أو وعددا خصاله.. 

، وبهذا يستغل ابن زيدون هذا المشدهد الثقدافي ليؤكدد قدوة (3)َعَزَم على تدبيٍر، أحضَرهم وَشاِوَرهم"

ور السلطة الدينية في حياة بني جهور، فيكدون ذلدك تأييدداً السدتمراريتهم فدي الحكدم مدن قبدل الجمهد

الثقافي، فالسلطة السياسدية تفهدم أّن الددين "يمكدن أن يكدون أداة سدلطة تحقدق مدن خاللهدا شدرعيتها 

 .(4)واستقرارها، وتستخدمه في نزاعاتها السياسية مع خصومها"

فددي ثقافددة المدددح لدددى ابددن زيدددون التهنئددة االجتماعيددة، وقددد تركددزت فددي عالقتدده  أيضدداظهددر 

لة بحكم بني عباد، ومن ذلك تهنئة المعتضدد بالشدفاء مدن المدرض بالسلطة السياسية المركزية، ممث

 :(5)قائالً 

واءِ  ة  الدَّ اق ب  ْدت  ع   أ ْحم 

ا ْلم  ْجت  ِمْنُه ِمث  ر   وخ 

ف اءِ   ل ْتُه عافيُة الشِّ  وت 

ال ءِ  اُم من الج  م  الُحس  ر   خ 

 .(6)وذلك تهنئة له بالعيد والزواج

 :(7)دة من السفر والشفاء من مرض ألم به، قائالً وأما المعتمد فقد هنأه ابن زيدون بالعو

                                                 

(، الدار البيضاء، المركدز 2)ط ثقافة الوهم، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة(، 2006امي، عبد هللا، )( الغذ1(
 . 98الثقافي العربي، ص 

 . 396( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 2 )
 . 186( ابن عذاري، البيان المغرب، ص 3 )
، دمشدق: منشدورات اتحداد اإلنسان والسلطة، إشكالية العالقة وأصولها اإلشوكالية(، 2001( الصديق، حسين، )4( 

 . 16الكتاب العرب، ص 
 .502( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 5 )
 . 438بق، ص ، وتهنئة له بالزواج في المصدر السا490( انظر تهنئة المعتضد بالعيد في المصدر السابق، ص 6)
 . 506، ص المصدر السابق ( 7 )
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 ْم كما ق ِدم  الربيُع الباِكــــــرُ اْقدِ 

ى  ق سما !! لقد وفَّى الُمن ى وُنفِي  األ س 

اُح الزاِهرُ  وْاطلُعُ   ب  ل ع  الصَّ  كما ط 

ْن  اِدرُ م  م  الُبش رى بأّنك  ص   أْقد 

شدعرية فدي التهنئدة، ومدا ذاك إال مدن أجدل ويالحظ الباحث اعتماد ابن زيددون علدى المبالغدة ال

إحددداث التددأثير النفسددي علددى الممدددوح فتتحددول األنددا البعيدة/الشدداعر، قريبددة مددن )النحن(/السددلطة 

يلحظ الباحث قلة توجه ابن زيدون إلى الدور اإلصدالحي  والسياسية، فيحصل على ما يطمح إليه، 

زيدون التهنئة السياسية، وذلك ألن ابن زيدون مهتم  المتمثل في المدح السياسي، ولذا َقلَّْت لدى ابن 

بذاتدده أكثددر مددن اهتمامدده بالمصددلحة العامددة، وهددو بهددذا يخددالف شددروط المثقددف كمددا يراهددا )إدوارد 

سعيد(، الذي يرى أنه البد للمثقف من أن يقوم بتمثيل المعاناة الجماعية ألبناء شدعبه، وأن "يضدفي 

، أي أن يضفي المزيد من األبعاد اإلنسانية علدى مدا عانداه جدنس على األزمة طابعاً عالمياً صريحاً 

 .(1)معين، أو ما عانته أمة معينة، ومن َثمَّ يربط بين تلك الخبرة الخاصة وبين معاناة اآلخرين"

ومددن األنمدداط الثقافيددة المرتبطددة بالمدددح لدددى ابددن زيدددون، الدددعاء للممدددوح وإظهددار المبالغددة 

 :(2)من ذلك قوله مادحاً المعتضدبالحب من خالل التفدية، و

ْفِسي  فِد   لُِك الّذين  ا  الم  ! أ يهُّ ْجِهِه ُحّسادُ  ُزْهرُ   اُؤك  ُجْوِم لِو   النُّ

 :(3)وقوله داعياً للمعتضد بطول العمر، وذلك  بأخذه من أعمار أعدائه

ْنيا ف أ ْنت   قِْيت  للدُّ  وب 

ا ا ر الِعد  ِرْثت  أْعم  و   و 

ا ِمْن كُ  م اؤه  و  اءِ لَّ د   د 

ه ا في األولياءِ  ْمت   وق س 

وكذلك تكرر هذا النمط الثقافي المدحي في ختام القصائد، لعلم الشاعر بأن الدعاء بطول العمر 

من أجمل األدعية، كما أن طول العمر مبتغى كل ما خلق هللا، إذ ال أحدد يحدب المدوت، وفدوق هدذا 

مره، وقد جاء في خاتمة القصيدة ليؤكد أن يدعو الشاعر بطول عمر المعتضد، وإن كان ذلك من ع

 :(4)هذا الدعاء هو رأي له ال يحيد عنه في أول أمره ومنتهاه، يقول

ا ا  بِن  ْفِديَّ اءِ   وبقْيت  م  ا في الفِد  ْحُن ُجْزن   إْن ن 

 :(5)وكذلك قوله داعياً للمعتضد في نهاية القصائد، كما في قوله

ال ه م  غ النُّعْمى فإّنك ُمْنِعمُ   ا  فاْسل م مدى الدنيا، فأنت  ج  وَّ  وت س 

ويتبدى للباحث سؤال ثقافي عن سبب إغفال ابن زيدون للدعاء والتفدية في مدحه لبني جهور، 

فهذا يكشف بالطبع عن نسق هجائي مضمر، إذ هو غير راض عن حاله لديهم، كما أنه لم يحصدل 

                                                 

(، القداهرة: رؤيدة للنشدر والتوزيدع، 1اني(، )ط، )ترجمة: محمد عندالمثقف والسلطة(، 2006( سعيد، إدوارد، )1 )
 . 89-88ص 

 . 462( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 2 )
 .502( المصدر السابق ، ص 3 )
 . 503ص ، دون ورسائلهابن زيدون، ديوان ابن زي( 4 )
 . 321( المصدر السابق، ص 5 )
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هذا في خطابه المدحي لهدم، ممدا يؤكدد  منهم على مبتغاه، عالوة على اتهامه وسجنه، ولذا حاد عن

 نفعية المدح، وتبادلية المصالح لدى ابن زيدون.

  ثانيا : ثقافة محاكاة الموروث العربي القديم:

سار ابن زيدون في خطابه للسلطة السياسية/المركزي على نهج المشارقة، وقد كان ذلك رغبة 

ي على الدذوق األدبدي، فلقدد جعدل األدب منه في إرضاء السلطة السياسية، التي مارست دور الوص

، فإرضداء السدلطة كدان مطمحداً البدن زيددون (1)"يستمد أنموذجه من أبعاد البيئة العربية وأعماقها"

داللدة علدى اعتمداد ابدن زيددون علدى حجيدة المدوروث مدن لهدذه الثقافدة  إضافة إلدى مدالنيل مراده، 

مددن خددالل مخاطبتدده بالمسددتقر التراثددي  ودوره فددي إقندداع المخاطددب، والوصددول إلددى قلبدده وعقلدده،

المدهوش به، ومن ذلك افتتاح قصائده بمقددمات غزليدة يظهدر فيهدا التغدزل باألعرابيدات والحدديث 

، ويبدو أن الشاعر يتخذ من هذه الظاهرة الثقافية بنيدة سدطحية/قناعاً يرمدز (2)عن صدهن وتمنعهن

في مفتتحات القصائد المدحية،  بسبب دورهامادي في باطنه فيه إلى الكتب العاطفي في ظاهره، وال

وإذا كانت لحظة المديح "تعبر عن الحرمان المادي الذي يعاني منه الشاعر، فإن لحظة الغزل هي 

ظهرت ثقافة  و قد، (3")األخرى تعبير عن الكتب العاطفي أو الجنسي الذي يعاني منه الشاعر أيضاً 

 مثلما فديادات الجاهلية القديمة، كضرب القداح، محاكاة الموروث من خالل التطرق إلى بعض الع

 :(4)قوله مضمراً نسقاً هجائياً ألبي الحزم

ّسْرُت آمالي بتأِمْيلِهِ  ا ع    ي  احْ ف م  انِي ِمْنُه ف ْوُز القِد   د 

 :(5)وكإيمانه بالطيرة، في قوله أيضاً 

ف ا ُ ُيْمُن طائِِر ِ  وزيرُ  ْأٌي ُمْحص  ُشْؤم  ال  ِسْلٍم ك  رِ حروِب ور   ُد الِمر 

فحال الشاعر مع أبي الحزم قلقة غير مستقرة لتقلب أبي الحزم ومزاجيته )انتفاء الحكمة منه(، 

أن أبدا الحدزم لديس لديده إيمدان بقضداء هللا وقددره، فهدو  إضافة إلدى داللتده علدىوهذا هجاء مبطن، 

أسدلوب خطداب االثندين  هجاء  مبطن، ظهر لديده أيضداً  ن بالخرافات ال باهلل، وهذا أيضاً متطير يؤم

 :(6)كعادة الجاهليين، كما في قوله مادحاً المعتضد

لُْوما فإنّني  فؤادي ِأْليُف الب ثَّ والِجْسُم ُمْدن فُ   خليلّي مهال !! ال ت 

وتبعاً لهذا أكثر ابن زيدون من ذكر المشهورين من العرب القدماء المشارقة، ورسائله النثرية 

  .باألمثال العربية المشرقية تغص بهذا، كما امتأل أدبه

                                                 

  .11( عليان، مصطفى، تيارات النقد األدبي في األندلس، ص 1 )

 . 485-479، 451، 387، 369-368( انظر في ذلك في ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 2 )
 . 174ص ، ، عالم الفكرستراتيجيات القراءة في النقد الثقافي( يوسف، عبد الفتاح، إ3 )
 .248( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 4 )
 . 256ص المصدر السابق ( 5 )
 . 484( المصدر السابق، ص 6 )
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وبهذا يظهر أن ابن زيدون في لجوئه إلى هذا النمط الثقافي، يحاول استمالة المؤسسة السياسية 

وإن كان موارباً مع السلطة الجهورية، إال أنه كان حريصاً على إرضداء السدلطة السياسدية الممثلدة 

 ببني عباد. 

 ثالثا : ثقافة الشكوى:

بدن زيددون فدي خطابده التواصدلي مدع السدلطة السياسدية المركزيدة ممثلدة كثرت الشكوى لدى ا

ببني جهور، إذ لم يحصل كل مطامحه لديهم، ولذا لجأ إلى إظهار هذه الشكوى من خالل المراوغة 

الجمالية المبطنة، إذ كثر في مقدماته الغزلية الشكوى من المحبوبة الهاجرة، التي لم تمنحه مدراده، 

إال قناعاً رمزياً للكبت المادي المعنوي، الذي حل به مدة حياته لدى بني جهدور،  وما هذه المحبوبة

 :(1)ومثال ذلك قوله في إحدى مقدماته الغزلية شاكياً من المحبوبة

ْنين   اأظ  ِأُنه  اءِة ش  ر  وى الب  ع  اأنِت الع    ة د  بِْيب   ُدوُّ ف لِم  ُدْعيِِت ح 

اء عشاقها، هي قناع رمزي مدبطن لسياسدة أبدي الحدزم فهذه المحبوبة الجافية المتهمة بسفك دم

السددلبية مددع ابددن زيدددون، وقددد أظهددر الباحددث هددذه الدددالالت الرمزيددة للمحبوبددة المشددكو منهددا، فددي 

مقدمات قصائد المدح في مبحث )السائد والمعزول فدي أدب ابدن زيددون(، وفدي الفصدل األول مدن 

 هذه الدراسة.

األولى من صدور شدكوى ابدن زيددون لددى بندي جهدور، ويظهر أن هذه الرمزية هي الصورة 

وقد ظهرت صور أخرى وهي تصوير الحال السيئة التي حلدت بده مدن خدالل ظهدور الشديب رغدم 

 :(3)قوله، ك(2)صغر السن

ْطوِ  ْبرةٌ وأ رى   لم ت  بِابيِ ك  ِشيْ   ُبْرد  ش  ْرق  الم  رِ ب  ع  ِارِض الشَّ  ِب اْعت لى في ع 

 :(4)الحزم، بإظهاره الجفاء وعدم رّد الّسالم والشكوى من تغّير حال أبي

ف اٌء ُهو   ال ُمهُ  ج  مَّ ظ   اللَّْيلُ اْدل ه 

ة   ف ْفيِم   ار  دَّ الّسالِم إِش  ى ر   أ ر 

بٌ   ْوك   لِْلُعْذِر في أُْفقِِه يْسريِ  فال ك 

ُغ ب ُسوَّ اء  أْن ُيْزريِ ت  اء  من ش   ي إْزر 

 

ين ثنايا الجمالي، فهو يذكر أنه ال عذر ألبي الحزم في ويظهر للباحث األنساق الهجائية المضمرة ب

و قدد هو يستلذ بتشميت األعدداء  بده، و هو يصوره بالكاره له، فهذا، أي أن ما يفعله حمق وغباء، 

 :(5)، يقولظهر أيضاً لدى ابن زيدون الشكوى من الّدهر والدنيا 

                                                 

 . 325، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 .253، ص  المصدر السابق( 2 )
 . 253( المصدر السابق، ص 3 )
 . 295( المصدر السابق، ص4 )
 401ص، السابقالمصدر ( 5 )
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الِي و ْني ا؟ ُتِرْرُت من الُمن ىم  ارقفيِ   للدُّ اِدعِ ها  بِب  اِب الخ  ر   ِة السَّ

منده وهنا ُتْظِهُر االستعارةُ المسكوَت عنه النسقي، فلقدد اسدتعار ألبدي الحدزم )الددنيا(، مراوغدة 

 صور أيضاً دعوة أبي الحزم له بالسراب الخادع.  في الهجاء النسقي المبطن، و قد 

بجاه  على أفضل حال ولكثرة ما اجتهد ابن زيدون في تحصيل مبتغاه لدى الجهاورة، في الحصول

 :(1)يقولظهر نمط اليأس في خضم شكواه،ووالية، دون فائدة، َنَزَل به اليأس، حتى 

الُ  ن  دِاعٌ  ي  ِة و  طير  اني بالخ   ُه ُيْكِدي الّذي شأُنُه الّكدُّ كما أ نَّ   األ م 

ير من ويعلل علي الوردي بروز هذه الظاهرة الثقافية في المجتمع العربي القديم، وذلك ألن كث

األدباء شغفوا باألدب في أول أمدرهم، ثدم أدركدوا أخيدراً بدأن األدب لدم يعطهدم النعديم الدذي تمندوه، 

، ولهدذا أصدبحوا مزدوجدي الشخصدية (2) فأخذوا ينعون على الدنيا قلة اهتمامها بهم وبأدبهم الرفيدع

وأن ننظر فدي األمدور  بسبب التربية األفالطونية، التي عودتنا "أن نسمو بأنفسنا عن أدران المادة،

 .(3)بمنظار المعنويات والمثل العليا"

صدرح ابدن زيددون عدن فخدره بذاتده وأدبده، فدي ثنايدا نصوصده األدبيدة التدي  رابعا : ثقافة الفخور: 

تواصل بها مع بني جهور، وقد ظهر فيها تبعاً لفخره بذاته وبأدبده، بإشدارته إلدى مطامحده التدي لدم 

ر للباحث تضخم األنا لدى ابن زيدون في تواصله مع بني جهدور، تحقق لدى بني جهور، مما يظه

 :(4)كقوله

 أيهووووووووووا الُمووووووووووْؤِذنيِ بُِظْلووووووووووِم اللّيووووووووووالي

وووْدر  إْن تأّمْلوووت  والشووومس  م  ى الب  ووور   موووا ت 

ْنُحوووووووو فوووووووكُّ ي  هُر لووووووويس ْين   وهوووووووو الووووووودَّ

 

لُووووووومِ   ووووووْوميِ بواِحووووووٍد موووووون ظ   ل ووووووْيس  ي 

ووووووووووووف اِن دون  النجووووووووووووومِ   همووووووووووووا ُيْكس 

ووووووواِب ال ْحوووووووو  العظووووووويمِ بالُمص   عظووووووويِم ن 

 

فابن زيدون بهذه االستعارة يؤكد ذاتده المتضدخمة التدي هدي شدمس وقمدر مكسدوفان، وكدذلك يؤكدد 

أيضاً هذه الذاتية المتضخمة، من خالل الجناس الذي يشير فيه إلى نفسه العالية )بالعظيم(، ولذا هو 

 :(5)ما يبتغيه، قائالً  يستنكر على أبي الوليد بن جهور أن يهمل ابن زيدون، فال يعطيه

ائِعٌ أ ِمْثل ي   ْكِر ة  اِملُ الذ  ا ع  الُحس    ْتْفلٌ خ  ْةِب أ ْصدأ ُ الِغْمُد؟ةي   اِم الع 

                                                 

 .355، ص  ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله( 1 )
 . 242(، لندن: دار كوفان، ص 2، )طأسطورة األدب الرفيع(، 1994( الوردي، علي )2 )
 .243، ص ، أسطورة األدب الرفيع يالوردي، عل( 3 (
 .280( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 4 )
 . 364 ، صالمصدر السابق ( 5 )
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أن ابن زيدون يؤمن بتبادلية المنافع، فهو ال يقدم شعره ويمدح إال مدن أيضا وجد الباحث و قد 

لة رفيعة ووالية طالمدا صدرح أجل أن يحظى بتحصيل مطامحه السياسية لدى بني جهور، من منز

 :(1)برغبته في الحصول عليها

سْ   لّّدن ي الرأي  الجميل  فإنَّهُ ق   اكِ ح  ي ْزيِنٍة وِعر  ْوم   بِي لِي 

 :(2)قولهع يحتم حصوله على مبتغاه، كوقد أشار ابن زيدون إلى أن ألدبه سلطة، وهذا بالطب

ْرتُ  ذ  ى الوفاء  بِهِ  ن  ك ال أْنس  ْت لِي  إْن أْسف    ُشْكر  ا أ ْوُجُه البِْشرِ ر  ْنه   ع 

 :(3)يقول يع القدر، يحق له أن يفخر به،فهذا الشكر شكر ليس كأي شكر، فأدبه رف

ث لٌ وبا اٍء ُحْسُنُه م  ن  ح    ئٍِن من ث  ْشُي الم  رِ و  ر   اِسِن ِمْنُه ُمْعل ُم الطُّ

صدلي الفخدري مدع وقد لحظ الباحث ميل ابن زيدون نحدو تخفيدف حددة الخطداب فدي أدبده التوا

المعتضد، فشعور ابن زيدون باألنا المتضخمة، يكاد يختفي في تواصله مع المعتضد، إذ هو يدربط 

 :(4)، يقولفخره بما حصله من المعتضد، بسبب كرم المعتضد معه، وليس لذاته ولشعره الرفيع 

رْ  ْن ف خ  ل ْغُت ل ق لَّ لِيْ ف لِئ  ا ب  ادُ ِم أالَّ يكون  ِمن  النجو  ُت بِم  ت   ع 

فابن زيدون يعرف صرامة المعتضد وجبروته، ولذا ال يجدرؤ علدى مجابهتده، كمدا أنده حصدل 

لدى بني عباد كثيراً من مطامحه التي عجز عن تحقيقها لدى بني جهور، فابن زيدون بهذه الثقافة، 

ف ، وهو أن ينظر المثقدللمثقف  )إدوارد سعيد(بناء على تصنيف يظهر بصورة المثقف المحترف 

 .(5)إلى عمله الثقافي باعتباره شيئا يؤديه لكسب الرزق، وأن يجعل نفسه قابالً للتسويق

لحدظ الباحددث اختالفداً بيّندداً فدي خطدداب ابدن زيدددون للهامشدي، فقددد ظهدر فيدده عددد مددن األنظمددة 

الثقافية التي تشي كلها بانخفداض الذاتيدة لديده، وذلدك مدن خدالل الدنمط الثقدافي الدذي يعمدد فيده ابدن 

قولده معتدذراً لصدديقه أبدي بكدر دقائه، الذين تواصل معهم، كيدون إلى إظهار الحب والشوق ألصز

 :(6)بن الطبني ومظهراً له الحب بعد تأخره عنها

ا  ج    ننَّي لك  في األهواِء ُمْخت ارُ لو أِ  ارُ ل م  ْشُكْو ُ أْقد  ْت بالذي ت   ر 

نفسه في  بد هللا بن عبد العزيز، إذ هو يصورقوله مصوراً حالته النفسية بعد فراق صديقه أبي عوك

 :(7)أقصى حاالت التشوق

ْعل ُم أن ُحبَّ          مي  ك  هللاُ ي   مِ من فُؤاديِ بالصَّ

                                                 

 .350، ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 6)
 .259، ص المصدر السابق ( 2 )
 . 258، ص المصدر السابق ( 3 )
 .465، ص  المصدر السابق( 4 )
 . 130، المثقف والسلطة، ص د ، إدوار ( سعيد5 )
 .200، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 6 )
 .203-220ص ،  المصدر السابق )7)
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ْنك  ليِ      ل  ع  مَّ ْن ق ْلٍب ُمقِيمِ  ولئن تَّح   ِجْسٌم ف ع 

رة ثقافيدة وهو بذلك يعمد إلى تأنيث الخطاب، فيلفت االعتذار بالغزل مع المخاطب، وهذه ظاه

لدى ابن زيدون، إذ هو يعمدد إلدى تغيدر قديم الفحولدة المرتبطدة بالمددح بالصدفات الرجوليدة كدالكرم 

والشددجاعة وغيرهددا، إلددى قدديم أنثويددة غزليددة تهددتم بالعاطفددة والشددعور أكثددر مددن اهتمامهددا  بالعقددل 

 إليصال مشاعره، وإمعاناً منه في التخفيف من حدة األنا لديه.

اشرَة خطاِب ابن زيدون للهامشي، وذلك من خالل المباشرة فدي المددح وقلدة ويلحظ الباحُث مب

ال  و هدوالتصوير، مما يوحي بانتفاء التكلف في خطاب الهامشي، فهو تلقائي تمامداً فدي مخاطبتده، 

مدا يددل عليده مدن بعدد كبيدر عدن  رغدميظهر تبعاً لذلك أي تخوف من الظهدور أمامده بدأي مظهدر، 

بطنددة، ويظهددر ذلددك مددن خددالل مدحدده لصددديقه أبددي عبددد هللا بددن عبددد العزيددز األنسدداق الهجائيددة الم

 :(1)قائالً 

رْ   قُلْ لْي بأيَّ حالِل س 

ِم الذي م  ْجِدك  الع   أ بِم 

ى   ن  ْرفِك  الُحْلُو الج   أم ظ 

 ك    ق ْبلُ أُْفت ُن أو أ هيمْ وِ  

ق  الحديث  مع القديْم؟  ن س 

يمْ   أم ِعْرِةك  الصافي األد 

لذات المنخفضة من خالل ثقافة االستهداء، فلقدد أهددى جدده أكثدر مدن مدرة ِعنبداً، ولعدل ظهرت ا   

هذه الهدية تكشف عن نمط ثقافي يعمد إلى البساطة في التعامل مع األصدقاء، فهو تعامدل ال تكلدف 

أدب باألهل وهذا قليل في  رّ فيه، لذا جاء في أغلبه خطاباً مباشراً واضحاً، وقد ظهر فيه مواطن البِ 

 :(2)يقولابن زيدون، 

ثْ  ع  ْفِسيب  ْيُت ن  ا راإلي  ُت بِِه، ولو أ ْهد  ان  من بِّري اْقتِص   ك  ل ك 

وأخيددراً مددن الظددواهر الثقافيددة التددي تشددي بانخفدداض األنددا لدددى ابددن زيدددون، فددي تواصددله مددع 

خطابده  الهامشي، شكر األصدقاء الذين يهنؤونه بالسالمة من المرض والشفاء منه، وقدد أظهدر فدي

 :(3)حباً كثيراً لهؤالء األصدقاء، كما في قوله شاكراً صديقه أبا بكر بن القصيرة

 يا سّيدي الُمْستِبدَّ من ِمق تي

ةٌ   وافِاني  الِعْقُد ِزْين  ناِظم 

ةْ بِخُ   ع  اب  س  ٍة فا ت ِت الِحس   طَّ

هْ  ع  ن  ادث ص  اع  ح   والوشُي ال ر 

أدب ابن زيدون : إنه أدب مؤسساتي يميل في غالبه إلى  و يمكن للباحث القول بعد النظر مليا في

كان يعمد كثيرا إلى اإلستراتيجية التلميحية أثناء و قد خطاب المؤسسة السياسية ، و يتصل بها ، 

                                                 

 .203-202، ص ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ( 1 )
 .220ص ، المصدر السابق( ( 2 )
 .210ص ،  المصدر السابق(  3)
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خطاِبِه المركزَي ، إذ لم يكن في الغالب مباشرا في خطابه األدبي ، و قد كثر ذلك لديه في خطابه 

 :  (1)أمثلة ذلك قوله أبا الحزم بن جهور ، ومن 

ِري      ز  ها و  ّملني أوزار  ها           تيري ُيح  انِي كبائر  ا للذنوِب التي ج   م 

هو يستعين فمح هنا بظلم ابن جهور له ، و هذا مضمر نسقي تخفيه اللغة المخاتلة ، إذ هو يلّ 

من أهم  التلميحية يجيةبالجمالي إلضمار النقد النسقي المبطن ، و قد وجد الباحث أن هذه اإلسترات

، و هذا يدل بالطبع على  (2)االستراتيجيات التي اّتكأ عليها ابن زيدون في خطابه مع المركزي 

لجوء ابن زيدون إلى المضمر و الخطاب الجواني ، الذي يحمل أنساقا مخاتلة ، ظاهرها المدح و 

يدون أيضا إلى استراتيجيات باطنها الهجاء و النقد السياسي، غير أن هذا ال يلغي لجوء ابن ز

خطابية أخرى ، كاإلستراتيجية التوجيهية ، من خالل استعمال أسلوبي األمر و النهي التي يقصد 

، و كذلك ميله إلى اإلستراتيجية التضامنية من خالل المدح ، و  (3)بهما اإلرشاد و التوجيه 

في التقرب نفسيا من المرسل استعمال األلفاظ و التراكيب التي يظهر منها رغبة ابن زيدون 

، و ميله أيضا إلى استعمال إستراتيجية اإلقناع ، و التي تستعمل " من أجل تحقيق أهداف (4)إليه

، و ذلك من خالل الحجاج و إيراد األدلة و البراهين ليقنع المخاطب بما  (5)المرسل النفعية "

، التي يورد فيها األدلة و الحجج على  و قد كثرت هذه اإلستراتيجية في الرسالة الهزلية،(6)يقوله

عدم كفاءة ابن عبدوس لوالدة ، و من الظواهر األسلوبية التي تتجلى في خطاب ابن زيدون 

للمركزي ، تضخم الذات و استعالؤها ، و تقديرها لإلبداع األدبي الذي تنتجه ، حتى إن ابن 

يستبين  لنظر في الجدول التاليزيدون ليقترب من مشاطرة ممدوحه /المخاَطب القصيدة ، و با

 صدق ما وصل إليه الباحث :

 عدد األبيات التي تطغى فيها الذاتية مقارنة بعدد أبيات القصيدة الشخصية المركزية الصفحة

 30/57 أبو الحزم بن جهور 25-261

 38/50 أبو الحزم بن جهور 261-273

 14/32 أبو الحزم بن جهور 278-284

 34/40 بن جهورأبو الحزم  285-293

                                                 

 .255،  ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله (1)

التلميحية :      ، و التي تدل على اعتماد الشاعر على اإلستراتيجية المصدر السابق،انظر الصفحات التالية من (2)
228/254/255/267/273/281/326/332/333/342/382/435/437/453/681/682.. 

، الصفحات التالية : ديوان ابن زيدون و رسائله انظر مواطن هذه اإلستراتيجية في (3)
260/261/300/301/350/529/578/582. 

تالية : المصدر السابق ، الصفحات ال يانظر مواطن هذه اإلستراتيجية ف( 4)
340/359/374/392/393/431/462/486/487/524/525/596. 

 .445الشهري ، ظافر ، استراتيجيات الخطاب ، ص ( 5)

، الصفحات التالية : المصدر السابق انظر مواطن هذه اإلستراتيجية في (6)
290/292/364/365/384/584/585 
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 9/42 أبو الحزم بن جهور 324-331

 9/17 أبو الحزم بن جهور 332-334

 20/41 أبو الوليد بن جهور 296-304

 23/93 أبو الوليد بن جهور 366-386

 13/47 المعتضد  428-438

 199/454      -    المجموع

 

 ا يؤكد صحة ما ذهب إليه الباحث.، مم %44فقد بلغت نسبة الذاتية في القصائد السابقة بالمجمل 

( ، و لكن هذا ال يعني عدم تأرجح 1و قد كثر لدى ابن زيدون في خطابه للمركزي فخره بأدبه )

الذاتية و انخفاض تضخمها ، إذ هو أحيانا يسم نفسه بالعبد ، و ممدوحه بالسيد ، مما يخفف حدتها 

 (.2لتواصلي مع المعتضد و المعتمد )أحيانا ، و لكن هذا قليل ، و قد ظهر غالبا في أدبه ا

و ظهر لدى ابن زيدون في خطابه للمركزي االعتماد على التراث ، و استدعاء كثيرا من األمثال 

و النصوص ، و بالنظر في الرسالة الهزلي يستبين صدق هذا ، إذ ال تكاد تخلو صفحة من 

الدليل " و تسهم هذه اآللية في  عشرات األمثال ، و قد عمد إلى هذا األسلوب من أجل إقامة حجة

رفع ذات المرسل إلى درجة أعلى ، و بالتالي منحها قوة سلطوية بالخطاب ، عند التلفظ بخطاب 

ذي بعد سلطوي من أصله ، عندما يتبوأ المرسل بخطابه مكانا عليا ، و يستمد ذلك من سلطة 

طة الخطاب ، الذي يتوارى الخطاب المنقول على لسانه فقط ، و بالتالي تصبح السلطة هي سل

، و قد اتكأ ابن زيدون على هذه اإلستراتيجية من أجل إقامة الحجة و البرهان ( 3)المرسل وراءه "

و الحجاج ، و قد حاول أيضا االبتداء بالمقدمات الطللية كثيرا في خطابه للمركزي ، اعتمادا على 

ن هذا في البحث السابق الموسوم بعنوان قوة التراث العربي القديم ، و قد فّصل الباحث الحديث ع

 . (السائد و المعزول)

و توافقا مع ما ذكره الباحث من عدم مباشرة ابن زيدون في خطابه للمركزي ، يمكنه القول :إن 

اللغة التواصلية لدى ابن زيدون مع المركز كانت تعّج بالصنعة  إذ كان يقصد إليها ، و ذلك كثير 

، و قصيدة)أعرفك  (4)راد االستزادة أن ينظر في قصيدته النونية مع والدة في أدبه ، و يمكن لمن أ

                                                 

-258/302/284/445/681الصفحات التالية :  ،ديوان ابن زيدون و رسائله انظر الصفحات التالية من  ( 1)
683/700-701/716/748-749 

 .501/505/517/766انظر المصدر السابق ، الصفحات التالية : (2)

 .537الشهري ، ظافر ، إستراتيجيات الخطاب ، ص (3)

 .438-428انظر ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص(4)
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،إذ  تعّجان بصنعة و بديع و تكلف واضح ، و هذه الصنعة تتفق و شعور ابن زيدون  (1)راح(

 مع الذات المتضخمة لديه .أيضا تتفق  والكبير بقيمة أدبه ، 

فيلحظ الباحث أنه أدب غير مؤسساتي ، فيما يتصل بلغة ابن زيدون التواصلية مع الهامشي ، 

تواصل فيه ابن زيدون مع أصدقائه و أقاربه ، فلم يكن محكوما بإطار المؤسسة السياسية ، أو 

غيرها ، و قد مال فيه كثيرا إلى استخدام اإلستراتيجية التضامنية ، إذ كان حريصا على االقتراب 

أن يتحدث المرسل عن نفسه و كأنه ات ، وهو "، و ذلك من خالل نكران الذنفسيا من المرسل إليه 

في خطابه االعتذاري الذي أرسل به إلى صديقه أبي  مثلما، و ذلك  (2)يتحدث عن شخص آخر "

 :(3)بكر بن الطبني، متحدثا عن نفسه بضمير الغائب ، قائال 

عفُو الُعُهوُد و ت بقى من ْرت ْب بِعهِد فتى          ت   ه آثارُ ف أ ْحِسِن الظنَّ ال ت 

 و قد ظهرت مالمح هذه اإلستراتيجية باستعماله ألسلوب التعجب ، الذي يحاول من خالله إظهار

 :(4)مخاطبا أبا عبد هللا بن عبد العزيز المودة و الحب للمخاطب ، يقول

ُن أو أِهيمْ  ْر              ِوِك ق ْبلُ أُفت   قُلْ لي بأّي ِخالِل س 

ميِم الذي      جدك  الع  ق  الحديُث مع القديمِ           أبِم   ن س 

ن ى            أ ْم ِعرِةك  الصافي األديمْ  ْرفِك  الحلِو الج   أ ْم ظ 

، توافقا مع هذه  (5)و قد غلبت هذه اإلستراتيجية في أدب ابن زيدون التواصلي مع الهامشي 

بية مباشرة اإلستراتيجية فقد غاب في التواصل مع الهامشي المضمر ، فبدت النصوص األد

واضحة ، و لذا لم يظهر فيها التكلف و الصنعة ، و لم يكثر فيها األثر الثقافي ، لعدم التجائه إلى 

إستراتيجية اإلقناع ، و التي تجبره على االلتجاء إلى التراث من أجل الحجاج ، و إضفاء صفة 

 األنا المتعالية القوة و الشرعية على الخطاب من أجل التغيير و اإلقناع ، و كذلك اختفت

المتضخمة ، و ما ذلك إال ألن هؤالء من األصدقاء المقربين ، و من األقارب و ممن ال يبتغى 

  منهم مطلبا .

 

 

 

 

                                                 

 .148-141،  ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائلهانظر (1)

 .304الشهري ، ظافر ، استراتيجيات الخطاب ، ص(2)

 .200ابن زيدون، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص   (3)

 .203-202، ص  المصدر السابق(4)

 .210/219/220/221/233/234/235/474لالستزادة انظر المصدر السابق ، الصفحات التالية :  (5)
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 :نص تطبيقي -المركزي في شعر ابن زيدون

تكشف قصائد ابن زيدون عن مضمرات نسقية مبطنة في تواصله مع المركز/ السلطة السياسية ، 

بين السلطة السياسية و سلطة الشعر التي يمثلها الشاعر ، و ال يظهر ذلك إال إذ ثمة صراع خفي 

بالتأمل الدقيق لبواطن النص الشعري المراوغ ، و سيحلل الباحث قصيدتين تمثل األولى قصائد 

المركز ، التي تواصل فيها ابن زيدون مع الشخصيات السياسية المؤثرة في حياته ، أما الثانية 

الهامش ، التي تواصل فيها الشاعر مع شخصيات هامشية ليست ذات أثر كبير في فتمثل قصائد 

 أدبه التواصلي .

من النصوص التي تجلي صورة المركز /السلطة السياسية في أدب ابن زيدون قصيدته التي     

،و التي يطلب فيها منه التوسط و االستشفاع في أمر التهمة  (1)أرسلها إلى أبي الحزم بن جهور

 لملفقة له ، و التي أودع بسببها السجن ، و قد قام الباحث بتقسيمها إلى بنًى ثالثة :ا

 :(2)، يقول الشاعر البنية األولى : بنية الغزل -

احْ  -1 و  اٍف ن ش اوى ص  اح           ُتْصبِي ، و أ ْعط  اٍظ ِمراٍض ِصح  ا و أ لح   أ م 

              2-    ِ دِّ ائٍن بالُحْسِن في خ  احْ                لِب  نايا ُ ر  ْرٌد و أْثنــــاء  ث   و 

ُه الاّلِصـق  دون  الِوشاحْ  -3 ات ْت يدي ليلة               ِوشاح   لم أ ْنس  إْذ ب 

ِف منُه و لم             أ ْجنْح إلى ما فيـه بعُض الُجـناحْ  -4 مُت باألْلط   أ ْلم 

ال المحبوبة ، فلم تعد كما كانت قبال ، و ذلك من يفتتح الشاعر نصه بالقسم الدال على تغّير ح 

خالل القسم باستعمال )أما و ألحاظ( ، و هذا يدل على أن الشاعر مهتم بإثبات حقيقة ما يقّرها هو 

، و ينكرها عليه غيره ، و هذه الحقيقة تبدو في البيت الرابع ، و هي عفته عن مقارفة السوء مع 

ذلك ، و يفهم من هذه الجملة الثقافية بعد ربطها مع السياق المحبوبة ، رغم قدرته على فعل 

التداولي للنص ، أن الشاعر يحاول إثبات براءته من التهمة الموجهة إليه زمن أبي الحزم بن 

، رغم تمكنه من فعل ذلك لو أراد ، لكن أخالقه تأبى عليه (3)جهور ، و هي اغتصاب عقار أحدهم 

 م ال يكون إال ألمر عظيم هام .ذلك ، و إال لما أقسم ، فالقس

و بالنظر في معجم الشاعر ، يجد الباحث أن ابن زيدون يكرر ألفاظا دالة على جمالية المرأة و 

اشتهائها , و هي قائمة على ثنائية ضدية تجمع بين الصحة و المرض ، وبين العقل و السكر ، و 

 :على الظلم الخفي و العدل الظاهر هو بهذا يضمر هجاًء خفيا ألبي الحزم ، الذي تقوم سياسته

                                                 

 .250 -247و رسائله ، ص ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ( 1)

 .247المصدر السابق ، ص (2)

 .730-726، ص المصدر السابق انظر الرسالة البكرية في   (3)
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 ألحاظ مراض صحاح                    عيون فاتنة المنظر -   

 أعطاف نشاوى صواح                   قدود فاتنة المنظر -   

و قد جاءت صورة المحبوبة الثقافية صورة مثالية أسطورية ، إذ هو يلجأ إلى أسطرة هذه 

قيقة بصلة ، و في هذا إضمار هجائي ألبي الحزم الذي ال يعرف المحبوبة ، فهي ال تمت للح

 الصواب في سياسته، و ذلك من خالل قوله:

 في خده ورد                            خد جميل فاتن العطر -

 أثناء ثناياه راح                          رضاب كالخمر فاتن المذاق  -

أة الحسي المغوي بالوصال ، لكن الشاعر يظهر مدى عقالنية و هذه األلفاظ تدل على جمال المر

التفكير لديه ، و ذاك بضبط نفسه ، و االبتعاد عن المواطن المحرمة في التواصل ، و هذا بالطبع 

يؤيد فكرة ترفعه عن اغتصاب العقار الذي اتهم به ، لسمّو تفكيره و التجائه إلى العقل في كل 

 العقل ال الهوى . أموره ، فما يحكم الشاعر هو

 :   (1)البنية الثانية : بنية المدح ، يقول الشاعر  -

ا لروِض الحسِن عنه افتةاحْ  .5 هد  فّين  المصطفى جهورا                  ع   ألص 

شِك النجاحْ ج   .6 ّفه  ُشرب  المنى                    و أّذن  السعُي بِو   زاء  ما ر 

اني منُه فوُز القداح            يّسرُت آمالي بتأميله               .7 د   فما ع 

فاح .8 م ببيِض الصِّ ه اما، و لم                    أقتدِح الُّصَّ  لم أ ِشِم البرق  ج 

زَّ الصالْح  .9  من مثلُُه ؟ ال مثل  ُيلفى له                     إن فسدْت حالٌ ف ع 

هال إلى تيِرِ                     أْتن ى10  عِن المصباِح ةوُء الصباح .يا مرشدي ج 

ْهفُو بِه نحو  الثناِء ارتياح11 ا                      ي  ِكيُن ما ُتْثنى عليه الُحب   . ر 

ماح. ذو باطٍن أُ 12 اِهٍر أُشِرب  ماء  السَّ  قبِس  نور  التقى                    و ظ 

ر  البدر  سناٌ ، و اختبْر                   ت ج13  ْد ُ كالمسِك إْن ِميث  ف اح. انظْر ت 

من مظاهر ارتباط بنية المدح ببنية الغزل السابقة ، دخول الالم في جواب القسم )ألُصفَيَن( ، 

فالقسم الذي أقسمه الشاعر في بداية نص الغزل )أما و ألحاظ مراض صحاح( ، جوابه)ألصفين 

مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث  المصطفى جهورا( ، و هذا أول دليل على التعالق بين البنيتين ،

سابقا من استخدام الغزل قناعا رمزيا لموضوع الذي يريده الشاعر ، و هو نفي التهمة و طلب 

 االستشفاع.
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فالشاعر ينّمي النص دراميا من خالل الحوار المحذوف ، الذي يقيمه مع الشخصية الخارجية  

ها معاٍن مضمرة سيكشفها الباحث بعد قليل ، المتمثلة بالضمير )أنت( ، فالجمل المنفية التالية ل

 فقول الشاعر :

 ما عداني منه فوز القداح -

 لم أشِم البرق جهاما -

 لم اقتدح الصم ببيض الصفاح -

 ال مثل له يلفى  -

إن هذه الجمل الشعرية تحمل دالالت ثقافية كبيرة ، إذ هي تشير تمكن محاكاة الموروث العربي 

ابن زيدون ، فالمشرقية تعد سلطة سيطرت من أدب ابن زيدون القديم ، و خصوصا الجاهلي لدى 

و سار وفقها ، فابن زيدون يشير إلى ثقافة الضرب بالقداح الجاهلية ، و أيضا يشير إلى البرق 

الخلب ، و هو كناية عن خيبة األمل ، محاكاة المشارقة كانت ظاهرة ثقافية ، بارزة في أدب ابن 

 يلي :زيدون ، يجملها الباحث فيما 

ثقافة الضرب بالقداح )عادة جاهلية منكرة في اإلسالم ( / حاله مع أبي الحزم ال يحكمها العدل  -  

 بل الحظ.

 شام البرق خلبا )ثقافة جاهلية ترمز إلخالف الوعد و الكذب(/ كذب أبي الحزم عليه. -  

عربية البدوية ( / أبو الحزم االقتداح بالحجارة الصّماء إلشعال النار )صورة مرتبطة بالثقافة ال -   

 أخلف وعوده مع ابن زيدون. 

إضافة إلى ما لهذه الصور من داللة على حوار مضمر، تختفي فيه اإلشارة إلى وجود ما كان 

(،و هذا الكالم كالم مثبت أنتجته الشخصية الُمختلَقة )الخارجية( /المرشد ، 1جوابا عن كالم مقدر)

 بقولها :

 ابن جهور )لم تحققك غايتك لدى أبي الحزم( عداك فوز القداح عند -

 شمت برقا جهاما )تعلقت بأماني كاذبة لدي أبي الحزم و لم تحقق غايتك( -

 اقتدحَت سيوفك بالصم من الحجارة لتقتبس جذوة نار )ال فائدة من جهدك لدى أبي الحزم( -

لدى أبي ملوك كثيرون أفضل من أبي الحزم /يا مرشدي جهال إلى غيره )لم تحقق غايتك  -

 الحزم(

و كل هذه المضمرات النسقية تجعل من النص نصا مراوغا ، يحمل في طياته أنساقا لغوية 

 مضمرة مخاتلة ، تشير إلى الهجاء )هجاء أبي الحزم( في باطنها، و إن كان ظاهرها مدحا.

 كذلك من األنساق المضمرة في هذه البنية ، قول الشاعر :
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 إن فسدت حال فعز الصالح              من مثله ؟ ال مثل يلفى له    

فذكر الشاعر لفساد الحال في موضع المدح ، يثير التعجب ، فالشاعر بذلك يقر بوجود الفساد في 

نظام الحكم السياسي لدى أبي الحزم ، و ذلك من خالل اللغة المراوغة ، و من األنساق المضمرة 

 ، قول الشاعر :

 أتنى عن المصباح ةوء الصباح         يا مرشدي جهال إلى تير         

فتوجيه المرشد الجاهل إلى غير أبي الحزم له داللة على عدم اشتهاره و جهل الناس به ، فهو 

مهمل غير معروف لدى الناس ، أو أنه معروف و لكن ال يرتجى منه الخير ، و إال لما دلّوا ابَن 

هذا مضمر نسقي هجائي مبطن  ، و يخفي زيدون على غير أبي الحزم من األمراء اآلخرين ، و 

 الشاعر أيضا الهجاء من خالل اللغة الشعرية المخاتلة ، في قوله مادحا أبا الحزم :

 )1)انظر تر  البدر  سناٌ ، و اختبر             تجد  كالمسك إن ميث فاح

لمستعملة من فالشاعر يدعو الشخصية الخارجية إلى معرفة ابن جهور و اختباره ، و لكن اللغة ا

قبل الشاعر توحي بالمراوغة ، فابن جهور ليس بدرا ؛ ألن البدر ال يحتاج إلى من يدل عليه ، فهو 

ظاهر واضح للجميع ، و ال يحتاج أن نقول لآلخرين انظروا إليه ، فاستعمال الفعل )انظر( ، دليل 

بي الحزم بالكرم ، و أنه على عدم مشاهدة اآلخرين له ، فهو ليس بدرا ، و كذلك امتداح الشاعر أل

كالمسك ليس مدحا ، بل هجاء مضمر ، و الدليل أن الشاعر يقول للمخاطب : إنك ال تستطيع 

معرفة كرم أبي الحزم إال إذا اختبرته بالسؤال و الطلب ، فكرمه بذلك يصبح تكلفا ال كرما نابعا 

بين أصابعك ، ليعطيك من  من نفس محبة للعطاء ، و هو بذلك كالمسك ال يعطيك إال إذا حركته

 عطره ، فال يمنح إال عن تكلف ، و لذا يحتاج إلى اختبار .

فيما يتصل بالمستوى المعجمي ، يلحظ الباحث أن الشاعر عمد إلى الترادف بين كثير من األلفاظ 

، و هي )تأميل/آمال/منى( و )فوز/ نجاح/صالح( ، ولهذا االستعمال دالالت ، ذهب )فوكو( إلى 

فيها " يجب أن تقارن الملفوظات و تعارض بينها في تزامنية ظهورها ، و تميزها غيرها  القول

من الملفوظات التي تظهر في تواريخ أخرى ، و وضعها في عالقة بما لها من خصوصية مع 

، فلماذا ذكر  (2)الممارسات غير الخطابية ، التي تحيط بها ، و تقوم منها مقام العنصر العام" 

ه المترادفات في هذا النص بالتحديد ؟ حتما أن الشاعر مشغول في داخله بالحصول الشاعر هذ

على مبتغاه الذي أورده بمرادفات عدة،وهي )تأميل/آمال/منى( و )فوز/ نجاح/صالح( ، فهدفه من 

هذا النص الشعري هو تحقيق هذه اآلمال و األماني ، و الفوز و النجاح بها ، و قد تمثلت هذه 

رغبته الخروج من التهمة المنسوبة إليه مبرءا ، و عودة مكانته إلى سالف عهدها لدى اآلمال في 
                                                 

(
1

 .ماث المسك : دعكه بأصابعه ، انظر لسان العرب البن منظور ، مادة )ميث( (

، بيروت : المؤسسة الجامعية  1، ط ة و السلطةفميشال فوكو المعر( .1994العيادي ، عبد العزيز ) ( 2)
 .8للدراسات و النشر و التوزيع ، ص
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أبي الحزم ، و من ثم حصوله على النجاح و الفوز ، و لكن التأمل الدقيق لهذه المترادفات يكشف 

عن إقرار ابن زيدون نفسيا بأن ابن جهور لن يفعل هذا ، فتتحول هذه اآلمال إلى حدث محتمل 

و ليس مؤكدا ، و الدليل استعمال الشاعر لما فيه داللة على صعوبة تحقق اآلمال ، و ذلك  الحدوث

 كما يلي :

 و أذن السعي بوشك النجاح           النجاح ليس متحققا بل محتمال . -

 يسّرت آمالي بتأميله                اآلمال ميسرة ، أي كأنها أقداح يلعب بها الياسر، فاألمر  بين -

 فوز و فشل.

 إن فسدت حال فعّز الصالح            الصالح صعب التحقيق .     -

و بذلك يظهر للباحث أن آمال الشاعر في تحقيق طموحاته ، أمر محتمل و ربما يكون صعبا ال 

 . يمكن حدوثه

لظاهر ( ، التي تشير في ا1و هنا يتأكد للباحث ميل الشاعر إلى استخدام اإلستراتيجية التلميحية )

 إلى المدح ، و لكنها في النسق المضمر تشير إلى الهجاء .

 :تمد صوره من الطبيعة ، كما يليفيما يتصل بالمستوى االستعاري ، يلحظ الباحث أن الشاعر اس

 ابن جهور أجمل الحدائق )البيت الخامس(  / عطر و روضة -

 ابن جهور ليس برقا خلبا )البيت الثامن( / برق -

 اح )البيت العاشر( / فجرابن جهور ضوء صب -

 ابن جهور باطنه مضاء بالتقوى )البيت الثاني عشر( / منزل -

 ابن جهور ظاهره أشرب ماء السماح)البيت الثاني عشر( / عين ماء -

 ابن جهور بدر )البيت الثالث عشر(/ بدر -

 ابن جهور مسك)البيت الثالث عشر(/ عطر -

داللة واضحة على انسجام النص و اتساق و في اعتماد الشاعر على الطبيعة في أغلب الصور ،

 أجزائه ، غير أن هناك صور أخر مستمدة من الواقع الثقافي ، من مثل صورة :

 ما عداني منه فوز القداح )البيت السابع(/ ابن جهور جراب ُترمى فيه قداح الميسر -    

لى أن الصور و هي صورة ثقافية مستمدة من الواقع التراثي الجمعي ، و قد خلص الباحث إ

السالبة هي الطاغية في هذا الجزء ، و الدليل عدم اتفاق الصورة الواردة في البيت الثاني عشر 

)ذو باطن أُقبس نور التقى( ، مع الصورة الواردة في البيت السابع ، و هي )فما عداني منه فوز 

ضها إذ تشير إلى أن أبا القداح( ، فاألولى تشير إلى أن أبا الحزم رجل تقي مؤمن ، و الثانية تنق

                                                 

يء ما بطريقة غير مباشرة تفهم من السياق ، انظر : اإلستراتيجية التلميحية : هي اإلجابة أو اإلخبار عن ش  ( 1)
 .367،ص  إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ظافر الشهري
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الحزم هو الموضع الذي ُتضرب فيه قداح الميسر ، و في هذا تعارض كبير مما يدل على نسق 

 هجائي مضمر بخفية ، باستخدام اللغة الشعرية ، وهو أنه ليس بتقي .

أبا أن الشاعر بإيراده للصورة الفنية في البيت الثامن )لم أشم البرق جهاما( ، يقر بأن  إضافة إلى

الحزم كان برقا خلبا و هذا هو المضمر ، و بهذا يظهر التناقض مع الصورة الفنية الصريحة 

الواردة في البيت الثاني عشر )و ظاهر أُشِرَب ماء السماح( ، فالشاعر بذلك يسلب أبا الحزم صفة 

 الكرم ، و هذا نسق هجائي مبطن.

لبدر سنا( ، فهي تتناقض مع ما أورده من أما الصورة الواردة في البيت الثاني عشر )انظر تر ا

قبل في البيت العاشر )يا مرشدي جهال إلى غيره     أغنى عن المصباح ضوء الصباح ( إذ هو 

 مجهول ال يعرفه أحد ، و بهذا يسلب الشاعر هنا أيضا أبا الحزم صفة الشهرة و الكرم .

عشر ، فالبيت الخامس يشير إلى أن و تبدت أخيرا الصور السالبة بين البيتين الخامس و الثالث 

كرم أبي الحزم فضاح كعطر الرياض ، و لكن هذه الصورة ُتسلب إذا ما قرأ المتلقي البيت الثالث 

عشر و هو )اختبر تجده كالمسك إن ميث فاح( ، فكرم أبي الحزم يحتاج إلى اختبار و تجريب 

 ليس واضحا يلمحه الجميع ، و هذا نسق هجائي مبطن .

 : (1)ية الثالثة : بنية الطلب المباشر بالشفاعة : يقول الشاعرالبن -

احْ  .14 ّ ة                     ألسنُة الشكِر عليها فِص   إيِه أبا الحزِم اهتبلْ ِترَّ

ِريش  الجناحْ  .15 ٌظ إلى تايٍة                    إْن لم أ ُكْن منِك م  ار  لي ح   ال ط 

اها اقتراحْ             أُمنيٌة       -بعد  العتبِ –ُعْتب اك  .16 هِر ِسو   ما لي على الدَّ

رُق و ُتؤسى الجراحْ  .17 ُع الخ  ى                 قد ُيرق    ر  ثنِني عن أمٍل ما ج   لم ي 

اِكي السالحْ  .18 ا  أ لِْيُس ش  ي الِعد  ُرْع             منِّ    فاشحْذ بحسِن الرأي عزمي ي 

ى بما                   .19 قٍد وثيِق النواحْ        و اشفْع فللشافِع ُنْعم  ّنا ُ من ع   س 

 إن  سحاب  األفِق ِمنها الحيا                       و الحمُد في تأليفها للرياحْ  .20

 احْ وقاك  ما ت خشى من الدهِر                       تعبت  في تأمينه و استر .21

د زاوج بين استجالب يظهر في بنية المدح هذه ثقافة االعتذار لدى ابن زيدون ، و يبدو أنه ق

الرضى أحيانا ، و إقامة الدليل و االحتجاج على أبي الحزم أحيانا أخر، يقول ابن رشيق عن 

االعتذار أنه " ينبغي لشاعر أن ال يقول شيئا يحتاج أن يعتذر منه ، فإن اضطره المقدار إلى ذلك 

و ليعرف كيف يأخذ بقلب  ،و أوقعه فيه القضاء ، فليذهب مذهبا لطيفا ، و ليقصد مقصدا عجيبا،

المعتذر إليه و كيف يمسح أعطافه ، و يستجلب رضاه ، فإن إتيان المعتذر من باب االحتجاج و 
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، فقد حاول ابن زيدون أن استجالب  (1)إقامة الدليل خطأ، ال سيما مع الملوك و ذوي السلطان"

 رضى أبي الحزم ، كما يلي :

 (16رضاك أوال باالعتذار )بيت -   

 (17أملي برضاك عني و إخراجي من السجن موجود و كبير )بيت -   

 (18رأيك َحَسن يشحذ عزيمتي )بيت -   

 (19أنت الريح التي تؤلف السحاب فيكون منها المطر )بيت -   

 (20أفديك و أدعو لك بالخير )بيت -   

ة و االتصال بها إن االعتذار  بطبيعته يدل على " لحظتين أو موقفين ، هما االنقطاع عن السلط

، و لكن التأمل الدقيق لمضامين هذا المدح  (2)مرة أخزى ، لتحقيق حالة التصالح و الوئام"

االعتذاري يكشف عن أنساق ثقافية مضمرة في ثنايا هذا النص ، فالشاعر يعمد إلى توظيف اللغة 

 الجمالية لتمرير انتقاداته المبطنة ، و األدلة التالية توضح ذلك:

: يدل داللة خفية على أن أبا الحزم يتوانى عن اقتناص  ِترة ألسنة الشكر عليها فصاح اهتبل -

الفرص الجيدة للمدح ، و في هذا هجاء مبطن له ، إضافة إلى أن الشاعر يعلي من ذاته ، و يرى 

أن سلطة الشعر تفوق سلطة أبي الحزم بن جهور السياسية ، إذ يذكر أن ألسنة الشكر /المدح 

 ال يكون دائما ، فهو فرصة ترتبط بنفسية الشاعر و إرادته.بالشعر 

: يدل داللة مضمرة على نسق اشحذ بحسن الرأي عزمي  يرع مني العدا أليس شاكي السالح  -

هجائي مبطن ، فأبو الحزم بن جهور إنسان مهِمل للناس الجيدين حوله ، و ال يهتم بهم رغم أنهم 

، و هذا يدل على طغيان الذات أدى الشاعر في هذا  سالح بتار في وجه أعداء أبي الحزم

 التواصل.

: يدل بخفاء أن أبا الحزم ال يساعد المحتاجين إلى مساعده ، رغم معرفته و اشفع فللشافع نعمى  -

 بأن األجر من هللا و الخير سيعمه ، بأن النعمى رصيد للشافع.

ي الحزم على المستوى األدبي ممثال و بذلك يرى الباحث أن النسق المضمر في النص هو هجاء أب

بإهماله الشعر و الشعراء )اهتبل غرة ألسنة الشكر عليها فصاح( ، و على المستوى سياسي ممثال 

بإهماله للناس الجيدين الذين يقفون في وجه األعداء) اشحذ بحسن الرأي عزمي( ، و على 

ان األجر )و اشفع فللشافع نعمى( ، المستوى الديني ممثال بتقصيره في مساعدة المحتاجين ، و نسي

و ذات الشاعر تمثل المستوى األديب الراقي الذي يستحق الرعاية ، كذلك تمثل المستوى السياسي 

الواعي الذي يذود عن السلطة السياسية ، و في هذا تضخيم واضح من قبل الشاعر لذاته ، و 

                                                 

 .176، 2ابن رشيق ، العمدة ، ج  (1)
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الب في بيت شعري واحد ، يعده معرفته بقيمتها و أهميتها، و قد أوجز الشاعر كل هذه المط

 الباحث بؤرة القصيدة ، و هو قوله :

ى                 قد ُيرق ُع الجرُح و ُتؤسى الجراحُ       ر   لم يْثنِنِي عن أمٍل ما ج 

 و هو يمثل ثنائية األمل و األمن :

 األمل      /           و ذلك بالخروج من السجن     

 معالجة الجراح بعودة ابن زيدون إلى منزلته الرفيعة لدى ابن جهور  األمن      /              

و في استعمال الشاعر للفظتي )الخرق و الجراح( ، إضمار لهجاء مبطن ، فالحال لدى أبي الحزم 

 كالخرق ، الذي ال يجد راقعا ، و كالجراح الكثيرة التي ال تجد من يداويها .

لمجهول داللة خفية على استمرارية النسق الهجائي المضمر و في استعمال الشاعر لصيغة المبني ل

، إذ الشاعر غير عارف إن كان من سيصلح حاله و يخرجه من السجن أبو الحزم أو غيره ، و لذا 

لم يقل )قد َترَقِع الخرَق و تؤسي الجراَح( ، و بهذا يظهر للباحث أن الشاعر غير واثق من أبي 

 حرف التشكيك )قد( ، ليؤيد ما ذكر قبال. الحزم ، و لذا عمد إلى استعمال

، ( 1)يميل في خطابه أبا الحزم إلى استخدام اإلستراتيجية التوجيهية -بناء على ما تقدم–و الشاعر 

و هو هنا ال يستخدم أفعال األمر بمعنى األمر الحقيقي ؛ألن لتحقق األمر الحقيقي شروط أهمها : 

، و لذا جاءت هذه اإلستراتيجية من أجل  (2)تجاه المرسل توفر السلطة و توجه المنفعة اإلنجازية

، و هو بهذا األسلوب يحاول إخفاء أنساقه ( 3)اإلرشاد " و اإلرشاد توجيه لما فيه مصلحة دنيوية "

 الهجائية الفكرية تحت عباءة الجمالي الشعري.

 ظهرت الصور الشعرية على المستوى االستعاري كما يلي :

 ن فصيح فاغتنمه  )البيت الرابع عشرالشكر إنسان له لسا -

 الحظ طير يطير/ الشاعر طير يستمد ريش أجنحته من أبي الحزم)البيت الخامس عشر( -

 حال الشاعر السيئة خرق و جراح )البيت السادس عشر( -

 عزم الشاعر سيف يحتاج لشحذ )البيت السابع عشر( -

اءت ثمانية منها تصف الشاعر، يلحظ الباحث أن جل هذه الصور تتركز حول ذات الشاعر ، إذ ج

لدى أبي الحزم ، فأبو اءت سالبة للقيم الحميدة و واحدة فقط تصور أبا الحزم بن جهور ، و قد ج

الحزم مهمل لشعر الشاعر الذي هو فرصة لن تتكرر ، كذلك ال يهتم بالشاعر فهو كطير دون 

ال تجد من يداويها ، و الشاعر  يأجنحة ، و سياسته غير جيدة كالخرق في الثوب ، و كالجراح الت

                                                 

جية التوجيهية : هي إستراتيجية تهدف إلى الضغط على المرسل إليه و التدخل به ، و توجيهه لفعل اإلستراتي ( 1)
 .322مستقبلي معين ، انظر استراتيجيات الخطاب لظافر الشهري ، ص 

 .324المرجع السابق ، ص  (2)

 .343، ص  المرجع السابق (3)
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 وسيف بتار على األعداء إن أحسن الشحذ و أكرم و ُرفعت منزلته ، لكن أبا الحزم ال يكرمه ، 

الشاعر ذو شعر رفيع القدر ، و لكن كرم أبي الحزم ال يأتيه ، و كل هذه الصور هي صور تحّول 

المخاتلة اللغوية ، و من خالل  المركزي أبا الحزم إلى هامشي مهجو ، من خالل االعتماد على

االعتماد على األنساق المضمرة البعيدة الغائرة في ثنايا هذا النص الشعري ، و التي تعلي من شأن 

الذات ، التي تصبح مركز الحديث في النص الشعري ، و يرى الباحث أخير أن هذه القصيدة 

 نى ثالثة ، يمثلها الرسم اآلتي: تشكلت من ب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

      

                                                       

                                                           

                                                         

                                          

 

 

و بذلك يرى الباحث أن هذا النص يدور في بناه ، حول فكرة البراءة من تهمة اغتصاب العقار ، 

التي ُرمي بها الشاعر ابن زيدون ، و نقد لسلطة ابن جهور السياسية ، التي أهملت شأن الشاعر 

 الذي كان مقربا جدا منها ، و بذلك يتحول مدح المركزي السياسي إلى هامشي مهمل مهجو.

 

 

 

 

بنية 

 االستشفاع

المدح يتحول إلى نسق هجائي مةمر نقد لسياسة أبي الحزم 
/يا مرشدي جهال إلى غيره /هو كالبدر الذي يحتاج الذي ظلمه

 إلى دليل، و كالمسك الذي يحتاج إلى من يفركه ليعطيك عطره

 بنية المدح

ن المحّرم، رتم تمثل عدم االقتراب م
 القدرة عليه )الظاهر(

فهو لم يمارس اإلثم مع المحبوبة و لم 

 يغتصب العقار )باطن(

 البراءة من التهمة

 استمرار للنسق الهجائي المةمر ، و إعالء من الشاعر لذاته التي أهملها أبو الحزم :
 أبو الحزم يمنح )إن لم أكن منك مريش الجناح(- 
 و الحزم سحاب أفق من الحيا )سحاب األفق منه الحيا(أب -

ُع الجرح و تؤسى الجراح ، و هذا تير مؤكد   و لكن أبا الحزم لم يهتبل ألسنة الشكر الفصاح ، و لذلك قد ُيرق 

 بنية الغزل
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 نص تطبيقي:  –الهامشي في أدب ابن زيدون 

من الشخصيات الهامشية التي تواصل معها ابن زيدون ، الوزير الكاتب أبو بكر بن القصيرة ، فقد 

رّد ابن زيدون على قصيدة كان قد بعث له بها أبو بكر بن القصيرة حينما بلغه مرض ابن زيدون 

 :(1)، يقول ابن زيدون 

ن  هللاُ       هْ  قد أحس  ف ع  رٍب بِلُِطفِِه ر  ْه           عارُض ك  ع  ن   في الذي ص 

ه        ع   تبارك  هللاُ إّن عادة  حسنـ                ـنا  مع الشكِر تيُر ُمنتز 

ة        ع   يا سيدي المستبُد من ِمقتي                  بخطٍة فاتْت الحساب  س 

هْ            وافاني  الِعقُد ِزين  ناظُمُه            ع  ن   و الوشُي ال راع  لحادٍث ص 

 بثْثت  فيه البديع منتقيا               كالروض إذ بث في الربا قطعه     

هْ      ـع  ا طالُع السروِر م  د  رب  دواء الدواِء مطلعه            ل ّما ب   أزاح  ك 

لي        ا ُ صالحٍة                   من أ م  و  هكم دعوٍة قد ح  ع  م   أن تكون  ُمست 

الِي إلى علِم ُكنِهِه ُطل عه                                                           ُجملُة ما نفسك  الّسرّيُة من                  ح 

اقِـُبُه     و  ت جُ        أّن الدواء  التـّذْت ع  ّشع  ب  ــهِمّني نفـٌس ت  ع   ر 

هفالحمُد قِ ال شريك       ف ع  ا الطول  ُمنعـ ما ش  د   له                     إْن ب 

يلحظ الباحث أن الشاعر ابن زيدون كان مباشرا في خطابه التواصلي مع صديقه ، إذ يفتتح النص 

الشعري بالخضوع هلل ، و قد تكرر هذا المعنى )الخضوع هلل( ، حينما كرر الشاعر لفظ الجاللة 

 )هللا(كما يلي :

   )البيت األول(                  هللا محسنأحسن هللا  

 تبارك هللا )البيت الثاني(                    هللا مبارك 

 الحمد هلل )البيت العاشر(                  هللا محمود  

فهذه التكرارت للفظ الجاللة تدل داللة واضحة على ثقافة ابن زيدون الدينية المرتبطة بحمد هللا 

م ما حل به من مرض ، و هذا الحس الديني من القضايا الهامشية في أدب ابن زيدون، تعالى رغ

 التي نادرا ما تظهر في أدبه ، و قد أظهره الشاعر هنا بنزول المرض به ،و شفائه منه.

من الدالئل األخر على مباشرة النص ، و عدم احتفائه بالمراوغة اللغوية و المضمر النسقي ، 

 لمة )النفس( ، كما يلي :تكرار الشاعر لك

جملة ما نفسك السرية من ... )البيت التاسع(        نْفس المخاطب /المرسل إليه/ابن القصيرة  -  

 وفّي سري

 
                                                 

(
1

 .210ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص (
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 أن الدواء التذت عواقبه              مني نفس تبشعت جرعه )البيت التاسع( - 

 نفس المخاِطب/المرسل/ابن زيدون كاره للدواء         

يستنتج الباحث أن الشاعر شاكر لصديقه أبي بكر بن القصيرة ، على هذه التهنئة ، و لذا فهو إذ 

يمدحه ، بأنه صاحب نفس رفيعة مخلصة وفية ، و ال يمدح نفسه/ذاته، بل يذكر أنها نفس  تجشمت 

 بشاعة الدواء و تحّملت ألمه.

النص ،و احتفائه بالثقافة الدينية و يرى الباحث أن هذه التكرارات دلت داللة واضحة على مباشرة 

من خالل حمد هللا على زوال الكرب و المرض ، رغم مرارة الدواء ، ثم عدم إظهاره لألنا 

المتضخمة من خالل الشكر المباشر ألبي بكر بن القصيرة على وفائه ، و االطمئنان عن حاله، و 

ة في خطابه المرسل إليه ، و ذلك قد تبدى للباحث أن الشاعر اعتمد على اإلستراتيجية التضامني

، وقد ظهرت هذه اإلستراتيجية من خالل االعتماد على ما سمته   )بوصفه له بلفظ )سيدي

، من خالل وصف الشاعر ألبي بكر بن  (1))الكوف( بقانون التودد ، أي إظهار الود للمخاطب 

لمرسل إليه ، و ذلك كما القصيرة بأوصاف دالة على رغبة الشاعر في توثق المحبة بينه و بين ا

 يلي :

 يا سيدي المستبد من مقتي )البيت الثالث(          يا سيدي المحبوب جدا -

 وافاني العقد زين ناظمه )البيت الرابع(           شعرك جميل  كاتبه -

 جملة ما نفسك السرية إلى.. )البيت الثامن(         نفسك وفية سرية  -

لحب في خطاب ابن زيدون مع أصدقائه /الهامشي ، من خالل التشوق لهم و في هذا إظهار لثقافة ا

، و الثناء على أشعارهم و على أخالقهم الرفيعة ، مما ينبي عن انخفاض األنا لدى ابن زيدون و 

 شعره ، بالمساواة معهم.

 على المستوى البالغي تظهر الصور البيانية الفنية ، كما يلي :

 اعر لصديقه أرض واسعة البيت الثالث : محبة الش

 البيت الرابع : قصيدة أبي بكر عقد جميل متناسق ، و نقش ثوب ملون جميل .

 البيت الخامس : قصيدة أبي بكر روضة جميلة تبث أزهارها .

هذه الصور البيانية تدل على تقدير الشاعر لذات المخاَطب ، و تهميش للذات المرسلة ، و هو بهذا 

راتيجية التضامنية ، من خالل االتكاء على قاعدة التودد للتقرب النفسي من يستمر في اعتماد اإلست

المرسل إليه ، و قد ظهرت هذه الصور منسجمة في نسيج النص لشعري من خالل اعتمادها 

 موضوعا واحدا ، هو مدح المرسل إليه و تقدير شعره .

                                                 

 .266-265انظر: إستراتيجيات الخطاب لظافر الشهري ، ص  (1)
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، و هي صور ذات بساطة أن الشاعر حاول االعتماد على الصور الحسية  أيضا يبدو للباحث و

 في التشكيل و الداللة و المقاصد ،  كما يلي :

 المحبة أرض  )البيت الثالث( -

 شعرأبي بكر عقد جميل )البيت الرابع ( -

 شعرأبي بكر ثوب جميل )البيت الرابع( -

 شعر ابي بكر روضة جميلة )البيت الخامس( -

لك بإظهار محبته له ، و أن هذه و كأنه يريد أن يوصل للمتلقي صدق محبته للمرسل إليه ، و ذ

المحبة محسوسة مشاهدة للعيان ، ال تكلف فيها و ال مراء ، و هي صور تدور حول المرسل إليه 

و تغفل المرِسل ، مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من تهميش الشاعر لذاته ،و رفعه لذات المرسل 

 إليه .

 

 : خالصة

لمركزية أدب مؤسساتي يميل في غالبه إلى خطاب أدب ابن زيدون التواصلي مع السلطات ا إن

المؤسسة السياسية ، و يتصل بها ، و قد ظهرت ثقافة المدح بالقيم السياسية و االجتماعية كثيرا في 

خطابها، بما يخدم مصالح ابن زيدون المادية والمعنوية ، حيث وجد الباحث أن ابن زيدون كثيرا 

المعتضد من خالل المدح الكاذب ، و يلجأ أحيانا إلى  ما يعمد إلى صناعة الطاغية في خطابه

المدح بالقيم الدينية لسلطة الجهورة السياسية ، لعلمه بالمبدأ الذي قامت عليه دولة الجهاورة ، و 

هو أساس الشورى اإلسالمية ،و قد  كان يعمد كثيرا إلى اإلستراتيجية التلميحية أثناء خطاِبِه 

كثر ذلك لديه في خطابه سلطة  و قدلغالب مباشرا في خطابه األدبي ، المركزَي ، إذ لم يكن في ا

بني جهور السياسية ،  باالعتماد على المضمر النسقي الذي تخفيه اللغة المخاتلة ، إذ هو يستعين 

بالجمالي إلضمار النقد النسقي المبطن ، و قد وجد الباحث أن هذه اإلستراتيجية التلميحية كانت من 

تيجيات ، التي اّتكأ عليها ابن زيدون في خطابه مع المركزي، و هذا يدل بالطبع على أهم االسترا

لجوء ابن زيدون إلى المضمر و الخطاب الجّواني ، الذي يحمل أنساقا مخاتلة ، ظاهرها المدح و 

م، باطنها الهجاء و النقد ، و قد مثل هذه اإلستراتيجية لجوؤه إلى ثقافة االشتكاء من سوء حاله لديه

غير أن هذا ال يلغي لجوء ابن زيدون أيضا إلى استراتيجيات خطابية أخرى ، كاإلستراتيجية 

التوجيهية ، و كذلك ميله إلى اإلستراتيجية التضامنية من خالل المدح ، و استعمال األلفاظ و 

إلى التراكيب التي يظهر منها رغبة ابن زيدون في التقرب نفسيا من المرسل إليه، و ميله أيضا 

استعمال إستراتيجية اإلقناع ،و قد كثرت هذه اإلستراتيجية في الرسالة الهزلية ، التي يورد فيها 

 األدلة و الحجج على عدم كفاءة ابن عبدوس لوالدة .
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و من الظواهر األسلوبية التي تتجلى في خطاب ابن زيدون للمركزي ، تضخم الذات و استعالؤها 

لذي تنتجه ، حتى إن ابن زيدون ليقترب من مشاطرة المخاَطب ، و تقديرها لإلبداع األدبي ا

 . %44إذ بلغت نسبة الذاتية في ذلك الخطاب ، القصيدة

و قد كثر لدى ابن زيدون في خطابه للمركزي فخره بأدبه ، و لكن هذا ال يعني عدم تأرجح الذاتية 

يد ، مما يخفف حدتها أحيانا و انخفاض تضخمها ، إذ هو أحيانا يسم نفسه بالعبد ، و ممدوحه بالس

، و قد ظهر غالبا في أدبه التواصلي مع المعتضد ، و مع  المعتمد الذي كانت تربطه به عالقة 

 صداقة حميمة .

لدى ابن زيدون في خطابه للمركزي ، و استدعاء كثير من واضحا  االعتماد على التراث  تجلىو 

ر دليل على ذلك ، و قد عمد إلى هذا األسلوب األمثال و النصوص ، و تمثل الرسالة الهزلية خي

هذه  من خالل االعتماد على من أجل إقامة حجة الدليل ،و بالتالي منح الخطاب قوة سلطوية ، 

 .قامة الحجة و البرهانإلاإلستراتيجية 

و قد وجد الباحث أن اللغة التواصلية لدى ابن زيدون مع المركز كانت تعّج بالصنعة، إذ كان 

يها،و هذه الصنعة تتفق و شعور ابن زيدون الكبير بقيمة أدبه ، و تتفق مع الذات يقصد إل

 المتضخمة لديه .

و أما فيما يتصل بأدب ابن زيدون التواصلي مع الهامشي ، فقد كان أدبا غير مؤسساتي ،يمثل 

أو  تواصل ابن زيدون مع أصدقائه و أقاربه ، و لذلك لم يكن محكوما بإطار المؤسسة السياسية

غيرها ، و قد مال فيه كثيرا إلى استخدام اإلستراتيجية التضامنية ، إذ كان حريصا على االقتراب 

 و انخفاض األنا لديه. نفسيا مع المخاطبين ، و ذلك من خالل نكران الذات
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 العربدي النظدام وفدق بالسدير زيددون ابن/المثقف إلزام في بارز   دور السياسية للسلطة كان لقد      

 جعلتده بدأن األندلسدي األدبدي الدذوق علدى الوصدي دور مارسدت فلقدد القصديدة، بنداء فدي المدوروث

 مددن يالشددعر بندداءه يسددتمد زيدددون فددابن ،(1)"وأعماقهددا العربيددة البيئددة أبعدداد مددن أنموذجدده يسددتمد"

 بطدول وذلك المشارقة، عن الموروثة العربية بالتقاليد ممثالً  ،(2)يونج يسميه كما الجمعي الالشعور

 أو الطيدددف عدددن الحدددديث أو بدددالغزل وافتتاحهدددا ،(3)أغراضدددها وكثدددرة وتشدددعبها المدحيدددة القصدددائد

 ،(5)لمددحوا والرحلدة المقدمدة هدي أساسدية بندى ثدالث فدي المدوروث البناء هذا تمثل وقد ،(4)الشيب

 فهددو الشددعر، لمهنددة احترافده يؤكددد المددوروث البنداء هددذا وفددق قصدائده بنظمدده المثقف/زيدددون وابدن

 لمدا رضوخه مع وهو ،(6)الرزق لكسب يؤديه شيئاً  باعتباره الثقافي عمله إلى ينظر محترف مثقف

 إلدى ليتحدو لدم الشدعري خطابه أن إال الشعري للنص موروث بناء من السياسية السلطة به ترغب

 الثقافيددة القددراءة أن إال المعنددى، بهددذا لدده الظدداهرة القددراءة رغددم للسددلطة، يددروج شددعاراتي خطدداب

 خفددي، هجددائي نقدد إلددى الظداهر الجمددالي الخطداب تحددول خفيدة، مضددمرات ثمدة أن تؤكددد الفاحصدة

 .المضمرة األنساق هذه من كثيراً  الباحث وسيظهر

 أدبده، فدي األغدراض تعدددت فقدد ظاهريداً، كةالمفك البنى من كثير زيدون ابن أدب في ظهر

 مدن فيهدا يظهدر مدا رغدم ،(التماسدك) الموضدوعية بالوحددة تتسدم القصائد هذه أن الباحث وجد وقد

 وقدد والشدكوى، والمددح الغزليدة المقدمدة القصدائد هدذه أبنيدة مدن كثيدر فدي ساد وقد ظاهري، تفكك

 وقدد زيددون، ابدن نفسدية فدي المضدمر مكبدوتال عدن تعبدر سدطحية، بنيدة/رمزياً  قناعاً  المرأة مثلت

 السددلطة يددراوغ فهددو زيدددون، ابددن خطدداب فددي عندده للمسددكوت رمددزاً  الغزليددة المقدمددة فددي شددكلت

 هدذا خدالل من دائماً  بها يجأر أن يستطيع ال التي الدفينة، رغباته إليها يوصل أن ويحاول السياسية

 ،النفس كيان هزت فومخا أو تتحقق، لم اترغب" الرموز هذه ومعظم الغزلية، المقدمة بنية/الرمز

 الدنفس أعمداق إلدى فانحددرت بالتحقق، االجتماعية الحالة وقيود المجتمع نظام لها يسمح لم آمال أو

 .(7)"عادية غير بوسائل إال الشعور منطقة إلى استدعاءها الممكن من يعد ولم

 :هي ثالث صور في جاءت قد ة،الغزلي المقدمات في المذكورة المرأة أن إلى الباحث توصل وقد

                                                 

 . 11 ص األندلس، في األدبي النقد تيارات مصطفى، عليان،( 1 )
 .124 ص والتكفير، الخطيئة هللا، عبد الغذامي،( 2 )
 ارد: دمشق ،(نموذجا   المدح قصيدة) األموي العصر نهاية حتى العربية القصيدة بنية ،(1997) وهب رومية،( 3)

 .83 ص والتوزيع، والنشر للطباعة الدين سعد
 للطباعددة الكتددب دار مؤسسددة: الموصددل ،الجاهليووة القصوويدة فووي الموةوووع وحوودة حمددودي، نددوري القيسددي،( 4)

 .91 ص والنشر،
 .86 ص العربية، القصيدة بنية وهب، رومية،( 5 )
 . 130 ص والسلطة، المثقف إدوارد، سعيد،( 6 )
 . 113 ص والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،(1ط) ،األدب نظرية في ،(2005) عزيز شكري ماضي،( 7 )
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 الغزليددة المقددمات بعدض فدي المدرأة زيددون ابدن صدّور فقدد :بوالهجر الظالموة المورأة صوورة: أوال  

 بصدورة والمعتضدد، الوليدد أبدي وابنده جهدور وابدن الحدزم أبدي مدع بهدا تواصدل التدي لقصائده

 هداجرة، وهدي مقبدل ألنده كارهدة، وهدي محدب ألنده له، ظلمها من باكٍ  شاكِ  فهو سالبة، منفرة

 ،زيددون ابدن جوانيدة فدي يخفدى لمدا القنداع،/المرأة هدذه رمزية تتأكد القصائد تلك إلى وبالنظر

 الحدزم أبدي مع بها تواصل التي قصيدته ذلك ومن،  (1)ثالثة بنى على قائمة القصائد هذه َفُجلُّ 

 : (2)قائالً ،  بالهجر له الظالمة المحبوبة من فيها يشكو غزلية بمقدمة افتتحها فقد جهور، بنا

اكِ  على الصباحُ  هذا  رقيبا   ُسر 

 دٌ ـق الئ ومِ ـالنج أمثال   ديكِ ــول

ا ل ْيل كِ  بِف ْرِعكِ  ف ِصلي   الِغِربْيب 

كِ  تْ أل ف اء  م  ة   س  ا لبَّ رْيب   وت 

نِين   ْعوى ة  أظ  ةِ  د  أُْنها البراء   ش 

ّذبتِ  ما ِشئتِ  لو ة   ع  اِشقٍ  ُمْهج   ع 

ى إنّ  هِ ُعْدتِ  بل ول ُزْرتهِ   اله و 

دوُّ  أنتِ   ا ُدِعْيتِ  ف لِم   الع   ِحْبيب 

ْعِذبٍ  عِذْيبا   ُحبَّكِ  في ُمْست   التَّ

ضٌ  ر  ا الوصالُ  لهُ  يكونُ  م  بِْيب   ط 

 بتعذيبده، تتلذذ و هي ظلمها، لشدة حبيبة وليست عدو وهي البراءة، تّدعي بالهجرظالمة  فالمحبوبة

 أن مدن الباحدث، بهدا أخدذ التدي الثقافيدة الرؤيدة يؤكدد مدا هدذا ولعدل مدرض، حبهدا أن يرى هو ولذا

 تأنيددث إلددى أيضدداً  تميددل كمددا الغزلددي، الخطدداب فددي( األنثددى تفحيددل) نحددو تجددنح العربيددة الثقافددة

 مثاليداً، واقعيداً  ال خطابداً  ليصدبح المدرأة، مدع الخطداب تزييدف إلى تسعى هي ولذلك الفحل،/العاشق

 نقيضداً  وتجعلده حقيقيداً، واقعداً  يكدون أن مدن وتمنعده ،مدذموم خطداب إلى مقبول خطاب من فتحوله

 يتحدول ولدذا بده، مقبدول غيدر مكروهداً  عنده، المسدكوت المضدمر فدي يكدون ولدذا والعقدل، للرجولة

 مزيدف، خطداب إلدى بشدروطها ملتزمداً  مثقفاً  زيدون ابن ُيَعدُّ  التي الجمعية، الثقافة يد على الخطاب

 المدرأة وهدذه الخطاب، في مضمر نسق وهذا مبتذل، مكروه عدو إلى عليه المبكي المحبوب يحول

 سوء من الشكوى وهو زيدون ابن نفسية في للمضمر، سطحية بنية/رمز   إال هي ما بالهجر الظالمة

 سياسة من االشتكاء مع الغزلية، المقدمة/المحبوبة من االشتكاء هذا يتفق ولذا الحزم، أبي لدى حاله

 بنيدة وهمدا الشدعري، نصه خاللهما من بنى بنيتين خالل من زيدون، ابن يصورها التي الحزم أبي

 حالده سدوء مدن يشكو زيدون فابن المضمر، تمثل والتي الشكوى وبينة الظاهر، يمثل والذي المدح

 :(3)قائالً  الحزم أبي لدى

الِي اــــِ الصّ  مع ل جَّ  ولأِل ّيامِ  م   ب 

ى ف ق د الحا ِدث اتُ  ت ُسْمني ف ل ئِنْ   أ ر 

اُنهاـــعُ   ا ْدو  س  ار   ف ك  ا الِعذ  ِشيب   م 

ْةبِ  في للجفنِ  ق ْيلِ  الع   ُنُدوبا   الصَّ

                                                 

 ،443 ،428 ،399 ،338 ،324 ،278 ص: التاليدة القصدائد فدي ورسائله زيدون ابن ديوان في ذلك في انظر( 1)
447. 

 . 325-324 ص السابق، المصدر( 2 )
 . 326 ص ،السابق  المصدر( 3 )
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 لهدذا سدطحية بنيدة هدي الظالمدة المدرأة/الغزل وبيندة ُمْهَمدل، فهدو اشدتكى، لمدا اسعيد كان فلو

 مدن يحصدل اهتمدام إلدى االهمدال هدذا لتحويدل يسدعى وهدو الحدزم، أبدي لددى يعانيده الذي االهمال،

و يمدددح، هددو ولددذا رفيعددة، مكانددة علددى يحصددلف بسددببها، سددجن التددي التهمددة مددن بددراءة ىعلدد خاللدده

 :(1)يقول

ِجْبتُ  ول ئِنْ  ام   ألِنْ  ع  ْهِورٌ  أُة   وج 

لِكٌ  فَّقٌ  من هللا   اع  ــــــأط م   ُمو 

سُ  رِّ م  ْعقِدُ  بالدهرِ  ُمت  ْرفُهُ  ي   ص 

ا   ِرأ ْيتُ  لقدْ  يرُ ـــالنص نِْعم    ِجْيب   ع 

ابا   زال   اـــــــم ا   إليهِ  أوَّ  ُمنِْيب 

ا الُخُطوبِ  نادي في قام   إنْ  ِطْيب   خ 

 فدأبو الحدزم، ألبدي الذعداً  هجداءً  العميقدة بنداه في يخفي جمالي، خطاب إال هو ما المدح هذا وحتى 

 فددي وتجربددة حكمددة صدداحب ونواهيدده، بددأوامره ملتددزم هلل طددائع ملددك نددهأ كمددا النصددير، نعددم الحددزم

 وُيَظلَدم ُيَضدام أن مدن زيددون ابدن يتعجدب ولدذا زيددون، ابدن نصرة عن ذلتخا ذلك ومع الصعاب،

 الحدال لحقيقدة مزيفة صورة إال هي ما التي الحزم، أبي لصورة هجائي مدحي نسق هذا وفي لديه،

 للمدرأة خفدي هجداء مدن دواخلهدا فدي البندى توافدق يؤكدد ممدا الحدزم، أبدو عليهدا يبددو التدي الظاهرة

 للظلم تبعاً  ضرورياً  أمراً  االشتكاء يكون ولذا الحزم، أبي مدح بينة مع المقدمة بنية/بالهجر الظالمة

 . السياسية السلطة من المثقف يتلقاه الذي

 سدلطة مدع زيددون ابدن خطداب في بالهجر الظالمة للمرأة األقنعة،/السطحية البنى كثرت وقد

 الحدزم أبي خطاب في ظهرت وقد ،(2)قصائد خمس في البنى هذه تكررت إذْ  السياسية، جهور بنى

 البنداء ظهدر فقدد جهدور، بدن الوليدد ألبدي الموجهدة الخطداب مدن انتفاءهدا يعندي ال هدذا ولكن أكثر،

 :األبعاد ثالثي الشعري

 بالهجر الظالمة المرأة/الغزلية المقدمة -

 الدنيا غدر من الشكوى -

  المدح -

 وهدذه الحدب، هدذا علدى تعذلده أخدرى امدرأة ومخاطبداً  الهداجرة، المحبوبدة عدن متحددثاً  يقدول

 صدد مدن الدرغم علدى الحب،/الدذل هدذا فدي يسدتمر ولكنده الدذل ترفض التي األبية نفسه هي العاذلة

 :(3)بالهجر الظالمة المحبوبة

ْذلِكِ  ْطْولُ  ما  بنافعِ  لِْلُمِحبِّ  ع 

زَّ  ف ت ى   من ُيِريبك ماذا ى ع   اله و 

ب    ه  اج فيه   ف ل ْيس   الفؤاد   و   عِ ـــبِر 

ا ن  ْخوتِهِ  ف ع  لةِ  لِن  اةِ  بِذِّ  عِ ــــــــــخ 

                                                 

 . 327-326 ص ،ورسائله  زيدون بنا ديوان زيدون، ابن( 1 )
 . 399 ،343 ،338 ،324 ،278 ص: السابق المصدر في الموجودة القصائد في البنى هذه في انظر( 2 )
 . 400-399 ص ، المصدر السابق( 3 )
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لْ  ض   أ ن تير   ه  ح  ْير   أو لغاِدرٍ  الوفاء   م  ق   أنْ  ت  د   لقاِطعِ  الوصال   ص 

نْ  ي هو   لم   ة ُيْمس   لم م  ه رُ   عينيهِ  قُرَّ بابةِ  س  ليٍّ  في الصَّ اجِ  خ   عِ ـــه 

 وتفحيدل) الخطداب تزييف لفكرة تمراراس وهذا هاجرة، الظالمة المرأة تصور الغزلية المقدمة فهذه

 هدذه بعدد ولدذلك ،زيدون ابن لدى النسقي المضمر في رفضها على يدل مما ،(الفحل تأنيث األنثى/

وى بنية تظهر الظالمة، األنثى من الشكوى  :(1)قوله في كما الدنيا، غدر من الشكَّ

ا  الُمن ى من ُتِرْرتُ  وللدنيا؟ لِيْ  م 

ة  شُ  أْرومُ  أ زالُ  إنْ  ما اسلٍ  ْهد   ع 

اِرق ةِ  فيها   الخادعِ  الّسرابِ  بِب 

ها أُحْمي ت  اج   ال ِسعِ  بِإْبرةِ  ُمج 

 رمدزي قناع/سطحية بنية هي لحبها، وأخضعته أذلته التي القاطعة الغادرة بالهجر، الظالمة فالمرأة

 سدراباً  له نتوكا باألماني غررته التي الدنيا هي الشكوى، بنية في الشاعر منها يشتكي التي للدنيا،

 فدي والعيش البقاء تأبى نفسه أن إال الشكوى يظهر أنه مع ولذلك مرارتها، ذاق الدنيا وهذه خادعاً،

 على تلومه الغزلية، المقدمة بنية في الشاعر مع تتحدث التي العاذلة المرأة تأويل وهذا وهوان، ذل

 التدي األبيدة نفسه هي الغزلية المقدمة في العاذلة فالمرأة بالهجر، الظالمة المرأة لتلك المجنون هواه

 :(2)يقول مراده، أجل من والهوان المذلة لترك وتدفعه ِسّره في إليه تتحدث

نْ  ّني ُمْبلِ ٌ  م  ب تْ  إذا ال بالدُ  ع   ن 

ا ة   عنهُ  ف ُصْنتُ  الهوانُ  أ مَّ ْفح   ص 

ظَّ  ف ْلُيْرِتمِ   هُ ـــــــأ نَّ  الُمْول ى الح 

 بِب اِخعِ  ْوفِ األ لُ  للنفسِ  ل ْستُ  أ نْ  

ا أ ْتش ى دَّ  بِه  مانِ  ح  اِرعِ  الزَّ  الش 

لَّى ابِ  ُخْطوة   أُتْبعهُ  ف ل مْ  و   عِ ــــــــت 

 مدن يبغيده مدا تحقيق يحاول أن الشكوى، على القائمتين البنيتين هاتين بعد زيدون ابن ويحاول

 نسدقاً  مدحده انيدهجو فدي يضدمر وهدو واشدتكاء، ألدم مدن بروحده ما فيذهب المدح، خالل من األمير

 بهدذا فحدري وشدكوى، آالماً  له سببت قد الطموحات وهذه طموحات، لديه أن خالله من يظهر خفياً 

 :(3)قوله في كما والشكوى، األلم وتخفيف الطموحات، تحقيق الممدوح

لِكٌ  ى م  ر  اِعي أنَّ  د  س  ةٌ  الم  ع    ُسْمع  اِمعِ ف س  ديُثُه للسَّ اب  ح   ى، ف ط 

 مدن سدلعة فالشدعر األميدر، وبدين بينده المندافع تبادليدة يؤكد المدح هذا لخال من زيدون فابن

 تسددليع بدذلك يؤكدد زيددون وابدن السدلعة، هدذه ثمدن األميدر مدن المنصدب/الكرم/والمساعي الشداعر،

 .(4)"فيه أدبه بيعي أن األديب يستطيع الذي الوحيد السوق يؤلفون المترفون كان" فلقد األدب

                                                 

 . 401 ص ،السابق  المصدر( 1 )
 .نفسه المصدر( 2 )
 . 402 ص ،السابق  المصدر( 3 )
 . 244 ص الرفيع، دباأل أسطورة علي، الوردي،( 4 )
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 فددي رغبدة ابدن زيددون األولددى تؤكدد ثالثدة، ببندى قصديدتان المعتضددد بخطدا فدي ظهدرتو لقدد    

 من الشكوى تؤكد والثانية ،(1)تحقيق إلى يحتاج السياسي طموحه وأن أفضل، منزلة على الحصول

 : يوضح ذلك التالي الجدول و ،(2)المعتضد كنف في الجيدة الحياة رغم الديار عن البعد

 تأويلها البنى المفككة القصيدة

428 

 أعرفك راح...

 المحبوبددة ظلددم مددن فيهددا يشددكو غددزل بنيددة. 1

(438-430.) 

 (.435-430) للمعتضد مدح بنية. 2

 (438-435) الطموح عن الحديث بنية. 3

 علددى الحصددول فددي رغبتدده

 المعتضد لدى أعلى منزلة

447 

للحب في تلك 

 القِياب..

 المحبوبدة هجدر مدن فيهدا يشدكو غدزل بنية. 1

(447-452.) 

 رغددم األحبددة عددن البعددد مددن الشددكوى نددةبي. 2

 (.455-452) الجيدة الحال

 (467-456. بنية مدح المعتضد )3

 رغددم الغربددة مددن الشددكوى

 كنددددف فددددي الجيدددددة الحيدددداة

 المعتضد

 بهدا اتصدل التدي زيددون ابدن قصائد إحدى في بالهجر الظالمة المرأة صورة ظهرت وأخيراً 

 : هي ثالثة بنى في القصيدة جاءت وقد المظفر، مع

 (.409-406) الظالمة المحبوبة هجر من فيها يشكو غزلية بنية. 1

 (.416-409) ووالده المظفر مدح بنية. 2

 (.417-416) المظفر عن بعده من ويشكو لصديق االستشفاع بنية. 3

 دفعده والدذي له، الشديد حبه رغم المظفر، عن بعده من الشاعر شكوى تؤكد الثالثة البنى فهذه

 . الصلة وثيقة صداقتهما أن وكيف له، الشديد بحبه لعلمه المظفر عند له لصديق لالستشفاع

 فدي الجداهليين العدرب آثدار زيدون ابن اقتفى :الوصال من الممنوعة المحمية المرأة صورة: ثانيا  

 يدذودون حمداة لهدا وأن الجاهليدة، ديدار فدي تعديش المحبوبة المرأة صور فلقد الغزلية، مقدماته

 المقدمدة بهدذه وهدو بهدا، اللقداء المحبدوب يسدتطيع فدال متلعدة، وسيوفهم مشرعة همرماح عنها،

 مددن ذلدديالً  باكيدداً  الشدداعر ويظددل إليهددا، الوصددول اسددتحالة وتأكيددده لألنثددى تزييفدده يؤكددد الغزليددة

 الممنوعددة، المددرأة/األنثى تفحيددل وفكددرة الشدداعر،/الفحل تأنيددث فكددرة لتتأكددد والحددب، الشددوق

 لهدا تصدويره و وكراهيتهدا، الفحدل نثدىألا هدذه فكدرة بتحطديم الثقدافي لنسدقا في األمر وينتهي

 حسدية يؤكد الواردة القصص خالل من بالجسد، الجسد للقاء الشوق عن معبرة جسدية بصورة

                                                 

 . 428 ص ورساله، زيدون ابن ديوان انظر( 1 )
 . 447 ص السابق، المصدر انظر( 2 )
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 تلددك اخددتالق يؤكددد ممددا ،(يشددتهيها بددل يحبهددا ال وأندده) فيهددا العدداطفي الصدددق وانتفدداء العالقددة،

 فدي يظهدر خفدي، لمضدمر سدطحية بنية إال هي ما الغزلية لمقدمةا بنية وأن والغزل، المقدمات

 :(1)غزلية مقدمة في قوله ذلك ومن له، المنتجة القصائد ثنايا

لْ  يثُ  ل ْيلى إنْ  أج   ْسدُ األ   هاأحياءؤ ح 

انِيَّةٌ  م  ْدُنو، ي  ْنأى ت  اُرها وي  ز   م 

ْحنُ  إذا اها ن  د ُزرن  رَّ م  اِردٌ  ت   م 

ُحولُ  احُ  ت  طِّ  ِرم  ا ْون  دُ  الخ   اْعتِياِده 

اةٌ   ه  ْتها م  م  رابِعِها في ح   أُْسدُ  م 

ا ف ِسّيانِ   والُبْعدُ  القُْربُ  اله وى في ِمْنه 

زَّ  ْظف رْ  ف ل مْ  وع   ْردُ ــالف   األ ْبل قُ  بِهِ  ن 

ْيلٌ  ى دخ  طَّ م  اياتِها ن ْحو   ت   ْردُ ـــجُ  ت 

 بهدذا وهدو التاليدة، البندى فدي يظهر خفي لمضمر قناع،/سطحية بنية إال هي ما المحمية المرأة فهذه

 افتتداح فدي مدذاهب" العدرب فللشدعراء بدالغزل، االفتتداح في القديم الشرقي العربي النهج وفق يسير

 الغدزل حب من الطباع في ما بحسب القبول، واستدعاء القلوب عطف من فيه لما بالنسيب القصائد

 .(2)"عدهب ما إلى استدراج ذلك وأن والنساء، اللهو إلى والميل

 حديثاً  وليس خفية بنية إال هو ما بالغزل، االفتتاح سبب أن من -أسلف كما- يرى الباحث ولكن

 قضدية فدي رشديق ابدن يخدالف و الباحدث بدذلك التاليدة، البندى فدي يظهر لمخفي رمز فالمرأة حقيًقا،

 أوالً، الفحدل ىاألنثد تهمديش ذلدك مدن فالمقصدد القلدوب، استمالة أجل من بالغزل، بالمطالع االفتتاح

 والشداعر صدادقة، غيدر الغزليدة والعالقدة صدحيحة، غيدر والتجربة حقيقية غير فالقصة بتزويرها،

 وتركهدا، بهدا المتغدزل األنثدى تحطيم على تواطؤ   ذلك فيكون تبكي، أنثى إلى تحول وضعفه بتذل لهِ 

 ابنو  خفي، مضمرو ظاهر غزل البنية، هذه في نسقان ثمة ولذلك الخفي، غير النص في فالظاهر

 :(3)يقول مثلما والبعد، االنفصال هذا بسبب ملوع زيدون

ف ى ة   ك  ال   أنَّ  ل ْوع  ِسيئةٌ  الِوص  اء   ُيِطيلُ   ن  ن  ى   الُمْقت ِةي، ع  ْقدُ  والهو   ن 

 أَنَّ  وهدي نفسده، فدي خفيدة نسدقية مضمرات إلى المدح بنية في فتتيل أن الباحث هيجد ولذلك

 أدبده فعدةرِ  و يشدير إلدى بخفداء، المددح فدي حتدى يشكو ولذلك يتمنى، ما عطوهي لم خالءبُ  الجهاورة

 كدل مدن الحقيقدي مدراده ألنَّ  الكدرم يدذكر مدا وكثيراً  ذكروا، لما ثناؤه فلوال الجهاورة، لملثر دالمخلِّ 

 :(4)يقول معهم، حاله في الالموجود بكرمهم يحظى أن الثناء، هذا

امٌ  ُمدُّ  ِكر   ُهمْ أ ُكفَّ  الراتبون   ي 

الِدٌ  ف ْهو   هالِكٌ  ِمْنهم ُيْنع   فال  خ 

ا ِمْنُهمْ  أْبُحرٍ  إلى  ا ل ه  دُّ  باللُّه   م 

 الُخْلدُ  هو الثناء   إنّ  بآثاِر ِ 

                                                 

 . 352-351 ص له،ئورسا زيدون ابن ديوان زيدون، ابن( 1 )
 . 325 ص ،1ج العمدة، رشيق، ابن( 2 )
 .354 ص ورسائله، زيدون ابن ديوان زيدون، ابن( 3 )
  .365،ص المصدر السابق( 4 )
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 بخدل مدن يشكوفهو  منه، المشكو المضمر هو هذاو  الثناء، مقابل الكرم المنافع، تبادلية يؤكد وهذا

 وال مندده زيدددون ابددن الجهدداورة يمنددع الددذي الكددرم هددو المحميددة الممنوعددة والمددرأة معدده، الجهدداورة

 .به يحظى

 يجدأر القصديدة، هدذه مدن( الجهداورة مدن الشدكوى بنيدة) الثالثة البنية في الباحث يجده ولذلك

 :(1)قائالً  ويطلب بالشكوى، بوضوح

ْمُرك   ى للِْما لِ  ما ل ع   ف إنّما أْسع 

الٍ  ولكن ا ل ْبستُ  إنْ  لِح  ال ه  م   ج 

ى  ر  ظَّ   ُ  أْسن ى المال   ي  بِعُ  ح  ْتدُ  الطَّ  الو 

ُسْوُتك   ْمدُ  هُ أْعالمُ  النُّْصِح، ث ْوب   ك   الح 

 الوصددال مددن الممنوعددة المددرأة فيهددا تظهددر التددي الثالثددة البنددى هددذه أن الباحددث يددرى وبهددذا

 األخدرى، عدن مختلفدة بطريقدة تؤديهدا بنيدة كدل واحددة، فكدرة إال هدي مدا األهل، قبل من والمحمية

 . الجهاورة لدى حاله سوء من الشكوى فيتتلخص و

 جداءت قددفل زيددون، ابدن أدب في الوصال من الممنوعة المحمية المرأة صورة تكررت وقد

 لدى حاله سوء من شكواه تؤكد منها ثالث قصائد، أربع في نفسه في خفية لمضمرات سطحيةً  بنيةً 

 ولكدنهم المعتضدد علدى االنقدالب لواحداو الدذين لألمدراء الشاعر كراهية تؤكد وواحدة ،(2)الجهاورة

 المبتغداة لإلمدارة سدطحية بنيدة بذلك تكون الوصال، من الممنوعة المحمية فالمرأة ،(3)بالفشل اباؤو

 . المتأمرين األمراء أولئك قبل من

 بالحدب الحدب المبادلدة المحبدة المدرأة صورة إن: بالحب الحب المبادلة المحبة المرأة صورة: ثالثا  

 ،(4)فقدط قصدائد ثالث في جاءت فقد زيدون، ابن قصائد مقدمات في ظهوراً  ورالص أقل هي

 :(5)الغزلية القصيدة تلك في ويقول األفطس، بن المظفر بها مدح قصيدة القصائد، تلك ومن

ْغُربُها الشمسُ  هي  الِكل لْ  في م 

 الشبابِ  ماء   ترّشف   وُتْصنٍ 

ى   اد  ه   الوشاحِ  طيَّ  ل ِطْيف ة   ت 

ا ليَّ  ُرور   ُيْهِدي انفكَّ  ام لي   السُّ

ُها  ْطل ع   الُحل لْ  ُجيوبِ  من وم 

ا ُ  ر  ى، ث  ا ُ  اله و  ن   األملْ  وج 

ترْنو ِعيفة   و   الُمق لْ  كرَّ  ة 

ى حبيبٌ  ر  قِْيبُ  س  ف لْ  ور   ت 

 وهدي والنظدرات، المشدية سداحرة السدن، صدغيرة مترفدة، منعمدة كالشدمس جميلدة فالمحبوبة

 رمدزي قناع/سطحية بنية هي إذ الحقيقة، عالم في والالموجودة لمبتغاةا النادرة المرأة صورة تمثل

 ولكدن الحقيقدي، واألمدل المطمدح ليسدت ولكنهدا س،األفطد بدن المظفدر لددى الجيددة حاله عن يكشف

                                                 

 . 365 ص ،ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 378 ،366 ،250 ص ،السابق  المصدر في الوصال من الممنوعة المحميمة المرأة صورة انظر( 2)
 . 479 ص السابق، المصدر في الوصال من الممنوعة المحمية المرأة صورة انظر( 3 )
 . 406 ،247 ،230 ،صورسائله  زيدون ابن ديوان زيدون، ابن في الموجودة القصائد مقدمات في ذلك انظر( 4)
 . 419-417 ص السابق، المصدر( 5 )
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، سؤال يظل  شاعر زيدون ابن إن بال؟  وأنعم حال بأفضل كان إذا المظفر زيدون ابن ترك لم دائر 

 بني دولة حيث إشبيلية قرطبة، بعد به يليق مكان أفضل أن علم ولذا ال،الخي يفوق طموح ذو أديب

 أن الباحددث يددرى وبهددذا المعتضددد، نحددو المظفددر تددرك ولددذا والشددعر، بالشددعراء تحتفددل التددي عبدداد،

 والدددليل تتحقددق، أن لهددا يمكددن وال لدده، تحقددق لددم صددورة المحبددة المددرأة لهددذه زيدددون ابددن تصددوير

 هدو ولدذا المظفدر، ظدل فدي والسدعادة للنعديم ترمدز التدي المحبوبدة لهدذه وتركده إشبيلية نحو هجرته

 :(1)قائال كنفه في قضاها التي الجميلة األيام عن متحدثاً  يمدحه

ا ْدن  م  ا المظف ر   ح  أ ى لمَّ  ر 

لَّى مليكٌ  ج  ةٌ  هــــــــل ت   ُترَّ

ى أ ش فُّ  ر   ُرْتب ة   النُّهى في الو 

ى ْهيٍ  بأْمرٍ  األنامِ  وأْحر   ون 

ْنُصوِرنا  ة   لِم  ثلْ  ِسْير  ت   فاْم 

لُها ةٌ ـــــــــتُ  تأمُّ لْ  رَّ ب   ُتْهت 

ُرُهمْ  لْ  المعالي في وأْشه  ث   م 

ْقدٍ  الملوكِ  وأْدرى   لْ  بِع   وح 

 قمة في كان لو إذ للمظفر، زيدون ابن من حقيقية غير مجاملة إال هو ما المدح هذا أنّ  ويبدو

 بالحدب، الواصدلة المحبوبة وجود استحالة رمزية يؤكد هذاو ،إشبيلية نحو ورحل تركه لما سعادته

 لده يشدكر أن عليه لزاماً  يظل ولكنه المظفر، عند زيدون البن الحقيقي المبتغى وجود عدم ورمزية

 ،(2)أموره كل في به يستعين كاتب األمر حقيقة في له  كان فالمظفر األحوال، كل على معه صنيعه

 . المجاملة مؤثراً  زيدون ابن رحل ولذا ،(3)زمانه في قائله على الشعر ينكر كان أنهإضافة إلى 

 أرسدلها أحددهما أُخدريتين، قصديدتين في بالحب، الحب المبادلة المحبة المرأة صورة ظهرت

 الحدب المبادلة المحبوبة فكانت ،(4)العقار اغتصاب بتهمة اتهم حينما جهور بن الحزم ألبي الشاعر

 العقدار، اغتصداب مدن وبراءتده لعفتده سدطحية بنيدة القصديدة، لتلك غزليةال المقدمة في الموجودة له

ل وقد  ابدن أدب فدي والهامشدي المركدزي) بعندوان الموسدوم المبحدث فدي عنهدا الحديث الباحث َفصَّ

 القصيدة لتلك الغزلية المقدمة في بالحب الحب المبادلة المحبة المرأة جاءت فقد الثانية أما ،(زيدون

 الشداعر أمضداه الدذي الدزمن جمالية عن للحديث قناعاً /سطحية بنية رفق، ابن ديقهلص أرسلها التي

 . جديد من العهد سالف إلى والعودة للتصافي يدعو مما بينهما، العالقة وقوة رفق، ابن صديقه مع

 :وتأويالتها الغزلية بالمقدمة المفتتحة القصائد بنى يلخص التالي والجدول

 توّحد البنى وتأويله موجودة فيهاالبنى المفككة ال القصيدة

أموووووووا وألحووووووواٍظ  .1

ِراض  250-247 م 

بنية غزل حسي يتذكر فيها أيدام المحبوبدة مدع  .1

 (247عدم اقتراف اإلثم معها )

تأكيدد البدراءة مدن تهمدة 

اغتصداب العقدار، إذ لدم 

                                                 

 .  420 ص ،ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 236 ص ،3ج المغرب، البيان المراكشي،( 2 )
 . 184-183 ص اإلعالم، أعمال الخطيب، ابن( 3 )
 . 250-247 ص ،ورسائله زيدون ابن ديوان انظر( 4 )
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 توّحد البنى وتأويله موجودة فيهاالبنى المفككة ال القصيدة

)تّصددددددددور مثددددددددالي 

 حّسي(

بنيددة المدددح المددبّطن ألبددي الحددزم بددن جهددور  .2

(247-248 ) 

 بنيددددددددددددددة الطلددددددددددددددب المباشددددددددددددددر مددددددددددددددن  .3

فدده أبددي الحددزم إخراجدده مددن السددجن لعدددم اقترا

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبباً لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذلك 

(248-249  ) 

 

يقددددارف الشدددداعر هددددذا 

الذنب رغم قدرته علدى 

 فعل ذلك  

موووا جوووال  بعووودِك  .2

  261-250 لحظي

)صدددددددورة مثاليددددددددة 

حسددددددددددية للمددددددددددرأة 

 الظالمة بالهجر(

بنية الغزل الحسدي الدذي يشدكو فيده مدن هجدر  .1

 (.253-250الحبيبة )

اء مدن سدوء حالده لددى أبدي الحدزم بنية االشتك .2

(253-255.) 

 (. 257-255بنية المدح ألبي الحزم ) .3

بنيدددة الفخدددر بالدددذات وعددددم الرضدددى بإهمالهدددا  .4

(258-261 .) 

الشكوى من سدوء حالده 

لددددى أبدددي الحدددزم فدددي 

السددجن مددع رغبتدده فددي 

عددددددودة األمددددددور إلددددددى 

 سالف عهدها. 

الهووووووووى فوووووووي  .3

طلوووع تلووك النجوووم 

(278-284.) 

صددددددددددور مثاليددددددددددة 

 شرقّية ُمزّيفة.  م

بنية الغزل المتّيم الذي يتمنى فيده عدودة األيدام  .1

 (. 279-278الجميلة مع المحبوبة )

 (. 280بنية الشكوى من الدهر ) .2

 (.281-280بنية مدح أبي الحزم ) .3

بنية الشكوى مدن حالده لددى أبدي الحدزم وفيهدا  .4

 (.284-281هجاء مبطن ومدح لذاته )

الشكوى من سوء حاله، 

خددددروج مددددن وتمّنددددى ال

السددددجن والعددددودة إلددددى 

سدددالف عهدددده مدددع أبدددي 

 الحزم 

هووووووذا الصووووووباح  .4

علوووووووووووى سوووووووووووراِك 

-324رقيبووووووووووووا ...)

331 ) 

)صدددددددورة المدددددددرأة 

 الظالمة بالهجر(. 

-324بنيددددة الشددددكوى مددددن الحددددب والهجددددر ) .1

326 .) 

 (. 326بنية الشكوى من الدهر) .2

بنيددة المدددح المددبطن ألبددي الحددزم و للجهدداورة  .3

(326-330 .) 

سددوء حالده عندد أبدي الحددزم  بنيدة الشدكوى مدن .4

(330-331 .) 

شددكوى مددن سددوء حالدده 

 لدى أبي الحزم  
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هوووووووول عهوووووووودنا  .5

الشوووووووومس تعتوووووووواد 

-338الكلوووووووووووووول..)

343 .) 

)صدددددددورة مثاليددددددددة 

حسددددددددددية للمددددددددددرأة 

 الظالمة بالهجر( 

بنية غزل حسي يشكو فيها من جفاء المحبوبة  .1

(338-340.) 

-340بنيددددة مدددددح ألبددددي الوليددددد للجهدددداورة ) .2

342 .) 

مدن سدوء حالده لددى أبدي الحدزم  بنية الشدكوى .3

(342-343  .) 

شددكوى مددن حالدده لدددى 

أبي الحزم ويريد منزلة 

 أعلى. 

 أجوول أّن ليلووى... .6

(351-366 ) 

)صدددددددورة المدددددددرأة 

 الظالمة بالهجر(.

)صدددددددورة خياليدددددددة 

 مثالية(. 

بنيدددة غدددزل حسدددي يشدددكو فيهدددا مدددن رحيدددل  .1

-351المحبوبة، وصعوبة الوصول لدديارها )

356 .) 

ورة وأبدي الحدزم وأبدي الوليدد بنية مددح الجهدا .2

(356-364 .) 

بنية الشكوى من سوء حاله لدى أبي الوليد بن  .3

 (.  365-364جهور )

شكوى من عددم رضداه 

عن حاله فدي دولدة أبدي 

الوليددد، وُبْعددد تحقددق مددا 

 يتمّنى.

أمووووا علمووووت أّن  .7

الشووووفيع شووووباب...؟ 

(366-386.) 

صورة خيالية حسية 

للمرأة الممنوعة من 

 الوصال.

غدددزل حسدددي يشدددكو فيهدددا مدددن صدددعوبة  بنيدددة .1

 (. 373-366الوصول للمحبوبة )

بنية مدح بني جهور وأبي الحدزم وأبدي الوليدد  .2

(373-379 .) 

-380بنيددة تهنئددة بالعيددد لألميددر أبددي الوليددد ) .3

381 .) 

بنيددة الشددكوى مددن حالدده التددي هددو غيددر راٍض  .4

 (.     386-381عنها لدى أبي الوليد )

شددددكوى مددددن اإلهمددددال 

لدددى األميددر الددذي لقيدده 

أبي الوليد رغم تواصله 

 الجيد مع الشاعر. 

موووورادهم حيووووث  .8

-387 السوووووووالح...

)صدددددددددددددددورة  399

خياليدددددددددة للمدددددددددرأة 

المحّميدددة الممنوعدددة 

بنيدددة الغدددزل الدددذي يشدددكو فيهدددا مدددن صدددعوبة  .1

 (.391-387الوصول للمحبوبة. )

بنيددددة مدددددح أبددددي الوليددددد للجهدددداورة والتهنئددددة  .2

 ( 397-391بالعيد.)

-398التعريض برغبته في منزلة أعلدى بنية  .3

رغبددددددة ابددددددن زيدددددددون 

بمنزلددددددة أعلددددددى مددددددن 

المنزلددة التددي هددو فيهددا 

بدددن الددددى أبدددي الوليدددد 

 جهور. 
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 توّحد البنى وتأويله موجودة فيهاالبنى المفككة ال القصيدة

 . 399 من الوصال(. 

موووووووووووا طوووووووووووول  .9

-399) عوووووووووذلك...

405 .) 

)صدددددددورة للمدددددددرأة 

 الظالمة بالهجر(. 

 

بنيدددة غدددزل يشدددكو فيهدددا مدددن غددددر المحبوبدددة  .1

(399-401.) 

 (.402-401بنية الشكوى من غدر الدنيا ) .2

 (.405-402بنية المدح المبطن ألبي الوليد ) .3

الشددكوى وعدددم الرضددا 

 عما هو عليه. 

ل ى... .10  لِْبيِض الطُّ

406-417  

)صدددددددورة المدددددددرأة 

 الظالمة بالهجر(.

-406بنيدددة غدددزل يشدددكو فيهدددا مدددن الهجدددر ) .1

409.) 

-409بنية مددح للمظفدر بدن األفطدس وأبدوه ) .2

416 .) 

 (.  417 -416بنية االستشفاع لصديق ) .3

شددكوى مددن البعددد عددن ال

المظفددددددر وحّبدددددده لددددددده 

 واالستشفاع لصديق

هووووي الشووووومس  .11

-417)مغربهوووووا... 

427 .) 

صددددددددورة المدددددددددرأة 

المحّبدددددددة المبادلدددددددة 

 الحب بالحب.

بنيدددة غزليدددة يصدددف فيهدددا محبوبتددده الجميلدددة  .1

(417-420.) 

-420بنيددة المدددح والشددكر للمظفددر وأسددرته ) .2

427 .) 

الرضدددددا عدددددن الحالدددددة 

 الجيدة عند المظفر.

 راح...أعرفوووك  .12

(428-438.) 

)صدددددددورة خياليدددددددة 

مثاليددددددددددة للمددددددددددرأة 

 الظالمة بالهجر(. 

بنية غزل يشكو مدن البعدد عدن الحبيبدة بسدبب  .1

 (. 430-428الوشاة )

 (. 435-430بنية المدح للمعتضد ) .2

-435بنيدددة الحدددديث عدددن الدددذات والطمدددوح ) .3

438 .) 

رغبتددده فدددي الحصدددول 

 على منزلة أعلى. 

للحووب فووي تلووك  .13

-428) القبووووووواب...

438 .) 

)صددددددددورة حسددددددددية 

بنيدددة غدددزل يشدددكو فيهدددا مدددن هجدددر المحبوبدددة  .1

(447-452 .) 

بنية الشكوى من البعد عدن األحبدة رغدم حالده  .2

 (. 455-452الجيدة لدى المعتضد )

الشددددكوى مددددن الغربددددة 

رغم الحياة المنعمة فدي 

 ظل المعتمد.
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 توّحد البنى وتأويله موجودة فيهاالبنى المفككة ال القصيدة

للمددددددددرأة الظالمددددددددة 

 بالهجر(. 

 (. 467-456بنية مدح المعتضد وبني عّباد ) .3

ي نسووويم أموووا فووو .14

-479) الووووووووريح...

498.) 

)صدددددددورة المدددددددرأة 

البعيددددددددددة بسدددددددددبب 

 األهل(. 

 (.485-479بنية غزل ُيظهر فيها الحب ) .1

 (.498-485بنية مدح المعتضد وبني عباد ) .2

الشدددكوى مدددن األمدددراء 

الددددددذين انقلبددددددوا علددددددى 

 المعتضد.

 

 

 

عووووووووووووووذري إن  .15

-230) عووووووووذلت...

236 .) 

)صددددددددورة حسددددددددية 

للمددددددددرأة المبادلددددددددة 

 الحب بالحب(. 

ية غزل يتذكر فيها لقاء جسدي مع المحبوبة بن .1

 (.231-230بعد رحيلها )

بنيدة شددكوى مدن فددراق صدديقه وتمنددي عودتدده  .2

 (. 236-231إلى سالف عهده معه )

بدن تمنى عودة صديقه ا

رفق إلى العالقة القويدة 

 السابقة معه. 

 وجددت فقدد يددون،ز ابدن قصدائد فدي وجددت التي المقدمات هي فقط الغزلية المقدمات تكن لم      

 ألبدي مرسدلة قصدائد في منها أربعة قصائد، خمس في المقدمات هذه وجدت وقد الشكوى، مقدمات

 مدن مدع بالتدلمر زيددون ابدن أتهدم حينما جهور بن الوليد ألبي موجهة وواحدة ،(1)جهور بن الحزم

 ابتددأ مدا فمنهدا ا،طرحهد فدي المقددمات هذه تباينت وقد ،(2)ذكوان بني فتنة في الوليد أبي على تلمر

 :(3)قولهك الطبيعة، إشراك خالل من والتحسر بالبكاء

أْنِ  أ ل مْ  ْبِكي أنْ  ي   ِمْثلي على الغمامُ  ي 

الَّ  ما   يلِ ــــللا أنجمُ  أقامت وه  أت   م 

ْيطلُب    لت   البرقُ  ثأري و   النَّْصلِ  ُمْنص 

ْندُ  اع   ذيــــــال ب  لِت  ْتلِي منْ  ة   ت 

ق تْ  ر  ْبعُ  والْفت  ها الّثريا س  اة   وت 

مرُ  ُكنْ  إن الليالي ل ع  ال   ي  ْزُعها ط   ن 

آ وإنّ  بآدابي ت حلّتْ   ِربيِ م 

صُّ أُ  ا بالقِلى يلِف هْ  خ  م  أنَّ  وك 

ْطل ِعها  هرُ  ف ّرق   ما بِم  ْملي من الدَّ  ش 

ست ل ق د بلِ  ق ْرط  ْوِةعِ  في بالنَّ ْبلِ  م   النُّ

ةٌ  ْرِض  في لسانِح   ُعْطلِ  أْمنِيَّةٍ  ع 

بِيْ  ْحلِ  على الزمانُ  الفهمِ  لذي تُ ي   ذ 

                                                 

 .332 ،285 ،273 ،261 ص ، ورسائله زيدون ابن ديوان في القصائد هذه انظر( 1 )
 . 296 ص السابق، المصدر في القصيدة انظر( 2 )
 .263-261 ص ، السابق المصدر( 3 )
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 فعدل عمدا التراجع طلب وهي القصائد، هذه لّ ك في الثانية البنية مع تماماً  تتفق المقدمة وهذه

 المخاطبة، السياسية للسلطة مبطناً  هجائياً  نقداً  الجمالي، عباءة تحت تحمل التي النسقية بالمضمرات

 سدفاك مجدرم الحدزم فدأبو الحدزم، أبدي لددى ثدأراً  لده نأ ،هدذه الشدكوى بنية في يذكر مثلمافالشاعر 

 قيمدة وال زيددون ابدن قيمدة يقددر ال الحدزم فدأبو ،(ضدائع َتْتدل  ) مهمل ب  يْ طِ  الشاعر آداب و للدماء،

 فدي بالشداعر قدذف الدذي الحدزم ألبي رمز هي القاتلة، بسهامها الشاعر أصابت التي والليالي أدبه،

 واَجدهَ  ولكنده الشداعر، بدلداب تحلدى الحدزم وأبدو ، العقدار تصاباغ تهمة به ألصقت حينما السجن،

 بده يتصف ما شدة على والقلى، بالكره الشاعر يخص هو ولذا والصد، بالخيبات الشاعر طموحات

 والحكمة، والذكاء األدب لقيمة مقدر غير كارهاً  حاقداً أبو الحزم  يكون و تبعا لذلك وذكاء، فهم من

 ألبدي خطابده زيددون ابدن بها يفتتح التي الشكوى مقدمة خالل من بطنم هجائي نسق كله هذا وفي

 : (1)يقولالشكوى، وهذه األلم هذا إنهاء الحزم أبي من الشاعر يطلب الشكوى لهذه تبعاً  و الحزم،

ْدلِ  أفي ت رى واف ْتك   نأ الع  ِركْ  ف ل مْ   رسائِلِي ت  تَّ ا   ت  يْ  في لها وْةع  د  ْدِل؟ ي   ع 

 : (2)وقوله

م   نْ ل ئِ  ع  ما   ليس ما الواشون   ز  ْزع  ذّ   م  ْعِذرُ  ن ْصري في رُ ُتع   ُخْذليِ  في وت 

 :(3)وقوله

ْعلُ  هي لَّتْ  النَّ بٌ  أْنت   فهل بي، ز  اِدي لِ لِقيِ   ُمكذِّ لّ  أ ّنها األ ع   الِحْسلِ  ةُ ز 

 وتماسدكها، القصديدة بنداء فدي القدديم، الجداهلي العربدي المدنهج وفدق يسير بذلك زيدون وابن

 هنداك نإ بدل وحسدب، الغزليدة بالمقدمدة االفتتاح على قصائدهم بنى تقتصر لم نالجاهليو فالشعراء

دَ " شتى صور  الشدكوى أو والشدباب، الشديب عدن كالحدديث قصدائدهم، بهدا يفتتحوا أن الشعراء تعوَّ

 يالعربد للمدوروث مقلدداً  كدان زيددون ابدن أن الباحدث يرى وبذلك. (4)"الظعن حديث أو الدهر، من

 هدذه ولكدن أدبده، فدي عليده المسديطرة هدي كاندت المشرقي الموروث فسلطة تماماً، القديم المشرقي

 ترضدى تكدن لدم التدي السياسدية السلطة وهي أخرى سلطة أرضاء أجل من أدبه في تمكنت السلطة

 . القديم المشرقي العربي الموروث بمجاراة إال

 

 :نص تطبيقي -البنية المفككة والبنية المتماسكة

وقددد وضددح الباحددث هددذا الددرأي فددي المبحددث  ،مضددمونيةأدب ابددن زيدددون بالوحدددة ال يتصددف

السابق، وسيحلل الباحدث نصداً  في الفصل (بن زيدوناالموسوم بعنوان )السائد والمعزول في أدب 

                                                 

 .267 ص ، ورسائله زيدون ابن ديوان زيدون، ابن( 1 )
 .268 ص السابق، المصدر( 2 )
 .270 ص ق،الساب المصدر( 3 )
 . 86 ص ،(أنموذجاً  المدح قصيدة) األموي، العصر نهاية حتى العربية القصيدة بنية وهب، رومية،( 4 )
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، رغم ما يبدو فيه من تفكك بنيوي ظداهر، إْذ إن اً يوضح فيه إنسجام الخطاب األدبي وتماسكه ثقافيِ 

البنى المفككة ما هي إالّ بنًى سطحية لما يجول في نفس الشاعر، يمكن تأويلها بمدا يؤكدد فكدرة تلك 

 الوحدة الموضوعية التي قال بها الباحث. 

ختارها الباحث هي قصيدة صاغها الشاعر فدي تهنئدة أبدي الوليدد ابدن جهدور، القصيدة التي ا

 . (1)بوالية الحكم، وقد إفتتحها بقوله

ام ِ  ا عيناكِ  ما للُمد  با ِعطف اكِ  ُتْديُره  ِمْيلُ في ُسكِر الصَّ  ف ي 

وتظهر البنية المفككة فدي هدذه القصديدة فدي ثدالث صدور، فتشدعر القدارئ فدي أول األمدر بتفكدك    

القصدديدة وعدددم إنسددجامها، ولكددن القددارئ المحلددل يفهددم انسددجام هددذه البنددى المفككددة، ومدددى قدددرة 

لقصيدة ببعضها بعضداً، ممدا ينتهدي فدي نهايدة األمدر إلدى القدول العناصر البنائية على ربط أجزاء ا

 بوحدة القصيدة الموضوعية. 

 البنية األولى: بنية الغزل. 

 : (2)امتدت هذه البنية في إثني عشر بيتاً، كما يلي

ا عينووووووووواك ِ  - 1 ام ِ ُتوووووووووْديُره   موووووووووا للُمووووووووود 

 

ووواكِ  وووبا ِعطف   فيميووولُ فوووي ُسوووكِر الصَّ

ْجوووووووِت لعا – 2  ز  وووووووالَّ م   شوووووووقيِك ُسوووووووالف هاه 

 

ووووووْذِب ل موووووواُكِ  ع  ْلِمووووووِك أو ب  ووووووُروِد ظ   بِب 

لْ ما عليِك  – 3  ْةُت لك الهووى –ب  ح   وقد م 

 

ظووووْوِة المْسووووواِك فووووي أن ا فُووووْوز  بِ   ح 

ى -4  ووووود  ووووورَّ بِوووووي  الصَّ وووووا أْن أة  اهيوووووك ظلُم   ن 

 

ي عووووووود  أراكِ  ووووووال  الوووووورَّ ووووووأ  ون  ْرح   ب 

 واهوووووووا  لِِعْطفِوووووووِك !! والزمووووووواُن كأّنموووووووا -5 

 

اكِ  وووووارُتُه بُِبوووووْرِد ِصوووووب  ة   ُصوووووبِغْت ت 

ووووووا ل  ق   -6  ْهمووووووا  ط  وووووور  ُطُولُووووووه     والليوووووولُ م   صَّ

 

وووواكِ  فِوووول  الرقيووووُب وه   هوووواتِي وقوووود ت 

ال مووووووووا اْعتوووووووولَّ الّنسوووووووويُم ف ِخْلُتووووووووهُ  -7   ول ط 

 

ّقووووْت فاْقتةووووْت شووووكواِك  ووووْكواي  ر   ش 

وووووووووة   -8  ليَّ ة  النوووووووووؤوِم خ  وووووووووأْل فِي ِسووووووووون   إن ت 

 

ووووووواف   ال موووووووا ن  اِك ف ل ط  ووووووور   ْرِت فوووووووّي ك 

ْحتبِوووو -9  ووووادي القِلووووىأو ت   ي بووووالِهْجر فِووووي ن 

 

وووواكِ  لْلووووُت إلووووى الِوصووووال ُحب   ف ل كووووم ح 

وووووى ن   -10   فِسوووووي فأنوووووِت جميُعهووووواأّموووووا ُمن 

 

 يووووا ليتنووووي أصووووبحُت بعووووض  ُمنوووواِك  

اُر ُ  -11  وووووز  وووووطَّ م  صووووولِِك حوووووين  ش  وووووْدُنو بو   ي 

 

ووووووواكِ  ووووووولُ ف  ب  ْهوووووووٌم أكووووووواُد بوووووووه أُق   و 

ووووووووْدرةٍ ولووووووووئن ت   -12   ووووووووُت الّرشوووووووواد بِغ  ّبْ ن   ج 

 

اِك  ووو  وويَّ تيوور ه  ْهووو بِووي فووي الغ   لووم ي 

 

                                                 

 .351-343( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1)

  .346-343( المصدر السابق  ص 2)
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إن مدار الخطاب في بنية الغزل يتمحور حول المحبوبة المخاطبة، َفَعلى المستوى المعجمدي 

َبا والِعْطف كما يلي:   ظهر التكرار للفظتي الصَّ

با سكران لص يميل في سكر الّصبا  ( 1با )بيت الصَّ  - ِِ  غر سنها = صغيرة في الّسن. الصَّ

با ثوب جميل موشى بوصلك = صدغيرة  ُصبغت ... ببرد صباك  ( 5با )بيت الصِّ  - ِِ الصَّ

 وجميلة.

 وقد انفتح التكرار على داللتين واضحتين هما: صغر عمر المحبوبة وجمالها الفّتان. 

 أما لفظ )الِعطف( فقد تكررت كما يلي: 

 يهتز جانباك الجميالن لصغر سنك.  عطفاِك  يميل .. ( 1ِعطفاِك )بيت  -

 جانباك الجميالن يبعثان الدهشة لجمالهما.  واًها لعطفك  ( 5عطفك )بيت  -

وقد أكد هذا التكرار داللتي الِصغر والجمال للمحبوبة المخاطبة في بنية الغدزل هدذه، ولدذلك 

اللددة بددين لفظتددي المسددواك يشددتهي الشدداعر وصددل المحبوبةالجسدددي ويتمندداه، وقددد ظهددرت هددذه الد

 واألراك، كما في قوله: 

المسدواك حظدي بتغرهدا ويتمندى هدو ذاك  وة المسدواك فدي أن... بحظد ( 2المسواك )بيت  -

 )وصال جسدي(.

األراك ارتددوى مددن ثغرهددا وهددو يتمنددى ذاك  ونددال الددري عددود أراك  ( 4األراك )بيددت  -

 )وصال جسدي(. 

وز( داللة كبيرة على صعوبة الموقف، وعظم الفرحة به إن ولعل إستعمال الشاعر للفعل )أف

تحقق له ذلك، إذ الفوز يحتاج إلى صبر، لكن الفرحة ال تعدلها فرحة، وقد أكدت المقابلة التي عمدد 

إليها الشاعر في البيت الرابع، حقيقة حالة المشتهية لوصال المحبوبة الجسدي رغم صدها لها، كما 

 يلي:

 العطش َضاّر به. أضّر بي الصدى  ( 4الصّدى )بيت  -

 االرتواء متحقق لعود األراك وليس له.  نال الّري عود أراك  ( 4الّري )بيت  -

 فالشاعر يتمنى االرتواء )الوصال( بقرب المحبوبة، ألن حاله صدٌّ وهجر منها. 

ام الددذي أّكدددها التضدد / إشددتهاء الوصددال / الّصددد والهجددر(،وهددذه الدددالالت الثالثددة )الجمددال 

 استخدمه في هذه البنية، كما يلي: 

 * التضام الدال على الجمال واالشتهاء )ألفاظ الخمر(:   

 المحبوبة جميلة ُتْسكرمن يراها )الجمال(.  ( 1الُمداَم )بيت  -

 المحبوبة ِصَغُر سنّها ُيْسِكر )الجمال(.  ( 1ُسْكر )بيت  -

 شتهاء الوصال(. رضابها الشهي لعاشقيها )اوبة مزج يتمنى من المحب ( 2ُسالف )بيت  -
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 الدال على إشتهاء الوصال )ألفاظ الحب(:  التضام* 

 يشتهي الوصال بالتقبيل.  ( 2)بيت  عاشقيك -

 الهوى الخالص له.  ( 3)بيت  الهوى -

 الدال على الّصد والهجر: التضام* 

 المحبوبة الظالمة.  ( 4الظلم )بيت  -

 حال الشاعر مع المحبوبة حال العطشان الهالك من العطش.  ( 4الّضرر )بيت  -

 يشكو الشاعر من علّة هجر المحبوبة.  ( 7اعتّل، شكوى )بيت  -

 المحبوبة هاجرة كارهة للشاعر.  ( 9الهجر، الِقلى )بيت  -

 الشاعر يتوهم الوصل وهو غير موجود.  ( 11شّط، وهم )بيت  -

 ة. المحبوبة غادر ( 12غدرة )بيت  -

 المحبوبة غاوية ُمِضلّة.  ( 12الِغّي )بيت  -

وبذلك يلحظ الباحث انسجام النص في داللته المعجمية على القضايا الرئيسية الثالثة، وهي )جمدال 

 المحبوبة واشتهاء وصلها وصّدها عن الشاعر(.

ّية علددى المسددتوى الددداللي تظهددر عالقددة اإلجمددال والتفصدديل مددن البيددت األول، فالعتبددة النصدد

 )البيت األول(، هو إجمال  لكثير من األبيات التي جاءت بعده، كما يلي:

 ما للمدام تديرها عيناك

 )المحبوبة فاتنة مشتهاة(

 البيت األول

( = الخمدر ألدّذ مدع 2هاّل مزجت لعاشقيك سالمها )بيت  

 التقبيل.

( = 3بددل مددا عليددك... أن أفددوز بحظددوة المسددواك )بيددت 

 يشتهي التقبيل.

( = 4بي الصدى... ونال الدري عدود أراك )بيدت أضّر 

 يشتهي التقبيل.

( = يشرب الخمدر 6هاتي وقد غفل الرقيب وهاِك )بيت 

 معها ويقبلها.

( = هددي أغلددى 10أمددا منددى نفسددي فأنددِت جميعهددا )بيددت 

 أمانّيه.

 تفصيل  إجمال

 

، وهو يدل على ( مرة14وقد ساد الزمن الماضي في هذه البنية، إْذ تكرر الفعل الماضي )   

( مرات للداللة على جمالها الذي ال شك 7تغّير حالها عنه وصّدها، أما الزمن الحاضر، فقد تكرر )
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فيه، ولذا هو يصارع في الوقت الحاضر جمالها اآلسر رغم صّدها وهجرها، ولذلك يكثدر الشداعر 

 من األفعال الماضية للتذكر وإقامة توازن نفسي.

 راع بين ثنائية الواقع والحلم، كما يلي:ويظهر في هذه البنية الص

رقم 

 البيت
 الحقيقة

رقم 

 البيت
 األمنية

 هال مزجت لعاشقيك سالفها 2 ما للمدام تديرها عيناك 1

 أفوز بحظوة المسواكِ  3 محضُت لِك الهوى 2

 أفوز بحظوة المسواكِ  3 أضر بي الصدى.. ونال الري عود أراكِ  4

 اقتضت شكواك 7 شكواَي رقت 7

 يا ليتني أصبحت بعد مناكِ  10 حللُت إلى الوصال حباك 9

 أقّبل فاكِ  11 يدنو بوصك وهم 11

 ---  تجنبت الرشاد بغدرة 12

 ---  لم يهو بي في الغي غير هواكِ  12

 

ويتضح للباحث أن أمنيدات الشداعر مدن محبوبتده أمنيدات ماديدة جسددية تتمثدل فدي اإلشدتهاء 

فقد كانت محكومة بعاطفدة الحدب فدي بدايدة األمدر، ولكنهدا فدي النهايدة الجسدي، وأما حقائقه معها، 

 تتحول ليحكمها العقل، الذي ُيِقّر بعدم فائدتها له، فهواها غّي وغدر سيهلكه إْن إستّمر فيه. 

فيمدا يتصدل بالمسدتوى البالغددي، ظهدرت الصدور البيانيدة )التشددبيهية واإلسدتعارية( فدي بنيددة 

 الغزل، كما يلي: 

 ( )ما للمدام تديرها عيناك(.1تاة جميلة تدير الخمر )البيت عيناك ف -

 ( )نال الّري عود أراك(. 3المسواك حبيب َقبََّل ثغرها )البيت  -

( )الزمددان كأنمددا ُصددبغت 5ُعْمددر المحبوبددة الصددغير ثيدداب جميلددة ملونددة تددّزين الددزمن، )البيددت  -

 غضارته(.

 يم فخلته شكواي(  ( )إعتل النس6النسيم إنسان مريض بسبب هجرها )البيت -

 ( )يدنو بوصلك حين شط ّمزاره(. 11الوصال إنسان راحل مهاجر )البيت -

 ( )لم يهو بي في الغّي غير هواِك( 12هوى المحبوبة إنسان غّدار ُمغٍو )البيت  -

يستنتج الباحث من اإلستعارات والتشبيهات التي سبقت، أن ثّمة تحوالً فدي هدذه الصدور مدن 

تحول أفكار الشاعر عن ( مما يدّل على 12، 11، 6البيت ( نحو السلب )5 ،3، 1اإليجاب )البيت 

المحبوبة من عدم العقل إلى العقالنية فالمحبوبة رغم جمالها اآلِسر، إال أنها هاجرة، ولذا ال ُبّد مدن 
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يظهدر  وتركها، ألن اإلستمرار معهدا غدّي وضدالل، وبهدذا يظهدر اإلنسدجام بدين أجدزاء الصدورة، 

في الداللة الثالثية التي ذكرها الباحث وهي )الجمدال، والوصدل والهجدر(، بدين كدل ضا أياإلنسجام 

سدالفاً أن ابدن زيددون يصدور المحبوبدة فدي مثلمدا ذكدر للباحث تبددىمستويات النص التدي سدبقت، وي

مقدمته الغزلية بالمشتهاة المطلوبة، ويصدور ذاتده بالالهدث وراء هدذا الحدب المضدلل المهلدك، فهدو 

(، ولدذا 8)بيدت  وهي تنعم بأحلى الليالي الهانئدة ال يعرف للنوم طعماً  و(، 7الحب )بيت يشكو من 

(، فكدل 11(، أو أن يكون جزءاً يسيراَ من حياتها )بيت 10هو يتمنى أن يصبح بعض أمانّيها )بيت

ا هذه الدالالت الثقافية تؤكد تحّول الشاعر الفحدل إلدى أنثدى باكيدة شداكية ال يعدرف الندوم بسدبب هدذ

تؤكد هذه الدالالت الثقافية صناعة األنثى الفحل والسعي لتفحيلها، والحب، الذي هو مرض  ودواء، 

فتبدو بصورة الّجبارالمهلك،الذي ال يعرف الحب وال يريده، وبهذا التصدور الثقدافي المدوروث مدن 

ة المحبوبدة أالّجدواني، يسدعى لتحويدل هدذه المدر الثقافة العربية يتأكد للباحث أن مضمر ابدن زيددون

المبتغاة المطلوبة إلى أنثى مزّورة يحب كراهيتها، وتحطيم أنوثتها، فحبها مرض  وداء يسلب اللُّدب 

ويهلكه، ولذا هي ضالة ُمِضدلّة ال تعدرف إالّ الغدّي والضدالل، وهدذا مدا صدّرح بده ابدن زيددون فدي 

تؤكدد كراهيدة الشداعر لهدذه (، فبنيدة المقدمدة الغزليدة هدذه 12البيت األخير من البنية، وهو )البيدت 

المحبوبة، التي هي بنية سطحية / قناع، لسياسة أبي الوليد المهملة للشاعر، وبالتحليل للبندى التاليدة 

 سيتحقق صدق هذا الرأي. 

 البنية الثانية: بنية المدح ألبي الوليد بن جهور: 

 :          (1)متدت هذه البنية في عشرين بيتاً، كما يليا

ْهووووو –13  ورّي أبوووووي الوليوووووِد خالئوووووقٌ للج 

 

وواُم البوواكي  م  ُه الغ  ك   كووالّروِض أْةووح 

بٌ ملِووووو -14  وووووذَّ ِمنوووووُه ُمه  ر  ُسووووووُس الده   ُك ي 

 

ْيوووووووُر ِموووووووال ِك  وووووووْدبِْيُر ُ لِلُمْلوووووووك خ   ت 

ى -15  وووووار  ى ج  ووووود  وووووا ت  الم  ا ف  ْعووووودم   أبوووووا ُ ب 

 

اكِ  وووووووت ال ُ بوووووووين الفووووووووت واإلْدر   ف 

وووووْدُر ُ وُنجُ  –16  ووووواِر وب  وووووْمُس الّنه   وُموووووهُ ش 

 

اكِ  وووووووٍد وِسوووووووم   أبنووووووواُؤ ُ ِموووووووْن ف ْرق 

ْهووور  كواكوووبٍ  -17   يستوِةوووُح الّسوووارون  ز 

 

 ِموووووْنُهْم ُتنِْيووووور تياهوووووب  األْحوووووال ِك  

 ُبشوووووراك يوووووا دنيوووووا وبشووووورانا معوووووا   -18 

 

وووواكِ  ت   هووووذا الوووووزيُر أبووووو الوليووووِد ف 

اِموووة   -19  م  وووْوب ت  وووت  ص  ح  وووْت ِجناُنوووِك ت  ع  ن   ي 

 

اُموووووِك وأْسوووووُتلِذ  صوووووفت ووووواكِ جم  ن   ج 

ةُ ُثووووووّم إْن أ ْةوووووولْلتِها -20   ُتْكفووووووى الّسووووووياد 

 

ووواِك  وووْرو  ف ْهوووو  ُهن  ِت السَّ ووود   ومتوووى ف ق 

وووووِمْعت  بواِحوووووٍد ُجِمعوووووْت لوووووه –21   وإذا س 

 

ُق المحاسوووِن فوووي األنوووامِ  اِك  فِووور  وووذ   ف 
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ووووووِكينةٍ  -22 ووووووْوُد س  ة وط  وووووواِدر  ووووووام ب  ْمص   ص 

 

ووووواِك  ووووواٍت وِجوووووْذلُ ِحك  اي  ووووووا ُد ت   وج 

ْلوووو -23  ووووُد فووووي الّسووووماِح، وجاهوووولٌ ط  نَّ  ّق ُيف 

 

ِشووووفُّ النووووار  بووووالمحراِك    ْست   موووون ي 

وووواِل ُبِمْهوووورقٍ  -24  ُع الةوووومير، إذا أج  وووون   ص 

 

وووواكِ  ووووٍل وفووووي إْيش  ه   ُيْمنووووا  ُ فووووي م 

ووووة فووووي ِخووووالل ُسووووطْوِر ِ  -25  ووووم  البالت  ظ   ن 

 

ْظوووم  ال لوووى الّتووووِم فوووي األسوووالِك   ن 

ى -26  ووووواد  ُه الزمووووواُن  ن  ووووواِعي  س   ُمنافِسوووووا  م 

 

فوووووواِك  ْزِت ُكوووووولَّ ف ْةوووووويل ٍة ف ك   أ ْحوووووور 

ر  ُ النووّدى -27  ْجنووا ُ سووام  ووا الووورُد فووي م   م 

 

ْعِض ُحووووووووووالٍك  ليوووووووووا  إالّ بِوووووووووب  ح   ُمت 

ُم أِرْيُجوووووهُ  -28  ّموووووو  وووووال، وال المسوووووُك الن   كَّ

 

وووووووووواِك  ن  ْسووووووووووِم ث  ّطوووووووووورا  إالّ بِو  ع   ُمت 

وووووووعٍ  -29  جَّ وووووواُء ُمر   اللّهووووووُو ِذْكووووووُرِك ال ِتن 

 

ْفوووو ووووواكِ ي    ت نُّ فووووي اإلْطووووالِق واإلْمس 

ْت إليووووووووِك بِأ وليائِووووووووِك ِهووووووووّزةّ  -30  ووووووووار   ط 

 

اِك  ووووفُا قُلوووووُب ِعوووود  ووووا أ س  ْهفُووووو ل ه   ت 

وووووونائِه -31   يووووووا أيّهووووووا القمووووووُر الووووووذي لِس 

 

ووْبُع فووي األْمووالِك  ْعُنووو السَّ ا ُ ت  وون   وس 

هووووا –32  ان  ل ْكووووت  ِعن  ووووِة إْذ م  ُح الّرياس  وووور   ف 

 

ووووروس بِ  ُح الع  وووور   ِة اإلْمووووالِك ِصووووحّ ف 

ود  فوي النُّهوى –33  ْن قال : إّنك ل ْسّت أْوح   م 

 

ان  باإلشووووووراِك  وووووود   والّصووووووالحاِت ف 

( 8يوجه ابن زيدون الخطاب ألبي الوليد بن جهور، وقد أحداَل إليده بضدمير الغائدب )هدو( ) 

الشداعر مرات، كما أحال إليده بضدمير المخاطدب )أندَت( مرتدان، وقدد ظهدر االلتفدات فدي اسدتعمال 

اإلحداالت النصدية دالالت ( مرات،قاصداً أبا الوليدد بدن جهدور، ولهدذه 8لضمير المخاطب )أنِت( )

ستعمال الشاعر للضمير الغائدب )هدو( أكثدر مدن ضدمير المخاطدب )أندَت(، يددلُّ علدى ُبْعدِد خَفية، فا

ن الشداعر كدان األمير نفسياً عن الشاعر، فهو غائب وبعيّد عن حياة الشاعر، وهدذا هدو الحدق، إذ أ

بعد خروجده مدن سدجن أبدي الحدزم بدن جهدور، وهدو يعدود هدذه المدرة  إشبيليةبعيداً عن قرطبة في 

تحدول الخطداب مدن المدذكر المخاطدب إلدى المؤندث ال حظدوة لددى أبدي الوليدد، و لطامعاً في أن يند

الهداجرة، (، له داللة على أن ثمة ترابطداً واضدحاً بدين األنثدى المحبوبدة الصدادة 30-26الحاضر )

التي ظهرت في البنية األولى )بنية الغزل( وبين أبي الوليد بن جهور، مما يؤيد رأي الباحث القائل 

ستعمله الشداعر قناعداً للحدديث ى المذكورة ما هي إال مضمر سطحي اأّن األنث ، علىبتوحد الداللة 

عالقداً بدين كدال البنيتدين عن أبي الوليد بن جهور، وإقصائه للشداعر، وهدذا بدالطبع يخلدق تواشدجاً وت

 ليصبحا بنية واحدة، األولى مضمرة والثانية معلنة، ويسهم هذا في إنسجام النص المفكك وتماسكه. 

علددى المسددتوى المعجمددي ظهددر التكددرار والتددرادف والتضدداد، أمددا التكددرار فقددد كددان للفظددة 

 )الغمام( ولكنية )أبي الوليد(، كما يلي: 

 الغمام ينهمر بسبب أخالق أبي الوليد الرفيعة.  ( 13)البيت  كالروض أضحكه الغمام الباكي -
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الغمددام منهمددر بسددبب أخددالق أبددي الوليددد  ( 19ينعددت جنانددك تحددت صددوب غمامددة )البيددت  -

 الرفيعة. 

فتكرار لفظة الغمام دلت على صفة الكرم التي يتحلى بها أبو الوليد بدن جهدور، أمدا ُكنيدة )أبدي  -

 لى رفعة أخالق أبي الوليد، ورفعة قدره منذ نعومة أظافره. الوليد( فقد تكررت للداللة ع

 أبو الوليد عالي األخالق. ( 13للجهوري أبي الوليد خالئق )بيت  -

 أبو الوليد عظيم المكنزلة )وزير( رغم صغر ّسنه. ( 18هذا الوزير أبو الوليد فتاِك )بيت  -

واألخدالق والشدهرة، ومدن األلفداظ ظهر الترادف في هذه البنية في األلفاظ الدالة على الحكدم 

التددي وردت لدددى ابددن زيدددون، وجدداءت مترادفددة لتدددل علددى أن أبددا الوليددد خيددر الملددوك فددي الُحكددم 

 والسياسة، األلفاظ التالية: 

 هو َملِك  ُمَد ّبر.  : ُمْلك: تدبيره للُمْلِك خيُر ِمالَك 14بيت  -

 جمع أسباب الملك كلها. هو هناك : السيادة: ُتلقى السيادة ثم إن أضللتها... ف20بيت  -

 هو مالك الرياسة.  : الرياسة: فرُح الرياسة إْذ ملكت عنانها... 32بيت  -

 أما الترادف الدال على األخالق، فقد ظهر في األلفاظ التالية كما يلي: 

 أخالقه رفيعة جميلة.  : خالئق: للجهوري أبي الوليد خالئق كالروض 13بيت  -

ُرو:20بيت  -  حاز األمير الرفعة والبهاء.  ومتى فقدت الّسرو فهو هناك  : السُّ

 حاز األمير كل المحاسن.  : محاسن: جمعت له ِفَرُق المحاسن 21بيت  -

 نال األمير كل الفضائل.  : فضيلة: أحرزت كل فضيلة 26بيت  -

األميددر هددو األفضددل فددي  : الصددالحات: مددن قددال إنددك لسددت أوحددد فددي الصددالحات 33بيددت  -

 الصالحة.  األعمال

أخر األلفاظ المترادفة لدى إبن زيدون فدي هدذه البنيدة األلفداظ التدي دلدت علدى شدهرة األميدر 

 وعلّو مكانته بين الملوك، األلفاظ التالية:

 األمير دليل كل تائه.  : البدر: شمس النهار وبدره ونجومه 16بيت  -

 يل كل تائه. األمير دل : الكوكب: يستوضح السارون زهر كواكب منهم 17بيت  -

 هو قدوة لكل من أراد الرفعة.  : القمر: يا أيها القمر الذي لسنائه... تعنو السبع 31بيت  -

تدددل علددى كددرم أبددي الوليددد ورفعددة ، وحاهددا المعجددم حددظ الباحددث أن هددذه الدددالالت التددي أويل

 أخالقه وحسن إدارته وحكمته، ولذا هو مشهور ال يمكن ألحد أن ينكره. 

كاء المعجمي ساعد كثيراً على خلق انسجام نصي واضح في بنية المددح هدذه، ولعل هذا اإلت

حدداول الشدداعر تأكيددد صددفات فلقددد ولددذا جدداء التضدداد مقويدداً لمددا مددّر ذكددره مددن صددفات أبددي الوليددد، 

 الممدوح العالية القدر من خالل التضاد، إْذ تظهر األشياء بضدها، لتبدو أوضح، كما يلي: 
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سدكاب المطدر، وقددر جمدال الدروض يكتمدل بان  البداكيالغمدام  أضحكه: كالروض 13بيت  -

 األمير يزداد بكرمه. 

بندو جهدور كواكدب  األحدالل  غياهدبكواكب منهم تنير  زهر: يستوضح السارون 17بيت  -

 تنير الظالم )مشهورون وعادلون(. 

تجددها لددى السيادة الضائعة عند الملوك اآلخدرين  ... أضللتهاالسيادة ثم إن  ُتلقى: 20بيت  -

 الجهاورة فقط.   

األمير شاعر  َفّذ في   إيشاكوفي  مهل: صنع الضمير، إذا أجال بمهرق   يمناه في 24بيت  -

 أناته وفي سرعته. 

مجلس األمير وذكدره   اإلمساكو اإلطالق: اللهو ذكرك ال غناء مرجع    يفتّن في 29بيت  -

 .خير من الغناء الجميل الملحن بين الوقوف واإلطالق

أندت )األميدر( خيدر النداس صدالحاً   باالشدراكَفدَداَن  الصدالحات: من قدال إندك... و33بيت  -

 ومن لم يقل بهذا فهو مشرك.

 وقد ارتبطت أجزاء هذه البنية بعالقة اإلجمال والتفصيل، كما توضحها األمثلة التالية: 

( للجهدددددوري أبدددددي الوليدددددد 13)بيدددددت 

    خالئق

 

 

 

 

ذب   تدددبيره للملددك ملددك يسددوس الدددهر مندده مهدد

 (. 14خير مالك )بيت 

 (.16شمس النهار وبدره ونجوم )بيت 

يستوضددح السددارون زهددر كواكددب مددنهم )بيدددت 

17.) 

 تفصيل أخالق أبي الوليد  إجمال أخالق أبي الوليد

  

  المحاسن(: ُجمعت له فرق 21)بيت 

 

 

 

 

 

صمام بادرة، طود السكينة   جواد غايدات، جدذل 

 (22ت( )بي1حكاك)

 (. 23طلق يّفند في السماح )كريم( )بيت 

َصددَنُع الضددمير إذا أجددال بمهددرق )شدداعر( )بيددت 

24.) 

نظددم البالغددة فددي خددالل سددطوره )أديددب بليددغ(  

 (.25)بيت 

                                                 

، انظر ديوان ابن  ر. بادرة: حدة. جذل حكاك: غصن شجرة تحتك به اإلبل الجربى لتبرأ( صمصام: سيف بتا1)
 .348-347زيدون و رسائله ، ص 
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 تفصيل محاسن أبي الوليد  إجمال محاسن أبي الوليد

    

  فكفاك فضيلة(: أحرزت كل 25)بيت 

 

 

 (.27خاللك يتحلى به الورد )بيت 

 (.28ثناك يزيد المسك جماالً )بيت 

 (.29ذكرك يشيع الطرب حين سماعه )بيت 

 تفصيل هذ  الفةائل  إجمال فةائل أبي الوليد

 

ويلحظ الباحث أن كل هذه الصفات المجملة والمفصلة ألبي الوليدد بدن جهدور، هدي مقددمات 

 لنتيجة ما داخل النص، تظهر في نهاية البنية، وهذه النتيجة هي: 

 (. 32)بيت  الرياسة فرحة بك  -

 (. 33)بيت  أنت خير الناس الصالحين ومن لم يقل بهذا فقد أشرك  -

جاءت الصور واإلستعارات في هذه البنيدة، مؤيددة لمدا سدبق ذكدره مدن صدفات رفيعدة ألبدي 

 الوليد بن جهور كما يلي:

 خالئق األمير كالروض العاطر   :13بيت  -

       الروض إنسان  يضحك          
 األمير كريم.

 

 أبو الوليد شمس      :16بيت  -

 أبو الوليد بدر 

 أبو الوليد نجم 
 

 األمير متصف  بالعلياء والسناء والرفعة. 

 

  بنو جهور مساعدون لآلخرين / هداية للسائرين. : بنو جهور كواكب مضيئة 17بيت  -

 أبو الوليد كريم.  : كرم أبي الوليد غيوم ممطرة 19بيت  -

 األمير شجاع.  أبو الوليد سيف بتار : 22بيت  -

 األمير حليم.  أبو الوليد جبل راسخ 

 األمير مبادر.  أبو الوليد حصان سابق 

 األمير قربه فيه الخير )كريم(.  أبو الوليد غصن حكاك)دواء لكل مرض( 

 األمير حكيم.  مهرة سعيدة بفارسها  : الرياسة23بيت  -

 األمير شاعر.  : شعره آلل  مصنوعة بدقة وإحكام 25بيت  -

 األمير )كريم(.  : الندى شخص يتصف ببعض ما يتصف به األمير 27بيت  -
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 األمير صفاته حميدة ومعروفة.  : المسك يأخذ عطره الزكي من صفات األمير 28بيت  -

 األمير ال مثيل له.  عن بلوغ ما حّصل الملوك : أبو الوليد قمر تدل 31بيت  -

فهددذه الصددور تؤكددد رفعددة أخددالق أبددي الوليددد وعلددو قدددرها، وهددذا بددالطبع يجعددل مددن الددنص 

الشعري نسيجاً ال ِمَزق فيه، وبسبٍب مدن هدذه الصدفات يفتدتح الشداعر البنيدة الثالثدة مدن هدذا الدنص 

 الشعري بالطلب )قلدني األمر الجميل(. 

 :  (1)الثة: بنية الطلب المباشرالبنية الث

وووووووهُ  .34 لّوووووووْدني الووووووورأي  الجميووووووول ، فإنَّ  ق 

 

اِك  وووووووٍة وِعووووووور  ْي ِزْين  وووووووْوم  ْسووووووويِي لِي   ح 

ووووووووا   .35  ن   وإذا تحووووووووّدثِت الحوووووووووادُث بالرَّ

 

ا إلّوووووووي ف قُووووووولْ لهوووووووا: إّيووووووواكِ  وووووووْزر   ش 

ْجُههُ  .36  ْعبُِس و  ْزِم ي  اِن الع  م  اكِ للخطوووووِب والخلُوووووُق الّنووووودي الّةووووو ُهو  في ة   ح 

ف  ِعوووووووووزُّ ُ  .37  ووووووووواع  ووووووووومَّ ّداِرّي ت ة   وأح 

 

ووووووووداِك  مْسووووووووحٍق وم   ل ّمووووووووا أُهووووووووين  ب 

اجووووبٌ  .38   والووووّدجُن للشوووومِس الُمنِْيوووورِة ح 

 

ووووووارِم الفتوووووواِك  ى الصَّ ْثووووووو   والجفوووووون م 

ُتك  التوووووي لوووووو أنّهوووووا .39  أ ْتوووووك  ِصوووووحَّ ن   ه 

 

ووووووواِور   وووووووْخٌص أُح  ووووووواكِ ش  ن    ُ ل قُْلوووووووُت: ه 

ياُتووك   .40  ووْت ح  ام  لْ د  ووز   مووا اْسووُتِدْمت  ف ل ووم ت 

 

ووووووال ِك  ْعوووووود  ه  ْحيووووووا  بِووووووك  األخطوووووواُر ب   ت 

 جاء الطلب في هذه البنية مرتباً من األكثر أهمية إلى األقل أهمية، كما يلي:  

ولّنددي وزارة المشددورة إْذ هددو ال يريددد أن يكددون هامشددياً، بددل  قلدددني الددرأي الجميددل  -34

 عما يدور منها من أحداث.  مشاركاً في سياسة الدولة، ومسؤوالً 

ادفدددع عندددّي المسددداوئ  وإذا تحددددثت الحدددوادث بالرندددا   شدددرزاً إلدددّي فقدددل لهدددا إيددداك  -35

 والخطوب. 

اللغوية  إلى إضمار األنساقوالشاعر بهذا يستعمل اللغة المراوغة، ويعمد من خالل الجمالي 

ى األميددر أبددي الوليددد، المخاتلددة، التددي تددبطن عكددس مددا تظهددر، فالشدداعر غيددر راٍض عددن حالدده لددد

فددالحوادث تنظددر إليدده شددزراً، ودون أن ينحيهددا األميددر عندده، كمددا أندده ُمْهَمددل  لديدده، فهددو بددال وظيفددة 

سياسية هامة، ولذا يطلب )قلّدني( ويرى الباحث أّن الشاعر يقصد بالحوادث أبدا الوليدد، فدالحوادث 

ما بمؤخرة العين، وهي تدل على  تنظر إليه شزراً، والنظرة الشزر هي النظر باحتقار إلى شخص

الغضب والتحقيدر، ولعدل هدذا مدا يضدمره الشداعر بهدذه اللغدة المخاتلدة، كمدا أّن الشداعر بإسدتعماله 

 (:37لبعض األلفاظ والتراكيب؛ ليوحي بمضمرات نسقية قدحية، كقوله في البيت )

                                                 

 . 351-350( ابن زيدون، ديوان اْبن زيدون ورسائله، ص 1)
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ف  ِعوووووووووزُّ ُ  ووووووووواع  ووووووووومَّ ّداِرّي ت ة   وأح 

 

وووداكِ  مْسوووحٍق وم   (1)ل ّموووا أُهوووين  ب 

فالشاعر يظهر أنه عطر إزداد عطره لّما أُهين وُسِحق، وإستعمال الشاعر للفعل )أهدين( فيده داللدة  

على مضمر هجائي، إْذ حاله لدى أبي الوليد حالة إهانة وذل، وهو بهذا الوصدف ينسدف تمامداً كدل 

تدده، الصددفات التددي ألصددقها بددأبي الوليددد بددن جهددور فددي بنيددة المدددح، ولددذلك هددو يمعددن فددي مدددح ذا

 (:38وإختراق أبي الوليد هجاًء، وذلك في قوله في البيت )

ارِم الفتاكِ  ى الصَّ ثــْو  اجـٌب       والجفــن م   والّدجُن للشمِس الُمنِْيرِة ح 

إذ هو يشير إلى أنه وإن سجن، فالشمس يحجبها السحاب، والسيف يحويه الغمد، فهو شدمس 

أبدي الوليدد،  -ي البيت السابق من أنه )أهدين( لددى محبوبة وسيف مغمد، وهو بهذا يؤكد ما ذكره ف

وأبو الوليد ال يقّدر قيمة األشخاص رفيعي القدر أمثال الشاعر، والشاعر في البيدت األخيدر يضدمر 

 معنى ساخراً، إذ يقول:  

ـال كِ  ْعـد  ه  ْحيا  بِك  األخطـاُر ب  لْ        ت  ز  ياُتك  ما اْسُتِدْمت  ف ل م ت  ْت ح   دام 

عر يذكر أن أبا الوليد يعرف منازل الناس ويقدرها، وهدو بهدذا يسدخر مدن سياسدة أبدي فالشا

الوليد، ألّن هذا المعنى يتناقض تماماً مع ما أورده من قوله )قلّدي(، الدال على إهمال قدر الشاعر، 

 و)أهين( الدال على واقع اإلهانة الذي يعديش، والبيدت الثدامن والثالثدين الدذي يددل علدى أنده شدمس

محجوبة وسيف مغمد كما ذكر سابقاً، إْذ هو يحاول من خدالل اللغدة المراوغدة / الجمدالّي، إضدمار 

 النسق الهجائي الخفّي. 

ويرى الباحث أّن بنية الطلب تهددم تمامداً بنيدة المددح السدابقة لهدا، وتؤكدد تمامداً عددم رضدى 

المحبوبدة التدي تطمعده بجمالده الشاعر عن سياسة أبي الوليد، وهذه السياسة الجاهلدة الظالمدة، هدي 

الجسدددي دون أن يحصددل منهددا علددى شدديء، ليسددتبين لدده األمددر فددي النهايددة أن أمرهددا معدده )ِغددّي 

 وضالل(، فالمرتكز الضوئي النفسي للقصيدة هو قوله:     

اكِ  ٍة وِعر  ْي ِزْين  ْوم  ْسبي لِي   قلّدني الرأي  الجميل، فإنُه                 ح 

رة القصدديدة وسددبب نظمهددا، ويمكددن للباحددث تمثيددل بنددى القصدديدة الددثالث فهددذا البيددت هددو بددؤ

 وإرتباطها التأويلي مع بعضها بعضاً، كما يلي: 

                                                 

( أحّم: أسود دارّي: عطدار منسدوب إلدى داريدن، مسدحق: ألدة لسدحن المسدك، المدداك: حجدر يسدحق عليده الطيدب 1)
   .350ر ديوان ابن زيدون ورسائله، ص أنظ
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ويرى الباحث أّن المقدمة كانت غطاًء نفسياً أوضح ما يعتدل فدي داخدل الشداعر مدن رؤيدة لسياسدة 

ت إلدى جدزئين، األول يمثدل العاطفدة وحدب المحبوبدة، أمدا األمير أبدي الوليدد بدن جهور،وقدد انقسدم

الثاني فهو يمثدل العقدل، والحكدم بالغوايدة والضدالل علدى المحبوبدة، وهدذان الجدزءان همدا ملخدص 

 للبنيتين األخيرتين في القصيدة، كما يوضح التمثيل التالي: 

 

ختلفداً مفككداً ظاهريداً فدي مقاِطِعده وأجزائده مدا وبذلك يخلص الباحث إلى أن هذا النص الذي يبدو م

 المقدمة

1 – 12 

 تصوير الحب للمحبوبة

 البداية = الحكم بالعاطفة
 فق مع بنية المدح / الحكم بالعاطفةتت 

 

تصدددددوير غدددددّي المحبوبدددددة 

 وضاللها.

الحكدددم بالعقدددل فدددي نهايدددة 

األمر، وهذا يتفدق مدع بنيدة 

 الطلب األخيرة

 

بنيددة الطلددب: الحكددم بالغوايددة والضددالل 

والفساد على سياسدة األميدر أبدي الوليدد 

 ابن جهور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بنية المدح، للحصول على مبتغاة األساسي

 )الوزارة(

13-33 

 

 بنية الطلب

 وزارة(قلدني الرأي الجميل )ال

34- 40 

 

 هو غير راٍض عن المحبوبة الغادرة الهاجرة

 التي تطمعه وال يحصل منها على شيء = هو غير

وال يحصل منها ُتْطعمه راٍض عن سياسة أبي الوليد التي 

 على شيء.

1 - 12 
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هو اال وحدة واحدة متماسكه وإن بدا متشظياً في ظاهره، والباحث بذلك يؤكد ما قاله في البداية من 

 الحكم على أعمال ابن زيدون األدبية بالوحدة الموضوعية.

 

 

 

 خالصة: 

يته ، و لقد سدار فدي ذلدك تبعدا و التماسك في جوان الوحدة المضمونيةاّتسم أدب ابن زيدون ب

للموروث الشعري التقليدي ، و هو في ذلك تبع لسدلطة المشدرق الثقافيدة ، و التدي تفضدلها السدلطة 

، سار -بحسب تصنيف إدوارد سعيد  –بهذا يشكل مثقفا محترفا  زيدون السياسية األندلسية ، و ابن

الباحدث أن ثالثدة بندى تسديطر علدى ندص  وفق النظام الثقافي المتبع ، بما يخدم خطابه ، و قد وجدد

ابدن زيدددون ، و هددي بنيددة المقدمددة و بنيددة المددح ، و بنيددة الشددكوى ، و بددالنظر الملدديِّ فيهددا توصددل 

الباحث إلى أن هذه البنى المفككة ظاهريا ما هي إال بنى متماسكة فدي جوانيتهدا ، فدالمرأة المتغدزل 

ا رمزيددا لرغباتدده الدفيندة ، فددي تحقيددق آمالدده و بهدا فددي مقدددمات القصدائد تشددكل بنيددة سددطحية /قناعد

طموحاته ، و لذا هو يمدح ليستمل قلب ممدوحده فيحقدق لده مدا يصدبو إليده بداإلعالء مدن شدأن هدذا 

 الممدوح ، ، ثم هو يشكو ليحرك قلب هذا الممدوح أيضا ، فيذعن في نهاية األمر لمطالبه.

بهدا ابدن زيددون قصدائده ، قدد بلغدت سدت و جد الباحث أن هذه المقدمات الغزلية التي افتدتح 

عشددرة قصدديدة ، شددكلت صددورة المددرأة الظالمددة بددالهجر أكثرهددا ، كمددا مثلددت بنيددة سددطحية للسددلطة 

 السياسية الظالمة له ، و رمزت أيضا إلى رغبته في تحقيق منزل أفضل.

كددذلك شددكلت صددورة المددرأة المحميددة الممنوعددة مددن الوصددال الرؤيددة ذاتهددا ، فددي منيددة ابددن 

يدون في االرتقاء بذاته و منزلته ، أما صورة المرأة المبادلة الحب بالحب فدي أقدل صدور المدرأة ز

ه مددن تهمددة رمزيددا /بنيددة سددطحية لعفتدده و براءتدد الظدداهرة فددي المقدمددة الغزليددة ، و قددد مثلددت قناعددا

س و ياتده الهانئدة مدع المظفدر بدن األفطدحاغتصاب العقار ، و شكلت أيضا رمزية لحالته الجيددة و 

 صديقه ابن رفق.

و أخيرا وصل الباحث إلى أن مجمل أدب ابن زيدون يتسم بالتماسك و الوحددة الموضدوعية 

 ، ال التفكك و التشظي.
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 شعرّية والنثرية: ال ثالثالمبحث ال
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شدعرّي يذكر ابن بّسدام فدي حديثده عدن ابدن زيددون أّن لده حظداً مدن النثدر "غريدب المبداني، 

، وقد واجه العقاد هذا الرأي برأي آخر مخالف لده، إْذ يقدول: "واألصدّح عنددنا (1)األلفاظ والمعاني"

أن ُيقال،: إّن النثر في نظمه أكثر من الشعر،وإّن ذوقه كان أقل من ظرفه، وكان ذكداؤه أظهدر مدن 

التي ُنِسَب فيها بوالدة  هعاطفته، وأّن الصنعة أبين في شعره من الطبع، أال ترى أّنه في أحّر قصائد

 .(2)الطباق والمقابلة" لم ينس

وبعد التأمل في رأي ابن بسام ورأي العقاد، يجدد الباحدث نفسده مرغمداً علدى تأمدل أدب ابدن 

زيدون بعمق للكشف عن أسلوب ابن زيدون األدبي، والخلوص إلى فهدم مقندع آلليدة اإلبدداع لديده، 

في كل أدبه الشعري والنثري، كمدا يدذكر ابدن بسدام؟ أم فهل كان ابن زيدون صاحب شعرية عالية 

 إّن إسلوبه األدبي أقرب إلى النثرية من الشعرية،حتى في الشعر مثلما يذكر العقاد؟.

سينهد الباحث لإلجابة عن السؤال إلى تحليل اإلنزياح فدي أدب ابدن زيددون، ومددى اعتمداده 

رية في أدب ابن زيدون تحت عنوان النثدر، عليه، تحت عنوان الشعرية، ثم سينظر في مواطن النث

 وبإجراء هذه الموازنة يستبين للباحث خفاء األمر، ويتوّضح غامضه.

 الشعريــة:

إّن موضددوع الشددعرية كمددا يددراه ياكبسددون هددو اإلجابددة عّمددا "يجعددل مددن رسددالة لفظيددة أثددراً 

اء أكدان منظومداً أم ، والشدعرية ليسدت مرتبطدة بالشدعر، بدل هدي مرتبطدة "بداألدب كلده سدو(3)فنياً"

 ، وهذا ما يراه تودورف، ويؤيده الباحث في ذلك.(4)ال"

سدديلجأ الباحددث فددي تحليددل ظدداهرة الشددعرية لدددى ابددن زيدددون، إلددى تحليددل مددواطن االنزيدداح 

 التركيبي في أدبه، فمثالً بالقضايا التالية:

 التقديم والتاخير. .1

 الحذف. .2

 االلتفات. .3

 االعتراض. .4

                                                 

 .336، ص 1، م1ابن بسام، الذخيرة، ق  (1)

، 3، ط مجموعووة مقواالت أدبيوة و اجتماعيووة و خطورات و شووذور–الفصوول (.1971، عبداس محمددود )العقداد   (2)

 .128ت : دار الكتاب العربي ، صبيرو

، الددار البيضداء: دار 1لدولي ومبدارك حندون، ط، ترجمدة: محمدد اقةوايا الشوعرية(، 1988ياكبسون رومدان )  (3)

 .24توبقال للنشر، ص

، ترجمة: شكري المبخوت  و رجا بن سالمة، الدار البيضداء: دار توبقدال للنشدر، الشعريةتودورف، تزفيتان.   (4)

 .24ص
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الفجوة: مسافة التوتر، كمدا يسدميها كمدال أبدو ديدب، ممثلدة بخلخلدة بنيدة  وكذلك سيعتمد على تحليل

 التوقعات في الصورة الفنية.

 التقديم والتأخير:

قّسم النحاة العدرب مراتدب الكدالم فدي السدياق العربدي إلدى قسدمين: القسدم األول هدو المرتبدة 

لكالم، أما القسم الثاني فهو الرتبة المحفوظة أو الثابتة، وهذه الرتبة ال يجوز فيها أن تتغّير مراتب ا

الحرة أو غير المحفوظة، وهي الرتبة التي تسمح لنا أن نتصرف في موقع الكلمة تقدديماً وتدأخيراً، 

وهددذا المسددتوى هددو مدددار اشددتغال الددنص األدبددي ومندداط اهتمامدده، ألنهددم ال يقدموندده إالّ لحاجددة وال 

ن التقددديم والتددأخير فددي أدب ابددن زيدددون، ، وسدديحلل الباحددث بعددض مددواط(1)يددؤخرون إالّ لحاجددة

المتعلقة بشكواه من بعض األوضاع السيئة التدي عاشدها والحدديث عنهدا، وقدد كثدرت هدذه الشدكوى 

ي الحزم بن جهور، واّتهم في الجهاورة،فقد أودع السجن في زمن أبمّدة خدمة ابن زيدون في بالط 

 : (2)أبي الوليد بن جهور، يقول ابن زيدونعهد ابي الوليد بن جهور بالتلمر مع بني ذكوان على 

وا ا ّنوِذْرُت بِه  ْتنِي م  ة  ْعر  اِدُث اْست  و   ح 

 

رِ   وووووور  ووووووال ْتنِي علووووووى ت  ة  ثووووووم ن  ار  وووووور   ت 

يتبددّدى للباحددث التقددديم والتددأخير فددي قددول الشدداعر )حددوادث استعرضددتني(، وأصددل الكددالم:  

؛ لعظم ما مني به من أحداث مريرة استعرضتني حوادث، فقد قدم ابن زيدون المسند إليه )حوادث(

لدى أبي الحزم، من سجن واتهام باغتصاب عقدار وإغفدال فدي المحاكمدة وغيرهدا، حتدى إنده أورد 

المسند إليه المقدم بصيغة الجمدع، للداللدة علدى الكثدرة التدي ال ُتحصدى، فهدذه الحدوادث والمصدائب 

الم بالتقدديم علدى هدذه الحدال، وهددذه أول مدا يخطدر ببالده فدي حديثده عدن حالدة السديئة، لدذا جداء الكد

الحوادث تدل على الفجائية في الحدوث، وعدم االهتمدام، والددليل قولده )استعرضدتني(، ففدي اللغدة 

، فلقد جاءت الشداعر علدى غفلدة منده، (3)ُيقال: استعرض القائد القوم: قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم

ة السدياقية لهدذه اللفظددة الدالدة علدى واقدع حالدده يدذكر، وهدذه هددي الداللد مثلمدافهدي نالتده علدى َغددَرر 

 السيء. 

 :(4)وفي موطن آخر يقول ابن زيدون

بٌ  ج  اِعي ف ال ع  اْل  في السجن إْيد  رِ   إْن ط  ك  ارِم الذَّ دُّ الصَّ ُع الجفن  ح   ق ْد ُيْود 

                                                 

، سوواتدرا(. قصديدة "إسددماعيل" ألدونديس، صددور مدن االنزيدداح التركيبدي وجمالياتدده، 2003رواشددة، سددامح )  (1)

 .469(، ص3) 30مجلد 

 .254ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (2)

 ابن منظور، لسان العرب، مادت )عرض(.   (3)

 .255ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (4)
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السجن(، وأصل فهنا يرى الباحث أّن ثّمة تقديمين في البيت، األول: تقديم المتعلق بالمسند إليه )في 

الكالم: )إْن طاَل إيداعي في السجن(، أمدا الثداني فهدو تقدديم المفعدول بده )الجفدن( علدى الفاعدل فدي 

عجز البيت، وأصل الكالم )قد يدودُع َحددُّ الصدارم الدَذَكر الجفدَن(، فالباحدث يدرى أن قضدية السدجن 

ا، بدل هدي أشددها إيالمداً كانت من القضايا المؤرقة كثيراً البن زيدون، وهدي أول مصدائبه وأكبرهد

مًة في خطابه الشعري،وأما الشطر الثاني فقدد حمدل داللدة تصدويرية للسدجن،  لنفسه، لذا جاءت ُمَقدَّ

بكلمة )الجفن( التي جاءت مجازاً عنه، وقد جاء مقدماً عن موضعه الذي ينبغي أن يوجد فيه للداللة 

 :(1)تذر عما بدر منه، طلباً للعفو، يقولالمذكورة آنفاً، ويلمح القارئ لنص ابن زيدون أنه قد اع

ا وووووب  ةُ الصِّ ْشووووو  ْهفُووووْو بووووه ن  ووووْد ت   وِمْثلِووووي  ق 

 

ْعفُووووووو ومال ووووووك  موووووون ِمْثوووووولِ          وِمْثلُووووووك  موووووون ي 

ثلدي(. وهنا يظهر البعد المعياري للتركيب في صدر البيت، إْذ هدو )قدد تهفدو نشدوةُ الصدبا بم 

كد أنه أخطأ، فهو ُمقِّر  بهذا الخطأ، ولكن هدذا الخطدأ قدد االنزياحي ليؤ ولكن الشاعر جاء بهذا البعد

ولذا فإنه قّدم نفسه وهو المدذنب أوالً، وأّخدر ، يقع فيه أمثاله من الشباب صغار الّسن قليلو التجربة 

السبب )نشوة الصبا(، وكأنه يريد أن يقول: ها أنا أُقدم نفسي معتذراً راجياً نسيان أسباب الخدالف، 

إلى السجن، فاصفح، ولذا قّدم المسند إليه )مثلك( في عجز البيت، الذي أصله )يعفو  الذي أودى بي

مثلددك(، وقددد جدداء فدداعالً للداللددة علددى قدددرة أبددي الحددزم علددى العفددو وقددد أكددد ذلددك باسددتعمال االسددم 

الموصول )من(، الدال على تأكيد قدرة الفاعل على الفعل، ولدم يدأت بد )قد(، الدالدة علدى التشدكيك، 

 أتت في صدر البيت. كما

ومما يزيد في فجيعة ابن زيدون بحاله السيئة، ودخوله السجن ِصَغُر ِسنِِّه، فقد ُمِندَي بهدذه المصديبة 

 :(2)قبل الثالثين، في ريعان شبابه، ولذا هو يقول

ْطوووووِو ُبوووووْرد   ى لوووووم ت  ةٌ وأ ر  ْبووووور   شوووووبابي ك 

 

رِ   وووع  ووواِرِض الشَّ لوووى فوووي ع   بووورق  المشووويِب اْعت 

وووووبٌ قبووووول الثال  ث  ا ك  وووووب  ْهوووووُد الصِّ  ثوووووين إْذ ع 

 

ووووووووورِ    وللشوووووووووبيبِة ُتْصوووووووووٌن تيوووووووووُر ُمْهت ص 

فالتقديم جاء للحديث عن ضياع شباب الشاعر، وتأملده بسدبب مدا مندي بده فدي هدذا السدن الصدغير،  

ولددذا قددّدم فددي صدددر البيددت األول )بددرد شددبابي( المفعددول بدده، وقددّدم فددي عجددز البيددت الثدداني )بددرق 

تظهر المفارقدة المؤلمدة،أي أن الحدوادث المؤلمدة أشدابت رأسده رغدم صدغر المشيب( المفعول به، ل

سنه، وهو دون الثالثين،وهذا ما أكده في صدر البيت الثاني، إْذ قدّدم الظدرف علدى الجملدة المتعلدق 

بها، )عهد الصبا كثب(، ليظهر للمتلقي مدى األلم الذي يعتمل في نفسه، ولذلك يجد الباحث أّن ابن 

                                                 

 .269، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (1)

 .253ص ،المصدر السابق (2)
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ه الحالة بأنها )نار(، وبأّنها )ضنى(، وقد أكّد عظم المصاب بمدا أجدراه مدن تقدديم زيدون يصف هذ

 :(1)لها، ولما لها من دور في إبراز حالته النفسية مقارنًة بما كان عليه من رغد وهناٍء في السابق 

ى إلووووووى جّنووووووة األمووووووـ وووووور  ْغوووووويٍ س   نوووووواُر ب 

 

وووووووووووا فأصوووووووووووبحت كالّصوووووووووووريم  اه   ـووووووووووون ل ظ 

 :(2)وكما في قوله 

وووووون نٌ  أّمووووووا  الةوووووونى فجنتووووووه لحظووووووٌة ع 

 

رِ   ووووووووود  دى جوووووووواءا علووووووووى ق  أ ّنهووووووووا والوووووووورَّ  ك 

والشاعر مع كل ما حّل به لددى أبدي الحدزم، يحداول اسدتجماع قدواه، مدن أجدل إقامدة تدوازن  

 :(3)نفسي، فيعلي من شأن ذاته وقيمتها،وهذا ما أكده من خالل التقديم والتأخير في قوله

ووووووْدر   ّشووووووى صووووووفحة  الموووووواِء ك  غ  ت   ةٌ فقوووووود ت 

 

وووووووبابُ   ْغُطوووووووو علوووووووى ةووووووووِء الّنهوووووووار ة   وي 

فالبعد المعيداري للبيدت الشدعري هدو: فقدد تتغشدى َكدْدرة  صدفحة المداء، ويغطدو ضدباب  علدى  

ضوء النهار، فابن زيدون بهذا التقديم للمفعول به )صدفحة المداء(، ولشدبه الجملدة )ضدوء النهدار(، 

، بدل هدو أجمدل منظدر مدن هدذا المداء وهدو واللذين يكّنى بهما عن ذاته يؤكد رفعدة قددره، فهدو مد اء 

صفحته، وأنه )ضوء نهار(، فهو ماء  وشمس ال تستمر الحياة إالّ بهما لضرورتهما، ومع ذلك لقدي 

من الضيم ما لقي، فالتقديم جاء هنا ليحقق نوعاً من التوازن النفسي، نتيجدة االضدطراب الدذي حدلَّ 

ندا، حينمدا وصدف سياسدة ابدن جهدور بأنهدا )َكدَدر( و بحياته، وقد أضدمر الشداعر نسدقاً هجائيداً مبط

)ضباب( أوالً، ثم إنه جاء بها في الشعر علدى صديغة الفاعليدة، ليؤكدد أّن أبدا الحدزم فعدل هدذا معده 

 وقرّره.

مدن التقدديم والتدأخير، وهدو مدن القضدايا  –غالبداً  –وال يكاد يخلو بيت في شعر ابن زيدون 

راسة طويلة ال يتسع المقام لفعلها في مثل هذا البحدث الدذي التي تحتاج إلى بحث طويل مفصل، ود

 يهدف إلى فهم موقف ابن زيدون من الشعرية والنثرية.

وأما التقديم والتأخير في النثر، فقد بدا جلياً أيضاً في قوله شاكياً في الرسالة الجدية: "هل أنا 

َضُه إالّ َيد  ادماها سوارها؟ وجبيُن َعّض به إكليلُه؟ ومشرفي أل صقه باألرض صاقلُُه؟ وَسْمَهري  عرَّ

، فالبعد المعياري لهذا النثدر هدو: أدمدى السدواُر يددي، وعدّض اكليلدي جبيندي، (4)على الناِر ُمَثقِّفُه؟"

وألصَق الصاقُل المشدرقَي بداألرض، وعدّرض المثقدُف السدمهرّي علدى الندار، وقدد اندزاح عدن هدذا 

ليؤكد علو شأنه، ويحداول أن يقديم توازنداً بمددح ذاتده بددءاً، األسلوب إلى أسلوب التقديم والتأخير ؛ 

                                                 

 .283ن زيدون ورسائله، صابن زيدون، ديوان اب (1)

 .251المصدر السابق، ص  (2)

 .383ص، المصدر السابق   (3)

 .683، ص المصدر السابق  (4)
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حتى ال ينهار، فهو )يد  وجبين(، اليد للقوة والجبين للعلو، وهو كذلك سيف مشدرفي ورمدح صدلب، 

أي قّوة  وعلو، وهو رغم هذه القوة والعلو اللذين يمتلكهما واجه الذلة والمهانة في عهد أبي الحدزم، 

ن عض به اإلكليل، والسيف أُهمل، والسمهري ُغيَِّر بالنار، ولذا فإّن شعور ابن فاليد أُدميت، والجبي

زيدددون بددالظلم مسدديطر عليدده، وشددعورة باألنددا المتعاليددة دفعدده لتقددديم الحددديث عددن حالدده بكددل هددذه 

، ونبدأ  جداء بده  األوصاف التي ذكر، هو يقول في موضدع آخدر: "وال ذندَب إال نميمدة أهدداها كاشدح 

قد قّدم ما حقه التاخير، إْذ أصل الكالم )أهدى كاشح  غيمًة، وجاء فاسق  بنبأ( من فضدلة ، ف(1)فاسق"

إلى عمدة، ومن كالم حّقه اإلهمال إلى كالم ينصت إليه من قبل أي الحزم، فقدد أنصدت أبدو الحدزم 

لهذا الكالم رغم سقطه، إْذ هو نميمة ونبأ غيدر موثدوق بده، ولدذا دخلدت الدهشدة نفدس ابدن زيددون، 

فقدم الحديث عنه الستغراب استماع أي الحزم لهدذا، وفدي هدذا نسدق هجدائي مضدمر آخدر للسياسدة 

 غير السوّية التي انتهجها ابو الحزم في معاملة السلطة.

ويكتفي الباحث بهذا القدر من اإلشارات الدالة علدى اتكداء ابدن زيددون كثيدراً علدى االنزيداح 

ال يتيح الهدف المرسوم للباحث متابعة كل ما جاء في ديدوان  التركيبي الممثل بالتقديم والتأخير، إذْ 

 ابن زيدون من أمثلة، إْذ هو يكاد يغلب على ُجّل أدب الشاعر.

 الحـذف:

يمثل الحذف ملمحاً مهماً في باب الشعرية "إْذ يقصدد الشداعر أن يتجداوز عدن أمدر أو يعظدم 

لغائب في النص، وقدد التفدت النقدد الحدديث أمراً على حساب المحذوف، أو يلفت انتباه المتلقي إلى ا

، وكذلك يعمدد األدبداء إلدى الحدذف مدن أجدل "بعدث (2)إلى ذلك ضمن ما يسمى بالحضور والغياب"

الفكر وتنشيط الخيال، وإثارة االنتباه، ليقدع السدامع علدى مدراد الكدالم، وتسدتنبط معنداه مدن القدرائن 

دخل في القلدب، وأمدّس بسدرائر ذه القرارات كان أقدر على تنشيط هواألحوال.. وكلما كان الكالم أ

، وقددد بدددا الحددذف جليدداً فددي أدب ابددن (3)الددنفس المشددغوفة دائمدداً باألشددياء التددي تددومض وال تتجلددى"

زيدون وكثر منه حذف المسند إليه )المبتدأ(، وحذف الفاعل في المبني للمجهول، وحدذف المفعدول 

 عها، ويبرز دالالت الحذف الخفية فيها، كما يلي:به، وسيختار الباحث بعض األمثلة التي تتب

أكثر ابدن زيددون مدن حدذف المبتددأ فدي أدبده المددحي جداء  أوالً: حذف المسند إليه )المبتدأ(:

 :(4)ذلك في قوله مادحاً المعتضد

                                                 

 .695، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (1)

 .472الرواشدة، سامح، قصيدة اسماعيل ألدونيس، دراسات، ص   (2)

 القدداهرة: ،6ط المعوواني، علووم لمسووائل تحليليووة دراسووة ب،التراكيوو خصووائص (.2004) محمددد محمددد موسددى،أبددو   (3)

 .160ص وهبة، مكتبة

 .477ابن زيدون، ويوان ابن زيدون ورسائله، ص  (4)
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اء  ُ  وووووووأرف ْع لِوووووووو  ْبوووووووت  ف  ار  ا ح  ووووووواٌم، إذ   ُهم 

 

ا  وووووووووود  يَّ ال  منصووووووووووور  اللووووووووووواِء ُمؤ   فمووووووووووا ز 

د ليده لوضدوح الداللدة عليده، فالمعتضدري قوله: هو همام . ولكنده حدذف المسدند إفالبعد المعيا 

معلوم لدى الجميع، ال يحتاج إلى اإلشدارة إليده، ولدو ذكدره ابدن زيددون مدن خدالل اسدم اإلشدارة أو 

ضمير الغائدب، لكدان فدي ذلدك انتقداص مدن قددرة الممددوح، وكدأن المتلقدي ال يعدرف عنده شديئاً أو 

ير ذلك، إْذ هو همدام بطل،وهدل يجهدل اآلخدرون األبطدال؟ لدذا يقدول ابدن زيددون ينكره، والواقع غ

إنك إن حاربت ُكن تحت راية المعتضد، تكن منصوراً مؤيداً، وقد كرر ابن زيددون حدذف المسدند :

 :(1)اليه مع إبقاء المسند )الخبر( ُهَمام، في أكثر من موقع، يقول

اِمي ووووووووووو  ِم السَّ ووووووووووطَّ بووووووووووالِهم  ووووووووواٌم خ   ُهم 

 

وووووووواحِ موووووووو  ووووووووِط الفِس   ن  العليوووووووواِء فووووووووي الِخط 

 :(2)وقوله 

ووووووواٌم يوووووووزيُن الووووووودهر  ِمْنوووووووُه وأْهلُوووووووهُ   ُهم 

 

ف ْلِسوووووووووووووفُ   لِيوووووووووووووٌك فقيوووووووووووووٌه كاتوووووووووووووٌب ُمت   م 

 : (3)وقوله 

وووووووافِعٌ  ا للُمْلوووووووِك إْذ هوووووووو ي  وووووووم  ووووووواٌم س   ُهم 

 

ُهوووووووووو  ُمْحلِوووووووووفُ   تّموووووووووْت لوووووووووه آياُتوووووووووُه و   و 

وحه، إْذ ُيْشِعُر حدذف المسدند إليده، وُيشعر ابن زيدون المتلقي بحسم الحديث عن صفات ممد 

وبقاء المسند بأّن ممدوحه ليس له مثيل، وذلك لوأن الكالم تمَّ على البعد المعيارّي الطبيعدي، وذلدك 

كأن يقول: هو همام، أو هو مليك... لشعر المتلقدي بدأن هدذا الكدالم أشدبه بدالنثر، الدذي هدو "درجدة 

ر لفددت انتبدداه المتلقددي لصددفات ممدوحدده، وفددي هددذا ، ولكددن ابددن زيدددون آثدد(4)الصددفر فددي األسددلوب"

 شعرية ظاهرة.

وقد أظهر الحذُف في شعر ابن زيددون بعدض األنسداق المضدمرة وذلدك فدي قولده مادحداً أبدا 

 :(5)الحزم بن جهور

ْفيِظُتوووهُ  وووْت ح  ْسوووِل إن ِهْيج   ُذْو الشووويمِة الرَّ

 

 

وووووووورِ   ووووووووْهِل والُمْسووووووووْتعتِِب الي س   والجانووووووووِب السَّ

طٌ ُمووووووووذلِلٌ لل  ووووووووط  ووووووووا ش  وووووووواِعي ُحْكُمه  س   م 

 

وووووووورِ   ف   عليووووووووِه وهووووووووو العزيووووووووُز الوووووووونفِس والنَّ

 زيووووووووُر ِسووووووووْلٍم كّفووووووووا ُ ُيْمووووووووُن طووووووووائِِر ِ  

 

رِ   وووووووور  ووووووووُد الم   ُشووووووووْؤم  الُحووووووووُروِب ورأٌي ُمْحص 

                                                  

 .431، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (1)

 .486المصدر السابق، ص  (2)

 .494  المصدر السابق، ص  (3)

، الددار البيضداء: دار 1، ترجمدة: محمدد الدولي ومحمدد العمدري، طيةبنية اللغة الشوعر(. 1986كوهن، جان )  (4)

 .35توبقال للنشر، ص

 .256ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (5)
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فهو هنا يمدح أبا الحزم بأنده )ذو الشديمة الرسدل( أي صداحب الخلدق السدمح وإْن حاولدت إغَضداَبه 

نه ذو ُخلَِق يمدنح المدلثر والمكرمدات، وإن كاندت غيدر مفيددة لده )حكمهدا فهو )مذلل  للمساعي( أي أ

شطط عليه(، وهو وزير ُوِجَد من أجل األمن والسالم على حياة اآلخرين، وهو بهذا الحدذف يسدلط 

يورد تقريعداً  ماالضوء على الصفات المميزة التي ال تجدها لدى نظائره، ولكن الشاعر يفجؤك حين

 :(1)ة ذاتها، إْذ يقوللممدوحه في القصيد

ِسووووووفا   ل وووووْم أسووووووألك  ُمْعت  ْلوووووُه عّنووووووي، ف   ال ت 

 

ووووووورِ   ْعووووووود  إيفووووووواٍء علوووووووى الِكب  وووووووبا ب  دَّ الصِّ  ر 

فهددو يقددرع أبددا الحددزم، بأّندده الٍه عابددث عندده ، وسددؤال ابددن زيدددون لدديس مددن بدداب العسددف   

با بعد الِكَبْر( وهدذا  واإلحالة، فهو لم يسأل قلباً في الحقائق، وال إرجاعاً للزمن الماضي )إحياء الصِّ

مما ال يليق بأبي الحزم، مدع أن الشداعر لدم يطلدب مسدتحيالً، إْذ ال عدذر لده، وبدذلك ُتْقلَدْب كدل تلدك 

إذ الرفعة في الصفات اآلنفة الذكر إلى صفات سلبية ، تدلُّ على هجداء مدبطن ال مددح فيمدا يظهدر، 

 ال يلتفت إلى حال ابن زيدون!كيف من يحمل هذه الصفات ويتمتع بأبعادها أن يلهو ف

دل الباحدث إلدى أن   ي حدذف المسدند إليده )المبتددأ( جداء فدوبعد تأمل ديوان ابدن زيددون توصَّ

 معظمه في سياق المدح، ويظهر الجدول التالي ذلك:

 أرقام الصفحات النسبة المئوية عدد المرات الممدوح 

، 600، 599، 598، 509 ٪33 مرة28 المعتمد .1

601 ،602 ،608 ،614 ،615 

، 461، 460، 458، 413 ٪25 مرة21 المعتضد .2

462 ،477 ،486 ،488 ،

489 ،494 ،495  

 424، 423، 410 ٪19 مرة16 المظفر .3

 538، 358،359،375، 299 ٪16 مرة13 أبو الوليد بن جهور .4

 .265، 256 ٪7 مرات6 أبو الحزم بن جهور .5

 

دون على حدذف المسدند إليده فدي أغدراض أخدر كالهجداء، غير أن هذا ال ينفي اعتماد ابن زي

فقد عمد إلى حذف المسند إليه )المبتدأ( في هجاء ابن عبدوس في الرسالة الهزلية وذلدك فدي قولده: 

"هجيُن القذال، أرعُن السباِل، طويل العنق والِعدالوة، مفدرط الحمدق والغبداوة، جدافي الطبدع، سديء 

ددْمِع، بغدديض الهيئددة،  سددخيف الددذهاب والجيئددة، ظدداهر الوسددواس، منددتن األنفدداس، كثيددر الجابددة والسَّ

                                                 

 .260، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (1)
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، فدابن زيددون يركدز علدى الصدفات السدلبية فدي مهجدوه، مغّيبداً اسدمه (1)المعايب، مشهور المثالب"

وحاذقاً له تنزيهاً لنفسه عن ذكره أوالً، ثم يشّد انتباه المتلقدي نحدو الصدفات المغرقدة فدي الهجدو، إْذ 

ئيم النسب، وأرعن السدبال: أي أحمدق الشدارب فلديس فيده مدواطن للرجولدة، هو هجين القذال: أي ل

يددون يدأنف وقد جاءت الجملة الحاملة للصفات الهجائية قصيرة، تتناسب مع الحدذف، وكدأّن ابدن ز

عبدوس، الذي ال يطداق فجداء الحدديث عنده بحدذف المبتددأ المخدتص بده  من إطالة الحديث عن ابن

 جمل القصيرة في وصفه إمعاناً في هجائه.أوالً ثم باالعتماد على ال

 ثانياً: حذف الفاعل في المبني للمجهول:

جاء حذف الفاعل في المبني للمجهول في أدب ابن زيدون للداللة على أمرين، األول: تحييد 

الفاعل وعدم التوجه إليده مباشدرة بدالكالم، توافقداً مدع النسدق الهجدائي المضدمر، وقدد ورد ذلدك فدي 

 :(3)، في قوله(2)يدون ألبي الحزم بن جهور، وابنه أبي الوليدخطاب ابن ز

 أُخووووووووووصُّ لِف ْهِمووووووووووي بووووووووووالقِل ى وكأنّمووووووووووا

 

ْحوووووووووولِ   ْهووووووووووِم علووووووووووى ذ  بِْيووووووووووُت لِووووووووووذي الف   ي 

ْظِموووووووي لكووووووول قِوووووووالدةٍ   وووووووى علوووووووى ن   وأُْجف 

 

 ُمف ّصووووووول ِة السوووووووومطين بوووووووالمنطِق الف ْصوووووووولِ  

نسدقاً هجائيداً مضدمراً، وال يريدد فهنا حذف الشاعر المسدند اليده )الفاعدل(، ألن فدي الخطداب  

الشاعر أن يكشف هذا الهجاء صدراحة، َعلّده أن يحظدى بمدا يريدد مدن عفدو لددى أبدي الحدزم، ولدذا 

فو أبو الحزم ابَن زيددون علدى نظمده لكدل و الحزم ابن زيدون بالِقلى( و )يجأصل الكالم )يخص أب

يغة المجهول، ولم يقتصر هدذا الحدذف قالدة(، ولذا عمد الشاعر إلى المراوغة اللغوية باستخدام ص

علددى الشددعر، بددل اسددتعمله ابددن زيدددون فددي النثددر أيضدداً، فددي قولدده متحدددثاً عددن سياسددة أبددي الحددزم 

المتجاهلدة لده والمعرضددة عنده: "وهدو يددرى ويسدمع أن بالحضدرة قومدداً ال يحصدرهم العدد، ُتْحتمددل 

عيداري لهدذا الكدالم هدو: يحتمدل أبدو الحدزم فالبعدد الم (4)ْغَتَفر هفدواتهم وُتَقدال عثدراتهم"سقطاتهم وتُ 

ولكندده حددذف المسددند إليدده ، سددقطاتهم، ويغتفددر أبددو الحددزم هفددواتهم، ويقيددل أبددو الحددزم عثددراتهم  

بااللتجاء إلى صديغة المجهدول، ليتفدق ذلدك والنسدق الهجدائي المدبطن، فدأبو الحدزم صداحب سياسدة 

الددذي لددم يسدديء، كمددا يددذكر ذلددك فددي  ظالمددة يغفددر لكثيددرين مددن المخطئددين، وال يغفددر البددن زيدددون

 شعاره.أ

األمددر الثدداني الددذي اسددتعمل ابددن زيدددون مددن أجلدده حددذف الفاعددل فددي المبنددي للمجهددول، هددو 

اإلشارة إلى رفعدة قددر الممددوح، فهدو معلدوم  بالضدرورة وإن جداء الحدديث عنده بصديغة المعلدوم، 

                                                 

   .658، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، (1)

 .382، 263: ني للمجهول في الصفحات التالية من المصدر السابقانظر حذف الفاعل في صيغة المب  (2)

 .263المصدر السابق، ص  (3)

 .747، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (4)
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نداس وحدبهم لده، فدي قولده مادحداً فاإلشارة واإللماحة تغندي عدن التصدريخ باسدمه، الشدتهارة بدين ال

 :(1)المظفر

ا ألُوتي  ف ْصل  الخطاب ْهِدن  مْ   ش  ر   وُخصَّ بِف ْةِل النُّه ى والك 

ألن المظفددر الشددتهاره إذا مددا ذكددر فصددل الخطدداب  حددذف الفاعددل مددن خددالل صدديغة المجهددول،فقددد 

اسدمه، وهدذا أبلدغ والمنطق السدديد، أيقدن المتلقدي أن المظفدر هدو المقصدود، فدأغنى ذلدك عدن ذكدر 

 .(2)وأوجز وأدل وأعمق، وقد عمد إلى هذا الحذف في مدحه للمظفر وللمعتمد

إّن أقل أنواع الحذف التي عمد ابن زيدون إلى استعمالها، كدان هدذا الندوع  ثالثاً: حذف المفعول به:

قولده  ، فدي(3)فدي الرسدالة الهزليدة فدي هجائده البدن عبددوس –غالبداً  –من الحذف، وقد اتكدأ عليده 

ساخراً من علم ابن عبددوس فدي اللغدة، بأّنده: "ضدرب وقّسدم وعدّدل وقدّوم... وبندى وأعدرب ونفدى 

وتعجب، ووصدل وقطدع وثّندى وجمدع، وأظهدر وأضدمر، واسدتفهم واسدتنجد، وأهمدل وقّيدد وأرسدَل 

، فابن زيدون يحداول أن يسدخر مدن ابدن عبددوس بنسدبة األفعدال المسدتحيلة (4)وأسند، وبّث ونظر"

ومن ذلك علمه باللغة، ولم يكتف بهذا، بل زاد إمعاناً في السدخرية حينمدا حدذف المفعدول بده،  إليه،

المتعلق باألفعال المذكورة، فهذه األفعال تفتح الداللة على مفعوالت ال تنتهي، ليدل على جهدل ابدن 

حدذف عبدوس فدي اللغدة، فهدو جهدل  ال مثيدل لده، ولدن يكدون لده مثيدل، وبدذا يتحقدق لده المدراد مدن 

 المفعول به في هذا السياق.

 االلتفات:

يقصد بااللتفات في الدراسات البالغية "الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطداب إلدى 

، ولاللتفات غايات في علم البالغدة واألسدلوب فلقدد دارت مباحدث المعداني فدي كثيدر مدن (5)الغيبة"

وم أصحاب اللغدة وتقاليددهم فدي صدناعة جوانبها حول "العدول عن النمط المألوف على حسب مفه

، فمددن هددذه الطاقددات اإليحائيددة (6)الكددالم، وهددذا العدددول يمثددل الطاقددات اإليحائيددة فددي األسددلوب"

لإللتفات، التأكيد أو ذكر السبب، أو التوضيح إذا اعتدرَض القائدل شدك، أو إذا ظدّن القائدل أن سدائالً 

                                                 

 .412، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (1)

 .441، 426، 422، 413، 412، الصفحات التالية: المصدر السابق انظر   (2)

 .655، 654، 650ظر المصدر السابق، ص ان  (3)

 .650المصدر السابق، ص  (4)

، )تحقيددق، الجووامع الكبيوور فووي صووناعة المنظوووم موون الكووالم والمنثووورهدد (. 637ابددن األثيددر، ضددياء الدددين )ت  (5)

 .98، ص1956مصطفى جواد وجميل سعيد(، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 .199القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، صتة واألسلوبية،البال(، 1984عبد المطلب، محمد )  (6)
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ضاً أهمها التلطف والترفدق مدع المخاطدب، والمبالغدة ، وله فوائد وغايات أخر أي(1)يسأله فيّرد عليه

، وهندداك غايددات أُخددر لاللتفددات كالحددثِّ والتبددرؤ (2)فددي التعجددب، وكددذلك االختصدداص والتددوبيخ

،وااللتفات ليس مقتصراً على التحول من ضمير إلى ضمير، بل يمكن أن يمتد ليشدمل (3)والترهيب

الباحث سيتجاوز الدراسة التقليدية لاللتفات، وينظدر ، ولذا فإّن  كل تحول وانكسار في نسق التعبير

في التحول القائم في نسق القصيدة عن مسار غلى آخر، ثم العدودة إليده وبيدان دالالت هدذا التحدول 

ودواعيه، لفهم البنى المضمرة في النص الكلي، أو المسكوت عنه في خطاب ابن زيدون للسدلطات 

 المتعددة في أدبه.

هرة في نسق الخطاب لدى ابدن زيددون، التحدول فدي نسدق القصديدة عدن ومن التحوالت الظا

بدي الحدزم مدع أ الشكوى إلى المدح ثم العودة إلى الشكوى، وقد كثر هذا االلتفات في نسق الخطداب

 :(5)، كقوله شاكياً (4)بن جهورا

 ألوووم يوووأِن أن يبكوووي الغمووواُم علوووى ِمْثلوووي

 

ووووولِت  الّنْصووووولِ   وووووأْري البووووورُق ُمْنص  ْطلُوووووب  ث   وي 

موووووووا    ووووووالَّ أقامووووووْت أْنُجوووووووُم الليوووووول مأت   وه 

 

ْتلِووووي  وووواع  موووون ت  ْنووووُدب  فووووي اآلفوووواِق مووووا ة   لِت 

 :(6)ثم متحوالً في نسق الخطاب إلى مدح أبي الحزم قائالً  

وووووووا اِم وق لَّم  ِريوووووووٌق فوووووووي الِكووووووور  وووووواٌم ع   ُهم 

 

دا  ِموووووون  األصوووووولِ   م  ووووووْرع  االّ ُمْسووووووت  ى الف  وووووور   ت 

 :(7)ثم عائداً إلى الشكوى قائالً  

ْتوووورى رسووووائِلي ووووْدِل أْن وافْتووووك  ت   أ فووووي الع 

 

وووووْدلِ   ْي ع  ووووود  ْةوووووعا  لهوووووا فوووووي ي  وووووِرْك و  تَّ ل وووووْم ت   ف 

فالبنية العميقة  لبنية العميقة المضمرة في الخطاب،فهذا االلتفات في بنية القصيدة جاء يؤكد ا 

شداعر يبكدي مدن في هذا الخطاب هي الهجاء، فالمدح الظداهر )الملتفدت إليده( مدا هدو إال هجداء، فال

الظلم، وهو مضّيع  حاله حال أهل متوفى يندبوَنه، وأبو الحزم جعل رسائل تبرئتِه في أيد َظلََمٍة فما 

أنصفوه، ولذا هو يحاول أْن يخفي هجداءهُ ألبدي الحدزم مدن خدالل المددح الظداهر، الدذي مدا هدو إال 

إال الشدخص ذاتده الدذي وضدع هجاء مبطن، فأبو الحزم الُهمام والعريق في سلسدلة الكدرام، مدا هدو 

                                                 

، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة، جامعددة فوون االلتفووات فووي البالتووة العربيووة(، 1988سددليمان، قاسددم فتحددي )  (1)

 .75الموصل، الموصل، العراق، ص

 .285 – 284(، بيروت: دار الكتب، ص2، )طفن البالتة (،1984حسين، عبد القادر )  (2)

 .81سليمان، قاسم فتحي، فن االلتفات، ص  (3)

 .324، 261، 253انظر ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (4)

 .262 – 261المصدر السابق، ص  (5)

 .265، ص المصدر السابق  (6)

 .267المصدر السابق ، ص  (7)
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رسائل الشاعر فدي أيددي الظلمدة،وهو الدذي جعدل حدال الشداعر َمْبِكدي  عليهدا، وكأّنده فدي حالدة َفْقدد 

 وندب.

وقد جاء هذا التحّول في الخطاب من أجل التوبيخ، كخطاب ابن زيدون لصدديقه أبدي حفدص 

 :(1)في بدء قصيدته، قائالً  بن برد، فهو يشكوا

ْجرُح الده  أسُ ـــــــــــــما على ظّني ب اُسوــــــــــــــي   ُر و ي 

 :(2)ثم ملتفتاً إلى المدح ومتحوالً في بنية الخطاب

ووووووووا  يووووووووا أبووووووووا حفووووووووٍص ومووووووووا س 

 

ووووووووووووووووواسُ   ْهوووووووووووووووووٍم اي  اك  فوووووووووووووووووي ف   و 

 :(3)عائداً إلى الشكوى أخيراً و  

وووووووووووووووا وووووووووووووووا الووووووووووووووودهُر ف لِْلم   إْن ق س 

 

ووووووووووووووواسُ   وووووووووووووووْخِر اْنبِج   ِء مووووووووووووووون الصَّ

دح في سدياق الشدكوى جداء لتدوبيخ صدديق ابدن زيددون علدى تقصديره معده فااللتفات إلى الم 

بشأن سجنه وعدم االهتمام ألمره، وهذا نسق هجدائي ثقدافي مدبطن فدي ثنايدا ندص ابدن زيدون،وقدد 

، ولألمير أبي الوليد (4)تكرر هذا مع ابن زيدون في خطاب ألستاذه ابي بكر مسلم بن أحمد النحوي

 .(5)بن جهور

في بنيدة القصديدة مدن الشدكوى إلدى الفخدر بالدذات ثدم العدودة إلدى الشدكوى فدي برز االلتفات 

خطاب ابن زيددون ألبدي الوليدد بدن جهدور، وفيهدا يظهدر النسدق الهجدائي المدبطن أيضداً، فالشداعر 

يشكو من األعداء الذين انتقصوه حقه، مع أّنهم كذَبدًة غيدر صدادقين واألميدر لدم ينصدفه، ولدذا جداء 

الذات لتصوير عظم المصاب لهذا الشداعر، والدذي يتمندى جميدع الملدوك بقداءه الحديث عن الفخر ب

 :(6)عندهم، وتوبيخ أبي الوليد وهجاءه، فابن زيدون يقول شاكياً لألمير

ا   اقِر  ِمْن ِعد  اِد ثِق ابُ   فديُتك  كم ألقى الف و  اِن الف س  اُهْم لنِْير   قِر 

 :(7)ثم يفخر بنفسه قائالً ويهجو أولئك األعداء

ْن لي بُِسْلطاٍن ُمبِوْيٍن علويهمُ   ف م 

 

ابُ   ْصووووووووِم األ ل وووووووودِّ ِشووووووووغ   إذا ل ووووووووج ّبالخ 

 
                                                 

 .273ص، ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله   (1)

 .527المصدر السابق، ص  (2)

 .276المصدر السابق، ص  (3)

 301 - 292 – 287، ص  المصدر السابقانظر ذلك في   (4)

  297انظر ذلك في المصدر السابق، ص  (5)

 .381المصدر السابق، ص   (6)

 .383، ص،  المصدر السابق  (7)
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األمدراء  ، قد تخّفدى لددى ابدن زيددون فدي مددحوقد وجد الباحث أّن النسق الهجائي المضمر 

من خالل التبرؤ الذي يظهره في التفاته عن البيئة الرئيسية للقصيدة، كتعريضه وتبرؤه ، اآلخرين 

 :(1)ولهمدحه للمظفر بن األفطس، كق ياسة أبي الحزم الظالمة في خضمّ من س

ْعوووووووُد أنْ  ل وووووووْم ت  ُغوووووووور  ف  ل ْيوووووووت  الثُّ  و 

 

ل ووووووولْ    ْدت  الخ  ووووووود  وووووووأى وس  أ ْبوووووووت  الثَّ  ر 

اك  إذا قُلِّووووووود  األ ِمووووووور  جلووووووود    وووووووو   س 

 

وووووووولّْ   وووووووويِء ت  ْيووووووووُرك إِْن ُملِّووووووووك  الف   وت 

 أبوووووا بكووووور اسووووومْع احاديوووووث  ل ووووووْ  

 

وووووووووووثُّ بِ   وووووووووووولْ ُتب  ووووووووووووْمِع عليووووووووووووٍل أب   س 

 نِوووووووووووويسأْشووووووووووووُكُر أنووووووووووووك اْعل يت   

 

ووووووووولْ   ح   بوووووووووأحظى مكووووووووواٍن وأْدنوووووووووى م 

الِهووووووووووا ُيْسووووووووووترُق الكووووووووووريُم    بأْمث 

 

ّ إذ    ووووووووووووووولْ ا ُ أ خ  ووووووووووووووٌع بِِسووووووووووووووو  ْطم   ا م 

   

وظهر اإللتفات في بنية الخطاب للتحقير،فحينما تحدث ابن زيدون في رسالته البكرية عن محاكمته 

يقدول  ،ت إلى هجاء ابن العطار الذي ظلمه ثم أكمل بعدها قصة المحاكمةمن قبل ابن العطار ، التف

اُر العداري عدن الثقدِة واألماندِة، البعيدُد مدن الرعايدة والصديانِة، الناشدُر (2) : "وشهَد ابُن العّطار الَعشَّ

أن أُلِحدَق  ألذنيِة َطمعاً، اآلكُل بيديِه جشعاً، قال... وما كاَن القوُل مدا قالدت حدذاِم، ولدم يقتصدْر علدى

بالشهوِد،  وهو واُو عمرٍو فيهم ونوُن الجمِع المضاِف معهم، دوَن أن ُيْلِحَق بخريمة ذي الشدهادتين 

 ، و ُيُنوَب ُمنفرداً عن إثنين.... وليتني مَع من ال يحل قوله علّي أُعِذُر في شهادته إلّي ..." 

تفدت إلدى الحدديث عدن هدوى الدنفس وذمده، فدي حديثده عدن لوقد وجد الباحث أن ابن زيدون أيضاً ا

" وفدي علمدَك أندي (3)قصة سدجنه أيضداً، لتحقيدر أبدي الحدزم، وهدذا نسدق هجدائي مضدمر، كقولده: 

ُسجنُت ُمغالبدًة بدالهوى و هدو أخدو الَعَمدى، وَنَهدى هللاُ عدن اتباِعدِه، وذكدَر أنده ُمِضدّل عدن سدبيلِه ،إذ 

 ِضلَّك عن سبيِل هللِا" ... دون تأنٍّ ُتدَرُك بعُض الحاجِة بِه"  يقول: " وال َتَتِبِع الهوى َفيُ 

   

 االعتراض:

تمثل الجمدل المعترضدة بدؤراً نفسدية لمدا يددور فدي نفسدية المبددع وهدي تكشدف عدن مدواطن 

الضعف أو القوة، و تظهر بخفيدة المضدمر المدبطن فدي دواخدل المبددع؛ ألنهدا تكشدف عدن الوعيده 

 الداخلي.

من أقل أنواع االنزياح التركيبي ظهوراً في أدب ابن زيددون، وقدد جداء ليددل إّن االعتراض 
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 على ثقافة الفداء، وثقافة الدعاء، في تواصل ابن زيدون مع مخاطبيه، كما يلي:

 :(2): ومثال ذلك قول ابن زيدون مخاطباً األمير أبا الوليد(1)ثقافة الفداء

وووواٍع  ووووىمس  ص  ْت زينووووة األرِض ف الح  وووودَّ  أ ج 
 

ْردُ آل  ْنبوووووووُر و  ْثووووووور والثووووووورى ع   لوووووووُئ ن 

ةٌ   ووووار  ووووا بِش  ْنه  ْوِض ع  اِت الوووورَّ وووور  ه  ى ز   ل وووود 

 

ْفوودُ   وواِت الِمْسووِك موون طيبهووا و   وفووي نف ح 
 
ضٌ   وووووووووورِّ ! إّنووووووووووي قائِوووووووووولٌ ف ُمع  وووووووووودْيُتك   ف 

 

ْعووودُ   ا ب  ْقِةوووه  ْفوووِس ِمْنوووك  لوووم ت   بِأ وطووواِر ن 

لمخاطدب، ثدم ليجعدل منده سدتاراً فالشاعر يأتي بالجملة المعترضة )فدديتك( ليددل علدى حبده ل 

خفيدداً يخفددف وطددأة الكددالم الددذي يتبددع، فددابن زيدددون سدديعّرض بكددالم ألبددي الوليددد، وأن لدده حاجددات 

)أوطار( لم ُتْقَض، فاالعتراُض له دور  كبير فدي تشدجيع ابدن زيددون علدى البدوح وعلدى النقدد نقدداً 

 خفياً مضمرا.

 :(3)يقول ابن زيدون أيضاً مخاطباً المعتضد 

فَّى ّنوووووووووووأُ فيوووووووووووك  بوووووووووووالُبرِء الُموووووووووووو  ه   ت 

 

احِ   وووووووووووووْبه ُج منوووووووووووووك  بووووووووووووواأللِم الُموووووووووووووز   وت 

، كووووووووم لِ   ْيُتك  وووووووود  ووووووووي موووووووون ُسووووووووُموٍّ ف   عْين 

 

ووووووووواحِ   م  ْفسوووووووووي مووووووووون ط  ، وكوووووووووم لِن  ْيك   ل ووووووووود 

فابن زيدون يظهر اإلخالص والحب للمعتضد، بإيراد الجملة المعترضة )فديتك( وهدذا يتديح  

طموحدات  –ابدن زيددون  –ة، فهدو ُيْشدِعر المعتضدد بدأّن لده له البوح صراحة بمضمر نفسه وأمانيّ 

عالية يتمنى أن تتحقق على يدي المعتضد، ولو باَح ابن زيدون مباشرة بما في نفسده دون أن يدأتي 

 بهذه الجملة المعترضة، لكان ذلك ثقيالً وصعباً على نفسه.

 :(4)ثقافة الدعاء -

أدب ابددن زيدددون، إمعاندداً فددي تأكيددد حدددة ظهددرت الجمددل المعترضددة الجالددة علددى الدددعاء فددي 

:"إن (5)الخطاب النسقي الهجائي المضمر، كقول ابن زيدون مخاطباً أبدا الحدزم فدي الرسدالة الجديدةَ 

لبداَس إنعاِمددَك، وَعّطْلَتِندَي مددن ِحْلدي إيناسددك... فدال غددرو: قدد َيُغددصُّ بالمدداء  –أعددزَك هللاَ  –سدلبتني 

المعترضة الدعائية )أعزك هللا(، في سياق تحدث فيه عدن سدلب شارُبه"، فابن زيدون أورد الجملة 

أبي الحزم لكثير من خيراته عنه، وكأّن ابن زيدون يضمر بهذا هجاًء قدحياً، يريد أن يدل فيه على 

هو ظاهر، فاهلل هو المعز، وهو المعطي، أما أبو الحزم فهو سالب   مثلمابخل أبي الحزم ال الدعاء، 

                                                 

 .545، 462، 364، 435، 430، 383، 281، صديوان ابن زيدون ورسائله انظر   (1)

 .364 – 363المصدر السابق، ص  (2)
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 ال يعطي وال يمنح.

وكدذلك ظهدر هدذا الهجدداء المدبطن الدذي تدددل عليده الجمدل المعترضدة، فددي قدول ابدن زيدددون 

 :(1)مادحاً أبا الوليد بن جهور

ورٍ   لك  الخيوُر!! أّنوي ق ائِولٌ تيوُر ُمق صِّ

 

وووووْن لوووووي باْسوووووتِْيف اِء موووووا أ ْنوووووت  ف اِعووووولُ    ف م 

ء، ولكن هذا الخطاب المدحي فهو يدعو بالخير كله ألبي الوليد ويمدحه، بأّنه لم يقّصر معه في شي 

 :(2)المباشر، يتحول إلى نسق هجائي مخاتل، بعد االستمرار في القصيدة، إْذ يقول

تِووي ووم  ِهمَّ  وأ ْسووديت  ُعْرفووا  ِمْنووك  أ ْله 

 

افِووووولُ   وووووا ال ُتْفووووولٌ وال أْنوووووت  ت  وووووا أ ن   ف ه 

ابدن زيددون وشدعره الدذي  هذا الخير الذي ناله منه، كان بجهد نه بهذا ُيْشِعُر أبا الوليد أنّ وكأ 

بل هو مادح  له، ألّن المنفعة متحصلة بدذلك،  -أبي الوليد  –مدحه به، فابن زيدون ليس بغافل عنه 

إْذ هو يرى أّن تسليع األدب هو أساس المعاملة، مما يؤكد عدم نزاهة هذا المدح المتصل بالمصالح 

 والمنافع.

وتُّر:  الفجوة: مسافة التَّ

افة التدوتر(، كمدا يسدميها كمدال أبدو ديدب، الفضداء الدذي ينشدأ مدن إقحدام ُيقصد بدالفجوة )مسد

مكونددات للوجددود، أو للغددة فددي سددياق تقددوم فيدده بينهمددا عالقددات ذالددت بعدددين متمّيددزين، ولكددن هددذه 

العالقات تمتلك خصيصة عدم التجانس، فالعالقدات تحديدداً غيدر متجانسدة، لكنهدا فدي السدياق الدذي 

، وتنشأ الفجوة: مسافة التوتر بسبب وجود مسدافة بدين اللغدة (3)المتجانس تقدم فيه ُتطرح في صيغة

، (4)المترسددبة واللغددة المبتكددرة فددي مكوناتهددا األوليددة، وفددي بناهددا التركيبيددة وفددي صددورها الشددعرية

وسيحلل الباحث بعض الصور االستعارية، التدي ظهدرت فيهدا الفجدوة: مسدافة التدوتر فدي أدب ابدن 

 اطن الشعريه الناجمة عن كسر بنية التوقع لديه.زيدون، للكشف عن مو

مددن تلددك الصددور المتكددررة فددي شددعر ابددن زيدددون، تصددويره أخالقدده ممدوحيدده بددالزهر، 

 :(6)ومن ذلك قوله مادحاً بني جهور (5)والرياض
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ِها ى رقائُِق ِذْكر  ْند  اِسٌن ت  ح  ِمك  المديح  نسيبا  وم  اُد ُتْوه  ك   ف ت 

الق الجهاورة، وتظهر الشعرية التي تفيض من الفجوة: مسافة التدوتر، فابن زيدون يتحدث عن أخ 

التي تنشأ من اصطدام بنيتين كليتين، وهي )محاسن( و )تندى( ثم )رقائق(، و)ذكرها(، إْذ إن هدذه 

البنى قائمة على كسر حاجز التوقع وخلخلته، محينما يقول )محاسن( يتحرك ذهن المتلقي الختيدار 

محاسدن واألخدالق، كدأن يختدار )ُتدْذَكر / ُتَقدال / ُتْنَشدر( علدى المسدتوى األفقدي، كلمات قريبة مدن ال

ولكن ابن زيدون يخلخل كل بنى التوقعات، التي يتصورها المتلقي ليفجأه بقوله )ومحاسدن تنددى(، 

والمحاسن واألخالق بعيدة عن الندى،  والمطر المتعلق بالطبيعة، ولكنهدا فدي هدذا السدياق المددحي 

 ق بالكرم جاءت متناسقة منسجة.المتعل

ويستمر ابن زيدون فدي كسدر بنيدة التوقدع، فدإذا مدا اسدتقّر األمدر لددى المتلقدي بدأّن )الحاسدن 

تندى(، فيتوقع بأن يختار ما يتعلق بالندى غالباً، وهو )الزهر، الورد...(، ولكنه يعاود مدرة أخدرى 

ها(، بل اندزاح بعيدداً ليدذكر )تنددى رقدائق ليهز الخطاب بغير المتوقع، إْذ لم يقل )تندى رقائق زهر

ذكرها(، وهكذا يتصاعد ابن زيددون مدن خدالل االسدتعارات ليسدكر أفدق التوقدع لددى المتلقدي، ممدا 

 يحقق شعرية عالية في خطابه.

 :(1)ومن األمثلة األُخر الدالة على ذلك، قول ابن زيدون مادحاً أبا الوليد بن جهور

اِل الحاِل، دا ن  ِعْيُد م  ىب  ود  وى النَّ ن   نِوي ج 

 

ْردُ        ِجووووووول  الوووووووو  ا ُذكووووووورْت أخالقُوووووووُه خ   إِذ 

فهدذا هدو ،)إذا ذكدرت أخالقدُه خجدل الَبَشدُر( :قع ألول وهلة أن يقول ابن زيدون وفالمتلقي يت 

البعد المعياري للصورة االستعارية، ولكن ابن زيدون يكسر أفق هذا التوقع فيقول: )خجل الورد(، 

رعاً بين بنيدة التدذكر وبنيدة الخجدل، إْذ همدا قائمتدان علدى التضداد، فدال انسدجام ويظهر أن ثمة تصا

بينهما في العقل، ولكن االنسجام يبدو في السياق الدذي وضدعتنا فيده، فدالورود واألخدالق ال يتفقدان 

عقلياً، بل يتقاربان خيالياً، إْذ للورد عطر يفوح فيتنشقه اآلخرون، ولألخالق ذكر يسمعه اآلخرون، 

ولعل هذا ما يمثل الشعرية باالنزياح الالمتوقع، المختلف في الواقع والمتجانس في السياق،وهذا ما 

أكده )بورخيس( في حديثه عن جمال الشعر، إْذ يقول: "هناك أشعار تكون جميلة بصدورة ال ريدب 

ل، وإنما فيها، دون أن يكون لها معنى، ولكن حتى في هذه الحالة، يكون لها معنى، ليس معنى للعق

 .(2)للمخيلة"

ومددن الصددور التددي بدددت فيهددا الفجددوة: مسددافة التددوتر واضددحة، تصددويره الثندداَء بالريدداض 
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، في قوله في الرسالة العامرية، شدارحاً لصدديقه أبدي عدامر بدن مسدلمة، كيدف سديخلص (1)وعطره

دم ِفددّي.... للمعتضددد إْن توسددط أبددو عددامر بينهمددا ليقَبددل بددابن زيدددون فددي بالطدده، يقددول: "إندده لددم يعدد

"، فالبعدد (2)نصيحة أُْمِحُضَها، وشكراً أجنيِه الغضَّ من زهراته، وثناًء أُهدي إليه العطَر من نفحاتدهٍ 

المعياري لهذه االستعارات يتمثل في أن يقول ابن زيدون: )شكر أهديده الجميدل مدن كلماتده، وثنداء 

ع لدى المخاطب، بدأن يجعدل الشدكر أهديه الرائع من أشعاره(، ولكن ابن زيدون يخلخل بنية المتوق

زهراً ُيقطف، والثناء عطراً ُيهدى، وهذا المعنى ال يتفق ومعايير العقل، إْذ ال ارتباط بينهما، ولكن 

األمر يتفق شعرياً وخيالياً، إذا تمثلنا الشدكر لجمدال وقعده علدى الدنفس كجمدال الزهدور، وإذا تمثلندا 

نتشاء المتّعطر بأجمل العطور، فالبنى ال تتفق إذا مدا نظدر المدح بسعادةالممدوح به وانتشائه له، كا

إليها خارج السياق، ولكنها إذا أُدمجت في إطار السياق المرسلة فيه، ظهر التجدانس واضدحاً جليداً، 

وبهددذا تتحقددق الشددعرية مددن خددالل اعتمدداد ابددن زيدددون كثيددراً علددى الفجددوة: مسددافة التددوتر فددي بندداء 

 الصورة االستعارية.

 ـة:النثريّ 

يلمح الباحث أّن ثمة تحوالً خفياً في أسلوب ابن زيدون األدبي من الشدعرية نحدو النثريدة، إْذ 

تكاد تختفي الفجوة: مسافة التوتر مدن أدبده احيانداً، ومدن  ويقّل االنزياح بأنواعه في بعض أعماله، 

 :(3)األمثلة الدالة على االتكاء على األسلوب النثري، قوله

فا   خِّ اِشووووووووووووووووقِيهِ يووووووووووووووووا ُمْسووووووووووووووووت   بِع 

 

اِصوووووووووووووووووووووووِحْيه  شوووووووووووووووووووووووا  لِن  غِّ  وُمْست 

وووووووووواع  الُوشوووووووووواة  فِينووووووووووا   وموووووووووون أ ط 

 

ووووووووووولُوَّ فِيوووووووووووهِ   وووووووووووا السُّ ْعن  وووووووووووى أط  تَّ  ح 

ي أرانِووووووووووووووي   الحمووووووووووووووُد قِ الووووووووووووووذِّ

 

ِعْيوووووووووووهِ   دَّ  تكوووووووووووذيب  موووووووووووا كنوووووووووووت ت 

م  الّتسووووووووولّي  ْعووووووووور   مووووووووون قبوووووووووِل أْن ي 

 

ْغلِووووووووووب  الّشوووووووووووُق مووووووووووا يليووووووووووهِ    وي 

ن النثر إلى درجدة كبيدرة، إْذ ال يلمدح الباحدث مديالً نحدو فشعر ابن زيدون هذا يكاد يقترب م 

البعد االنزياحي، فال وجود للتقديم والتاخير وال لالعتراض وال للحذف، وال لاللتفدات، إضدافة إلدى 

أّن الباحث ال يلمح صوراً تخلق مسدافة تدوتر فنيدة، فتبهدر المتلقدي، ويشدعر الباحدث أن هدذا الشدعر 

، إْذ ليس له من الشعر سدوى الدوزن واإليقداع، ممدا يجعلده أشدبه بكدالم يبعث الملل في نفس القارئ

 عادَي، ال إبداع فيه وال شعرية.
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، وراوح بددين (1)ظهددرت النثريددة فددي نثددر ابددن زيدددون فددي الرسددالة العباّديددة األولددى والثانيددة

نثدره أكثدر  ، مما يتيح للباحث القدول: إّن نسدبة الشدعرية فدي(2)الشعرية والنثرية في رسالته البكرية

الرسدالة الهزليدة والجديدة والمظفريددة والعامريدة، قدد جداءت بأسددلوب  فددي  بكثيدر مدن النثريدة، ألنده

 شعري ال نثري، إضافًة إلى كثير من الرسالة البكرية.

وقد تركزت النثرية في شعر ابن زيدون في باب الغدزل، حيدث تكدرر االعتمدد عليهدا إحددى 

( مدن ٪23.8( من نسبة أدبه الغزلي البالغ )٪18اوز نسبتها )عشر مرة، وهي مع ذلك ال تكاد تتج

 لي يبين صدق ما توصل إليه الباحث:مجمل أدبه، والجدول التا

 

 مطلع القصيدة / المقطوعة توثيق القصيدة / المقطوعة في الديوان الرقم

 متى أبثك ما بي... 149 .1

 يا دمع حْب ما شئت أن تصوبا 157 – 154 .2

 هل لداعيك مجيبُ  165 – 164 .3

 أّنى أضيع عهدك 165 .4

 يا غزاالً جمعت فيه... 172 – 171 .5

 يا سؤل نفسي إن أحكم 173 – 172 .6

 ما ضّر لو أنك لي راحم 173 .7

 يا قاطعاً حبل ودي 175 .8

 كم ذا أريد وال أُراد 178 .9

 لئن قّصر اليأس منك األمل 189 – 187 .10

 بعاشقيه يا مستخفاً  190 .11

( مدن مجمدوع ٪4.3وبهذا يتضح للباحث أن نسدبة النثريدة فدي غدزل ابدن زيددون قدد بلغدت )

أشعاره، فإذا ما أضيفت المطيرات التي جداءت بأسدلوب نثدري، قريدب مدن المّعمدى واأللغداز، إلدى 

 قائة النثرية في أدب ابن زيدون، فإنه يمكن تمثيل نسبة النثرية في شعر ابن زيدون، كما يلي:

 من مجمل الشعر. ٪4.5الغزل      

 من مجمل الشعر. ٪1الهجاء       

                                                 

، والرسدالة العباديدة الثانيدة، 772 – 769انظر الرسالة العبادية األولدى فدي ديدوان ابدن زيددون ورسدائله، ص   (1)

 .776 – 772ص

 .753 – 718انظر الرسالة البكرية في المصدر السابق، ص   (2)
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 من مجمل الشعر. 6.5المطيرات      

مدن مجمدل شدعره،  ٪12وبهذا يتجلّى الباحث أن نسبة النثرية في شعر ابن زيدون قد بلغدت 

 منها. ٪35منها، وأما النثرية فبلغت  ٪65وأما بالنسبة للرسائل، فقد بلغت نسبة الشعرية قرابة 

 

 

 :خالصة

إّن أدب ابددن زيدددون أدب  يتصددف بالشددعرية، ويددنهج سددبيلها، وقددد كددان خطابدده لكددل أنددواع 

وبذلك يخالف الباحث العّقاد  اً، ولم يكن خطاباً عقلياً بحتا،السلطات المحيطة به خطاباً انفعالياً شعري

فلقدد كاندت نظدرة العّقداد  في رأيه القائدل بظهدور النثريدة فدي شدعر ابدن زيددون أكثدر مدن الشدعرية،

مقتصرة علدى شدعر ابدن زيددون الغزلّدي وحسدب، ولعدّل ابدن زيددون فدي شدعره الغزلدي يميدل إلدى 

النثرية أكثر من الشعرية، أّما فدي بداقي أشدعاره، فالشدعرية أكثدر مدن النثريدة، والعاطفدة أقدوى مدن 

الشعر، فيتفدق الباحدث مدع من  م في نثر ابن زيدون، وأنه قريب  الصوت العقلي، وأما رأي ابن بسا

 هذا الرأي، لظهور األدلة المقوية له.
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 الغنائّية:

إن من أهم السمات المميزة لألدب الغنائي، حضور ذات األديب في أدبه، وعدم انفصالها 

من السمات األساسية الضرورية المتعلقة بالتعبير الغنائي الخاص عنه وأن االنفعالية )اإلحساس( 

الذي يجنح إلى االتكاء على  (2)ولذا يسيطر في األدب الغنائي ضمير المتكلم المفرد،  (1)للشخصية 

اللحظة الواحدة، وانتفاء عنصر الزمن الممتد "فالقصيدة الغنائية ال تعتمد على تتابع األحداث، أو 

األفكار، بل تبرز لحظة واحدة تتركز فيها معاني التجربة، وتصبح لحظة ذات تتابع الصور و

كذلك من السمات البارزة في األدب الغنائي، ظهور المعاناة في األدب، وباختصار شديد  (3)دالله"

فإن أساس الشعر الغنائي يتمثل في التعبير عن الفكرة المتوترة بصورة انفعالية والمصاغة في 

 .(4)اصة، تعبيراً عن المعاناة المباشرةصورة لفظية خ

بدت الذاتية جلية في أدب ابن زيدون الغنائي، وقد برزت المعاناة برزواً الفتاً، وذلك من 

 خالل كثرة الشكوى لدية، وقد رأى الباحث تقسيم األنا لدى ابن زيدون، كما يلي:

 أوال : األنا الشاكية:

له السياسي مع بني جهور، فلقد ُمِنَي بخطبين ظهرت المعاناة في أدب ابن زيدون في تواص

كبيرين ُمّدة مكثه عندهم، وهما: إدخاله السجن زمن أبي الحزم، واتهاُمه بالتلمر مع بني ذكوان 

ضد أبي الوليد بن جهور، ولذا كثر لديه الحديث عن هذه المعاناة حديثاً غنائياً ذاتياً، ينطلق من 

 :(5)يقولالذات الشاكية، لما حّل بها، 

ْفِرقوووي1 ْخوووٌط بِم  ووويِب و  ِرْموووُت وموووا للشَّ  . ه 

 

ْخوووطُ  بووودي و  وووم فِوووي ك  وووْيِب الهَّ  (6)ولكوووْن لِش 

 
تْ 2 ر  ووأ ْذك  ْفِسووي ف  ل ُسووْوُء الحووال ن  ووا و   .  وط 

 

ل هووووا الق ْحووووطُ  او  وووواِء ط  نَّ ووووى الّرْوةووووِة الغ   ُمن 

 
وا ِمويِص  اإلنواُء مون األذى3 م  ْت بي ك   . أ ت 

 

ْسوووطُ  وأْذهوووب موووا بِوووالّثْوب ِمووون ٍن م  ر   (1)د 

 

                                                 

، إضاءة تاريحية على قضدايا الشدكل، الشدعر الغندائي، القسدم وسوعة نظرية األدبم (،1986نيكوف، سكفوز ) (1)

 .8، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص 2الثالث، ترجمة، جميل نصيف التكريتي، ط

، ترجمة: حسام الخطيب ومحيي الدين صبحي، بيدروت/ نظرية األدب(، 1978أوستن وويليك، رينيه ) وارين، (2)

 .239عربية للدراسات والنشر، ص المؤسسة ال

 .61، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للكتاب، صاألدب وفنونه(، 1991عناني، محمد ) (3)

 .10نيكوف، سكفوز، موسوعة نظرية األدب، ص (4)

 .290–289ابن زيدن، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (5)

والمقصددود )سددياقاً(: تفشددي الهمددوم  ر ، مددادة )وخددط(،انظددر لسددان العددرب البددن منظددو الددوخط: انتشددار الشدديب، (6)

 وثقلها على نفسه.
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رٍ 4 ْعش  ين لِم  ْدُنو قُُطوُف الجّنت  ْمـطُ  . أت  ْدُر الق ليلُ أو الخ   (2)وتا يتي  السَّ

ر بي الُمن ى5 رِّ ْبطُ  . وما كان  ظّني أن ُتغ  ّنِه خ  ْشواِء من ظ  ر في الع   (3)وللِغِّ

ْوطُئ أْخمِصي6 ْتنِي النجم  م  ا وأ ر  ّدي  . أ م  أ ْت خ  طَّ ْخُطول ق ْد و  ْن ي   (4)أِلْخم ص  م 

عّبر تعبيراً واضحاً عن األنا الشاكية من سوء ما حّل بها، لدى أبي الحزم ابن إّن هذا النص ي

جهور، أودعت السجن، ويظهر أن األنا تمثل في هذا النص مركزية محورية، فخطاب ابن زيدون 

 كما يلي:بتمحور حول ذاته فقط، وذلك من خالل فهم ضمير األنا، الذي ظهر 

 : هرمُت، مفرقي، كبدي.1البيت  -

 :  نفسي.2البيت  -

 : بي.3البيت  -

 : غايتي.4البيت  -

 : ظّني/ بي.5البيت  -

 : أرتني / أخمصي / خّدي.6البيت  -

وهذه األنا تشتكي مما حّل بها من ألم،ولذا كثرت األلفاظ والتراكيب الدالة على هذه الشكوى 

 واأللم، كما يلي:

/ الهم/ سوء الحال/ القحط/ األذى/ الدرن/ غايتي السدر أو الخمط/ )الهرم/ الشيب/ الوخط

 غّرر/ ِغّر / وّطأت خدي(.

 :و الدليلوقد اعتمد ابن زيدون على الصور الموحية باإلحساس واالنفعال الشاكي، 

 : كبده إنسان يشيب.1البيت 

 : سوء حاله روضته طاولها القحط.2البيت 

َف من ا3البيت   لشوائب، وثب  ُغِسَل من األوساخ.: هو إناء  ُنظِّ

 : الجنباُت إنسان  يمنح خيره لمن ال يستحق، أما هو فالثمر الُمرُّ طعاُمه.4البيت 

ر يه.5البيت   : المنى شخص َغرَّ

 : المنى أرته أخمص القدمين موضع النجم.6البيت 

                                                                                                                                               

  ،زيدددون ابددن مدديص اإلندداء: ُغِسددل، الدددرن: الوسددخ. َمْسددط: َغْسددُل الثددوب وعصددرهُ وتنظيفدده، انظددر ديددوان (1)

 .289 ص

 .290، صالسابق  المصدرالسدر: النبق. الخمط: المّر أو الحامض، انظر  (2)

 و قليل التجربة، انظر المصدر نفسه.الِغّر: األحمق أ (3)

َد، انظر المصدر نفسه. (4)  األخمص: باطن القدم. وّطأ: هّيأَ ومهَّ
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ثل شيب يلحظ الباحث أن هذه الصور الشاكية تقوم على تحّول الحال، فالبيت األول يم

الشاعر، ولكن ليس في شْعِره، بل في كبده بازدياد الهموم، وفي هذا تحول كبير، إْذ األصل أن 

يظهر الشيب في الرأس، ولكنه ظهر في الكبد مما يدل على خفائه في روح الشاعر، وقد ظهر هذا 

تحول فيه األلم )الشيب(، رغم صغر سن ابن زيدون، وهذه مفارقة  أخرى، أما البيت الثاني، فال

يبدو في قوله )الروضة الَغنَّاء طاولها القحط(: فالشاعر يصور نفسه بأّنه )روضة َغنَّاء( أي أنها 

معشبة مخّضرة، مما يدل على وفرة الماء فيها، وإالّ لما أصبحت َغنَّاء، ولكن التحول يبدو في 

ل فجأة، دون سبب عقلي انقطاع المطر عنها، وحلول القحط بها، إْذ هذا يبعث الدهشة بتغير الحا

 مقنع، وهذا ما حلَّ بالشاعر حينما أُدِخل السجن.

َف من الشوائب وثوب   والتحّول في البيت الثالث يبدو في تصوير الشعر لنفسه، بأنه إناء  ُنظِّ

فه بحقيقة المحيطين به،  ُغِسل من األوساخ، وهو يقصد بأن هذا الخطب )دخول السجن( قد َعرَّ

الشاعر حقيقتهم، ولكن التحول بدا في عدم علمه بهم، إلى أن جاءت هذه المصيبة فاألصل أن يعلم 

فكشفت له عن حقائقهم، وهذه صورة نفسية حاول الشاعر فيها إقامة توازن بين الشكوى من سوء 

 الحال، وعدم االكتراث بخسارته ألولئك الذين لم يكونوا أوفياء له.

نية، إذ الشاعر يصور نفسه في نار جهنم يأكل البيت الرابع جاء التحول فيه بصورة دي

الخمط والثمر المر، وأما غيره ممن ال يستحقون كل ذلك الخير، فهم في جنات يتنعمون بأطايب 

الثمر، واألًصل أن يحدث النقيض تماماً، ولذا هو يشكو، أما الصورة في البيت الخامس، فاألصل 

ها تفاِج  ابن زيدون بالنقيض فال تعطيه ما يريد، بل في المنى أن تمنح اإلنسان ما يفكر به، ولكنّ 

 فوق ذلك تغّرر به، وتعّرضه للهالك.

وأما البيت األخير، فقد ظهر التحول في أعلى صورة، إْذ بعدما كان ابن زيدون في أعلى 

المنازل )يرى أعلى النجوم تحت أخمص قدميه لرفعة منزلته(، أصبَح في أقّل المنازل )يفرش خده 

 من يمشي(، حينما دخل السجن. ألخمص

ويرى الباحث أن الشاعر يشكو، النتفاء كثير من األشياء التي كانت تجعل حياته سعيدة، كما 

 يلي:

 الشعور بالشيب. : يمثل انتفاء لذة العمر 1البيت 

 الشعور بالموت. : يمثل انتفاء أساس الحياة )الماء( 2البيت 

 الشعور بالذل. يوية واألخروية : يمثل انتفاء الملذات الدن4البيت 

 الشعور باليأس. : يمثل انتقاء الحلم 5البيت 

 الشعور باإلهانة. : يمثل انتفاء الرفعة والسمو 6البيت 
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َف،  وقد حاول الشاعر مجابهة كل هذه الملسي بتصّور حالته، بأنه ثوب  ُغِسل، وإناء  ُنظَّ

ر، ولذا فهو يشكو، إْذ إن اإلنسان إذا ما فقد عمره ولكن هذه الحقيقة جاءت متأخرة على واقع الشاع

ولذا تظهر األنا الشاكية في أدب ابن  ،وحياته وكرامته وأحالمه ورفعة قدره، سيكون هالكه حتمياً 

 زيدون. 

ابلية البيانية، التي عّززت حضورها هذه التق، ُيالحظ في النص جدلية الحضور والغياب  و

ه )غياب )الحلم والواقع(، أحدهما في الوعي واآلخر في غيابتمثل غريزتي فهي أنساق ضدية 

أو الثنائيات الضدية تمثل صراع ابن زيدون مع الزمن، الذي هو ثقافة الوعي(، وهذه التقابلية 

متأصلة في حياة المثقف العربي )الشاعر(، على أّن هذه التقابلية بدت مركزية في نص ابن 

باطن، لكنها ذات خصوصية عند ابن زيدون في احتواء زيدون، وهي بعد ذلك نسق ذو ظاهر و

الجمالي لألبعاد الثقافية في تلقّي الصراع والشكوى، واألمثلة على األنا الشاكية في تواصل ابن 

 . (1)زيدون سياسياً كثيرة

من الصور األخرى لألنا الشاكية عند ابن زيدون، صورة األنا الشاكية من هجر المحبوب، 

الهجر، تجسيداً ُمبكياً،  ظم شعره الغزلي، وقد جّسد ابن زيدون إحساسه من هذاوقد طغت على مع

 :(2)قولهك

ِعووووووووي1 ّنووووووووي وحاِةوووووووورة  م  ووووووووة  ع  ائِب   . أ ت 

 

عي وووْبري ف اْسوووم  وووا ِعْيووول ص  اْديوووِك ل مَّ  أُن 

 
ووووِك أو أُرى2 ووووقَّ أ ْن أْشووووق ى بُِحبِّ  . أ فِووووْي الح 

 

ِرْيقوووووا  بأنفاِسوووووي، تريقوووووا  بِوووووأ ْدُمعي  ح 

 
ْفووووُس عاشووووقٍ . أ  3 ووووا بهووووا ن  ْحي  ووووٌة ت   ال  ِعْطف 

 

عِ  ْسوووم  وووْرأى وم  ى ِمْنوووُه بِم  د  لوووِت الووورِّ ع   ج 

 
نوويِ  -بعووض  الِوْصوولِ –. ِصوولِيِْني 4 يَّ ب   حتووى ت 

 

ووالي ُثووّم مووا شووئِت فاْصوونعي قيقووة ح   ح 

 
 

 

 

 

 

                                                 

-281، 273-267، 260-259، 255-253، 137، 132لالستزادة، انظر ديوان ابدن زيددون ورسدائله، ص:  (1)

283 ،289 ،292 ،301-303 ،326 ،332 ،381-385 ،435-438 ،681 ،697-704 ،742-744. 

 .167المصدر السابق، ص (2)
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يفتتح ابن زيدون مقطوعته بحال محبوبته معه، فحالها يدعو لأللم، إْذ هو يفتح النص 

إليه من عن ثنائية الحضور والغياب، ولكن هذا الحضور والغياب مؤلم، إذا ما نظر  بالحديث

 وجهة نظر الخيال والواقع:

 

 الحضور

  تضاد

 الغياب

↓  ↓ 

 غائبة عني  حاضرة معي

↓  ↓ 

 الواقع  الخيال

 

فواقعه معها غياب، والخيال هو حضورها، ولعّل هذا مما يزيد من نبرة األسى والشكوى 

 عالقة الشاعر بالمحبوبة.في 

ومما يدل على األنا لشاكية استعمال الشاعر لبعض الجمل الدالة على ذلك، ومن هذه الجمل 

 قوله:

 1بيت  )لّما ِعيل صبري( 

 2بيت   )اشقى بحبك/ حريقاً بأنفاسي / غريقاً بأدمعي(

 3بيت  )أال عطفة تحيا بها نفُس عاشق( 

 4بيت  )صليني بعض الوصل( 

هذا  إضافة إلى أن(، 1شاعر ال يستطيع الصبر عن هذه المحبوبة، فلقد نفد صبره )بيت فال

(، ولذا هو 2الحب تحول إلى شقاء، فقد جعل روحه غارقة بالدمع ملتهبة بحرائق الشوق )بيت 

(، 3يتمنى من المحبوبة أن تمنحه ولو أقّل القليل )ِعطفة(، أي لو التفاتة تشعره باهتمامها )البيت 

نا يلمح البحث مدى التنازل الذي تريده األنا الشاكية لدى الشاعر، فهو يشارف على الموت، وه

وااللتفاتة منها ستحييه، وأخيراً بعد كل الشكوى التي ثبتها أنا الشاعر الشاكية، تجأر األنا الشاكية 

 من الهجر بالطلب، وقد جاء هذا الطلب بأفعال ثالثة:

 اسمعي

 (1)البيت 

 صليني 

 (4بيت )ال

 ما شئت فاصنعي 

 (4)بيت   
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فهو يلتمس منها أن تنصت له، ولو عن ُبعد فتغفر وتعذر، فإن أنصتت طمع في الوصال، 

وهو في نهاية األمر يترك لها حرية االختيار إْن علمْت حقيقة حاله، وصدق مراده، بين تركه أو 

لعاطفي، واإلذاعة العشقية إذ َغلََب ذلك وصاله، ويتبدى هذا االنفعال جلياً في تجسيد ثقافة البوح ا

على مطالع قصائد ابن زيدون، فقد كثر النداء )وهو إعالن صريح( واالستفهام )وهو تعبير عن 

القلق والحيرة(، واألمر )وهو بيان عن سلطة األنا(، وفي اإللحاح على هذه األدوات ّصبٌّ 

مما يدل على ضعفابن زيدون في استفتاحاً،للمكبوت المستور وتنفيس  عن الباطن المقموع ابتداء و

 خطابه لآلخر.

بانت المعاناة والشكوى من هجر المحبوبة في أدب ابن زيدون، ولقد حاول تصوير هذه 

لقد كثرت المعاناة والشكوى من هجر فالمعاناة، بأسلوب غنائي يجنح نحو الحديث عن الذات، 

 المحبوبة كما يوضح الجدول التالي.

 أول مطلع النص لنصتوثيق ا الرقم

1. 

2. 

3. 

4. 
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 يا مخجل الغصن 174  .18
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 به قد نالني منَك ما حسبي 183  .30

 أجدُّ ومن أهواه عابث 183-184  .31

32.  

33.  

184 
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 يا ناسياً لي

 أيوحشني الزمان

 علمت حظك من ودادي 186 - 185  .34

 لئن قّصر منك اليأس 189- 187  .35
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 ة انفعالية، وهي تحّول الحال ويظهر للباحث أّن هذه األساليب اإلنشائية ذات وظيف

 من القرار إلى الحركة في شكوى الحال ظاهرياً، وفيها بعد ذلك تعبير نسقي باطن في 

 المواجهة، وخروج عن الحيادية في اإلخبار، وهي بعد ذلك تنشد استجابة المتلقي، ولذا 

ة، يحاول التركيز على فالمثقف / ابن زيدون من خالل اتكائه على األساليب اإلنشائية ال اإلخباري

به الغنائي خطاب شعوري وبهذا ويظهر أن خطا، العاطفة الشعورية ال على الموضوعية العقالنية 

صور حالته النفسية بغض النظر عن صدق هذه المشاعر أو كذبها، كذلك يظهر فيه ُبْعده انفعالي، ي
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لدى ابن زيدون أهم بكثير من  عن العقالنية الموضوعية الممثلة بالسرد، مما يدل على أن المشاعر

خطاب العقل الموضوعي، مما يتيح للباحث القول: إّن خطاب ابن زيدون خطاب غنائي ذاتي 

 شعوري في ُجلّه، بعيد عن الموضوعية والصدق والواقعية.

من الصور األُخر لألنا الشاكية في أدب ابن زيدون، صور األنا الشاكية من البعد عن 

 .(2)قوله متشوقاً لقرطبة، ومن ذلك (1)الديار

ُسوووووورُّ وال أْةووووووحى    خليلوووووويَّ الفِْطووووووٌر ي 

 

ما أ ةْ ف   ُشوقا  ك  ا حالُ من أمسى م  ىم   ح 

 
لْ ل ووئِْن شوواق نِي )شوورق العُ   قوواب( ف ل ووْم أ ز 

 

ا وْفح  ى ذلوك  السَّ وو   أ ُخصُّ بِْممُحوِض اله 

 
صووافِة( ُمْشووِعري ووكَّ ُجووْوفيَّ )الرُّ ووا اْنف  م   و 

 

اعووي ِذكووري تُ  و  وواد  ْرح  ووف  الب   ْعقِووُب األ س 

 
حّتى إّنه ، يلحظ الباحث تشظي الذات لدى ابن زيدون في حديثه عن بالده البعيدة )قرطبة( 

ليتصور صحباً له يخاطبهم، وفي حقيقة األمر ال يخاطب إالّ ذاته المتشظية بسبب الترحال، كما 

الشعري العربي القديم، فخطاب يلمح الباحث اغتراب الذات في هذه الشكوى باالتكاء على اإلرث 

الرفقة للحديث عن الشوق للديار ما هو إالّ عادة  جاهلية، اْسَتنَّها شعراء الجاهلية، والشاعر يشعر 

بروحه عادت لكل ذلك القديم، وابن زيدون يظهر الشكوى من البعد عن الديار دون تحديد زمني، 

ُ ب األعياد، أجمل األوقات، التي تبعث السعادة في فكل الوقت شوق للديار، والدليل أنه لم يعد يهنأ

النفس، وفوق ذلك كله، يصور ابن زيدون شوقه لدياره اقترب من شوق الُمِحّب، ال يتركه في 

شوقه لدياره أقرب من شوق الُمِحّب  والصبح )كما أضحى( وال في المساء )من أْمَسى َمُشوقاً(، 

بأمكنة )أخصُّ بمحوض الهوى ذلك السفحا(،  لمحبوبته، فهو شوق تحّول إلى هوًى محض اختص

وفي هذا اندماج  لذات ابن زيدون مع الجمادات لشّدة شوقه، وهو يدلُّ بالطبع على علّو شأن المكان 

المتشوق له في نفس الشاعر، ولشدة تعلق ابن زيدون به، صارت الذكرى ال تخفف ما به من 

المكان، ف  )جوفّي الرصافة( إذا ما تذكّره ابن شوق بل تزيده؛ وذلك لعدم الرغبة في التحول عن 

 زيدون يكاد يهلك أسًى لذكراه، وهذه الذكرى ال تتركه، فهي )ال تنفكُّ عنه( مالزمة له.

كذلك ظهرت سلطة المكان ثقافياً بتصوير ابن زيدون لذاته الشاكية الراحلة عن المكان 

أيام اللهو واللذة، التي كان ابن زيدون  والشاكية من ذلك البعد، من خالل الجأر بالشكوى لغياب

وصحبه يتنعمون بها في قرطبة، ومن ذلك شكوته لفقد أيام اللهو والوصال مع المحبوبة في 

 :(3)قرطبة، إْذ يقول
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ووووووووووووووووا بيب  ن الح  ط  ْيووووووووووووووووت  الووووووووووووووووو   إِذا أ ت 

وووووووووووا ِجيب  وِةوووووووووووح  الع   والجانوووووووووووب  الُمْست 

ووووووووووووا حْيب   والحاِةوووووووووووور  الُمْنف ِسووووووووووووح  الرَّ

وووووووووويِّ ِمْنووووووووووُه  وووووووووواف ح  أ ى الُجنوب   مووووووووووا ر 

ووووووووووووووووا وووووووووووووووواِذُب القُلُْوب  صووووووووووووووووانٌِع ُتح   م 

وووووووووووا ِشوووووووووووأ  الّربْيب  ْيوووووووووووُث أ ْلفِوووووووووووُت الرَّ  ح 

وووووووووووا ْصووووووووووولِِه الرقيب  الِفوووووووووووا  فوووووووووووي و   ُمخ 

وووووووووو ص  وووووووووواه  طْيب  ووووووووووى ر  ن   رُتُه ُحلُووووووووووو الج 

ا وووووووووونِْيب  ووووووووووم  الشَّ ْبس   أ ْرُشوووووووووُف منووووووووووه الم 

 

، وضياع صال المحبوبةوظهر أيضاً األنا الشاكية من البعد عن المكان، بسبب فقد ابن زيدون لو

 :(1)قولأيام اللهو ، إذ ي

ة ( ا كأنَّي ل ْم أْشه ْد لدى )عيِن ُشْهد  اٍب كان آِخُر ُ الف ْتح   نِزال  ِعت 

ش ى ّني، فإْن م  اس وقائُِع جانِيها التَّج  ْلح  دَّ الصُّ ا أكَّ ن  ْين   فيُر ُخُةوٍع ب 

ْيُتهُ  ْصل، )بالعقيق( اْقت ة  ُكنْ  وأياُم و  ا ف إالّ ي  د فالفِْصح   ِمْيعاُد ُ العي 

اِة مالٍِك( نَّ ا وآصالُ ل ْهٍو في )ُمس  بح  ْدماٍن إذا ِشْئت  أو س  اة  ن  اط   ُمع 

وبرزت لدى ابن زيدون الشكوى من تحّول المكان وتبّدل الحالة النفسية، ففي قرطبة كان في نعيم 

الشاكية بسبب تبدّل هذه اللّذة من  ولذة ولهو، حيث القيان تشدو، والكأس ُتدار، ولذا تظهر األنا

خالل تحّول شدو القيان إلى أصوات مخيفة تنبعث من جوف الصحراء، كما أّن األمن قد ُنِزَع من 

صدره، فبدالً من جَعل الكأس مع األحبة في قرطبة، صار يحمل رمحه للدفاع عن نفسه من 

 :(2)المخاطر بعياً عن قرطبة، يقول

ْدِو ا ْةُت عن ش  وَّ ع  ا لقِيان خالل هات  ْبح  ى ة  ر  ار  الك  ى ف ل واٍت ق ْد أ ط  د   ص 

ا ى ُمِديُره  أْس الُمف دَّ ْملِي  الك  ْمحا ومن ح  ْلُت لها الرُّ م  م  أ ْهـواٍل ح  ق حُّ  ت 

ورغم سيطرة شكوى األنا لدى ابن زيدون من تبّدل ثقافة اللهو واللذة، إال أّن األنا الشاكية من تبّدل 

سبب تحوالت السلطة السياسية، وصراع ابن زيدون / المثقف معها، فقد صّور هذه المكان تظهر ب
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 :(1)السلطة السياسية بالدهر الذي عّذبه، كما يقول

ا نُ  ش  ْوُق الح  أل  الشَّ اــق ْد م   ُدوب 

ا ِريب  ْرب، إْذ ُرْحُت بِِه ت   في الغ 

ْهٍر سام   لْيل  د  اـــــع   نِي تْعِذيب 

ن ى إْذ أ اـــد  الّطبْ ـ  ْبعأْدن ى الةَّ  يب 

وأخيراً ظهرت األنا الشاكية بسبب التحَول عن المكان الجميل، فقد ظهرت لدى ابن زيدون 

ترّكز الحديُث عنه من خالل جمالية الوصف، فلطالما تنّعم  قافة الحديث عن المكان جمالياً، و لقدث

يذكره بالُخْلد، وغياب هذا المكان ُيذّكر أنه  الشاعر/ ابن زيدون بالزهراء في َقْصرها الجميل، فهو

 :(2)عن عينيه وعن حياته سببَّب له ألماً شديداً وشكوى ال توصف

وووُة نووواِزحٍ  ْهوووراِء أ ْوب   أ ال  هووول إلوووى الزَّ

 

ووووووووا ْزح  داِمُعووووووووُه ن  ائِيهووووووووا م  ن  ق ّصووووووووي ت   ت 

 
وووووا اُته  ب  ن   مقاصووووويُر ُمْلوووووٍك أشووووورقْت ج 

 

ا وووْون  أثناءهوووا ُصوووْبح  ووواء  الج  وووا الِعش   ف ِخْلن 

 
ْهوووورة   ْهُم ج  ّثوووولُ قُْرْطيهووووا لِووووي  الووووو   ُيم 

 

ا وووووْطح  ْحوووووب  فالسَّ ُتُهوووووا فالكوكوووووب  الرَّ  ف قُبَّ

 
وووواٍح ُيووووذِكُر الُخْلوووود  ِطْيُبووووهُ  وووولُ اْرتِي  ح   م 

 

ى وى فيوه أو ي ةوح  ى الف ت  ْصود  زَّ أن ي   إذا ع 

 
 

 ثانيا : األنا المنتشية المفتخرة:

مع بني جهور، حينما لم يحظ لديهم بما لجأ ابن زيدون إلى الفخر في شعره في تواصله 

طمح، وقد ازداد هذا اإلعالء من شأن ذاته حينما أدخل السجن، فراح يذكرهم بشعره الجميل، الذي 

صاغه في مدحهم، وكيف أنه خلد ملثرهم فكان هذا اإلعالء من شأن ذاته، ردة فعل جراء ما 

 :(3)واجهه من انتكاسات في حياته لديهم، ومن ذلك قوله

وووووولوة  الّظوووووووا               وووووواٌء أرسووووووْلُتُه س  ن   وث 

 

وووْن شووووقِِه ول ْهوووو  المقووويمِ   ِعوووِن ع 

 
يحانووووُة الجلوووويِس وال ف ْخوووور  فهووووو ر 

 

 وفيووووووه ِمووووووزاُم كووووووأِس النووووووديمِ 

 
 فابن زيدون يصور شعره وجماله بأّن فيه من الروعة والجمال، ما ال يخطر 

ما خلّفه وراءه من أحبة، وأمكنة وأصدقاء  بالبال، فجمال شعره ُيْنسي الراحل )الظاعن( عن كل

وأشياء، وقد عّمم الخطاب حين قال )سلوة الظاعن عن شوقه(، وترك للمتلقي تخّيل هذا االشتياق 
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ألذ ما يتنعم به فهذا الشعر بكل صوره التي ال تنتهي، إمعاناً في تصوير جمال شعره وسحره، 

ل والروعة، إْذ هو لهو المقيم، واللهو كل ما يدخل المقيم المطمئن، فهو النشوة التي هي روح الجما

أجمل ما يستمتع به الصديق  وهوالبهجة والفرح على الذات، ولذا جاء الخطاب بكل هذا التعميم، 

مع أصدقائه، سواًء أكانوا في مجلس علم أم في مجلس فرح وسمر، فشعره جميل في كل الحاالت، 

الة التعقل )الجليس( وحالة اللهو )النديم(، ومع كل هذا جميل في حالة الرحيل واالستقرار، وفي ح

السحر الجميل الموجود في شعره، لم يقّدره الجهاورة، وهنا يلحظ الباحث المضمر النسقي الخفّي 

، (1)للمسكوت عنه في مثل هذا الخطاب، واألمثلة كثيرة على االفتخار بالذات لدى ابن زيدون

الشاعر العربي في االعتداد بشعره، كالمتنبي الذي افتخر ويظهر أنه قد سار وفق نهج ثقافة 

"بشعره وشمخ بأنفه إلى عنان السماء ونظر إلى الشعراء باحتقار وازدراء، واّدعى أنهم ال 

، وكالبحتري الذي كان يقدر شعره حق التقدير ويفاخر به، وإذا ما (2)يستطيعون اإلنشاء أمامه"

المستمعين فيقول: ما لكم ال تقولون لي أحسنت؟ هذا وهللا ماال أنشد شيئاً من الشعر "ُيْقبِل على 

تطويل والجرأة في ، غير أن المتحّول  ثقافياً لدى ابن زيدون هو عدم ال(3)َيْحُسن أن ُيصنع ِمثلَه"

فقد ، (4)المتنبي الذي تمّيز بالتعبير المباشر، والجرأة والحرارة في االعتداد بنفسهالفخر، كحال 

حالة اإلهمال التي عاشها لدى بني جهور، وقد جعل من هذا  اكراذبن زيدون بأدبه، ارتبط فخر ا

الفخر معادالً نفسياً لحالته النفسية السيئة التي يحياها، وكأنه بهذا الفخر يحاول تخفيف ّحدة األلم 

الرفيع التي يعيشها، وهو يحاول تذكير السلطة السياسية بسلطة الثناء/ األدب، مفتخراً بهذا األدب 

 :(5)الذي ال يمكن لعاقل أن يهمله، كقوله

ْنِطق الف ْصلِ  ل ِة الّسْمطيِن بالم  ٍة        ُمف صَّ ْظِمي لكلّ قاِل د   وأُْجف ى على ن 

 :(6)وقوله

ْثنوووي اح  ي  ووواء  ر  ن  وووائِْن لوووي ث   وك 

 

ْجوووووُدْكُم األ ثْيووووولُ   إليوووووِه العْطوووووف  م 

 
                                                 

 .333، 284، 263، 258ص  ،ديوان ابن زيدون ورسائله انظر  (1)

(، بيدروت: مؤسسدة الرسدالة، 1، )طالشعر في رحاب سويف الدولوة الحموداني(، 1981الجابر، سعود محمود ) (2)

 .189ص 

دار غريب للطباعة والنشدر  :رةالقاه (،6، )طحركة التجديد في الشعر العباسي(، 2007الموافي، عبدالعزيز ) (3)

 .278والتوزيع، ص 

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أثر المتنبي في أعالم الشعر األندلسي ،(2000( انظر العيس، مصطفى )4)

  .135حلب، سوريا، ص 

 .263ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (5)

 .333المصدر السابق ، ص (6)
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راتٍ  وووووِّ افُِسووووُه الّريوووواُض ُمن   ُتن 

 

فَّس   وووون  ووووا األْصوووويِلُ  ت   عوووون نوافِِخه 

 
ففخره بأدبه ارتبط بتصوير حالة اإلهمال التي لقيها من بني جهور، ولم يكن مقصوداً لذاته، 

ولعّل في اختفاء الفخر حينما لبث لدى بني عّباد وما لقيه من حياة كريمة، ما يؤكد صحة ما وصل 

 .(1)ن عبدوس الذي حظي بوالدةلديه في هجائه اب ، و قد برز االفتخار بالذاتإليه الباحث 

 ثالثا : األنا الشاكرة:

وقد ظهر هذا الرضا ، إّن أقّل امتدادات األنا في أدب ابن زيدون هي األنا الشاكرة الراضية 

، ولعّل الشاعر حّصل بعض مطامحه (2)في بعض المواضع القليلة، التي امتدح فيها بني عّباد

ثم لعلمه بجبروت المعتضد وسطوته إن اشتكى من شيء  لديهم، بعد أن عانى في دولة بني جهور،

 :(3)ما، فهو يشكر على الحياة الهانئة والطموحات المتحققة

وووادي ِمْلوووُت مووون األي  وووا قووود ث  وووا أ ن   ف ه 

 

اِحي وواقي فووي اْصووِطب  وول  اْتتِب   إذِا اتَّص 

 
ْقووووفٌ  ْصووووح  ث  ووووإنَّ النُّ ووووْز ف  ووووإْن أْعج   ف 

 

وووواِحيْ  ووووكر  ص  ووووإنَّ الشُّ ْر ف   وإْن أْسووووك 

 
اءٍ  وووون  وووودري موووون س  ووووْبت  ق  ووووا اْكس   لِم 

 

وووووْعيِي مووووون نجووووواحِ  ْيوووووت  س   وموووووا ل قَّ

 
 

 القصصية 

إن الشاعر حينما يستخدم في شعره الّسرد، ال يتقّيد بقواعد الفّن القصصي النثري تماماً 

نظراً الختالف الفّنين "فالعنصر القصصي في الشعر ليس إال قالباً عاماً ال ننتظر منه نضجاً 

، يحاكي به النضج الفني للقصة النثرية أو يقاربه، وليس الغرض من القّص في الشعر قصصياً 

سوى إضفاء طابع الموضوعية على ما هو في الواقع ذاتّي، لكن تبدو الصور أجزاء عضوية في 

ه، ، ولقد بدت بعض مالمح القصصية في شعر ابن زيدون ونثر(4)وحدة أغزر حياة وأشد تماسكاً"

كانت ذات تضمين  و قدلَُمح سريعة تخفي مضمرات نسقية في خفاياها، أشبه بِ ولكنها جاءت 

قد كثرت لديه في النثر لقصصي تاريخي كامل، مما يسعف الباحث في قراءتها قراءة ثقافية، و

( 4( إلماحة قصصّية، أما في الشعر فلم َتْعُد أّن بلغت )74أكثر من الشعر، فقد بلغت في النثر )

ومع غياب القصصية المكتملة في أدب ابن زيدون يستنتج الباحث غياب  إلماحات قصصية،

                                                 

 .586–582، ص ديوان ابن زيدون ورسائله انظر  (1)

 .438–435، 212المصدر السابق، ص  انظر  (2)

 .437–436المصدر السابق، ص  (3)

 ،الريداض ،1، طالقص الشعري فوي اإلبوداع السوعودي المعاصور(، 1994المخضوب، لطيفة بنت عبدالعزيز ) (4)

 .88-87زيع، صونشر والتالودار عالم الكتب للطباعة 
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الموضوعية في أدب ابن زيدون، وتمّكن الذاتّية من نتاجه، مما ال يدع مجاالً للشك بالقول بأن ابن 

 زيدون مثقف  ذاتّي غير مهتٍم بالعنصر الموضوعي في أدبه.

 :(1)في قوله، بدت المالمح القصصية في شعر ابن زيدون 

قٍ  وووووورَّ ُصووووووْرُت بووووووالُبردين إرِث ُمح   وب 

 

ْخلُووووووُق األْبوووووورادُ لووووووم ي   ووووووا إْذ ت   ْخلُق 

 
ْفُت مون ِذي الطووَّ  ر  ع  وأْر  ُ و  ْمورٍو ث   ِق ع 

 

ّةووووواِح حوووووْين ُيكوووووادُ   لِجذيموووووة  الو 

 
ةٍ  وووووووووووواد  ني طووووووووووووال ْعُتهْم بِوف   فكووووووووووووأن 

 

ووووووادُ  فَّ ا ُعووووووروةُ الو  ِطعه  ْسووووووت   لووووووم ي 

 
ثة األولى إلى المعتضد، وقد بدا اإللماح إلى قصة يتحدث ابن زيدون في األبيات الثال

الُمَحرق )عمر بن هند( الذي ثأر ألخيه بحرق مئة من بني تميم، والمعتضد كالمحّرق قد ارتدى 

ُبْرَدية واستعاد شخصية أسالفه في حكمه، وهنا يظهر اإلضمار النسقي الهجائي، ففي النََّسق 

ي، فهو نسق  المتابع ألفعال أجداده، أّما النسق الخفالظاهر يصور ابن زيدون المعتضد بالبطل 

اختار ابن زيدون شخصية )المحّرق( غير العادل، الذي أحرق مئة مقابل  هجائي ناقد، إْذ لِمَ 

شخص )تأييد لثقافة الثأر(، ليصف المعتضد بها؟ أّن هذا يدل على شعور ابن زيدون في المضمر 

 إذاعة هذا علناً أمامه. بجبروت المعتضد وسطوته وعدم قدرته على

البيتان الثاني والثالث يدالن أيضاً على نسق هجائي مضمر، فالبيت الثاني يشير إلى أن 

المعتضد ال يغفل عن االهتمام بمن يحيطون به، كعمرو بن عدّي الذي أّسس أسرة اللخميين 

ق بمقام المدح وفي هذا بالحيرة بعد ثأره لخاله من الزّباء التي قتلته، فالحديث عن الغفلة ال يلي

 إشارة خفّية إلى غفلة المعتضد أحياناً.

أما النسق الخفي في البيت الثالث، فهو يظهر حينما يذكر ابن زيدون، أنه َظفَِر من المعتضد 

بن الورد )عروة الصعاليك(، فالسؤال الثقافي المهم هو: من أين كان عروة ظفر به عروة بما لم ي

التي كان يمنحها للفقراء الذين نّصب نفسه مسؤوالً عن توفير حاجاتهم؟  بن الورد يظفر باألشياء

بحال أولئك المعدمين، فالنسق الهجائي يظهر في  ء الجشعين الذين لم يكونوا يأبهونمن األغنيا

 تشبيه ابن زيدون المعتضَد بأولئك األغنياء الجشعين البخالء.

 

ولقد جاءت في الرسالة الهزلية متعددة اإللماحات القصصية في نثر ابن زيدون كثيرة ، 

ومتنوعة، ما بين قصص تاريخية وأخرى دينية وغيرها من علمية وأدبية، ومن القصص الدينية 

: "حتى خّيلت أن يوسَف عليه (2)الملمح إليها قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، كما في قوله

                                                 

 .455–454ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص  (1)

 .637، ص  المصدر السابق(2)
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ك َفَسلْت عنه" فهذه القصة تلمح إلى قباحة ابن السالم حاَسَنَك َفَغَضْضَت منه، وأن امرأة العزيز رأتْ 

 عبدوس ودناءة واّلدة، وذلك للمقارنة التي أجراها ابن زيدون آنفاً.

وكذلك تلمحيه بقصة )حرب البسوس( ليصوّر ذلّة ابن عبدوس وضعفه من خالل رسم 

ّساساً إّنما َقَتلُه : "وُكلَْيب بن ربيعة إنما َحَمى الَمْرعى بعّزتك وج(1)يقولصورٍة مستحيلة له، 

قصة )داحس والغبراء( ليصور غباء ابن ثأَره ِبّهمتك"، وتلميحه أيضاً ب بأَنفِتْك، ومهلهالً إّنما طلب

عبدوس، فهو يصّورةُ بأنه أكثر ِحكمة من )الحارث بن عمرو(، الذي أنهى الخالف في تلك 

ماً من )الحارث بن عوف وهرم ، وأكثر كر(2)" وأن الصلح بين بكر وتغلب تمَّ برسالتك": الحرب

ال اآليات من أجل اإلصالح بين قبيلتي عبس وذبيان، "والحماالت بين َعبس بن سنان( اللذان تحمّ ا

وما ذلك إال ليمعن في هجاء ابن عبدوس بنفي كل تلك الصفات  ، (3)وذْبيان ْأسِنَدْت إلى َكفِالتك

 الكريمة عنه.

س، أْن صّوره بالغبي الباحث عن افسه ابن عبدووقد بلغ من شدة سخرية ابن زيدون من من

ه وهالكه، حينما ألمح لقصة )صحيفة المتلمس( التي علم أن فيها هالكه فرمى بها، ولكن ابن فتح

، وتبلغ اإللماحات (4)"وما أمَنَك أن... ترِجع بصحيفة المتلمس" :عبدوس لم ُيلقها بل سار نحو حتفه

، حينما هّدد ابُن زيدون ابَن عبدوس بأن يفعل به كما فعل القصصية الثقافية ذروتها في الهجاء

يوم أن جاءه خاطباً إحدى بناته، وقد كان عقيل شديد االعتداد بنفسه ، )َعقيل بن ُعلََّفة( بالجهنّي 

ونسبه، وكان يرى أنه ال أحد يكافؤه في النَّسب ليصاهره، فلما أْن جاءه الُجَهني ذات يوم َربطه 

سته بالزيت، وقربه من قرية النمل فلذاهُ ذلك كل اإليذاء، يقول: "أو أفعَل بَك ما َفَعله وكتَّفه وَدهن ا

 .  (5)عقيُل بن ُعلََّفة بالُجهنّي، إْذ جاءه خاطباً، فَدهن استُه بزيت, أدناه من قرية النمل"

ن لمحة ا وعشريأما اإللماحات القصصية الواردة في الرسالة الجدية، فقد بلغت ثالث

ة، ومن الطريف أنها كلها إلماحات قصصية دينية، ابتداًء من قصة سيدنا آدم مع الشيطان قصصي

في الجنة وانتهاء بقصة مقتل عبدهللا بن الزبير ورجم الكعبة على يدّي الحّجاج، والجدول التالي 

 يظهر هذه اإلشارات القصصية الدينية:

 

 

                                                 

 .640–639، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله (1)

 .643–642، ص المصدر السابق (2)

 المصدر نفسه. (3)

 665، ص  المصدر السابق(4)

 المصدر نفسه. (5)
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 القصة الدينية الصفحة

 السالم في الجنة.  سجود إبليس آلدم عليه .1 688ص 

 عصيان ابن نوح لوالده نوح عليه السالم. .2

 بناء هامان صرحاً لفرعون ليطلع إلى إله سيدنا موسى. .3 689ص 

 عكوف قوم موسى على عبادة العجل. .4

 اعتداء اليهود في السبت والصيد فيه. .5

 قتل قوم سيدنا صالح للناقة. .6

 الشرب من ماء النهر الذي ابتلي به جنود طالوت. .7

 قيادة الفيل ألبرهة من أجل هدم الكعبة. .8 690ص 

معاهدة قريش على صحيفة المقاطعة للنبي صلى هللا عليه وسلم  .9

 وأصحابه.

 نقض بيعة العقبة مع النبي محمد صلى هللا عليه وسلم. .10

 ترك الجهاد واللحاق بالقافلة يوم بدر. .11 691ص 

 ين معه.خذل النبي محمد صلى هللا عليه وسلم يوم أحد بثلث الناس الذ .12

 التخلف عن صالة العصر في بني قريظة. .13

الحث على القول بحادثة اإلفك التي اتهمت بها سيدتنا عائشة رضي هللا  .14

 عنها

األَنَفُة من إمارة أسامة بن زيد رضي هللا عنه، لغزو الروم على عهد النبي  .15 692ص 

 صلى هللا عليه وسلم.

 الزعم بأّن بيعة أبي بكر كانت فلتة. .16

 د بن الوليد رضي هللا عنه بعد قضاءه على مرتدي بني حنيفة.مقاتلة خال .17

 َقْتل عمر بن الخطاب. .18

 َقْتل عثمان بن عفان .19 693ص 

 َقْتل علي بن أبي طالب. .20

التضييق على الحسين بن علي بن أبي طالب يوم خروجه إلى الكوفة  .21

 للمبايعة.

 االفتخار على المسلمين يوم أحد.  .22

 لّزبير.رجم الكعبة وصلب عبدهللا بن ا .23
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وقد جاء ابن زيدون بهذه اإللماحات القصصية، من أجل محاولة تخفيف العقوبة التي أنزلها 

ابن جهور به، وإزالتها عنه وهي السجن، وقد جاء الخطاب من خالل التلميح لكل تلك القصص 

هو يذكر أنه الدينية التاريخية لتأكيد تفاهة التهمة التي ُرمي بها، وأنها ال توجب إدخاله السجن، ف

يستحق السجن لو أنه قارف واحدة من تلك األعمال الموجبة للعقوبة، والتي ذكرها في قصصه 

بهذه القصص الدينية يحاول  و هوالتاريخية، الملمح إليها ولكنه لم يفعل شيئاً يستحق كما يذكر، 

، و،استعطاف ابن جهور  ذلك لعلمه بأن من خالل تذكيره بقصص دينية عظيمة َعلَّ قلبه أن يرقَّ

حكمه قام على الشورى اإلسالمية والمبادئ  إضافة إلى أنأبا الحزم كانت لديه مسحة  دينية، 

جارياً في ،كما هو معلوم فأبو الحزم ابن جهور "كان يشهد الجنائز، ويعود المرضى  اإلسالمية، و

ينية المشهورة كان الخطاب الديني من خالل اإللماح للقصص الد ، لذلك(1)طريقة الصالحين"

 التي أودعته السجن. ،وسيلة ابن زيدون / المثقف في خطاب السلطة السياسية

ومع كل ما ذكر الباحث تظل القصصية في أدب ابن زيدون ملمحاً عابراً، ال أمراً مركوزاً 

 في ِأدبه المعتمد على األسلوب الغنائي الذاتي.

 : خالصة

تي تواصل معها بالذاتية ، فأدبه أدب غنائي يتسم خطاب ابن زيدون /المثقف للسلطات ال

ذاتي ، ظهرت فيه الذاتية ظهورا واضحا من خالل الشكوى التي برزت لديه ، فقد تبدى للباحث 

أن األنا سيطرت على كثير من خطاب ابن زيدون ، و قد تعددت صورة األنا لديه ، و تجلت في 

لقي من سلطة بني جهور السياسية ، و األنا  صور ثالثة أهما ، أولها : األنا الشاكية من سوء ما

الشاكية من هجر المحبوبة ، و كذلك األنا الشاكية من البعد عن قرطبة و ضياع أيام اللهو و اللذة 

 و أيام الوصال الجميلة .

ظهرت أيضا لديه األنا المنتشية المفتخرة في تواصله مع الجهاورة ، و قد حاول بهذا 

وازن نفسي ليؤكد للجهاورة تضييعهم لقدره الرفيع ، و قد سار في ذلك وفقا الخطاب الغنائي إقامة ت

للموروث المشرقي ممثال بطريقة المتنبي و البحتري في ذلك ، و تبدى للباحث غياب هذه األنا في 

خطاب آل عباد ، غير أن صورة أخرى لألنا ظهرت في مخاطبتهم و هي صورة األنا الشاكرة ، 

 الحه الذاتية ، و خوفا من بطش المعتضد و اتقاء لشره )صناعة الطاغية(.تماشيا مع تحقيق مص

فيما يتصل بالقصصية فيرى الباحث أنها ال تعدو أن تكون ملمحا عابرا في أدبه ، فلقد 

( 74تجلت بوضوح في نثر ابن زيدون ، و جاءت في صورة إلماحات قصصية عابرة بلغت )

ية مكتملة ، و قد تعددت منابعها بين التاريخ و الدين إلماحة قصصية ، و لم تأت في صورة قصص

                                                 

 .33 ص ،2ج السيراء، الحلة ر،األّبا ابن (1)
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و العلم و األدب ، و  طوعها لتخدم قضاياه الذاتية ، فأكثر من القصص الدينية في خطابه 

الجهاورة ، لعلمه بأن سلطة بني جهور قامت على األساس الديني ، و بذا يحقق هذا الخطاب 

لماحات القصصية التاريخية و العلمية و األدبية ، فقد القصصي الديني تأثيره ، و أما إكثاره من اإل

كثرت في الرسالة الهزلية ، ليؤكد لآلخر/والدة تفوقه على ابن عبدوس ، منافسه في حبها ، و 

 ليحطم فكرة اختيار والدة البن عبدوس .
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 الفصل الثالث :

 في أدب ابن زيدون أدوات الخطاب و األساليب الجمالية
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 المبحث األول : الشعرية واألساليب اللغوية
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إن لألساليب اإلنشائية دوراً كبيراً في الخطاب األدبي، وذلك بتنشديط ذهدن المتلقدي وتحفيدزه 

فدإن التحدول مدن الخبدر ذلك "لمتابعة ما يصدر عن المبدع/منتج الخطاب، والتأثير فيده عاطفيداً، ولد

نشاء يمثل في عمومه تحوالً من جانب القرار في اللغة إلى جانب التحرك، وأنه في مستوى إلى اإل

العقل يمثل تحوالً من النشاط إلى التعطل، بينما هو يمثل في مستوى العاطفة تحوالً من الهدوء إلى 

 .(1)التأّجج

 ،عتمدد عليهدا ابدن زيددون فدي خطابده األدبديوبعد تأّمدل الباحدث لألسداليب اإلنشدائية، التدي ا

 اتضح له أن ابن زيدون قد لجأ إلى األساليب اإلنشائية التي يوضحها الجدول التالي:

 عدد مرات استخدامه االسلوب اإلنشائي

 مرة 140 االستفهام 

 مرة 83 النداء 

 مرة 67 األمر 

 مرة 21 التمني

 مرة 17 النهي

 مرات 4 القسم

 

ى المعلومات الواردة في هذا الجدول، سينظر الباحث في األساليب االنشدائية األكثدر وبناء عل 

 حضوراً في خطاب ابن زيدون األدبي، وهي االستفهام والنداء واألمر. 

 االستفهام:

لم يكن استعمال ابن زيدون لالستفهام استعماالً يقصدد بده اإلجابدة عدن المسدتفهم عنده، بدل هدو 

الطبيعددي إلددى أغددرض أخددر، وجددد الباحددث أن أهددم هددذه األغددراض،  اسددتفهام خددرج عددن الغددرض

وأكثرها شيوعاً هي التعجب ثم التحسر والشكوى، ثم المدح والتعظيم، والجدول التالي يبدّين صدّحة 

 ما وصل إليه الباحث:

 عدد مرات استعمال االستفهام للتعبير عن كل موةوع االستفهام الموةوعات التي خرم إليها

 مرة 31 التعجب 

 مرة 22 التحسر والشكوى 

 مرة 20 المدح والتعظيم 

 مرات 7 التوبيخ 

 مرات  6 التحقير والتهكم 

 مرة 2 الفخر 

                                                 

، تونس: منشدورات الجامعدة التونسدية، خصائص األسلوب في الشوقيات(، 1981( الطرابلسي، محمد الهادي، )1 )
 . 170ص 
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 مرة 2 التمني 

 مرة واحدة  التسليم بالقدر 

 مرة واحدة  التكثير 

 مرة واحدة طلب اقرار المخاطب

 

اندت )الهمدزة(، ثدم )هدل( ثدم )كيدف(، وأما أكثر األدوات االستفهامية شديوعاَ فدي شدعره، فقدد ك

 والجدول التالي يوضح ما وصل إليه الباحث: 

 عدد مرات استعمالها  أداة االستفهام  

 مرة 35 الهمزة 

 مرة 19 هل

 مرة  12 كيف 

 مرات  10 ما

 مرات  6 من 

 مرات  5 أين 

 مرات 4 فيم 

 مرالات 3 متى 

 مرتان  عالم

 مرة واحدة أّنى

 

ص الباحددث بعددد هددذه االحصددائيات إلددى أن ابددن زيدددون قددد عبددر باالسددتفهام عددن موضددوع وقددد خلدد

التعجددب )التحسددر والشددكوى( و)المدددح والتعظدديم(، وهددي الموضددوعات األكثددر شدديوعاً مددن خددالل 

 أدوات االستفهام األكثر شيوعاً، وهي الهمزة وهل وكيف، وذلك كما في الجدول التالي:

أداة 

 االستفهام

 تفاصيل الموةوع فحةالص الموةوع

الهمزة
 

 تعجب من هجر المحبوبة  180 التعجب

 تعجب من هجر المحبوبة  182 

 تعجب من هجر المحبوبة  185 

 تعجب من سوء حاله لدى ابي الحزم  290 

 تعجب من سوء حاله لدى أبي الحزم  301 
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 تعجب من سوء حاله لدى أبي الحزم 332 

 حبوبة معهتعجب من حال الم 370 

 تعجب من حال المحبوبة معه 428 

التحسووووووووووور 

 والشكوى

 شكوى من هجر الحبيب  133-134

 تحسر من البعد عن قرطبة  162 

 تحسر من هجر الحبيب  167 

 تحسر من هجر الحبيب  178 

 تحسر وشكوى من حالته في السجن  261 

 تحسر وشكوى من حالته في السجن 264 

من سوء حله لدى أبدي الوليدد بدن  شكوى 364 

 جهور

التعظيم 

 والمدح

 مدح صديقه أبي عبد هللا بن عبد العزيز 203

 تعظيم لشأن المتوفاة  542 

 

 

 

 

 مدح ألبي الوليد بن حزم 545

التحسر 

 والشكوى

 تحسر على فقد والدة 144

 تحسر على البعد عن قرطبة  162

 شكوى من هجر الحبيبة  164

ه
ـل
 

 شكوى من هجر الحبيبة  166

 شكوى من هجر الحبيبة  179

 تحسر على الماضي  233

المدح 

 والتعظيم

 فخر بذاته  254

 تعظيم للمتوفى  532 
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 تعظيم للمتوفاة  549 

  

 تعظيم للمعتضد  569 

 تعظيم لذاته 701 

   

   

   

ف
كي

 

تحّسر 

 وشكوى

 بةتحسر وشكوى من المحبو 149

 تحسر وشكوى من المحبوبة 165 

 تحسر وشكوى من المحبوبة 178 

   

 

جاء االستفهام لدى ابن زيدون في مطالع قصائده الغزلية ، و لعل في إظهاره لإلستراتيجية 

التوجيهية التي تسعى إلى الضغط على المرسل إليه ، و توجيهه لفعل مستقبلي معين ، و قد 

للسيطرة على ذهن المرسل إليه و تسيير الخطاب تجاه ما يريده المرسل  ظهرت هذه اإلستراتيجية

، ال حسب ما يريده اآلخرون " و تعد األسئلة خصوصا األسئلة المغلقة من أهم األدوات اللغوية 

، و تبعا لذلك ظهرت األسئلة المغلقة مع مطالع قصائد ابن زيدون الغزلية (1)إلستراتيجية التوجيه"

ظلم األنثى المستفحلة و المزورة و المكروهة ثقافيا في المضمر النسقي الثقافي ، إلبراز مدى 

 : (2) العربي، كقوله

صبي و اْجتِنابي قِّ ت  ا في الح  ْغِصُبني كتابي؟            و م  هُجُرنِي و ت   أ ت 

ي           و أنِت ت ُسوُمني  سوء  العذابِ  ْحض  ُودِّ ك  م  ْجُملُ أْن أُبِيح   أ ي 

ْلفِ        ُتك  كم ت ُغضُّ الطرف  دوني   فدي ْم أْدعوك  من خ   الِحجابِ  و ك 

 و كْم لي من ف ؤاِدك  بعد  قُْرِب            مكان  الشيِب في نفِس الِكعابِ 

الُ بِه الجزيل  من الثوابِ  ن  أيا                ت   أ ِعْد في عبِدك  المظلوِم ر 

هْ  لْ عليِه ف ُربَّ د  ْبخ  ب ُت له رةاك  بال ِحسابِ و إْن ت  ه   ٍر              و 

فابن زيدون ال يريد إجابة ، فسؤاله مغلق واضح، فهو يقّرع المحبوبة على هجرها الظالم ، و قد 

سعى إلبراز كل الحجج الداعية لترك هذا الهجر و العودة إلى الوصال ، حتى بلغت فيه الشكوى 

                                                 

   (1) الشهري ، ظافر إستراتيجيات الخطاب ، ص 352.  
 .180، ص ابن زيدون ، ديوان ابن زيون و رسائله  (2( 
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بة بصورة الجبار المستبّد ، و هو رغم بخلها الشديد معه ، أن يصّور نفسه بالعبد الذليل ، و المحبو

يهب لها الرضى طيلة عمره ، و في كل هذا داللة واضحة على المضمر النسقي الخفي الذي 

يسعى لتصوير األنثى بصورة الجبار العاتي /األنثى الفحل / األنثى المزورة ثقافيا ، من أجل 

الثقافي العربي ، المتلقي لهذا الخطاب ، و لذا يتحول هذا تحطيمها و إشاعة كراهيتها في المجتمع 

الخطاب التذللي الضعيف إلى خطاب هجائي كاره لتصرفات األنثى المستبدة ، و قد كثر هذا 

 .(1)االستفهام المغلق في مطالع قصائد ابن زيدون الغزلية ، كما ذكر الباحث ذلك

ستفهام ، إال أن هذا االستفهام جاء لديه في و على الرغم من استفتاح ابن زيدون لقصائده باال 

منتصف قصائده ، إلخفاء األنساق الهجائية المضمرة ، كقوله متبرئا من فتنة بني ذكوان ، التي 

 :(2)اتهم بها مدة حكم أبي الوليد بن جهور 

ُهُم      لِْي في الُمواالِة أتباٌع ي سُ  ى بهِ         ــــــرُّ ب عُ  أّني لهْم في الذي ُنْجز   ت 

ن عُ  مال  سيما ُ ؟ أْم ما فِيَّ ُمْصط   أ ل ْسُت أهل  اختِصاٍص ِمنك  ُيْلبُِسنِي            ج 

ق ُع  ن ى          بلْ بالُجُدوِد ت طيُر الحالُ أو ت  ْيك  و  ْعيي ل د   (3)لْم أُْوت  في الحاِل من س 

الوليد بالظالم الذي ال يصلح معه فابن زيدون يضمر النسق الهجائي الخفي المتمثل في تصوير أبي 

الجميل و الخير ، فهو ينصرف إلى أولئك الحاسدين الواشين بابن زيدون ، فهو مهمل إلحسان ابن 

يد ، فهذه الحظوظ ترفع من ترفع زيدون ، و لذا يرى ابن زيدون أنه ال حّظ له عند أبي الول

 تخفض من تخفض .و

 :(4)ي لم يسانده في محنة سجنه ، قائال و ها هو أيضا يخاطب أستاذه أبا بكر الذ

د  و ال ق طُّ  ْبُد شَّ ا                 أ ِسيرا و إْن لْم ي  عُته  مٌس ق ط   (5)ِمئيٌن من األياِم خ 

ْسط ٍن م  ر  ب  ما بالثوِب من د  ْت بي كما ِمْيص  اإلِناُء من األذى           و ا ْذه   (6)أ ت 

ع دُنو قُطوُف الجّنتيِن لِم  ْمطُ أ ت  تِي  الّسدُر القليلُ أو الخ  ٍر                   و تاي   ش 

حيث تظهر حجية األدلة على ظلم أبي الحزم البن زيدون ، و إهمال أستاذه له، و في ذلك تلميح 

بالنسق الهجائي المضمر ، فابن زيدون عمد إلى اإلستراتيجية التلميحية في إخفاء هذا النسق 

تفادة من التراث الديني المتمثل في الصورة المأخوذة من القرآن في المضمر ، و قد حاول االس

                                                 

 .185، 182، 180، 167، 165، 164يوان ابن زيدون و رسائله ، ص لالستزادة انظر : د  (1( 
 .301المصدر السابق ، ص   (2( 
ونى: التواني و الكالل، انظر لسان العرب البن منظور ، مادو )ونى( . الجدود : الحظوظ ، انظر المصدر  (3( 

 السابق ، مادة )جدد(.
 .290-289، المصدر السابق  )4 (
 يد األسير و رجليه ، انظر مادة )قمط( في لسان العرب البن منظور .( القمط : ربط  5 (
 .الثوب و عصره للتنظيف ، انظر المصدر السابق ، مادة )مسط( (  المسط : بلُّ 6 (
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تصوير طعام أهل الجنة و النار ، من أجل تصوير شدة السوء الذي حّل به ، و هجاء أبي الحزم و 

 أستاذه هجاء خفيا.

لى أن ابن زيدون يتعجب و ارتبط االستفهام لدى ابن زيدون باألمر ، و في ذلك إشارة واضحة إ

 :(1)، و تبعا لذلك يرغب في التحول العالقة من اإلهمال له إلى االحتفاء به ، يقولويشك

ِن الفِْعلِ  س  ا               و ال بالُمِسيِء القول  في الح  ن  ِد الخ   و  ما ُكنُت بالُمهدي إلى السؤد 

 بالّنسيِم على الّطلِّ و ما لي   ال أُْثني بِآالِء ُمْنِعٍم                       إذا الّروُض أ ثنى 

ْسلِ  لّـــ ُة الح  ّذٌب                  لِقِيِل األعادي إّنها ز  لّْت بي فهل أنت  ُمك   هي الّنعلُ ز 

ِة أو ُتْبـلِي يمـون  الّنقِيـب  ا                  ف ُتْنِجح  م   و هلْ لك  في أن ت شف ع  الّطْول  شافِع 

نِْع أ ْعلِ         أُعْد اْكِف ُحْط    أ ِجْر أ ِعْد آِمْن أ ْحِسْن ابدأْ  أنِْف ُصْن اْحِم اْصط  فَّ اْبُسْط اْست   ت ح 

 :(2)من أمثلة االستفهام التي عبر به عن التحسر، قول ابن زيدون متحسراً على بعده عن قرطبةو 

ُه الو   ف ا أْجفان  ُن              من ِذْكِرُكْم و ج  اد  ُ ش ج  رْيبا ع  نُ هلْ تذُكرون  ت   س 

ل نُ  ى لديِه الّسرُّ و الع  او  ُحُه           فقد ت س  ُه و الّشوُق يفة   ُيْخفِي ل واِعج 

ْيل           انِِحهِ يا و  و  ْبق ى في ج  ا ُ! أ ي  ه ُن؟  ت  ْهو  باأل ْطالِل ُمْرت   فُُؤاُد ُ و 

 

ور، ال فيبدددو أن ابددن زيدددون ال يريددد اإلجابددة عددن هددذا السددؤال، فددالهمزة هنددا جدداءت للتصدد

، وكمددا هددو معلددوم فددإن الهمددزة فددي االسددتفهام يليهددا المسددؤول عندده (3)للتصددديق، أي إثبددات الحكددم

، وبذلك يقصد ابن زيدون بهذا االستفهام التحسر على فراق قرطبة، ولذا هو يسأل عن بقاء (4)دائماً 

مرهدون، يمدوت  فؤاده بين جنبيه بعد فراق قرطبة، فقلبده فدي قرطبدة ال يغادرهدا، إْذ هدو بداألطالل

بالبعد عنها، ويحيا بالقرب منها، فهو هنا يريد التصّور، وهو إثبات موت قلب الشاعر برحيله عدن 

 قرطبة، إْذ ال يمكن ان يجد الحياة الهانئة إالّ فيها، وهذا ما يزيد في ألمه.

 :(5)ومن األمثلة الدالة على التعجب من سوء الحال التي شهدها، لدى أبي الحزم قوله

دْ أ   ْعش رٍ ت  تي    ُنو قُُطوُف الجنتيِن لِم  اي  ْمطُ  وت  ْدُر الق ليلُ أو الخ   السَّ

الشاعر يقيم موازنة تبعث في النفس التعجدب والدهشدة، فحالده لددى أبدي الحدزم أن يظفدر بمدا ف

ن غيدره يحظدى بالثمدار اليانعدة، فهدو بالمر والحامض من الثمر، فدي حدين أيسوء، كم لم يظفر إالّ 

عجب دنو الخير من قدوم ال يسدتحقونه، وإقصداء هدذا الخيدر عنده مدع اسدتحقاقه لده، وهندا يثبت في 

                                                 

 .271-270ان ابن زيدون و رسائله ، ص وابن زيدون ،دي (1( 
 .162، ص المصدر السابق  ( 2 )
، عمدددان: دار الفرقدددان للنشدددر 3، طنونهوووا وأفنانهوووا، علوووم المعوووانيالبالتوووة ف(، 2000( عبددداس، فضدددل حسدددن )3)

 . 174والتوزيع، ص 
 . 175( المرجع السابق، ص 4 )
 .290( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 5 )
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يظهر التدأثر بدالنص القرآندي إلثبدات حجيدة قولده، وبدذلك يظهدر للقدارىء مددى تجداوز أبدي الحدزم 

لقددوانين العدددل، وهددو بهددذا التعجددب يضددمر هجدداء مبطندداً لسياسددية أبددي الحددزم وضددعفها، ممددا يدددفع 

 ؤازرة الشاعر المنتج للخطاب، ودعمه نفسياً.بالمتلقي إلى م

ومددن األمثلددة الدالددة علددى اسددتعمال اإلسددتفهام مددن أجددل التعظدديم والمدددح، قولدده مفتخددراً بذاتدده، 

 :(1)ومصوّراً ذاته

رِ أِم الكُ   هل الرياُح بِن جْم األرِض ِعاصفةٌ  ْمِس والق م   سوُف لغيِر الشَّ

الستفهام، ليقيم حواراً داخليداً بينده وبدين ذاتده، يحداول فيظهر للمتلقي أن ابن زيدون يعمد إلى ا

فيه تخفيف حدة األسى الذي لحق بده جدراء السدجن، ولدذا يجدد الباحدث أّن الشداعر عمدد مدن خدالل 

ُبْعد، وهو  االستفهام إلى تعظيم ذاته، فهو نجم سماوي عصفت به رياح  أرضية، رغم ما بينهما من

قدول: ال يكدون المصداب إال للعظمداء وأندا مدنهم، ويلحدظ الباحدث نه يريدد الشمس  وقمر كسفاً، و كأ

دخول )هل( على الجملة االسمية مع أن األصدل أن تددخل )هدل( علدى الجملدة الفعليدة للداللدة علدى 

، وهدو بدذلك يريدد تأكيدد (2)االستقبال، فدخولها على الجملة االسدمية فيده داللدة علدى الثبدات والددوام

في هذا العلو الذي ال يمكن ألحد أن يصدله، وبهدذا يظهدر للباحدث أن هدذا تعظيم ذاته باستمراريتها 

 ،ل توازنداً نفسدياً البدن زيددون جدراء مدا حددث معده، و َحقَّدَر أيضداً مدن سدبب لده ذلدكاالستفهام شكّ 

، وفدي هدذا الكسدوفَ  ثُ حددِ التدي تُ  بالرياح غير المستقرة، وبتصدويره باألسدباب العارضدةبتصويره 

 سياسة أبي الحزم.نسق هجائي مبطن ل

وأخيراً يلحظ الباحث أن أغلب االسدتفهام الدذي دّل علدى التحسدر والشدكوى جداء فدي منتصدف 

ه، لما فيه من شعور بالذل والهوان، أمدا التعجدب فقدد جداء ، وكأن ابن زيدون يريد إخفاء(3)القصائد

حظددة األولددى، ، مددن أجددل بعددث الدهشددة فددي نفددس المتلقددي منددذ الل(4)فددي أغلبدده فددي مطددالع القصددائد

 وبالتالي التعاطف مع حالته النفسية سياسياً وعاطفياً.

 النــّداء:

اسددتخدم ابددن زيدددون النددداء كثيددراً فددي خطابدده، وقددد تعدددد النددداء لديدده وكثددر ، خاصددة خطابدده      

المحبوبة، وخطابه المعتمدد والمعتضدد وأبدا الحدزم، والجددول التدالي يوضدح صدحة مدا وصدل إليده 

 الباحث:

                                                 

 .254، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 190( عباس، فضل، البالغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، ص 2 )
، 178، 173، 167، 166، 164، 162، 151، 144، 134( انظر في ذلك ديدوان ابدن زيددون ورسدائله، ص: 3 )

179 ،233 ،261 ،264 . 
 . 428، 301، 185، 182، 180، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( انظر 4 )
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 ىالمناد

مرات 

استعمال 

 النداء

 هل المنادى موضوع 

 للقصيدة أم ال؟
 أداة النداء

 هل يصاحب النداء أمر 

 أو استفهام أو غيره؟

المندددادى موضدددوع للقصدددائد  مرة 25 المحبوبة 

 المستعمل فيها كاملة

 مرة 23يا = 

 الهمزة: مرة واحدة

 مرة واحدة أي

، 175التمنددددددددي )مرتددددددددان( = 

178. 

، 164اسدددددددتفهام )مرتدددددددان( = 

167 

المندددادى موضدددوع للقصدددائد  مرة 20 المعتمد 

( 4( منهددددا، وفددددي )16فدددي )

 قصائد ليس موضوعياً 

 مرة 13يا = 

 مرات 8أي= 

 206استفهام )مرة واحدة(= 

، 229( مددددددرات = 3األمددددددر )

514 ،595 

 مرات 9 المعتةد

المندددادى موضدددوع للقصدددائد 

 ( منها.8في )

وهو ليس موضوعاً للقصدائد 

 في واحدة منها

 مرات 7يا = 

 الهمزة: مرتان
 األمر لمرة واحدة

 أبو الحزم 

 مرات 5

المندددددادى لددددديس موضدددددوعاً 

للقصددائد التددي اسددتعمل فيهددا 

 النداء

 يا = مرتان.

 بال أداة= مرة واحدة

 أي= مرة واحدة

 الهمزة= مرة واحدة

األمر لمرة واحدة فقط = 

526. 

 

يدده ، و ذلددك بتحددّول الخطدداب إلددى "عامددل جدداء النددداء لدددى ابددن زيدددون مددن أجددل إثددارة المرسددل إل

( ، فلقد غلب استعمال ابن زيدون للنداء من أجدل 1استفزاز يحّرك في المتقبل نوازع ردود أفعال")

التحول في موضوع الخطاب ، و بالتالي إحداث استفزاز لدى متلقدي الدنص ، بدأن لديده أمدرا هامدا 

يسدتعمله ابدن زيددون أن يدأتي فدي منتصدف  يريد التحدث عنه ، و لذلك غلب على جل الندداء الدذي

  0قصائده ، فيكون النداء بذلك مشيرا إلى أن قمة موضوعا جديدا بدأ به الشاعر 

 (:2فأحيانا كثيرة يجده الباحث يتحول من المدح إلى الشكوى ، مفتتحا هذه الشكوى بالنداء ، يقول) 

ف  السْؤ                    را  أْشر  هو  ّوأ  هللاُ ج  ْرِو و اللُّباِب الصميمِ ب  ِد في السَّ  د 

لَّم  الجميُع لُه األمـ                   ــر فكان الخصوُص دون  الجميعِ   واحٌد س 

اِهلٌ  بعلِم العليمِ  ف ى ج   ق لَّد  العمُر ذا التجارِب فيِه                     و اْكت 

ْي     ال  بِن وع  م  ٌر يقتةي الك  ط  ْلٌق وسيمِ                      خ   ُخلٌُق  باِرٌع و خ 

                                                 

،  1، ط حليلة لنظرية رومان جاكبسونمقاربة ت – التواصل اللساني و الشعرية( ،2007بومزبر ، الطاهر) (1( 
 .42، صبيروت : الدار العربية للعلوم 

 .282-280ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ، ص  (2( 
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ُه و ش ميمُ  ْرت  م  ٍر ما اعت  ّظْي              ن ظ  ّطبيك  بِح  ةُ الروِض ت   أُسو 

ليمِ  ا بْدُء ق رِعها للح  ص   أيُّه ذا الوزيُر ها أنا أشكو                 و الع 

ر ِسٌي أن يأل ف  الّسابُِق الم   و الّتْطهيمِ  ب ط  في الِعْتقِ               ما ع 

و يظهر من خالل هذا الندداء النسدق المضدمر الهجدائي ، فكيدف يشدكو بعدد المددح ، ممدا يددل علدى 

 انتفاء المدح ، و انقالبه إلى هجاء.

 (:1و قوله مادحا له ثم مفتتحا الشكوى و العتاب بالنداء ) 

ات اِسُن ما للُحسِن في البدِر ِعلٌَّة                ِسوى أنها ب  ح  ْمليم  ْست   ْت ُتِملُّ ف ي 

ْدلِ  اِهدا             ِسواُر الفتاِة الّرؤِد بالمعصِم الخ  ا ت صَّ ج  نائي ِمْثل م   ُتِغصُّ ث 

ْحالِء عن ِزينِة الُكْحلِ  ا        ِتن ى الُمقلِة الك  ْغنى عن المدِح اْكتفاء  بِسْرِوه   و ت 

ائِلٌ                ْهلِ   أبا الحزِم إّني في عتابِك  م  انٍب ت أوي إليِه الُعال س   على ج 

اِدال                     ُتناديك  من أفناِن آدابي  الُهْدلِ  و  ّبْحن ك  ه  مائُم شكوى ص   ح 

و قد كثر عند ابن زيدون حرمان أبي الحزم من األلقاب ، عدا لقب )الوزير( أحيانا ، مما يدل على 

عدم اكتراث ٍ بأبي الحزم ، و عدم اعتراف بكفاءتده  خفاء المسكوت عنه في نفس ابن زيدون ، من

 في والية األمر و الحكم به ، و أنه بذلك يهجوه بخفاء من خالل الصمت عن مدحه بلقب كبير .

 

معتضدَد ، و تسدليط من خالل النداء إلى تأكيد مدحده للجنح  فقد المعتضدَ ابن زيدون في خطاب أما 

 :(2)ل الحديث عن ذاته و شكره على ما حققه له،يقولالضوء على ما في نفسه بخفاء ، من خال

ادُ  ْزِن بات  ُيج  ٌم كماِء المزِن راق  خاللُُه         أدٌب كورِض الح  ر   ك 

ر   ه  حاِسٌن ز  ما أيامُ   الزماُن بُِزْهِرها          و م   ُه أعيادُ ــــف كأنَّ

 اُن ف ذلَّ منُه قِيادُ يا أيُّها الملُك الذي في ِظلِّه              ِرْيض  الزم

ادُ  اُر ُ                في كلِّ ُمعِةل ٍة لُه أْعة   يا خير  معتةٍد بِمن أْقد 

ها األْعدادُ  ام  ْدُت بِِوْرِد حةرتِك  المنى          ف ه قْت لديَّ ِجم  ر   لّما و 

ف حاتِها استمدادُ   فاستقبلتني الشمس  تبُسُط راحُة         للبحِر من ن 

الظاهر في النص من المدح المباشر إلى مدح خاص ، يظهر فيه شكر ابن زيدون لما لقيه  فالتحول

 من كرم لدى المعتضد .

   و أحيانا جاء النداء ليؤكد التحول لدى المخاطب من المرض إلى الصحة و الشفاء ، فلقد أرسل

 

                                                 

 .267-266، ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله  (1( 
 .465-464، ص  المصدر السابق( 2( 
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 (:1قصيدة يهن  فيها المعتضد على الشفاء من المرض ، يقول )

ْدت  عاق ل ْتُه عافيُة الشفاءِ أحم   بة  الدواِء        و ت 

م  الحساُم من الجالءِ  ر  ْجت  منُه مثلما        خ  ر   و خ 

ْمت ها في األولياءِ  ا         و ق س  رْثت  أعمار  الِعد   و  و 

ار  في ظلِّ اللواءِ   يا خير  من رِكب  الجياد          و س 

ا و اح        و أجال  يوم  الحرِب ق د  تبى يوم  الِحباءِ م 

المعتضد من المرض إلى الشفاء ، فهو يمدحه بأنه خير من حارب و أعد فالنداء يؤكد تحّول  
 الخيل و العدة للحرب ، و هذا ال يكون إال إذا كان المرء في أفضل صحة و عافية. 

ه إليهدا فيما يتصل بنداء المحبوبة ، يظهر أنها كانت موضوع الخطاب في كل القصائد ، التي توجد

ابن زيدون بالنداء، وقد جاء نداؤه عليها في أغلبه باستعمال أداة النداء )يا(، وهدذه األداة "مشدتركة 

، (2)بين النداء البعيد والنداء القريب، ولكن كثيراً من العلمداء ذهدب إلدى أنهدا وضدعت لندداء البعيدد"

البعد، ولذا فقد جداءت للداللدة وقد استعملت لدى ابن زيدون لتصوير بعد المحبوبة وشكواه من هذا 

 :(3)على البعد النفسي، وجفوة المحبوبة له، ومن أمثلة ذلك قوله

ل فِييا نا لى ِعْرفانِِه ت   سيا  لي ع 

ب بٍ وق اطِ  ْيِر ما س   عا  ِصل تي من ت 

ْوُصولُ ذْكرُ    ك  ِمّني باأل ْنف اِس م 

ْن رُ   ْوِحي لمسؤولُ تاقِ اّنك  ع 

وبته، وقد دّل توصيفه لها ب  )ناسي(، على البعدد والجفداء، ولدذا جداءت فابن زيدون ينادي محب

أداة النداء )يا(، لتؤكد هذا البعد، ومما زاد في ألم هذا الجفاء أنه محدب  كدل الحدب فهدو َيدْذُكُرها مدع 

 كل نفثة من نفثات نفسه.

كثيدرة، المحبوبدة  علدى ندداءأنه هالك بسببها، ولكنها بعيدة عنه جافية له، واألمثلة  وهي عالمة

 .(4)ذكر الباحث سابقاً مثلما 

أما استعمال ابن زيدون النداء في خطابه المعتمد، فقد جاء المنادى عليه )المعتمدد( فدي الغالدب 

موضوعاً للقصائد، ومما هو معلوم أن زيدون كان قد ارتبط بصدداقة قويدة مدع المعتمدد، ولدذا جداء 

،علدى (5)في ثمانية مواضع، وهذه األداة تستعمل لنداء القريب نداؤه عليه باستعمال أداة النداء )أي(

 :(6)قوله مادحاً المعتمدنفسي ال البعد، كأن استعماله ألداة النداء )يا( جاء للداللة على القرب ال

ْمطِ   دْ أل ب  قُلَّْدُتُه ف ْخر  ا  الذي يا ُمْهِدي  السَّ

                                                 

 .502، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 (
 . 168س، فضل، البالغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، ص ( عبا2 )
 . 184( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 3 )
، 171، 170، 169، 167، 166، 164، 150، 148، 126، 124، ص: المصدددر السددابق( لالسددتزادة انظددر 4 )

172 ،174 ،175 ،178 ،179 ،186 ،339. 
 . 168وأفنانها، علم المعاني، ص  ( عباس، فضل، البالغة فنونها5 )
 وما بعدها.  602يدون ورسائله، ص ( ابن زيدون، ديوان ابن ز6 )
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ا ْقِم ِعذ   أ حسُن ِمْن ر 

ِم حُ  ْبس  ىأو م   ْلِو اللَّم 

دْ  ْشى خ   ٍر  سائٍل في و 

دْ  ر  ْذِب ب  ْفت رُّ عن ع   ي 

فددابن زيدددون يظهددر مددن خددالل اسددتعمال النددداء حبدده الشددديد للمعتمددد وأشددعاره، التددي أهددداها البددن 

زيدون، وهي في نفسه أجمل من منبت العدذار علدى صدفحة الحدد المشدرق الوضداء، و هدذا الشدعر 

وهذا الوصف يدل  ؤلؤية جميلة، وهو بهذا االستعمالان لأجمل من ثغر أحمر الشفتين يفتر عن أسب

داللة صدريحة علدى القدرب النفسدي الدذي حققده فدي نفدس المعتمدد، فبددت العالقدة بينهمدا عالقدة ود 

 .(1)وصداقة، ال عالقة وزير بمليكه، وقد كثر هذا النداء في خطابه المعتمد

أبي الحزم ، لتحديد بؤرة القصديدة  و قد الحظ الباحث أن ابن زيدون استعمل النداء في خطاب

وموضوعها الذي يشغل نفسية الشاعر، ولدذا جداء الندداء ليحددد الموضدوع المؤمدل بده والمرغدوب 

فيه، والذي يطلب من أبي الحزم تحقيقه له، ولهذا غلب التهميش على صورة أبي الحدزم، فلدم يكدن 

وجد الباحث اّن أبا الحزم المندادى لدم يكدن المدح مقصوداً لذاته، بل كان نسقاً هجائياً مضمراً، لهذا 

موضوع هذه القصائد، بل كان وسيلة  لبلوغ ما يريده ابن زيددون، وهدو العفدو عنده وإخراجده مدن 

السجن، فجاء النداء بأدوات متعددة )يدا، الهمدزة، أي(، ممدا يددل علدى أن الشداعر يهددف للحصدول 

مثلدة ذلدك َشدَعَر بدالقرب أم بالبعدد، ومدن أواء أَ على مبتغاه بأي وسيلة تؤثر في نفسية أبي الحزم، س

 :(2)قول ابن زيدون

ٌ  أبا ائِل ابك  م   الحزم إّني في ِعت 

ْدلِ  سائلِي أ في الع  ى ر  ْتر   أْن واف ْتك  ت 

ْهلِ على جان   ٍب ت أِْوي إليِه الُعال  س 

ا   ْةع  ْتُرْك لها و  ْدلِ ف ل ْم ت  ْي ع  د   في ي 

يضمر نسقاً هجائياً مبطناً، فالشاعر يعدرف العددل وأبدو الحدزم ال فهو ينادي عاتباً، وفوق ذلك 

 يعرفه، إْذ لم ينظر في شكواه، ولم ُيحّكم من ينظر فيها بالعدل. 

 

 :األمــر

و هو من األساليب اإلنشائية التي اتكأ عليها ابن زيدون في خطابه األدبي ، وقد جاء استعماله 

الباحث بعد قليدل، وبعدد اإلحصداء اتضدح للباحدث أن  لألمر في موضوعات متعددة، سيتحدث عنها

فددي خطدداب المحبوبددة، وخطدداب المعتضددد  -غالبدداً  -ابددن زيدددون اسددتعمل هددذا األسددلوب اإلنشددائي

 والمعتمد وأبي الوليد بن جهور وأبي الحزم، والجدول التالي يوضح صّحة ما وصل إليه الباحث: 

 

 
                                                 

، 595، 516، 514، 509، 505، 225، 212، 206، ص: ديددوان ابددن زيدددون ورسددائله ( لالسددتزادة انظددر 1 )
600 ،602 ،604 ،606 ،608 ،610 ،614 ،616 ،620 ،623 . 

 . 680، 526، 333، 281وما بعدها، ولالستزادة انظر الصفحات التالية:  626، ص  المصدر السابق( 2 )
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 عر لألمر مع المخاطبعدد مرات استعمال الشا المخاطب بأسلوب األمر

 مرة25 المحبوبة 

 مرة 20 المعتضد 

 مرة 20 المعتمد 

 مرة 13 أبو الوليد بن جهور

 مرة 12 أبو الحزم بن جهور

 

فيما يتصدل باسدتعمال ابدن زيددون لألمدر فدي خطابده المحبوبدة، تّجلدى الباحدث أن ابدن زيددون 

، ولدذا (1)ُيعرف باالسدتراتيجية التضدامنية استعمل األمر من أجل التقرب إلى المرسل إليه، وهو ما

وجد الباحث أّن مجمل استعماالت ابن زيدون لألمر فدي خطابده المحبوبدة، قدد تمركدز حدول دعدوة 

 :(3)يقول، (2)المحبوبة إلى العودة وحفظ العهد في الحب

ا أْصف ْيتِنِْيِه مِ  ىُعْودي لِم   ن  اله و 

ِعي قِن   ْجِه الرَّ وة  ْخِط عن و   ةااع  السُّ

ا ، ف ل    ْدء  ائِدِ ب  ْهِت بِع  ر  ا ك   ْسُت  لِم 

ْيم   ِاجدِ ك  ل  س   ا أ ِخرَّ إليِه أ وَّ

وقد جاء األمر في أعّمه في ختدام القصدائد، ممدا يشدير إلدى رغبدة ابدن زيددون فدي أْن يدتم هدذا 

 الوصال، فهو مبتغاه النهائي من كل هذا التواصل.

راتيجية التوجيهّيددة، مددن خددالل األمددر، بتوجيدده اعتمددد ابددن زيدددون فددي خطابدده المعتمددد اإلسددت

، المخاطدددب لفعدددٍل مدددا، وقدددد جددداءت هدددذه اإلسدددتراتيجية للداللدددة علدددى اإلرشددداد ال األمدددر المباشدددر 

، كمددا فددي دعوتدده المعتضددد لالسددتماع بمنظددر (4)"واإلرشدداد توجيدده إلددى مددا فيدده مصددلحة دنيويددة"

، وهددذا بددالطبع ال ينفددي (7)م بالحيدداة ولذائددذها، ودعوتدده لدده للتددنع(6)، وتأييددده لدده بددالزواج(5)الحدددائق

و ، (8)استعمال ابن زيدون األمر للداللة على الندب، وهو "توجيه إلى ما يرجى بده ثدواب اآلخدرة"

 :(10)إذ يقول، (9)دعوته المعتضد إلى الصبر عند الفقدأيضا  ك

أ سَّ إْن ذا ال  األ نبياء  ف ت   ك  الخطب  ت 

 ا ما هللاُ شاء  ألُ األْعل ى إذ  وسيفنى الم

                                                 

 . 256( انظر الشهري، ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص 1 )
 . 451، 448، 399، 180، 179، 172، 170، 167، 148، 147( انظر ديوان ابن زيدون ورسائله، ص: 2 )
 . 164( المصدر السابق، ص 3 )
 . 343ستراتيجيات الخطاب، ص ( الشهري، ظافر، ا4 )
 .229( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 5 )
 . 441، 439، 438، ص المصدر السابق ( 6 )
 . 503، 442( انظر المصدر السابق، ص 7 )
 . 343( الشهري، ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص 8 )
 .562و 590( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 9 )
 . 560المصدر السابق، ص  (10 )



 190 

 :(2)يقول، (1)أما استعمال األمر في خطاب ابن زيدون المعتمد، فقد غلب فيه الجانب المدحي

ْع ِذْكر   ا د  ْخٍر ق ْبل ن  ْخٍر وابن  ص  لَّمُ  أْنت    ص   الحليُِم وتيُرك  المُحت 

األمددر فددي  وقددد جدداء أحياندداً للدددعوة إلددى بددّر الوالدددين، والدددعوة للهددو، و بددرز أيضدداً اسددتعمال

، وهذا بالطبع يؤكد للباحث وضوح العالقة بين المعتمد وابدن زيددون، وعددم (3)المطيرات واأللغاز

 رسميتها، فهي أقرب إلى الصداقة منها إلى شيء آخر.

أّمددا دالالت األمددر فددي تواصددل ابددن زيدددون بددأبي الوليددد بددن جهددور، فقددد غلددب طددابع الرسددمية 

من أجل الحصول على منفعة دنيوية، بطريقة تدل علدى اإلرشداد  وتبادل المنفعة، فغالب األمر جاء

، ألن األمدددر الصدددريح يحتددداج إلدددى "تدددوفّر السدددلطة وتوجيددده المنفعدددة تجددداه (4)ال األمدددر الصدددريح

تحققا لدى ابن يدون في خطابه أبدا الوليدد بدن جهدور، ومثدال ذلدك ي، وهذان األمران لم (5)المرسل"

 :(6)قوله

قْ  دَّ ا  بِ  ف ص  ، ف إنّنيُظُنون   ليِد البيةاِء ِمْنك  وال ف ْخرُ أل ْهلُ ا  ْي وفِيَّ

في ختام القصائد، مما يدل علدى أن نفسدية ابدن زيددون تطمدح  -وقد جاء هذا الطلب في الغالب

إليه، فهي خالصة ما يؤرقده فدي تواصدله مدع األميدر أبدي الوليدد بدن جهدور، وهدذا بدالطبع ال ينفدي 

 .(7)األمر وجود أغراض أخر، جاءت بأسلوب

جاء األمر في خطاب ابن زيدون أبا الحزم بن جهور من أجل توجيه سياسدة حكدم أبدي الحدزم 

 :(8)قولره المدح، وباطنه الهجاء، حين يونقدها، َفَدلَّ األمُر فيها على نسق هجائي مبطن، ظاه

ْوفِ  اِتيةٍ واْست  ظَّ من ُنْصٍح وص  ا ال  ِر الح  ْب وِكال ُهم  رِ ِعْلُق ل ْم ُيْوه   لم ُيع 

إْذ هو هنا يرشده بأسلوب األمر، للحصول على النصح والمحبة التدي يكنهدا ابدن زيددون ألبدي 

الحزم، ويجهلها أبو الحزم، فيكون أبو الحزم بذلك غير عالم، ما فيه خيره وخير سياسته، مما يدل 

 .(9)بخفاء على المضمر الهجائي، وقد جاء غالب األمر بهذه الداللة

 

 

 
                                                 

 . 610، 508، 506ص  ،ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 517( المصدر السابق، ص 2 )
، 520، ودعوتده للهدو ص 517، ودعوتده لبدر الوالددين، ص ابدن زيددون، ديدوان ابدن زيددون ورسدائله ( انظر 3 )

 . 611واستعماله األمر في المطيرات ص 
 . 529، 386، 385، 350در السابق، ص ( انظر المص4 )
 . 343( الشهري، ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص 5 )
 . 529( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 6 )
 . 343( الشهري، ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص 7 )
 .260ص،ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 8 )
 .324، 261، 260، 249، 248، ص المصدر السابق انظر( 9 )
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 خـالصة:

و هكذا يظهر للباحث بناًء على ما تقدم ان ابن زيدون وّظف األساليب االنشائية األكثر شيوعاً 

في الثقافة البالغية في خطابه، وهي االستفهام والنداء واألمر، لمخاطبة السدلطات األكثدر حضدوراً 

 ، وهي سلطة اآلخر/المحبوبة، والسلطة السياسية.

الستفهام "التحسر على الفقد" والتعجب من الهجر، إْذ هو فخطابه لآلخر/المرأة غلب عليه في ا

ضعيف أمام سلطة اآلخر الهاجر، ولذلك هدو يندادي عليهدا، فهدي هداجرة بعيددة، ثدم إّنده فدي الختدام 

 . له يعمد لألمر من أجل حّثها على العودة عما َبَدَر منها من هجر وجفاء 

صددية التددي يتصددل بهددا، وقددد تعامددل مددع كددل أّمددا خطابدده للسددلطة السياسددية فقددد تبدداين وفقدداً للشخ

شخصددية بطريقددة مختلفددة عددن األخددرى، تبعدداً لفهمدده لطبددائع كددل واحدددة علددى حددده، وهددذا التعامددل 

 المتنوع كشف عن حبه لسلطة ذاته، والحفاظ عليها أمام هذه السلطات السياسية المتنوعة.

سدلطة السياسدية، مدن أجدل فقد وجد الباحث أن ابن زيدون عمد في أغلب استفهامه إلدى مددح ال

تحقيق سلطة الذات، وتلبية رغباتهدا، و أظهدر التحسدر والشدكوى مدن سدلطة أبدي الحدزم السياسدية، 

 إليداعها إياه في السجن، وهذا التحسر كان تحسراً على سلطة الذات المهمشة المقصاة. 

ل مع كل تعامولذلك وجد الباحث أن ابن زيدون عمد إلى أسلوب النداء بطريقة تقتضي حسن ال

حسب طبيعته، فوجده يمدح المعتمد لحصدوله منده علدى مبتغداه وتحقيدق  سلطة سياسية مختلفة، ُكل  

 سلطة الذات له.

أّما المعتضد فقد كان أسلوب النداء أقرب إلى الرسمية، وفيه دعوة إلى اللهدو والملدذات، لعلمده 

دب حفاظداً علدى سدلطة الدذات لديده، بحدة طبيعية هذه الشخصية وقسوتها، فعمد معها إلى تسليع األ

أما خطابه الندائي لسلطة السياسة الجهورية، فقد كان لغرض تهميشي، فلم يمدحه، و إنما عمد إلى 

األنساق الهجائية المضمرة، بما يحقق لذات الشاعر مبتغاها في الخروج مدن السدجن، ولدذا لدم يكدن 

 مّداحاً بل كان مهاجماً بطريقة خفية. 

إليه أيضاً في األمر، إْذ عمد إلى المهادنة في أسلوبه الندائي للمعتضدد، كمدا عمدد وهذا ما عمد 

إلى اإلضمار الهجائي في خطابه أبا الحزم، أما المعتمد فقد كان متصالحاً معه في أغلب المواقدف، 

 وكل هذا الخطاب الذكي، يدل على حرص ابن زيدون على الحفاظ على سلطة الذات لديه. 
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ظهر البدديع فدي أدب ابدن زيددون، حينمدا وّشدى كالمده بأوجده الحسدن اللفظيدة والمعنويدة، فقدد 

 إضدافة  ظهدور إلدىظهرت المحسنات اللفظية ممثلة بالجناس، ورّد العجز علدى الصددر والسدجع، 

الطباق من أكثر المحسنات البديعية ظهوراً  قد وجد الباحث أنّ ية ممثلة بالطباق، فالمحسنات المعنو

( مددرة، فددي حددين وجددد الباحددث أّن 245فددي أدب ابددن زيدددون، إْذ بلددغ عدددد مددرات اعتمدداده عليدده )

( موضعاً، وأما فيما يتصل بالسجع فقد كُثَر كثرة بالغة في النثر، ممدا 213الجناس تكرر لديه في )

 يجعل إحصاءه أمراً بالغة الصعوبة. 

داً، ولددذا جنواسأوال : ال : إّن الجنداس قدائم بطبعدده علدى التشدابه بدين الكلمتددين لفظيداً، واختالفهدا معنويَّ

يظهر التشابه بينهما سطحياً، ويتستر التناقض والخفاء بينهما في البنية العميقدة، ولدذا يفيدد الجنداس 

ذي يتجلدى في فهم البنى العميقة للخطداب )النسدق المضدمر(، وقدد ظهدر النسدق المضدمر الخّفدي، الد

قدول ابدن بنده أبدي الوليدد ابدن جهدور، كباالعتماد على الجناس في خطاب أبي الحزم بن جهدور، وا

 :(1)زيدون مصوراً سوء حاله في السجن

رِ  ر  ائُِر الش  شيبي ط   ها إّنها ل وعٌة في الّصْدِر قادحٌة              نار  األسى و م 

ا   ْنهل ه  ا ْفهت  م  ايا! ل ق د ش  ز  رِ              يا للرَّ ْكرو   بالُغم  ُب الم  ا أ ْشر  ْمرا ، ف م   ت 

رِ  ة  ثّم نالتني على ِتر  ار  ر  ِذرُت بها                 ت  تني ، ما ن  ة  واِدُث اْستْعر   ح 

رِ  ط  ائُِع الخ  ّنى األماني ة  اِطر  ُ                أّني ُمع   ال ُيهنُِئ الشاِمت  الُمرتاُح خ 

ال  في السّ  رِ إْن ط  ك  دُّ الصارِم الذ  فن  ح  ُع الج  ٌب            ق ْد ُيود  ج   جِن إيداِعي فال ع 

فالنسق المضمر يتخفى تحت ستار الجمالي الممثل بالجنداس، بدين كلمدة )َغْمدر( والتدي تعندي المداء 

بدي ، فابن زيدون يوجه نقدداً هجائيداً خفيداً أل(3)(، وكلمة )ُغَمر(، والتي تعني القدح الصغير2الكثير)

مدن يشدرب الحزم، فلقد نالته المصائب، وشرب منها كثيدراً )َغْمدر(، ولدم تبتعدد عنده فتنالده قلديالً )ك

وما ذاك إالّ لسوء سياسة أبي الحزم، و في البيت الثالث يظهدر الجنداس  الماء بقدح صغير/)ُغَمر(،

َغَراَرة( و)ُغَرر(، الذي يخفي خلف ستار الجمالي اللغوي األنساق الهجائية المضمرة ، في لفظتي )

فابن زيدون يشير إلى أن المصائب التدي أصدابته ، نالتده )غدرارة(، بسدبب قلدة فطنتده للشدر ، فهدو 

حسن الظن دائما ، و إلحسان ظنه باآلخرين و بدأبي الحدزم ، نزلدت بده هدذه المصدائب ، فدالغرارة 

جهدال ، و لكنده كدرم و في اللغة تعني " قلدة الفطندة للشدر ، و تدرك البحدث عنده ،و لديس ذلدك منده 

، و تبعا لذلك ناله الشر/السجن ، على غفلة منه لشر أبي الحدزم ، فالنسدق المضدمر  (4)حسن ُخلُق"

                                                 

 . 254( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1 )
 ( انظر مادة )غمر( في لسان العرب البن منظور.2 (
 ( انظر المصدر نفسه.3 (

 ، مادة )َغَرَر(. المصدر السابق (4( 
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يبدو في إحسان ظن ابن زيدون باآلخرين ، و سوء خلق أبي الحزم و خداعه و مكره ، إذ هو ليس 

 أهال لألمان و ال لحسن الظن.

تده ، فيظهدر النسدق المضدمر مدن خدالل الجنداس المتمثدل فدي أما البيت الرابع من الدنص السدابق ذا

لفظتددي )خدداطره(، و )َخَطددر(، فتعنددي األولددى :البددال، أمددا الثانيددة فتعنددي : المنزلددة و القدددر ، فددابن 

زيدون يشير إلى أن أبا الحزم جعل اآلخرين الشامتين هانئي البال ، أمدا هدو فمنزلتده ضدائعة غيدر 

خفي ، فأبو الحزم ظالم ال يقدر قيمة األشخاص المميزين ، من أمثال ُمقّدرة ، و هذا هو المضمر ال

ابن زيددون و ال يهدتم لهدم ، و لدذا هدو يشدكو صدراحة فدي البيدت األخيدر ، بعدد هدذا النقدد الخفدي ، 

محاوال مواساة نفسه بأنده كالسديف المهمدل ، قصدوره لديس فدي ضدعفه بدل فدي ضدعف  األشدخاص 

 الذين ال يعرفون قيمته. 

 :(1)ول في موضع آخر من القصيدة ذاتها أيضاً وهو يق

ائِِرها ب  انيِ ك  نوِب التي ج  ريِ   ما للذَّ ز  ا و  ه  ار  ملُني أْوز  ْيريِ ُيحَّ  ت 

فالنسددق المضددمر يظهددر مددن خددالل االعتمدداد علددى الجندداس بددين كلمتددي )أوزار(، والتددي تعنددي 

أعباء الذنوب الكبيرة على ظهدر ابدن ، فأبو الحزم يّحمل (2)األعباء، و)َوَزر(، والتي تعني )الظهر(

 زيدون، مع أنّه ال يستحق ذلك، ولذا ُيفهم من النص أن أبا الحزم رجل  ظالم  )نسق مضمر(. 

 :(3)ويقول في موضع آخر

سائِليِ  ْترى ر  ْتك  ت 
اف  ْدِل أْن و  ْدلِ   أ فِي الع  ِرْك لها وةعا  في ي دي  ع  تَّ  فلم ت 

ل(، وتعني األولى المصدر، وهو )الحّق(، أّمدا ين كلمتي )العدورته التامة بفالجناس يظهر بص

الثانية فتعني اإلنسان العادل، وابن زيدون بلجوئه إلى هذا الجناس يضمر نسقاً هجائياً ألبدي الحدزم 

الذي أرسل إليه الشاعر رسائل كثيرة، وقد وصلته وقرأها )وافته(، ولكنه لم يكن عاداً حينما أحدال 

الشاعر باغتصاب العقار والسجن(، إلدى غيدر أهلده مدن القضداة العدادلين فحكمدوا  األمر )أمر تهمة

 عليه ظلماً. 

والحديث عن النسق المضمر المعتمد علدى الجنداس، والمتصدل بدأبي الحدزم بدن جهدور، لد يس 

 :(5)، يقول (4)بالقليل، فقد وجد الباحث أن ابن زيدون اعتمد عليه في خمسة وعشرين موضعاً 

ع   ْذليل ئِْن ز  ْعِذُر في خ  ُر في ن صري و ت  ذِّ ا           ُتع  م  ْزع   م  الواشون  ما ليس  م 

                                                 

 . 255( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص 1 )
 ادة )َوَزَر(.ابن منظور ، لسان العرب ، م (2( 
  .267( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 3 )

يدددا للرزايدددا،  254مندددى/ 253والصددددر/ 252فهمدددت/ 251يدددا مرشددددي/ 248ص:  ،المصددددر السدددابق( انظدددر 4)
وإندددي  269لدددئن/ 268أفدددي/ 267وتغندددي/ 266لدددي فدددي، فقددديم غضضدددت/ 209مدددا للدددذنوب/ 255حدددوادث/
متمددرس  327وأرى، ولددئن/ 326لددو شددئت/ 325فددإن/ 293ان/ومددا كدد 290خطددر/ 281فددإن/ 272لتنهدداني/
 ، وأعجب، وكائن، تنافسه. 332تأبى/

 .268، المصدر السابق  (5( 
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ى لدى إْنصافِك  السابِ  الّظلِ  ن ى         و أْةح   و أْصدى إلى إْسعافِك  السابِ  الج 

ْذلِ  ى للوقيعِة و الع  مَّ و و أْصغ  ْمِعِه             ف ص  ام  الُعذُر إْبالُغ س   و تيُرك  ر 

 

ُر( و)َتْعدِذُر( ، فلفظدة  فالنسق الهجائي المضمر يظهر عن طريق الجناس ، المتمثل في لفظتي )ُتَعدذِّ

َر تعني في اللغة " قّصر بعد جهد، و التعذير فدي األمدر: التقصدير فيده " ، و أمدا لفظدة تعدِذر  (1)َعذَّ

لنددا أبددا الحددزم ، فددابن زيدددون مددن خددالل الجندداس يصددور  (2)فهددي تعنددي " الحجددة التددي يعتددذر بهددا"

بصورة سلبية خفية ، فهو يقّصر في نصرة ابن زيدون )يعّذر(، و فوق ذلك يعذر و يجد األعذار و 

التبريرات المبيحة لخذله )يعذر في خذله( ، و مما يعد هذا الرأي تقريعه أبا الحزم في األبيات التي 

ي ،  تلي البيت المحّمل باألنساق الهجائية الخفية ، فهو يذكر أنه عطش و لدى أبي الحزم أعذب الرِّ

الشمس تلفحه و لدى أبي الحزم أسبغ الظل  ، و لذا يستمر في إخفاء األنساق الهجائيدة المتسدترة  و

 :(3)تحت عباءة الجمالي ، يقول ابن زيدون من القصيدة نفسها 

ْعقِلُني ع   ا الواشي و ي  ْنه اني ُنه اي  عن التي          أ شاد  بِه   ْقليو إّني ل ت 

ْزِل ؟ ِة الغ   أ ا ْنُكُث فيك  المدح  من بعِد قّوٍة              و ال أْقتدي إال بناقِة 

فالشاعر يتبرأ من تهم أبي الحزم التي وجهها له ، فاُدخَل بسببها السجن ، فُنهاهُ َينهاهُ و عقله يعقلده 

علدى اسدتماع أبدي الحدزم  ، فالجمالي المتشكل بفعل الجناس ، يخفي النسق الهجائي المضدمر الددال

للوشاة ، و أنه ال يحقق تحقق الحكيم المدّبر لكل مدا يسدمع ، و لدذا يكدون تددبيره لسياسدة الرعيدة و 

 الدولة أمرا ضعيفا.  

 ثانيا : رد العجز على الصدر:

ظهر النسق المضدمر مدن خدالل اعتمداد ابدن زيددون علدى األسدلوب البدديعي، رد العجدز علدى 

ديعي قريدب مدن الجنداس، فيده تالعدب باأللفداظ، وقدد ظهدر فدي خطداب أبدي الصدر، وهو أسلوب ب

 الحزم بن جهور، وأبي الوليد بن جهور. 

 :(4)يقول ابن زيدون مخاطباً أستاذه أبا بكر النحوي، بعد فراره من سجن ابن جهور

ْفِرقي ْخُط بِم  ِرْمُت وما للشيِب و  ْخطُ   ه  بِدي و  مَّ في ك   ولكن لِش يب الِه 

يب له خط فدي كبدد ابدن زيددون، بسدبب ظلدم أبدي الحدزم بدن جهدور، وإدخالده ابدن زيددون فدي فالش

 السجن ظن فحاله مع أبي الحزم جعل الهم رفيقه ، حتى إنه ظهر في غير أوانه ، لسوء حاله عنده.

                                                 

 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ّعّذّر.  (1( 
 المصدر نفسه. (2( 
 .270-269ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ،   (3( 
 . 289، ص ،  المصدر السابق( 4 )
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وقد صّور الشاعر تبدّدل حالده وانقالبهدا رأسداً علدى عقدب، مدن خدالل أسدلوب رّد العجدز علدى 

 :(1)يقولالصدر، 

ي ْوِطىء  أ ْخم ص  ْجم  م  ْني النَّ ت  ا وأ ر  ْخُطو  أ م  ْمِص من ي  ي ألِخ  دَّ أ ْت خ  طَّ  ل ق ْد و 

فبعد أن كان الشاعر في أعلى مقام )تريِه النجوم باطن قدمه( لسدمّو مكانتده، صدار يضدع خدده 

أبدي الحدزم ابدن  علدى األرض لتطدأه أَْخُمدُص النداس العداديين، ومدا ذاك إالّ لمدا القداهُ مدن ظلدم لددى

، وإن اعتمد عليده (2)جهور، غير أّن هذا األسلوب لدى الشاعر لم يكن كثيراً في خطاب أبي الحزم

 إلخفاء النسق الهجائي. 

بن اأما اعتماد ابن زيدون على أسلوب رد العجز على الصدر، فقد ظهر في خطاب أبي الوليد 

أن ذاتده وتضدخيمها، بسدبب مدا لقيدت مدن جهور ، فالشاعر يعمد إلى هذا األسدلوب لإلعدالء مدن شد

تهميش لدى أبي الوليد، إْذ لم ُتَحققَّ أمانيه وطموحاته تمامداً، فهدذه الذاتيدة العاليدة مدا هدي إالّ بسدبب 

 :(3)الهجوم عليها، وعلى ما تطمح إليه، ولذا هو يقول في القصيدة ذاتها

ْعدُ فديت ك  إّني قائلٌ ف ُمعّرٌض                 ِأْوطاِر ن   ا ب  ْقِةه   ْفٍس منك  لم ت 

ا ئٌِع          اِملُ الِذْكِر ة  ْةِب أ    أ ِمْثلِي  ُتْفلٌ خ  اِم الع  اع  الُحس  ي  أ  ُ الِغمدُ ة   ْصد 

ُع الهندُ  ْطب  ا السيُف الذي ت  ب  رُبُه        إذا ما ن  ْنُبو مع الهَّزِّ ت   أنا السيُف ال ي 

مُرك   ّظِه الّطبُِع الوْتدُ       ما للماِل أسعى و إّنما    ل ع   يرى المال  أْسن ى ح 

لوليد للناس الذين ال يليدق بهدم اإلهمدال، وهدذا نسدق هجدائي مدبطن افاإلهمال صفة  من صفات أبي 

ألبي الوليد بن جهور، و لذا فابن زيدون يركز على أهميته ، و أنه ليس كباقي الذين يحوطدون أبدا 

لكنه مهمل ، فالتعطل الذي أصاب الشاعر ما هو إال بسبب عدم الوليد ، فهو حسام )سيف(بّتار ، و 

تقدير منزلته و استغالل لطاقاته الخبيئة ، التي تحتاج إلى حكيم ليستثمرها ، و في هذا إخفاء للنسق 

الهجائي ، بتصوير أبي الوليد بصورة المهمل غير الحكيم ، و باعتمداد ابدن زيددون علدى التصددير 

ذا التعريض قائم بسبب ظن أبي الوليد بأن ابن زيدون يبغي المال ، و لدذلك مدار ه نيجد الباحث أ

يركز ابن زيدون على هذه الفكرة ، و أن أوطار نفسه و حاجاتها تتمثدل فدي منزلدة و قددر أعلدى و 

 ليس ماال،و لذا هو يشكو.

باق:  ثالثا : الطَّ

الثنائيات الضدية، ولذا فقد كثر  إّن الطّباق من الفنون البديعية القائمة على الوضوح، وهو يمثل

الطباق لدى ابدن زيددون للحدديث عدن تبددل حالده فدي الغدزل وفدي السياسدة، ممثلدة بحالده لددى أبدي 

الحزم وأبي الوليد بن جهور، و عمد إليه للحديث عن رفعة حاله حينما صور واقعه لدى المعتضد، 
                                                 

 . 290، ص  ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله( 1 )
 ومثلك.  336فررت/ 292أما/ 290هرمت/ 289سرنا/ 278من كل/ 258( انظر المصدر السابق، ص 2 )
 . 364( المصدر السابق، ص 3 )
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و ابددن عبدددوس، حينمددا نفددى عندده وأخيددراً لجددأ إليدده للحددديث عددن دندداءة منافسدده فددي حددب والدة وهدد

 الصفات الحميدة، وألصق به الصفات السلبية، أمعاناً في هجائه.

ظهر الطباق لدى ابن زيدون في غزلياته، من أجل تصوير ألم الهجر والّصد، الذي عانداه مدن 

 :(2)، على الرغم من وفائه لها، ومن ذلك قوله(1)المحبوبة

بتي ف إّني ذَّ  ثِقيِ بِي يا ُمع 

يِِت ق ْوما   وإنْ   أصبحِت قد أْرة 

ْعِت   يَّ أ حفُظ فيِك ما ة   ِمّنيس 

ّني ُكْن ذا فيِك ظ   بُِسْخِطي، لم ي 

ُتِصدرُّ علدى تضدييع هدذا الحدب، مدن خدالل إرضداء  و هدي فالشاعر حافظ  للحب وهي مضيعة له، 

 .الكارهين له، وجعله ساخطاً غاضباً على كل ما حوله

لتصوير واقعه السياسي، فقد وظفه لتصدوير حالتده السديئة لددى  اعتمد ابن زيدون على الطباق

 :(4)إذ يقول،  (3)أبي الحزم

رِ  ب  ْحُض الِعياِن الذي ُيْنبي عِن الخ  ا                 م  اِهُده   من ي سأِل الناس  عن حالي ف ش 

ى ةٌ وأ ر  ْبر  ْطِو ُبْرد  شبابي ك  رِ ْرق  المشيِب اْعت  ب                      لم ت  ع  اِرِض الشَّ  لى في ع 

ث بٌ  ا ك  ب  رِ ـو للشبيبِة ُتْصٌن ت                 قبل  الثالثين ، إذ عهُد الصِّ  يُر ُمْهت ص 

فالشاعر صغير السن )شباب(، ولكنه مدن كثدرة مدا عدانى لددى أبدي الحدزم فدي السدجن، أحدسَّ 

ففي الجمع بين بدرد الشدباب بكبر السن )المشيب(، الذي يمثله ظهور الشيب في الرأس لشدة الهم ، 

و برق المشيب ما يشير إلى مقابلة ضاغطة ، نحو االعتداد بالقوة و الفتوة ، أكدها اعتمداد الشداعر 

 :(5)على ألوان بديعية انجدلت في النص ذاته لتؤكد الضدية،في قوله

ائُِر ال شيبي ط  رِ ها إّنها ل وعٌة في الّصْدِر قادحٌة              نار  األسى و م  ر   ش 

رِ  ْكرو   بالُغم  ُب الم  ا أ ْشر  ْمرا ، ف م  ا               ت  ْنهل ه  ا ْفهت  م  ايا! ل ق د ش  ز   يا للرَّ

رِ  ة  ثّم نالتني على ِتـــر  ار  ـــر  ِذرُت بها            ت  تني ، ما ن  ة  واِدُث اْستْعر   ح 

اِطر  ُ                     رِ     ال ُيهنُِئ الشاِمت  الُمرتاُح خ  ط  ائُِع الخ  ّنى األماني ة   أّني ُمع 

فلقد انجدلت هذه األلوان البديعيدة التدي تقدوم علدى التضداد مباشدرة أو ضدمنا فدي تأكيدد نسدق ظداهر 

)وصف الحالل في السجن و األلم لمكثه فيه(، و آخر مضمر )أنه الشاب الفتي القادر علدى الثدورة 

ا و ُغَمر(، و في الجنداس بدين )غدرارة و ُغدَرر( ، و فدي و االنتقام( ،الظاهر في التضاد بين )َغْمرَ 
                                                 

، 152، 151، 149، 147، 146، 143، 142، 126، 124، ص: ديوان ابن زيدون ورسدائله، ( انظر في ذلك 1)
153 ،160 ،162 ،164 ،165 ،166 ،167 ،169 ،170 ،171 ،173 ،174 ،175 ،178 ،179 ،180 ،
181 ،182 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،191 ،192 ،194 . 

 . 166( المصدر السابق، ص 2 )
 . 332، 290، 283، 272، 270، 263، 253، 248، ص المصدر السابق ( انظر 3 )
 .253( المصدر السابق، ص 4 )
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التصدير )الشامت المرتاح خاطره/ أني ضائع الخطر(، و قد عزز هذه الضددية معجدم بالغدي مدن 

 االستعارات و التشبيهات و الكنايات :

 برق المشيب اعتلى فسي عارض الشعر )البرق  داللته في الحرق و توليد المطر( -

 الشبيبة غصن غير مهتصر )القوة و الثبات عليها(عهد الصبا كثب / -

اللوعة و تعدد صورها الناقمدة المهددد بدالموت) اللوعدة قادحدة ندار األسى/المشديب طدائر  -

 يرمي الشرر(.

 مشافهة منهل الرزايا غمرا. -

 شرب المكروه بالغمر . -

ة من القصيدة و قد ظهرت الضدية أيضا ، من خالل الصور البيانية الموجودة في األبيات التالي

 :(1)ذاتها 

ِة الكبرى من الِعب رِ   ُحِرمُت منُه و حظُّ الناِس ُكلُّهُم             لهذِ  الِعبر 

ف رِ  ّطاُ إلى الع  ٍن        ففيم  أصبحُت ُمْنح   قد كنُت أْحِسُبني و الّنجم  في ق ر 

 

 :(2)و قوله

اص  بي ِمي       و ح  ْةت ُهُمومي من ُعال ِهم  ة  ف رِ  ف فِم  ت  ِة الظَّ ْطل بي عن وْجه   م 

رِ  ص  اُء العْتِب لي أ ِسٌن            إلى الُعذوبِة من ُعْتباك  و الخ   هل من سبيٍل ف م 

 الشاعر منحط في األسفل مع أنه كان رفيق النجوم. -

 الشاعر صاحب همة عالية و لكن همته ُغّض منها ، فتحولت حاله هما. -

 آلسن ، و هو يحاول التحول إلى حال جيده )ماء عذب(.عالقته بأبي الحزم سيئة كالماء ا -

فلقد عمد ابن زيدون لتصوير حالته النفسية السيئة لدى أبدي الوليدد بدن جهدور، الدذي خذلده فدي 

،و قد خذله في فتنة بني ذكوان التي اتهم بها، يقدول (3)عطائه ما يصبوا إليه من جاه ومنصبإعدم 

 :(4)منه أن يقلده ما يريد من مناصبالشاعر مخاطباً أبا الوليد، طالباً 

أي  الجميل  فإنَّهُ  ْسبي لِي وم ي زِ   ق لّْدنِي  الرَّ اكِ ح  ٍة وِعر   يِن 

باسدوداد  فالشاعر يريد منصب الوزارة، فهدو يرضديه فدي حدال الحدرب وحدال السدالم، ولدذا يشدعر

ي من طبعه اإلساءة معه، ّن كل ما فيها ضده، وهو بهذا ناقم على الدهر الذالدنيا في عينيه، فيرى أ

 :(1)وأّما اإلحسان الذي أسداه إليه، فهو لم يكن مقصوداً، بل كان عن خطأ، يقول

                                                 

 .257، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله  ( 1( 
 .259، ص  المصدر السابق (2( 
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اِدعٌ  اني بالخطيرِة و  نالُ األم   ي 

ة   رَّ ن  الفِْعل  م  ا أ ْحس  ْهم  ْهُر م   هو الدَّ

ك  أن تغترَّ منُه بِجانِبٍ   ِحذار 

دُّ   اُْنُه الكَّ  كما أّنُه ُيْكدي الذي ش 

ْمدُ ف ع   ُه ع  ت  اء  أ لكْن أس  ط   ْن خ 

ْعدُ   ففي كلِّ واٍد من نوائِبِِه س 

و قد عّبر ابن زيدون بالتضاد عن فلسفته السوداوية نحو الدهر و مصائبه، فهو ال يمنح من يجتهدد 

 نصيبه ، و ال يعاقب المسيء على فعله .

ذلدك قولده مادحداً المعتضدد ، ومدن (2)أظهر ابن زيدون من خالل فدن الطبداق مددحاً كبيدراً للمعتضدد

 :(3)وبني عّباد

ا ب  اِذِرِة الذين  ُهُم الرُّ  فوق  الُملوِك إِذ الملوُك ِوهادُ   أهلُ المن 

 :(4)وكذلك قوله مادحاً المعتضد بأنه جنة للمطيعين له، غير أنه جحيم على العاصين له

ِحيٌم لعاِصْيِه ُيش بُّ وق ُود ُ  ْدٍن للُمِطْيْعي  ج  ُة ع  نَّ  ن  ُتْزل فُ وج 

وقددد ظهددرت صددناعة الطاغيددة فددي أدب ابددن زيدددون التواصددلي مددع المعتضددد ، مددن خددالل الضدددية 

 :  (5)في تصوير حال أعداء المعتضد معه ، يقول  ةالمتأتي

ك  نائِــٌم        زم  نَّ األعادي أن ح  ِعُد الفِسل  الظنوُن ف ُتْخلِفُ                أّظ   لقد ت 

اعي نِفاٍق أنْ  و  ْتك  د  ر  ى و     ه           ـــبأنـ ذ  ي ْشر   ُيْدوى العةُو من حيُث ُيْشأ فُ س 

فُ  ِم ُمْتر  اك  موصولُ الّتنعُّ  تحّملت  عبء  الدهِر عنهم و كلُُّهم                  بِنِعم 

فُ   فإْن يكفُروا الّنعمى ف تلك  دياُرُهم                بسيفك  قاُع صفصُف الّرسِم ُتْنس 

 د ظهرت صناعة الطاغية من خالل الصور الضدية البيانية ، التي يصور فيها حال المعتضد:فلق

 .حزم المعتضد نائم  / )ظن و زعم(حزمه جبار مهلك )و هذا ظن الجاهل الفسل( -   

 .دواء العضو بقطعه    /  السيطرة و إحكام السلطة يكون بالقوة و اإلرهاب -   

عمة إن أنصدتوا و أذعندوا للمعتضدد ، و إن لدم يدذعنوا تحولدت إلدى قداع ديار األعداء مترفة من -   

َرًة  / تشجيع على القتل و البطش و التدمير .  صفصف مدمَّ

فهذا الخطاب يدعم سلطة المعتضد السياسية ، القائمة على اإلرهداب و التخويدف و الدبطش ، و أن 

 :(6)آخر كل الملوك حول المعتضد ما هم إال عبيد ، إذ يقول في بيت 

 ُهُم العبيُد مليُكهم عّبادُ الملوِك بِجانِبي            ف   أو أ ْنأ  عن ِصيدِ 

                                                                                                                                               

 .356ص ، ان ابن زيدون ورسائله ابن زيدون، ديو( 1 )
 . 457، المصدر السابق ( انظر 2 )
 .489( انظر المصدر السابق، ص 3 )
 . 489، ص  المصدر السابق( 4 )
 .493-492المصدر السابق ، ص  (5( 
 .453، ص المصدر السابق  (6( 
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فهذه الضدية المتشكلة بفعل الجناس )عبيد/عّباد(، تؤكد مجاراة ابن زيدون لظلم المعتضدد و بطشده 

و إال لمدا ، و بالتالي تلميع الطاغية و محاولة تصوير أفعاله الظالمدة مدن خدالل الجمدالي اللغدوي ، 

صّور الملوك المسلمين المحيطين بالمعتضد بالعبيد ، فهم أمراء مسلمون ، فبدال من أن يددعو ابدن 

عو ابددن زيدددون المعتضددد إلددى مددن النصددارى ، يددد زيدددون إلددى توحيددد الممالددك المشددتتة و المهددددة 

تية و حدب االنتقدام له ، و لعله يقصد الجهاورة الذين آذوه ، و بذلك تطغى الذا تدميرها إن لم تذعن

 لدى ابن زيدون على المصلحة العامة لألندلس ، و التي لم يظهر لها أي اكتراث في جّل أدبه.

، وقدد كدان فدن الطبداق معينداً لده علدى (1)وقد طغى المدح الظاهر في خطاب ابن زيدون المعتضد  

يدراً علدى الملدوك، ذلك، وهو بهذا يساعده على صناعة الطاغية، فالمعتضد كما هو معلوم طغدى كث

 . (2)حتى إنه جمع جماجمهم في صندوق كبير، وكانت له حديقة مليئة برؤوسهم 

ظهر الطباق أيضاً فدي خطداب ابدن زيددون لمنافسديه فدي حدب والدة، وهمدا ابدن القدالس وابدن 

، ومن ذلك قوله هاجياً ابن عبدوس حينما أراد ابن عبدوس معارضة شعر ابدن زيددون، (3)عبدوس

 :(4)ن زيدون هاجياً بأنه صاحب شعر ركيك ليس أصيالً، قائالً فوصفه اب

ئِْب!! تَّ ِمْدت  إلى ِشْعريِ ولم ت  ضْ   ع  ر   ُتعاِرُض جوهر  ُ بالع 

ظهر لدى ابن زيدون نوع من الطباق، يسمى بالمقابلة السياقية، والتقابدل فدي هدذا الندوع كذلك 

وب الشدداعر وحددده، فالشدداعر ال يخضددع مددن الطبدداق ال يرجددع إلددى الوضددع اللغددوي وإنمددا إلددى أسددل

لضغط المعجم المشترك بقدر ما يستجيب لملكته الخاصة في الخلق الفني، فالمقابلدة السدياقية تتمثدل 

، ومن ذلك حديث ابن زيدون عدن سدياقين (5)في استعمال أكثر من لفظين يتضادان في أبعاد الداللة

رطبة في بطليوس بالغرب، والثداني يصدور متقابلين، أحدهما يصور حال الشاعر، وهو بعيد عن ق

حاله في قرطبة حيث الحياة الناعمة الجميلة، يقول ابن زيدون مصوراً حاله فدي الغدرب بعيدداً عدن 

 :(6)قرطبة، حيث الحزن والبكاء والمرض

مْ  ايا د   ُع ُصْب ما ِشْئت  أْن ت ُصْوب 

ُذوباــويا ف  ِؤاِدي آن  أْن ت 

ْت ُةـإ ا  ِذ الّرزايا أْصب ح   ـــــُروب 

ا ل مْ  ِريــــــْب  ْهلِه ا ة 
 أر  لي في أ 

                                                 

، 489، 473، 467، 463، 462، 457، 436، 434، 431، 429، ص  ديددوان ابددن زيدددون ورسددائله( انظددر 1 )
490 ،496 ،497 . 

 .28-27، ص 1، م2ابن بسام ، الذخيرة ، ق (2( 
 .587، 586، 585، 579، 578، ص: ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون ، ( انظر 3 )
 . 586( المصدر السابق، ص 4 )
 . 102( الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص 5 )
 .154ابن زيدون ورسائله، ص  ( ابن زيدون، ديوان6 )
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بــــــاق ْد  ا ُنُدو  ش  أل  الّشْوُق الح   م 

اف ْريــــب   ي الغرِب إْذ ُرْحُت به ت 

ل اع  ْعْذيـــــب  نِي ت  ام  ْهِري س   يل  د 

اأْدن ى الةَّ  بِــــْيب  د  الطَّ  نى  إْذ أ ْبع 

لسياق المدؤلم، بسدياق تدذكري جميدل ُمفدرح، لصدورة مدن في حين نرى أن ابن عبدوس يقابل هذا ا

 :(1)صور فرِحِه بقرطبة، حيث اللقاء مع المحبوبة، يقول

اِذُب القُلُوبا انُِع ُتج  ص   م 

بِْيب ا يثٌ  أ الرَّ ش   أ لْفُت الرَّ

ْصلِِه الّرق ْيبامُ  الِفا  في و   خ 

ات   ْم ب  ا ك  ْدري ل ْيل ُه الِغْربِْيب   ي 

ن ى ا اْنث   ُسْكِرِ  ق ِةْيب ا في ل مَّ

اي شْ  ْطِرْيب  ْليِه ت  اُم ح  م   ُدو ح 

ى  ر   ن  ْرُتُه ُحْلُو الج  ص   ْطْيب اه 

يِْبا   ن  ْبسم  الشَّ  أ ْرُشُف ِمْنُه الم 

وقد حاول ابن زيدون بهذه المقابلة السياقية، إقامة توازن نفسي لما حل بده مدن ألدم، فهدذه الدذكرى  

ي تشددي بنسددق هجددائي مضددمر خفددي للسددلطة السياسددية ، التددي تخفددف حدددة األلددم الددذي يعانيدده، و هدد

أجبرته على التحول عن قرطبة ، و هي سلطة الجهاورة السياسية ، و لدذا فدإن تحدت هدذا الجمدالي 

يتخفى النسق المضمر، و من المقابالت السياقية موقف مددح ابدن زيددون ألبدي الحدزم ، ثدم موقدف 

فيضددمر بهدذه الشدكوى نقدددا هجائيدا خفيددا للسدلطة السددالبة تصدوير الحالدة السدديئة التدي يحياهددا لديده، 

 :  (2)السيئة ممثلة بأبي الحزم، فهو يمدحه قائال 

م. أب  1 ْت ف واِةلكْم ج   يلُ ـــــا الحزِم الزماُن بأْن ُتْثّنى               إذا ُعد 

لَّ 2 ْصل  إْذ ك  لَّ الُمساعي            و ُحْزت  الخ  ل وت  النجم  إْذ م  الرسيلُ  .ع 
(3) 

 . رأيُت الناس  ما أصبحت   فيهم                   ب الُء هللاِ ِعندُهُم جميلُ 3

ليلُ 4  . و ماُء العيِش بينهُم ف ةيُض              و ِظلُّ األمِن فوق ُهُم ظ 

فهذا السياق المدحي الظاهر ينقضه سياق هجدائي خفدي ، فدي الدنص ذاتده ، يتمثدل فدي شدكوى ابدن 

 :(1)حاله لدى أبي الحزم ، يقول زيدون من 

                                                 

 وما بعدها.  155، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 .334-333، ص  المصدر السابق (2( 
   الخصل :إصابة الهدف ، انظر لسان العرب البن منظور ، مادة )خصل( . الرسيل : المرافق في السباق ،  (3( 

 انظر المصدر السابق ، مادة )رسل(.
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ليلُ 5               . إبائي في ِجواِرُكُم الذليلُ              و ّحّدي في ِرجائُِكُم الك 

لُ قتيلٌ 6              ها أ م   . أ ت حيا أْنفُُس اآلماِل فيكم                و لي أْثناء 

ري لديكم     7              ُب حادٍث ن ظ  لِِل الن جاِح و بي تليلُ      . و أْعج   إلى ت 

لّى           و باِعي في اعتِماِدُكُم طويلُ 8              اِدُكُم ُمع   .  و قِْدِحي في ِود 

(، 2(، و أنه سبق كل منافسيه لكرمده)بيت1فمدائح ابن زيدون ألبي الحزم بأنه ليس له مثيل )بيت 

و أن موارد كرمده عذبدة و الحيداة لديده فدي أحسدن  ( ،3أمر هين )بيتإلى و أن البالء عنده تحول 

(، تتحول إلى هجاء خفي حينما يصور ابن زيدون حالته السيئة لديده، و أن جدوار أبدي 4حال )بيت

(، و آمدال ابدن زيددون 6(، و آمال ابن زيدون محطمة قتيلة لدى أبي الحزم )بيدت5الحزم ُذّل )بيت

(، مع أن حب ابدن 7ماء يمنع من الشرب منه )بيت محطمة ال تنجح ، فهو كالعطشان الذي يرى ال

( ، و بهدذا 8يعطدوه مدا يسدتحق )بيدتزيدون لبندي جهدور ، و خدمتده لهدم عظيمدة ، و مدع ذلدك لدم 

تحول المقابلة السياقية الموقدف المددحي الظداهر إلدى نسدق هجدائي خفدي بداطن ، يظهدر بخفداء مدن 

 خالل موقف الشكوى الباكي.

مواقف السياقية التقابلية لدم يكدن كثيدراً إالّ فدي الغدزل، الدذي ركدز فيده غير أّن هذا النوع من ال

عن سياق الصد من المحبوبة، والوفاء منه، والجدول التالي يوضح عدد مرات اعتماد ابدن زيددون 

 على هذا النوع من المقابلة السياقية الضدية:

 نوع المقابلة السياقية الصفحة

122-126 

141-151 

164-192 

 صد من المحبوبة ووفاء منهالغزل: 

 التذكر لقرطبة واأللم لحاله بعيداً عنها 154-157

 موقف وصال صديقه أبي عامر بن مسلمة، وموقف هجر الشاعر له  205-206

 موقف وصاله مع صديقه ابن رفق في الماضي، وموقف هجره الحالي  232-234

 موقف المدح ألبي الحزم، وموقف الهجاء له 265-270

 حال الشاعر مع أبي الوليد بن جهور، قوة لدى الشاعر، وإهمال من أبي الوليد  364-365

 حال الشاعر مع ابن عبدوس في الماضي والحاضر 585-587

جع:  السَّ

عمد ابن زيدون الى السجع كثيراً في نثره، ولقد جاء السجع في رسالته الهزليدة متكلفداً، وذلدك 

سجع، فأفضل السجع كما يذكر ابن األثير، هو ما كانت "كل واحدة بسبب التطويل الذي أفاده هذا ال

من السجعتين المزدودتين مشدتملة علدى معندى غيدر المعندى، الدذي اشدتملت عليده أختهدا، فدإن كدان 

                                                                                                                                               

 .332ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون ، ص  (1( 
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المعنى فيهما سواء، فذاك هو التطويل بعينه، ألّن التطويل، إنما هو داللة على المعنى بألفاظ يمكن 

 .(1)الداللة عليها بدونها"

ومثال هذا التطويل، قوله هاجياً ابن عبدوس بأسلوب ساخر، إْذ هو يصوره بأنه أفضل من قام 

باألمور العظدام لتحقيدره واإلمعدان فدي ذلدك، فداألمور المدذكورة معلدوم أصدحابها لددى كدل النداس، 

ْك، وقتيبة فدتح مدا وراء النهدر ِبَسدْعدِ  َك، والمهلّدب أوهدن يقول: "وأن الحّجاج تقلّد والية العراق ِبِجدَّ

َق ذات بينهم ِبَكْيِدك" ، فمدار هذا السجع قائم على معندى واحدد، وهدو (2)شوكة األزارقة ِبأَْيِدْك، وَفرَّ

أنه ليس لك يا ابن عبدوس من أن تفعل شيئاً، كما أن هذا السجع جاء ُمِمالً ُيشعر بالرتابة لكثرة مدا 

، وقد جداء هدذا السدجع (3)علمية مسندة ألصحابهايحشد فيه ابن زيدون من أحداث تاريخية، وأمور 

 ، صعباً متكلفاً صعباً لقصر جمله، كمدا فدي قولده: "كالُمدَك َتْمَتَمدة ، وحدديُثك َغْمَغَمدُة، وبياُندك فهفهدة 

، وِدينك زندقة ، وعلُمك مخرقة " ، وِغناك مسألة   .(4)وضحُكَك قهقهة ، ومشُيَك هرولة 

( أكثدر مدن ليدة كدان حريصداً علدى الددال )المبندىلته الهزمما يدل على أن ابن زيدون فدي رسدا

المدلول )المعنى(، وما ذاك إالّ إلظهار قوتده اللغويدة، ومقدرتده فدي التالعدب بهدا، حتدى يتسدّنى لده 

 االنتصار على ابن عبدوس الذي حظي بقلب والدة. 

إلى السجع من فيما يتصل بالسجع الوارد في الرسالة الجدية، وجد الباحث أن ابن زيدون عمد 

أجل إخفاء األنساق الهجائية المضمرة، فتصبح اللغة المخاتلة المراوغة، سالحه في إضمار الهجاء 

، ومثال ذلك قوله متحدثاً عن اإلنسان الذي يمتلدك قدوة أدبيدة بيانيدة، بأنده: (5)وإن بدا ظاهرها مدحاً 

َندَزْل، وُضدْوِحَك قبدل إندزاِل َرْحلِدِه، وأُعطدي "أينما توّجه َوَرَد أعذب َمْنهل، وَحطَّ في َجَناب َقَبدوٍل فَ 

، فابن زيدون أورد هذا الحديث في معرض كالمه عن التحول والرحيل، (6)ُحْكَم الصبِّي على أهلِِه"

فهو راغب  في الرحيدل عدن أبدي الحدزم، وهدو يقصدد بكالمده السدابق ذاتده، فهدو يشدير إلدى أن مدن 

ما حلَّ بقوٍم أكرموه كل اإلكرام، واحتفي به كل االحتفاء، وفدي يمتلك قوته األدبية وبيانه، حتماً إذا 

هذا إشارة إلى نسق هجائي مضمر، فالمسكوت عنه في هذا الخطاب، هو أنه لم ُيْكدَرم ُكدَل اإلكدرام 

لدى أبي الحزم، ولم ُيْحَتَف به، مع أنه يجد هذا التكريم واالحتفاء في أي مكان يحلده، لعلمده برفعدة 

يمتلك من بيان ساحر، ولذا فأبو الحدزم إنسدان  بخيدل نداكر لقددرات ابدن زيددون، وقدد قدره وقوة ما 

الحظ الباحث أن ابن زيدون تخلّى عدن السدجع فدي المواضدع التدي أراد لهدا أن تكدون واضدحة فدي 

                                                 

المثول السوائر فوي أدب الكاتوب  (،637( ابن األثير، ضياء الدين نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكدريم )ت 1)
 . 199، ص 1999م، )تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد(، المكتبة العصرية، بيروت، 2، والشاعر

 وما بعدها.  644ن ورسائله، ص ( ابن زيدون، ديوان ابن زيدو2 )
 . 651-637، ص  المصدر السابق( 3 )
 وما بعدها.  258( المصدر السابق، ص 4 )
 . 715-713، 708-705، 698-697، 702-687، 683-680، ص: المصدر السابق ( انظر 5 )
 وما بعدها.  706( المصدر السابق، ص 6 )
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، وموضدع دفاعده (1)ذهن أبي الحزم متلقي الرسالة، وهذه المواضع هي موضع طلب إصالح حاله

، وموضع بيان سبب عدم رحيله عن أبي الحزم لحب (3)طلب رفع الظلم عنه، وموضع (2)عن ذاته

يقول: "ولعمرك ما جهلُت أّن صدريح الدرأي أن إذ ، وموضع حديثه عن عّزة نفسه، (4)المكث عنده

دُع أعنداَق الرجداِل، فدال  أتحّول، إذا َبلَغْتِني الشمُس، ونبا بي المنزُل، وأصفَح عن المطدامِع التدي ُتَقطَّ

 .(5)"خامري أُمَّ عامٍر" لى الغرور، َفُيْضَرُب بي المثلُ ىُء العجَز، وال اْطَمئنُّ إأستوط

و قد أجاد ابن زيدون في امتصاص األبعاد الشعرية الثقافية ، و تحويلهدا بمدا يخددم قضدية مدن 

تين خالل القالب الجمالي اللغوي ، حتى تصبح ملكه ، كقوله:" و إني ألتجلُّد للشامتين و أُري الشام

بن زيدون بيدت أبدي ذؤيدب الهدذلي بمدا يخددم حالتده، ، إذ حّور ا (6)أني لريب الدهر ال أتضْعَضُع "

فهو صار على مصيبة السجن ، و قد ظهر تحويل ابن زيددون للبعدد الثقدافي المتمثدل فدي القصدص 

و أنهدا لدم  ه ،الديني ، بتمثل هذه اإلشارات القصصية الدينية ، للداللة على تفاهة التهمة المنسوبة ل

قوله : " و مدا أراندي إال لدو أندي ...تعاطيدُت فعقدرت ، و شدربُت مدن مداء النهدر تكن بوجه حق ، ك

،  (7)الذي ابتلي به جنود جالوت ، و قُْدُت الفيَل ألبرهة ، و عاهدُت قريشا على ما في الصدحيفة " 

حويل كبير ، و كأنه يبغدي و قد كان استثماره لإلشارات القصصية الدينية مباشرا و واضحا دون ت

 المباشرة و الوضوح في هذا الخطاب ، ليستميل قلب أبي الحزم و عاطفته الدينية .

و قد كثر لدى ابن زيدون استغالله للبعد التراثي العربي ، فقد كان حاضرا بقوة و مباشرة في  

بالمداِء شدارُبُه ، و  نصوصه النثرية ، فنثره يغص بهذا البعدد الثقدافي ، يقدول:" فدال غدرو قدد يغدصُّ 

، فلقدد (8)يقتل الدواُء المستشفَي به ، و ُيؤتى الحذر من مأمندِه ، و تكدون منّيدُة المتمّندي فدي أُمنّيتدِه" 

أدرج ابددن زيدددون األمثددال العربيددة إدراجددا مباشددرا ، دون أي امتصدداص أو تحددوير ُيددذكر ، و قددد 

بمدا يخددم قضديته ، و قدد ظهدر فيده  أحسن ابن زيدون امتصاص التدراث الشدعبي جيددا ، و تحويلده

النسق الهجائي المضمر ، يقول :" إْن َسلَبتني أعّزَك هللاُ لباُس إنعاَمَك ... بعد أن نظَر األعمى إلدى 

، فلقد امتص أشعار المتنبي في مدح ذاته ، و حّور فيهدا  (9)تأميلي لك، و َسِمَع األصمُّ ثنائي عليك"

نا المتضخمة ، و يضمر النقد الخفي للسلطة السياسية المهملة ألدب ، ليخفي ذاتيته المتعالية ، و األ

 ابن زيدون و قدرته البيانية .

                                                 

 . 686-684، ص ه ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائل( انظر 1 )
 696-688، ص  المصدر السابق( انظر 2 )
 . 699-698( انظر المصدر السابق، ص 3 )
 . 709( المصدر السابق ، ص 4 )
 وما بعدها.  703( انظر المصدر السابق، ص 5 )
 .683المصدر السابق ،  (6( 
 .690-689المصدر السابق ، ص  (7( 
 .682، ص المصدر السابق  (8( 
 .681در السابق ، المص (9( 
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زاوج ابن زيدون بين السجع وعدمه في الرسالة البكرية، وقد بدا واضدحاً فدي مطلدع الرسدالة، 

نك لم تكن من أجل إخفاء أنساق هجائية مضمرة، ألستاذه لّما اتّهم ابن زيدون باغتصاب العقاد: "وإ

في ِوْرٍد وال َصَدْر من مشاركتي فيها، وال كاندت لدك ناقدة وال جمدل  فدي مظاهرتدك لدي عليهدا، مدع 

، وكأنده يضدمر (1)القدرة بك على تهوين خطبها، وتذليل صعبها، وتليين شديدها، وتقريدب بعيددها"

و يريدد تقريعده وهجداءه، بأنده شديدًة لهذا الخذالن، فيسأل: لَِم لَْم ُتناصرني؟ لماذا خذلتني؟ فهد ُغْربةً 

ذو شخصية تراعي مصالحها، وال تراعي شؤون من يستحقون الرعايدة، فأسدتاذه لديس ممدن يقدول 

كلمة الحق ويراعيها، وقد ظهر النسق الهجائي المضمر ألبي الحزم وسياسته في قول ابدن زيددون 

مدة التدي سدجن زيددون بالتهزم، يدوم أن ُرمدي ابدن متحدثاً عما كان من الواجب أن يقوم به أبدو الحد

بسددببها: "فددإن كددان بدداطالً ألغدداه، وَفَضددح الُمْخِبددَر الُمَتقَّددَرَب بدده وأقصدداه، وإن كددان حقدداً َصددَبر َصددْبَر 

ظهدر و قدد ، (2)الحليِم، وأغضى إغضاءة الكريم، وَقِبَل إنابَة الُمْعِتِب، واقتصَد في مؤاخدذِة الُمدْذنِب"

يَء في السجن، وكيف أنده نقدل مدع السدقاط والقتلدة والمجدرمين، السجع جلياً في تصويره مكاَنُه الس

وما ذاك إال لديمعن فدي إيدالم أسدتاذه )نسدق مضدمر( وكدذلك هجداء أبدي الحدزم، الدذي ظلمده )نسدق 

 مضمر(.

 

 خـــالصة:

من الفنون البديعية التي اعتمد عليها ابن زيدون في خطاب السلطة، فن الطباق والجنداس ورّد 

، فقد اعتمد عليها إلخفاء النسق الهجائي المضمر، إْذ هو يتستر بالجمالي ليمرر العجز على الصدر

هجاءه الخفي للسلطة السياسية، التي تعامل معها، كما عمد إلى نوع من التقابدل قدائم علدى السدياق؛ 

إلقامة توازن نفسي عن سوء مدا حدّل بده، وقدد كدان الطبداق أكثدر الفندون البديعيدة ظهدوراً فدي أدبده 

 ري في خطابه السلطة.الشع

اعتمد ابن زيدون على السجع كثيراً في رسائله النثرية، ولقد بدا التكلف واضحاً في رسدالته  و

الهزلية، إْذ هو حريص على البنى أكثر من حرصه على المعنى، من أجل إظهار مقدرتده اللغويدة، 

السدجع فدي الرسدالة  وفي ذلك إعالء لشان سلطة الدذات لديده، وخفدض للمهجدو ابدن عبددوس، وأّمدا

الجديددة والبكريددة، فقددد جدداء مددن أجددل تمريددر النسددق الهجددائي المضددمر فددي خطدداب أبددي الحددزم بددن 

 عن السجع من أجل ايضاح ما يريد إيصاله.  -أحياناً  -جهور، غير أن هذا ال ينفي ُبْعد ابن زيدون

 

 

                                                 

 . 730، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
  وما  بعدها. 745( المصدر السابق، ص 2 )
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بن زيدون على الصورة كثيرا في أدبه ، و ذلك ألن الفنان إنمدا هدو" إنسدان محدبط فدي اعتمد ا

الواقع ألنه يريد الثروة و الشرف و الحب ، لكنه تنقصه الوسائل لتحقيق هذه اإلشباعات ،و من َثم 

ل فهو يلجأ إلى التسامي بها و تحقيقها خياليا ، و مدن خدالل قدوة تأثيراتده فدي المتلقدين لفنده ، يحصد

، فدابن زيددون لدم يكدن يسدتطيع مجابهدة السدلطات  (1)الفنان على بعدض هدذه اإلشدباعات أو كلهدا "

المحيطة به بالنقد صراحة ، و لذا لجأ إلى الصورة ليعبر في المضمر الخفي عدن شدكواه و نقدده و 

لدذكي ، هجائه الالذع، لهذه السلطات الظالمة له ، و لذا جعل ابن زيدون الصورة وسيلته  للهجداء ا

الخفددي المددبطن المسددتتر بلبدداس الجمددالي ، المتمثددل بالصددورة ، فالصددورة هددي التكثيددف كمددا يددرى 

)الكان( ، و التكثيف من اآلليات الدفاعية لدى الرغبات ، و التدي تسدتخدمها حتدى تتجداوز الرقيدب 

يزة للغدة ، و لعل هذا ما أشار إليه )بول دي مان( في خديثه عن الخصائص المم(2)فتحقق اإلشباع 

الشددعرية ، مددن أنهددا " قددادرة علددى إخفدداء المعنددى وراء إشددارة مضددللة، مثلمددا نخفددي الغضددب أو 

، و بدددذلك تنشدددأ مقارندددة بدددين عنصدددرين يتحددددد جمدددال تناسدددبهما ،  (3)الكراهيدددة وراء االبتسدددامة "

 . (4)بعنصرين هامين هما : الحافز و القيمة "ألن كل صورة تنشأ بدافع و تؤدي إلى قيمة"

تسهم في تشكيل أنساق الثقافة الخاصة و  ءة الثقافية لها مكانة مهمة ، فهين الصورة في القراإ

توليدددها ، و بالتددالي " فددإن القددراء الثقافيددة تكشددف أن حضددور النسددق فددي بندداء الصددورة ذو طبيعددة 

دم سردية، يتحرك من حبكة متقنة ، و لذا فهو خفي و مضمر و قادر على االختفاء دائما ، و يستخ

 . (5)أقنعة كثيرة أهمها قناع الجمالية اللغوية "

و قد جاءت الصدورة لددى ابدن زيددون فدي أشدكال عديددة، تمثلدت فدي األشدكال التاليدة: الصدورة    

،وقدد (8)، والصد ورة معدادل الشخصدية(7)، والصد ورة المشهديد ة(6)البيانية والص ورة الفوتوغراف ية

                                                 

(، الكويت 267) ، عدد التفةيل الجمالي،دراسة في سيكولوجية التذوق الفني(، 1990( عبد الحميد ،شاكر )1( 
 .135، عالم المعرفة ، ص

 .334، ميجان ، دليل الناقد األدبي ، ص( البازعي ، سعد و الرويلي 2 (
، ترجمة :سعيد الغانمي ،  مقاالت في بالتة النقد المعاصر–العمى و البصيرة (، 2000( بول ديي مان )3 (

 .4القاهرة : المجلس األعلى للثقافة )المشروع القومي للترجمة(، ص
، إربد دراسة في النظرية و التطبيق–عري الصورة الفنية في النقد الش( ، 1995( الرباعي ، عبد القادر )4 (

 .86-85:مكتبة الكتاني،ص
 .124( عليمات ، يوسف ، النسق الثقافي ، 5 (
: هي محاولة األديب تصوير الشيء بكامدل حدذافيره، بعيدداً عدن المتلقدي واحساسده بهدذا الصورة الفوتوترافية( 6 )

خالياً من عنصر الزمن، انظر: سيميائية العنوان  الشيء، ويرتبط هذا التصوير بوصف األشياء وصفاً حرفياً،
إسووالمية (، 2009فددي مجموعددة "صددور ومواقددف مددن حيدداة الصالحين/الصددالحات" "لدد  عليددان، مصددطفى، )

 . 140(: ص 58، السنة الخامسة عشرة، )المعرفة
حددثاً خاصداً، أو منظدراً وهي الصورة ذات األبعاد السردية في بنيتها، التي تلتقط موقفداً أو  الصورة المشهدية:( 7)

 . 144مشحوناً باالنفعال في فترة محددة"، انظر المرجع السابق، ص 
: هدي الصدورة التدي تسدلط الضدوء علدى الشخصدية فدي ارتقائهدا وضدعفها، وخيرهدا الصورة معادل الشخصوية( 8 )

 . 149وشرها، وفي ماديتها ومعنويتها من غير تمجيد لجانب دون آخر، انظر المرجع السابق، ص 
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ابن زيدون، أن هدذه الصدور قدد جداءت لديده كمدا يوضدح  وجد الباحث بعد البحث واإلحصاء ألدب

 الجدول التالي: 

 المجموع عددها في النثر عددها في الشعر نوع الصورة

 الصورة البيانية: -

 أ. استعارة محسوس لمحسوس.

 ب. استعارة محسوس لمعقول.

 ج. االستعارة التمثيلية.

 د. التشبيه المفرد.

 ه . التشبيه المركب

 

169 

142 

54 

85 

56 

 

4 

24 

104 

8 

5 

 

73 

164 

154=654 

93 

61 

 10 2 8 الصورة الفوتوغرافية 

 7 3 4 الصورة المشهدية 

 5 - 5 الصورة معادل الشخصية 

 

 أوال : الصورة البيانية:

تشتمل الصورة البيانية على االسدتعارة والتشدبيه، أمدا االسدتعارة فقدد وردت لددى ابدن زيددون فدي  

محسوس لمحسوس، )االستعارة التشخيصية( و هي االسدتعارة التدي يدتم صور ثالثة: استعارة 

واستعارة محسدوس  (1)فيها "االرتفاع باألشياء إلى مرتبة اإلنسان مستعيرة صفاته و مشاعره"

لمعقول ، " و هي االستعارة التي يتم فيها تقديم المعنوي في جسدد شديء ، أو نقدل المعندى مدن 

 ، واالستعارة التمثيلية.(2)محسوسة "نطاق المفاهيم إلى المادية ال

فيما يتصل باستعارة المحسوس للمحسوس، وصل الباحث إلدى أن ابدن زيددون اعتمدد الطبيعدة 

واصدفاً  ، كقولده(3)اعتماداً كبيراً في هدذا الندوع مدن االسدتعارات، ولدذا كثدر تشدخيص الطبيعدة لديده

 :(4)إشبيليةاحدى لياليه في 

ْت ُنُجوُم الصبِح تةر اء  ج  وج  لّْت ُنجوُم الليِل والليلُ مقهورُ   ىُب في الدُّ  ف و 

يلحظ الباحث المشاركة الوجدانيدة بدين الطبيعدة واإلنسدان، فالشداعر ال يريدد لهدذه الليلدة االنقضداء، 

ولذا نجوم الليل إنسدان يهدرب مرغمداً، والليدل إنسدان يقهدر لمجديء الصدبح، كمدا أن نجدوم الصدبح 

                                                 

،رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة  ابن زيدونعند  الشعرية الصورة(،2005( الزبيدي ، حسام )1 (
 .98الهاشمية ، الزرقاء ، األردن ، ص

 .97(  المرجع السابق ، 2 (
، 147، 140، 139، 137، 136، 134،135، 133( انظددر ديددوان ابددن زيدددون ورسددائله الصددفحات التاليددة: 3 )

149 ،152 ،153 ،159 ،174 ،194 ،219 ،221 ،228 ،233 ،245 ،248 ،261 ،262 ،289 ،324 ،
329 ،333 ،341 ،345 ،347 ،355 ،359 ،377 ،408 ،411 ،439 ،461 ،468 ،475 ،527 ،531 ،
553 . 

 . 245( انظر المصدر السابق، ص 4 )
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ماً باإلكراه والضدرب، فهدذه االسدتعارة فيهدا مبالغدة كبيدرة لتصدوير ترغم الدجى على الرحيل إرغا

 .إشبيليةمتعة تلك الليلة، التي قضاها الشاعر في إحدى جنات 

خلص الباحث أيضاً إلى أن ابن زيدون في استعارة المحسوس للمحسوس، التجدأ إلدى اسدتعارة 

مما يدفع بالباحث إلى القدول: إّن ، (1)كثير من مكونات الطبيعة األندلسية لتصوير تلك المحسوسات

أغلب )استعارة المحسوس للمحسوس( لديه اعتمدت على الطبيعة األندلسية، فقدد بلدغ عددد المدرات 

(، وبدذلك 129/173التي التجأ فيها ابن زيدون إلى تشخيص الطبيعة ،و االعتمداد علدى مكوناتهدا )

(، أي أن ثالثدة أربداع %75تعارات )تكون نسبة حضور الطبيعة األندلسية في هذا النوع من االسد

 هذا النوع من االستعارة كان باالعتماد على الطبيعة األندلسية.

 

فيما يتعلق بالموضوعات التي طرقها ابن زيدون في هذا النوع من االستعارة، وجد الباحث أن 

يعدي ، كان الموضوع األبرز فيهدا، كمدا فدي خطابده التقر(2)موضوع الشكوى من سياسة أبي الحزم

، و فدي موضدع آخدر (3)له ، قائال :" َو َما لَك ال َتمنُع مّني قبل أن أُفتَرَس، و ُتدركني و لّما أُمدَزق"

 :(4)أيضا

ة  من يْسُطو ْعُدو و ُنْهز  ُة من ي  لْ أ ت ى الفِتيان  أّن ف تاُهُم          ف ريس   أ ال ه 

ابن زيدون من قبدل أبدي الحدزم ، الدذي فالصورة االستعارية المتشكلة نشأت بدافع الظلم الذي حل ب

سجنه ، و القيمة المؤداة من هذا الدافع هدي الهجداء المدبطن الخفدي ، فالصدورة مراوغدة ال تكشدف 

بسهولة عن خفاياها ، فابن زيدون يصدور نفسده بفريسدة تتناهبهدا الحيواندات الظالمدة القويدة ، هدذه 

تحت هذه القيمة الظاهرة ، فهي تصوير سياسدية  هي القيمة الظاهرة ، أما القيمة الخفية التي تتستر

أبي الحزم بشريعة الغاب ، التي يأكل القدوي فيهدا الضدعيف ، فهدو يريدد أن يصدور انعددام الظلدم ، 

فأبو الحزم حاكم ظالم ، بل فوق ذلك كلده يدرى الظلدم و ال يمنعده ، فهدو مسداعد علدى الظلدم ، ممدا 

ختيددار ابددن زيدددون لهددذه الصددورة )صددورة الغابددة و يزيددد فددي هجائدده الخفددي الددالذع ، بددل إن فددي ا

الحيوانات(، دليل على أنده يريدد أن ينفدي صدفة العقدل و التعقدل عدن أبدي الحدزم ، و مدن هدم تحدت 

 إمرته السياسية ، و هذا هجاء خفي يتستر تحت الجمالي . 

                                                 

، 151، 150، 149، 145، 142، 013، 129، 125، الصددفحات التاليددة: ديددوان ابددن زيدددون ورسددائله ( انظددر 1)
156 ،166 ،167 ،198 ،232 ،247 ،249 ،253 ،282 ،287 ،319 ،324 ،338 ،359 ،368 ،374 ،
383 ،385 ،402 ،406 ،412 ،421 ،460 ،465 ،475 ،477 ،482 ،485 ،490 ،507 ،523 ،531 ،
538 ،574 ،582 ،601 ،606 ،699 ،758 . 

، 325، 324، 289، 288، 287، 282، 262، 261، 253، 252، 249 ،248( انظر المصدر السابق ، ص: 2)
326 ،329 ،333 ،523 ،527 ،531 ،699 . 

 . 699 ص،المصدر السابق   (3( 
 .287المصدر السابق ، ص  (4( 



 210 

، و (1)جاء بعد موضوع الشكوى من سياسة أبي الحزم، موضوع الشكوى مدن هجدر المحبوبدة

 :(3)،الذي يقول واصفا حاله معه (2)خطاب أبي الوليد بن جهور

ابُ  ِكيء  ِعص  رَّ الب  ل  الدَّ ْنز  والِِه      إذا اْست  رُّ ن  اِس د  نِي  عن اإلْبس   (4)ت 

فابن زيدون في هذه االستعارة يصور كرم أبي الوليد بن جهدور ، بأنده ال يحتداج إلدى طلدب و 

على ما يبغي ، فهو كالناقة التدي تمدنح اللدبن دون أن تالطدف و  تكلف و عناء ، ليحصل منه المرء

ُتددَبَس ، و ُيشددد علددى ثددديها العصدداب ، لتمنددع مددن الرضدداع ، و المضددمر النسددقي المتشددكل فددي هددذه 

الصورة ، يظهر في موضع آخر ، فهذه الصورة البراقة سرعان ما تنطفدي ، عنددما يتلقدى القدارئ 

 :(5)، متحدثا عن كرم أبي الوليد  قول ابن زيدون في القصيدة ذاتها

اُب  ْوت  ِوط  ج  ا ر  ْت ِممَّ فِر  ايِلٌ            و قد ص  خ  ْنت  م  ن  ق د أ ْخل ف ْت ِمّما ظ   (6)و 

فابن زيدون في هذه االستعارة يشبه أبا الوليد بالغيوم التدي ال تحمدل المطدر /َيِعدُد و ال يفدي ، /فهدو 

ير و ال كرم منه ، فهذه الصورة تحمل األنساق اللغويدة المخاتلدة كسقاء اللبن الذي ال لبن فيه/ ال خ

، التي تمثل انتفاء صفة الخير عن أبي الوليد ، و ابن زيدون في اختيداره الثقدافي للصدور )صدورة 

الغيوم/المدداء(، )صددورة اللددبن/ الغددذاء(، يؤكددد ثقافيددا شدددة اإلمعددان فددي النقددد الهجددائي الخفددي ، ففددي 

أهم ما يتزود به المسافر الراحل أو المقيم هو الماء و اللبن ، فإن انعدما صارت  الثقافة العربية من

 الحياة ضنكا .  

، واعتمداد ابدن (7)آخر الموضوعات المطروقة في استعارة المحسوس للمحسوس خطاب المعتضدد 

زيدون على هذا النوع من االستعارات يدل داللة واضحة على سعي ابن زيددون لتوضديح مبتغداه، 

لدى أبي أيضا   و طموحاته  فهدفه من المحبوبة هدف حسي، يشكو فيه من الهجر ويريد الوصال،

الحددزم وأبددي الوليددد والمعتضددد كانددت أهدددافاً ماديددة واضددحة، تمثلددت فددي مطالبدده فددي الخددروج مددن 

السجن، والتبرئة من الدتهم الموجهدة لده، ثدم الحصدول علدى مناصدب عليدا فدي دول أولئدك األمدراء 

 .والملوك

                                                 

، 149، 147، 145، 144، 140،142، 139، 126، 125، 124، ص: ديددوان ابددن زيدددون و رسددائله( انظددر 1)
150 ،151 ،166 ،167 ،169 ،174 ،178 ،184 ،194 . 

، 377، 374، 368، 359، 355، 439، 348، 347، 345، 343، 341، 338( انظدر المصددر السددابق، ص: 2)
380 ،383 ،385 ،402 ،523 . 

 .374( المصدر السابق ، ص 3 (
المصدر السابق (  اإلبساس :الطلب و الجهد،انظر لسان العرب البن منظور ، مادة )بسس( .الدر: اللبن ، انظر 4 (

، مادة )درر(. البكيء: الناقة قليلة اللبن ، انظر المصدر السابق ، مادة )بكأ( .عصاب : شد فخذي الناقة لتدر اللبن 
 ، انظر المصدر السابق ، مادة )عصب(.

 .383( ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص5 (
العرب البن منظور ، مادة )خيل(.الوطاب: سقاء اللبن ،  (  المخايل :السحب التي توحي بالمطر، انظر لسان6 (

 انظر المصدر السابق ، مادة )وطب(. 
، 480، 477، 475، 468، 465، 461، 460، 458، 439، 221، ، ص: ديوان ابن زيددون و رسدائله( انظر 7)

485 ،490 ،533 ،565 ،571. 
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جدداء فددي المرتبددة الثانيددة مددن االسددتعارة لدددى ابددن زيدددون اسددتعارة المحسددوس للمعقددول، ومددن 

المعقوالت الخياليدة التدي أكثدر مدن اسدتعارة المحسوسدات لهدا، ألفداظ الحدب التدي جداءت دالدة علدى 

مصدوراً )الهدوى( قاضدياً يددعو علدى  يقدول، (1)الشكوى من هجر المحبوبة وسوء الحالدة السياسدية

 :(2)بةالمحبو

ى ْوُتِك بالةميِر إلى اله و  ك  ا  ول ق ْد ش  ن  ليِك ف أ مَّ ْوُت من حنٍق ع  ع   ود 

فيهددا الشددكوى مددن سددوء الحددال لدددى المحبوبددة،  اظهددررت اسددتعاراته أللفدداظ الدددهر، مكثدد و قددد

،كاسدتعارته لفظدة )الددهر(، لتصدوير سياسدة (3)وسوء حاله لدى األمراء والملوك الدذين اّتصدل بهدم

 :(4)حزم الظالمة أبي ال

ْملي ْطل ِعه ا ما ف ّرق  الّدهُر من ش  ا       بِم  ه  اة  ْبُع الّثرّيا و  ت  ق ْت س  ر   و الْفت 

فابن زيدون ُضّيَع شمله بسبب السجن ، و الدهر /أبو الحزم ، من ضّيع شمله ، و في استخدام هذه 

لددى مدددة الظلددم الطويلددة )الدددهر االسددتعارة أثددر كبيددر فددي النسددق الهجددائي الخفددي ، إذ فيهددا داللددة ع

طويل(، عالوة على األلم الشديد الشبيه بالموت )فّرق الدهر شمله( ، و هذا نسق هجدائي متخدٍف ، 

 يبدو تحت غاللة اللغة الجمالية المراوغة.

وأخيراً ظهر لدى ابن زيدون ألفاظ الشكر والثناء العظيم لتعظيم ذاته، والشكوى من سدوء مدا  

، وذلك كقوله مفتخراً بأدبه، وشاكياً من سوء ما لقي من أبي الحزم في (5)واألمراءلقي لدى الملوك 

 :(6)السجن

اِدال   و  ْحن ك  ه  بَّ ى ص  ْكو  مائُم ش  اِن آدابي  الُهْدلِ   ح  اديك  من أْفن   ُتن 

، كما يسميها كمدال أبدو ديدب، فالشداعر يخدرج باأللفداظ عدن الفجوة: مسافة التوترفتظهر هنا 

القاموسية، ليخلق مسافة بين اللغة المترسبة بين اللغة المبتكدرة فدي مكوناتهدا األوليدة، وفدي معانيها 

، فحينمدا يقدرأ المتلقدي صددر البيدت، ينحدو بتفكيدره نحدو (7)بناها التركيبيدة، وفدي صدورها الشدعرية

ار صورة الحمام الطبيعية، لكن البيت الشعري يخلق مسافة من التوتر حين يستعير الشداعر األشدج

لددآلداب، فيقددول: أفنددان آدابددي الهدددل، ولدديس أفنددان أشددجاري، ممددا يسددتفز الددذهن مددن جديددد لمعدداودة 

                                                 

، 154، 152، 148، 147، 146، 143، 421، 140، 136، 125، ص: ديددوان ابددن زيدددون و رسددائله ( انظددر 1)
164 ،170 ،172 ،173 ،179 ،185 ،191 ،195 ،245 ،287 ،367 ،409 ،439 ،449 ،598. 

 .191( انظر المصدر السابق، ص: 2 )
، 356، 298، 285،  262، 257، 235، 232، 229، 149، 146، 132، ص: المصدددددر السددددابق( انظددددر 3( 

437 ،445 ،464 ،526 ،547 ،554 ،556  ،757 . 
 .262المصدر السابق ، ص   (4( 
، 291، 288، 278، 267، 258، 239، 229، 212، 210، 207، 206، ص:  المصدددددددر السددددددابق( انظددددددر 5)

302،319 ،321 ،331 ،366 ،416 ،602 ،764. 
 . 267( المصدر السابق، ص 6 )
 . 38( أبو ديب، كمال، في الشعرية، ص 7 )
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التفكير في المعنى القاموسي األولي، لكلمة )الحمام(، ليستوضدح المعندى مدن جديدد، وإذا بده يقصدد 

 )القصائد المرسلة/ الهادلة(.

، إْذ بلغ (2)والطبيعة ،(1)ون اإلنس     انمن مص  ادر ه ذا النوع من االست عارة ل   دى ابن زي  د

وجدد الباحدث و قدد (، من مجمل المصادر، %76(، بنسبة )142/164عدد مرات االعتماد عليها )

، والمحبوبددة (3)أن أكثددر مددن اسددتخدام لدده هددذا النددوع مددن االسددتعارات كددان أبددو الحددزم بددن جهددور

القضدديتين المددؤرقتين فددي حياتدده، وهمددا ، ممددا يؤكددد انشددغال نفسددية الشدداعر بهتددين (4)المشددتكى منهددا

 . و العالقة مع المحبوبة / اآلخرالسجن، 

النوع الثالث من االستعارة لدى ابن زيدون هو االسدتعارة التمثيلّيدة، وهدو مدا سدّماها القزويندي 

المجاز المركب وهي: تشبيه احدى صورتين منتزعتين مدن أمدرين، أو أمدور بداألخرى، ثدم تددخل 

، (5)المشبه بها، مبالغة في التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه"المشبه في جنس 

وقد كثر هذا النوع لدى ابن زيدون، حينما اعتمد على األمثال كثيراً واآليات القرآنية، وأورد كثيراً 

يدة، من األحداث التاريخية، وقد ورد هذا الندوع مدن االسدتعارات بكثدرة فدي الرسدالة الهزليدة والجد

ومن ذلك قول ابن زيدون مصوراً تأخر كرم أبي الحزم وعفوه عنده: "ولدن ُيِرْيَبِندي مدن سديدي أْن 

رَ  غناُؤهُ، فأبطأُ الّدالِء فيضاً أملُؤَها، وأثَقُل السحاب مشياً أْحلَفَُهدا،  -غيَر ضنينٍ  -أْبَطأَ َسحاُبُه، أو َتأَخَّ

، ولهذا النوع من االستعارات قوة (6)ا أصاب غلِيالً..."وأنفُع الحيا ما صادَف جْدباً، وألذُّ الشراِب م

فددي الخطدداب إْذ "تسددهم هددذه اآلليددة فددي رفددع ذات المرسددل إلددى درجددة أعلددى، وبالتددالي منحهددا قددوة 

سلطوية بالخطاب، عند التلفظ بخطداب ذي بعدد سدلطوي فدي أصدله، عنددها يتبدوأ المرسدل بخطابده 

المنقول على لسدانه فقدط، وبالتدالي تصدبح السدلطة هدي  مكاناً عليا،ً ويستمد ذلك من سلطة الخطاب

، وقددد وجددد الباحددث أن أغلددب هددذا النددوع مددن (7)سددلطة الخطدداب، الددذي يتددوارى المرسددل وراءه"

                                                 

، 152، 149، 148، 146، 143، 142، 140، 136، 132، 125ورسددائله، ص: ( انظددر ديددوان ابددن زيدددون 1 )
154 ،172 ،173 ،174 ،191 ،213 ،221 ،223 ،233 ،235 ،239 ،251  ،253  254  =258  ،257   ،
260 ،277 ،285 ،289 ،290 ،298 ،325 ،335 ،348 ،350 ،356 ،366 ،381 ،419 ،437 ،445 ،449 ،
492 ،525 ،526 ،533 ،547، 549 ،554 ،556 ،557 ،574 ،578 ،589 ،603 ،625 ،680 ،698 ،701 ،
713 ،755 . 
، 229، 212، 207، 203، 195، 185، 170، 168، 164، 152، 143، ص:  المصدددددر السددددابق( انظددددر 2 )

242 ،249 ،259 ،260 ،267 ،298 ،302 ،317 ،318 ،319 ،326 ،329 ،331 ،347 ،367 ،378 ،
409 ،439 ،464 ،514 ،521 ،536 ،590 ،598 ،755 ،764 . 

، 285، 278، 267، 265، 261، 260، 259، 258، 257، 254، 251، 249، ص:  المصددر السددابقانظدر (3)
287 ،288 ،289 ،290 ،291 ،325 ،326 ،329 ،331 ،332 ،526 ،590 ،680 ،698 ،701 ،717 . 

، 168، 164، 149، 148، 147، 146، 145، 143، 142، 140، 132، 125( انظدر المصددر السددابق، ص: 4)
170 ،172 ،173 ،178 ،179 ،185 ،191 ،195 . 

( عليان، مصطفى، سيميائية العنوان في مجموعة "صدور ومواقدف مدن حيداة الصدالحين والصدالحات"، إسدالمية 5)
 وما بعدها.  137(، ص: 58المعرفة، )

  وما بعدها. 684( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 6 )
 . 537( الشهري، ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص 7 )
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، وخطداب ابدن عبددوس هاجيداً لده، ممدا يؤكدد (1)االستعارة جاء في خطاب ابن زيدون ألبدي الحدزم

وهجددر المحبوبددة، إْذ تكددرر هددذا النددوع مددن انشددغال ذات ابددن زيدددون فددي دواخلهددا، بمسددألة السددجن 

(، مدن %73( مرة، أي بنسبة )154( مرة، من أصل )112االستعارة في كال الخطابين السابقين )

حسداس ابدن زيددون المتضدخم بذاتده، وإخفائده للنسدق النوع من االستعارة، وهدذا يؤكدد إ مجمل هذا

، فهدو يقدول علدى لسدان والدة هاجيدا الهجائي المضمر في خطابه أبا الحدزم وابدن عبددوس ووالدة 

ابن عبدوس :" و كم بيَن من يعتمَدني بالقوِة الظاهرِة ، و الشهوِة الوافرِة ، و النفِس المصروفِة إلّي 

، و اللذِة الموقوفِة َعلَيَّ ، و بين آخر قد َنَضَب غديُرهُ ، و َنَزحت بيدُرهُ...و هدل يجتمدع لدي فيدك إال 

 ، فاالسددتعارة (2)قتددرُن لددي بددَك إال الُغددّدةُ و المددوُت فددي بيددِت سددلولية "الحشددف و سددوء الِكيلددة؟ و ي

التمثيلية تظهر في توظيدف المدوروث الثقدافي ، المتمثدل فدي المثدل )أََحَشدفا و سدوَء ِكيلدة(، و)ُغدّدة   

كغدة البعير و موت  في بيت سلولية(، فقد استعار ابن زيدون هذه األمثدال و وّظفهدا فدي االسدتعارة 

إال  -يدرى ابدن زيددون كمدا -ثيلية للداللة على الذلة و الهوان ، فوالدة ال تدرى فدي ابدن عبددوسالتم

إنسانا ذليال مهانا مريضا، كل سيئة فيه أشد من أختها ، فهو كعامر بن الطفيل الذي وفد على النبي 

ّرر محاربدة محمد صلى هللا عليه و سلم ، ليمنعه مدن اإلسدالم ، و يغريده بتركده، فمدا كدان إال أن قد

النبي ، فأنزل هللا به المدرض ، و هدو ظهدور غددة فيده كغددة البعيدر ، بعدد أن ندزل فدي بيدت امدرأة 

ور بأنه ال خير فيه و ال فائدة ، و يظل السؤال  سلولية قبل موته، و ابن عبدوس بهذه االستعارة ُيصَّ

ردهدا قبدل كالمده المتقددم عليهدا الثقافي المهم ، و هو :لَِم اختار ابن زيدون هدذه الصدورة ؟ و لِدَم أو

)نضب غديره ، و نزحت بيره(؟ لقدد عمدد لهدذا مدن أجدل إخفداء النسدق المضدمر ، و هدو أن والدة 

امرأة سيئة األخالق ، يتعامل معها اآلخرون بشهوانية مطلقة ، و يتمنون التلذذ بها ، و هي مختارة 

لى إشدباع غرائزهدا الجنسدية ، و بدذلك لهذا راغبة فيه ، و لذا هي تهجو ابن عبدوس بعدم قدرته ع

يتجلى النسق الهجائي المضمر ، الذي يشير إلى )ذلة ابن عبدوس و ضعف رجولته بل انعددامها(، 

و شهوانية والدة و قباحة أخالقها )والدة المومس( ، و تسدامي المثقدف /ابدن زيددون و ترفعده عدن 

ن زيدددون ، و فددي هددذا تأكيددد للددذات دندداءة والدة و صدداحبها ابددن عبدددوس ، و أنهددا ال تسددتحق ابدد

 لدى ابن زيدون . ةالمتضخم

و يقول ابن زيدون في موضع من الرسالة الجدية ، مخفيا أنساقا مضمرة من خالل االسدتعارة 

تى الحدذُر مدن ؤالتمثيلية : " فال َغْرَو قد َيُغدّص بالمداِء شدارُبُه ، و يقتدل الددواُء المستشدفَي بدِه ، و ُيد

                                                 

، 335، 326، 283، 277، 270، 263، 259، 255، 254، 248( انظددر ديددوان ابددن زيدددون ورسددائله، ص: 1 )
336 ،681-682 ،685-686 ،688-695 ،702-703 ،710-712 ،722 ،732 ،735-736 ،737 ،
741-742 ،743 . 

 .674-673المصدر السابق ، ص (2( 
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ددُة الُمتمّنددي فددي أُمّنيِتددِه"  مأمِنددِه ، و تكددونُ  ، فددأبو الحددزم يمثددل البددن زيدددون المدداء و الدددواء و  (1)َمِنيَّ

األمان و األمنية ، و هذه صفات حسنة في ظاهرها ، و لكنه في النسق المضمر ماء  يجعلك تغص 

وت ، و تشرق به ، و دواء يقتل ال يشفي ، و مامن منه يكون الهالك ، و أمنية تبعدث المنيدة و المد

و هذا النسق الهجائي المضمر ، الذي ينساب بخفية من خدالل الجمدالي ، ليؤكدد انقدالب المعداني و 

 تحولها ، من مدح ظاهر إلى هجاء خفي.

ورد التشبيه لدى ابن زيدون بنوعيه المفرد والمركب، وقدد غلدب التشدبيه المفدرد علدى التشدبيه 

الوضوح في اعتمداده علدى التشدبيه، ودليدل ذلدك المركب، مما يؤكد ميل ابن زيدون إلى المباشرة و

( مرة 76أن ابن زيدون استعمل كثيراً المحسوسات المادية في التشبيه المفرد، فقد ورد المشبه به )

( مرة، أما المشبه بده العقلدي الخيدالي فقدد ورد لديده فدي التشدبيه المفدرد 93، من أصل )(2)محسوساً 

 تكون نسبة كل منهما كما يلي: مرة، وبذلك (3)(93( مرة، من أصل )17)

 .%82التشبيه الحّسي في التشبيه المفرد             =  -

 . %18التشبيه العقلي الخيالي في التشبيه المفرد       =  -

، والمعتمدد ابدن (5)، وأبدي الوليدد بدن جهدور(4)وقد استعمل أكثر هدذا التشدبيه لخطداب المحبوبدة

ابن زيدون والثالثة المدذكورين قدبالً تفسدر ميدل ابدن زيددون لهدذا ، ولعل طبيعة العالقة بين (6)عباد

النوع مدن التشدبيه، فسدلطة الجسدد الماديدة عاليدة الحضدور فدي شدعره، كمدا أن عالقتده بدأبي الوليدد 

والمعتمد عالقة امتازت بالصداقة أكثدر مدن كونهدا عالقدة رسدمية بدين شداعر و وزيدره، ولدذا كدان 

وجدد الباحدث فقد لغالب عليها، وقد جاء التشبيه المفرد ليؤكد ذلك، الوضوح والمباشرة هو السمت ا

 كانا من أهم مصادر ابن زيدون في هذا النوع من التشبيه. (8)واإلنسان (7)أن الطبيعة

                                                 

 .682-681ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص   (1( 
، 181، 180، 177، 176، 171، 165، 152، 150، 144، 131، 125، 123، ص: المصدر السابق ( انظر 2)

185 ،203 ،218 ،225 ،228 ،233 ،242 ،267 ،274،277 ،295 ،313 ،321 ،329 ،330 ،346 ،
363 ،372 ،373 ،377 ،382 ،384 ،395 ،398 ،403 ،417 ،441 ،447 ،457 ،464 ،473 ،490 ،

510491، ،513 ،521 ،535 ،551 ،587 ،590 ،614 ،615 ،635 . 
 . 725، 669، 636، 525، 506، 244، 243، 222، 202، 189، 181، 173( انظر المصدر السابق، ص: 3)
، 181، 180، 177، 176 ،173، 171، 169، 165، 150، 144، 125، 123( انظدر المصددر السددابق، ص: 4)

185 ،189 ،202 . 
 . 525، 403، 398، 395، 384، 377، 364، 363، 295، 244، 243( انظر المصدر السابق، ص: 5 )
 . 615، 614، 521، 510، 506، 321، 313( انظر المصدر السابق، ص: 6 )
، 185، 177، 175، 171، 169، 165، 150، 125، ص: ،  ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله( انظر 7)

218 ،225 ،228 ،229 ،233 ،346 ،367 ،372 ،373 ،377 ،446 ،447 ،457 ،464 ،473 ،491 ،
513 ،532 ،551 ،587 ،615.  

، 417، 395، 372، 363، 321، 242، 203، 180، 176، 165، 144، 131ص: المصددر السددابق ،( انظدر 8)
521 ،614 . 
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جاء التشبيه المركب لدى ابن زيدون معتمداً على المحسوسات أكثدر مدن اعتمداده علدى العقلدي 

( مدرة، 61مرة، من مجموع هذا التشبيه البالغ ) (1)(53ساً في )المتخّيل، فلقد جاء المشبه به محسو

(، وهدذا الندوع مدن التشدبيه يؤكدد ميدل ابدن زيددون إلدى التشدبيه الحسدي المباشدر، %87أي بنسبة )

ولكن هذا الميل ال ينفي وجود األنساق الهجائية المضمرة، التي أوحى بها هدذا الندوع مدن التشدبيه، 

اسددتخدام لهددذا النددوع مددن التشددبيه كددان فددي خطدداب أبددي الحددزم، ومثددال فلقددد وجددد الباحددث أن أكثددر 

استخدام هذا النوع الذي يحوي نسقاً هجائياً مضمراً، قول ابن زيدون في الرسالة الجّديدة: "هدل أندا 

، إذ هو يضمر بهذا التشبيه المركب، كيف أُهيندَت (2)إالّ يد  أدماها سوارها، وجبين  عضَّ به إكليله"

ل أبي الحزم، وهو يصور ذاته بأنها األهم، وان أبا الحزم تابع لهذه الذات، فاليد أهمُّ من ذاته من قب

السوار، والجبين أهم من اإلكليدل، ولدوال وجدود األهدم لمدا كدان التدابع، وهدذا نقدد خفدي يتسدلل دون 

 إدراك مباشر له من خالل الجمالي.

 (:3يقول أيضا مادحا له )

ال ِرفُّ على التأميِل أل  ْالُء الحساِم على الّنْصلِ ي  فَّ أل   ُء بِْشِرِ                 كما ر 

ْملي ْست  اتْت ُتِملُّ ف ي  اِسُن ما للُحسِن في البدِر ِعلٌَّة                ِسوى أنها ب  ح   م 

ْدِل) اِهدا             ِسواُر الفتاِة الّرؤِد بالمعصِم الخ  ا ت صَّ ج  نائي ِمْثل م   (4ُتِغصُّ ث 

ْحالِء عن ِزينِة الُكْحلِ و  ا        ِتن ى الُمقلِة الك  ْغنى عن المدِح اْكتفاء  بِسْرِوه   ت 

فددابن زيدددون يمدددح أبددا الحددزم بددالكريم الالمتكلددف ، فددأبو الحددزم تددتألأل قسددماته فرحددا بالعطدداء 

مددا مثل(، و هددذه المحاسددن تجعددل ثندداء الشدداعر عليهددا قلدديال لرفعتهددا ، فثندداؤه يضدديق عنهددا ، 1)بيددت

( ، و هدذه المحامدد أيضدا ليسدت 3و  2يضيق السوار بالمعصدم الممتلد  علدى الغدادة الجميلدة )بيدت

بحاجة إلى الثناء ، كالعيون الكحيلة التي ليست بحاجة للتكحدل و الزيندة لجمالهدا الطبيعدي ، و هدذه 

فالصور صور  الصورة التشبيهية المركبة ، تحمل في أنساقا مخاتلة تتمثل في انتفاء الصور أوال ، 

ترتبط باألنثى غالبا ، و يبدو أن ابن زيدون يريد تأنيث الفحل بهذه الصور ، و التقليل مدن شدأنه ، 

فددي النسددق البعيددد الخفددي ، ألن صددورة الكددرم الثقافيددة لدددى العربددي مرتبطددة بالسددحاب ، و المطددر 

                                                 

، 289، 287، 266، 265، 230، 226، 206، 205، 168، 123، ص: له ديددوان ابددن زيدددون ورسددائ( انظددر 1)
298 ،300 ،302 ،303 ،316 ،328 ،335 ،336 ،342 ،346 ،348 ،360 ،364 ،373 ،386 ،400 ،
415 ،445 ،463 ،482 ،500 ،502 ،519 ،533 ،545 ،566 ،613 ،614 ،683-684 . 

 . 683، ص المصدر السابق ( انظر 2 )
 .226سابق ، ص ( المصدر ال3 (
الخدل : الممتل  ، انظر المصدر  (  الرؤد: الشابة الحسناء ، انظر لسان العرب البن منظور ، مادة )رأد(.4 (

 السابق ، مادة )خدل(.
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ال مدن القصديدة الغزير و غيرها ، و إضافة إلى ذلك نقض الشاعر هذه الصورة في موضع آخر تد

 :(1)ذاتها ، يقول

ْدلِ   ْي ع  د  ا  لها في ي  ْةع  ّتِرْك و  ى رسائِلِي       فلْم ت  ْتر   أ في العدِل أْن  واف ْتك  ت 

ْذلي ْعذُر في خ  ُر في ن ْصِري و ت  ذِّ اُ         ُتع  م  م  الواشون  ما ليس  مْزع  ع   ل ئِْن ز 

إلدى غيدر أهلده ، و يقّصدر فدي نصدرة المظلدوم ، و  فأبو الحزم ال يعرف العدل ، فهدو يوكدل األمدر

يزيد من خذالنه له ، و لعل هذا مما ينفي الصفات الكريمة المذكورة آنفا مدن القصديدة ذاتهدا ، ممدا 

يدل على وجود أنساق هجائية مخاتلة ، تظهر من خالل الجمالية المتشكلة بفعدل الصدور التشدبيهية 

 (3)واإلنسدان (2)مصادر هدذا الندوع مدن التشدبيه كدان الطبيعدةالمركبة  ، وقد وجد الباحث أن أغلب 

 أيضا.

 ثانيا : الصورة الفوتوترافية:

ظهددرت الصددورة الوصددفية الفوتوغرافيددة فددي أدب ابددن زيدددون، ولكنهددا لددم تكددن مددن الصددور 

الطاغيدة طغيدان الصددورة البيانيدة، فلقدد تكددرر اعتمداد ابدن زيدددون عليهدا عشدر مددرات، كمدا يظهددر 

 الي:الجدول الت

 موةوع الصورة الصفحة

 وصف يوم لهو بقرطبة 130

 وصف ساقية الخمر في يوم لهو بقرطبة  134

 وصف ساقية الخمر في يوم لهو بقرطبة  153

 وصف تمثال في إحدى قصور المعتضد  240

 وصف المعتمد شكلياً )وصفا خارجيا( 315

 وصف أبي الوليد بن جهور شكلياً  375

 بوبة وسط صديقاتها وصف المح 417-419

 وصف المعتضد شكلياً  431

 وصف ابن عبدوس 658-659

 وصف ابن عبدوس 670

وقد جاءت بعض هذه الصور تصف الظاهر وال تدل على مدا سدواه، كوصدف يدوم اللهدو بقرطبدة، 

ووصدددف سددداقية الخمدددر، ووصدددف التمثدددال، ووصدددف المعتمدددد شدددكلياً، ووصدددف المحبوبدددة وسدددط 

لمتبقيدة فإنهدا وإن وصدفت الظداهر إال أن ثمدة دالالت خفيدة لهدذا الوصدف، صديقاتها، أما الصور ا

                                                 

 .268-267ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص  (1( 
، 360، 346، 342، 341، 633، 335، 316، 303، 301، 230، 205، 123، ص: المصدر السابق ( انظر 2)

373 ،400 ،415 ،433 ،482 ،500 ،519 ،545 ،547 ،551 ،566 ،568 ،614 . 
، 386، 385، 348، 328، 300، 287، 266، 226، 217، 206، 200، 168( انظدر المصددر السددابق، ص: 3)

463 ،683-684.  
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فوصف أبي الوليد الخارجي يدل على وقاره وهيبته في مجلسه ومجلس ملكه، أما وصف المعتضد 

فيدل على كرمه، ووصف ابن عبدوس يدل على سوئه وسوء أخالقه، ومثال ذلك قول ابدن زيددون 

تك، وَحدَذْفَت فُُضدوَل لحيتدك، وأصدلحت شدارَبك، وَمَطْطدَت حاجَبدك، مصوراً له: "واْخَتْلَت في مشدي

، فكل واحدة من هذه األوصاف الخارجية داللة خفية، تدل على النسق الهجائي، (1)ورّقْقَت َعِذارك"

 كما يلي: 

 َتَكبُّر. اختلت في مشيتك   -

كوري دون االهتمام بالمظهر الرجولي الذ حذفت فضول لحيتك + أصلحت شاربك   -

 الباطن.

 ترقيق الحواجب كما تفعل النساء. مططت حاجبك   -

 مبالغة في الزينة كما تفعل النساء. رقّقت عذارك   -

وبهذا يظهر ما لألوصاف الخارجية، التدي تقددمها الصدورة الفوتوغرافيدة مدن أنسداق مضدمرة 

 ودالالت خفية. 

 ثالثا : الصورة المشهدية:

ة فدي أدب ابدن زيددون، ولكنهدا لدم تكدن كثيدرة، فلقدد وردت فدي ظهرت بعض الصور المشهدي

 مواضع سبعة في أدبه، وهي كما يلي: 

 الصورة المشهدية الصفحة

 ليلة وصال مع المحبوبة 231

 ليلة وصال مع المحبوبة 370-373

 ليلة وصال مع المحبوبة 388-390

 وصف لقاء الناس بالمعتضد يوم العيد  496-497

 رد المعتمد الوشاة عن الشاعر قصة 569-571

 

وقلة هذه الصور تدل على غنائية ابن زيدون، وابتعاده عن الدرامية، وأن الشعر لديه ذاتدي ال 

يحتاج إلعمال فكر، وقد ظهرت الزمنية في هذا النوع مدن الصدور ممثلدة باألفعدال الماضدية، التدي 

تكون هذه القصدص مكتملدة، فهدي تأخدذ  تعلي من شأن القصة، وُتَنّمي الحديث في القصة، وال تكاد

الدرامية ونّمو الحديث مدع غيداب كثيدر مدن العناصدر القصصدية أحيانداً، كمدا قدد يجدد فيهدا المتامدل 

 :(2)صوراً بيانية أحياناً، كما في قول ابن زيدون واصفاً لقاء الناس بالمعتضد يوم العيد

                                                 

 . 670( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1 )
 .497-496، ص بقالمصدر السا( 2 )
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ْعب ةٌ وُعْدن    ا إلى القصِر الذي ُهو  ك 

اك   أ ْين  افر  م  أ نَّ لَّى ك   ي أ ْعلى الُمص 

 ا حةرنا اإلْذن  والّدُهر خاِدمٌ ول مَّ 

ا الّندى ْمنِك  في ي دٍ  ْلن  ا ف ق بَّ ْلن  ص   و 

ا نا  اديِه ِمنَّ فُ ُيغ  وِّ  ِظٌر أو ُمط 

لَّع  من مِحْراِب داود  يوسفُ ت    ط 

فُ ُتِشيْ  رَّ  ُر ف ُيْمةي والقةاُء ُمص 

ا ُيْتل ُف المالُ الجسيُم ويُ   ْخل فُ بِه 

فالداللة النسقية للصورة المشهدية هي تسليع األدب ، فالدرامية المتشكلة من خالل الصور )العدودة 

من بعد الصالة إلى القصر الذي هدو كعبدة، و أن المعتضدد فدي صدالته فدي المحدراب كسديدنا داود 

ذه الصددور عليدده السددالم ، ثددم عددودة الجميددع لتقبيددل يددد المعتضددد ، التددي هددي رمددز للكددرم( ، كددل هدد

المشهدية جاءت لتخدم الفكرة األخيرة )فكرة تقبيل يد الكدرم(، أي أن الشداعر /المثقدف يطمدح لنيدل 

الكرم من المعتضد بوالية أو إمارة ، و هنا يكمدن المعندى الثقدافي الخفدي ، فهدذا المددح لديس مددحا 

 حقيقيا يستحقه المعتضد ، بل هو مدح من أجل نيل مطمح ما )تسليع األدب(.

 ابعا : الصور معادل الشخّصية:ر

 ظهرت الصورة معادلة الشخصية في أدب ابن زيدون في خمسة مواضع، كما يلي:

 الموةوع الصفحة

 وصف المعتضد  431-432

 وصف المعتضد  486-487

 وصف أم أبي الوليد بن جهور 544

 وصف أم المعتضد  552

 مدح المعتمد  599-600

 

ذا النوع من الصدور، ألن ابدن زيددون كدان يضدفي علدى الممددوح ولم يكثر لدى ابن زيدون ه

كثيراً من الصفات التي لم تكن موجودة في ممدوحه، بغية أن ينال ما يريد، ولكن هذا لم يمنعه من 

وصددف الشخصدديات التددي مدددحها فددي حددال قوتهددا وضددعفها، وإن كددان فددي جددل وصددفه يميددل نحددو 

ك تصويره لشخصية المعتضد، الذي يصدفه بدالقوة تصوير هذه الشخصيات في حال قوتها، ومن ذل

التي أذلت كثيراً من أعدائه مدن الملدوك اآلخدرين، كمدا صدّور كرمده وحنكتده وفروسديته وبالغتده، 

 :(1)وحفاظه على عرضه، إْذ يقول

ْدم ى  هو الُمْبقِي  ُملوك  األرِض ت 

ايا ط  ْود  بالع   رآ ُ هللاُ أ ج 

اكي ذ  س  للمنابِِر والم   وأ ْفر 

احِ    قُلُوُبهُم كأفواِ  الِجر 

احِ  م  ن  بالمكايِد والرِّ  وأ ْطع 

الحِ   وأ ْبهى  في الُبُروِد وفي السَّ

                                                 

 .432( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1 )
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ُصونٍ أو ى ِعْرٍض م  ُهْم ِحم  ع   ْمن 

أ ّدتْ  تَّى ت  ى ح  ر  اض  له الو   ف ر 

اٍل ُمب احِ و ا م  ر  هُم ذ  ع   أ ْوس 

يَّ اللَّقا حِ  اوةُ الح   إليِه إت 

صية تصور المعتضدد بكدل مدا فيده مدن جبدروت وسدطوة ، و هدذه هدي و هذه الصورة معادل الشخ

 الحقيقة الخفية المضمرة في النص ، و ابن زيدون بذلك يجنح نحو )صناعة الطاغية(، ف :

ْدم ى احِ                   هو الُمْبقِي  ُملوك  األرِض ت   قُلُوُبهُم كأفواِ  الِجر 

 :(1)و هو مثلما يذكر عنه 

طِرٍ فُ ّيِذلُّ له الجـ غ  ْعــُنو إليِه األْبل ُج الُمت  أِْسِه                و ي   ــّباُر ِخْيف ة  ب 

ْوِف المنى حين  ُتْنِصفُ  ْبغي عليِه من الّردى            و ُدون ك   ف اْست  ك  إذ ت  ار   ِحذ 

 فكل هذه الصور تؤكد قوة المعتضد و سدطوته ، فدي الظداهر ، و لكنهدا فدي المضدمر النسدقي تؤكدد

، و قدد  (3)، و هو الذي قتل ابنده إسدماعيل (2)ظلمه و قهره لمن حوله ، فقد كان يقتل الناس بالظّن 

، فالصدورة معدادل الموضدوعية  (4)كان لديه خزاندة يحفدظ فيهدا رؤوس الملدوك الدذين قدتلهم بيديده 

لعل نظدرة  تسهم قليال في الخفاء ، على رسم الصورة الجبارة للمعتضد ، و تؤيدها في الظاهر ، و

ابن زيدون إلى ذاته و أهميتها ، و أنانيته العالية ، جعلته يؤيد الطاغية فيما يفعدل ، و يسداعد علدى 

 استمراريته في أفعاله المهلكة ، بغية حصول األنا لديه على ما ترغب به من طموحا

 

 

 خــالصة:

السددتعارة والتشددبيه هددي ة علددى امددبعددد النظددر فيمددا تقدددم تبددّين للباحددث أن الصددورة البيانيددة القائ

الصورة الطاغية، في خطاب ابن زيدون للسدلطة، وقدد ظهدر لديده أن أهدم السدلطات التدي لجدأ إلدى 

تصددوير حالدده معهددا تصددويراً فنيدداً كانددت سددلطة اآلخر/الحددب، والسددلطة السياسددية، قددد غلبددت عليهددا 

 عاطفة الشكوى.

مهمشة لدى ابن زيدون في خطابه  واستقر للباحث بعد البحث واالستقصاء، أّن الطبيعة لم تكن

ة كددل الحضددور، وهددذا الحضددور تمّثددل فددي اسددتعارة كثيددر مددن مكونددات رالسددلطة، بددل كانددت حاضدد

الطبيعددة وتشخيصددها، لتصددوير حالتدده السياسددية والعاطفيددة، وهددو حضددور مددن نددوع مختلددف، فددابن 

أحوالده مددن خددالل زيددون كمددا هددو معلدوم، لددم ُيْشددَغل بوصدف الطبيعددة األندلسددية، بدل ُشددغل لذاتدده و

 االعتماد على الطبيعة األندلسية، فالطبيعة لديه وسيلة ال غاية. 

                                                 

 .487، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله  ( 1( 
 .25،ص1،م2ابن بسام، الذخيرة ،ق(   2(
 .90المراكشي ، عبد الواحد ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص   (3( 
 .03-29، ص1، م2ابن بسام ، الذخيرة ، ق  (4( 
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ة، وهذا يؤكد اعتماد ابن زيدون علدى يلدى ابن يدون في أغلبها حسية غير عقجاءت الصور ل

حاسة البصر في تصويراته، فلو كانت الصور عقلية متخيلة، لكانت الصورة أعمق والحتاجت إلى 

ر، وإثارة التساؤالت والدهشة في نفس المتلقي، ولعدل هدذا مدا أشدار إليده الجرجداني إعمال قوة الفك

حينما تحدث عن الصور البعيددة، وأنهدا أفضدل مدن الصدور المباشدرة، قدائالً: "وأعلدم أّن مدن شدأن 

 .(1)االستعارة، أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء، ازدادت االستعارة حسناً"

: إّن صور ابن زيدون التدي اعتمدد عليهدا فدي خطداب السدلطات، لدم لوبهذا يمكن للباحث القو

تكن صوراً مبدعة في كل أحوالها، بل هي صور حسدية مباشدرة تبتعدد فدي كثيدر مدن األحيدان عدن 

 اإلبداع المتجدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، تحقيددق: محمددد رشدديد رضددا، دار المعرفددة: 1، طدالئوول اإلعجوواز فووي علووم المعوواني( الجرجدداني، عبددد القدداهر، 1 )
 . 287، ص 1994بيروت، 
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ألدب ابن زيدون، وقد اتضح فدي أدبده اتضداحاً، ال مجدال  إن اإليقاع من أهم الظواهر المميزة

للشك فيه، ويعني اإليقاع "انتظام النص الشعري بجيمع أجزائه في سدياق كلدي، أو سدياقات جزئيدة 

تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاماً محسوساً أو مدركاً، ظاهراً أو خفيداً، يتصدل بغيدره مدن 

يعبر عنها كما يتجلى فيهدا، واالنتظدام يعندي كدل عالقدات التكدرار بنى النص األساسية والجزئية، و

والمجاوزة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتللف والتجانس، مما يعطي انطباعاً بسيطرة 

قانون خاص على بنية النص العامة، مكون من إحددى تلدك العالقدات أو بعضدها، وعدادة مدا يكدون 

 .(1)كثر وضوحاً من غيره"عنصر التكرار فيها، هو األ

سيعالج الباحث في هذا المبحث أهم المظداهر الموسديقية العامدة فدي أدب ابدن زيددون، انطالقداً 

 من الصوت، مروراً باأللفاظ وانتهاء بالجمل والتراكيب والقوافي. 

 :(2)أوال : موسيقى الصوت المعزول -

ررت األصدوات تكدراراً مالحظداً فدي على الرغم من اعتباطية العالقة بين الدال والمددلول، تكد

بنية النص، بما تدوحي إلدى شديء ممدا يريدد األديدب ايصداله، فالصدوت المعدزول إن انعقددت صدلة 

جديدة بينه وبين أصدوات معزولدة مثلده "يكتسدب صدلة بالمددلول إثدر ربدط هدذه األصدوات بعضدها 

 .(3)ببعض، وربط المعاني بعضها ببعض، فيصبح ذا طاقة داللية في البيت"

 إذ يقددول ظهددرت داللددة العالقددة بددين الدددال )الصددوت(، والمدددلول )المعنددى( فددي شددعر ابددن زيدددون، 

 :(4)معبراً عن حالة القلق التي سكنته لبعده عن قرطبة

ن شَّق  م ق ات  ن شَّ ا ما ت  ب  ْرِف الصَّ  ن ع 

د   قاوعاو  وَّ ا ف ت شَّ ب    ُ ِذْكُر الصَّ

أّلق اوما زا ا  ت   ل ل ْمُع البرُق لمَّ

 

فَّق ا د  ْمِع العيِن حتَّى ت  ْهيُب بِد  ُ   ي  أ بَّ ْملُِك الّدْمع  الِمُشِوق  الُمص   وهل ي 

فتكرار حرف القاف الذي يوحي بالقلقلة واالضطراب، يشي بحالدة الحدزن واالضدطراب لبعدد 

 الشاعر عن قرطبة.

 ي بها لبعده و عمد ابن زيدون إلى تكرار حرف القاف، لتصوير حالة القلق النفسية، التي من

 :(1)عن والّدة، كما في قوله

                                                 

، بيددروت، المؤسسددة العربيددة للدراسددات 1، طفلسووفة االيقوواع فووي الشووعر العربووي(، 2006( الهاشددمي، علددوي، )1 )
 . 53والنشر، ص 

 . 54ن من: محمد الطرابلسي في كتابه: خصائص األسلوب في الشوقيات، ص ( أخذ الباحث هذا العنوا2 )
 . 59( المرجع السابق، ص 3 )
 . 132( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون، ص 4 )
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 أّني ذكرُتِك بالزهراِء مشتاقا  

 وللنسيِم اعتالل في أ صائِلِهِ 

اق اواألفٌق   ْرأى األِرض قد ر  ْلٌق وم   ط 

قَّ لي ف اْع         تلَّ إْشف اق اـكأنَّه ر 

القداف وكذلك كان تصوير حزنه واضطرابه وقلقه لموت صديقه ابن ذكوان، إذ أحدث صدوت 

الموسيقي رنة تنبيٍه للمستمع، فصوت القاف أشبه بانفجار عظيم هز روح الشداعر، فعبدر عدن هدذا 

 :(2)الدوّي النفسي، بقوله

يُر ُيقِلُّهُ  ر  ريِر بِق ْدِرِ  اْسْتق اللُ   ق ْد قُْلُت إْذ قِْيل  السَّ  هل للسَّ

موسدديقياً داخددل نددص  كددان لحددرف الددراء المكددرر قدددر كبيددر فددي شددعر ابددن زيدددون، فلقددد تكددرر

الشاعر، ليوحي بالقوة والعناء، ومما هو معلوم، أن حرف الدراء حدرف تكدراري يحتداج إلدى جهدد 

وقوة لنطقه، وهذا ما أوحى به هذا التكرار الصدوتي لهدذا الحدرف، فدي قولده موحيداً بكثدرة مدا زار 

 :(3)الحبيبة، وحظي منها بما أراد من وصال جسدي

اب  أ   ة  ْفُت الرُّ ش  ْشفِ ف ر  ب  ر  ْصرِ   ْعذ  ف  ه  ْصرُت القةيب  أ ْلط  ه   و 

حيث أوحى تكرار هذا الحرف بكثدرة األلدم وتدردده علدى نفسدية ابدن زيددون بسدبب سدجن ابدن 

 :(4)َجْهَور له، كما في قوله

ْطوِ  ى ل ْم ت  أ ر  ةٌ و  ْبر  بابي ك   ُبْرد  ش 

ْهل ه ايا للرَّ  اف ْهُت من   زايا لقد ش 

ْةتِ حوادُث اسْ  ْعر  ِذْرُت بِه ات   ني ما ن 

ائِِرها ب  اني ك   ما للذنوِب التي ج 

ْرق  المشيِب اْعت لى في ع    رِ ب  ع   اِرِض الشَّ

ْمرا  ف   رِ ت  ا أْشُرُب المكرو   بالُغم   م 

ر   رِ ت  ا ْلتِني على ِتر   ا رة  ثم ن 

ِري ز  ها و  ار  لُني أْوز  مَّ ْيريِ ُيح   ت 

بي الحزم لده، وكأنده يضدمر هجداء مبطنداً، فهدو وفي هذا إظهار لقضية سجنه، وشعوره بظلم أ

 يشعر القارىء بأنه ال يستحق هذا السجن، وأن أبا الحزم ظالم له.

ظهددرت الموسدديقى المتشددكلة مددن تكددرار األصددوات فددي شددعر ابددن زيدددون لإليحدداء  بدددالالت 

 متنوعة، أهمها: 

نه  لفراق والّدة، من خالل يمثل ذلك قول ابن زيدون، مظهراً حنينه، وأني األنين واالستعطاف،  -

 :(5)تكراره لحرف النون

انينا د  ديال  من ت  ى التنائي ب  ا فيِْنا  أْةح   وناب  عن ِطيِب لقُْيا نا تج 

                                                                                                                                               

 .139( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1 )
 . 532( المصدر السابق، ص 2 )
 . 231( المصدر السابق، ص 3 )
 . 255-253ص  ( المصدر السابق،4 )
 . 141( المصدر السابق، ص 5 )
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وقد شاع هذا األنين فدي أرجداء قصديدته النونيدة، مدن خدالل االعتمداد علدى التكدرار الموسديقي 

 االستعطاف ألبي الحزم، بالثناء عليه، لحرف النون، و ظهر هذا التكرار الموسيقي للداللة على 

 :(1)قولهك

لٌ  ث  اٍء ُحْسُنُه م  ن  ِائٍن ِمْن ث  رِ   وب  ر  ْشُي المحاِسِن ِمْنُه ُمْعل ُم الطُّ  و 

حيددث يقددول ابددن زيدددون مصددوراً حالددة الحددزن الشددديدة، لقطيعددة المحبوبددة لدده  إظهووار الحووزن، -

 :(2)وهجرها

ْلق ا  ف أ ْحِسْن ال ت سُ  ُسْنت  خ  انا    ْؤ ُخلُقا  ح   ما خيُر ذي الُحْسِن إْن لم ُيْوِل إْحس 

فالترداد الموسيقي لحرفي الحاء و السين يوحي بالحزن، فهما حرفان مهموسان يوحيدان بشددة 

الحدزن المختفددي فددي دواخدل الشدداعر، و قددد دل الجدرس الموسدديقي لحددرف الخداء، علددى رفعددة قدددر 

ء، كما أنه حرف مجهور، وكأن الشداعر يريدد التقدرب المحبوبة، فهذا الحرف من حروف االستعال

من المحبوبة بهذا المدح، الذي أوحى به الجرس الموسيقي لحرف الخاء من خدالل وصدفها بدالخير 

 والخلق الجميلين.

،مّثل ذلك تكرار الشاعر لحدرف الدالم، الدذي دل بجرسده الموسديقي علدى تبددل إظهار تبّدل الحال -

 : (3)يقولحالة المحبوبة معه، إْذ 

ا   من  ف ا  ُتّيْرت  عن ُخلٍُق قد ال ن  لي ز  ص  ا ل ذَّ لِْي ع   لِين  النسيِِم، ف ل مَّ

ظهرت في أدب ابن زيدون الصلة بين األصوات المعزولة، بدالالتها المتعارضة، مشكلة بهذا 

الراء  التعارض مفارقة قوية دالة على واقع الحال،  كالجرس الموسيقي المتشكل من تكرار صوتي

 :(4)والهاء، كما في قوله

ه رٍ  ْيني ِه من س  ى ع  ر  ه رِ   كم اْشت رى بِك  ى في ذلك  السَّ ْيِن الُهد   ُهُدوء  ع 

فصددوت الددراء يدددل علددى القددوة، وهددو صددوت يخددرج مددن طددرف اللسددان و يحتدداج إلددى جهددد 

ة الشدداعر إلخراجدده صددوتياً، ولعددل هددذا التكددرار الموسدديقي فددي ثنايددا البيددت الشددعري ليددوحي بحالدد

الصعبة التي تحتاج إلى جهد كي يخرج من السجن، إضافة إلى أن الشاعر في المقابدل، يعداني مدن 

الضعف وعدم اإلنصات لما يقول، وعدم اإلذعان للرسائل التي يرسلها ألبي الحزم، وبذلك يصور 

يدة األمدر تكرار صوت الهاء هذا الواقع المهموس/الالمنصت له من قبل أبي الحزم، وليددل فدي نها

 على النسق الهجائي المبطن لسياسة أبي الحزم.

                                                 

 .258( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1 )
 . 179( المصدر السابق، ص 2 )
 . 183( المصدر السابق، ص 3 )
 .256( المصدر السابق، ص 4 )
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كذلك ظهر التضاد الداللي من خالل الجدرس الموسديقي المتشدكل مدن تكدرار الشداعر لصدوتي 

 :(1)العين والميم، كما في قوله واصفاً حاله السيئة مع أبي الحزم

ا   ى إلى ِعد  ّني وأ ْصغ  ُه ع  ْمع  ا س  د  طُّ ل ُهْم في أ ِدْيمي ُكلَّ   ع  ُكنوا ع  م  ا اْست   م 

نصدات أبدي ي بدالجهر والجدأر والشدكوى مدن عددم إفتكرار صوت العين في صدر البيدت يدوح

الحزم له، فصدوت العدين صدوت جهدري حلقدي، فدالجهر يدوحي بداللدة الشدكوى المرتفعدة ومخدرج 

الصددوت يددوحي بالجددأر وعمددق الجددرح، نظددراً لمخددرج الحددرف، مددن أبعددد مخددارج الحددروف وهددو 

أما تكرار صوت الميم في عجز البيت، فهو يوحي بأنة الشاعر وغّصته، فالميم من حروف  الحلق،

الّغنة، والّغنة توحي باأللم والشكوى، وبدذلك تتشدكل المفارقدة الموسديقية مدن خدالل إظهدار الشداعر 

 لثنائية الجأر بالشكوى، والشعور باأللم والغصة. 

ابدن زيددون  يقدولالداللي، الدذي يوحيدان بده،  كذلك أدى تقارب األصوات صوتياً إلى التقارب

مادحدداً أبددا الوليددد بددن جهددور، مددن خددالل االعتمدداد علددى تكددرار صددوتي الصددفير والهمددس، )السددين 

 :(2)والصاد(

ُع؟  أ ل ْسُت أْهل  اخْتصاٍص ِمْنك  ُيْلبُِسني ن  ا ُ؟ أ ْم مِا فيَّ ُمْصط  ال  ِسْيم  م   ج 

ين والصاد المهموسين، أوحى بحذر الشداعر فدي طلبده فاعتماد الشاعر على تكرار صوتي الس

 ما يريد من أبي الوليد بن جهور، وكأنه يهمس بصوت مثير لالنتباه لما يريد من األمير.

كذلك ظهرت المفارقة الصوتية في اعتماد الشاعر على ظاهرتي الهمس والجهر، في تصدوير 

ن والدسدائس، فدراح يشدكو مدن تغيدر حالده حالٍه لدى أبي الوليد بن جهور، حين نزلت بالشاعر الفدت

ونبّو موضعه لدى األمير، باالعتماد على تكدرار صدوت الكداف المهمدوس، وتكدرار صدوتي الدذال 

 :(3)والضاد المجهورين، إْذ يقول

ك ى ي ك  كما ب  ي ل د  ظَّ أ ْبكي على ح  ْنُه ُذؤابُ   س  لَّ ع  ا ة   ربيعُة ل مَّ

ة، من خالل هذه الموسيقية العالية، التي يوحي بها تكرار فالشاعر يبكي بهمٍس على حالِه السيئ

صوت الكاف المهموس، وترداد هذا الصوت يذكر بصورة اإلنسان الباكي، الذي ينشج وهو يبكدي 

بصوت متقطع، مما يزيد من ألم تصوير هذه الحالدة،و بدذلك يحداول الشداعر الجهدر بحالده السديئة، 

، وكأنه يبعدد هدذا الجهدر الدذي يدوحي بالنقدد المباشدر عدن من خالل االعتماد على الحدث التاريخي

نفسه، من خالل تأجيج الموقف بصوت مجهور باالعتماد على صوتي الضداد والدذال المجهدورين، 

واللذين يدالن على االنتشار الصوتي، وكأنه يريد أن يقول ألبي الوليد بن جهور: بالرغم من بكائي 

                                                 

 .291( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 1 )
 . 301( المصدر السابق، ص 2 )
 .384صدر السابق، ص ( الم3 )
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كوى، وأنشرها علَّها أن تلقى قبوالً، فأنجو مما أُلحق بي من تهم الهامس الخفي، إالّ أنني أجهر بالش

 ودسائس.

و بناء على ما تقدم يدرى الباحدث أن ثمدة عالقدة بدين الدال)الصدوت( والمددلول )المعنى(،لددى 

ابن زيدون في إظهار النسق المضمر المختفي بفعدل الجمدالي )اإليقداع(، و يتقدف الباحدث فدي ذلدك 

النيون الددروس ،" الددذين رأوا لألصددوات قيمددة مسددتقلة بصددرف النظددر عددن مددع مددا ذهددب إليدده الشددك

مهمتها التوصيلية ، ألن الصيغة النطقية مهمة لما تحققه من متعدة بعيددة عدن البعدد التعليمدي ، فقدد 

تكون معظم المتع التي يقدمها الشعر ، إنما توجد الصفة النطقية ، و في الحركدة التأليفيدة ألعضداء 

 .(1)الكالم "

 :(2)ثانيا : موسيقى األصوات المحصورة في اإلطار الداللي األدنى )اللفظ(

يقصد بهذا العنوان: دراسة مظداهر الموسديقى المتشدكلة مدن الجمدع بدين األلفداظ المشدتركة فدي 

أصددواتها، وبالتددالي سدديتم دراسددة األثددر الموسدديقي المتشددكل عددن اسددتخدام ابددن زيدددون للجندداس 

 وللتصدير وللتصريع.

لجندداس فددي أصددله علددى استصددحاب الدددال دون المدددلول، وقددد تحدددث الباحددث عندده فددي يقددوم ا

المبحث الموسوم بعنوان )البديع(، وللجنداس وظدائف دالليدة عديددة، إضدافة إلدى الوظيفدة الصدوتية 

األساسية، وابن زيدون بلجوئه إلى الجناس قصد إلى إبراز هذه الدالالت، من خالل االعتماد علدى 

موسدديقية، للفددت االنتبدداه لمددا يريددد ايصدداله مددن دالالت تتعلددق بحالدده مددع السددلطات هددذه الظدداهرة ال

 المتعددة، التي تعامل معها.

وقد أثَّر الجناس بجرسه الموسيقي في خطاب ابدن زيددون، وسداعده علدى لفدت االنتبداه وإثدارة 

أفكدار ودالالت  ذهن المتلقي صوتياً، من خالل الموسيقى الجميلة، للداللة على ما أراد ايصداله مدن

ه، ومنها:  تهمُّ

، ومدن صدور التكثيدف التدي بدرزت مدن (3)أي الداللدة علدى التقدارب والتأكيدد والمبالغدة التكثيف: -

خالل الجناس، إظهار التكامدل بدين المدادي والمعندوي )الحقيقدة والمجداز( ومدن ذلدك قدول ابدن 

 :(4)زيدون

ا   ن  ا البدِر سناء  وس  ان  يا أخ  م  ِحم  هللاُ ز  كْ ر   ا  أ ْطل ع 

                                                 

،بيروت: المؤسسة 1،ط دراسات تطبيقية في الشعر الحديث–مغاني النص (،2006الرواشدة ، سامح ) (1( 
 .140العربية للدراسات و النشر ، ص

  .60(  هذا العنوان مأخوذ من محمد الهادي الطرابلسي، في كتابه: خصائص األسلوب في الشوقيات، ص 2 )
 . 62الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات ، ص  ( الطرابلسي، محمد3 )
 .167( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون، ص 4 )
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فهذه الموسديقية المتشدكلة مدن الجنداس الحاصدل بدين لفظتدي )سدناء وَسدَنا( تلفدت انتبداه المتلقدي إلدى 

وصف المحبوبة المكتملة مادياً )سناء ورفعدة(، ومعنويداً )َسدَناً وبهداء(، وكدذلك قولده واصدفاً أيضداً 

 :(1)جمال محبوبته

نَّ ف ْوقِي الِم ل ْيٍل ج  احِ  ف ُنْبتُ   وُربَّ ظ  ب  باِح إلى الصَّ ِن الصَّ  ع 

إْذ يلفت الشاعر أسماع المتلقين باستخدام الجناس التام، بين لفظتي )الصدباح( للداللدة علدى التكامدل 

، عن طلوع شمس النهدار أيدام وصداله -والتي تكاد تكون كضوء الفجر -المعنوي )جمال المحبوبة(

 مع محبوبته.

نداس، مدن أجدل داللدة التخفيدف، ويقصدد بهدا "التقابدل أيضاً عمدد ابدن زيددون إلدى موسديقى الج

بدن امادحاً أبدا الوليدد  يقول، وقد تبّدى هذا التقابل في اظهار التضاد بين القوة والفعل، (2)والتجريد"

 :(3)جهور

دِح بِهِ  ْغن ى  عن الم  ٌف ت  ر  لْ   ش  ح  ِن الُكْحِل الك  ْغن ى ع   ِمْثل ما ي 

هّز المتلقدي، فينصدلُت لهدا حينمدا يسدمع )الَكَحدل والُكْحدل(، تددل فهذه الموسيقى االيقاعية التي ت

علددى التضدداد والتددوتر بددين قمددة الرقددي فددي التعامددل بددالطبع )القددوة(، والرقددي فددي التعامددل بددالتطبع 

 مثلمداوالتكلف )الفعل(، فما أحدرزه أبدو الوليدد بدن جهدور مدن مفداخر يغندي عدن المددح واإلطدراء، 

َحدل( وهدو السدواد الطبيعدي الدذي يدزين العدين، عدن الجمدال المصدطنع، يغني الجمال الطبيعدي )الكَ 

 الُكْحل، فهذا التضاد في الجناس أوحى بقوة المعنى المراد. 

كذلك صّور ابن زيدون طموحاته العالية لدى األمير أبي الوليد، بأن تحقيقها صعب، إْذ يحتاج 

 :(4)مع كل الجهود التي يبذلها إلى حظ، يقول

البٍ ل ئِْن ق يْ  اُح لِط  ج  دُّ   ل  في الِجدَّ النَّ ُكْن ج  ا ل ْم ي  اُء الِجدَّ م  ن   ل ق لَّ ت 

فالجنداس الموسديقي هنددا يثيدر االنتبداه إلددى الفدارق المعنددوي بدين )الِجدّد والَجددَد(، فداألولى تعنددي 

)االجتهداد(  )االجتهاد(، أما الثانية فتعني )الحظ(، وهو بهذا يظهر التضاد بين القدوة والفعدل، فالِجددُّ 

( )الحّظ(، هو نجاح بدالقوة  يشير إلى الفعل، فال نجاح بال اجتهاد، أما الثانية فتشير إلى القوة )فالَجدُّ

الطبيعية دون اجتهاد، وهو بهذه الموسيقى العالية يظهدر للمتلقدي الضددية، المتشدكلة مدن وراء هدذا 

 الجناس. 

ظهدار التضداد بدين ن آخدرين، أولهمدا: إبل ظهر فدي نمطديولم يقتصر التضاد على هذا النمط، 

 :(2)، ومثاله قوله(1)المتعاقبين اللذين ال يمكن الجمع بينهما

                                                 

 .430، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ( 1 )
 . 62( الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص 2 )
 .342( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 3 )
 . 355ص ( المصدر السابق، 4 )
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لٌ  مَّ اِن ُمؤ  م  ُك في أهِل الزَّ ابُ   وإن ي  ر  ْذُب وْهو  س  اُب الع  ر   فأنت  الش 

ء فالموسيقى الجناسية المتشكلة من اجتماع الضدين )الّشراب والّسراب(، توحي باسدتحالة التقدا

الماء والّسراب معاً، كل هذا إمعاناً في مدح أبي الوليدد بدن جهدور )الشدراب/الماء(، وإخفداء النسدق 

الهجائي المبطن )السراب/الالماء(، والذي َيْقِصُد به أبا الحزم بن جهور الذي سبق ابنه في الحكدم، 

 ولم يحقَّق للشاعر مراده. 

هددو التضدداد بددين العناصددر المكونددة لنظددام الددنمط الثدداني مددن التضدداد المتشددكل بفعددل الجندداس، 

 :(4)مضمراً نسقاً هجائياً مبطناً ألبي الحزم ، كقوله(3)معين

اِشقٍ  ة  ع  ْبِت ُمْهج  ذَّ ا  لو ِشْئِت ما ع  ْعْذيب  ِك التَّ  ُمْست عذٍب في ُحبَّ

غدوي فالجناس تشّكل في هذا البيت من لفظتي )ُمْسَتعذب/تعذيب(، اللتين تعدودان إلدى الجدذر الل

)َعذب(، ولكن بالنظر يظهر ان هذا الجناس جاء  لمعان ضدية، إْذ تشير اللفظة األولى )مستعذب( 

إلى السعادة والفرح، أما اللفظة الثانية )تعذيب( فتشير إلى األلم، على أن في البيت تصعيدا إيقاعيا، 

عددن أبددي الحددزم بهددذه  مسددتعذب       التعددذيبا (،  وقددد كّنددى الشدداعر  بددالجمع بددين )عددّذبت        

ب ابن زيدون ولم يعطه مراده،  بل فوق ذلك أدخله السجن، وابن زيدون  المحبوبة، فأبو الحزم َعذَّ

يحدداول االنسددجام مددع هددذه الحددال التعذيبيددة، فيبحددث عددن المتعددة )االسددتعذاب(، لهددذه الحددال ولكددن 

أبدي الحدزم القائمدة علدى هيهات، ممدا يؤكدد للمتأمدل أن ابدن زيددون يخفدى الهجداء المدبطن لسياسدة 

 التعذيب واأللم وعدم المكافأة.

فيمددا يتصددل بالجانددب اإليقدداعي المددرتبط بالتصدددير، فيظهددر للباحددث أن التصدددير مددا هددو إالّ 

استصحاب ألصول الدال وأصول المدلول، وهو "إعادة اللفظ بعينه، ولكن  بفارق داللي جزئي في 

أوالً، وهذا الفارق الداللي بين استعماله في الحالتين، ناتج  استعماله ثانياً ليس موجوداً في استعماله

عن االستعمال الشخصي الخاص بالسياق، الذي زرعه فيه الشاعر ولديس وليدد االسدتعمال اللغدوي 

 .(5)المشترك"

وقد ظهر للباحث أن ابن زيدون عمد إلى اإليقاع الموسيقي المتشكل بسبٍب من التصدير لتأكيد 

 : المبالغة والحكمة. غرضين داللين هما

 :(6)أما المبالغة، فقد تمثلت في شعر ابن زيدون منها قوله مادحاً أبا الحزم بالرئاسة

                                                                                                                                               

 . 72( الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص 1 )
 ( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص   . 2 )
 . 72( الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص 3 )
 . 325( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 4 )
 . 60دي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص ( الطرابلسي، محمد الها5 )
 . 325( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 6 )
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ان ها ل ْكت  ِعن  ُح الرّياسة إْذ م  ُح العروِس بِِصّحِة اإلْمال كِ   ف ر   ف ر 

فرحدة  فترداد الشاعر للفظة )فرح( في الصدر والعجز، جاء للداللدة علدى المبالغدة الشدديدة فدي

أبددي الحددزم  لتوليدده مقاليددد الحكددم فددي قرطبددة، وقددد صددور اسددتالمه لمقاليددد الحكددم بصددورة زفدداف 

العروس على عروسه، ولم يصوره بصدورة البطدل الدذي حدرر مدينتده، فدالموقف موقدف سياسدي، 

يحتاج إلى تصوير بالبطولة والحكمة، وليس تصويراً اجتماعياً، ولعل ابن زيدون يضمر في نفسده 

 ما لهذا التسليم السياسي. نقداً 

 :(1)وظهرت المبالغة أيضاً في تهنئة األمير أبي الوليد بن جهور بالعيد

اُدها رَّ ْينِمي اطَّ ابُ   وُبْشرا ك  أعياٌد  س  ِريَّ ِكع  ْهم  ْت في الس  د  ما  أّطر   ك 

 :(2)وكذلك قوله راثياً صديقه أبا بكر بن ذكوان مبالغاً في ذكر مناقبه؛ وفاًء له

أ ى األمثال  ِمْنُه واِحدٌ  يا ْن ش  ِد األمثالُ   م  ؤد   ُةِرب ْت به في السُّ

وأما الحكمة، فقد ظهرت بجالء من خالل اتكاء ابن زيدون على هذا الفن البديعي، الذي أشداع 

 :(3)جواً موسيقياً منبهاً على أهمية الحكمة التي يبدعها، كقوله مادحاً المعتضد وابنه

ِرْهت  لسيف المُ  دا    ْلِك أُْلف ة  ِتِمِد ِ ك  ان  ُمْغم  اُء السيِف ما ك  ن  قلَّ ت   و 

فهذا التصوير لعبارة السيف المغمد، يشير بوضوح إلى مدح المخاطب، ويشير بقوة إلى حكمة 

جليلددة وهددي أن السدديف ال يظهددر مضدداؤه إن ظددل مغمددداً، واألميددر دائمدداً يسددل سدديوفه القويددة علددى 

 شيئاً.أعدائه، فهو شجاع ال يهاب 

 :(4)وكذلك قوله راثياً 

الِكٌ  ع  الت رب  ه  ْزُء في أْن ُيْود  ْهلِك  األ جرُ   وما الرُّ ِء أْن ي   بل الرزُء ُكلُّ الرزُّ

آخر الجوانب المتصلة بإيقاع األلفاظ، والموجدودة فدي شدعر ابدن زيددون التصدريُع، فقدد الحدظ 

( مدرة، وفدي هدذا 128، حيث بلغ ذلدك )الباحث أن ابن زيدون عمد إلى التصريع في مطالعه كثيراً 

داللة على إدراك ابن زيدون لما يحدثه التصريع من لفت النتباه السامعين منذ مفتتح النص، وحتى 

يظل المتلقي مستوعباً ما يريده الشداعر مندذ البدايدة،فابن زيددون يريدد أن تظدل السدلطة السياسدية ، 

 :(5)التي يخاطبها يقظة، يقول 

ُع؟هِل النداُء ال م  ف ُع؟  ذي أ ْعل ْنُت ُمْست  ْمُت ُمْنت   أْم في المئاِت التي ق دَّ

                                                 

 . 381، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 533( المصدر السابق، ص 2 )
 . 477( المصدر السابق، ص 3 )
 . 528( المصدر السابق، ص 4 )
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 :(1)كذلك قوله متبرماً من سوء حاله لدى أبي الحزم

ْليلُ  ارُكُم الذَّ ائِي في ِجو  لِْيلُ   إب  ائُِكُم الك  ج  ّدي في ر   ح 

( ، و قدد سدار 2)وقد شاع لديه التصريع في أغلب قصائده وكثر، و في هذا داللة علدى قدوة الطبدع 

و ابدن  (3)ابن زيدون في ذلك على منهج البحتري ، الذي كان يأتي بأكثر قصائده مصرعة المطلع 

زيدون في ذلك حريص على إرضاء السلطات التي يخاطبها ، مدن خدالل اختيدار مدا يوافدق الدذوق 

اد نعثدر علددى العدام المتعدارف عليدده، فهدو لددم يكثدر مددن التصدريع إال فدي مطددالع القصدائد ، و ال نكدد

تصريع في ثنايا القصائد ، و ذلك ألن التصريع يحسن منه ما قّل و جرى ، أما إذا كثدر و تدواتر ، 

 .(4)فإنه ال يكون مرضيا لما فيه من دالئل الكلفة 

 ثالثا : الموسيقى اللفظية القائمة على الطباق:

وقد حداول ابدن زيددون اسدتثمار  تشيع المقابلة جواً موسيقياً الفتاً في ثنايا النص الموجودة فيه،

هددذه الطاقددة الموسدديقية اإليقاعيددة، التددي يتيحهددا الطبدداق للداللددة علددى معنيددين رئيسدديين همددا: معنددى 

 )الحركة( ومعنى )التوتر(.

"دراسة وضعية المتقابلين فدي اجتماعهمدا فدي سدياق واحدد، ونظدام واحدد مدن  ها: يقصد بالحركة -

، ومدن أندواع الحركدة الطباقيدة التدي ظهدرت لددى ابدن (5)حيث تحركهمدا فدي اتجاهدات معيندة"

زيدددون حركددة االسددتقطاب، ويقصددد بهددا أن تكددون المقابلددة بددين شدديئين متناقضددين متعدداقبين، 

ويسدددتقطبهما محدددور واحدددد، فيدددتمحض هدددذا األسدددلوب حيندددذاك للتعبيدددر عدددن معندددى التجمدددع 

 :(7)بي الوليد بن جهور، كقول ابن زيدون مادحاً ذاته وشعره، في سياق مدحه أل(6)والشمول

تْ  ف اأ ت  ا ص  اهداٌت بِم   ك  القوافي ش 

ْفق   ْجِهِر  لٌِي ِسرُّ ُ و  ى و  ْحظ   لِي 

ْهدُ   ك  الشَّ رَّ ا ت  ْله ا ف م   من الغيِب ف اْقب 

اِطُنُه ُودُّ  اِهُر ُ ُشْكٌر وب   ف ظ 

حددال فددي الطبدداق َفِسددرُّ الشدداعر وجهددره مختلفددان، إال أّن مددا يجمعهمددا صددفاء الددذات، وكددذلك ال

 التضادي الحاصل بين الظاهر والباطن.

 :(8)وأيضاً قول ابن زيدون مصوراً حاله مع والدة في ماضيه وحاضره

ا قُن  ف رُّ ا ُيْخش ى ت  م  ُكْوُن و  ى ت القِْين  فاليِوم    وق ْد ن  ا ُيْرج  م  ْحُن، و   ان 

                                                 

 . 232ص بن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ا( 1 )
 .174، ص1الجرجاني ، العمدة ، ج (2( 
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 .176-175األندلس للطباعة و النشر و التوزيع ، ص 
 .237، ص1ج ابن األثير ، المثل السائر ، (4( 
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ولكددن رغددم هددذا التضدداد الحاصددل فددالتفرق والتالقددي فددي الحقيقددة، إْن وجددد إحددداهما انتفددى اآلخددر، 

 بينهما، يجمعهما حال الشاعر مع والدة، الذي اتسم بالتفرق والتالقي.

كذلك ظهر لدى ابن زيدون في طابق حركة اإلشدعاع، ويقصدد بهدا داللدة الطبداق علدى معداني 

 :(2)، كما في قوله داعياً ألبي الحزم(1)النزعة إلى االنتشار والتمزق والتوزيع

ت هاوأْلب ْس مِ  درِ   ن  الن عمِة الخةراِء أ ْيك  اما  على اإلْرماِض وال خ  ر   (3)ِظال  ح 

فالشاعر يدعو ألبي الحزم بالنعيم الدائم البعيد عن لفحات الحدر، ولدذعات البدرد، باإليقداع الطبداقي 

مدر في هذا البيت يوحي بداللة االنتشار واالمتداد الزمني، بالشاعر يدعو بالنعيم ألبي الحدزم علدى 

 الزمان،صيفا و شتاًء دون حد مقّيد ، وفي كل الظروف واألحوال.

ومن األمثلة األخر الدالة، قول ابن زيدون مضمراً نسقاً مبطناً لحاله السيئة لدى أبي الوليد ابن 

 :(4)جهور، قائال

ِرْيمة   ْب ص  رَّ ْق أْو ف غ  رَّ الُ النفوِس نِه اُب  ي قولون ش   (5)إلى حيُث آ م 

ون بهذه الموسيقية الطباقية يعمد إلدى حركدة اإلشدعاع، التدي تدوحي باالمتدداد المكداني فابن زيد

الالمحدود، فالطباق بين لفظتي )شّرق( و)غّرب( توحي بسعة المكان وامتداده الالنهائي، وهو بهذا 

 يضمر في نفسه كرهاً لحاله لدى أبي الوليد بن جهور، ومبطناً هجاًء خفياً لسوء تعامله معه.

ر أندواع الحركدة فدي الطبداق هدي  الحركدة المتموجدة، ويقصدد بده "دوام الحركدة باسدتعمال آخ

متناقضين، يدل أحدهما على اتجاه معين، واآلخدر علدى اتجداه لهدا معداكس تمامداً، وتموجهدا بداللدة 

 .(6)السياق على تناوبها"

 :(7)ن سجن الشاعرفها هو ابن زيدون يضمر نسقاً هجائياً خفياً، ألبي الحزم بن جهور، بعد أ

ْعت  ِمّني  حافِظٌ  يَّ ا ة  ُيْغنِي بِم  ري ُمْغلِي  س  ط  ْصت  من خ  ا أْرخ   وُيْلف ى لِم 

الددذي يمثلدده أبددو الحددزم  -فالحركددة المتموجددة تقددوم علددى عدددم االلتقدداء بددين الضددياع/اإلرخاص

ين بقرطبدة، ممدا والحفظ/اإلغالء، الذي تمثله سياسة الملوك اآلخرين المحيطد -بسياسته غير الجيدة

يدل على نسق هجائي يقدوم علدى ذم سياسدة أبدي الحدزم، ورفدع مدن شدأن سياسدة الملدوك اآلخدرين 

 الذين يقدّرون الشاعر ويحلّونه في أفضل مكان. 

                                                 

 . 122 ( الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص1 )
 .261( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 2 )
انظدر المصددر  ،الخددر: اشدتداد البدر انظر لسان العرب البن منظور مادة : رمدض . ( اإلرماض: اشتداد الحر،3 )

  السابق ،مادة : خدر.
 .382( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص 4 )
  رب البن منظور ، مادة : صرم.( صريمة: عزيمة ، انظر لسان الع5 )
 . 123( الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص األسلوب في الشوقيات، ص 6 )
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ويقصد بالتوتر التضاد الدذي احدتفظ فيده كدل مدن المتقدابلين بمنزلدة مدن ضدده، فلدم يندزع  التوتر: -

لتقداء، "والجمدع بينهمدا يكدون لغايدة إبدراز التدوتر فدي عالقاتهمدا، المتقابالن في تحركهما إلدى اال

فيخضعان لنقطة ما يتلقيان فيها، وذلك بالمقارنة بينهما، أو بتعويض أحدهما باآلخر، أو بحصدر 

، و قددد جدداء التضدداد بددالتوتر (1)مددا بينهمددا بهمددا، أو بتفصدديل الخصددائص المميددزة لكددل منهمددا"

 :(2)حاً المعتضدللمقارنة، كقول ابن زيدون ماد

قُْوُد ُ  اِصْيِه ُيش بُّ و  ِحيٌم لِع  ْدٍن للُمِطيْعين  ُتْزل فُ   ج  ُة ع  نَّ ج   و 

فالشاعر يصور أفضل حاالت المعتضد مع مطيعيه بالجنة، ويزداد التوتر في هدذه الصدورة حينمدا 

فسددية يصددور تعامددل المعتضددد مددع أعدائدده، بأندده يصددبح لهددم كددالجحيم المهلكددة، وهددو بهددذا يصددور ن

المعتضد بناًء على الموسيقى المتشكلة من المقابلدة، وقدد سداعد ابدن زيددون فدي هدذا المددح  و هدذه 

ون فدي أدبده لسياسدة المعتضدد، القائمدة لطاغية( ، المتمثل في دعم ابدن زيددالتقابلية على )صناعة ا

ناعة على السدطوة والجبدروت ، فهدا هدو يصدف بندي عبداد معتمددا علدى الطبداق ، مؤكددا فكدرة صد

 (:3الطاغية )

لَّفُ  ناٌء ُمخ  ْخلُُف موتاُهْم ث  ْهِرهم       و ي  ى أ حياُؤُهْم ف ْخر  د   ُملُوٌك ُير 

فاألحياء منهم فخر للدهر ، و األموات لهم ثناء ال ينقطع ،و ال يظن الباحث أن هذا المدح صادق ، 

ن زيدون على لجبروت المعتضد و سطوته المشهورة ، فهذا الخطاب خطاب يؤكد حرص اب

منفعته الذاتية ، لتأييده لظلم المعتضد الذي وجه له الخطاب ، و مما يدل على هذه القضية الثقافية ، 

تنامي خطاب صناعة الطاغية في القصيدة ذاتها ، فابن زيدون حريص على مدح السلطة السياسية 

 ( : 4ممثلة ببني عباد ، ما دامت المصلحة الشخصية متحققة ، كقوله)

سيُم و ُيْخل فُ و   ٍد         بها ُيْتل ُف المالُ الج  ا ف ق ّبلنا الّندى منك  في ي  ْلن   ص 

فالشاعر هّمه في المصلحة الشخصية المتمثلة في الجمالية اللغوية المتشكلة في )إتالف المال و 

يستمر إخالفه( ، و لذلك تتشكل صناعة الطاغية من خالل استثمار المصالح الذاتية المنفعية ، و 

 : (5)هذا في الخطاب ذاته

فُ  وُّ ٌة     و أ ّمنت  حتى ما بِقلٍب ت خ  صاص   ل قْد ُجْدت  حتى ما بِن فٍس خ 

موِح ف ُيْطِرفُ أ   ْرُف الج  ِهيم  الحاِل ِمّني ُتّرة             ُيقابِلُها ط  دت  ب   ع 
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ذا تزييف للحقيقة التي فهل أمن الناس و الجيران المعتضد ، حتى لم يعرفوا للخوف موضعا ؟ إن ه

تؤكد جبروت المعتضد ، و ظلمه و قتله للناس بالظن ،و لكن هذه الجمالية اللغوية )الطباق(، 

جاءت لتبرز صناعة ابن زيدون للطاغية المعتضد ، و لتحقق منافع ابن زيدون الذاتية ، و الدليل 

ليل ابن زيدون المبهم )حاله  الضدية الموجودة في البيت الذي يلي البيت األول ، فالمعتضد أعاد

السيئة( إلى أيام غّراء )حال جيدة(، ولذا يستمر التزييف الخطابي ، بما يخدم الذات ال الجماعة 

 )المصلحة العامة(.  

 :(1)أما التوتر القائم على التعويض، فيمثله قول ابن زيدون

ْبُسوِط ف ْةلِهِ  أْب  إالّ ق ْبض  م  ْول    وإْن ي  ِد م  ْسطُ ف فِْي ي   ى ف ْوق ُه الق ْبُض والب 

والشاعر يضمر نسقاً هجائياً مبطناً ألبي الحزم الذي يرفض االستشفاع البن زيدون وإخراجده مدن 

السجن، ولذا يلجأ إلى هللا القادر على كل شيء، وقد حصر مقدرة هللا على فعل كل شيء، باإليقداع 

 ظتي )القبض( و)البسط(.الموسيقي المتشكل عن الطباق والمتمثل في استعمال لف

 :(2)كذلك ظهر أخيراً التوتر القائم على التعويض، كما في قول بن زيدون مادحاً الجهاورة

الِدٌ  الٌِك فهو خ  اء  هو الُخْلدُ   ف ال ُيْنع  ِمْنهم ه  ن   بآثارٍ ، إّن الثَّ

ت، مدن فابن زيدون بهذا االيقاع الطباقي يؤكدد تعدويض الهدالك، الممكدن الحددوث بسدبب المدو

 خالل الثناء/سلطة المدح، التي ُتكسب الخلود للممدوح والذكر الالمنسّي. 

 رابعا : موسيقى التقطيع العمودي:

عمد ابن زيدون إلى اإليقاع الموسيقي المتشكل عدن التقطيدع العمدودي، وقدد جداء لوصدف كدل 

حي بقددوة جزئيددات الموضددوع الددذي يطرقدده، وتعددداد صددفات الممدددوح التددي ال تنقضددي، والتددي تددو

العالقددة، وشدددة التعلددق التددي يشددعرها ابددن زيدددون تجدداه مخاطبيدده، ومددن ذلددك قولدده متغددزالً مكددرراً 

 :(3)النداء

ة   ْوة  ايا ر  ن  ا ِحظ  ْت ل و  ال ما  أ ْجن   ط 

ِها  ويا  ْهرت  ا بِز  لّْين  م   حياةٌ ت 

ا ِرتِه ة  رنا ِمن ت  ط   ويا ن عيما  خ 

ا    ةَّ ا ت  ب  ال  ُ الصَّ ْردا  ج   ْسريِناون   و 

اٍت أف انيِناُمن    ى  ُةروبا  ول ذَّ

ا ْيل ه  ِحْين  ْبنا ذ  ح  ى  س  ْشي ُنْعم   في و 

فهذا اإليقاع الموسيقي المتشكل بسبب تكرار أداة النداء )يدا(، يدوحي بالحسدرة واأللدم لفقدد هدذه 

لهدا، كدذلك المحبوبة )والّدة(، التي تمتلك صفات األنثى، التي تقترب مدن الكمدال فدي أخالقهدا وجما
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، ومحاولته إقناعها بالعودة (1)عمد إلى هذا التقطيع العمودي في حديثه عن ألم الفراق لفقد المحبوبة

 .(3)، وتصوير مدة مكثه معها في إحدى اللقاءات(2)له

وظهر التقطيع الموسديقي بإيقاعيتده التكراريدة الالفتدة األسدماع فدي مددح ابدن زيددون للمعتمدد، 

ذي وقدف لجانبده فدي مواقدف كثيدرة، ولدذا صدوّره ابدن زيددون بدَنَفٍس ملحمدي وهو الملك الصديق ال

 :(4)طويل، واصفاً أخالقه وسمّو قدره، قائالً 

الِ  م  ف ِس الشَّ ْفس   في ن  أُْهِدي الن   س 

ثإلى ال تْ شَّ  ِن العزائِم إْن أُثِْير 

اعي س  ار  الم  اِح آث  ةَّ  إلى الو 

لٍك هو ال ْمعن ى المُ   جلَّىإلى م 

ْيل  له إذاإلى م   ث   ما ْن ال م 

ُق عن ِحيِالِ  ف ق دْ    ل قِح  الت ش وُّ

ُتُه إلى اللَِّدِن الِخال لِ  ْفيظ   ح 

 إلى الّنف اِح أخبار  المعالي

الِ  بهِ  م   اإْلشكالُ من ل ْفِظ الك 

ْرِم أو فوق  الِمث الِ  ا في السَّ د   ب 

إلدى مبتغداه لددى المعتمدد، إذ فالتكرار االيقاعي لحرف الجر )إلى( دال علدى وصدول الشداعر  

وّظف ابن زيدون هذا التكرار العمودي لإلطالة في وصف صفات المعتمد وأخالقه، وصدفاً جزئيداً 

 تفصيلياً، وفاًء لما أسداه له من ِنَعْم جليلة. 

وقد تكرر هذا التقطيع الموسيقي العمودي لدى ابن زيدون في تصوير عددم قدرتده علدى فدراق 

، وتصددوير شدددة فاجعتدده لفقددد (6)صددفات صددديقه أبددي عبددد هللا بددن عبددد العزيددز، وتصددوير (5)قرطبددة

، و اعتمد عليه إمعانا في هجاء ابن عبدوس، وسدلبه كثيدراً ممدا تحلّدى بده مدن (7)صديقه ابن ذكوان

 .(8)صفات

 

 خامسا : موسيقى التقطيع األفقي )التوازي التركيبي(:

ن ظهدوراً واضدحاً، وقدد كثدر لديده االزدواج ظهر التقطيع الموسيقي األفقي في أدب ابدن زيددو

 :(9)قوله متغزالً قياً في كل شطر من الشعر، كالقائم على ذكر عبارتين متوازنتين موسي

ا ح   يا ق ْةيب  الباِن يا ِرْيم  الف ال  يا ف ْتيِت  الِمْسِك يا ش ْمس  الةُّ

 المشحونة  يتبصر في األفكارفالشاعر بهذه الموسيقي، يشيع جواً نغمياً يدع المتلقي يكرره، و

                                                 

 . 182، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 188، ص ( المصدر السابق2 )
 . 372( المصدر السابق، ص 3 )
 وما بعدها.  510( المصدر السابق، ص 4 )
 .138، ص المصدر السابق ( 5 )
 وما بعدها.  203( انظر المصدر السابق، ص 6 )
 . 534( انظر المصدر السابق، ص 7 )
 . 585( انظر المصدر السابق، ص 8 )
 . 166، ص المصدر السابق (9 )
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 :(1)قوله مادحاً أبا الوليد بن جهوربهذا اإليقاع، و ك

ارحُ  مَّسٌ  أش  عن ى ال ْمجِد وهو ُمع   م 

ْدٌر والُبُدوُر أ هِ  اك  ب  يَّ  لَّهُ ــــــُمح 

اِمر    رابُ وع  ْهو  خ  ْمِد، و  ْغنى  الح   م 

ْحٌر والبحوُر ثِغ اك  ب   ابُ ـــــ  وُيمن 

قية العالية تؤكد على الدالالت، التي رغب الشاعر في إظهارها، وهي تأكيد حكمة فهذه الموسي

أبي الوليد بن جهور وحسن إدارته والتي صورها فيه بأّنه بدر  مكتمل، يوضح لآلخرين ما غمض 

من ، المجد كما أنه كريم كالبحر، ولذا أعاد للحمد وللكرم مغانيه التي أصابها الخراب، وقد كان 

ج الموسيقي من أكثر الصور الموسيقية المتصلة بالتقطيع األفقي وروداً في أدب ابن اإلزدوا

 ، ورسائله خير دليل على ذلك أيضاً.(2)زيدون

وهذا ال يلغي بالطبع اعتماده على التقطيع الموسيقي القائم علدى تكدرار مقداطع موسديقية ثالثدة 

 :(4)قائال مادحاً اسماعيل بن المعتضد يقول، (3)متوازنة موسيقياً 

ة   اد  ِعْتر  ْم س  ْرت  به عيّنا !! ف لك  ْشهدا    ق ر  اس  ُسلطانا ، وكم زان  م  ْم س   وك 

 :(5)أيضاً مادحاً المعتضد والمعتمد معاً  يقول و

ةٍ   فاْبق يا في دولٍة ق اِدر 

أِصل يْ  ى، ُمْست  غ  ْن ط   ُمْستِذلّْي م 

واِحْيها   اس ن  رْ بعُض ُحرَّ  الق د 

أْف ة  البا ث رْ ش   ِتي، ُمقِْيل ْي من ع 

والشك أن لهذا التكرار االيقاعي دور كبير في إثارة الفكر، والتأكيد على ما يريدد ابدن زيددون 

إيصاله من أفكار، و صناعة للطاغية ، فهم الطغاة و ليس غيرهم ، و هم البغاة الظلمة ال غيرهم ، 

 كما أثبت الباحث ذلك قبال.

لموسدديقي األفقددي القددائم علددى التددوازن الكامددل بددين صددور البيددت وأخيددراً ظهددر لديدده التقطيددع ا

 :(7)مادحاً أبا الوليد بن جهور إذ يقول، (6)وعجزه

افِعٌ فما  اك  ر  اش   لِعِماِد الدين ح 

ا خائفٌ  ْطب  الذي أ ن  نْتن يِ الخ   أل مَّ

 

 

اِملُ وال للِ  ْيُرك  ح  اِء الُمْلِك ت   و 

ظَّ الذي أنا آِملُ  تنِي الح  ّبْلغ   و 

                                                 

 . 377، ص ديوان ابن زيدون ورسائله  ابن زيدون، (1 )

، 361، 359، 353، 347، 321، 315، 242، 240، 217، 185، 181، 166، 133، ص: المصدر السابق  (2 )

377 ،380 ،395 ،410 ،423 ،427 ،471 ،491 ،497 ،506 ،519 ،543 ،547 ،548 . 

 . 543، 519، 478، 404، 390، 329انظر المصدر السابق ص:  (3 )

 . 478المصدر السابق، ص  (4 )

 .478، ص المصدر السابق   (5 )
،  404،  397،  232،  274، 190،  169،  168، 149،  147، ص  ديوووان ابوون زيوودون ورسووائله( انظددر 6 )

410 ،411 ،418  ،419 ،420  . 
 .398 -397(  المصدر السابق ،ص 7 )
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و يظهر أن الموسيقى العالية ارتبطت بمواطن الحديث عن الذات ، فابن زيدون مهتم بذاته مشغول 

الوليد لعدم بها فقط ، يحاول من خالل اللغة المراوغة أن يحقق طموحاتها ، و لذا يأتي الشكر ألبي 

 إهماله ابَن زيدون .

 خــالصة:

طبيعددة العالقددة الناشددئة بددين ابددن زيدددون كددان للموسدديقى اإليقاعيددة دور كبيددر فددي الداللددة علددى 

والسلطات المحيطة به، وقدد ظهدرت هدذه الموسديقى اإليقاعيدة بأشدكالها المتعدددة، ابتدداًء مدن داللدة 

اإليقاع المشتكل بفعل تكرار الصوت الواحد داخل النص األدبي، إذ دّل هذا التكرار اإليقاعي علدى 

ه عن قرطبة بعد فراره من السجن، وكذلك دلّت على حالة القلق التي عاشها ابن زيدون، بسبب بعد

حالة الشكوى واألنين التي نزلت به بفعل صّد المحبوبة/سلطة اآلخر، وهجرها لده، كمدا َحّمدَل هدذا 

ائية مضمرة، فدي تواصدل ابدن زيددون مدع التكرار اإليقاعي الصوتي إيحاءات دالة على أنساق هج

 سلطة السياسة الممثلة ببني جهور. 

أيضدداً أثددر اإليقدداع الموسدديقي المتشددكل بفعددل اللفددظ، كالجندداس والتصدددير والتصددريع  و ظهددر

والطباق، فبدا هذا األثر في تصوير ابن زيدون لعالقته بالسلطة السياسية، من خالل المدح المباشر 

عي لها أحياناً، ومن خالل النقد النسقي المضمر لها أحياناً أخدر، وكدذلك بددا أيضداً هدذا األثدر اإليقدا

الموسيقي في تصوير جمال المحبوبة الجسدي والمعنوي، مما يزيد في ألمده وشدكواه حدين اتصداله 

بها، ولم يختف أثر تضخيم الذات لديه، وشعوره باألنا المتعالية المقدرة لما وهبها هللا من قوة بيانية 

 أدبية. 

ي خطابدده لسددلطة و لجددأ ابددن زيدددون إلددى التقطيددع الموسدديقي اإليقدداعي العمددودي واألفقددي، فدد

السياسية، وسلطة اآلخر/ المحبوبة، حيث اتكأ عليه لتوصيف كل جزئيات المدح التي أسداها لتينك 

السلطتين، إلثارة انتباه المخاطب، وإشعاره باالنتشاء، فيحصل في نهاية األمدر علدى مبتغداه الدذاتي 

طامحدده السياسدية لدددى منهمدا، ممدثالً فددي التواصدل مدع المحبوبددة الهداجرة، وكددذلك حصدوله علدى م

 الملوك واألمراء الذين مدحهم. 
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إن مجمل األعمال األدبية تحتوي على مدلوالت رمزية في طياتها، والرمز األدبي هو "عبارة       

مدن الددالالت أو كلمة تعبدر عدن شديء، أو حددث يعبدر بددوره عدن شديء مدا أو يشدتمل علدى مددى 

، (2)، والرمز بدوره يمتلك طاقة هائلة لخدمة الفكرة أو الموضدوع الشدعري(1)تتجاوز حدوده ذاتها"

 وقد ظهر الرمز في أدب ابن زيدون، بأشكاله المتعددة كما يلي:

 : أوال : الّرمز الّشخصي

ول، أو منبتده والرمز الشخصدي هدو مدا "يبتكدره الشداعر ابتكداراً محضداً، أو يقتلعده مدن حائطده األ

األساس ليفرعه جزئياً أو كلياً من شحنته األولى أو ميراثه األصلي مدن الداللدة، ثدم يشدحنه بشدحنة 

،و ذلددك ألندده " يبدددأ مددن الواقددع المددادي (3)شخصددية أو مدددلول ذاتددي مسددتمد مددن تجربتدده الخاصددة"

 . (4)الصارم " المحسوس ليحول هذا الواقع إلى واقع نفسي و شعوري تجريدي ، ينّد عن التحديد

أورد ابن زيدون ذكر كثير من الشخصيات التاريخية ، مرّمزا بها إلى رفعة قدر ممدوحه ، فها هو 

يشبه المعتضدد فدي رفعدة قددره بالمندذَرين ، و همدا عمدرو بدن هندد )المحدّرق(، الدذي ثدأر ألخيده و 

 : (5)، ، يقول عمرو بن عدي الذي ثأر لخاله من الزّباء ، و يشبهه بالنعمان في يوم سعده

ادُ  ْوِن ُمْلٍك لم ُيِحْلُه ف س  ين" كليهما                          في ك   أ ّني رأيُت "الُمنِذر 

ادُ  ْخلُقا  إِْذ ت خلُُق األ ْبر  ّرٍق"                         لم ي  ُصْرُت بالُبردين إِْرِث "ُمح  ب   و 

أْر  ُ      فُت من ِذي الّطْوِق عمرٍو ث  ر  ْعد  ُ الميالُد                   و ع  لَّّقى س   ن جٌم ت 

مدن خدالل  مشدهورة ، رمدوزا لهجداء ابدن عبددوس و قد استعمل كثيرا من الشخصيات التاريخية ال

االسددتخفاف بفكددر ابددن عبدددوس الددذي ال يجيددد شدديئا ، و قددد أمعددن فددي هجائدده مددن خددالل انتقدداء تلددك  

يه ، و من ذلك قوله : " و اإلسكندر َقَتَل دارا فدي طاعتدْك، الصور يثبتها له عنه الستحالة تحّققها ف

و أَردشيُر جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن جماعتْك ، و الضّحاك استدعى ُمسالَمتْك ، و جذيمة 

األبرش تمّنى ُمناَدَمَتْك ، و شيرين قد نافسدْت بدوران فيدْك ، و بلقديس غدايرْت الّزّبداَء عليدْك ، و أّن 

إّنما َرِدَف لْك ، و عروة بن جعفدر إّنمدا َرَحدَل إليدكْ  ، و ُكليدب إنمدا َحَمدى الَمرعدى  مالك بن نويرة

 . (6)ِبعّزتْك "

فهذه الشخصيات التاريخية تمّثل رموزا تصّور ُجبن ابن عبدوس ، و كراهية اآلخرين له و بخله و 

 ذلّته.

                                                 

 . 55(، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ص 1، )طفي حداثة النص الشعري(، 1990( الّعالق، علي جعفر )1 )
 . 56،ص( المرجع السابق 2 )
 . 57،ص ( المرجع السابق 3 )
، القاهرة : دار الفصحى للطباعة و النشر  عن بناء القصيدة العربية الحديثة( ، 1997( زايد ، علي عشري ) 4( 

   113، ص

 .455-454له ، ص (  ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائ 5 ( 
  (6)المصدر السابق ، ص 639-638.   
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فقدد عمدد إليهدا لتصدوير  و من الشخصيات التي اسدتعملها ابدن زيددون رمدزا الشخصديات العلميدة ،

جهل ابن عبدوس و حمقه ، و ذلك كقوله : " و َبطليمدوس َسدّوى اإلسدطرالب بتددبيرَك ، و َصدّوَر 

الكرَة علدى َتقدديِرَك ، و أْبقدراط َعلِدَم الِعلدَل و األمدراَض بلطدِف ِحّسدَك ، و جدالينوس َعدَرَف طبدائَع 

 . (1)ان على ِسرِّ الكيمياء"الحشائِش بِدّقِة َحدِسَك.. و أْظَهْرَت جابر بن حيّ 

و بددرز لدددى ابددن زيدددون اسددتخدام الشخصدديات التراثيددة رمددوزا للهجدداء ، و أّن ابددن عبدددوس فدداق 

ِقال موصدوُف بالبالغدِة إذا قُدِرَن بدْك ، و اأصحاب األمثال في حالته و دناءتده ، كقولده:" حتدى إّن َبد

، و  (2)ْيَسا مأثور  عنُه ُيْمُن الطائِر ، إذا ِقيَس عليْك "َهَبّنَقة متحق  السم العقِل إذا ُنِسَب إليْك ...و ُطو

قد كثر حديثه عن الشخصيات المرموز بها لدناءته خّسة ابن عبدوس و امتالكه لكل سيء و دنيء 

، و يظهر أن ابن زيددون مدن خدالل اسدتعماله لكدل تلدك الشخصديات رمدوزا، يحداول إبدراز ثقافتده 

و تضددخمها ، فهددو مثقددف واسددع االطددالع غزيددر المعرفددة ، يسددتحق الواسددعة ، و تعددالي األنددا لديدده 

 االهتمام و الحب ، ال الجفاء الذي أظهرْتُه والدة ، و التحول نحو شخص سلبي كابن عبدوس .

كر الباحث قدبال فدي خطابده أبدي ت الدينية رموزا ، فقد كثرت كما ذفيما يتصل باستعمال الشخصيا

انب الديني عندده ، و إلثبدات براءتده مدن تهمدة السدجن ، كمدا فدي الحزم ، محاولة منه الستمالة الج

"اركدْب  قوله : " و ما أراني إال لو أني أُمرُت بالسجوِد آلدم ، َفأَبيدُت و اسدتكبرُت ، و قدال لدي نوح 

، و قولده رامدزا إلدى أم موسدى بالصدبر ،  (3)َمَعَنا" فقلُت: "سلوي إلى جبدٍل يعصدمني مدن المداء" "

 :(4)الصبر على مصيبة سجنه ، قائال داعيا أمه إلى 

ْت بِِه      م  ةٌ إْذ ر  مِّ في التابوِت فاعت بِري و اْسلِي        و  في أُمِّ موسى ِعْبر   إلى الي 

سار ابن زيدون وفق النهج المشرقي ، فدي اسدتعمال أسدماء رمزيدة خياليدة للمحبوبدات الممنوعدات 

، و قددد رمددزت هددذه الشخصدديات الخياليددة إلددى  مددن الوصددال ، كدد  )ليلددى و الربدداب و فتدداة نجددد(

 :(5)الطموحات الصعبة ، التي يريدها ابن زيدون ، و لكنها تمتنع عليه ، كقوله 

ْته ا في مراتِِعها أُْسدُ  م  اةٌ ح  ه  لْ إّن ليلى حيُث أ حياُؤها األُْسُد      م   ا ج 

 :(6)و قوله  

قِيل ٌة     اب  ع  ا أنَّ الّرب  ْثنِن  ه ا و ِربابُ        و  لْم ي  ْعٌد ُدون   ُتسانُِد س 

 :   (7)و قوله  

                                                 

 .647-646، ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 (
 .661-659المصدر السابق ص، (  2 (
 .688( المصدر السابق ، ص  3 (
 .351(  المصدر السابق ، ص  4 (
 .351، ص  المصدر السابق ( 5 (
 .369، ص  سائلهابن زيدون، ديوان ابن زيدون ور(  6 (
 .448( المصدر السابق ، ص  7 (
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ة       اي  دَّ ِحم  اِك فقد أ ج  و  ُغْر ه  ادُ          لِي  ٌة  أ ْنج   لِف تاِة ن جٍد فِتي 

 ثانيا: الرمز المكاني: 

تمثل الرمز المكاني لدى ابن زيدون في )قرطبة(، وما حولها مدن أمكندة جزئيدة تابعدة لهدا فدي 

، الذي م الشباب األولى، فقرطبة وما يتبع لها من أمكنة هي رمز للشباب الجميل الضائعتصوير أيا

 :(1)في قوله لن يعود، وقد تمثل هذا

ب   ن  ق ى ج  ائِمِ س  م  ْوُب الغ   اِت الق ْصِر ص 

نَّ  اِن ُوْرُق الح   وت   مائمِ على األْتص 

اِر األكارمِ بِقُ  اِء د  رَّ  رطبة  الغ 

 

امِ   تمائِميِ  بالٌد بها عقَّ الشبابُ  اك  ِكر  ن ي ق ْوٌم ُهن  ب   وأ ْنج 

تمثل له األهل األوائدل والشدبيبة الذاويدة  مثلمافقرطبة تمثل للشاعر مهد الشباب ومعق التمائم، 

البعيدددة، ومددع رمزيددة قرطبددة وأمكنتهددا للشددباب، ارتددبط الحددديث عددن اللهددو ومعدداقرة الخمددر بهددا، 

 :(2)يقولت، ومعاقرة الخمر واللذائذ، فالشباب الالهي المندفع محب للمغامرا

ِب الّْشهدّي( ِمّني تّحيةٌ على )ال غ   ثَّ

ِاحكٌ وال  ْوٌر في الرصافِة ة   زال  ن 

لْ في ِظال لِها ز  اِهُد ل ْهٍو لم ن  ع   م 

ْت وعلى )وادي العقيِق( س    ك   الُمز 

ا مُ بِأ   ْبكي عليِه تم   ْرجا ئِها ي 

امُ  ل ْينا  للِمُجُوِن ُمد  اُر ع   ُتد 

المتمثل فددي التحسددر والشددكوى علددى تهددا للداللددة علددى اللهددو و فقداندده،أمكنو قولدده رامددزا بقرطبددة و

 : (3)فقده

جلسٍ                              لهى  بالعقيِق و م  ا ُربَّ م   و ي 

ْرِجِس                              اِق ن  ْرُنو بِأْحد  ٍة ت  ى ُتْرع   ل د 

اِل ُمْؤنِسِ                              واٍء ُمْطِمِع الخ  اُح ه   بِط 

  ُ ْأل  أل  ت  أِْسها ت  ْت في ك  د  ا الّراِح ُمْشِمِس              إذا ما ب  ن  ِغيٍم و لكن ْ من س   م 

دٌ                            ْشه  ة  م  ّمنا من عيِن ُشْهد   و قْد ة 

ا فيهِ                            أنا و ُعْدن  د  وُد أحمدُ  ب   و الع 

دُ                            ُر أ ْتي  ُزفُّ عروس  الّلهِو أْحو   ي 

أُ       ف  بِحّناِء الُمداِم ُتْقن  ُد                         و ك  رَّ ٌد ُمو  ْذٌب و خ  ٌم ع  ْبس   لُه م 
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علددى الحنددق  االلتهدددإضددافة إلددى و يظهددر أن رمزيددة قرطبددة تدددل علددى فقددد اللهددو و التحسددر عليدده ،

المضددمر فددي النسددق الخفددي ، الكدداره للسددلطة السياسددية ممثلددة بددأبي الحددزم الددذي حرمدده العدديش فددي 

قرطبة ، من خالل سجنه و انتهامه ، و في هذه الرمزية داللدة خفيدة أيضدا علدى تضدخم األندا لددى 

الجاندب الشخصدي  ابن زيدون و الذاتية العالية ، فقرطبة بأحداثها الجسام ال تهمه ، فلديس يهمده إال

المتمثل بإشباع اللذة و اللهو ، و تحقيق المتدع الماديدة الممثلدة بطموحاتده العاليدة ، و فدي هدذا داللدة 

 على أنانية ابن زيدون و ذاتيته المرتفعة .

، إلددى أن يرمددز إليهددا  إشددبيليةو قددد بلددغ مددن شدددة حنيندده إلددى قرطبددة حتددى و هددو مطمددئن البددال فددي 

شهورة بتالقي األحبة فيها ، كذي سلم الوادي الحجازي ، حيث يقدول متشدوقا باألمكنة المشرقية الم

 (:  1لقرطبة )

ل مْ  نوِل الع  ّيا ج  ْت بِر  اح  نو                   ُب ر  اُح إِذا ما الج   و إّني أ ر 

ل مْ و  أ ا              و أ هِدي الّسالم  إلى ِذي س  ب  ْرِف الصَّ  ْصُبو لِعرفاِن ع 

زيددة قرطبددة أيضدداً علددى القددوة واالندددفاع الشددبابي المحمددوم، حتددى فددي الغددزل ومالقدداة وقددد دلددت رم

 :(2)الحبيب، كما في قوله

أّني لم أ   ة (ك  ْيِن ُشْهد  ْد ل دى  )ع   ْشه 

نّ  ج  اْنيِها التَّ قائُِع ج  ش ىو   ي، ف إْن م 

ْيُتهُ وأياُم  ْصٍل )بالعقيِق( اْقت ة   و 

الُ  اِة م   وآ ص  نَّ  الٍِك(ل ْهٍو في )ُمس 

ع   ْبوةٍ م  اُر ص   اِهُد لّذاِت وأ ْوط 

 

 

ال   انِز  ان  آِخُر ُ الف ْتح  اٍب ك  ت   ع 

فيُر  ْلحا  س  د  الصُّ  ُخُةوٍع بيننا أكَّ

ا اُد ُ الِعْيد  فالفِْصح  ُكْن ِمْيع   فإالّ ي 

اة اط  ا ُمع  ْبح  اٍن إذا ِشئُت أو س   ُنْدم 

ا ِاني بِه ا قِْدح  لَّى في األم  ْلُت الُمع   أ ج 

وقد كثر استعمال ابن زيددون قرطبدة رمدزاً للداللدة علدى الشدباب المنددفع القدوي، وعلدى اللهدو 

 .(3)واللذة المرتبطتين به

 ثالثا : الرمز المجازي:

ظهرت بعض الصور المكررة في أدب ابن زيدون، والتي أصبحت رمزاً مجازياً يعّبر به عما 

ة السيف المهمل بال استعمال، فلقد عبر ابدن يشعر به من مشاعر، ومن هذه الصور المكررة صور

قولده مخاطبداً أبدا الحدزم بدن كزيدون عن االهمال الذي عانى منه حينما كان في دولة بندي جهدور، 

 :(4)جهور، ومضمراً نسقاً هجائياً 
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ْيفُك   أْ  أنا س  ا ن ش  ْهم  ِدىُء الذي م  باُتِعِد   الصَّ ْذْري  ق ال  إليِه والتَّ  الصِّ

صدىء بسبب االهمال الذي حل بده مدن أبدي الحدزم، فدأبو الحدزم ال يقددر قيمدة فالشاعر سيف 

األشياء، التي يمتلكها، ولذا يصيبها الضعف والوهن، فالشاعر ثمين جدداً، وأبدو الحدزم مهمدل غيدر 

مقدر لقيمة ما يحوز، وبذلك يضمر ابن زيدون هجاًء مبطناً في خطابه أبا الحزم ابن جهور، وكمدا 

 :(1)في قوله أيضاً 

ْفنِهِ وأّن الُحس   اٍو بِج  ْةب  ث  ا ُذمَّ   ام  الع  م   من ِتْربِْيبِِه ق د  وال ق طُّ و 

فالشاعر سيف مغمد مهمل، مع أنه قاطع بّتار، وفدي هدذا إضدمار نسدقي هجدائي للسياسدة غيدر 

ضداً شداعت لديده أي و قدد ، (2)الجدية التي ينتهجها أبو الحزم، وقد كثرت لديه هذه الصدور فدي أدبده

صورة رمزية أخرى، دلت بوضوح على رمزية اإلهمال، التي عاناه الشاعر أيضداً فدي دولدة بندي 

، وقدد ارتبطدت هدذه الصدور الرمزيدة بالصدورة (3)جهور، وهي تصدويره لذاتده بالشدمس المكسدوفة

 :(4)يقولالبيانية الرمزية األولى الممثلة بالسيف المهمل، 

ْونِي  في ا  لّسْجنِ وال ُيْغبِط األعداء  ك 

ْجنِ  ُن بالدَّ  ف إنّي رأيُت الشمس  ُتْحة 

ْفنِ  ْةب  في ج  ارم  الع   وما ُكْنُت إالّ الصَّ

 :(5)و يقول أيضا

 ها المُؤِذنِي بُِظْلِم اللياليأيُّ 

ْلت  والشّمــما ت رى   ْدر  إْن تأمَّ  الب 

لُْومِ ل     ْيس  ي ْومي بواحٍد من ظ 

ف اِن ُدون  النجومِ ـس   ا ُيْكس   ُهم 

فالشاعر مدرك لقيمدة ذاتده، يعلدي مدن شدأنها، ويددني مدن شدأن ممدوحده و حّسداده، مدن خدالل 

االعتمدداد علددى النسددق الهجددائي المددبطن، الددذي يصددور مددن خددالل ممدوحدده إنسدداناً ذا سياسددة غيددر 

حكيمة، ال تقدر قيمة األشخاص الذين يحوطونها، فهم شموس ولكن ضوءها مكسوف خافت، وهدم 

ها مغمدة صدئة، بسبب اإلهمال وعدم االستعمال، وما ذاك إال بسبب سوء إدارة سيوف بتارة، ولكن

 وسوء تعامل أبي الحزم مع األشخاص الذين يمثل الشاعر ابن زيدون أهمهم.  ،الجهاورة
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 رابعا : الرمز الزماني:

 في أدب ابن زيدون من خالل تكرار الشاعر للفظة )الليل( ولقد تأرجحت الزمانيظهر الرمز 

رمزية الليل بين األمل واأللم، فقد تجلت رمزية الليل فدي صدورة الليدل المشدرقة باألمدل، وصدورة 

 .(1)الليل المشبع باأللم

رمددز ابددن زيدددون بالليددل للفددرح واألمددل بوصددال المحبوبددة، فكددان الليددل رمددزاً لوقددت الوصددال 

 :(2)يقولالهانىء الذي أمضاه الشاعر مع المحبوبة، 

ِعمْنا بِل فَّ   ِجْسٍم بِِجْسمٍ  ون 

اها يا لَّى ُدج  ج  ا ل ْيلة  ت   ل ه 

ها وبُِوّدي ر  الوصلُ ُعْمر   ق صَّ

ْغرِ للتَّ   ْغٍر بِث  افي وق ْرِع ث   ص 

ن   ْوِء ف ْجرِ من س  تْيِه عن ة  ْجن   ا و 

ُطول  القصيُر ِمْنها بُِعْمريأن   ي 

راً ليلة وصٍل مع الحبيبة و يقول  :(3)مصوَّ

ف لْ   ْهدي الُسُرورالي  ما اْنف ّك يُ ل ي قيٌب ت  ى، ور  ر   حبيٌب س 

وقددد رمددز الليددل إلددى األمددل والفددرح المتحقددق بسددب االلتقدداء بالصددحب، والتمتددع بدداللهو معدداقرة 

 :(4) الخمر معاً 

امةٍ  وليلٍ  ا فيِه ُشْرب  ُمد  ْمن   أ د 

ال ّرتيخ  س  ْت م  ال  دام    أّنه لو ط 

ا للصبِح في الليِل تأشيرُ   د   إلى أْن ب 

ْقِصيرُ ولك ْصِل فيهّن ت   ْن ليالي الو 

 ،(5)وقد كثر لدى الشاعر رمزية الليل والفرح بلقاء المحبوبة، والتواصل معها في شعر ابن زيدون

فيما يتصل برمزية الليل على األلم، ظهر ذلك في تصوير الشاعر آلالمه في "السجن والغربة 

 :(7)د دخوله السجن، وكذلك تصوير حاله بع(6)ولوعة الحب وحرقة الهجران"

ْتنِي   م   الليالي عن قِِسيَّ النَّوائبِ  ر 

ائِبِ  الُت الم ص  ْني ُمْرس  أت   فما أْخط 

وِاذبِ أُق   ه اري باألماني الك   ّةي ن 

 

ات  ُيْكألُ وأ  آِوْي إلى ل ْيٍل ب طيء الكواكو ٌب ب  اٍر كوك   بطأُ س 
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 : (1)حيث يقولوكذلك تصويره لحالته السيئة المؤلمة في سجن ابن جهور، 

لُْومِ  ل ْيس    ها المُؤِذنِي بُِظْلِم اللّيالأيُّ  اِحٍد من ظ  و  ْوِمي ب   ي 

فالليالي ظالمة مؤلمة، وقد تعددت صور الظلم التدي مندي بهدا الشداعر، فهدي كثيدرة ال تحصدى 

 يذكر، وهكذا يجد الباحث أن رمزية الليل للداللة على األلم قد ظهرت في شعر ابن زيدون  مثلما

 .(2)بجالء، من خالل تصويره آالمه وهمومه، التي عبر عنها بظالم الليل وقسوته

كذلك من الرموز الزمانية التي ابتكرها الشداعر للداللدة علدى ألمده ، و شددة اإلهمدال و الضديم 

 :(3)الذي لحق به من السلطة السياسية )الشيب( ، يقول 

ةٌ و أْرى    ْبر  ْطِو ُبْرد  شبابي ك  رِ          لم ت  ع  شيِب اْعت لى في عاِرِض الشَّ ْرق  الم   ب 

 : (4)و قوله 

قي    ْخٌط بِِمْفر  ِرْمُت و ما للّشيِب و  ْخطُ           ه  بدي و  مِّ في ك   و لكْن لِشيِب اله 

فالشيب رمز للهم رغم صدغر السدن ، و مدا ذاك إال للظلدم الدذي لحدق بده مدن سدلطة الجهداورة 

 نسقي لعدم حكمتهم و لعدم عدلهم في العدل، و لذا يقول متحدثا السياسية ، و في ذلك إضمار 

 : (5)عن الضيم النفسي 

قْت برق  السنِّ قبل  تماِمِه    ح  طيبا            م  ى بها ُتْصُن الشباِب ر  و   و ذ 

و من الرموز المبتكرة أيضا لديده )الددهر( ، فلقدد اسدتخدم هدذا الرمدز الزمندي للداللدة علدى األلدم و 

السددلطة م و السياسددة الظالمددة ألبددي الحددزم ، و فددي هددذا إضددمار للنسددق الهجددائي فددي خطدداب الضددي

 :(6)قوله مظهرا المدح و مضمرا القدح لبني جهورالسياسية ، ك

هر  :إْن يبُطْش فمنُكْم ي ميُنه   ْغرُ              ت رى الد  نيا فأنتم لها ث  ك الد   و إْن ت ْةح 

ذين هم جزء منده )يدد( يبطشدون و يظلمدون ، و قدد اسدتعمل بعدض فهو يرمز لبني جهور بالدهر ال

الرمددوز الزمانيددة األخددرى ، للداللددة علددى الضدديم المتددأتي بفعددل السددلطة السياسددية ، مددن مثددل لفظددة 

 :(7))الزمان( ، يقول 

ى     مُرُكْم إنَّ الّزمان  الذي ق ة   بشتِّ جميع الّشْمِل ل ُمْشت ط             ل ع 

مز زمني يدل على سياسة أبي الحزم الظالمة ، و التي أدخلتده السدجن و أبعدتده عدن فالزمان هنا ر

 قرطبة .
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 مسا : الرمز النّفسي:اخ 

أكثر ابدن زيددون مدن ذكدر لفظدة الثنداء، معبدراً بهدا عدن مدحده الكبيدر للملدوك واألمدراء الدذين 

مله مع تلك السدلطة تواصل معهم، وقد كشف هذا التكرار عن رمزية نفسية لدواخل الشاعر في تعا

السياسية، فالشاعر في تكراره للفظة الثناء، يعمد إلى اإلعالء من شأن ذاته وأدبه، إذ هو مقددر لمدا 

يمتلكه من أدب رفيع المستوى، فثناؤه على أولئك الملوك رفع من شأنهم وأطار ذكرهم في األفاق، 

ة الثنداء محداوالً إخفداء االنتقداد وقد عمد ابن زيددون إلدى اإلضدمار النسدقي النفسدي بتكدراره لظداهر

المبطن لتلك السياسات المهملة لشعر ابن زيدون وثنائه وأدبه الرفيع، الذي منحه إياهم، ومثال ذلك 

ْحدوي مدن سياسدة أبدي الحدزم، التدي لدم تقددر  قوله شاكياً ألستاذه أبي بكر ُمَسلِّم بن أَْحمد بن أَْفلَدح النَّ

 :(1)امتدحه به، قائال قيمة الشاعر وال قيمة شعره، الذي

ال ئِهِ ون   ناٍء في نظاِم و   ْظُم ث 

لٌ على  اٌح ُمف صَّ ْصِرها منُه ِوش   خ 

ا ى إلى ِعد  ّني وأ ْصغ  ُه ع  ْمع  ا س  د   ع 

ل ْغُت الم   ُروا ف قُلُُوبُهمب  ى إْذ ق صَّ  د 

 

 

لَّ  ح  ْسطُ ت   ْت به الدنيا آل لُِئُه و 

 وفي رْأِسها تاٌم وفي ِجْيِدها ِسْمطُ 

طُّ ل هُ  مْكن ُوا ع   ْم في أِدْيمي ُكلَّما اْست 

كامِ  ا ُرْقطُ م  ِاوُره  اٍن أ س   ُن أْةغ 

الذي أسداه ألبي الحدزم بدن جهدور، فثنداؤه زيندة  هنا يظهر للمتلقي رقي شعره وثناءهفالشاعر 

للدنيا، فهو وشاح جميل وتاج مرصع، وعقد بهي يزين جيدها، ومع ذلك كله ورغم هذا الثناء الذي 

ر ذكر أبي الحزم في اآلفاق، إالّ أن أبا الحزم أهمل الشاعر ولم يصغ لده، بدل التفدت إلدى أعدداء َطيَّ 

الشاعر الذين مزقوا جسده بالنقدد، وعلدى الدرغم مدن رفعدة قددر الشداعر ابدن زيددون، ورفعدة ثنائده 

الشاعر ابدن وشعره، أبو الحزم لم يلتفت له، بل التفت إلى آخرين لم يكن لهم أن يبلغوا أقل ما بلغه 

 زيدون، وفي هذا نسق هجائي مضمر لسياسة أبي حزم بن جهدور، وهدا هدو فدي موضدع آخدر مدن

ا الثندداء، قددائالً: "وهددل لَددِيَس الصددباُح إال ُبددْرَداً طرّزُتددُه بفضددائلِك؟ الرسددالة الجديددة يددذّكره برفعددة هددذ

 .(2) ثناَء مألُتُه من محاِسِنك"وتقلدِت الجوزاُء إال ِعْقداً َفصلُّتُه بملِثرِك؟ واْسَتملى الربيُع إال

فالشاعر يضمر نسقاً هجائياً مبطنداً مدن خدالل اللغدة المراوغدة، لينتقدد سياسدة االهمدال التدي ال 

 .(3)تقدر قيمة الشاعر وال قيمة شعره الرفيع، وقد كثر هذا لديه

ي تعامله مع وجد الباحث أن ابن زيدون مال أحيانا قليلة إلى التذكير بثنائه وشعره لممدوحيه ف

المعتضد، الذي كان ابن زيدون موارباً في نقدده لده، فلدم يكدن يسدتطيع أن يجابهده، وهدو المعدروف 

                                                 

  .912، ص ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 .701، ص  المصدر السابق( 2 )
، 291، 284( انظر تكراره لظاهرة الثنداء علدى الجهداورة، وإعالئده مدن شدأن ذاتده، فدي المصددر السدابق، ص 3 )

302 ،333 ،342 ،357 ،384 ،701 . 
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ببطشه وجبروته، ولذا عمد أحياناً إلى التذكير بالثناء/الشعر، بخفاء غير مالحدظ، ومراوغدة لغويدة 

 :(1)يقولالثناء والشعر،ذكية، وقد أشار إلى هذا الثناء بلفظة أخرى، وهي )الشكر(، وهو يقصد بها 

ْسب ي أنت  من ُمْسٍد لُِنْعمى احِ و    ف ح   ْحُسبك  بي بُِشْكٍر واْمتِد 

 :(2)و يقول

سْ  اُد وُشْكرٌ ح  ر  ا  بي النُّْصُح والِود  طَّ ْهر  ِمْنُه ِمْسٌك ف ِةْيضُ ع   لدَّ

يعددم فديَّ ويقول في موضع من رسالته العامرية، متحدثاً عدن عالقتده بالمعتضدد "غيدر أنده لدم 

نجابة غرِس اليد، وإصابِه طريِق المصنِع، مدن واليدٍة أُْخلُِصدَها، ونصديحة أُْمِحُضدَها، وُشدكٍر أُْجِنيدِة 

 .(3)الغضَّ من زهراِتِه، وثناٍء أُْهِدي إليه العطَر من نفحاته"

 فابن زيدون يبدو خائفاً من مواجهة المعتضد بسلطة ثنائه، ولذا هو يكثر من لفظة )حسبي( أي

أنه ال يريد أكثر من هذه السلطة التي ال يظهرها عياناً، وال يمّن بها على المعتضد، ومع ذكره لهذه 

ر المعتضد بأفضاله عليه، ُويذّكره بأنه لوال أفضال المعتضد ومكارمه عليه لما استطاع  السلطة ُيذكِّ

طة الشعر، التي يمتلكهدا فدي أن يذكر هذه السلطة/الثناء، فابن زيدون يبدو خائفاً في اإلشارة إلى سل

خطابه المعتضد لمعرفته بسطوته وجبروته، مما يؤكد أن ابن زيدون عمد إلى صناعة الطاغية في 

خطابه المعتضد، وأن ذاته كانت األهم في تعامله مع السلطة السياسية، إذ هدو مجابده بقدوٍة لسياسدة 

مدراوغ فدي تدذكير المعتضدد بسدلطة مخاتدل و هدو أبي الحزم النتقاصها مدن ذاتيدة الشداعر وثنائده، 

رغدم مدا هدو معلدوم عنده مدن جبدروت وتسدلّط، وظلدم لكثيدر مدن ، الثناء، واإلشادة به والثناء عليده 

الدول المجداورة لده والملدوك القدريبين منده، ومدا ذاك إال للذاتيدة العاليدة التدي تسدكن الشداعر والتدي 

 ء غيرها.تصّر على مصلحتها أوالً وآخراً، وال شي

 

 

 :ـالصةخـ

تجلّى الرمز في خطاب ابن زيدون، فقدد ظهدر باشدكال متعدددة، أهمهدا الرمدز الشخصدي الدذي 

ألمح من خالله إلى عذوبة األيام التي أمضاها في قرطبة مع أصحابه وإخوانده، وكأنده بدذلك يشدير 

لددى بندي  إشدبيليةإلى نسق خفي مسكوت عنه، يشي بعدم الرضا عن واقع الحال، التي يعيشها فدي 

بشعور ذاته باالغتراب النفسي في تواصله مع هدذه السدلطة  كذلكيشي  وعباد، وخاصة المعتضد، 

السياسية المذكورة آنفاً، وقد ظهرت هذه الدالالت الخفية حينما جعدل مدن قرطبدة رمدزاً مكانيداً داالً 

                                                 

 . 438ص،  ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله ( 1 )
 . 242( المصدر السابق، ص 2 )
 .766، ص( المصدر السابق3 )
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الرحيدل عنهدا، على الشباب، والنضارة والقوة واالندفاع الالمحدود، وانتفاء هذا الشباب والقوة بعد 

وكأنه يريد االيصال فكرة مسكوت عنها، مفادها أن المعتضد سلبه القوة واالندفاع اللذين كانا حياته 

 في قرطبة.

تبدى الرمز المجازي الممثل في تكرار بعض الصور الحاملة لمضدمرات نسدقية هجائيدة لبندي 

ن، وقد أعلى من سدلطة ذاتده، جهور، الذين سجنوه واتهموه بالتمرد مع من تمرد في فتنة بني ذكوا

 مقابل هجائه المبطن لسلطة بني جهور السياسية. 

وكذلك ظهر الرمز الزماني المتمثل بتكرار ابن زيدون للفظة الليل، التدي دلدت علدى فدرح ابدن 

زيدددون وألمدده، فقددد دلددت علددى الفددرح فددي تواصددله مددع المحبوبددة واألصدددقاء، ودلددت علددى األلددم 

به ألبي الحزم، الذي سجنه مدة من الزمن، وقتدل كثيدراً مدن طموحاتده واإلضمار الهجائي في خطا

 السياسية.

أخيراً تجلى الرمز النفسي لديه، والذي ظهر من خالل إكثاره الحديث عن رفعة شدعره، وعلدو 

شأن ثنائه الذي مدح به أبدا الحدزم والمعتضدد، فقدد عمدد ابدن زيددون إلدى اإلعدالء مدن شدأن سدلطة 

بجالء في خطاب سلطة أبي الحزم السياسية، وبخفداء وتدرٍو فدي خطداب سياسدة الذات/الشعر لديه، 

المعتضد السياسية، فذاته كانت األهم في تعامله مع السلطة السياسية، إذ هو مجابه بقوة لسياسة أبي 

الحددزم، النتقاصددها مددن ذاتيتدده وثنائدده، كمددا أندده مخاتددل مددراوغ فددي تددذكير المعتضددد بسددلطة الثندداء، 

والثندداء عليدده، رغددم مددا هددو معلددوم عندده مددن جبددرت وتسددلط، وظلددم لكثيددر مددن الدددول  واإلشددادة بدده

المجاورة له والملوك المقربين منده، ومدا ذاك إال للذاتيدة العاليدة التدي تسدكن الشداعر، والتدي تصدّر 

 على مصلحتها قبل كل شيء. 
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 الخاتمة : 

المتعددة ، التي تواصل معها توصل الباحث فيما يتصل بعالقة المثقف ابن زيدون مع السلطات 

 إلى النتائج التالية :

شخصية المثقف ابن زيدون شخصية تحكمها الذاتية المفرطة ، و المنفعة الشخصية ، و  أوال :

لذلك غلبت المزاجية و الهوى في تعامله مع اآلخرين ، حيث انفصل عن خمس عشرة شخصية ، 

 ق أهدافه الشخصية .لتحقي تبعاو اتصل إيجابا مع سبع شخصيات فقط ، 

 

تعدد السلطات التي تعامل معها المثقف ابن زيدون ، و قد بلغ عددها خمس سلطات ، هي  ثانيا:

السلطة السياسية و سلطة اآلخر / الغزل ، و سلطة الذات ، و سلطة المشرق و سلطة النقد ، و قد 

 ابن زيدون الخطابي .بأكبر قدر من اتصال ، حظيت السلطة السياسية و سلطة اآلخر / الغزل 

 

اهتم المثقف ابن زيدون بالسلطة السياسية أكثر من اهتمامه بسلطة النقد ، و ذلك من خالل  ثالثا:

ابتعاده عن نظم الموشحات ، و احتفائه بالنظم على طريقة الخليل ، إضافة إلى اهتمامه بالمقدمات 

 ة النقد في األندلس.الطللية بدال من المقدمات الروضية ، التي كانت تفضلها سلط

 

ظهر احتفاء المثقف ابن زيدون بسلطة الذات ، و ذلك بترفعه عن المعارضات و الهجاء ،  رابعا :

 و كذلك باالبتعاد عن النظم فيما يخص شؤون األندلس و قضاياها الرئيسية.

 

زاوجة و الثقافة المشرقية ، و يهتم بالممن إن أسلوب المثقف ابن زيدون أسلوب  يمتح  خامسا :

ه ، و متأثر أيضا بالجاحظ و التداخل بينها ، فهو متأثر بالبحتري و المتنبي و أبي تمام في شعر

 بن هارون و جعفر البرمكي في كتابته النثرية .سهل 

 

إن أدب المثقف ابن زيدون الذي تواصل به مع السلطات السياسية ، أدب مؤسساتي  سادسا :

ية التلميحية ، التي تحمل أنساقا لغوي مخاتلة ، ظاهرها المدح أو اعتمد فيه كثيرا على االستراتيج

الشكر و باطنها الهجاء ، إضافة إلى اعتماده على االستراتيجية التوجيهية و التضامنية ، التي كان 

 يرغب في أن تحقق له قربا نفسيا من تلك السلطات.

 

في تواصله مع الهامشي ، ألن أدبه  ميل المثقف ابن زيدون إلى االستراتيجية التضامنية سابعا :

 كان أدبا غير مؤسساتي في خطابه للهامشي.
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سار وفقا  -بحسب تصنيف إدوارد سعيد للمثقف –إن المثقف ابن زيدون مثقف محترف  : ثامنا

للموروث الشعري العربي المشرقي ، و لذا فإن سلطة المشرقية سيطرت على أسلوب إنتاجه 

د اتسم أدبه بالوحدة الموضوعية و التماسك في جوانيته ، رغم ما يبدو من األدبي ، و تبعا لذلك فق

 تشّظ في ظاهره .

إن خطاب المثقف ابن زيدون للسلطات التي اتصل بها ، خطاب انفعالي شعوري  يعبر  تاسعا :

 عن ذاته و هواه و طموحاته ، و ما يتصل به ، ذلك أن أدبه يتسم بالشعرية و قوة العاطفة .

 

يتصف أدب المثقف ابن زيدون الذي توجه به للسلطات التي اتصل بها ، بأنه أدب غنائي  : اشراع

ذاتي ، يعبر عن أناه و حاله ، و كل ما يتعلق بذاته ، فسلطة األنا قوية الحضور لديه ،  و قد ترتب 

 على ذلك إهماله لكل ما يتصل بحال األندلس ، فابن زيدون مثقف مشغول بذاته فقط .

 

تباين خطاب المثقف ابن زيدون للسلطة السياسية تبعا للشخصية السياسية التي  :عشر حادي 

يتصل بها ، فقد استخدم االستفهام لمدح السلطة السياسية ، رغبة في تحقيق طموحاته بذلك ، و 

إلظهار الشكوى من سوء حاله في السجن ، أما األمر و النداء فقد استعملهما تسليعا لألدب ، و 

را لصناعة الطاغية  في خطاب المعتضد ، و تهميشا لسلطة بني جهور السياسية ، التي استمرا

 أضمر لها األنساق اللغوية الهجائية .

مال المثقف ابن زيدون إلى استعمال فن الطباق و الجناس و رد العجز على الصدر  : عشرثاني  

 النساق الهجائية المخاتلة .في خطابه السلطة السياسية ، و سلطة اآلخر / الغزل ، إلخفاء ا

 

أكثر المثقف ابن زيدون من السجع في رسالته الهزلية ، لتضخيم سلطة الذات لديه ،  : عشرثالث 

 أما السجع في الرسالة الجدية و البكرية فقد جاء لتمرير األنساق الهجائية المضمرة .

 

لم تكن  ،تنوعةمالسلطات الإن صور المثقف ابن زيدون التي اعتمد عليها في خطابه  :عشر رابع

 صورا مبدعة في كل أحوالها ، بل هي صور حسية مباشرة تبتعد عن اإلبداع.

 

كان للموسيقى اإليقاعية دور واضح في تصوير طبيعة عالقة المثقف ابن زيدون  :عشر خامس

بالسلطات التي تواصل معها ، و ذلك من خالل موسيقى الصوت المفرد ، الذي صور حالة قلقه 

، و قد أدت  بسبب تجبر اآلخر / المحبوبة عيدا عن قرطبة ، و حالة الشكوى التي حلت بهب
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الموسيقى المتشكلة بفعل الجناس و التصدير و التصريع و الطباق الدور ذاته في خطاب السلطات 

 المتنوعة.

 

 أظهر اعتماد المثقف ابن زيدون على الرمز المكاني أن ثمة نسقا خفيا ، يشي :عشر سادس

بتحول العالقة مع سلطة المعتضد السياسية عما هي عليه في ظاهرها ، فقد جعل من قرطبة رمزا 

يريد بذلك إيصال فكرة مسكوت عنها و هي  لشباب و النضارة و القوة ، و كأنهمكانيا داال على ا

 . أن المعتضد سلبه القوة و االندفاع الذي عاشه في قرطبة

 

و الرمز الزماني و الرمز النفسي أنساقا هجائية مضمرة  حمل الرمز المجازي : عشرسابع 

لسلطة بني جهور السياسية ، إضافة إلى ظهور الرمز النفسي بطريقة ذكية لديه ، و ذلك من خالل 

إكثاره الحديث عن رفعة شعره و علو شأن الثناء الذي أسداه لتلك السلطات السياسية ، مما يدل 

ر المتمثل في تقديره العالي لذاته و خفضه للسلطات األخر على إضماره للنسق الهجائي المضم

 التي اتصل بها .
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، )تحقيق، مصطفى جواد وجميل سعيد(، الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور

 .1956مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

المثل  (،637ابن األثير، ضياء الدين نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت  -7

د محي الدين عبد الحميد(، المكتبة م، )تحقيق: محم2، السائر في أدب الكاتب والشاعر

 .1999العصرية، بيروت، 

)تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ( ، مكتبة  بدائع البداهة األزدي ، لعلي بن ظافر ، -8

 .1970األنجلو مصرية :القاهرة ،

 .(49، ملحق عدد)الثقافة (،ليس في شعر  ابن زيدون.1975األسد ، ناصر الدين ) -9

دليل الناقد األدبي إةاءة ألكثر من  (.2007يلي ، ميجان )البازعي ، سعد و الرو -10

 .، الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي 5، طسبعين تيارا و مصطلحا نقديا معاصرا 

الشعر األندلسي بين طريقة العرب ومذهب (، 2003باشا، جمانة رجب، ) -11

 .، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة حلب، حلب، سورياالمحدثين

، ترجمة : حسين مؤنس ، بورسعيد :  تاريخ الفكر األندلسيالنثيا ، آنخل بالنثيا، ب -12

 مكتبة الثقافة اإلسالمية.
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، )تحقيق:حسن  ديوان البحتريه (.284البحتري ، أبو عبادة الوليد بن عبيد )ت -13

 .1963كامل الصيرفي(،دار المعارف ، القاهرة ، 

،)تحقيق :إحسان عباس( ،  الجزيرةفي محاسن أهل   الذخيرةه (، 542ابن بسام) -14

 .دار الثقافة: بيروت

 م(.1183ه /587بن مسعود بن موسى ، )ت  كابن بشكوال، خلف بن عبد المل -15

 .1989الكتاب المصري ، القاهرة ، دار)تحقيق إبراهيم األبياري ( ،  1،ط الصلة

د بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ةوء النق (،1983بّكار ، يوسف) -16

 . ، بيروت : دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع2، ط الحديث

، ترجمة: صالح علماني، صنعة الشعر( 2007بورخيس، خورخي لويس ) -17

 دمشق: دار المدى للثقافة والنشر.

، ترجمة : عبد السالم بنعالي ، الدار البيضاء :  الرمز و السلطةبورديو ، بيير .  -18

 .دار توبقال للنشر

،  مقاالت في بالتة النقد المعاصر–العمى و البصيرة (، 2000مان )بول ديي  -19

 ترجمة :سعيد الغانمي ، القاهرة : المجلس األعلى للثقافة )المشروع القومي للترجمة(.

مقاربة تحليلة لنظرية  – ( ،التواصل اللساني و الشعرية2007بومزبر ، الطاهر) -20

 للعلوم .،  بيروت : الدار العربية 1رومان جاكبسون ، ط

، ترجمة: شكري المبخوت  و رجا بن سالمة، الدار الشعريةتودورف، تزفيتان.  -21

 .البيضاء: دار توبقال للنشر

(، ترجمة: بشير 1، )طفتح أمريكا، مسألة اآلخر(، 1993تودورف، تزفينان ) -22

 .السباعي، سينا للنشر، القاهرة

(، 1، )طدانيالشعر في رحاب سيف الدولة الحم(، 1981ابر، سعود محمود )ج -23

 .بيروت: مؤسسة الرسالة

، مطبعة النجاح  فنية التعبير في شعر ابن زيدون ( ،1977جراري ، عباس ، ) -24

 .الجديدة ، الدار البيضاء

، تحقيق: محمد رشيد 1، طدالئل اإلعجاز في علم المعانيالجرجاني، عبد القاهر،  -25

 .1994رضا، دار المعرفة: بيروت، 

، )تحقيق س. أ. بونيباكر(، مطبعة بريل، لندن، عرنقد الشابن جعفر، قدامة،  -26

1956. 
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، )تحقيق: 1، طالوزراء والكتابالجهشياري، أبو عبد هللا محمد بن عبدوس،  -27

إبراهيم األبياري  وعبد الحفيظ الشلبي  ومصطفى السقا(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .1938وأوالده، القاهرة، 

خ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى التاري(، 2008الحجي ، عبد الرحمن ) -28

 .(، دمشق :دار القلم2،)ط سقوط ترناطة

 (، بيروت: دار الكتب2، )طفن البالتة (،1984حسين، عبد القادر ) -29

، مجلة الثقافة  (،ابن زيدون تحت أضواء التحليل النفسي .1975حقي ، ممدوح ) -30

 .(49ملحق عدد )

،  يه ، دراسة في سلطة النصالخروم من الت( ، 2003حمودة ، عبد العزيز ) -31

 .الكويت : عالم المعرفة

ه ( . جذوة 488الحميدي ، أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد هللا )ت -32

،  تحقيق : إبراهيم األبياري ، دار الكتاب المصري 3المقتبس في تاريخ علماء األندلس ،ط

 . 1989، القاهرة ،

قالئد العقيان و محاسن ه ( 529تابن خاقان ، أبو نصر الفتح بن محمد ) -33

 .1989، )تحقيق :حسين خريوش(، مكتبة المنار، الزرقاء    ،1،طاألعيان

مطمح األنفس م(. 1135ه /529، )ت  ابن خاقان ، الفتح بن محمد بن عبيد هللا  -34

، تحقيق: محمد علي الشوابكة ، مؤسسة 1، طو مسرح التأنس في ملح أهل األندلس

 .م1983الرسالة ، بيروت 

، إربد : منشورات جامعة  أدب الفكاهة األندلسي( ،1982خريوش ، حسين ) -35

 .اليرموك

أعمال اإلعالم فيمن بويع قبل م(، 1374ه /776ابن الخطيب ، لسان الدين ، )ت -36

 .،)تحقيق :ليفي بروفنسال( مكتبة الثقافة الدينية االحتالم من ملوك اإلسالم

، 1،ط تاريخ ابن خلدونه (، 808ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد )ت  -37

 .م1999)تحقيق:تركي فرحان المصطفى( ، دار إحياء التراث العربي : بيروت ،

(،ابن زيدون محاولة إلعادة النظر في دراسة 1978الداية ، محمد رضوان ) -38

 .(202، )مجلة المعرفة شخصيته و شعره ، 

عات جامعة ، )تحقيق : مصطفى عوض عبد الكريم (، مطبوالمطرب ابن دحية ،  -39

 .الخرطوم ، الخرطوم
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،  ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون(.2004الدالهمة ، إبراهيم مصطفى ) -40

 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة اليرموك ، إربد ، األردن

، الثقافة، الجنسوية الثقافية، الذكر واألنثى ولعبة المهد(، 1999دولة، سليم، ) -41

 .لب(، مركز اإلنماء الحضاري، ح1)ط

 .(، لبنان: مؤسسة األبحاث العربية1،)طفي الشعرية(، 1987أبو ديب، كمال ) -42

، رسالة ماجستير غير أبو بكر محمد بن عمار حياته و شعر راشد ،دياب ) (،  -43

 .منشورة ، جامعة دمشق ، دمشق : سوريا

دراسة في –الصورة الفنية في النقد الشعري ( ، 1995الرباعي ، عبد القادر ) -44

 .، إربد :مكتبة الكتانيو التطبيقالنظرية 

بيروت: المكتب  الفن والصنعة في مذهب أبي تمام،( 1971الربداوي، محمود ) -45

 .االسالمي

االتجا  النفسي في نقد الشعر العربي ،أصوله و (،1981أبو الرضا، سعد ) -46

 .(،الرياض:مكتبة المعارف1، )طقةايا 

 .(49)،الثقافة.ابن زيدون (، تلميحات شواهد1975الرفاعي ،عبد العزيز أحمد) -47

 .، القاهرة : دار المعارف6، ط في األدب األندلسي(.2008الركابي ، جودت ) -48

(. قصيدة "إسماعيل" ألدونيس، صور من االنزياح 2003رواشدة، سامح ) -49

 .(3) 30، مجلد دراساتالتركيبي وجمالياته، 

 حديثدراسات تطبيقية في الشعر ال–مغاني النص (،2006رواشدة ، سامح ) -50

 .،بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر1،ط

(،ترجمة: جمال 1، )طالتحليل النفسي (.2005زاريت ، أوسكار و وارد، إيفان ) -51

 .الجزيري ، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة

، القاهرة : دار  عن بناء القصيدة العربية الحديثة( ، 1997زايد ، علي عشري ) -52

 .رالفصحى للطباعة و النش

،رسالة ماجستير  الصورة الشعرية عند ابن زيدون(،2005الزبيدي ، حسام ) -53

 .غير منشورة ، الجامعة الهاشمية ، الزرقاء ، األردن

مجلة (. النقد الثقافي نظرة جديدة أم مشروع متجدد . 2001الزهراني ، معجب ) -54

 . 10، م 39، ج عالمات في النقد

 .1951،م البستاني(،دار صادر،بيروت،)تحقيق :كرديوان ابن زيدون،ابن زيدون -55
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عبد الرحمن خليفة و )تحقيق : 1،ط، ديوان ابن زيدون و أخبار   ابن زيدون -56

 .1932،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر ،كامل كيالني(

(، 1، )ترجمة: محمد عناني(، )طالمثقف والسلطة(، 2006سعيد، إدوارد، ) -57

 القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.

|(، رايات المبرزين و م1286ه /685،)كابن سعيد، علي بن موسى بن عبد المل -58

، )تحقيق النعمان عبد المتعال القاضي(، لجنة إحياء التراث ، مطابع تايات المميزين

 األهرام التجارية ، القاهرة .

|(، المغرب في حلى م1286ه /685،)كابن سعيد، علي بن موسى بن عبد المل -59

 .1993قيق : شوقي ضيف( ، دار المعارف ، القاهرة ،،)تح4،(،ط المغرب

، رسالة ماجستير فن االلتفات في البالتة العربية(، 1988سليمان، قاسم فتحي ) -60

 .غير منشورة، جامعة الموصل، الموصل، العراق

 دار الطراز في عمل الموشحات ابن سناء الملك، أبو القاسم هبة هللا بن جعفر ، -61

 .2004أكتوبر، القاهرة ،  6، الشركة الدولية للطباعة ،)تحقيق:جودة الركابي (

،  أبو الوليد بن زيدون ، دراسة و مختارات ( ،1988شرارة ، عبد اللطيف ، ) -62

 .( ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت1)ط

، مصر: دار المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث(،1964شعيب، محمد ) -63

 .المعارف

، إربد: منشورات جامعة  ون في شعر ابن زيدونالل(، 1999شنوان، يونس) -64

 .اليرموك

، العدد 20، م أبحاث اليرموك(، الليل في شعر ابن زيدون، 2002شنوان، يونس ) -65

(1.) 

استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية (،2004الشهري ،ظافر ) -66

 .(،بنغازي،دار الكتب الجديدة المتحدة1،)طتداولية

، الكويت :مؤسسة جائزة عبد العزيز  يدونعصر ابن زم(، 2004شيخة ، جمعة ) -67

 .البابطين لإلبداع الشعري

، مدريد : منشورات المعهد  ابن زيدون شاعر قرطبة( ، 1980صبح ، محمود ) -68

 .اإلسباني العربي للثقافة 

اإلنسان والسلطة، إشكالية العالقة وأصولها (، 2001الصديق، حسين، ) -69

 العرب. ، دمشق: منشورات اتحاد الكتاباإلشكالية
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بغية الملتمس في تاريخ م(.1203ه /599الضبي ،أحمد بن حيان بن أحمد )ت -70

، )تحقيق : إبراهيم األبياري( ،دار الكتاب المصري ، القاهرة ، 1،طرجال أهل األندلس

 .ه 1989

، ملحق  الثقافة(،اإليقاع الموسيقي في شعر ابن زيدون .1975ضيف ، شوقي ) -71

 .(49عدد)

، تونس: خصائص األسلوب في الشوقيات(، 1981ادي، )الطرابلسي، محمد اله -72

 .منشورات الجامعة التونسية

 .،مطبعة كريماديس،تطوانإشبيليةبنو عباد ب،(1964،عبد السالم أحمد)الطود -73

، عمان: 3، طالبالتة فنونها وأفنانها، علم المعاني(، 2000عباس، فضل حسن ) -74

 .دار الفرقان للنشر والتوزيع

دراسات في األدب م(. 1976اضي ، وداد و مطلق ،ألبير)عباس ، إحسان و الق -75

 .، ليبيا : الدار العربية للكتاب األندلسي

التفةيل الجمالي،دراسة في سيكولوجية التذوق (، 1990عبد الحميد ،شاكر ) -76

 .(، الكويت ، عالم المعرفة267، عدد ) الفني

بد العظيم (، ،)تحقيق :علي ع ديوان ابن زيدون و رسائله،علي ،  معبد العظي -77

 نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع.

، مصر : مكتبة  ابن زيدون عصر  و حياته و أدبه( ، 1955عبد العظيم ، علي ) -78

 .األنجلو المصرية

، اإلسكندرية: دار التقليد والتجديد في الشعر العباسيعبد هللا، صالح صليحي،  -79

 .المعرفة الجامعية

القاهرة، الهيئة المصرية تة واألسلوبية،البال(، 1984عبد المطلب، محمد ) -80

 .العامة للكتاب

، 1، ط كتاب الصناعتينالعسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا أبن سهل،  -81

)تحقيق علي البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

1952. 

دبية و اجتماعية و مجموعة مقاالت أ–الفصول (.1971العقاد ، عباس محمود ) -82

 ، بيرزت : دار الكتاب العربي .3، ط خطرات و شذور

(، بغداد: دار 1، )طفي حداثة النص الشعري(، 1990الّعالق، علي جعفر ) -83

 .الشؤون الثقافية العامة
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(، سيميائية العنوان في مجموعة "صور ومواقف من 2009عليان، مصطفى، ) -84

 .(58، السنة الخامسة عشرة، )إسالمية المعرفة حياة الصالحين/الصالحات

تيارات النقد األدبي في األندلس في القرن الخامس (،1984عليان، مصطفى) -85

 .(، بيروت:مؤسسة الرسالة1، )طالهجري

، 1، ، ط الغزل ةوابط النظرية و ظواهر العدول( ،2008عليان ، مصطفى ) -86

 .بيروت: مؤسسة الرسالة

 خصومة النقدية حول أبي تماممنهج المرزوقي في ال(، 1986عليان، مصطفى ) -87

 .(، دمشق: دار القلم1،)ط

القديم  لنسق الثقافي قراءة في أنساق الشعر العربي( .ا2009عليمات ،يوسف ) -88

 .، إربد :عالم الكتب الحديث1،ط

 .المؤسسة المصرية العامة للكتاب، القاهرة:األدب وفنونه(، 1991محمد )عناني، -89

، بيروت  1، ط ل فوكو المعرفة و السلطةميشا( .1994العيادي ، عبد العزيز ) -90

 .: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع

، رسالة أثر المتنبي في أعالم الشعر األندلسي(، 2000العيس، مصطفى ) -91

 .دكتوراه غير منشورة، جامعة حلب، سوريا

 غةثقافة الوهم، مقاربات حول المرأة والجسد والل(، 2006الغذامي، عبد هللا، ) -92

 .(، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي2)ط

 –الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية (، 2006الغذامي، عبد هللا ) -93

 .ي(، الدار البيضاء: المركز الثقافي العرب6طنظرية وتطبيق،)

 مجلة فصول(، الزواج السردي، الجنوسة النسقية، 2003الغذامي، عبد هللا، ) -94

 .المصرية العامة، القاهرة (، الهيئة6)

النقد ،  مجلة عالمات في ( . النقد الثقافي ، رؤية جديدة .2002الغذامي ، عبدهللا ) -95

 .11،م  44ج

، النقد الثقافي ، قراءة في األنساق الثقافية العربية ( . 2008الغذامي ، عبدهللا ) -96

 .، الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي   4ط

( ، البطشة الكبرى بين ابن زيدون و ابن عمار ، 1982حمن )الفاسي ، عبد الر -97

 .32، مجلة المجمع العلمي العراقي القسم الثاني ،

، رسالة سهل بن هارون الشاعر والكاتب( 2002الفالح، قحطان صالح ) -98

 .ماجستير غير منشورة، جامعة حلب، حلب: سوريا
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، 4، ط وسرام األدباءمنهام البلغاء ه (. 684القرطاجني، أبو الحسن حازم )ت  -99

 .2007)تحقيق محمد الحبيب خوجا(، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

مؤسسة االنتشار (،بيروت:2،)طالسلطة ةسيكولوجي(، 2000)القمودي، سالم -100

 .العرب

، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، بنية اللغة الشعرية(. 1986كوهن، جان ) -101

 .، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر1ط

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء (. 354المتنبي، أحمد بن الحسين ) -102

، )ضبطه و صححه و وضع فهارسه:إبراهيم العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان 

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و  األبياري و عبد الحفيظ شلبي و مصطفى السقا ( 

 .1936أوالده ، مصر ، 
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