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  :مقدمة 

شك  مدخال تاحلب سؤاال مركزيا يف التجربة اإلنسانية، ويف الوقت نفسه تيمة لث  مت
لقضايا اجلمالية اليت أحاطت هبذه اإلشكالية، وخباصة ا رئيسيا لفهم األفكار الفلسفية

ومن الطبيعي أن حييلنا هذا التصور إىل جتلية أشكال العشق بوصفها . والتوجهات الروحية
مث إن الطقوس احمليطة به قد تكشف عن دالالت رمزية . جتسيدا مكلثفا لفع  احلب

 .متجذرة يف زمن وروحانية اإلنسان
ند حدود توصيف العاطفة وهلذا تتجاوز تيمة احلب يف املنجز اإلبداعي الوقوف ع     

إذ تتيح للقارئ إمكانية بلورة أسئلة جديدة هي . املتأججة، أو الرغبة اجلسدية حنو اآلخر
مث إن البحث عن جتلياهتا يف . األخرى ستفتح ثغرات يف املسلمات األخالقية والقيمية

 . اإلبداع سيجع  احلب نصا مجاليا منفتحا ومتجددا مع ك  متلق

ومجيعها تؤكد قراءة املعريف . يم احلب وتنوعت اآلراء من حولهلذلك تعددت مفاه
وهذا يعين أّن هناك . وليس غريبا يف هذا الصدد أن تتباين أشكال التعبري عنه. والروحي

 .تفاعال وتواصال بني الذات املبدعة واملتلقي
 وبناء عليه ميكن القول إّن تيمة احلب يف الرتاث اإلنساين عامة، والرتاث العريب

النزوع الشهواين والرغبة يف هتك احملظور، وإمنا هو يف العمق نتاج  خباصة ليس وليد
ومن هنا يقود التجلي النصي لفع  . تراكمات تارخيية واجتماعية ونفسية ومعرفية ومجالية
ومن مث يتخطى نص احلب . الداللية هاحلب إىل استكناه عوامله وأنساقه الرمزية وانزياحات

الذات والتيه يف التهوميات الوجدانية، وهذا ما نلفيه يف الكتابات الشعرية االنغالق على 
والسردية اليت تستلهم معىن احلب حبذق وشاعرية دومنا االنقياد السليب ملا يكتنفه من مأساة 

 .ونزعة درامية و إيروسية مبتذلة
  "امةطوق الحم"احلب يف  هذه اخللفية الفكرية هي اليت دفعتين إىل معاينة تيمة

وفضال عن . وأيضا ألنه مليء باألسئلة الواعدة، اليت تغري القارئ. األندلسيّ  البن حزم
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ذلك، فان النص وصاحبه يتماهان على مستوى سرية ذاتية ختتزل املسافة بني الشعر 
و ليس هذا ك  ما يف األمر، فابن حزم نلفيه منذ البداية . والسرد، وبني املاضي واحلاضر 

. ال أمام متلق يكلفه بتصنيف رسالة يف صفة احلب ومعانيه وأسبابه وأعراضهراويا و مسؤو 
وكذلك تغدو املواجهة بني خطاب احلب وخطاب الفقه من احملّفزات على اختيار هذا 

فهذه احلقيقة تفرض نفسها بإحلاح، حيث تواجهنا جمموعة من األسئلة، ولع  من . املوضوع
طابني، وه  تقوم على التحفظ والرقابة الذاتية أم على ما طبيعة العالقة بني اخل: أبرزها 

الصراع والتحرّر من سلطة املقدس؟ مث ه  ميكن أن نتحدث يف ضوء ذلك عن حدود بني 
واحلكايات واألخبار؟ ( السرية الذاتية)الروحي و اجلسدي ؟ وما مقاصد استدعاء الذكريات 

دة باالختيار الظاهري الذي ه  يف ذلك انعتاق للمسكوت عنه؟ أم جتسيد لرؤيا مقيّ 
 يصارع التقليد الفقهي واحلياة الروحية الساكنة ؟

  "طوق الحمامة"من خالل هذه األسئلة نستطيع أن ننفذ إىل عوامل وفضاءات 
فنستكشف سلطة املذكر واخللفيات اللثقافية اليت تتحكم يف العالقات االجتماعية، وخباصة 

. طلق ستتبدى لنا جبالء طرافة تيمة احلب لدى ابن حزمومن هذا املن. عالقة الرج  باملرأة
وال شك أن تصميم الرسالة املشيدة من ثالثني بابا سيحيلنا على مكانته الفكرية 

مث ما التحّول الذي أحدثه يف فلسفة . وخصوصيته ضمن املنظومة املعرفية العربية واإلسالمية
  مستوى النظرية ؟احلب باستلهام جتربته العاطفية ؟ وه  مسا بذلك إىل

أمام نص كهذا جتد القراءة نفسها مستفزة بتداخ  النصوص وتعدد اخلطابات، 
البن  "الزهرة "ومفاتيح ذلك . فكان البد من حماورة التفاعالت النصية الظاهرة واخلفية

ألفالطون، وكذا القرآن الكرمي، " المأدبة" و ألمحد بن فرج اجلياين "الحدائق"و داود،
 . عريب القدميوالشعر ال

ي طوق الحمامة البن تيمة  الحب ف"  وعلى هذا األساس عنونت هذا البحث بـ
لعلّي بذلك أقارب طبيعة استقبال ابن حزم ألسئلة  "حزم األندلسي ، مقاربة موضوعاتية 

 .احلب واجلمال واجلسد والروح وأجناس الكالم من شعر وخرب وحكاية
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البن  " طوق الحمامة" وار تيمة احلب يفوما دام هذا البحث يسعى إىل سرب أغ
حزم األندلسي، وفهم اآلليات اليت يشتغ  من خالهلا إلنتاج دالالته وما تتيحه من 

 .و مدخ  وثالثة فصول وخامتة إمكانات التأوي  قّسمته إىل مقدمة
فضاء لتحديد  اإلشكالية األساسية اليت متحور  المقدمةوعلى ذلك جعلت من 

 " طوق الحمامة"وفضال عن ذلك بّينت دواعي اختياري لتيمة احلب يف  ا البحث،حوهل
مث إنين أكدت أيضا على استفاديت من املنهج املوضوعايت، . البن حزم، واألسئلة احمليطة هبا

 .وانفتاحي يف اآلن ذاته على املقاربات النقدية اليت استفادت من رصيد املناهج النسقية
مفهوم املوضوعاتية لغة و اصطالحا  الوقوف على فقد حاولت لالمدخو أّما يف   

لعلي أكشف األبعاد الداللية هلذا املصطلح من خالل ما ورد يف بعض القواميس الغربية، 
مرجعياته  أو عند بعض النقاد الذين أّسسوا  للمنهج املوضوعايت، و من مّث كان علّي حتدي

و بعد ذلك .    بوصفها السند املعريف الرئيسي له الفلسفية و باألخص االهتداء بالظاهرتية 
 .جان بيري ريشارتناولت رواد النقد املوضوعايت، و كان من أبرزهم غاستون باشالر، 

،وهنا سعيت  "الحب في الثقافة العربية واإلسالمية" فقد عنونته الفصل األولأّما 
ونظرا لتنوع هذه املرجعيات .ميةإىل إجالء موضوعة احلب كما متلثلتها اللثقافة العربية اإلسال

حاولت أن أقف عند بعضها وحتديد معاملها األساسية اليت تتيح الحقا مقاربة تيمة احلب 
ولذلك تتبعت الدالالت اللغوية للحب انطالقا من املعاجم العربية،مث طبيعة .عند ابن حزم

ين الكلمات الدالة احلب يف الشعر اجلاهلي،فاحلب يف القرآن الكرمي سواء ما جتلى يف معا
ويف . على احملبة،أو يف القصة القرآنية،وباألخص ما جتسد يف سورة يوسف عليه السالم

السياق نفسه، كان من املهم مالمسة مسات الغزل العذري، وبعض مفاهيم احلب عند 
ابن القيم اجلوزية، ابن  جمموعة من الكتاب، وكان من أبرزهم اجلاحظ، أبو حامد الغزايل،

 . وابن تيمية سينا،
وتناولت فيه األبعاد اليت ،"ماهية الحب عند ابن حزم"فومسته بـ الفصل الثانيوأّما 

وانطالقا من ذلك،كان علّي أن أقف عند ما .شكلت فلسفة ابن حزم حول تيمة احلب
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وهنا اجتهت إىل جتلية  .رصده من عالمات احلب ومعانيه وأعراضه وأحواله ومكابداته
اجملانسة واملشاكلة،واجلسد واجلمال،والعفة والشهوة،وعالمات احلب  تصوراته حول مبدأ

أبرزت وضعية  وأطرافه،وأشكال التواص  اليت حتقق من خالهلا فع  احلب،ويف الوقت ذاته،
االنفصال يف احلب انطالقا من اهلجر والرقابة واجلنون واملوت وما يرتتب عن ذلك من 

 .ظواهر ملث  احلنني والطيف
حاولت  "جماليات الحب في طوق الحمامة"الذي عنوانه الثالثالفصل ويف 

معاينة التجليات اجلمالية للعنوان بوصفه العتبة األوىل اليت يلج من خالهلا القارئ إىل 
طوق "مّث وقفت على فاعلية التناص من خالل التفاع  النصي احلاص  بني  النص،

فضال عن نصوص أخرى ملث  البن داود األصفهاين،" الزهرة"البن حزم و "الحمامة
وتبعا لذلك حددت بعض  .ألفالطون" المأدبة" و ألمحد بن فرج اجلياين "الحدائق"

وباألخص شكلي احملاكاة واملخالفة  إْن على مستوى العنوان أو األفكار  أشكال التناص،
كما درست فضاءات احلب بوصفها مكونا أساسيا .أو الناحية الشكلية هلذه النصوص

وأيضا ألهنا احليز الذي تُقدم لنا .ي غطى مساحة مهمة من نص طوق احلمامةللخرب الذ
استوقفين منها  ومن هذا املنطلق، ميزت جمموعة من الفضاءات،.من خالله جتارب احلب

مث انصّبت . الواقعي، والفضاء األليف /الفضاء اجملهول غري احملدد املالمح، والفضاء التارخيي
فبّينت بعض املستويات اللغوية البارزة يف النص ببعديه النلثري دراسيت على شعرية اللغة، 

 .والشعري، وباألخص اللثراء الداليل للمعجم اللغوي الذي يوحي باالنفتاح والتنوع
قيدت جمموعة من النتائج العامة اليت اهتديت إليها يف هذا البحث،  الخاتمةويف 

 . لعم  املتواضعواجتهدت قدر املستطاع أن تكون تتوجيا ملقاصد هذا ا
ويف هذا السياق أسج  أنين تعرضت إىل بعض الصعوبات، ومن ذلك قلة املصادر 

البن   "طوق الحمامة" كما حاولت أن أرصدها يف نص   تيمة الحبواملراجع اليت تعاجل  
مع ذلك فقد استفدت  و .املعاصرة مرتكزا هلا  حزم، وخباصة اليت تتخذ من املناهج النقدية

حوث اليت اهتمت بدراسة أجناس الكالم من شعر وخرب وحكاية وسرية يف من بعض الب
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كما البد من اإلشارة إىل إشكالية املصطلح املرتجم حيث كلثريا ما تتعدد .الّسرد العريب
ومن الطبيعي أن يربك هذا االلتباس مسار .الرتمجة للمصطلح الواحد،ب  أحيانا تتضارب

 .االبحث يف بعض املواضع نظريا وإجرائي
غري أن هذه الّدراسة ورغم ما فيها من قصور ونقائص تطمح إىل بذل جهد رغبًة يف 

 .  البن حزم أمال يف إضاءة واستكشاف مجالياته  "طوق الحمامة" ولوج عوامل 
وال يسعين يف النهاية سوى أن أوّجه شكري إىل املشرف الدكتور بن مالك حسن 

ما ال أنسى يف هذا الصدد املالحظات القيمة اليت ك.على سهره ورعايته املعرفية هلذا البحث
قدمها يل بعض األساتذة والزمالء،ودومنا أن أغف  أيضا ما سأحظى به من توجيهات 

 .وتصويبات أعضاء اللجنة املناقشة
 .جزاكم اهلل خريا:أقول هلؤالء مجيعا،                                

                                           
 وما توفيقي إال  باهلل                                         
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لقد كانت دراسة املوضوع يف النص األديب مركز اهتمام املوضوعاتية، و من مّث سعى 
ي، و من النقد املوضوعايت من جهة إىل حتديد أدواته اإلجرائية لعله يبلور مشروعه النقد

و . جهة ثانية وّجه منظوره حنو فع  الوعي لدى الكتاب، و عالقة ذلك بالعامل احمليط هبم
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و لذلك من املفيد، يف . من هذا التفاع  بني الذات و العامل، تشكلت دينامية هذا املنهج
هذا السياق، توضيح مفهوم املوضوعاتية، و حتديد مرجعياهتا الفلسفية، و روادها يف النقد 

 .لغريب ا
 
 . الداللة اللغوية و االصطالحية: مفهوم الموضوعاتية  - 1

 

النص   تنهض املقاربة املوضوعاتية يف األساس على دراسة املوضوع الذي يشك  بؤرة
أن  ،املنهج على مفهوم املوضوع عند رواد هذا قب  الوقوف ،لكن من املهم و . األديب

  - 21يف القرن  -كانت تعين   « Thème » " كلمة إذ جند أنّ . دد دالالته اللغويةحن
، )يف العربية ،مادة أو فكرة أو حمتوى أو قضية أو مسألة(  « Sujet »ك  ما تعنيه كلمة

 (مدرسي : م لتدل على امتحان 21م و 21مث تطورت يف القرنني 
( Composition Scolaire،  وترمجة( Traduction ) ، دخلت علم وبعدها

م، حيث ظهرت كلمة  21املوسيقى واللغة منذ القرن  مث علومم،  21التنجيم منذ القرن 
 عها قاموسوسّ والدالالت نفسها ي  1."يف القرن ذاته ( Thématique )املوضوعاتية

 أو ما  ،أو مادة يدل على موضوع « Thème »فــ ،األكادميية الفرنسية
وهنا إىل اللغة اليت هم غة اليت يعرفيطلب من املتمدرسني بأن يرتمجوه انطالقا من اللّ 

 ،االمتحان ،اجلوائزر، األسعا ،اللثريّ ، الصعب وحتي  الكلمة أيضا على .مهابصدد تعلّ 
   2. وعلى االمتحان املدرسيّ  ،األمكنة
   ليصبح  ،سيخرج من نطاق الدالالت العامة « Thème »املوضوع  إنّ  مثّ 

نسبة للموضوع ...نهج املوضوعياهيم اليت تؤسس املاملبدأ الذي تلتقي عنده كافة املف"
                                                 

منشورات  ،لبنان ،بريوت،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ،ليسييوسف وغ 1
 . 151ص ، 8002سنة  ،1ط ،اجلزائر ،االختالف

2 Dictionnair de l'Acadèmie Francaise , èditions e Books France , 5 èdition, 
1798 , P 3196  .  
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« Thème »  ّمن  بدّ ال و 1".املقام األول بني بقية املفاهيما يضع املوضوع يف م
 ال ينهض إالّ ، والزمة له ،باملوضوع ةبمسة الز التكرار  أنّ " يف هذا السياق إىل  ،اإلشارة

ة عن المة معربّ ر يف النص عوهبذا الشك  يغدو املوضوع املكرّ  2".تعريفاته عليها يف جمم 
 .يف طوق احلمامة البن حزم" احلب " ةموضوع وذلك شأن ،ر الكاتب ملوضوع ماتصوّ 

يطلق مصطلح  Jean Paul Weberبول ويرب  نلفي جان ،وعلى هذا األساس
من هنا كانت  .على الصورة امللحة واملتفردة املتواجدة يف عم  كاتب ما "املوضوعاتية "

ينتج ، ظور التماث  الذي حيي  يف اإلبداع األديب على حدثمن من ،مالحقة املوضوعاتية
أو من خالل  ،األديب املبدع –إن مل نق  طفولة  –من جراء صدمة تعود إىل شباب 

 ولع  هذا ما جع  ويرب 3." على توليد صور معينة بأساليب خمتلفة  ،إحلاح الالوعي
 
 
 
 
 

 Weberية لتحديد املوضوعة املركزية جعألهنا متلث  مر  ،يهتم بالسرية الذاتية لألديب
نصوص حىت يتم رصد فهو يلح على ضرورة البحث يف ال ،و من مثّ  .عمله األديب  يف

 4.والذي يشك  يف اجلوهر املوضوعاتية األساسية ،احلدث املتواتر

                                                 

ص ،1990 ،لبنان ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،املنهج املوضوعي نظرية وتطبيق، سنح عبد الكرمي 11
13 . 

 .151ص ،يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد إشكالية املصطلح ،يوسف وغليسي 2
 

  .28ص، 1929سنة  ،1ط ،الرباط ،شركة باب  للطباعة والنشر والتوزيع ،املوضوعايت ، النقدسعيد علوش 3
4  voir Jean-Paul, Weber ,Domaines Thématiques ,éd : Gallimard ,Paris,1963 

 P 13  . 
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اليت تشك   (أو اللثيمة( يبحث عن املوضوع "م فالنقد املوضوعايت وبناء على ما تقدّ 
 Jean Pierreبه جان بيري ريشار  وهذا ما اهتمّ  1."كتاباته  الكاتب و تظهر يف

Richard ،  ّيف الشعر، وخباصة يف كتابه »املوضوع«ه وجه جهده لدراسة حيث أن
مبدأ تنظيمي " ه فيه املوضوع على أنّ  ف، والذي عرّ »الرميالعامل املتخي  ملا «املوسوم بــ 

. لعامل ما التشك  و االمتداد من حولهحمسوس، أو دينامية داخلية، أو شيء ثابت، يتيح 
ى يف مظاهر ة اليت تتبدّ ة اخلفيّ و األهم يف هذا املبدأ هو القرابة السرية، تلك اهلويّ 

اتية من منظور ريشار من خالل وعو انطالقا من هذا التعريف تتحدد املوض 2."دةمتعدّ 
 : العناصر التالية

 . املوضوعاتية ةاملوضوع مبدأ النطالق الدراس -أ
 من املفاهيم "  Sensation"إذ إن احلسية  ،أن يكون املبدأ حمسوسا -ب

 .ليت ينهض عليها املنهج املوضوعايت األساسية

 
 
 
 .التفاع  والتجانس بني العناصر الداخلية ملوضوع العم  الفين  -ج
 .وميتد ،قد يتشك  حوله العامل، املوضوع شيء ثابت -د
ات ة اليت تتخذ عرب املوضوع صورا وجتليّ العالقات اخلفيّ ة على حتي  القرابة السريّ  -هـ 

 .عةمتنوّ 

                                                 

 125 ص ،1999سنة  سوريا، اب العرب، دمشق،حممد عزام، املنهج املوضوعي يف النقد األديب، دراسة منشورات احتاد الكت5
                      . 

2 Jean Pierre Richard, L'univers Imaginaire De Mallarmé,éd: Seuil,Paris,1961  P 

24 . 



 11 

وال سيما أن تكراره هو الذي ، ضوع هو مبتدى ومنتهى املوضوعاتيةفاملو  ،و كما يبدو
 " عليه و. للنص األديبة جيع  منه الزمة يلج من خالهلا الناقد أو القارئ إىل العوامل اخلفيّ 

 ،النص ة اليت يتبلور عندها احلدس بالوجود الذي يتجاوزالنقط –يف النص  –فاملوضوع هو 
يشري مصطلح املوضوع ...ارهويف ذات الوقت ال يوجد مستقال عن الفع  املؤدي إىل إظه

 "العامل –يف  –الوجود "إىل ك  ما يشك  قرينة متميزة الداللة يف العم  األديب عن ... 
معىن كلمة ما من  وقد يتغرّي  ،الكلمة اوزاملوضوع غالبا ما يتج غري أنّ  ...اخلاص بالكاتب

، إذا والقيمة االسرتاتيجية للموضوع أ"هو املؤشر األكلثر موثوقية لذلك فإنّ  .آلخرتعبري 
فالقراءة  ،ويعترب هذا املعيار حامسا. "Topologiqueقعية و امل خاصيته، ئناش

يرمسها العم  األديب يت املوضوعاتية ليست إطالقا كشفا بالتواترات ب  هي مجلة الصالت ال
املوضوع ليس حمصورا  والظاهر أنّ  1  " .وعي الذي يعرب عن ذاته من خالهلاتها باليف عالق

 . ب  يتعلق بالفنون واألدب على حد سواء ،يف العم  األديب فحسب
 
 
 
 
 
 
 :تية والمرجعيات الفلسفيةاعو الموض -1

استنادها إىل الظاهراتية بوصفها  غري أن ،عةترتبط املوضوعاتية يف نشأهتا مبؤثرات متنوّ 
دموند إخص رجوعها إىل مؤسسها األملاين وباأل ،خلفية فلسفية ومعرفية كان أساسيا

 الذي طرح يف أوائ  هذا القرن نظريته القائلة إنّ " " Husserl Edmund" هوسرل
                                                 

، عامل املعرفة ،اجمللس الوطين لللثقافة والفنون واآلداب ،ضمن مدخ  إىل مناهج النقد األديب ،النقد املوضوعايت، دنيي  برجنري  1
 . 119 ، 112ص ،1993سنة  ،881
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ينا نوم)مبحاولة حتلي  األشياء كما هي خارج الذات  املعرفة احلقيقية للعامل ال تتأتى
Noumena  )أي بتحلي   ،وإمنا بتحلي  الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف على العامل

، ذلك أن (Phenomena فينومينا  ) الوعي وقد استبطن األشياء فتحولت إىل ظواهر
 1." وعي بشيء ما"الوعي ال يكون مستقال و إمنا هو دائما 

حديد عالقة الظاهرة باإلنسان، نلفي الظاهرتية تعتين بدراسة الظواهر، وبالت و من مثّ 
وهنا تظهر فكرة رئيسية من أفكار  ". إذ أهنا تكشف جوهر الوعي عند هذا الكائن

ك  وعي هو "  :ة، اختصرها هوسريل شخصيا يف عبارة صغرية ال قيمة هلا ظاهرياريّ و الظه
و الواقعية، لقد كانت الفلسفة السابقة، الفكرانية أو التجريبية، امللثالية أ. " وعي لشيء ما

ة بني الذات و العامل، بني الوعي الذي يدرك واملوضوع املدرك تفرتض قطيعة أصليّ 
ة، بصفة متلثليّ  ىل وعي ما، إالّ إة، بالنسبة البتّ  دجينو ومل يكن بإمكان العامل أن (. املدروك)

من التوقف عند هذا احلد و االستنتاج أن العامل ليس بشيء آخر سوى  إذن، كان البدّ 
ك    إنّ ...هنا، يوقف هوسريل الفلسفة على قدميها...اليت وأفكاري عن العاملوع متلثّ جمم

 حالة " ، أي أنه ال يتحدد بوصفه"يمقصد" وعي هو يف جوهره
 

ك، بوصفه  حركة، نشاطا د، خالفا لذلنة، مغلقة على ذاهتا، و إمنا يتحدّ معيّ " داخلية
املعىن  ب  إنّ  ،عي هو مقصدي يف ذاتهو ك    و ذلك ألنّ  2."أو ملركز موضوعه " مرمى"لـ 

 .والفهم الذايت له ،يتكون يف األساس من الشعور القصدي

"     إذ  ،ى فع  الوعي لدى املبدعنيلولع  هذا ما جع  املنهج املوضوعايت يركز ع
ويف . يستدعي التأكيد على أمهية عم  الوعي بالضرورة وجود فكر حول العالقة مع العامل 

سواء أكان  ،ك  وعي هو وعي بشيء ما  جنحت الفلسفة احلديلثة بإقناعنا بأنّ  احلقيقة فلقد
                                                 

، سنة 8املركز اللثقايف العريب، بريوت، لبنان، الدار البيضاء، املغرب، طميجان الرويلي، سعد البازعي، دلي  الناقد األديب،   1
 .811، ص8000

اعة بدار الطليعة للط  ،خلي  أمحد خلي  :ترمجة ،ضمن مداخ  الفلسفة املعاصرة، الظهورية علم مظهرية الوجود ،فرنسوا روجيه 2
 .182 ،183ص ،1922سنة ، 1ط  ،لبنان ،بريوت ،والنشر
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مفهوم العالقة هو أحد املفاهيم  ومن هنا جند أنّ ...أم بعامل األشياء الذي حييط بنا بالذات
وهو يتحدد من ، ا يؤسس ذاته من خالل عالقته معهافاألن .الرئيسة يف النقد املوضوعايت

املؤسسة هذه بالكلثري لتطور الظاهراتية  تدين فلسفة العالقة...ط بها حييخالل عالقته مع م
Phénoménologie  .هبوسرل بـ لقد تأثر باشالرHusserl  ،من  تباعه وتأثر

يت تعيد لا الفلسفة اأهنّ ب  الظاهراتيةالذي عرف  Merleau– Ponty  بونيت بعده مبريلو
جند اهتماما كبريا لألفكار  ،نطلقومن هذا امل 1 " .يف الوجود  essencesوضع اجلواهر

 . من قب  املوضوعاتيني
 

يف وسع الناقد أن يعتمد على الظواهرية يف دراسته لألعمال  "كان  ،و رمبا لذلك أيضا
يف حبلثه عن اجلوهر دون أن يزعم لنفسه أنه يبحث  ،تقي منها توجههافهو يس. اإلبداعية

وهذا يعين .  ر هذا العم  األديب أو ذاكو إمنا يبحث عن جوه، عن اجلوهر الكوين املطلق
الناقد عندما خيتزل املظاهر اليت يتجلى عليها اجلوهر يف العم  األديب ال يلغي خصوصية  أنّ 

فهو يف تكنيس للتفاصي  واخلصوصيات الصغرية إمنا يص  يف النهاية إىل .  هذا العم 
واملنهج املوضوعي يستفيد .  اخلصوصية الكربى اليت يتفرد هبا ك  عم  إبداعي من سواه

فالدراسة املوضوعية تتجه حنو دراسة الظهورات . من الظواهرية مبا حتمله من بنية تعددية 
أعين البنية  ، نهايةالىل البنية الشفافة يف إاملتعددة للموضوع الواحد من أج  الوصول 

ومن .  والظاهراتيةني النقد املوضوعايت ا وثيقا بجهناك تواش وهذا يعين أنّ  2".املفهومية 
.  وعي بالذات والعامل والعالقة بني الذات والعامل الوعي املوضوعيّ  " هذه الزاوية فإنّ 

وملثلث الوعي هذا هو الذي جيع  من الوعي املوضوعي وعيا وثيق الصلة بالوعي 
الفكرة األساسية اليت ميكن  " ميكن القول بأنّ  ،موبناء على ما تقدّ  3" .الفلسفي

                                                 

 .185ص ،ضمن مدخ  إىل مناهج النقد األديب ،النقد املوضوعايت،زدنيي  برجي 1
 .11ص  ،املنهج املوضوعي نظرية وتطبيق ،عبد الكرمي حسن  2
 11ص ،املرجع نفسه  3
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واء كان حمايلثا  أم  س ،من البعد الفلسفي للنقد الظاهري املوضوعايت استخالصها
لعمليات لالظاهرية نفي يعين ال وهذا  ،هي اعتبار اإلبداع عمال ميلث  وعي املبدع، ميتافيزيقيا
ا ألهنّ  ،وهذه مفارقة ينبغي التنبيه إليها ،جتري أثناء تنظيم املدركات يف الوعي يتلالالواعية ا

، جلأوا أحيانا إىل التحلي  النفسياملوضوعاتيني /  ينيالنقاد الظاهر  كيف أنّ   هي اليت تفسر
وهذا ما فعله باشالر  ،أحالم اليقظة البدائية العميقة املرتسبة يف الذات املبدعةأو إىل 

Bachelande    ّالظاهري فنجد طغيان / لنا تطبيقات املنهج املوضوعايتو إذا حنن تأم
وقد يستفيد النقاد من  ،تبارها مظاهر للوعي عند الكتاب املدروسنياالهتمام باألفكار باع
 1."بشك  خاص  Pierre Richardكما فع  جان بيري رشار  ،علم النفس الظاهري

وباألخص على الفلسفة  ،املنهج املوضوعايت ينهض على مرجعيات معرفيةف ،وعليه
يستفيد من علم النفس  ده الوفضال عن ذلك جن ،الظاهراتية والفلسفة الوجودية والتأويلية

 .واللسانيات
 .  و إجرائيا ى املناهج النقدية األخرى معرفياوال شك أن ذلك قد أتاح له بأن يتفتح عل

 
 
 

 :رواد النقد الموضوعاتي 
لقد استطاع النقد املوضوعايت أن حيقق منجزه املعريف و النقدي من خالل جمهودات 

.  هو تنوّع إجراءاهتم و أدواهتماه يف هذا املضمار، جمموعة من الكتاب، و الالفت لالنتب
من مثّ، فنقد جورج بويل، حيل  املوضوعاتية األدبية، حتت رمز اإلملام بالزمن أو بالفضاء " و

بنية عند الكاتب، بينما يدرس نقاد غريه، و بكلثرة، عالقة الشاعر بالعامل أو بالكائن، عرب ال
( و) ريشار،.ب.ج( و) ستاروينسكي،. ا جند جوهكذ :املوضوعاتية املعقدة لعامله

                                                 

ص ، 1990سنة  ،1ط ،منشورات دراسات سال ،عن النقد املوضوعايت يف الرواية والشعر، سحر املوضوع ،محيد حلمداين 1
81. 
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إذ يشرك الذاكرة و ...ويرب، على العكس من ذلك، يف حني حيتاط ميشال كيومار.ب.ج
، بيد أّن ك  هؤالء النقاد يدافعون مجيعا عن حقوق نقد   يف روح التأم  الباشالريةالتخي

 تشك  املنهج ه يففك  واحد منهم، كانت له بصمت ،و مع ذلك 1."أحادي املوضوعاتية 
 : و ميكن أن نذكر منهم ما يلي .املوضوعايت 

 
 :   Gaston  Bachlarغاستون باشالر –أ 

     
يعد غاستون باشالر الرائد الروحي للنقد املوضوعايت، حيث إنّه توّس  باملنهج  

و املاء الظاهرايت ملقاربة عديد املوضوعات، و لعّ  أبرزها الزمن و الفضاء و األحالم والنار 
جع  انشغاله يتوحه باألساس إىل استقصاء معرفة املعرفة،        و إدراك " و هذا ما . 

و لعّ  هذا هو ما قاده إىل خوض . العلم و مالحقة فينومينولوجيا األشياء و الكلمات
، يعني باشالر مهمة االبستمولوجيا، من مث.ن منظور العلوم اإلنسانية جمال االبستمولوجيا م

 مل يكن مستغربا أن حياول ...لقيام بتحلي  نفسي للمعرفة املوضوعية يف ا
 

تبيان األمهية اخلاصة باستقصاء املنهج الفينومينولوجي، الذي يقتضي إلقاء ...باشالر
 إذ بتعلق األمر بالنسبة إىل هذا...األضواء على الوعي بفاع  مندهش بالصور الشاعرية

فالوعي املتخي ، و هو :حقائق  عي ضمن سلسلةن كيفية تسلس  الو الوعي باإلجابة ع
ينفتح على صورة منعزلة ال يتوفر على مسؤوليات عديدة، و على عكس ذلك فبإمكان 

 ا السياق ال يرتدد غاستون باشالريف هذو  2."هذا الوعي  املتخي  أن حيم  معه موضوعاتية

بأنه اختار "  La poètique de la révêrieشاعرية أحالم اليقظة" يف مقدمة كتابه
ت املنهج املوضوعايت ملا فيه من إمكانيات تتيح له حتلي  الصور الشعرية الكاشفة عن حتّوال

                                                 

 .88، ص لنقد املوضوعايتسعيد علوش، ا 1
 , 81،  81، ص  املرجع نفسه 2
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يف كتاب جديد مكّم  لكتب سابقة تتناول التخي  : "و يف هذا الصدد، يقول. الوعي 
تبعا لقواعد . الشاعري، حاولنا إظهار أمهية املنهج الظاهرايت يف دراسات من هذا النوع 

و يعطي . علم الظاهراتية كان علينا إيضاح سريورة وعي الذات املعجبة بالصور الشاعرية 
أمهية ذاتية و دائمة ...هذا الوعي الذي تزيد الظاهراتية احلديلثة إحلاقه جبميع ظواهر النفس 

و املنهج الظاهرايت هذا، مبا . لصور ال حتم  غالبا سوى موضوعية ملتبسة، موضوعية عابرة
لينا من عودة دائمة إىل ذاتنا و بذل جهد استيضاحي يف عملية الوعي، حول يفرض ع

صال مع الوعي املبدع هلذا صورة معينة قدمها شاعر، فهو هكذا يدفعنا إىل حماولة االت
إّن الوعي التخّي ، إذا ما تناولناه إزاء صور منفصلة عن بعضها البعض، من شأنه ...الشاعر

هلذا السبب اخرتت علم الظاهراتية آمال ...للنظريات الظاهراتيةتقدمي مواضيع لتدريس أويل 
مث إنّه من خالل هذا املنطلق،  1."إعادة حتلي  الصور احملبوبة بإخالص، من منظار جديد

يريد يف األساس الوصول إىل فهم مكّونات اخليال البشري عرب اشتغاله على مستويات 
 .و عميقة يف الاّلوعي اجلمعي الصور، إذ إّن أصوهلا تكشف عن أسرار مهمة 

   
يبحث التحلي  الباشالري عن الصور يف أصوهلا البشرية العامة ، فرياها ماثلة " و لذا 

 و يف إعادة الصور إىل فعلها البدئي ...يف العناصر الرئيسية األربعة يف الطبيعة
و هنا     ...نكون قد أعدنا الشاعر إىل مصدر إبداعه، إىل إحتكاكه  البدئي بالعامل 

فهي . تكمن خصوصية الفلسفة اجلمالية الباشالرية و انعكاسها على خصوصية اإلبداع
و هذا  2."تبحث عن خصوصية اإلبداع من خالل إرجاع العم  األديب إىل عنصر واحد
و لذلك،  . يعين أّن اخليال عند باشالر يّتسم بالدينامية، فهو ينزاح عن املادية حنو احلركية

و . ة عنده شكال و جوهرا، ب  إّن اخليال الذي صنعها جيعلها منفتحة داللياكانت الصور 

                                                 

معية للدراسات و جورج سعد، املؤسسة اجلا: ، ترمجة ظة، علم شاعرية التأمالت الشاردة، شاعرية أحالم اليقغاستون باشالر  1
 . 2،  5، ص1991سنة  ،1النشر و التوزيع، بريوت ،لبنان ،ط

 . 19، ص نظرية و تطبيقملنهج املوضوعايت، ، اعبد الكرمي حسن 2
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: األربعة على هذا األساس، استدرك ما وجده من نقص حينما حّل  عناصر الكون 
و يظهر ذلك بوضوح من خالل تأكيده على التعالق بني هذه . واهلواء ،الرتاب، املاء، النار

و الرتاب، املاء و النار واهلواء و    املاء : على األق  بالتحديد ترابط عنصرينالعناصر، و 
املاء " من كتابه " املياه املركبة " و بناء على ذلك، خصص باشالر الفص  الرابع . املاء

سندرس : "و أعرب عن ذلك بقوله . لبيان حاجة اخليال املادي إىل التنسيق" واألحالم 
اصر املتخّيلة، بعض أخالط العناصر حيث اآلن، باعتباره ملثاال على ضروب تنسيق العن

و  -احّتاد املاء واللي  -ارو على التوايل، سوف نتفّحص احّتاد املاء و الن.  يتدّخ  املاء
يف هذا  ة يستوحي،احّتاد  املاء و الرّتاب خباّصة، ألّن حلم اليقظة املزدوج للشك  و املادّ 

و مبزج املاء و الرّتاب خباّصة، . ّوة التنسيق األخري، موضوعات اخليال املبدع األكلثر ق
رات اليت و بالشك، فإّن هذه التصوّ  1."ة نستطيع أن نفهم مبادئ علم نفس العّلة املاديّ 

 بقسط كبري يف التأسيس  باشالر قد أسهمتتضمنتها كتابات غاستون 
 

ّتاب للمنهج املوضوعايت، كما كانت يف الوقت نفسه، سندا ملن جاء بعده أو زامنه من الك
. 

 
 Jean- Pierre Richard: جان بيير ريشار  –ب 

 
يتقاطع ريشار مع غاستون باشالر يف العودة إىل ما هو أصلي يف العم  األديب،      

و الريب أن يساعد هذا املنحى يف تقّصي جوهر وعي الكاتب، و من مّث حتديد السمات 
ويبقى "العميقة للنص، م البنية وهذا بدوره مدخ  مهم لفه. اخلاّصة بالصور اليت ابتكرها

غري أّن حلمه يوجهه . بصورة النص " حنلم " ريشار هنا وفيا لدرس باشالر الذي أرادنا أن 
                                                 

دراسات الوحدة  مركزأدونيس،: علي جنيب ابراهيم، تقدمي: غاستون باشالر، املاء و األحالم، دراسة عن اخليال و املادة، ترمجة 1
 . 115ص  ،8003، سنة1لبنان، ط ،العربية، بريوت
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مبا أّن هذا ، و "عامل ختيلي"بدراسة  فباعتبار أّن األمر يتعّلق. على الدوام مشروعه النقدي 
 –فالسؤال اجلوهري   ses objetsاألخري يرتبط بصيغ العالقة بني الوعي و موضوعاته 

و على هذا  1"."من املوضوع إىل فكرته"يعود بإحلاح عند توضيح العبور –املرتبط بالعالقة 
األساس، ليست غاية ريشار وصف ما تضمنته الفكرة، وإمنا الوقوف على املبدأ الذي 

 .تنطوي عليه 
و يف للموضوع، الذي هو يف هذا اإلطار، ميكن أن نستحضر مفهوم ريشار      

تنظيمي حمسوس، أي أّن املوضوع ال يقوم مبعزل عن العامل ( Principe)اجلوهر مبدأ 
و لذا، كان حمور دراساته تبيني الكيفية اليت حيّس هبا الكاتب العامل الذي من . احملسوس 

العالقة اليت " و من هذه الزاوية، يكون ريشار قد حبث.  حوله، و يدرك من خالهلا أشياءه
 . هذا الفاع  بالعامل  ع  ما، مع موضوعاته الداخلية أو اخلارجية، أي عالقةيقيمها فا

 
 
 

ريشار، تقوم يف كون األول يدرس الصور . ب.ج( و)فالعالقة املوجودة بني باشالر، 
من خالل معمارية عوامل : املنعزلة، بينما يدرس اللثاين األعمال الشاعرية يف جمموعها 

و نستطيع أن نعاين توّجهه من خالل أعماله التالية،  2."املعقدة التخيي  و بنياته العديدة و
 :و اليت نلمس فيها معامل النقد املوضوعايت 

 
 (2191.    )األدب و احلساسية  –    أ 
 

 (2199.)الشعر و األعماق   – ب  

                                                 

 . 153، ص ي  برجيز، النقد املوضوعايت، مدخ  إىل مناهج النقد األديبداني 1
 . 11سعيد علوش، النقد املوضوعايت، ص  2
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 (2112. )العامل املتخّي  ملاالرمي   – ج  
 

 (2111. )عن الشعر املعاصر  دراسات  – د   
 
 .من أج  قرب الناتول  – هـ
 

 (2111.   )مشتهد شاتوبريان  - و  
 
 .مراسالت ماالرمي  –  ز 
 
 (2111. )دراسات عن الرومانسية  –  ح

     
و ما يهمنا يف هذا اجملال هو رصد ريشار للنواة املركزية يف النص، مث حتدبده جلذرها  

دالالت اليت تنطوي عليها الكلمات من خالل اللغة، و تاليا نلفيه يقيم مقارنة بني ال
ضوع مث جنده يوسع بعد ذلك هذا اإلجراء، فيعّممه على مجيع كتابات الكاتب مو . املفاتيح
العامل التخّيلي ) فالنقد املوضوعايت، كما يتبناه ريشار، يف" و من هذه الزاوية،. الدراسة 
للغة، اليت تعترب بالنسبة هو نقد يفض  سرب غور العم  األديب، عرب تداعيات ا( ملاالرمي

هلذا النقد الطريق الوحيد و احلقيقي للتعبري، إذ تتحول ك  قصيدة من قصائد ماالرمي إىل 
رمز، لذلك يعم  الناقد املوضوعايت، من هنا، على كتابة قواعد حنوية ال جمموع كلمات، 

ءة اللفظية فاخليال، يبتعد بقدر اإلمكان عن اخللط بني الكشف الشكلي للعم ، و القرا
إنطالقا من رسم : له، ألّن ما يشغ  ريشار، هو إعطاء ترمجة أخرى ألعمال ماالرمي 

جداول أولية مبحركات اخليال عند ماالرمي، مادام التفكري باجلسد يعطي فكرة شبه كاملة 
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و متآلفة مع اهتزازات أوتار الكمان ملثال، إذ ال تعترب الشعرية جوهر األدبية فقط، ب  
و هبذا الشك ، تتحّدد مالمح 1."أن تتفتق عنها عضوية باحلياة والوجودكن طريقة مي

 .املقاربة املوضوعاتية عند ريشار
فاألمهية اليت يظهر هبا النقد املوضوعايت عند ريشار، هي أمهية "و على أية حال،      

عث فهو نقد جديد ينب. إلظهار وعي يساعد على حتوي  العامل احلسي، إىل مادة روحية 
من مث، تقتضي ك  دراسة . من األصول و من احلساسية، للكشف عن الطبيعة كمادة ختي 

 : نقدية موضوعاتية اجتياز اخلطوات التالية 
 

 .قراءة عم  أو أعمال الكاتب و التنقيب عن بنياهتا الداخلية  – 2
 
 .التعليم على انتظام املوضوعاتية يف جمموع متجانس و متضاد  – 1
 
 .صورة عن الوعي الكتابة عند الكاتب  تكوين – 1
و مع ذلك، فاملوضوعاتية عند  2."معاينة معادلة الصور حلياة الكاتب املبكرة – 1
 .موسومة بالكلثري من السالسة املنهجية Richard ريشار

       
و ينبغي اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أّن هناك أمساء مهمة تصّدرت النقد 

و ميكن أن حنصي . ، فضال عن غاستون باشالر و جان بيري ريشاراملوضوعايت يف الغرب
 :منهم ما يلي 

 
 Georges Poulet :   جورج بويل  -

                                                 

 . 13 ، صسعيد علوش، النقد املوضوعايت  1
 

 .  10سعيد علوش، النقد املوضوعايت، ص   2
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 Jean Rousset  : جان روسي  -
 
 Jean Paul Weber : جان بول ويرب  -
 
 Michel Mansuy  :ميشال مانسي  -
 
 Jean Burgos : جان بريكوس  -

 
 Michel Guiomar :ميشال كيومار -
 
  Jean Stanobinski :جان ستارو بنسكي  -

      
 
 

                 و مّا الريب فيه، هو أّن  النقد املوضوعايت قد اكتسب تنّوعه و ثراءه املعريف
و    و اإلجرائي مع منجز هؤالء النقاد و غريهم، و خباصة استفادهتم من التحلي  النفسي 

 .وعايت مفتوح األفق على مناهج أخرى اللسانيات، مّم جع  املنهج املوض
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 األول الفصل
 

 الحب
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 الثقافة العربية و اإلسالمية في
 

 
 

 

 

  

 

 

 

ذات حضور متميز ملا  يف اللثقافة العربية واإلسالمية الحب تيمةمّا ال شك فيه أّن 
ت بإنتاجها،هي مث إّن السياقات اليت أحاط.تتمتع به من تنوّع يف املرجعيات والدالالت

األخرى،كانت ذات شأن يف حتديد أشكال وأساليب التعبري عنها،سواء تعلق األمر 
ب  .بالنصوص الشعرية أو السردية،أو بالنصوص اليت يتزاوج فيها الشعري والسردي معا

واستنادا إىل هذا الرصيد،سأحاول . 1هناك من الدارسني من اهتم حىت بعالقة النحو باحلب
 .ت الداللية والفكرية للحبرصد التحّوال

 : الحب لغة - 2
و من مث سنجد . ر حلقيقة احلب دون الوقوف على دالالته اللغويةال ميكن تقدمي تصوّ 

و على هذا األساس ". احلب"تنوعا يف معانيه ، و لع  ذلك ما يرسخ اللثراء الداليل لكلمة 
و هو أيضا  .  بني املتحابنيألنه الرابط الروحي  و الوجداين 2" الوداد"قد يدل احلب على 

                                                 

 .1999،سنة1املكتبة العصرية،صيدا،بريوت،لبنان،طحممد كّشاش،احلب واإلعراب،دراسة موازنة بني حنو اجلنان وحنو اللسان، 1

حممد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،إشراف :يط، حتقيق الفريوز أبادي،القاموس احمل 2
 .30، ص1،ج 8005الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت، لبنان، سنة  
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و هنا   1".أو طرائقه أو فقاقيعه اليت تطفو كأهنا القوارير.. معظمه: حباب املاء و الرم " 
من جهة ثانية داللة الطوف ، تني، فمن جهة داللة اإلمتالء ، و ينطوي على داللتني متالزم

ب و ثورانه بة غليان القلألن احملبة غاية معظم ما يف القلب من املهمات، أو ألن احمل" إما 
االهتياج البليغ إىل لقاء احلبيب، تتقدم ك  ما عداها يف النفس من عند العطش الشديد و 

   على الشراب  "احلباب"تطفو عليها مجيعا، كما يطفو عر و مشا
 
 
و قد يرتبط احلب مبدلول اللزوم  و اللثبات واالستقرار، للتأكيد على  2."يتقدم عليهو 

فلم يربح .. .برك " هو الذي " أحب" يف حبه حملبوبته ، و من مث فالبعري الذي ثبات احملب
اإلحباب أن يشرف البعري على املوت من شدة املرض فيربك، ...مكانه حىت يربأ أو ميوت 
و ليس من الصعوبة مبكان الوقوف على . أو أن يغادر مكانه 3"و ال يقدر على أن ينبعث،
إذ ملثلما  4"القرط"على " احلب"الذكر، و السيما حينما يدل معىن جماور للمعىن السالف 

بني قلب احملب و موضوع " يالزم القرط األذن كذلك الشأن بالنسبة للمحب، فلثمة عالقة 
 .و هذا وجه آخر لداللة اللزوم اليت ينطوي عليها ملفوظ احلب 5". حبه

عمق، إذ نلفي من معاين وارتبط احلب أيضا يف املعجم العريب بالداللة على الباطن وال
اخلشبات اليت "مث إن احلب حيي  كذلك على  6."سويداؤه، و قي  مثرته" "حبة القلب"

                                                 

 .31املصدر نفسه، ص  1
، 8001بوعات اجلامعية، اجلزائر،  طاب، إشكالية احلب يف احلياة الفكرية و الروحية يف اإلسالم، ديوان املطعبد احلميد خ 2
 .11ص
 .10، 9، ص 1، ج1922، سنة 1ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان  ط 3
 .18املصدر نفسه، ص 4
 .11عبد احلميد خطاب، إشكالية احلب يف احلياة الفكرية و الروحية يف اإلسالم، ص  5
بد القادر، خمتار الصحاح، حتقيق أمحد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، دار الرازي حممد بن أيب بكر ابن ع 6

 .29، ص8005، اجلزائر، ةاألصال
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يف هذا السياق هو داللة احلب  و الالفت لالنتباه. 1."توضع عليها اجلرة ذات العروتني
 ، ألن تسمية اخلشبات اليت توضع على فتحة البئر باحلب كان بسبب حتملها على التحمّ 

و مواقف  املياه املتدفقة عليها من جرة املاء ، و كأن يف ذلك إحياء إىل حتم  احملب مشاعر 
 .العز و الذلاهلجر و الشغف و الدالل و حمبوبه املتأرجحة بني اإلقبال و 

 
احلِبة : مأخوذة من كلمة" احلب" و إذا رجعنا إىل املعاجم العربية سنجد كلمة

احلبة، ... نبت ينبت يف احلشيش:احلبة: و قي ..اءبزور الصحر "بالكسر، و قي  ، هي
و بالطبع، من الواضح متاما ، أن لفظة احُلب تتشاك  مع   2."مجيع بزور النبات:بالكسر 
لبذور جتسد االنبعاث و الشرتاكهما يف الداللة على احلياة، و خباصة أن ا" احلِبة " كلمة

 3."كما أن احلب لباب النبات  احلب حبا ألنه لباب احلياة" و من مث مسي. التجدد 
ينتج دالالت متنوعة، و تأسيسا على ما تقدم ميكن  "الحب"و هكذا فإن لفظ 

 :رصد بعضها على النحو التايل 
 . صفاء املودة -2
 
 .االمتالء و الطوف -1
 
 .اللزوم و اللثبات -3
 
 .الباطن و العمق -1
 

                                                 

،  1مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرائي ، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان،ج:اخللي  بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق 1
 . 18ص
 .10العرب ،ص ابن منظور، لسان 2
 . 180. ، ص8001القشريي، الرسالة القشريية، حتقيق معروف مصطفى زريق،املكتبة العصرية، بريوت، لبنان ،سنة  3
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 . التحمّ  -9
 
 .االنبعاث و التجدد -1
 

،كالداللة على يف هذا اإلطار دالالت أخرى للحب ن نعاينومع ذلك ميكن أ
 ( االنتفاخ)أو الداللة على التشبع ، 1االحتواء حينما حيي  على اجلرة الضخمة و اخلابية

وهكذا يتبني لنا أن معاين . 2(قطرات الط  على النبات صباحا)و اجلمال و الرقة 
ثراء عندما خترج عن حرفيتها احلب متعددة و منفتحة على بعضها البعض، ب  تزداد 

 .املعجمية إىل آفاقها النصية
 :الحب في العصر الجاهلي -2

، دون الوقوف على صورة املرأة اليت ديد مالمح احلب يف الشعر اجلاهليال ميكن حت
و من مث هذا التصور مل . تتعدد حبسب احلس اجلمايل الذي خيتلف من شاعر إىل آخر

، لى هذا األساس جند املرأة امللثالو ع. ة يف اجملتمع اجلاهلييكن مبعزل عن القيم اجلمالي
 وقة البدينة املمتلئة اجلسم، و املعشاخلصوبة، املرأة الدمية املقدسة، املرأة الشمساملرأة رمز 

ولو مل توجد املرأة على هذه األرض فرمبا وجد العلم املرأة هي روح الفن  "هذا يعين أن 
 ذلك أن اإلهلام الفين هو نفسه قد خلق على .ن يوجد الفنلكن احملقق أنه ما كا ،فقط

ا من ـم...على الناس صورة املرأة و أن لك  لون من ألوان الفن عروسا هي اليت تنلثر أزهاره
و كذلك كان الشاعر اجلاهلي ،  3."ان على هذه األرض أبدع شيئا إال يف ظ  امرأة ـفن

و هو ال .  ظروف الدهر و عاىن مشقاتهفهو رج  بدوي عرف حلو احلياة و مرها و خرب 
يكاد يطرق غرضا و ال ينظم بيتا إال و كان للمرأة وقع خاص و بصمة ميزة تضفي سحرا 

                                                 

 .11ينظر لسان العرب، ابن منظور، ص 1
 .30ينظر أساس البالغة، الزخمشري، مكتبة لبنان، بريوت ،ص 2
 .  185،ص 8002، 1ية، اجلزائر ،طتوفيق احلكيم ، حتت مشس الفكر، دار قرطبة ، احملمد 3
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و . شغ  الغزل حيزا كبريا من الشعر اجلاهلي" إذ . اجلمايل مجاال على إبداعه احلسي و  و
 من وقوف باألطالل، أو وصف : توزعته أحاديث شىت

 
 
 

وما تلثريه يف النفس من  أو الطيف، أو ذكر اهلجر،_حسية و معنوية _ بة ملفاتن احملبو 
يف ظ  واحات النخي  فوق الرمال و أنه نشأ على ظهر الناقة والفرس و ذلك  1."أحاسيس

فهو يصور . خفاقحتت مساء الفيايف الواسعة موقعا على نغمات الطبيعة و رنة احلوافر و األ
أما القصيدة اجلاهلية فهي شبيهة .  يعيش فيها اجلاهليون االجتماعية اليتالظروف املادية و 

بالفضاء الواسع الذي يرتامى حتت عني الشاعر إذ إهنا جتمع أشياء متناثرة غري متالصقة و 
 .ال ملتحمة

هو شاعر حسي يركز حسه يف معىن أو بيت مث ينتق   ،و من مث فالشاعر اجلاهلي
يكون ذلك أثرا من آثار حياته الراحلة املتنقلة اليت قد و . ريعا، و تراه يقفز هنا و هناك س

ن املعاين مل تكن لتستقر يف موضع من املواضع فهو كذلك يف معانيه ال يستقر عند معىن م
هو على ظهر  وف العريب على الطل  حلظة،يقف ا يقحينم"ولذا .ال يطي  املكوث فيهو 

وقفة قصرية متأل النفس حزنا مث ...لةمتأهبا للتحّول واالستمرار يف الرح أو ناقته،جواده 
لذلك   .حزن على ما مضى،وشجن على من فارق،مث انصراف إىل وجهة جديدة : شجنا

هي   و" نوستاجليا"إنّه لون ما نسميه .إنّه أشبه شيء برثاء احلال...كان الغزل عقيب البكاء
 إليها املتذكر، حين وصارت مع تطاول العهد مرة املذاق، ك  ذكرى كانت لذيذة يف حينها،
هو التمازج احلاص  بني  وما جننيه من هذا املوقف...ويف نفسه حسرة االنقضاء والفوت

و إن  حىتّ . وبكاؤه بكاء هلا .حتول حتمي يف املرأة وك  حتول للمكان إمنا هو .املرأةاملكان و 

                                                 

 . 110،ص  1عبد العزيز نبوي ،دراسات يف األدب اجلاهلي، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع،القاهرة،مصر،ط 1



 28 

قة شكال ورمبا كان استحضار املرأة هبذه الطري 1. "جاء  الشعر حافال بأوصافها وحماسنها
 .من أشكال تلطيف قساوة الفقد واحلرمان مبفاتن اجلسد اجلمي 
منطلق امه و فهي مصدر إلهل. و لقد جع  الشاعر اجلاهلي من املرأة عروسا لشعره 

للسانه، إذ أحّب فيها اجلمال الفطري و عشق ألجلها ك  ما قد يذكره هبا سواء أكان 
موجودات تتص  كان املكان فهو حيوي كائنات و   يافأ. حجرا أم طلال باليا أم ناقة أم غزاال

فنظم فيها الغزل ليشبهها بك  ما هو  .ما ختتزنه من صور يف ضمري الشاعرباملرأة و بك  
و         مثني و مجي  يف عينه مصورا لنا نشيد الوصال، آالم احلرمان و أنني الفراق

 .اهلجران
ر من ملث  األثايف و النؤى الدياسوى ما بدا من آثار " و الطل  ليس        

لة بالطل ، حيث كان مقر و احلب يف اجلاهلية شديد الص...واألحجار و ما إىل ذلك
يتملث  عنده الشاعر  جدان،لثار يقظة و و فلما غابت عنه أصبح م .نعيم اللقاءاتاحلبيبة و 

ما لقاء بني ...الطل " و من مّث فـ. 2"رحيلها املوجع، فيتتبع األثر و يبكي و يستبكي
إنّه اجلدل بني الغياب .درس،بوصفه شيئا ماديا،وما ال يزال باقيا،بوصفه مادة نفسية

غائب عن ( الطل )ذلك أّن املنزل ...هو رماد،لكنه يف الوقت نفسه،مجر.واحلضور
ميأل : لكنه ماض استقبايلّ _ فالطل  ماض .نفس الشاعر_ املكان،لكنه حاضر يف النفس 

_ نوع من اللقاء ثانية مباٍض :ى الطل  نوع من إعادة إنتاجهالبكاء عل...احلاضر  بذكراه
انطباع،حيث يستحضر بالكالم اللقاء _ والشاعر حيول هذا اللقاء إىل انفعال .حاضرٍ 
 عليه فلقاء و  3."لقاء مع احلبيبة لقاء الشاعر مع الطل  هو يف الوقت نفسه،...األول
 
 

                                                 

،سـنة 1حبيب مونسي،فلسـفة املكـان يف الشـعر العريب،قـراءة موضـوعاتية مجالية،منشـورات احتـاد الكتـاب العرب،دمشق،سـوريا،ط 1
 .18،ص8001

 .   12،19،ص  1932،سنة 1غريب، اجلاهلية، مناذج حمللة،  دار اللثقافة، بريوت، لبنان،  طجورج  2
 . 11،18، ص 1،1929، كالم البدايات ، دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ، طسأدو ني 3
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، و استحضار هلا يف حلظة جامعة مل امللثالو لقاء مع حبيبته يف عاالشاعر مع الطل  ه
 ب وجدنا نغمة األمل أوضح من نغمةإذا قرأنا شعر احل" غري أنّنا .بني احلزن والفرح

ولكن التجربة حينما .وليس معىن ذلك أن احملب ال جيد جتربة املتعة والبهجة.السرور
اعر مبا فقده عاملا ومن أج  ذلك تغىن الش.يتعمقها الشاعر تذوب إذا فكر فيما مل حيصله

وهلذا،إذا كان الطل  عالمة على الفقد،فهو يف الوقت  1."بأّن ما فقده أج  وأهم ما وجده
 . نفسه، وص  بني احملب وحمبوبته

و يف ك  مظاهر الكون اجلمالية يف  و لقد رأى الشعراء العشاق املرأة يف الطل ،
اهلم كروها يف اللي  الطوي  و حها،و تذ حضورها و يف غياهبا ، عشقوها يف جسدها و رو 

و          لقد كانت هدفا يرام بلوغه،. و عاشروها واقعا و خياال، جسدا و طيفا. العسري
 .و إبقائها يف زمن احلاضر الذي غابت فيه تذكره للقبض على ذكراه،

ال يستحضر املاضي  وهو يقدم الطل ، املبدع اجلاهلي،" يرى حسن مسكني أّن      
ـرج بزمنه اخلاص، الزمن ، ليخحلاضر و اآليت، و كلثريا ما ميزج بني ك  ذلكفحسب، ب  ا

حيث يغدو الطل  صورة من صور احلياة بدل املوت .: ، الذي جيسد حياته املتميزةالشعري
رموز دالة، مشبعة بدالالت و اخلراب و الغياب، يتم ذلك خبلق بدائ  فنية، هي عبارة عن 

فقد يطول .هكذا غدا مشهد الطل  فاحتة تقليدية للقصائد و  2."، والصوت و اللوناحلركة
 . و فيه داللة و إحياء خيص الشاعر الوقوف على البقايا البالية،

                                                 

 .122،ص1929مصطفى ناصف،اللغة بني البالغة واألسلوبية،النادي األديب اللثقايف جبدة،اململكة العربية السعودية،سنة 1
،  1، بريوت ، لبنان ، ط  ب، املغر ءحسن مسكني ، اخلطاب الشعري اجلاهلي،رؤية جديدة، املركز اللثقايف العريب، الدار البيضا 2

 .51، ص  8005سنة 
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و و احلالة االنفعالية حبسب املعتقد أّما منظر الوقوف فزمنه خيتلف من شاعر إىل آخر 
و    ، إذا حضرت املرأةضعها املمتع إال ال تكاد جتد احلياة عند الشاعر و " و .الوجدانية

و           ،و موقدة ملتعة اللقاء، ـاءاهتا، ذلك أهنا واهبة للخصب و النماءسكنت  فض
 ذه األخرية عن الفضاء القدمي، كسر الوحدة اليت عاشتها الذات بعدما غابت ه

لذات سريهتا ، فكان لزاما أن تستعيد افضاء آخر بعيدا  عن القلب و متعهسكنت و 
زمن ـأي أن  حضورها أو ق  استحضارها يف هذا ال. ، وعجيب ركة و قول جديدالقدمية، حب

إنه استحضار لزمن احلـب، واملتعة، و حضور أليام الشباب و : لة ر من دالـبالذات له أكلث
حت املرأة موضوعا ذا أمهية وبذلك أض 1."مقوماهتاي للحياة اإلجيابية و أ :الفتوة، و القوة 

رد حمطة يطرقها الشاعر لريح  عنها قاصدا حمطة أخرى، أو كانت ، ال يهم أكان جمبالغة
 .هي املراد من ك  شعره 

 د من خالله الشاعر اجلاهلي حّبهولقد كان الطل  فضاء ملثاليا جيسّ         
للمرأة،انطالقا من التذكر والتأم  فيما مضى،فتحضر احلبيبة بوضوح يف املقدمة الطللية  

وألّن الشاعر كائن اجتماعي يتأثر مبا حوله و يؤثر فيه،  .البني كاشفة لوعة الفراق،وحسرة
فهو حياول رغم ذلك  التحرر من قيود الطل  و االنطالق فينتق  من املشهد اجلامد و 

من هنا جيوز لنا .م  و ختلع عنه احلزن والبؤس النشاط و األ الساكن إىل احلركة اليت تعيد
على الشاعر  -طالق ما هو موجود إىل ما هو منشوداألدب عامة هو االن –تطبيق النظرية 

 العريب القدمي و شعره فهو ينطلق من تلك البنية الصحراوية العميقة و العقيمة 
 
 
 

                                                 

 . 55،  51، ص  حسن مسكني ، اخلطاب الشعري اجلاهلي،رؤية جديدة 1
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ومع ذلك،يبقى .ضدها أو لتجسيد صورة املرأة اليت تؤشر على اخلصوبة لتجسيد
أّن  " ر اجلاهليوالالفت لالنتباه يف الشع.اجلسد منطلقا للحب عند الشاعر اجلاهلي

احلديث عن املوت يقرتن باحلديث عن املرأة يف سياق واحد،فكأّن الشعور بالفناء يوقظ يف 
_ النفس الرغبة يف املقاومة املتملثلة يف استمرار النس ،وبذلك تكون املرأة يف سياق املوت 

و عليه  1."تعبريا عن احلنني املضمر إىل االستمرار واخللود_حبيبة كانت أو غري حبيبة 
النزعة املادية على تصور الشاعر اجلاهلي ،نلفيه قد ضّيق على نفسه نطاق فبسبب  غلبة 
الالستقرار ال جيد الشاعر اجلاهلي فسحة للتأم  الطوي  و وأمام هذا .عملية التخي 

ليتحول عنده . العميق، فنراه يعمد  إىل الصور القريبة و يكلثف مادة تشبيهه و تصويره
مث  .راكم ألفاظ و تشبيهات أكلثر ما ينطلق يف عامل االبتكار الشخصي البعيد اخليال إىل ت

 .المرأةإجياد ما هو موجود يف أحسن صورة يراها، و هي إن ذلك دفعه إىل حماولة 
و يف هذا السياق، نالحظ أن اخلطاب الشعري العريب القدمي يف تصويره للمرأة كان 

يف معظم ما قاله يف الظاهرة الغزلية ال يهتم باملرأة إال شعرا أنلثويا  ال نسويا أي أن الشاعر 
كما راح الشعراء ينوعون يف . يف اجلانب الفاتن بوصفها حيزا للمتعة و موضوعا للذة

العنصر األساسي  يف ذلك حدود لدى بعضهم، فهي تبقىوصف املرأة احلبيبة و إن كان 
 .على زمنها الضائع  الذي يدفعهم إىل زيارة الطل  للوقوف عليه، و البكاء

عند شعراء  أول ما يلفت النظر يف مجالية املرأة،"  : يرى أمحد حممود خلي  أن
 ، لكن ختاذ اجلسد حمورا للتذوق اجلمايلاجلاهلية هو الشغف الشديد هبندسة الشك ، و ا

 
                                                 

،سنة 803الوطين لللثقافة والفنون واآلداب،الكويت،رقم  وهب أمحد رومّية،شعرنا القدمي والنقد اجلديد،اجمللس 1
 .895،ص1992
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و بذلك يكون قد وقف الشعراء عامة عند ك  زاوية  1."  على حنو تفصيلي جتزيئي

املرأة و احتفوا باجلزئيات احتفاء كبريا ، فصوروها تصويرا دقيقا،و التقطوا الصغري و من زوايا 
الكبري، و فصلوا يف لوهنا و عينيها و رائحتها و أسناهنا مربزين بذلك مزاياها اجلسدية 

 .واجلمالية فوصفت من أعلى رأسها إىل أمخص قدميها 
 و يف هذا جند امرأ القيس. األنيق  هذا التفصي  هو ملمح يؤدي بالشعراء إىل التشبيه

 فليس . هلا يف وصف الشيء الواحد ، و مكلثرا جميدا للوصف و مبتكرا للتشبيهات
ويف هذا  2."من الشعراء من تشعر بقوة شخصيته يف شعره ملث  امرئ القيس "

 :السياق، يقول
 

 

، و ما كانت تبلغه من التنعم فقد ذكر امرؤ مثة، إذن، وصف لزينة املرأة و مجاهلا        
بأبيض خالص،  أما اللون فليس ،بها  و سالستها فبدت مرآة مصقولةالقيس  صفاء ترائ

و هذا ما  . ة حمببة و هي األحسن للون املرأة، إذ تشوبه صفر ب  هو أكلثر مجاال و خصبا
 من مث فهي صورة و . ل و الصفرة حتي  على اخلصوبة سيجع  البياض يشري إىل اجلما

                                                 

أمحد حممود خلي  ، يف النقد اجلمايل، رؤية يف الشعر اجلاهلي ، دار الفكر ، دمشق ،  سوريا ، دار الفكر املعاصر، بريوت ،  1
 .11،  ص 1992، 1لبنان ، ط

 .122،  ص  1993اهلي ، دار الفكر العريب ، مصر ، سنة حممد هاشم عطية  ،األدب العريب و تارخيه يف العصر اجل 2
 . 12، 15، ص1952، سنة  5ديوان امرؤ القيس ، حتقيق حممد أبو الفض  إبراهيم ، دار املعارف، القاهرة ،مصـر ،ط 3

 ة  اض  ف  م   ر  يـ  غ   اء  ض  ي  ة بـ  ف  ه  ف  ه  ُ  ـم
 ة  ر  ف  ص  ب   اض  ي  البـ   اة  ان  ق  الم   ر  ك  ب  ك  
 يق  ت  تـ   و   ل  ي  س  أ   ن  ي ع  د  ب  تـ   و   د  ص  ت  
 شاح  ف  ب   س  ي  ل   م  ث  ر  لا يد  ج  ك    يد  ج   و  
 م  اح  ف   د  و  س  أ   ن  ت  الم   ين  ز  ي   ع  ر  فـ   و  

 ل  ج  ن  ج  كالس    ة  ول  ق  ص  ا م  ه  ائبـ  ر  تـ   
 ل  ل  المح  ير  غ   اء  الم   ير  ا نم  اه  ذ  غ  
 ل  ـــف  ط  م   ة  ر  ج  و   ش  ح  و   ن  م   ة  ر  اظ  ن  ب  
 ل  ـــــط  ع  م  ب   ال   و   ه  ت  ص  ن   ي  ا ه  ذ  إ  
ٍ  ث  أ    3ل  ك  ث  ع  تـ  الم   ة  ل  خ  الن   و  ن  ق  ك    يث 
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" ، يعرب عن مث إننا نلفي امرأ القيس، باملوازاة مع ذلك. حلياة للمرأة الطافحة باإلشراق و ا
عاشق تآكال و يبدو مسريا جتربة احلرية اليت يتآك  فيها الجتربة العذاب يف احلب أو  

ريته إزاء عاطفته، لقد فقد الشاعر إرادته و ح. ، كأهنا كتبت له يف قدر الشقاء بعواطفه
 ، أنفحبه يكاد أن يصرعه... ى اهلالك ، حىت تكاد أن تشرف به علزرهجتفغدت جتزيه و 
هو خياطب ما يفصح عنه الشاعر و  ،هذا فعالو  1."ة املوت يف جتربة احلبيدعه يعاين جترب

 :خياطب حبيبته فاطمة 
 

 ل  ل  د  بعض هذا الت   الا ه  م   أفاطم  
 يل  ات  ق   ك  ب  ح   ن  ي أ  ن  م   ك  ر  غ  أ  
 

ٍ  أ  ي ف  م  ر  ص   ت  ع  م  ز  أ   د  ق   ت  ن  كا   ن  إ   و     يل  جم 
 2ل  ع  ف  يـ   ب  ل  ي الق  ر  م  أ  ا ت  م  ـه  مـ   ك  ن  أ   و  
 

حينا باحلس الغريزي و " و انطالقا ما سبق ، ميكن القول إّن امرأ القيس تناول املرأة 
و        تفاؤهلا فه منها رمزا ملوقفه من احلياة و و رمبا كان موق. حينا بالشوق و احلنني 

اة سعادهتا ، فإذا هاجرت املرأة و رحلت ، بكاها و رثا بعادها و حن إليها ، شاعرا أن احليـ
 عامل تعصف فيه روح ست سوى طل  مهجور و آثار عافية و إثـرها ، لي
 
 
 
 

                                                 

اللبناين ، بريوت ، إيليا احلاوي ، يف النقد و األدب ،مقدمات مجالية عاّمة وقصائد حمللة من العصر اجلاهلي  ، دار الكتاب  1
 .129، ص  1،ج 1922، سنة  5لبنان ، ط

 .  11، 18ديوان امرؤ القيس ، ص 2
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و هذا يؤكد أن الشاعر ال ينساق فقط يف حبه  وراء االشتهاء اجلسدي 1." الوحشة 
مث " ، و إمنا يبحث أيضا عن الدفء الروحي حىت أنه يقدم ، أحيانا ، املرأة يف صورة امللثال 

و هـذا  2."الشمس اليت تضيء الظالم ، و تبدده :ملعبودة األم رن هذا االكتمال بصورة اـيق
و مل يقف الشاعر .مقدسة هـذا يعين أننا أمـام امـرأة ، وباألحـرى حبيبـة مشـرقة ، مجيلة ، و 

 ملعان و اجلاهلي عند وصف دقة اخلصر، و ضمور البطن ، 
الشعر جليد و ن جسدها اخلد و العينني واالصدر و نقاء اللون الصايف ،ب  وصف أيضا م

يؤدي لك  عضو ملثاله هلا عضوا عضوا و ملمحا ملمحا ، و إنه يتناو . " الفاحم السواد
لذلك  3. "بالوصف و التشبيه ، حىت ليخي  إلينا أنه ال ميكن أن يتحقق ملثال من دونه

مل يقف عند أي صفة حسن معنوية ، ب  كانت ك   أن نالحظ أن الشاعر" بوسعنا 
وقد راح يقف عند ك  عضو . حمبوبته هي الصفات احلسية احملض  الصفات اليت لفتته يف

منها من فرعها إىل أطرافها ، فيعطينا صورة للملث  األعلى لك  عضو ، و من جمموع  ذلك 
و     تتكون صورة امللث  األعلى للجسم كله ، و من كان الشاعر يف تصوره للجمال 

 4."تصويره له على السواء
 
 
 

                                                 

عفت الشرقاوي ، دروس و نصوص يف قضايا األدب اجلاهلي ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت ، لبنان ، ص  1
801  . 

وذجا ،جملة العرب و الفكر العاملي ، مركز اإلمناء القومي ، بريوت ، امللثال املقدس ،الشعر اجلاهلي من: قصي احلسني ، املرأة  2
 . 20، ص  1998،سنة  19،80: لبنان ، العددان 

 .  131، ص 1إيليا احلاوي ، يف النقد و األدب ،مقدمات مجالية عاّمة، ج 3
ار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، سنة عز الدين إمساعي  ، األسس اجلمالية يف النقد العريب ، عرض و تفسري و مقارنة ، د 4

 . 111، ص  1998
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د طرفة بن العبد يشبه شعر حبيبته بالنبات الطوي  يف األرض و يف هذا اإلطار جن

ي اسرتس  عليه شعر احلبيبة غزيرا، و ليست هذه األرض سوى جسدها الذ اخلصبة ،
 .  ، و أملس الذؤابة طويال

      
   د  ار  ا و  ه  نـ  م   ن  ي  نـ  تـ  ل ى الم  ع ُ  و
 

،ب  الن   ُ  نـ  سح    ٍ  أ   ت  ،ث   ر  ط  ب  س  م   يت 
1 
 

 يبات قد كلثرت عند الشاعر اجلاهلي، فإن النموذج يظ  أمساء احلب و إذا كانت
طويلة القامة، ذات بشرة صافية كالذرة، أو : ، فهي امرأة منطية أو ملثال واحدا

الشفتني، و هي داكنة .  ، و جيد غزالةمضيئة إىل صفرة، هلا عينا مهاة ، بيضاءالشمس
و    ا صبوح حييطه شعر أسود فاحم طوي ، و وجهه. ، براقة األسنانمتي  للثتها إىل السواد

و مع ذلك  .، الرمزـذه  املرأة الدمية، امللثالورة هـزير، ليتم تكام  األلوان و تناسقها يف صـغ
فصورة املرأة امللثال يف الشعر اجلاهلي ال تنفص  عن صورة املرأة الواقع ب  إهنما ثنائي 

ة واحدة ، تسلي مهوم الذات ، و ليس األمر هنا جمرد حديث عن امرأ" إذ . متكام  
متسح عنها عتمة الزمن ، ب  إهنا املرأة الرمز اليت تتنوع بتنوع املكان و الزمان و املشاعر 

تعيد للحياة  املرأة اليت( و علياء  أمساء و هند و الرباب ، و ليلى و بلثينة ، و فرتين : ) إهنا
متنحها خصوصية و ا خميلة الشاعر و يف فضاءات تنسجهاجلديد  -، و بريقها القدمي متعتها

اسـم  ط ، أو التحديد الذي حيصرهايفـميزات  جتع  منها ذاتا  منوذجية عصية على الضب
 .ومتكّررة 2" معني أو صورة واحدة منطية ،

 
 

                                                 

 . 13، ص8001، سنة  1محدو طماش ،دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، ط:ديوان طرفة بن العبد ،حتقيق 1
 .55حسني مسكني ، اخلطاب الشعري اجلاهلي ، ص  2
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وصف احملاسن اخلارجية املرئية  و الالفت لالنتباه يف الشعر اجلاهلي هو هيمنة 

غالبة على النصوص جسدية، إاّل أهنا ختفي وراءها الصفات احملسوسة ،إذ إّن الصفات الو 
 .املعنوية ، فيعمالن معا على اكتمال املرأة امللثال،و ارتقائها إىل الصورة املنشودة

و مكانة اجتماعية عالية تدل على  ، و حبيبات الشعراء كلهن كن ذوات مستويات
 دة ، فصاحبة هذا أو ذاك كانتو قد اتفقوا على ميزات حمد. اقرتاهبن من مستوى امللثال 

و الدلي  على ذلك ما جيري عليها من . منعمة، حمالّة، ثرية، كسول ، و خمدومة 
و   حلي و خالخي  يف ساقيها و ما تزّين به حنرها من جواهر  و خريات تبدو على حمياها 

 :ويف هذا اإلطار،يقول األعشى.معصميها
 

 1 ل  ج  ز   ق  عشر   يح  ر  ب   ان  ع  تـ  ا اس  م  ك    ت  ف  ر  ص  ا ان  ذ  إ   اساا سو  و   لي  لح  ل   ع  م  س  ت  
 

 
 

          :و يقول أيضا 
 اه  د  د  ش  ت   ال  و  ا ل  ه  ع  ر  ص  ي   اد  ك  ي  
 

ل  س  لك  ا تها  ار  ج   لى  إ   وم  ق  تـ   اذ  إ   
2 

 

، و املرأة عنده تصيب احلليم حبديلثها، و تفتنه حبسن صورهتاأما حكيم الشعراء زهري ف 
 :، فيقولأساورهات حليها و أصوا

 
 

                                                 

 11، ص  1ار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان، ط مهدي حممد ناصر الدين ، د:ديوان األعشى الكبري، ميمون بن قيس ،حتقيق 1
.  

 .119ص  ديوان األعشى الكبري، ميمون بن قيس ، 2
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 ىض  ي م  الذ   ان  م  في الز   ىم  ل  س   ر  ك  ذ  أ  و  

  ٍ  ه  ذ  ل  يـ   يث  د  ح  ل  با   يم  ل  ي الح  ب  ص  ت   و 
 

 ج  ه  و  ع   ة  ر  س  األ   اد  ت  ر  تـ   اء  ن  يـ  ع  ك   
 1ج  ل  م  د   ك  ر  ح  ت   و  أ   ي  ل  ح   ات  و  ص  أ   و  
 
 
 
 

 
    : و مل خيرج النابغة عن هذا اإلطار فهو القائ 

 
 2د  ق  الم و  اب  ه  الش   ك    د  ق  و  تـ   ب  ه  ذ    اه  ر  ح  ن   ن  ي  ز  يـ   ك  ل  س   في   ظم  الن   و  

 2د  ق  الم و 
 

وإذا كانت املرأة جتّم  صورهتا باحللي لتبدو يف أوج زينتها و هبائها،فإّن      
الشاعر،أيضا،ال يرتّدد يف استخدام ك  ما يساعده على طرق قلب معشوقته،واخرتاق 

 .    ةحضورها املسّيج بالرقاب
ولذا ،حرص الشاعر اجلاهلي على رسم حمبوبته يف أحسن صورة جاعال منها       

خي   يشكو عبودية العاطفة ، و قد" و لكن قد . أمج  النساء ، و أكلثرهن سحرا و تأثريا
إليه حينا ، أنه حر، يسفه آراء الناس و يقتحم حدودهم ، لكنه ألفى ذاته ، فجأة ، مغلوال 

 مث إّن العق  هو احلارس لشخصية  3."ه و شكه و ريبته بعاطفته و عذاب

                                                 

، ص  1911، سنة  1علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، ط:ديوان زهري بن أيب سلمى ، حتقيق 1
18،11 .  

 .111، ص 8001هلالل ، بريوت ، لبنان ، سنة علي بوملجم ، دار مكتبة ا:ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق 2
 

 . 131،ص  1إيليا احلاوي ، يف النقد و األدب ، ج 3
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و يف هذا املضمـار يقـول .الرج ،فإن غلب تأثري املرأة على العق  فقد غلب الفرد عامة
 :     "غفارة "األعشى يف 

 ن  م   و   ذل   ن  م   يك  ض  ر  تـ  
 

 1هار  ر  غ   ه  ط  ال  خ  م   ن  س  ح   
 

    
 

و الطافح باألنوثة و الرقة يتحرك، ذا ذلك اجلسدفها هو  "هريرة"أّما صاحبته     
  :     فيقول 2."ميشي يف دل و إغراء،  فيسلب الشاعر عقله و يأسر قلبه

   
 هاض  ار  و  ع   ول  ق  ص  م   اء  ع  ر  فـ   اء  ر  غ  
 

ٍ  م  ا ك  ين  و  ي اله  ش  تم  ٍ    ي ج  الو   ي  ش  ا يم 
ل  ح  الو  

3 
 

، فتفنت قلبه حبسنها ، فينصاع هلا  و هكذا ، فاملرأة تأسر الرج  جبماهلا ال بقوهتا
 .مسلوب الروح 

عجز الشعراء عن صنع واقعهم و عاملهم املرجو جعلهم يلجأون إىل   ال شك يف أنّ  
مستعملني بذلك قدراهتم على اخليال إضافة إىل ما  -يف النوم و اليقظة–صناعة األحالم 

فكان الشاعر يلوذ . الرفيع و غريهايتمتعون به من ملكة اللغة الراقية و ملكة الذوق اجلمايل 
 باحللم ليفكك صورة احلاضر إىل أجزائها الصغرى ليعيد تشكيلها وفق هواه فينشر "

                                                 

 .  33ديوان األعشى  ، ص  1

 .12أمحد حممود خلي  ، يف النقد اجلمايل، رؤية يف الشعر اجلاهلي  ، ص   2
 . 119ديوان األعشى ، ص   3
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عليها ألوان املاضي و عبقه و ليعادل باحللم طيف احلبيبة أو خياهلا الزائر، بطش 
هذا  1."ااهلجر بلطف الوص  و خشونة احلاضر برفق املاضي و متنع األحداث باستسالمه

 فزيارة طيف املرأة له يبث يف داخله الفرح و يستأنس  ةما سيضمن للشاعر راحته النفسي
شعر عنرتة الذي يبعث املسرة  من مكمن الدهشة اجلمالية يف " ويف هذا املعىن جند.به

 بيبة يف إطار رغباتالذي جيلو احل( املصطنع)حساسية املتلقي يتكئ كلثريا على الطيف 
لكن ما هي إال حلظات حىت خيتفي الطيف فينكسر فرح الشاعر  و 2."الشاعر

اجلاهلي،ويتبدد أمله و رجاؤه ليكتشف أن تلك الزيارة جمرد سراب و تذهب نفسه حسرات 
ولذلك،كان . لتيقنه أن املرأة اليت زارته مل تكن إال ومها و خياال يف حلم نوم أو حلم يقظة

و فوته و اللّذة      ه د  خيشى مطله و خياف ليّ زور احلبيبة من غري وع:"طيف اخليال هو 
قاطع  من وص    إنه، و يتضاعف هبا  االلتذاذ  و االستمتاع ! حتتسب و مل ترتقبفيه مل 

و اجتماع بني      هو لقاء  و ..بذل من ضننيو  و زيارة من هاجر و عطاء من مانع 
و أنه متتع و ... اطالع عليهما منع منهما و ال خيشى ال يشعر الرقباء هبما و ال  عاشقني

بيد   ...و ال عار   تلذذ ال يتعلق هبما حترمي وال جترمي و ال يدنوا إليهما تأثيم و ال عيب 
 له و إمنا هو  حمال و زور و ال انتفاع مبا ال أص أنه باط  و غرور و 

 
 

                                                 

و الصورة الفنية ، القدامة و حتلي  النص  ،املركز اللثقايف العريب ، الدار البيضاء ،  عبد اإلله الصائغ ، اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي 1
 . 11، ص  1993، 1املغرب ،  ط

 .89، ص  ملصدر نفسها 2
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الشوق ألنه سريع الزوال وشيك االنتقال يهيج ..و ك  ختي  فاسدكالسراب الالمع  
أو   1"الساكن و يضرم الوجد اخلامد و يذكر بغرام كان صاحبه عنه الهيا أو ساهيا،

 .حمروما
اجلسد، مث من اللواحق النفسية  و عليه فانطالقة احلب عند اجلاهلي تكون من     

. االستقراري الواحة و املاء وهي اجلمال ، واخلصب و وتظ  املرأة بالنسبة إليه ه. الذهنية و 
 الزماين اقعي و تنتق  من احليز املكاين و صورهتا خترتق الواقع إىل الالو  مث إن

إىل احليز الالمكاين و الالزماين من الالشعري إىل الشعري ، و بالتايل فمن الوجود إىل 
و هذا ما عرف . فالعامل جمسد لكن جيعله باحلب أكلثر امتالءا أو حضورا . ما هو منشود

و        الشفاف الذي يدل على صفاء القلبالطاهر و ب العذري عند اجلاهلي باحل
هبم  حني يشتد هبم الشوق أحواهلم النفسية يف احلب، و عذا بوصف"فهو يهتم  . مشاعره

و اجلوى، و لك  منهم قصة فاجعة، تنتهي باجلنون أو املوت، و قد متوت احلبيبة يف إثر 
على قربي ذلك شجرتان متعانقتان  حمبوهبا، أو ميوت احملب على قرب حمبوبته، و تنبت بعد

حات،صفحات ناضرة من األدب والواقع أن هذه الصف...هذين البشرين التعيسني
فقد عرفت اجلاهلية عشاقا تروى سريهم وأخبارهم اململوءة بالعفة واإلخالص يف ...العريب
 و ليس خيفى ما يف ذلك من داللة على املأساة يف احلب اجلاهلي  2."احلب

 ما يلفت النظر أيضا أن الشاعر اجلاهلي قد استدعى باستمرار احلبيبة و قد يكون 

                                                 

الشريف املرتضى ، طيف اخليال  ، نقال عن اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي و الصورة الفنية ، القدامة و حتلي  النص ،  عبد اإلله  1
 . 11،ص   الصائغ 

 . 29،30ص   1928سنة  ,  1لبنان، ط ,بريوت , صالح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القدمي، دار العودة 2
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مجيع الصفات اليت وصف هبا الشعراء " و من املالحظ ، كذلك ، أن . يف املقدمة الغزلية 
املرأة يف مقدماهتم الغزلية كانت تتناسب و الوعي اجلمايل جملتمع ذلك العصر ، و كان 

 ية من رؤى متقاربة يف التعبري عنن يف مقدماهتم الغزلأغلب الشعراء اجلاهليني ينطلقو 
 يصلون يف النهاية إىل إعطاء صورةرأة و وصفها و تصوير جزئياهتا ،و جتارهبم مع امل

و  ال املكتم  من حيث اجلانب املاديشبه متكاملة من املرأة النموذج، و اليت متلث  امللث
 هو حب مرتبط باملاضي ، ،  يةو مع ذلك ، فحب املقدمات الغزل 1."اجلانب املعنوي

إنه املعادل . هو  احلب الذي جيسد احلبيبة البعيدة ، و املفقودة . و الذاكرة 
 . املوضوعي لالنفصال املأساوي 

و هكذا مل خي  احلب يف الشعر اجلاهلي من األبعاد العاطفية و اإلنسانية ملا فيه من 
من النصوص الشعرية اجلاهلية تعبريا  و إن بدا يف كلثري. مشاعر الشوق و مواجع احلنني 

فإّن  فإذا كان الغزل يف الشعر اجلاهلي حسيا يف معظمه، وعليه، .صرحيا عن اللذة و احلسية
 الفرسان ده عند الشعراءجن " إذ ذلك ال مينع مشاهدة اجلانب املعنوي فيه،

 املتعة، اللّذة،و عن.ترفعوا.أهّنم.ذلك.عروة.أملثال.من.والصعاليك.عنرتة،.أملثال.من
 .وعن ك  ما جيع  من املرأة جمرد جسد يعلن عن مفاتنه بشك  صارخ 2"واجملون، واللهو،

 :الحب في القرآن  -3
احلب حبضور مهم يف القرآن الكرمي ، و ميكن أن نعاين ذلك جبالء على  تيمةحتظى 

 جمرد  و اجلدير باملالحظة يف هذا السياق أن احلب ليس. املستويني املعجمي و الداليل 
 
 
 

                                                 

نور الدين السد ، الشعرية العربية ، دراسة يف التطور الفين للقصيدة العربية حىت العصر العباسي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  1
 .  823، ص 1995اجلزائر ،سنة 

 .815،ص8005،سنة 1هاشم صاحل مناع،األدب اجلاهلي،دار الفكر العريب،بريوت،لبنان،ط 2
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و  ، احلياة الروحية يف عقيدة املسلم عاطفة تتلبس اإلنسان ، و إمنا هو مسة من مسات
و     . أيضا شرط ضروري لتحقق اإلميان ، مث إهناحينما يتأسس اإلسالم على احملبة خباصة

 .و جزءا ال يتجزأ من حقيقة العبودية هلل األساس يغدو احلب عبادة   على هذا
إىل القرآن جند أن مفردة احلب قد وردت بصيغ متعددة ، و يف هذا  انوإذا رجع     

و      ..."حب ،يحب، يحبون،أحب،حبا  " :الشأن ميكن أن نرصد امللفوظات التالية
فضال عن ذلك هناك تنويعات لغوية أخرى قد تتقاطع ، أو تتباين مع الصيغ السابقة 

 .دالليا
 :الت اآلتية من هذا املنطلق نستطيع أن نتبني الدال

أن احلب ال يكون أصيال إال  "يحبكم" ميكن أن نكتشف من لفظ: حب الطاعة -أ
من حمبة " ذلك ألنه عليه و سلم و طاعة ألوامر اهلل و إذا كان اتباعا لرسول اهلل صلى اهلل 

و        املشرع احلكيم سبحانه تنبع حمبة شرعه و شريعته ، و حمبة من نزلت عليه شريعته 
 ق ل  '' وهذا ما ينطوي عليه قوله تعاىل  1."المه سبحانه ، و حمبة من نزل عليه كالمهحمبة ك

ب ون   ك ن ت م   إ ن   ب ب ك م   ف ات ب ع ون ي الل ه   ت ح  يم   غ ف ور   و الل ه   ذ ن وب ك م   ل ك م   و يـ غ ف ر   الل ه   ي ح   2" ر ح 
ع شريعته ، و من مث فهذا احلب هكذا يبدو أن اهلل حيب من أحب دينه  و رسوله و اتب

هذه اآلية " مفتوح على طرفني، على العبد و املعبود لكن جيب مع ذلك اإلشارة إىل أّن 
كاذب يف   هالكرمية حاكمة على ك  من ادعى حمبة اهلل و ليس هو على الطريقة احملمدية فإن

 3."يف مجيع أقواله و أحواله... حىت يتبع الشرع احملمدي... دعواه
 
 
 

                                                 

  . 11، ص 1921، سنة  1،منشورات دار و مكتبة اهلالل ، بريوت ، لبنان ، ط"  احلب يف القرآن"حممود بن الشريف ،  1
 . 11سورة آل عمران ، اآلية  2
،سنة   8سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ،الرياض،السعودية، ط ابن كلثري، تفسري القرآن العظيم ، حتقيق 3

 . 18، ص   8، ج  1999
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 .انطالقا من هذا التصور ك  حب هلل ابتعد عن العم  بشرعه يصبح ادعاءا و زيفاو 

و مبقتضى ذلك ينتفي حب اهلل عن هذا الصنف من الناس و هذا هو املعىن الذي جتسده 
ا ف إ ن   و الر س ول   الل ه   أ ط يع وا ق ل   : "اآلية التالية  ب   ال   الل ه   ف إ ن   تـ و ل و  و يف 1" اف ر ين  ال ك   ي ح 

و    االستشهادن يف حبهم إىل الذروة بالتضحية و الذين يتسامو " املقاب  حيب اهلل كذلك 
و هذا ما يتبدى يف قوله تعاىل  2."نصرة دينه  اهلل و يف سبي  إعالء كلمته  و اجلهاد يف سبي

ب   الل ه   إ ن   :" ي ان   نـ ه م  ك أ   ص فًّا س ب يل ه   ف ي يـ ق ات ل ون   ال ذ ين   ي ح  فاهلل ،إذن  3." م ر ص وص   بـ نـ 
يف أماكنهم عن لقاء  نحيب اجملاهدين الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفا ، و يلثبتو " ،

أي كأهنم يف تراصهم و ثبوهتم يف املعركة بناء قد رص بعضه ببعض ، و ألصق ...العدو
الروحية  بعاد اإلميانية و لنحو، تتحدد األو على هذا ا 4."وأحكم حىت صار شيئا واحدا

 .واألخالقية و االجتماعية لفع  احلب يف القرآن
. عالمة و أمارة على حب اهلل " عة الطا يف سياق ك  ما تقدم نستطيع القول إنّ و  
 أوله أمر ..و هكذا طريق احملبة...أحب و ينفذ أمره يف رضا و سعادة يطيع من فاحملب
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 18سورة آل عمران ، اآلية   1
 . 11حممود بن الشريف ، احلب يف القرآن ،  ص  2
 . 1، اآلية  فسورة الص 3
، ص  1990،  5ر الكتاب ، البليدة  ،اجلزائر ، طحممد علي الصابوين ، صفوة التفاسري، دار الضياء ، قسنطينة ، قص 4

131 . 
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 .للمعبود احملبوب 1"  و هنايته طاعة إنسانية..إهلي
يدل أيضا على  "الحب" و يظهر من آيات أخرى، أن لفظ: حب الرحمة - ب

الرمحة و العناية اإلهلية ، ب  سيكتسب هذا احلب صفة السمو و الكمال حينما يتوجه من 
و يف هذا السياق نقف على حتول حمبة اهلل لرسوله موسى عليه .اهلل إىل عبد من عباده

ن ا إ ذ  . " ف السالم إىل لط يـ   الت اب وت   ف ي اق ذ ف يه   أ ن  ( 33) ي وح ى م ا أ م ك   إ ل ى أ و ح 
ل   ال ي م   فـ ل يـ ل ق ه   ال ي م   ف ي ف اق ذ ف يه   ه   ب الس اح   م ح ب ةا  ع ل ي ك   و أ ل ق ي ت   ل ه   و ع د و   ل ي ع د و   ي أ خ ذ 

كذا ، فإن هذه اآلية ، تضعنا أمام فيض من احملبة و ه 2" ع ي ن ي ع ل ى و ل ت ص ن ع   م ن ي
 و هنا ، ال يستلثىن حىت األعداء ، . اإلالهية اليت تغمر اخللق فيحبون من أحب اهلل 

جنده يف هذا املوقف ، حمفوفا بالرمحة ،  فرعون الذي كان يرتبص باألطفال ليقتلهم ،
الوقت نفسه يرد الطف  إىل أمه لكي ينصاع للرعاية الربانية و يتعط  فيه فع  القت  ، و يف 

  .تطمئن ع  سالمته و ال حتزن على فراقه
إهنا مقابلة عجيبة يف تصوير املشهد مقابلة بني القوى اجلبارة الطاغية اليت " بالفع  و 

... ترتبص بالطف  الصغري و اخلشونة القاسية فيما حييط به  من مالبسات و ظروف 
و تقيه من الشدائد و تلفه من اخلشونة ملثلة يف , من املخاوف والرمحة اللينة اللطيفة حترسه 
فكيف مبن . إهنا كرامة أن ينال إنسان حلظة من العناية ... احملبة ال يف صيال أو نزال 

 يصنع صنعا على عني  اهلل ؟ إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك من العنصر 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 82ص  ،حممود بن الشريف  ،احلب يف القرآن  1
 .19، 12 اآليتان، سورة طه 2
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و      -عدوك و عدوي– حتت عني فرعون و لتصنع على عيين . تلقاه العلوي الذي
و لكن عينه ال متتد إليك بالشر ألين  . ال مانع و ال مدافع ه بال حارس و يف متناول يد

اية و أدع أمك  يف احلممل أحطك يف قصر فرعون بالرعاية و و ... ألقيت عليك حمبة مين 
" فإن حمبة  ،حلال كيفما كان او  1."اخلوف ، ب  مجعتك هبا و مجعتها بكبيتها للقلق و 

القوي اجللي  للعبد الضعيف الذلي  هي مجاع الرمحة و فيض اللطف و مجي  العطاء ، هي 
ما يف هذا احلب اإلهلي من قدسية و طهرية ،  و مع 2."النعمة و املنة و التكرمي و الفض  

فإنه من جانب آخر، يقرن بدالالت إنسانية نستشفها من خالل أثره يف اإلنسان سواء 
و جتلى ذلك أوال يف قمع إجرامية فرعون ، و محاية . أكان هذا اإلنسان جاحدا أو حمبا

 .موسى عليه السالم بظالل روحانية احملبة الربانية ثانيا
ليس غريبا أن يكون احلب يف القرآن الكرمي من  : حب الرضا المتبادل - ج

 األرض ، و حتكيم منهجه يف اللثوابت اجلماعية املؤمنة اليت اصطفاها اهلل إلقرار دينه يف
 ي ا : "و نالمس هذه الداللة بوضوح يف قوله تعاىل . حياة الناس حتقيقا للخري و الصالح 

م   الل ه   ي أ ت ي ف س و ف   د ين ه   ع ن   م ن ك م   يـ ر ت د   م ن   آم ن وا ال ذ ين   أ يـ ه ا بـ ه م   ب ق و  ب ون ه   ي ح   أ ذ ل ة   و ي ح 
م ن ين  ال م   ع ل ى م ة   ي خ اف ون   و ال   الل ه   س ب يل   ف ي ي ج اه د ون   ال ك اف ر ين   ع ل ى أ ع ز ة   ؤ  ئ م   ل و   ذ ل ك   ال 

ت يه   الل ه   ف ض ل   ع   و الل ه   ي ش اء   م ن   يـ ؤ  و ال شك أن احملبة يف هذه احلالة هي 3." ع ل يم   و اس 
باألحرى  هي املميزة بني العصبة املؤمنة و الفاص  األساسي بني صورتني متقابلتني ، و 

 . العصبة املرتدة عن اإلسالم
 
 
 

                                                 

 8115، ص 1، ج  1925، سنة  11سيد قطب  ،يف ظالل القرآن  ،دار الشروق ، بريوت  ،لبنان ،القاهرة ، مصر،  ط  1
. 

 . 91لقرآن ،ص حممود بن الشريف ، احلب يف ا 2
 .51سورة املائدة،  اآلية   3
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الالفت، يف هذا املقام ، هو أن احلب ليس من طرف واحد ، و إمنا هو  غري أنّ       

و بناء عليه ، فنحن أمام فئة حترر حبها من قيود الشهوة لتتفاىن . من احملب و احملبوب معا 
هذا .. احلب ..  و الرضى املتبادل هو الصلة بينهم و بني رهبم فاحلب. " يف حب اهلل 

. هو الذي يربط القوم برهبم الودود.. الروح الساري اللطيف الرفاف املشرق الرائق البشوش
-سبحانه  –و حب اهلل لعبد من عبيده ، أمر ال يقدر على إدراك قيمته إال من يعرف اهلل 

يقاع هذه الصفات يف حسه و نفسه و شعوره و  بصفاته كما وصف نفسه ، و إال وجد إ
الذي ...أج  ال يقدر حقيقة هذا العطاء إال الذي يعرف حقيقة املعطي . كينونته كلها

و ...من هو و من  هذا العبد الذي يتفض  اهلل عليه منه باحلب ... يعرف من هو اهلل 
و إذا كان حب اهلل لعبد . .حب العبد لربه نعمة هلذا العبد ال يدركها كذلك إال من ذاقها

 من عبيده أمرا هائال عظيما ، و فضال غامرا  جزيال ، فإن إنعام اهلل 
وإذا كان حب اهلل لعبد من عبيده أمر ..  هو إنعام عظيم ... على العبد هبدايته حلبه

و     1."فوق التعبري أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره
من العبد إىل خالقه بالرباط م هذا احلب من اهلل إىل العبد، و ا و احلالة هذه أن نسحيق لن

الوثيق الالمتناهي ، و خباصة أنه يف حتققه متصف بالفيضية و النورانية ، و لكن دومنا أن 
 غري أن درجة احلب عند .حقيقة العبودية ود الفاصلة بني حقيقة األلوهية و يغمر احلد
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .912، ص  8سيد قطب  ،يف ظالل القرآن ،  ج 1
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و هذا املقياس هو الذي يضبط طبيعة القرب و البعد من   .د بقدر إميانهالعبد تتحد
ذ   م ن   الن اس   و م ن  : " و يبدو ذلك جليا من خالل قوله تعاىل . اهلل  الل ه   د ون   م ن   يـ ت خ 

اداا ب ونـ ه م   أ ن د  يعين أن احلب تقرب ذا و ه 1" .ل ل ه   ح بًّا أ ش د   آم ن وا و ال ذ ين   الل ه   ك ح ب   ي ح 
 .عطاء من احملبوب من احملب و 

للمتطهرين ، آليات تؤكد حب اهلل للتوابني ، و تساوقا مع ذلك ، نلفي عديد او       
االنتقال من نفس " و هذا ألهنم استطاعوا حتقيق . 2."وللمحسنني و للصابرين و املتقني 

مريض ...شرعي ، و من قلبغري مزكاة إىل نفس مزكاة ، و من عق  غري شرعي إىل عق  
 أو قاس إىل قلب مطمئن سليم ، و من روح شاردة عن باب اهلل غري 

متذكرة لعبوديتها و غري متحققة هبذه العبودية إىل روح عارفة باهلل قائمة حبقوق 
 .و اجلدير بالقول ، أن هذا احلب هو مثرة السري إىل اهلل 3".العبودية له

غازي بن حممد بن طالل اهلامشي ، يرصد يف القرآن  ، جند نفسه يف السياقو        
، و إن كان قد أقر بأن بعضها من درجات  4الكرمي مخسا و ثالثني نوعا من أنواع احلب

 .احلب أيضا ، و ذلك انطالقا من املعاين اللغوية لتلك األلفاظ يف املعاجم العربية 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 125سورة البقرة ، اآلية  1
 .  32،آل عمران  112،آل عمران  90، يوسف ، اآلية  888ينظر ،البقرة ، اآلية 2
 . 29،ص   1تربيتنا الروحية ، مكتبة رحاب ،اجلزائر ، ط,سعيد حوى  3
،  1احلب يف القرآن الكرمي  ، غازي بن حممد بن طالل ، دار الرازي للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ط ينظر 4

 . 810إىل ص  801، من ص  8010سنة 
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أنواع احلب القرآين على النحو  و يف هذا الصدد نلفي غازي بن حممد بن طالل يرتب

 : التايل 
 

 السور التي ورد فيها نوع الحب القرآني أنواع الحب في القرآن

 . 12، آل عمران  19، املائدة  91، األحزاب  211النساء  - الحب -1

 . 11طه  - المحبة -2

 . 11، التوبة  211النح   - االستحباب -3

 . 11، هود  21الروم  - الرحمة -4

 .211، التوبة  1، النور  11احلديد  - الرأفة -5

 . 11مرمي  - الود   -6

 . 11، الشورى  12الروم  - ةالمود   -7

 . 11اجملادلة  - الوداد -3

 . 111البقرة  - اإلرادة -9

 . 11يوسف  - فالشغ   -11

 . 11، الروم  11، النجم  11، الفرقان  11املائدة  الهوى -11

 . 12األنعام  - اءاالستهو  -12

 . 111الشعراء  - الغوى -13

 . 11يوسف  - الهم -14

 . 1، الشرح  91، التوبة  11، األنبياء  211النساء  - الرغب -15
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 التقارب ،  -16

 المقاربة، القرب       

 . 211، البقرة  11، املائدة  211، النساء  91مرمي  -

 . 11، الواقعة  19الفرقان  - الغرام -17

 . 119الشعراء  - الهيام -13

 191، البقرة  11، الزخرف  219النساء  - الخلة -19

 212، الشعراء  12النور  - الصداقة -21

 11التوبة  - الصحبة -21

 . 21، األعلى  12، يوسف  1احلشر  - اإليثار -22

 . 19 ، 11يوسف  - الضالل -23

 . 99، مرمي  11، التوبة  211، البقرة  221املائدة  - الرضى -24

 . 21مرمي  - الحنان -25

   . 2، اجلن11، هود 91، األحزاب 1، املنافقون  112البقرة  - اإلعجاب -26

 . 211- 11النساء  - الميل -27

 . 12، األعراف  21آل عمران  - الشهوة -28

 . 11يوسف  - الصبا -29
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 . 211 ، 221، األنعام  111البقرة  - اإلبتغاء -31

 . 11 ، 12اإلسراء  - التفضيل -31

 . 11اإلسراء  - الزنا -32

 . 11مرمي  - الحفاوة -33

 . 91، املؤمنون  11األنبياء  - الشفقة -34

 . 11، فصلت  191البقرة  - الوالية -35

 
 

      
  مث إّن غازي بن حممد بن طالل مل يكتف بتعداد أنواع احلب اليت ذكرها اهلل يف      

كتابه الكرمي ، كاحلب و الرمحة و الرأفة و الود و الشغف  و اهلوى والغرام  و اهليام ، ب  
 مث إنه مل . بنّي معانيها انطالقا من كتب اللغة ، كما ذكر اآليات اليت وردت فيها 

الرضا ، و آن كالتزين و اإلعجاب  و املي  و يغف  مراح  احلب املتعددة اليت ذكرت يف القر 
 من املراح  و إن كان قد أحصاها  يف مائة مرحلة ، و لكن مع ذلك فالوقوع غريها 
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 .يف احلب يتحقق من منظوره انطالقا من مي  اإلنسان إىل احلسن من بعد اإلعجاب به 
الالفت لالنتباه ، هو تأسيس الكاتب رؤيته للحب على مبدأ التدرج ،  أنّ غري       

حب " ، أما الباب اللثاين فعنوانه  "الحب اإللهي " وانه فالباب األول من حبلثه كان عن
و   .  "حب اإلنسان " ، بينما عنون الباب اللثالث بـ " الرسول صلى اهلل عليه و سلم 

أفض  حب هو حب اهلل ج  جالله   و بالتايل أمساؤه احلسىن وكذلك ذكره " هذا يعين أن 
 ، مث حب اجلنة ، مث حب جّ  جالله ، مث حب الرسول صلى اهلل عليه و سلم 

، مث حب ( املؤمنني ) ، مث حب اجلمال الداخلي العام ( اإلميان ) اجلمال الداخلي اخلاص 
( . ب اخلري ح) ، مث حب اجلمال اخلارجي العام ( مجال النساء ) اجلمال اخلارجي اخلاص 
ر ، مث حب الشهوات ، مث حب الش: هي ( من األعلى إىل األدىن ) و أسف  دركات احلب

و على هذا األساس تتخذ مراتب احلب يف القرآن تسلسال هرميا ، و  1."حب الشيطان 
 .يني ، و مها اخللقي      و اإلنساين فضال عن ذلك فهي قائمة على بعدين أساس

 و قد يتجلى احلب يف القرآن أيضا من خالل أمساء اهلل ، سواء من دالالهتا      
هذا السياق نلفي اسم اهلل الودود قد ذكر مرتني يف القرآن الكرمي الصرحية أو املوحية ، و يف 

تـ غ ف ر وا: " ، يف سورة هود ، حيث يقول اهلل عز و ج    ر ب ي إ ن   إ ل ي ه   ت وب وا ث م   ر ب ك م   و اس 
يم    و إذا تأملنا هذا  3."ال و د ود   ال غ ف ور   و ه و  " و يف سورة الربوج  2."و د ود   ر ح 

 
 
 
 

                                                 

 . 111غازي بن حممد بن طالل ، احلب يف القرآن الكرمي ، ص  1
 . 90سورة هود ، اآلية  2
 . 11سورة الربوج ، اآلية  3
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أمساء اهلل تعاىل فعول مبعىن " االسم تبني لنا أنه يتضمن معىن احلب ، إذ إن الودود يف 
هو فعول و ...أي حمبوب يف قلوب أوليائهفاهلل تعاىل مودود ... مفعول ، من الوّد احملبة 

ألساس فاهلل حمب و على هذا ا 1."مبعىن فاع  أي حيب عباده الصاحلني مبعىن يرضى عنهم
 .    ، و يف الوقت نفسه حمبوب منهم ؤمننيلعباده امل

" الودود " يدل على عالقة احلب بالرمحة ألن معىن اسم " و من مث فاسم اهلل الودود 
و بالتايل فإن احلب يأيت مع الرمحة ، و إن الرمحة ... احلب و الرمحة : حيتوي على فكرتني 

" سىن األخرى اليت تدل على و أيضا ميكننا أن نقول إن أمساء اهلل احل. تأيت مع احلب 
الذي أتى يف القرآن الكرمي عشر مرات و غريه " الرؤوف " ملث    –" اجلمال" أو " اإلكرام 

أكلثر من ذلك فباإلمكان أن ... تشري إىل حب  و رمحة اهلل ج  جالله معا  –من األمساء 
ّرمحة تتأسس و ال   و ضمن هذا التفاع  بني احلب  2. "إن الرمحة تولد احلب : نقول 

 .  القرآن الكرمي  حقيقة احلب يف
 

 :لحب في قصة النبي يوسف عليه السالم ا -د
 ، من خالل قصة النيب يوسف عليه السالم تيمة احلب، أيضايتعرض القرآن الكرمي ل

وهذا النموذج صورة  .، و بإمكاننا ، هنا ، أن نقف على تعلق زوجة العزيز و شغفها به
تتأطر " والالفت لالنتباه يف هذه القصة ، هو أن أحداثها . أة للرج  جتسد جبالء حب املر 

 و يتحدد الكون القيمي . ضمن كونني قيمني تتقاب  فيهما األرض مع السماء 
 
 
 
 

                                                 

 . 812، ص  15نظور ، لسان العرب ، ج ابن م 1
 . 13،12غازي بن حممد بن طالل ، احلب يف القرآن الكرمي ، ص  2
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و يتحدد ... األول يف الغواية اليت جتسدها زوجة العزيز اليت راودت يوسف على نفسه 

أجلها اهلل فصد يوسف عن الفع  الذي أقب  عليه  اللثاين يف العفة أو اهلداية اليت تدخ  من
و بني الكونني يقوم جانب من الصورة اليت يؤسسها النص الديين للجسد ، فاهلل يصرف . 

يوسف عن إتيان زوجة العزيز ألهنا يف األص  امرأة متزوجة ، مث ألنه ال يرتبط هبا وفق أي 
 هما هي من وحي الرغبةرابط شرعي معلن عنه ، مث ألن املراودة القائمة بين

القرآن،  و على هذا األساس ، فاحلب من منظور 1."الطارئة اليت هيجها مجال يوسف
  .يقيم انطالقا من مبدأ احلالل و احلرام ، و من مث كان الزواج اإلطار الشرعي الشتغاله

أول ما نالحظه يف هذه القصة القرآنية هو " أما إذا تفحصنا القصة القرآنية ، فإن 
 حركة متصاعدة يف مرحلة. اديركة واقعية ، حمصورة بني التوتر النفسي و السكون املح

: مث يندفعان كالمها حنو الباب . أوىل ، حيث تدعو زليخا يوسف إىل اإلمث اجلنسي 
و   .فتمزق زليخا قميص يوسف من اخللف . هو قصد اهلرب ، و هي قصد اإلمساك به 

 هددا بالسجن أو بالعذاب فيوسف صار م: جعية يف مرحلة ثانية تصبح احلركة ترا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  112، ص  8001، 1أمحد بوحسن ، يف املناهج النقدية املعاصرة ، دار األمان للنشر و التوزيع ، الرباط ، املغرب ، ط  1
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يلقي به يف زنزانته  و على الرغم من دالئ   براءته ، فإن العزيز. و هو يذعن األليم 
هدفه يوسف األنلثوي الذي كان مصدره زليخا و  ويتضح من هذا أن احلب 1."إىل حني

و            من احلركية النفسيةعليه السالم هو صراع بني الغواية و العفة ، و لذلك مل خي
  .اجلسدية 

و من مث نلفي السياق القرآين يسته  مشهد اإلغراء باملراودة ، فتطلب امرأة العزيز من 
ه   ع ن   بـ ي ت ه ا ف ي ه و   ال ت ي و ر او د ت ه  " يوسف أن يضاجعها ،   و ق ال ت   األ  بـ و اب   و غ ل ق ت   نـ ف س 

ل ح   ال   إ ن ه   م ثـ و اي   أ ح س ن   ر ب ي إ ن ه   الل ه   ذ  م ع ا ق ال   ل ك   ه ي ت    2."الظ ال م ون   يـ ف 
و نتبني من هذا املوقف ، أن األمر بلغ مداه ، فاملرأة عند هذا احلد تكون قد جتاوزت 

مث إن .  3الكلمات و التلميحات و اإلغراءات اخلفيفة لتصبح املراودة مكشوفة وسافرة 
يف _ عليه السالم _ إىل أن هذه املرأة جعلت تعرتض يوسف " يشري "  راودته"ملفوظ  

ذاهبة إىل فّن،راجعة من فن،ألّن الكلمة مأخوذة .رجولته بألوان من أنوثتها،لون بعد لون
حرية املرأة _ والشك _ اإلب  يف مشيها،تذهب وجتيء،برفق؛وهذا يصور " رودان"من

 نفذ إىل غايتها،كما يصور كربياء العاشقة واضطراهبا يف حبها،وحماولة أن ت
 
 
 
 
 

                                                 

مصطفى املسناوي ، دار الطليعة ، منشورات عيون : ترمجة( عذري منوذجا الشعر ال) الطاهرلبيب ، سوسيولوجيا الغزل العريب  1
 .  85، ص  1923املقاالت ، الدار البيضاء ، املغرب ، سنة 

 . 81سورة يوسف ، اآلية  2
 . 1920، ص  1ينظر سيد قطب ، يف ظالل القرآن ، ج  3
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غري  1."األنلثى إذ هي ختتال وترتفق يف عرض ضعفها الطبيعي دون أن جترح كرامتها
س  املرأة بالرفق أن الرغبة اجلسدية تتأجج أكلثر، و خباصة أهنا مل تلق استجابة رغم تو 

ق األبواب ال تكون حركة تغلي" ستتصاعد حركتها النفسية و اجلسدية ، إذ واللني ، ولذلك 
إال يف اللحظة األخرية ، و قد وصلت املرأة إىل اللحظة احلامسة اليت هتتاج فيها دفعة اجلسد 

وهكذا ، فإن اجلسد و رغم أنه  2."هيت لك: وقالت:" الغليظة ، و نداء اجلسد األخري
غراء، حمجوب يف امللفوظ القرآين ، إال أنه حاضر بقوة ، فهو ملثري للشهوة و وسيلة لإل

من جهة أخرى جسدها هو موضوع الغواية ، و أة من جهة مفتونة جبمال يوسف ، و فاملر 
لتنتهي بتغليق األبواب ( الطلب برفق و لين ) إن تدرجت يف التوس  به ، فبدأت باملراودة 

 ما يؤشر "فع ل " على صيغة " غل قت "وهلذا جاء الفع  . (اإلكراه على المضاجعة ) 
 .     إلصرار على القّوة و ا

بيد أّن هذه الفتنة األنلثوية اجلاحمة تصطدم بعفة النيب يوسف عليه السالم الذي 
 قال معاذ اهلل إنه ." استعاذ باهلل أوال ، وأقر بكرم العزيز ثانيا ، لينبذ اخليانة و الظلم ثاللثا

 وية و مع ذلك ظلت اسرتاجتية الغواية األنلث" ريب أحسن ملثواي إنه ال يفلح الظاملون
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 91،91 اإلسالم ، ص عبد احلميد خطاب ، إشكالية احلب يف احلياة الفكرية و الروحية يف 1
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قائمة و متحدية للضوابط الدينية و األخالقية ، لتنتق  من االستعراض اجلسدي إىل 

 ر أ ى أ ن   ل و ال   ب ه ا و ه م   ب ه   ه م ت   و ل ق د  ." إجبار يوسف عليه السالم على مواقعتها بالقوة 
ين   ع ب اد ن ا م ن   إ ن ه   اء  و ال ف ح ش   الس وء   ع ن ه   ل ن ص ر ف   ك ذ ل ك   ر ب ه   بـ ر ه ان   ل ص  ت بـ ق ا.ال م خ   و اس 
ل ك   أ ر اد   م ن   ج ز اء   م ا ق ال ت   ال ب اب   ل د ى س ي د ه ا و أ ل ف ي ا د ب ر   م ن   ق م يص ه   و ق د ت   ال ب اب    ب أ ه 
ة قد مّهت بيوسف هّم وعلى هذا النحو تكون املرأ 1."أ ل يم   ع ذ اب   أ و   ي س ج ن   أ ن   إ ال   س وءاا

استحكمت من تغليق األبواب ، " زوذلك ألّن زوجة العزي.الفع  ، و مهّا هبا هّم النفس 
 و قدمت هذا 2."دعوته إىل اإلسراع ، ما اضطره إىل اهلرب إىل البابو 

صرف عنه السوء مبا وهب من عفة  السلوك مبقتضى الطبيعة البشرية ، و لكن اهلل
و "باق حنو الباب و قّد القميص جيعلنا مرة أخرى أمام مشهد حركي مث إن االست. عصمة و 

فمن جهة  3."هنا حدث حركي( استبقا) ذلك باعتماد الداللة الفعلية املتحركة ، فالفع  
. يوسف هارب حنو باب القصر ، ومن جهة ثانية املرأة يف إثره طالبة إرواء نزوهتا الشهوانية 

 مرأة العزيز ، و ستعلن نساء املدينة أن حّب و بطبيعة احلال ستنتشر فضيحة ا
ة   و ق ال  ". خادمها قد بلغ شغاف قلبها،و شّق حجابه حىت متّكن من فؤادها  و    ن س 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 81،85سورة يوسف ، اآليات  1
 . 13، ص  8حممد علي الصابوين ، صفوة التفاسري ، ج  2
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ه   ع ن   فـ ت اه ا تـ ر او د   ال ع ز يز   ام ر أ ت   ال م د ين ة   ف ي  ف ي ل نـ ر اه ا إ ن ا ح بًّا ش غ ف ه ا ق د   نـ ف س 

ل   و لذلك ، كان على املرأة املّتهمة بالعشق و الرغبة يف عبدها سوى أن  1."م ب ين   ض ال 
و بالفع  سينال . تضع النسوة يف مواجهة يوسف عليه السالم الختبار فتنة اجلسد اجلمي  

ر ه ن   س م ع ت   فـ ل م ا. " منهن الدهش و الذهول و االفتتان  و أ ع ت د ت   إ ل ي ه ن   أ ر س ل ت   ب م ك 
د ة   ك ل   و آت ت   م ت ك أا  ن  ل ه   ه ن   و اح  نـ  ك يناا م  ر ج   و ق ال ت   س  بـ ر ن ه   ر أ يـ ن ه   فـ ل م ا ع ل ي ه ن   اخ   أ ك 

و هذا يؤكد  2."ك ر يم   م ل ك   إ ال   ه ذ ا إ ن   ب ش راا ه ذ ا م ا ل ل ه   ح اش   و قـ ل ن   أ ي د يـ ه ن   و ق ط ع ن  
:  الم صورة عليا للجمال الفاتن الذي يضع صاحبه بني حمنتنيعلى أن يوسف عليه الس

 .حمنة السجن حمنة الغواية و 
 

ر اجلسد، على ما تقدم، وبناء      إّن احلب اجلسدي يف  " ب  فإّن اإلسالم ال حُيقّْ
 أ ن   آي ات ه   و م ن  " نظر القرآن عنوان وطريق إىل احلب اإلهلي حيث خاطب اهلل عباده بقوله

ك م   م ن   ل ك م   خ ل ق   ك ن وا أ ز و اجاا أ نـ ف س  ه ا ل ت س  ن ك م   و ج ع ل   إ ل يـ  م ةا  م و د ةا  بـ يـ   ذ ل ك   ف ي إ ن   و ر ح 
ي ات   م   َل  التفكري فيه ويف  الزوج جمال إلدراك آيات اهلل/فالسكن إىل احلبيب3" يـ تـ ف ك ر ون   ل ق و 

 . وجالله 4"ملخلوق مرآة ملعرفة مجال اخلالق،ملكوته،وعلى ذلك أمكن اعتبار متلي اجلمال ا
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 . 11سورة يوسف ، اآلية  2
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لعبد الوهاب بوحديبة،جملة الفكر " اجلنسانية يف اإلسالم"أو الوجه والقفا،قراءة يف كتاب:حممد الكحالوي،اجلنساين واملقدس 4
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عليه السالم ، تتضمن حبا من  "يوسف " و جتدر اإلشارة هنا إىل أن سورة سيدنا 
، و جيسده حب يعقوب عليه السالم ليوسف ، إذ يقدمه  حب األبنوع آخر ، و هو 

اقه ، و لو ملدة لنا القرآن يف صورة األب الذي يفيض حنانا و شفقة حنو ولده ، ب  إن فر 
ز ن ن ي إ ن ي ق ال  " قصرية يصيب األب باحلزن  ه ب وا أ ن   ل ي ح   الذ ئ ب   ي أ ك ل ه   أ ن   و أ خ اف   ب ه   ت ذ 

 و املالحظ أن يعقوب عليه السالم يف هذا املوقف ال يعرب عن  1." غ اف ل ون   ع ن ه   و أ نـ ت م  
ذا احلزن مؤسس مسبقا على حمن حزن طارئ قد يتحقق و قد ال حيدث ، و إمنا ه

 متعددة سيعيشها يوسف عليه السالم يف حياته املستقبلية انطالقا من حمنة اجلب ، 
تظهر و . ن أن نغف  تغييبه عن العائلة فالعبودية ، ففتنة القصر ، مث جتربة السجن ، دو 

أسى و    شف األب ما أصابه من أسف جتليات هذا احلب عندما يتعاظم هذا احلزن فيك
مث إن هذا الشعور ال يتمظهر فقط من خالل الكمد و الشوق ، ب  إنه يتجسد أيضا  ،

ه م   و تـ و ل ى."من خالل كلثرة البكاء ن اه   و ابـ ي ض ت   ي وس ف   ع ل ى أ س ف ى ي ا و ق ال   ع نـ   م ن   ع يـ 
ت أ   ت الل ه   ق ال وا .ك ظ يم   فـ ه و   ال ح ز ن    م ن   ت ك ون   أ و   ح ر ضاا ت ك ون   ىح ت   ي وس ف   ت ذ ك ر   تـ ف 

         2."تـ ع ل م ون   ال   م ا الل ه   م ن   و أ ع ل م   الل ه   إ ل ى و ح ز ن ي بـ ث ي أ ش ك و إ ن م ا ق ال  .ال ه ال ك ين  
 و الالفت لالنتباه يف هذا السياق ، هو فقد األب لبصره نتيجة متكن هذا احلب من 
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 . 21،25،22سورة يوسف ، اآليات  2



 59 

 
فهو مكظوم على احلزن ، يعين أنه ... ابيضت عينا يعقوب من احلزن " نفسه ، إذ 

و إن كان سببا للبكاء الكلثري الذي هو سبب ابيضاض  1."ملوء منه ، مسك عليه ال يبينه
 .العينني، و عدم اإلبصار

و لكن ... روح يوسف" غري أن يعقوب عليه السالم ، و رغم البعد ، سيجد  
و   ... هلم ما له عند ربه ، فلم جيدوا ما وجد من رائحة يوسفاحمليطني بيعقوب مل يكن 

و هو دلي  على . مفاجأة القميص ...لكن املفاجأة البعيدة تقع ، و تتبعها مفاجأة أخرى 
و فعال ذلك ما  2."و مفاجأة ارتداد البصر بعدما ابيضت عيناه. يوسف و قرب لقياه 

 الفرح  و يصبح اللقاء بني األب حدث ، إذ انقلب مشهد احلزن إىل مشهد حاف  ب
تـ غ ف ر   س و ف   ق ال  . "وابنه تتوجيا للحب  يم   ال غ ف ور   ه و   إ ن ه   ر ب ي ل ك م   أ س   فـ ل م ا . الر ح 

عند هذا   3."آم ن ين   الل ه   ش اء   إ ن   م ص ر   اد خ ل وا و ق ال   أ بـ و ي ه   إ ل ي ه   آو ى ي وس ف   ع ل ى د خ ل وا
احلب األبوي ، فيجتمع االبن يوسف عليه السالم مع أبيه يعقوب عليه يكتم  احلد 

السالم من جهة ، و مع إخوته من جهة ثانية ، ليتحقق أخريا األمان املفقود ، و بشارة 
 .الرؤيا املوعودة

 و هكذا فاحلب يف اإلسالم أمر جوهري ، و قد صوره القرآن الكرمي مبعناه الروحي 
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رة ك  األعمال الدينية و القيم األخالقية ، كما صوره مبعناه احلسي حىت بوصفه مث
 .يكون موضوعا لالعتبار واالتعاظ 

 :الغزل العذري -4
شهد الغزل العذري تطورا ملحوظا يف العصر األموي فكان صدى حقيقيا لتحوالت 

يرجع إىل اإلسالم  ظاهرة عامة حتتاج إىل تفسري،وال شك يف أّن تفسريها"الواقع،مث إنّه أصبح
ومع ذلك،جند من النقاد من حاول فك االرتباط  1."الذي طهر النفوس،وبرّأها من ك  إمث

وظيفة ...للنص العذري يف رأي البنيوية التوليدية"بني الغزل العذري والبعد الديين،إذ نلفي
دية تعيش يف شروط مكانية وزمانية ما_ إنه نواة وعي جملموعة اجتماعية حمددة _ أخرى

وهبذا،تصبح قضية الشعر العذري ...تعبري عن مجاعة هامشية...فهو...خاصة لبين عذرة
وعلى هذا،يصبح التوحيد يف احلب،ال انعكاسا ...اسرتدادا ملا ضاع  من حرية االختيار

ولكن،رغم 2."للتوحيد يف العقيدة،ب  هو طريقة يف الرفض للقيم السائدة،ال التعبري عنها
عذري من أروع صور الغزل العريب ملا فيه من نب  و مسو و نقاء، فهو ذلك،يبقى الغزل ال

يعتمد يف الغالب على الوفاء و اليأس و احلزن يف احلب ،إذ يبدي الشاعر إخالصا حملبوبته، 
هذا احلب عقله،ورمبا أفضى و يصور ما يقع له من هجران و صد من طرفها؛ب  قد يسلبه 

 أن سائال سأل عروة بن حزام العذري صاحب عفراء " ويروى يف هذا الصدد،.املوتبه إىل 
 

                                                 

 .159.،ص2.شوقي ضيف،تاريخ األدب العريب،العصر اإلسالمي،دار املعارف،مصر،ط 1
، 118نذير العظمة،البنيوية التوليدية وسوسيولوجية الغزل العذري،جملة الفيص ،الرياض،اململكة العربية السعودية،العدد  2

 .52.،ص1922حزيران،متوز،
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نعم  و اهلل لقد تركت :أنكم أرق الناس قلوبا ؟ قال : باهلل  أصحيح ما يقال عنكم "
كانوا إذا "مث إّن الشعراء العذريني  1."ثالثني شابا قد خامرهم املوت ، ما هلم داء إال احلب

السيما أّن عواطفهم و   2."اهلوى العذري: أحبوا ماتوا فنسب إليهم احلب العفيف فقي  
 .يلة، ومتوهجة باحلبنب

لقد اتسم الغزل العذري باحتفاء الشاعر مبعشوقة واحدة ، يبدي إخالصه هلا       
من خالل حتمله ملختلف أنواع املعاناة،إذ إنّه يغمرها بأعف و أصدق عاطفة،وخباصة أّن 

أعيان العشق من شهروا أعالم احلب و  "ذلك أن .و الروحي مرادمها التواص  الوجداين
باهلوى ،كمجنون بين عامر و صاحبته ليلى ، وكلثري عزة ، و مجي  و بلثينة ، و قيس بن 
ذريح و لبىن ، و غريهم كلثري ، كلهم أخفقوا يف احلب احلسي ، و مل ينالوا منه حظ 

 سد، مث حبهم خارج حدود اجل"وبناء على ذلك،فإّن العذريني قد أقاموا  3."الوصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .81.،ص1999،سنة 1.ند العرب،الدار املصرية اللبنانية،طشوقي ضيف،الغزل العذري ع 1
 .898.،ص1،ج1993بطرس البستاين،أدباء العرب يف اجلاهلية و صدر اإلسالم،دار نظري عبود،بريوت،لبنان،سنة  2
 .139.عبد احلميد خطاب،إشكالية احلب يف احلياة الفكرية والروحية يف اإلسالم،ص 3
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أطلقوا رغباهتم و أمانيهم يف فضاء ال حدود له ، فضاء مطلق ، ليس له مكان أو 
 .وعشقا1"زمان ، و لكنه مسكون بروح مشردة تتحرق هياما و وجد،

قد طهرها " عن نفس يعرب ،فالعذري يصور حبا خملصا وعلى هذا األساس،         
ض جسدي تافه ، غرض ال يراد به إىل تصوير من ك  دنس ، و برأها من ك  غر اإلسالم 

املرأة و إمنا يراد به إىل تصوير هذه النفس العاشقة و ما تبتئس به وتنعم يف عشقها و ما 
" مث إننا  نلمس  2. "تكابده يف هذا العشق من ألوان العناء و ما جتنيه من مثرات مرة حلوة

األحداث اليت عانوها ، و اهتم ، و ظروف حيلي يف مشاعر هؤالء العذريني ، و التماث  اجل" 
فجميعهم أحب واحدة ، حالت بينه و بينها العقبات ، فلم ين  . ما أهلمتهم من أقوال 

 3." و كلهم كان يقول الشعر ليخفف عن نفسه وطأة ما يعاين من آالم . مناه منها 
 :على النحو التايل نستطيع أن حندد أهم مسات الغزل العذري، وبناء على ما سبق،

       
والسيما أنّه يكون  لقد شّك  احلنني عنصرا جوهريا يف الغزل العذري،:  الحنين -أ

ب  يصبح أكلثر فاعلية إذا تضافرت هذه العناصر  يف الغالب منصهرا باملكان والزمان واملرأة،
ماكن التوقان املنهوم إىل املاضي وإىل أ)النوستاجليا"  مث إنّ  .وامتزجت حبّس الفجيعة ،اللثالثة
  4."هي شك  آخر من أشكال التمسك مبا ال يطال لسبب أو آلخر( معينة

يف " فاحلنني وعليه، . تأكيد على احلرمان الذي يكابده الشاعر العذري ويف ذلك،
املكان فهما من فع  التداعي الذي ا الزمان و أمّ  ،[احلبيب] الظاهرة العذرية مرتبط باملرأة

 وجع  ،[احلبيب] يف التوظيف للمرأةي أعطى الصدارة ، لذلك فالنص العذر يربطهما هبا

                                                 

 88ن ، الغزل،  دار املناه ، دار احلرف العريب ، بريوت ، لبنان، صجودت فخر الدين، عبد اهلل حس 1
 .85.شوقي ضيف،الغزل العذري عند العرب،ص 2
 .15.حسني نّصار،قيس ولبىن،شعر  ودراسة،دار مصر للطباعة،القاهرة،مصر،ص 3
 .11.ص.1928،سنة8.يوسف اليوسف،الغزل العذري،دراسة يف احلب املقموع،دار احلقائق،لبنان،ط 4
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وعلى هذا النحو تغدو  1."منها املركز احلنيين النوستاجلي واملكان والزمان مرتبطان هبا
 .تغدو املرأة امللثري الرئيسي حلس املكان والزمان بعدما كانت تابعة للمكان يف املقدمة الطللية

   
 :السياق،يقول مجي  بن معمرويف هذا 

 ياب  ر  ط  أ   ت  ج  ي  ه   ل  از  ن  الم   ن  إ  
 اه  نـ  أ  ، ك  ن  ي  ج  ي الل  ذ  ب   وح  ل  تـ   قفراا 

 ت  ر  اد  ب  ، تـ  لوص  ا الق  ه  ب   ت  ف  قـ  و   ا  لم  
 ،ني  اق  ،ش   ة  ن  يـ  ثـ  ا بـ  ، ي  راا ص  ع   ت  ر  ك  ذ   و  
 

 ابي  و  ج  ا ب  ه  تـ  آيا   ت  م  ج  ع  تـ  اس   و   
 اب  ت  ك    ور  ط  س   و  ، أ  م  س  ر   اء  ض  ن  أ  
 اب  ب  ح  األ   ة  ق  ر  ف  ، ل  وع  م  لد  ا ين  م  
 2ياب  ب  ش   رخ  ش   ي، و  ام  ي  أ   ت  ر  ك  ذ   و  
 

حماولة السرتداد "تعد ظاهرة الطيف من أبرز مالمح الغزل العذري،وهي:الطيف  -ب     
الفردوس املفقود،وبالتايل فهو شك  خفي من أشكال مقاومة االنصياع،أو لنق  هو مظهر 

إنّه احتجاج مقنع ضد الربهة املفرغة،وحماولة .ة الزمن املسروقال شعوري من مظاهر إدان
 .ورفض امنحاء صورة احلبيبة،أو حجبها بفع  الرقابة 3"تعويضية خللق برهة الفرح املنهوبة،

 وهنا يتدخ  خيال الشاعر السرتجاع احلبيبة متحديا اإلكراهات االجتماعية،والقهر 
 

... ولكنه"رأة املفقودة ال يتيح له الظفر هبا،وإن كان التشبث بطيف امل .املسلط عليه
ومن هنا كان الطيف،على األق ،وصال  4."حيقق الفع  الذي كان ميكنه احللم من حتقيقه

ولكنه يظ  صراعا صرحيا ضد الزمن .األق ،وصال مؤقتا باحلبيبة املمتنعة،وباألحرى احملظورة
 .الستعادة العشيقة

                                                 

 .22.،ص8000سوريا،سنة العرب،دمشق، ريب احلديث،منشورات احتاد الكتابحممد بلوحي،الشعر العذري،يف ضوء النقد الع 1

 .101ديوان مجي  بلثينة،ص 2
 .19.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 3
 .28.عبد اإلله الصائغ،اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة الفنية،القدامة وحتلي  النص،ص 4
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 :ويف هذا اإلطار نلفي مجي  بلثينة يقول    
 
 ةا ل  يـ  ل   ت  ر  س   ال   ، و   يل  م   ن  م   ت  ر  ا س  م  ف  
 ىو  النـ   ك  ب   ت  ام  ر  تـ   ذ  ، م   يوم   مر   ال   و  
 

 ف  ائ  ط   ك  ن  م   ني  اد  ت  اع   ، إال  هر  من الد   
 1ف  اد  ر   ك  نـ  ى مـ  هـوا  ، إال   ة  ل  ليـ   ال  و  

 

 

نية،ويف الوقت وهكذا ميكن القول إّن توظيف الطيف يف الغزل العذري هو حاجة ف       
نفسه مطلب نفسي ألنّه يسهم يف فتح آفاق للذات اليت جتاهد من أج  احلفاظ على 

 .حريتها
ونستشف مّا سبق أّن الشاعر مجي  بن معمر مازال يف حالة انتظار،ولذا نرى خيال 

يغدو عبد "وبذلك.احلبيبة ال يفارقه،حيث تلبست بالزمان واملكان،فبدت مالزمة له
ظة من السعادة تولت ومل تتوّل،ومن الطبيعي أن يشعر أبدا بالغربة املاضي،عبد حل

والواقع مازال يلثوب إليه ويوقظه يف .ذاك أنّه ختاصم مع الواقع ونزح عنه ورفضه.والضياع
حلظات،فيمتعض من مشاهدة احلقيقة ويتمنع عن االعرتاف هبا كي ال يستحي  عمره إىل 

وال  .جد املقهور،واحلرمان القسري من احلبيبةإنّه شك  من أشكال الو  2."هباء منلثور
 :غرابة،أن جند  ذكريات قيس بن ذريح ال تربح خميلته حىت يف منامه

 
 ه  ين  ح   ر  ي  غ   في   م  و  ى النـ  و  ه  أل   ني  إ   و  
 م  اك  نـي أر  أ   م  ال  ح  األ ٍ   ني  ث  د  ح  ت  

ٍ   ني  أ  ب   ت  د  ه  ش    ة  د  و  م   ن  ع   ل  ح  أ   لم 

 ـون  كـ  ي   ام  المن   في   اءا ق  ل   ل  ع  ل   
 يـنق  يـ   ام  ن  الم   م  ال  ح  أ   ت  ي  ل   يا  ف  
ٍ  ض   ين  م  ل  ع  تـ   و  ل   م  ك  ب   ني  أ   و    ٍ  ٍ  ين  ن 

                                                 

 .35،ص1928مجي  بلثينة،دار بريوت للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،سنة  ديوان 1
ايليّا احلاوي،يف النقد واألدب،مقدمات مجالية عامة،مقطوعات من العصر اإلسالمي واألموي،دار الكتاب  2

 .109.،ص8،ج1922،سنة5.اللبناين،بريوت،ط
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 ىو  ه   لى  إ   ين  ل  ي   ي ال  اد  ؤ  فـ   ن  أ   و  
 

 1!ين  يل  ى س  بل  :واال  ق   ن  إ   ،و  اك  و  س  
 

نيا بوصفه شكال ف" سجع احلمام"قد جينح الشاعر العذري إىل:سجع الحمام -ج
بديال للطيف،أو معّضدا له لعله يعرب من خالله عن معاناته،إذ يفسح جماال للبوح مبا هو 

وسيلة للتعبري عن رسوخ املكبوت يف "ومن مث،فهو.مقموع يف أعماق الذات
ورمبا أمكن القول بأّن .لك عن احلق الطبيعي الذي ينبغي أن يتمتع به الفؤادَ  الذاكرة،وكذ

مباشر عن الوالء الذي يبديه  مامة تنوح على شجرة هو تعبري التعلق الشاعر املقهور حب
واألكلثر من ذلك أن يكون هذا التعلق شكال من األشكال اليت اعتاد .اإلنسان للطبيعة

وعلى أية حال ميكن النظر إىل ...البدوي أن يعرب من خالهلا عن القهر النازل بالطبيعة
ين حوهلا بوصفها مكافئا خارجيا النفعاله احلمامة اليت ميحور الشاعر العذري شكله الف

ويف هذا  2."الداخلي،ميكن النظر إليها من حيث هي الشجى الذي يبعث الشجى
 :السياق،يقول قيس بن امللوح

 

عر قيس بن امللوح يلوم نفسه،ب  يوخبها على غفلتها عن أّن الشا من الظاهر،
مثة قسطا  " فالريب أنّ  . حىت جيّسد آالمه احملبوب،فكان عليه أن يشارك احلمامة بكاءها،

                                                 

 .115،ص8001،سنة 8املعرفة،بريوت،لبنان،ط،شرحه عبد الرمحن املصطاوي ،دار (قيس لبىن)ديوان قيس بن ذريح 1
 .13،12.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 2
 . 59ديوان قيس بن امللوح ، ص  3

 ة  ام  حم   ل  ي  ل   ح  ن  ج   في   ت  ف  تـ  ه   د  ق  ل  
 ني  ن  إ   و   اك  ذ   د  ن  ع   اراا اعتذ   ت  ل  ق  فـ  
 ة  ب  اب  و ص  ذ   ق  اش  ع   ني  أ   م  ع  ز  أ   أ  

 قاا اش  ع   ت  ن  ك    و  ل   اهلل   ت  ي  بـ   و   ت  ب  ذ  ك  
 

 ــم  ائـ  ن  إني ل   و   هناا و    ن  ن  ى فـ  ل  ع   
 م  ئ  ال  ل   ـت  يـ  ت  أ   د  ا ق  يم  ي ف  س  نف  ل  
 م  ـــائ  ه  ي البـ  ك  ب  تـ   ي و  ك  ب  أ   ال   و   لى  ي  ل  ب  
 3 ــم  ائـ  م  الح   اء  ك  الب  ب   ني  ت  ق  بـ  ا س  م  ل  
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مشرتكا ابتدعه الشاعر بني هذه اللغة اليت نتكلمها والعجمة اليت تنّد عن هذا البكاء 
 1."املتماثلةوالرتنيم،وهذا القسط املشرتك ختلقه األحزان 

ليست ظواهر الغزل العذري اليت قمنا مبعاينتها سابقا سوى نتاج لظاهرة :الرقابة-د
شكال فنيا عرّب الشاعر من خالله عن "ولذا كانت.الرقابة املتوّلدة عن القهر االجتماعي

م حىت ومن الطبيعي أن يدفعه ذلك إىل إخفاء حبه،فيتكتّ  2."تضاده مع القسر االجتماعي
اة الشعراء من وطأة ويتبدى موضوع الرقابة جبالء من خالل معان.سره حىت ال يكشف
 :وهذا ما يفصح عنه قيس بن امللوح الوشاة عليهم

 
 :ى الوشاة قائال مجي  فيتحدّ  أما
 

 واث  د  ح  ت  يـ   ن  أ   ون  اش  ى الو  س  ا ع  اذ  م   و  
 ة  يم  ر  ك    ت  ن  ، أ   ون  اش  الو   ق  د  م ، ص  ع  نـ  
 

 ق  اش  ع   ك  ل   ني  وا إن  ول  ق  يـ   ن  ى أ  و  س   
 4ق  ئ  ال  الخ   ك  ن  م   ف  ص  ت   م  ل   ن  إ   ، و   ي  ل  ع  

 4ق  ئ  ال  الخ  
 

يؤّرق "فمن غريهم فالشعراء العذريون يف صراع دائم مع الوشاة، وبناء على ذلك،
أليسوا هم هذه العقبة الكؤود بني الشاعر وبني ..ني يستبّد هبم؟وه  غري العاذل احملبني،

                                                 

 .881.شكري فيص ،تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم،من امرئ القيس إىل ابن أيب ربيعة،ص 1

 .51.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 2
 .181ديوان قيس بن امللوح،ص 3
 .33ن مجي  بلثينة،صديوا 4

 ه  د ار   امة  م  الي  ب   اش  و   أن   لو  ف  
 

3اي  ى ح ض ر  م و ت اهتدى ل  ل  ع  أ  ي ب  و  د ار   
 

3اي  ل  
 

 



 67 

وهذا ما جيع  تكتمه ال يطاق،وخباصة أّن رغباته متضادة مع رغبات خصومه،فما  1"!حبه؟
خصومه،فما يرضيه يغضبهم،وما يغضبهم يرضيه،ولكن قوة صربه تتجلى يف متكنه من 

  من الشعراء من يعتقد أنّه إخفاء حبه،ومداراة سطوة الرقابة؛والسيما أّن عشقه متجذر،ب
وقد .قب  أن خيلقا،ومنا حبه بنمومها بعد اخللق،ومن يعيبها إمّنا حيببها إليه"تهبتعّلق مبحبو 

وأراد الصرب عنها فعجز،على الرغم أنّه عارف أنّه ليس .فارقته،فرأى ك  شيء حوله يبكيها
ن العشاق قبله وال حزن أول من غاب حبيبه،وأّن احلب عربة بعد عربة،فحزنه ال مياثله حز 

 2."من أض  ركابه،ولوعته أحر من عطش الطري احلائمة حول املاء
وانطالقا مّا سبق يتبني لنا أّن الظاهرة العذرية كانت وليدة أبعاد اجتماعية وجمموعة 
من القيم والتقاليد املهيمنة على بنية اجملتمع يف العصر األموّي؛ب  إّن الظواهر اليت ومست 

لعذري،وكنا قد وقفنا عندها آنفا،تعكس يف األساس ما يعانيه الشاعر العذري من الشعر ا
 عرب القصيدة وكأنّه قد أصيب بكدمة ال براء له منها،وليس عليه إاّل أن يكابد ما"قهر،
إذ إّن  3."ومن خالل هذا القهر ينداح اليأس القات  من احلصول على املرأة املنشودة.عاش

ماعي قد وّلد القهر العشقي،ودفع اليأس القات  الشاعر قيس بن القهر السياسي واالجت
 :ذريح إىل اإلفصاح عّما يكابده من معاناة

 

                                                 

 .821.شكري فيص ،تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم،من امرئ القيس إىل ابن أيب ربيعة،ص 1
 .50.حسني نّصار،قيس ولبىن،شعر  ودراسة،ص 2
 .53.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 3

 ىو  اله   ن  ي م  ق  ال  ا أ  و م  ك  ش  أ   اهلل   لى  إ  
 ىش  الح   ن  اط  ب   في   ب  للح   ق  ر  ح   ن  م   و  
 ان  ل   ت  د  ب  ح ت ى  ون  اش  الو   ح  ر  ا ب  م  ف  
 ان  ل  ص  و   ام  د   و  ل   س  ف  النـ   ب  س  ح   ت  ن  ك    د  ق  ل  

 ير  ف  ز   و   ني  اد  ت  ع  تـ   ب  ر  ك    ن  م   و   
 ور  ر  س   و   ة  ط  ب  غ   ي  ال  ح   م  ع  نـ  أ  ب  
 ور  ه  ظ  ب   ةا وب  ل  ق  ى م  و  اله   ون  ط  ب  
 ور  ر  غ   اع  ت  ا م  ي  نـ  ا الد  م  ن  ك  ل   و  
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وخباصة  للشاعر،النفسي  وعلى هذا األساس،فإّن الشعر العذري يعكس الصراع      

 .متزقه احلاص  بني امللثال واحلاجة،وبني اجملتمع ومشاريعه،وبني ميول الفرد ورغباته
ولع  هذا الشعور أن ."له دور مهم يف تشك  هذه احلالة النفسية املركبةالكبت مث إّن 

ت املهيمنة على الغزل العذري،ب  ورمبا على الرتاث الشعري العريب  يكون أبرز السما
كله،وهو ال يتبّدى إاّل من حيث هو شعور مأزوم،من جهة،ومفجوع،من اجلهة 
األخرى،الشيء الذي ال يعين سوى أّن األفراد يف حضارة احلظر والتحرمي يشعرون بأهنم ال 

 2"،لذي ينطوي على احتجاجية هائلةحول هلم يف اجملاهبة إاّل عرب نبش حس الفجيعة ا
 .ورفض لقيود املنع

لوعة هؤالء احملبني وظمأهم إىل رؤية معشوقاهتم ظمأ "ولذلك،ألفينا يف الغزل العذري
فالشاعر ال يين يتغىن مبعشوقته،متذلال متضرعا متوسال،فهي مالكه ...ال يقف عند حد

مناجاة شجية،يصور فيها وجده السماوي،وكأهنا فعال وراء السحب،وهو ال يزال يناجيها 
 .وال أّي أمل داخلي 3"الذي ليس بعده َوْجد وعذابه الذي ال يشبهه عذاب

                                                 

 .39،ص( قيس لبىن)ديوان قيس بن ذريح 1
 .52،53.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 2
 . 159،120 .يف،تاريخ األدب العريب،العصر اإلسالمي،صشوقي ض 3

 ةير  ز  غ   ن  ي  ع  ي ب  س  ف  ى نـ  ل  ي ع  ك  ب  أ  س  
 

 1بكاء حزين في الوثاق أسير  
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غزل يعرب عن أمسى العواطف اليت يفيض هبا القلب " نكون أمام وعلى هذا النحو،
ي كائن ـرأة،فهـن املـراب مـ  يتهيب االقتـان وأّن الرجـذع احلرمـحس فيه لـزل نـغ.اينـاإلنس

ي إن وصلته ال يزال يشعر شعورا عميقا باألمل ـه وحىتّ  ه،ـحول قدسيته دون ملسـالئكي تـم
 فإّن توحد العاشق باملعشوقة من خالل املأساة هو أمسى درجات احلب وهكذا، 1."واليأس

يت جيب أن تستعلي حىت على إاّل هذه املكابدة الداخلية العميقة ال" وليس احلب العذري.
، و حتاول أن تعيش مع احلب حني ختلو إىل نفسها و متباعدة لى الضعفو تتأىب ع.البث 

فاملعاناة هي البؤرة املركزية اليت  وعلى هذا النحو، 2." عن احلب حني تلقى أصحاب هواها
 .تنهض عليها جتربة احلب عند الشعراء العذريني

اث الشعري الشعر العذري مظهرا إبداعيا متميزا يف الرت  يظ ّ  وعلى أية حال،      
 تيمةنلفيه يقدم لنا  وفضال عن ذلك، . مأساوي بالرغم ما ينطوي عليه من حسّ  العريب،

 .احلب بقيمها اإلنسانية والفنية اليت تعكس بصدق أحوال احملبني وجتارهبم
 
 :الحب عند الجاحظ  -5

العالقة لعشق، و موضوع ا (في العشق و النساء)تناول اجلاحظ يف رسالته املعنونة بـ
احلب الذي هو أص  اهلوى و اهلوى "اليت تربط بني الرج  و املرأة و ما يكون بينهما من 

ع منه العشق و العشق الذي يهيم له اإلنسان على وجهه أو ميوت كمدا على الذي يتفرّ 
و قد فرق اجلاحظ بني معىن احلب و العشق ، و كان حديلثه عن اللثاين أكلثر 3." فراشه

ليس ك  حب يسمى ا فض  عن املقدار الذي امسه حب و مل العشق اسم" باعتبار أن 
وعلى هذا النحو،يغدو العشق فيضا 4." عشقا و إمنا العشق اسم للفاض  عن ذلك املقدار

 . روحيا بعد امتالء ذات العاشق باملعشوقة
                                                 

 .81، 80قي ضيف،الغزل العذري عند العرب،صشو  1
 .839شكري فيص ،تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم،من امرئ القيس إىل ابن أيب ربيعة،ص 2
 .  121هـ  ، ص1181، سنة  1،ضمن جمموعة رسائ  ،مطبعة التقدم ، مصر، ط " يف العشق و النساء"اجلاحظ ، رسالة  3
 . 121ص ، املصدر نفسه  4
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أرفع " و املرأة  عند اجلاحظ هي موضوع احلب ملا تتمتع به من صفات ميزة، فهي 
هي اليت تفدى و ليت ختطب و تراد و تعشق و تطلب و  أمور منها أهنا احاال من الرج  يف

اهلل إن تعدونين بن يوسف يفّدي األمري أهله قال و حتمى ، قال عنبسة بن سعيد للحجاج 
ذلك يكشف عن سلطان احلب و و  1."إال شيطانا و اهلل لرمبا رأيتين أقب  رج  إحداهن 

يستحلف باهلل الذي " فالرج  .  ة الناس و سلوكهممبلغ قوة هذه الغريزة ،و أثرها يف حيا
ال شيء أعظم منه و باملشي إىل بيت اهلل و بصدقة ماله وعتق رقيقه فيسه  ذلك عليه وال  

و مينع و .الغضب يف دماغه يأنف منه فإن استحلف بطالق امرأته تربد وجهه و طار
ن حيبها و ال يستكلثر منها مل يكو . انا مهيبا يغضب و يأىب و إن كان احمللف سلطيعصى و 

و كانت نفسها قبيحة املنظر دقيقة احلسب خفيفة الصداق قليلة النشب ليس هلا من ذلك 
 .قلوهبمو 2" ات يف صدور األزواج ـاىل من شأن الزوجـعظم اهلل تعقد إال ما 

فض  الرج  على املرأة " نة املرأة و دافع عن حقوقها ألّن أشار اجلاحظ إىل مكاكما 
لنا أن ال نقصر يف حقوق  لة القول يف الرجال و النساء أكلثر و أظهر فليس ينبغييف مج
كذلك اإلخوة و ق اآلباء أن يصغر حقوق األمهات و و ليس ينبغي ملن عظم حقو املرأة 

 .           و عجزا و ضعفا منه  ،معتربا هذا اإلنكار ظلما يف حّقها 3. "األخوات و البنون و البنات
"   إذ   ة من أبرز مواضع اجلمال عند  اجلاحظ، فال شيء يبلغ مبلغها،مجال املرأو 

علم الشاعر و عرف الواصف أن اجلارية الفائقة احلسن أحسن من الظبية و أحسن من 
البقرة و أحسن من ك  شيء تشبه و لكنهم إذا أرادوا القول شبهوها بأحسن ما جيدون و 

و إن كانت هبية فإمنا هي شيء . لشمس اضهم كأهنا الشمس و كأهنا القمر و يقول بع
واحد و يف وجه اجلارية احلسناء و خلقها ضروب من احلسن الغريب والرتكيب العجيب و 

جيدها أحسن من جيد الظبية  من يشك أن عني املرأة احلسناء أحسن من عني البقرة و أنّ 

                                                 

 . 125املصدر نفسه ، ص  1
 . 122ص ,نفسه املصدر2
 . 122، 123ص" عشق و النساءيف ال"اجلاحظ ، رسالة 3
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ظهر بالغتهم و هم لو مل يفعلوا هذا و شبهه مل تو لكنّ  و األمر فيما بينهما متفاوت 
 .فراحوا يتنافسون يف الوصف 1"فطنتهم،
فإن "  يتحدث اجلاحظ يف سياق آخر عن مقدار سعادة احملب إذا ظفر مبحبوبه مثّ  

زعم زاعم أن موقع لذة الظفر بالعد و املرصد أحسن من موقع لذة الظفر من العاشق اهلائم 
ادوا بفضلهم من ا جدد و العظماء رمبّ أه  السؤ يقته قلنا إنا قد رأينا الكرام واحللماء و بعش

و جيودون       القدر يادة يف نب  النفس و بعد اهلمة و يعدون ذلك ز لذة شفاء الغيظ و 
أثر بالنفيس من الصامت و الناطق و باللثمني من العروض و رمبا خرج من مجيع ماله و 

جيود لشقيق ، ومل نر نفس العاشق تسخو مبعشوقه و ال طيب الذكر على الغىن و اليسر
نفسه و ال لوالد و ال لولد بار و ال لذى نعمة سابغة خياف سلبها و صرف إحسانه عنه 

 . ة االنتصار على اخلصوم إذن، متع سعادته تفوق،فمتعة احلب و  2."بسببها
العطر " زّين الرجال، فيذكر منه و يف هذا اإلطار، يطلعنا اجلاحظ على طرق ت       

لنّتف والقص والتحذيف واحللق وجتويد اللثياب وتنظيفها   واو اخلضاب والكح الصبغو 
و حىت كان    مل يتقدموا فيه إال من أجلهنّ تعهدها ما مل يتكلفوه إال هلن و  القيام عليها وو 

و احلشوة     الظؤورة قة والستور الكلثيفة و اخلصيان و احليطان الرفيعة واألبواب الوثي
و هذا    3."االحتفاظ مبا جيب من حفظ النعمة فيهن واحلواضن مل تتخذ إال للصون هلّن و 

 .هنّ وكسب ودّ  كّله من أج  استمالة النساء،
 4." جع  من احلب موضوعا من موضوعات الدرس"يعترب اجلاحظ  أول من و        

و نلمس هذا . على الرغم من أنّه كان يدرك أنه سيتعرض لالنتقاد و يتهم بسخف الرأي
املخالفة من ذكر العشق املعروف بالصبابة و تجنا إىل االعتذار اح"بوضوح من خالل قوله

دون من حاول الطعن على هذا الكتاب و سخف وة العزمية ليجع  ذلك القدر جنة على ق
                                                 

 . 129، 122 ،صملصدر نفسها 1
 . 121، 128،ص"يف العشق و النساء"رسالة اجلاحظ ،  2
 . 121،ص  ملصدر نفسها 3
 .  119،  ص 1928اجلاحظ، حياته و آثاره ،  دار املعارف ، مصر، سنة  طه احلاجري ،   4
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الرأي الذي دعا إىل تأليفه و االشارة بذكره إذ كانت الدنيا ال تنفك من حاسد باغ و من 
كما أهنا ال تنفك من ذي سالمة   قائ  متكلف و من سامع طاعن و من منافس مقصر

 متسلم و من عامل متعلم و من عظيم اخلطر حسن احملضر 
وهذا يكشف جبالء  1".شديد احملاماة عن حقوق األدباء قلي  التسرع إىل أعراض العلماء 

 .احلب يف اللثقافة العربية تيمةاحلرج الذي حييط ب
حتدث وع احلب و حتليله ،  و اهتم مبوض و على هذا األساس ميكننا القول إن اجلاحظ

مبينا 2" عن مجال املرأة حديث اخلبري املستبطن ألسراره ، العارف بدقائقه املقدر حلقائقه، "
 .آثاره و مدافعا عنه

أول املفكرين اإلسالميني " و لع  ما تقدم يدل بوضوح على أن اجلاحظ يعد من 
التحلي  ، حماوال الكشف عن ، هذه بالبيان و الوصف و  "العشق"الذين تعرضوا لظاهرة 

الذي غالبا ما  "الهوى" ومبعىن ، من جهة  "الحب " طبيعتها ، من خالل عالقتها مبعىن 
بينما العشق هو الذي يسقم بدن  3."يؤدي إىل االحنراف النفسي املرضي من جهة ثانية 

، تنتفي عند اجلاحظ يتسم بالقسر و االضطرارية " و من مث فهو . املعشوق و يتلف روحه 
فيغدو العاشق مذهوال عما حوله ، و فانيا يف  4"معه ك  إرادة و يتالشى ك  اختيار،

 .معشوقه 
 :الحب عند أبي حامد الغزالي -6

و  الشوق احملبة و : " احلب من خالل كتاب  لقد استقينا نظرة أيب حامد الغزايل عن
 إحياء علوم "اب و هو الكتاب السادس من ربع املنجيات من كت" األنس و الرضا 

" إذ يقدم أبو حامد الغزايل احلب يف الشرع على أنه سابق على طاعة اهلل فـ ." الدين
يفرض  ، و كيفلرسوله صلى اهلل عليه و سلم فرض األمة جممعة على أن احلب هلل تعاىل و

                                                 

 .  121اجلاحظ ، يف العشق و النساء ،  ص  1
 . 111طه احلاجري ، اجلاحظ ، حياته و آثاره ، ص  2
 .52،55عبد احلميد خطاب ، إشكالية احلب يف احلياة الفكرية و الروحية يف اإلسالم ، ص  3
 .52، ص  ملصدر نفسها 4
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و أن   بدّ و مثرته فال ، والطاعة تبع احلب جود له و كيف يفسر احلب بالطاعة ما ال و
جنده يستشهد بآيات  و ليعزز تصوره هذا، 1."بعد ذلك يطيع من أحب دم احلب مثّ يتق
كما أورد أخبارا كلثرية   2" . هلل و الذين ءامنوا أشد حبا ": لقرآن الكرمي من ملث  قوله تعاىل ا

و من مث فهو     باإلميان، يه و سلم تلثبت أن حب اهلل مشروط عن الرسول صلى اهلل عل
 .        ع األخالق الفاضلة مثرة هذا احلب غاية ك  حب و مجي

 ال تكون إال بعد معرفة يعرض  أبو حامد الغزايل حقيقة احملبة اليت فضال عن ذلك،و 
، فال حيب اإلنسان إال ما يعرفه فال يعق  أن يتصف باحلب مجاد، ب  هو من و إدراك

امللذ فإن تأكد ذلك  فاحلب عبارة عن مي  الطبع إىل الشيء"و عليه  .خاصة احلي املدرك 
لك  واحدة ن احلب ينقسم بانقسام املدركات واحلواس و ذلك أ 3."عشقا املي  و قوي مسيّ 

الصور إدراك املبصرات اجلميلة و فلذة العني يف اإلبصار و " لسليممنها لذة ميي  إليها الطبع ا
الروائح  الشم يف، و لذة ألذن يف النغمات الطيبة املوزونةة الذّ املليحة احلسنة املستلذة و 

و يستشهد  4." اللمس يف اللني و النعومة  ، و لذة الطيبة، و لذة الذوق يف الطعوم
حبب إيل من دنياكم :"طريق احلواس يف قوله  ال عنـريف يف إدراك اجلمـباحلديث الش

و لقد  اعترب الصالة أبلغ . 5"الطيب و النساء و جع  قرة عيين  يف الصالة : ثالث

                                                 

  822، ص   1أبو حامد الغزايل ، إحياء علوم الدين ، حتقيق بدوي طبانة ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ،ج 1
 . 152سورة البقرة  ،اآلية  2
 .822أبو حامد الغزايل ، إحياء علوم الدين ،  ص  3
 .822  ص ، ملصدر نفسها 4
، ينظر التربيزي ، حممد بن عبد اهلل اخلطيب " ثالث" لفظ  احلديث أخرجه النسائي و أمحد من حديث أنس دون ذكره 5

، سنة  1حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ط : العمري ، أبو عبد اهلل ، مشكاة املصابيح ، حتقيق
 . 1112، ص  1، ج  1925

  حدثنا سالم أبو : حدثنا عفان بن مسلم قال : لقومسي قال أخربنا احلسني بن عيسى ا: " احلديث ورد بصيغتني ، األوىل هي
حبب إيل من الدنيا النساء ، و الطيب ،و جع  قرة : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : املنذر، عن ثابت ، عن أنس قال 

: حدثنا جعفر، قال : ر قال أخربنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سّيا: " ، و أما الصيغة اللثانية فهي " عيين يف الصالة 
حبب إيل النساء و الطيب ، وجعلت قرة عيين يف الصالة : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : حدثنا ثابت ، عن أنس قال 
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اليت تشارك فيها البهائم و لذهتا ال تدرك باحلواس اخلمس  ،قرة العني و مساها احملبوبات،
، كما أن النظرة القلب، و هو أشد إدراكا من العنيب  تدرك حباسة سادسة هي ، اإلنسان

 .الباطنية أقوى من البصر الظاهر
ا حبب ا يف أسباب احملبة و أقسامها، فريبط الغزايل احلب بالغريزة و اليت يبدأهأمّ 

سالمة  اإلنسان لذاته و نفسه ألن يف طبعه مي  إىل الوجود ، و نفرة من اهلالك ، مثّ 
ال ألعياهنا ب  الرتباط حظه " و هو حيب هذه األشياء . أعضائه و ماله و ولده و عشريته 

يف دوام الوجود و كماله هبا حىت إنه ليحب ولده و إن كان ال يناله منه حظ ب  يتحم  
له ألنه خيلفه يف الوجود بعد عدمه فيكون يف بقاء نسله نوع بقاء له فلفرط املشاق ألج

كأنه جزء منه ملا عجز عن الطمع يف حيب بقاء من هو قائم مقامه ،  و  حبه لبقاء نفسه
.   إىل األبناء بوصفهم امتدادا وجوديا هلا قد ميتدّ  فحب الذات، وهكذا، 1."بقاء نفسه أبدا

زايل إىل اإلحسان ألن اإلنسان عبد اإلحسان فك  من أحب مث ينتق   أبو حامد الغ
قد جبلت القلوب على حب من " احملسن إلحسانه فما أحب ذاته ب  أحب إحسانه  و

و أما السبب اللثالث،فهو أن حيب الشيء لذاته ،  2".أحسن إليها و بغض من أساء إليها
مدرك اجلمال ، و  و هذا هو احلب احلقيقي كحب اجلمال و احلسن ، فك  مجال عند

اللذة حمبوبة لذاهتا ال لغريها فحب ن إدراك اجلمال فيه عني اللذة، و ذلك لعني اجلمال أل
غري أن عني . النفس و األوالد لذة و مجال ، و حب املناظر اجلميلة،أيضا، لذة و مجال

 .اللذة و اجلمال هي لذة حب اهلل ألنه مجي  حيب اجلمال
جلمال ال يكمن يف احلسن فقط، و ليس مقصورا على أما السبب الرابع فهو أن ا
هذه أخالق مجيلة و احملسوسات ، فيقال هذا خلق حسن و املدركات ب  هو موجود يف غري 

                                                                                                                                                         

: ، حتقيق . ( السنن الصغرى للنسائي ) ، النسائي ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ، اجملتىب من السنن " 
 .   21، ص  3، ج  1922، سنة  8بد الفتاح أبو غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب ، سوريا ، ط ع
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هذا يدرك بالبصرية ال بالبصر فمن حيب أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه ليس حيب عظمه و 
لصفات احملمودة اليت هي ا" حلمه و شكله ، فك  ذلك زال و انعدم  و ما بقي منه غري 

 مصادر السري اجلميلة فكان احلب باقيا بقاء تلك الصفات مع زوال مجيع الصور و تلك
قدر على مح  نفسه عليها الصفات ترجع مجلتها إىل العلم والقدرة إذا علم حقائق األمور و 

س وصفني ، ومها غري مدركان باحلبقهر شهواته ، فجميع خالل اخلري يتشعب ع  هذين ال
جمملهما من مجلة البدن جزء ال يتجزأ فهو احملبوب باحلقيقة ، و ليس للجزء الذي ال و 

السبب اخلامس هو و 1."يتجزأ صورة و شك  و لون يظهر للبصر حىت يكون حمبوبا ألجله 
و ، املناسبة اخلفية بني احملب و احملبوب اليت قد تتأكد احملبة بينهما ال بسبب مجال أو حظ 

 .تجانس بينهمالكن بسبب ال
حب اإلنسان : وهكذا، يكون أبو حامد الغزايل قد قّسم احلب إىل مخسة أقسام

لنفسه الذي ربطه حبب اإلنسان ملن أحسن إليه فيما يرجع إىل دوام وجوده ، و دفع 
.    املهلكات عنه ، وحبه لك  مجي  من الصور الظاهرة و الباطنة ، مث حبه ملن توافق معه

اف من احلب ال يتصور كماهلا و اجتماعها إال يف حق اهلل تعاىل فال و ألن هذه األصن
احملبة هلل هي الغاية القصوى من املقامات " يستحق كمال احملبة إال هو سبحانه ، ذلك أن 

و الذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك احملبة مقام إال و هو مثرة من مثارها و تابع من 
إذن احملبوب األول عند ذوي البصائر هو اهلل تعاىل و 2. "و الرضاتوابعها كالشوق و األنس 

ال مستحق للمحبة غريه فهو املتفض  بالوجود على ك  موجود ، و هو الوحيد القائم بذاته 
 .، و ك  ما سواه فإمنا هو قائم به 

،  ة مي  النفس إىل الشيء املوافقـفاحملب. إن حمبة العبد هلل تعاىل حقيقة و ليست جمازا
ان و اجلمال موافقان للنفس ، ومها يدركان ـو العشق هو املي  الغالب املفرط ، مث إن اإلحس

 .تارة بالبصر، وتارة بالبصرية
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حصوله اطنه، و ارتفاع احلجاب عن قلبه و و يكون تقرب العبد بالنواف  سببا لصفاء ب
ة احلب و ما ال يف درجة القرب من ربه مث إن مجيع حماسن الدين و مكارم األخالق مثر 

ذلك أن الناس يف حمبة اهلل سبحانه , يلثمره احلب فهو اتباع اهلوى و هو من رذائ  األخالق 
كلثرة نعمه  فلم يتمالكوا أن يف دوام إحساهنم  و   فالعوام نالوا ذلك مبعرفتهم" عام و خاص 

 اإلحسان فأما   حمبتهم و تكلثر على قدر النعم و أرضوه إال أهنم تق
 

الوا احملبة بعظم القدر و القدرة و العلم واحلكمة و التفرد بامللك و ملا عرفوا اخلاصة فن
صفاته الكاملة و أمسائه احلسىن مل ميتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم احملبة بذلك ألنه أه  

 .فمحبته  عّز وجّ  حق وواجب 1"هلا و لو أزال عنهم مجيع النعم ، 
 ماهية احلب متسامية ،كما أهّنا تكشف تصوفه ، فنظرة أيب حامد الغزايل إىل وعليه،

ولع  . ب إليه فهو يصبو إىل اجلمال املطلق املتملث  يف احلضرة اإلهلية ،  و حب ك  ما يقرّ 
ومل مينعه .ذلك،ما جعله يربز البعد الصويف يف الدين اإلسالمي ،ب  متلث  ذلك معرفة وسلوكا

 .ىل روح اإلسالم ذلك، من أن يتخذ مبدأ التشكيك آلية للوصول إ
 :الحب عند ابن القيم الجوزية -7

 احلب يف كتاباته، تيمةيعد ابن القيم اجلوزية من الفقهاء املسلمني الذين اهتموا ب
ولكّنه مع  .وحدد معانيها انطالقا من اشتقاقها اللغوي حيث إنّه حتدث يف أمساء احملبة،

ذلك بوضوح من خالل املعاين اليت  ونتبني .أشار إىل العالقة بني احملب واحملبوب ذلك،
روضة المحبين "اليت ذكرها يف كتابه خّص هبا احملبة والعشق وغريمها من األمساء اخلمسني

                                                 

 . 189أبو حامد الغزايل ، إحياء علوم الدين ، ص   1
 الوجد ،املقة،الشغف  ،الصبابة ،الصبوة،اهلوى ،العالقة ،احملبة:نلفي  أمساء احلب عند ابن القيم اجلوزية على النحو التايل، 
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،والذي إذا تفحصناه وقفنا على جمموعة من املبادئ اليت تشك  نظرته 1"ونزهة المشتاقين
 .إىل احلب
 
 
 

،وقد صنف هذه املناسبة  كلةمبدأ المشا يقوم على  يرى ابن القيم أن احلب       
أصلية من أص  اخللقة ،وعارضة بسبب اجملاورة أو االشرتاك يف أمر من " إىل نوعني ،فهي 

فهو اتفاق أخالق وتشاك  أرواح وشوق ك  نفس إىل :فأما التناسب األصلي...األمور
مشاكلها،فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع،فتكون الروحان متشاكلتني يف أص  

قة،فتنجذب ك  منهما إىل األخرى بالطبع،وقد يقع االجنذاب،واملي  باخلاصية،وهذا اخلل
وهذا الذي مح  بعض ...اليعل  وال يعرف سببه كاجنذاب احلديد إىل احلجر املغناطيس

وجنده 2."هو تشاك  النفوس ومتازجها يف الطباع املخلوقة...إن العشق:الناس على أن قال
ال تكاد جتد اثنني يتحابان إال :"  دوام احلب من خالل قولهيؤكد على فاعلية التشاك  يف

وبينهما مشاكلة أو اتفاق يف فع  أو حال أو مقصد،فإذا تباينت املقاصد واألوصاف 
كانت احملبة " ومن مث إذا 3."واألفعال والطرائق مل يكن هناك إال النفرة والبعد بني القلوب

هلا إال مانع أقوى من السبب،وإذا مل تكن باملشاكلة باملشاكلة واملناسبة ثبتت ومتكنت،ومل يز 
واحلاص ،أنه إذا توفرت  4."انقضائه،وتضمح لغرض من األغراض تزول عندفإمنا هي حمبة 

وإذا كان  يف احملبة خاصية التجانس بني احملب واحملبوب توطدت بينهما أواصر احلب،
 لى وع.اجلامع بينهما عارضا أو زائفا تالشى ك  رابط بينهما

                                                 

حممد عزيز مشس،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع،مكة :ابن القيم اجلوزية،روضة احملبني ونزهة املشتاقني،حتقيق 1
 .1هـ،ط1111املكرمة،السعودية،سنة
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إذ .هذا األساس،فإن توفر شرط املشاكلة يف الزواج،فإنّه سيكون من مقومات جناحه
تشاكلت النفوس ومتازجت األرواح وتفاعلت،تفاعلت عنها األبدان،وطلبت نظري  "إنه إذا

االمتزاج واجلوار الذي بني األرواح،فإّن البدن آلة الروح ومركبه،وهبذا ركب 
بني الذكر واألنلثى طلبا لالمتزاج واالختالط بني البدنني كما  شهوة اجلماع_سبحانه_اهلل

هو بني الروحني،وهلذا يسمى مجاعا وخالطا ونكاحا وإفضاء؛ألن ك  واحد منهما يفضي 
وتزول معه ك  األعراض اليت هتدد رباط العالقة 1."إىل صاحبه فيزول الفضاء بينهما

 .الزوجية
لدى ابن القيم اجلوزية ال تقف عند هذا احلد،  مث إّن أمهية التشاك  يف حتقيق احملبة

روضة "ويف هذا الصدد،ذكر يف.وإمنا قد يتشارك الشخصان املتحابان حىت يف األمل
رجال كان حيب شخصا فمرض فدخ  عليه أصحابه  " أنّ "المحبين ونزهة المشتاقين

فالن  من عند :قالوا  ؟من أين جئتم: و قال ،يعودونه فوجدوا به خفة فانبسط معهم
و اهلل لقد أنكرت عليت هذه  : فقال  ،يفو نعم و قد ع :أو كان عليال ؟ قالوا: فقال ،عدناه

و لقد وجدت يف  ،تومهت أن ذلك لعلة نالت بعض من أحب و مل أعرف هلا سببا غري أين
 مث دعا بدواة فكتب  ،يومي هذا راحة ففرحت طمعا أن يكون اهلل سبحانه و تعاىل شفاه
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 :حمبوبهإىل 
 
ٍ   و   ت  م  حم   ني  إ    اك  م  ر بح  ع  ش  أ   لم 
 ني  ق  ر  ط  ت  ل   ى  الحم   ت  ن  ا كا  م   ت  ل  ق  فـ  
ٍ  يه  ف   ت  ن  ك    ة  ل  ص  خ  و    م  ه  تـ  م   ر  ا غي 
 في   ك  س  ف  نـ   ي و  س  ف  ت  نـ  ق  ف  اتـ   تى  ح  
 

 اك  و  ك  ش  ي ب  اد  و  ع   ث  تحد   حتى   
 اك  م  لح   إال   ب  ب  ا س  م   ر  ي  غ   ن  م  
 اك  اف  ع   ين  ا ح  ه  نـ  م   اهلل   اني  ف  اع  
 1"اك  ذ   في  ا و  ذ  ه   في  و   اك  ذ  ا و  ذ  ه  
 

من العناصر األساسية اليت تسهم يف  الجمالوجند ابن القيم اجلوزية يؤكد،أيضا، أّن 
وصف احملبوب ومجاله،وشعور احملب به،واملناسبة " حدوث احلب وترسيخه بني املتحابني،إذ

ة اليت بني احملب واحملبوب،فمىت قويت اللثالثة وكملت،قويت احملبة العالقة واملالءم:وهي
واستحكمت،ونقصان احملبة وضعفها حبسب ضعف هذه اللثالثة أو نقصها،فمىت كان 
احملبوب يف غاية اجلمال،وشعور احملب جبماله أمت شعور،واملناسبة اليت بني الروحني 

نفسه ناقصا لكن هو يف عني احملب   وقد يكون اجلمال يف.قوية،فذلك احلب الالزم الدائم
فال يرى احملب أحدا أحسن من ...كام ،فتكون قوة حمبته حبسب ذلك اجلمال عنده

دواعي احلب من احملبوب مجاله،إما الظاهر أو "كانت  وعلى هذا األساس، 2."حمبوبه

                                                 

 . 115،112ابن القيم اجلوزية،روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،ص  1
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 الباطن أو مها معا،فمىت كان مجي  الصورة مجي  األخالق والشيم واألوصاف كان الداعي
 ا بالعني أو النظر إمّ :أوهلا :وداعي احلب من احملب أربعة أشياء منه أقوى،
 
 
 
 
 

 :واللثاين ...مارآه فكلثري من الناس حيب غريه ويفىن فيه حمبة و بالقلب إذا وصف له،
 الفكر يف املنظور  :اللثالث .مل يورث نظره استحسانا مل تقع احملبةفإن  االستحسان،

وإن   عنه بغريه ما هو أهم عنده منه مل يعلق حبه بقلبه، فإن شغ  وحديث النفس به،
ومىت صادف هذا النظر واالستحسان والفكر قلبا خاليا ...كان ال يعدم خطرات وسوانح

ل جسدي فاألوّ ، واحملصلة أّن اجلمال عند ابن القيم اجلوزية يتبدى يف مظهرين1."ن منهمتكّ 
 .واللثاين روحي باطين خارجي،

 االختياريف فع  العشق، وكذلك إشكالية االضطرار   قيم اجلوزية،وقد أثار ابن ال
      فرأى فريق أّن العشق ف عند اختالف املفكرين املسلمني حول هذه املسألة،فتوقّ 
وهذا  واجلائع للطعام، هو مبنزلة حمبة الظمآن للماء البارد، و...وليس باختياري،اضطراري "
 اختياري تابع هلوى النفس وإرادهتا،"  فذهب إىل أّن العشقوأما الفريق اللثاين 2."ا ال مُيلكمّ 

 خ اف   م ن   و أ م ا" :ب  هو استحكام اهلوى الذي مدح اهلل من هنى عنه نفسه فقال تعاىل
 3."ال م أ و ى ه ي   ال ج ن ة   ف إ ن   .ال ه و ى ع ن   النـ ف س   و نـ ه ى ر ب ه   م ق ام  
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وهكذا نكون أمام  .ال يدخ  حتت قدرته فمحال أن ينهى اإلنسان نفسه عما
غري أّن ابن القيم اجلوزية  .اآلخر جيعله اختياريا موقفني،فأحدمها جيع  العشق اضطراريا،و

مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة حتت "فيذهب إىل أنّ  يتخذ موقفا وسطيا توفيقيا،
كان ترُتب فإذا أتى باألسباب   فإّن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري، التكليف،

 وهذا مبنزلة السكر من شرب اخلمر،فإّن تناول املسكر ...املسبب عليها بغري اختياره
 
 
 

فمىت كان السبب واقعا باختياره مل يكن  د عنه السكر اضطراري،اختياري،وما يتولّ 
 .معذورا مل يكن السكران فمىت كان السبب حمظورا، معذورا فيما تولد عنه بغري اختياره،

والريب أّن متابعة النظر واستدامة الفكر مبنزلة شرب املسكر فهو يالم على السبب؛وهلذا 
وهذا يعين أّن مبادئ العشق  1."إذا حص  العشق بسبب غري حمظور مل يلم عليه صاحبه

 .غري أّن نتائجه ال خيار فيها لكوهنا إجبارية وأسبابه اختيارية وفيها فسحة من احلرية،
مل يرتدد ابن القيم اجلوزية يف تشبيه العشق بالسكر الذي جند من يتناوله خمتارا يف ولذلك،

 .شربه،وأما أفعاله نتيجة ذلك فهي اضطرارية
فهو مل يتخّلص من نظرة  وإذا كان ابن القيم قد عاجل موضوع احلب رغم حساسيته،

ضية احلب من جانبها يتناول ق"وهكذا،فهو.الفقيه،ألنّه ظ  يضبطه مبعايري الدين واألخالق
الفقهي،وأكمله فيما يرى ما انتهى بالزواج،فالعزوبة ليست من اإلسالم يف شيء،فإذا تزوج 

يركز دائما على التحذير " مث إنّه من زاوية ثانية2."احملبان فإّن للمعاشرة فوائد وآدابا وقواعد
ك أدىن احملبوبني رغبة اآلالم،والدعوة إىل تر رام وما يفضي إليه من املفاسد و من ارتكاب احل

ملن ابتلي باهلوى طرق ويذكر  يف أعالمها،والرتغيب فيما أعّد اهلل للمؤمنني يف اجلنة،

                                                 

 .885 وزية،روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،صابن القيم اجل 1

 .182ص ،1933،سنة 8،مكتبة وهبة،القاهرة،مصر،ط"طوق احلمامة"الطاهر أمحد مكي،دراسات عن ابن حزم و كتابه 2
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ال غرابة أن جند ابن القيم اجلوزية حيصي يف خامتة كتابه  ولذلك،1."بأمور كلثريةمنه  التخلص
 .مخسني عالجا للتخلص من اهلوى

 
 
 

         
يف تراثنا العريب واإلسالمي عددا مهما من املؤلفني الذين جند   وفضال عّما سبق،     
من  الذي يعدّ ابن سينا ومن هؤالء نستحضر  حلي ،احلب بالعرض والتّ  تيمةتعرضوا ل

حيث  وخباصة يف رسالته عن العشق، الفالسفة واألطباء الذين اهتموا مبسألة احلب،
يف مسو الروح و ارتفاعها إىل مرتبة احلب اإلنساين واجلنسي ذا دور إجيايب إذ يساهم "اعترب

ينسب ابن سينا يف رسالته هذه إىل النفس الدونية دور  و...احلب اإلهلي وانصهاره معه
حبيث أّن حب اجلمال الظاهري واحلب اجلنسي يكونان سندا  االشرتاك مع النفس العاقلة،

حول النفس وتركيب  وحتليله هذا ينطلق كما نرى من نظريته العامة . للتقرب مّا هو إهلي
حو يكون ابن سينا قد مجع وعلى هذا النّ  2." ومن خالل ذلك يفسر ظاهرة احلب أجزائها،

ب  جع  من احلب اإلنساين منطلقا حلصول احلب  بني احلب الطبيعي واحلب الروحي،
 وذلك . باملطلق حنو التوحدالبشرية  وبذلك يغدو احلب طاقة ذاتية تسمو بالنفس اإلهلي،
 .3حيث اعترب العشق اخلالص خمصوصا باهلل ،"اإلشارات والتنبيهات"تكشفه يفما نس

فإنّه اخلري  .حلصول معناه هناك أثبت العشق احلقيقي لألول تعاىل، "وبذلك يكون قد
وإن كان غري  ومل يتحاش عن إطالق هذا اللفظ عليه، .وإدراكه لذاته أمت اإلدراكات.املطلق

واحملققني من أه   ستعم  يف عرف اإلهليني من احلكماء،ألنّه م، مستعم  عند اجلمهور
                                                 

 .12حممد عزيز مشس، عن مقدمة ابن القيم اجلوزية،روضة احملبني ونزهة املشتاقني،ص  1

،رواية العشق العريب،جملة كتابات فيا اجلنس واآلهلةإستوغرا:وليد صاحل اخلليفة،مرض احلب 1
 .21، 20،ص1992،متوز،آب،سنة 11معاصرة،بريوت،لبنان،العدد

 .11،18،ص1922،سنة 8سليمان دنيا،دار املعارف،مصر،ط: ينظر ابن سينا،اإلشارات والتنبيهات،حتقيق 3
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ب  غاية إنسانية  د وسيلة لتزكية النفس،ال يصبح احلب عند ابن سينا جمرّ  وهكذا، 1."الذوق
 .وروحانية
 
 
 
 

هو فع  ميارس به "إىل أّن احلب يف اخلطاب الصويف والبد من اإلشارة هنا،      
ها،ليصبح عند البعض الطريق إىل املعرفة،وعند البعض العارف عالقته باهلل يف أوسع معاني

لكنه كان اإلطار الرحب الذي مارسوا فيه عالقة العبودية اليت افرتضوا أهّنا ...اآلخر مثرهتا
الصوفية عند ظاهر اجلمال،وإمّنا اهتموا  شعراءولذلك،مل يقف 2."أصال عالقة حب

ميكن أن ينطبق على الغزل  ظاهر وباطن،فظاهرها غزل" ومن مث فألشعارهم.بباطنه
احلسي،ولكن باطنها اهلداية إىل أسرار اهليام باملعارف اإلهلية،والواردات الباطنة،واألسرار 

 .اليت يهتدي هبا اإلنسان إىل مجال اهلل وحبه 3"اجلمالية العليا،
فذهب إىل  ،4"قاعدة في المحبة" احلب يف كتابه تيمة أيضا، ،ابن تيميةكما تناول 

وبنّي يف السياق نفسه بأّن احملبة  5."أص  ك  فع  وحركة يف العامل " ب واإلرادةأّن احل
اليت أمر اهلل هبا،وخلق خلقه ألجلها،هي ما يف عبادته وحده ال شريك له،إذ "احملمودة هي

فاحلب يف تصوره أص  ك  عم ،ب   ولذلك، 6."العبادة متضمنة لغاية احلب بغاية الذل

                                                 

 .18،صسليمان دنيا، : نصر الدين الطوسي،شرح اإلشارات والتنبيهات،حتقيق 1
  .88،ص8008،سنة 1آمنة بلعلى،حتلي  اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة،منشورات االختالف،اجلزائر،ط2
 .2حممد غنيمي هالل،ليلى واجملنون،دار هنضة مصر للطباعة والنشر،مصر،ص 3
 .ابن تيمية،قاعدة يف احملبة،حتقيق حممد رشاد سامل،دار الشهاب،باتنة،اجلزائر 4
 .3املصدر نفسه ،ص 5
 .10املصدر نفسه ،ص 6
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وعلى هذا األساس،نلفيه يضبط احلب بضوابط الدين  1."اإلميان باحملبة هو أص "التصديق
 أعلى  ولذا،.وكلما ضعف هذا الضابط،غدا العشق بابا من أبواب الفاحشة.والشرع
 
 
 
 
 
  

فاحملبة تسهم بقسط كبري يف  وفضال عن ذلك، .هي حمبة اهلل ورسوله درجات احملبة،
ما أّن أص  املعاداة البغض،فإّن التحاب أص  املواالة هي احملبة،ك"حتقيق التواص ،إذ إنّ 

ويف احلقيقة،مل يقف ابن  2."والتباغض يوجب التباعد واالختالف.يوجب التقارب واالتفاق
ومن ذلك،عالقة العشق .تيمية فقط عند هذه املسائ ،وإمّنا أثار قضايا أخرى مهمة

رادة واإلحساس من باإلدراك والتخي  واملعرفة،وارتباط احلب باللذة واألمل من جهة،وباإل
 .ويظ  البعد الديين واألخالقي هو الذي حيدد نظرته إىل احلب.جهة ثانية

والشك يف أّن ابن حزم كان من الذين حاولوا أن يؤسسوا نظرية حول احلب،من 
خالل كشف أسراره وحقائقه النفسية واالجتماعية،وخباصة أنّه مل يقف عند اجلانب 

انب التطبيقي الذي جتسد يف حاالت احلب اليت خربها النظري،إذ استفاد،كذلك، من اجل
 .سنعاين ماهية احلب يف الفص  اللثاين ومن هذا املنطلق،.أو شاهدها يف حميطه بنفسه،

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .19املصدر نفسه ،ص 1
 .192ابن تيمية،قاعدة يف احملبة،حتقيق حممد رشاد سامل،،ص 2
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 ماهية الحب
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 زمــــن حـد ابـــعن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمامة في األلفة  طوق" النواة األساسية اليت ينهض عليها كتاب احلب  تيمةتعد 
غري أن الوقوف على رؤيته للحب تقتضي منّا تبنّي . البن حزم األندلسي  1"ف و األال  

من مّث سيكون من الضروري استكشاف منظوره  و. العناصر اليت حدّد من خالهلا ماهيته 
ن و احملبو    احلب و معانيه و أعراضه و أحواله و ظروفه ، و ما يعانيه العشاق " لصفات 

و العذل و الفراق و احلرمان ، و ما ينالونه يف حلظات  يف سبيله من ألوان األمل و اهلجر
فإن هذا احلب و ما دام األمر كذلك ،  2."رضاهم من السعادة و اللذة و النشوة و النعيم 

االجتماعية و الدينية ، و خباصة إذا كانت و اللثقافية و ال ميكن فصله عن سياقاته التارخيية 
األسيقة تشتغ  متجاورة يف النص الذي حنن بصدد دراسته ، و يف الوقت نفسه  هذه

 . ستسهم يف إضاء مناطق الظ  فيه 
مشاركة القارئ و اهنماكه يف إنتاج املعىن أو املوضوع اجلمايل يرجعان " و هلذا فإن 

األوىل إىل كون هذا األخري ليس معطى  يف النص ، ب  يتجلى من خالل   بالدرجة
                                                 

إحسان عباس ، املؤسسة العربية : ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ، حتقيق 1
 .1، ج1920،سنة 1للدراسات و النشر ،بريوت،لبنان،ط

نزار وجيه فلوح ، مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و اآلاّلف ، ابن حزم األندلسي ، مراجعة ياسني األيويب ، املكتبة العصرية ،  2
 . 11ص  8002صيدا، بريوت، لبنان ، 
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و على هذا النحو، يصبح فع  القراءة 1. "شكي  الداليل  الذي يبنيه القارئ بنفسهالت
و لذلك من املهم إجالء العناصر اليت ختتزن  . مدخال لفهم  فلسفة احلب عند ابن حزم

و أسبابه و      معانيه اف احلب  و و باألخص ما تعلق  بأوص تصوراته عن هذا املوضوع ،
 .أعراضه 
 
 
 
 : و المشاكلة المجانسة -1
 

،  تالياالذي خلق فهم حقيقة احلب حيتاج إىل فهم النفس اليت خلقت أوال مث اجلسم 
وجدت قب   من منظور ابن حزم  فيه كانت احلياة األوىل ، حيث إن النفوس اهللو إذ حب

ال بد هلا من تصادق وتعارف فيما بينها حىت يتم لذلك و  ،األجسام يف عاملها العلوي
اتصال بني أجزاء النفوس املقسومة يف هذه اخلليقة يف أص   " فاحلبمن مّث االتصال ، و 

 انقسمت ، وهي تسعى إىل مث فالنفس كانت واحدة يف عاملها األزيل 2."عنصرها الرفيع 
 .ا االتصال مع اجلزء املكم  هل

د ة   نـ ف س   م ن   خ ل ق ك م   ال ذ ي ه و   " :قوله تعاىل بأكد ذلك قد و  ه ا ل  و ج ع   و اح  نـ   م 
ه ا ل ي س ك ن   ز و ج ه ا ابن حزم عزز هذا املعىن حبديث شريف فيه إشارة  كما أنّ  3 ".إ ل يـ 

األرواح املختلفة هي املتنافرة يف  و اجملتمعة هي املتوافقة يف الصفات، واضحة إىل أّن األرواح
، ع ن   "فـ .لللثانية التنافر و فيحص  لألوىل التآلف، طبائعها،  أ ب ي ع ن   أ ب يه ، ع ن   س ه ي ل 

                                                 

ت الغربية احلديلثة ، الدار العربية عبد الكرمي شريف، من فلسفات التأوي  إىل نظريات القراءة ، دراسة حتليلية نقدية يف النظريا 1
 .818، ص 8003،سنة  1للعلوم ، ناشرون ،بريوت ، لبنان ، منشورات االختالف ، اجلزائر ، ط 

 
 .  91،  ص 1ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ، ج 2
 .129سورة األعراف ، اآلية  3
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 تـ ع ار ف   ف م ا م ج ن د ة ، ج ن ود   األ  ر و اح  »: ق ال   و س ل م ، ع ل ي ه   اهلل   ص ل ى اهلل   ر س ول   أ ن   ه ر يـ ر ة ،
ه ا نـ  ، م  تـ ل ف  ه ا تـ ن اك ر   و م ا ائـ  نـ  تـ ل ف   م  وعلى هذا األساس فجوهر احلب عند ابن حزم 1«اخ 

ي كان ملتئما به ذالنفوس يف شوق وحنني وحبث مستمر عن اجلزء ال نهو أن ك  جزء م
 .زادت اجملانسة ورسخت املودة هابإذ كلما كلثرت األش. يف عامل األزل 

 حمب صفة يف احملبوب توافقه وهذا هو التشاك  الذي  فاحلب ال يقع إال ولك ّ  
 
 
 
 
 

قوم بني متنافرين ، فصفات فاحملبة عند ابن حزم ال ت مثّ ومن . ينهض عليه فع  احلب 
ا مسات التوافق والتشاك  فتفضي التباين والتضاد تفرق وتباعد ، وتؤدي إىل االنفصال ، وأمّ 

قات إمنا هو االتصال واالنفصال التمازج والتباين يف املخلو  سرّ "  وذلك ألنّ . إىل االتصال 
للمجانسة عم   و            ،امللث  إىل ملثله ساكن الشك  دأبا يستدعي شكله ،و و،

يف األنداد والنزاع فيما تشابه موجود  التنافر يف األضداد واملوافقة ، وحمسوس وتأثري مشاهد
اد فيما بيننا ، فكيف بالنفس وعاملها العامل الصايف اخلفيف ، وجوهرها اجلوهر الصعّ 

 هوة والشّ  االحنراف و و         وقتال املي  و أ لقبول االتفاق وخها املهيّ نساملعتدل، و 
  2".ف اإلنسان فيسكن إليهاك  ذلك معلوم بالفطرة يف أحوال تصرّ   –النفار 

حيدث اتصال بني بعض "  فإّن ابن حزم يرى بأنّه قد تأسيسا على ما تقدم، و      
 .قد حيدث انفصال فيكون البغض و هذه األجزاء املقسمة بني الناس فيكون احلب،

ومبقدار ما يكون  .أو ضعيفا يقوى احلب أو يضعفومبقدار ما يكون االتصال قويا 
                                                 

حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث :حلسن القشريي النيسابوري،صحيح مسلم،حتقيقمسلم بن احلجاج أبو ا 1
 .8011،ص1العريب،بريوت،لبنان،ج

 .91 ص  ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األالف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ، 2
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هذا االتصال إمّنا هو مالءمة يف الشك  و  .االنفصال قويا أو ضعيفا يشتد البغض أو يلني
وتشابه يف الطبع وحنني جزء من النفس إىل  جزء آخر من النفس،واألعراض الطارئة هي 

يرى أّن النفوس ...وابن حزم .فاليت تباعد بني هذه األجزاء أو تتيح هلا أن تقرتب وتأتل
  مث هي تعود إىل أصلها، أجزاء من نفس واحدة قد قسمت على املخلوقات إىل حني،

 
 
 
 
 
 

والشيء املهم وهو أن احلب عند ابن حزم ...وإن كان ابن حزم مل يصرح هبذه العودة
 وسائط وليست األجسام يف حقيقة األمر إالّ  .ال يأيت من األجسام وإمّنا يأيت من النفوس

ه من حمبّ  " قد ينفر احملبوب وضمن هذا املنحى، 1."أو أن تتباعدفوس أن تتقارب تتيح للن
وال يقب  عليه إمّنا يبعده عنه بعض األعراض الطارئة اليت تكتنفها من الطبائع األرضية،فلم 

فسه أما احملب فن حتس الصلة بينها وبني اجلزء الذي كان متصال هبا قب  حلوهلا يف جسدها،
متخلصة من هذه األعراض عاملة مبكان من كان يشركها يف اجملاورة يف أص  الفطرة،وهي ال 

فحبه إمّنا  تزال تبحث عنه،حىت جتده،فتنجذب إليه كاملغناطيس واحلديد وكالنار واحلجر،
  .وانقياد للشطر املفقود2" هو جتديد حلب قدمي يف النشأة األوىل،

ن إال وبينهما اتفاق يف الصفات الطبيعية واملميزات اليت ال جتد اثنني يتحابا مثّ من  و
ما تعددت هذه وقوع احلب، وكلّ  يشرتكان فيها، فاجملانسة بني النفوس عنصر هام يف

ما يف الدنيا حالة  ": ي ابن حزم يصرحفلنوهلذا . د احلبالسمات املشرتكة زاد التوافق وتأكّ 

                                                 

 .103،ص2طه حسني،ألوان،دار املعارف،القاهرة،مصر،ط 1

 .11ذري عند العرب،صشوقي ضيف،الغزل الع 2
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 وطالت صحبتهما واتصلت إىل.. .يف احملبةتكافيا  و توافقا يف األخالق...نيتعدل حمبّ 
وبذلك يكون التجانس الروحي   1."منه بدّ ال له و وقت حلول احلمام الذي ال مردّ 

 .دوام العالقة بينهما وثبوهتا  طو واألخالقي بني احملب واحملبوب من شر 
 
 
 
 
 

  .بني املتحابني 2"استحسان روحاين وامتزاج نفساين  "وعلى هذا األساس فاحملبة 
من أنعم : روي عن زياد بن أيب سفيان رمحه اهلل أنه قال جللسائه"خيربنا ابن حزم فيما و 

قال . فأنت : أين ما يلقى من قريش ؟ قي   و :فقال . أمري املؤمنني : الناس عيشة ؟ قالوا 
رج  مسلم له زوجة  :فمن أيها األمري ؟ قال: أين ما ألقى من اخلوارج واللثغور ؟ قي  : 

قد " فامللفوظ األخري وهكذا ، 3."ا كفاف من العيش ، قد رضيت به ورضي هبامهل مسلمة
مركزي يف التفاع  والتواص  بني طريف  يؤكد أن الرضى عنصر ، " رضيت به ورضي بها

 .احلب 
 : الجسد و الجمال - 2

وإذا كان احلب عند ابن حزم هو اتصال النفوس املنقسمة يف عاملها العلوي على 
 يرى أن هناك حبا آخر يبدأ باالستحسان ، أيضا، شاكلة واجملانسة ، فإنه اس املأس

ومن هذه الزاوية قد تكون الصورة احلسنة علة . احلب العلوي الروحاين  اجلسدي إىل جانب
. توقع احلب، فالنفس تعجب بك  شيء حسن وتتص  به إىل أن تتحقق احملبة احلقيقية
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ملتلقي سحر  اب  يصبح مقصد. إىل احملبة وطريقا إليهاوهلذا فاجلمال كلثريا ما يكون سببا 
قد يتجاوز تأثريه حدود اللذة البصرية إىل و .  الكالم ، ومن مقتضيات اإلمتاع واملؤانسة

وإين  " ،إنتاج املعىن ، وهذا ما نلمسه من خالل احلالة الشعرية اليت تلبست ابن حزم 
ف القلوب ، وتألبصار صورتهفيه بعض من تستحسن األألذكر أين دعيت إىل جملس 

 ، فسارعت إليه وكان هذا يث واجملالسة دون منكر وال مكروه، للحدأخالقه
 
 

سحرا ، فبعد أن صليت الصبح وأخذت زيي طرقين فكر فسنحت يل أبيات ، ومعي 
ها ـها ودفعتـها ، مث كتبتـما هذا اإلطراق ؟ فلم أجبه حىت أكملت: إخويت فقال يل  رج  من

 :ومن األبيات  ...ه ـإلي

، سيقابلها صورة اجلسد منكر بيد أن صورة اجلسد اجلمي  واملنزه من ك  مكروه و
مجاله واملتعايل عن ك  وصف ، مبعىن أنه معجز للعني بصريا وللعق  فكريا ، إذ اخلارق يف 

 .يغدو اجلمال األنلثوي زمنا متحوال وذاكرة متجددة ، وغواية جسدية 
حمنة اجلسد الفاتن ،ال يتجاوز احلدود ، وإن كان أقر مبا  غري أن ابن حزم عندما خيترب

د أن حيتجب عن اجلمال ، وخباصة ملا أصبح ال يرتد، لذلك  .أصابه من اندهاش واخنطاف
لقد ضمين املبيت ليلة يف بعض  ": وهذا ما حييلنا إليه ابن حزم  .معادال للشهوة والغواية 

ح واخلري واحلزم ، ومعها جارية من األزمان عند امرأة من بعض معاريف مشهورة بالصال
                                                 

 . 899،100 صابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ، 1

 أراقك حسن غيبه لك تأريق
 وقرب مزار يقتضي لك فرقة

 ب لك علقماــــولذة طعم معق

 وتبريد وصل سره فيك تحريق 
 وشكا ولوال القرب لم يك تفريق

 1وصابا وفسح في تضاعيفه ضيق
 1ضيق
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مث غبت عنها أعواما كلثرية وكنت بعض قراباهتا من الاليت قد ضمتها معي النشأة يف الصبا ، 
تركتها حني أعصرت ووجدهتا قد جرى على وجهها ماء الشباب ففاض وانساب ، 

 ت وطلعت يف مساء وجهها جنوم دت وحتريّ وتفجرت عليها ينابيع املالحة فرتدّ 
 
 
 

 
ت ت واعتمّ خديها أزاهري اجلمال فتمّ  دت ، وانبعلثت يفاحلسن فأشرقت وتوقّ 

ق اف وقد طبّ وقد ظهرت منها صورة تعجز الوصّ   ت صباحة ،أه  بي كانت من...
 على جاري العادة عندها ثالث ليال متوالية ، ومل حتجب عيّن  وصف شباهبا قرطبة ، فبتّ 

 سيّ ، ويعاوده من ىيف الرتبية ، فلعمري لقد كاد قليب أن يصبو ويلثوب إليه مرفوض اهلو 
ر خوفا على ليب أن يزدهيه ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدا. الغزل 

، ولكن الشيطان  ى األطماع إليهنتعدّ تأهلها من ال مجيع ولقد كانت هي و  ؛االستحسان 
 .عداوته لإلنسان دائمة و1"،الغوائ   غري مأمون

  ، الغواية ةاسرتاتيجي ة اجلمال التام و الكام  إىل وهنا ينحرف اجلسد عن اسرتاتيجي 
حزم، فيبدو موضوعا للمدنس  ق إىل عائق  أمام ابنفيتحول من مدخ  للحب والعش

 .، ومن مت سيكون البعد عنه وسيلة لالحتماء من خطرهذلك يلثري حفيظتهلو  ،والشيطاين
وإذا كان ...يتوجه اجلسدي سواء يف مجاليته أو زينته حنو اللذة احلسية والبصرية "وهكذا 

تشك  أدوات له ينظم ويعيد هبا املظهرية   االسرتاتيجيةفإن . اجلسد ليس معطى جاهزا 
، متخطيا بذلك يف الكلثري من األحيان  تنظيم ذاته ، وفقا للرغبة االجتماعية والذاتية

ضه من العالئقي بك  ما يفرت االجتماعي  حنو آفاق احلضور النموذج اجلسدي الديين ،
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قاه من يا مبا تلألج  هذا انصرف عنه ابن حزم مكتف و 1". غواية بصرية وحسية وفعلية
 . متعة مجالية 

إذا كان األمر كذلك فابن حزم مهتم أكلثر باحلب العلوي الذي ينشأ بني النفوس جمردا  و
 بعد التهيؤ  ال يرجى االتصال على احلقيقة إالّ "  من أي استحسان جسدي ، حيث
لطبائع يصال املعرفة إليها مبا يشاكلها ويوافقها ، ومقابلة اإمن النفس واالستعداد له ، وبعد 

   اليت خفيت مبا يشاهبها من طبائع احملبوب ، 
 
 

وعلى هذا النحو ، يصبح االستعداد القبلي  2."فحينئذ يتص  اتصاال صحيحا بال مانع 
ال يتجاوز الصورة يظ   الذي ،فاحلب ولذا . مقياسا ضروريا حلصول االتصال وحتقق احلب 

ما يقع من أول "   مثّ اجة اجلنسية ، ومن إشباع احل جمرد نزوع شهواين إىل اجلسد ألن غايته
 األلوان ، جياوزوهلة ببعض أعراض االستحسان اجلسدي ، واستطراف البصر الذي ال 

وهكذا سيتقاطع اجلمال مع الشهواين يف صورة  3."الشهوة ومعناها على احلقيقة فهذا سرّ 
 .اجلسد لدى ابن حزم
ة ، وحدد املسافة الفاصلة بني ابن حزم قد فرق بني احلب والشهو  من الواضح أنّ 

الروحي واجلسدي ، وهلذا جنده يرفض فكرة التعلق بشخصني يف وقت واحد ، وحجته يف 
يزعم أنه حيب اثنني ويعشق شخصني  " ن ك  منإد حليف الشهوة ، إذ تعدّ الذلك أن 

وأما  ، التحقيق وهي على اجملاز تسمى حمبة ال على... غايرين، فإمنا هذا من جهة الشهوةمت
 فما يف املي  به فض  يصرفه يف أسباب دينه ودنياه فكيف باالشتغال حبب ثان نفس احملبّ 

                                                 

 ، 1999سنة  ،فريد الزاهي ، احلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، املغرب ، بريوت لبنان 1
 .109ص 

 . 182ص  ندلسي ، ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األ 2
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مع عارض يت ألنه  أمر مرفوض من منظور ابن حزم ، نيإن اجلمع بني حب ، وبالفع ، 1"؟ 
املشاكلة  والتئامها يف الدنيا على أساس مبدأ ، فكرة اتصال النفوس يف أص  عاملها العلوي

 .نسةواجملا
هذا الوضع قد يطرح إشكاال حينما ميوت احملبوب ، فنتساءل ه  يظ   غري أنّ  

احملب مقيدا إىل الشطر املفقود ؟ ولكن سيكون من الطبيعي أن ندرك أن فكرة االتصال 
شاك  شرط االنشغال باحلب املتحقق انشغاال تاما ما دام ال تستوعب وجود أكلثر من مُ 

 .آن واحد يصح للمرء أن حيب اثنني يف 
 
 

 : العفة و الشهوة -3
حتفظ  من األسباب اليت االالفت للنظر عند ابن حزم ، هو أنه يتخذ من العفة سبب إنّ 

 .ميلث  وسيلة وغاية يف الوقت نفسه دميومة احلب ، وترفعه إىل أعلى املراتب ، وخباصة أنه
غاية ، وذلك حينما فهو من جهة وسيلة للسعادة اليت حيققها الزواج ، وهو من جهة ثانية 

 .يتجلى يف منط إنساين رفيع ال يتعدى فيه احملبوب احلدود 
ي ذلك ، هذا اخلرب الذي يورده ابن لّ جيفمبدأ العفة ضابط أساسي للسلوك ، و  مثّ ومن 

حدثتين امرأة أثق هبا أهنا علقها فىت ملثلها يف احلسن وعلقته وشاع القول عليهما ،  " : حزم
هذا أبدا، ال واهلل ال كان : فقالت  .نايهلمي حنقق ما يقال ف:  فقال يوما خاليني  فاجتمعا

ء  "  :وأنا أقرأ قول اهلل  ال  م ئ ذ   األ  خ   ،11الزخرف " ال م ت ق ين   إ ال   ع د و   ل بـ ع ض   بـ ع ض ه م   يـ و 
ة ويف هذه احلالة تكون املرأة منوذجا للعف 2."فما مضى قلي  حىت اجتمعا يف حالل: قالت 

 .ويصبح الزواج جزاء وخالصا بعدما تغلب الروحي على اجلسدي ،
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ابن حزم خربا آخر ، ولكن هذه املرة سنكون أمام مشهد  يستحضرالسياق  ويف هذا
ال تتكافأ فيه شروط العفة وشروط الغواية ، فالشاب الذي ينزل ضيفا على أخيه يف اهلل 

صية ، فهو متعبد ورافض للدنيا ، كما أنه جتتمع فيه كفاءة التعفف وقابلية الوقوع يف املع
بينما كانت املرأة يف .ة مع زوجة صديقه الغائب يأيضا شاب ، حسن الوجه ، ويف خلوة ليل

غاية احلسن ، وصبية ، وراغبة يف الشاب إىل درجة الربوز إليه وجتاوبه مع رغبتها ، فكان 
، إذن، يتحقق من  فقمع الرغبة.  هبا لوال أنه احتكم إىل عقله وذكر اهلل ت به وهمّ أن مهّ 

واإلميان ، وبني الفكري والروحي ، ب  سيلجأ الشاب إىل معاقبة  خالل التعاضد بني العق 
علمت املرأة بفوات الوقت وأن زوجها ال ميكنه اجمليء  "إذ ملا  ،باحلرق( الشهوة)جسده  

سها ، وال ثالث هلما إال تاقت نفسها إىل ذلك الفىت فربزت إليه ودعته إىل نف. تلك الليلة 
فوضع أصبعه على السراج  اهلل عز وج  ، فهم هبا مث تاب إليه عقله وفكر يف اهلل عز وج 

فهال املرأة ما رأت مث  .يا نفس ، ذوقي هذا وأين هذا من نار جهنم : فتفقع مث قال 
ج الصباح وسبابته عاودته ، فعاودته الشهوة املركبة يف اإلنسان فعاد إىل الفعلة األوىل ، فانبل

، أن الغلبة كانت للعفة رغم الغواية املضاعفة، سواء  هنا،  واملؤكد 1."قد اصطلمتها النار
ولكنه  من املرأة اليت كررت فع  اإلغواء أو من طرف الشاب الذي عاودته الشهوة ،

 .استأصلها باستئصال سبابته اليت حرقها للمرة اللثانية بنار السراج
ما تقدم فالعفة من منظور ابن حزم تتحقق نتيجة توفر جمموعة من وتأسيسا على     

. ، وجتسيد ذلك سلوكيا ز، وحرية اإلرادةيالشروط، ومن أبرزها اإلميان باهلل ، والوعي والتمي
وهلذا كانت احلصانة الدينية والوازع األخالقي حفظا للمرأة والشاب يف احلالتني السابقتني 

العفة عند ابن حزم جماهدة مستمرة للنفس واالبتعاد ما أمكن وهلذا تصبح  ". من املعصية
يسهلون على  عن دواعي اهلوى من نظرة للصور اجلميلة أو معاشرة البطالني واجملان الذين
خاصة للنفس  املرء الوقوع يف حبائ  املعصية ، وينطلق ابن حزم يف مفهومه للعفة من رؤية

                                                 

 . 892،893 ص ، املصدر نفسه 1
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إذا ما توفرت الظروف املالئمة للوقوع  ،لشيطاناليت قد تضعف وتقع يف شرك ا 1"،البشرية
 .يف الكبرية

ومن        ومن هنا ألفينا ابن حزم يرى أن احلب اخلالص هو الذي يفضي إىل الزواج
وهذا يعكس اخللفية االجتماعية . فاالتصال اجلنسي هو نتيجة احلب، وليس سببا له مث

بناء على ذلك فالزواج هو قمة سعادة و . والدينية واألخالقية اليت حتدد تصورات ابن حزم
. بينهما اني، سيصبح مشاركة بني جسدين واحتادروحاحملبني، فبعد أن كان مشاركة بني 

 . ومبوجب هذا االتصال احلالل يكون احملب واحملبوب روحا واحدة، وكيانا قائما بذاته
يجة خنلص من ذلك  بنت" و. أشكال هتذيب السلوك اإلنساين فاحلب إذن شك  من

 استقاها من... ميكن معها القول بأن ابن حزم صاحب رؤية يف الفضائ  والقيم األخالقية
حزم يف ك   ونظرا لسيطرة الروح الدينية على تفكري ابن...واقع العادات والتقاليد العربية

نواحي الفكر اليت تطرق إليها ، فقد جع  من هذه الفضائ  وسائ  تقرب صاحبها من 
 .لحبل،اختذ منها توجها وضابطا  ويف الوقت نفسه2".بحانه وتعاىلواهب الفضائ  س

ابن حزم قد اهتم بتحلي  اجلانب  نّ إنستطيع القول ، وعلى هذا األساس      
وذلك ألن حتقيق . السلوكي يف احلب ، فكان حريصا على تبني أهم العناصر اخللقية فيه

، إذ كلما تشبت هبا زادت القيمة السعادة من وجهة نظره مرتبط بتحلي احملب باألخالق 
. فضيلة النفس ال فضيلة البدن لديه هي "فالفضيلة اإلنسانية  مثّ ومن . اخللقية لتجربة احلب

وبذلك تصبح السعادة اليت هي غاية فع  اخلري، هي السعادة النفسية ، وتكون الفضائ  
حاالهتا سواء ارتبطت  والقيم األخالقية أمورا تتعلق بنتائج أفعال النفس العاقلة يف ك 

القول بأن الفضائ  الفكرية لديه  ية وعليه ميكنملباحلكمة النظرية أو مبمارسة الفضائ  الع

                                                 

،جملة اللغة واألدب،جامعة اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية احلب يف رسالة ابن حزم يف طوق احلمامةشكالية إ محيدي مخيسي،1
 .12ص،8اجلزائرية،العدد 

،اجملمع اللثقايف،أبو ظيب،اإلمارات العربية املتحدة،سنة  وديع واصف مصطفى، ابن حزم وموقفه من الفلسفة واملنطق واألخالق 2
 .155ص  ،8000
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والصدق  1"، ةـة والعفـاخللقية عمادها احلريعمادها احلكمة و الفهم و العق  ، و الفضائ  
  .والوفاء

واجلنس ، أي بني  وبناء عليه فإن ابن حزم حرص على أن يضع حدا بني احلب      
آخر للتعفف ، فجع  األول  اخصص بابا لقبح املعصية ، وباب مثّ العفة والشهوة ، ومن 

جتنبا لدواعي العفة وترك  رفضا للدين ، و ، وتباعا لألهواءاطاعة للنفس وعصيانا للعق  و 
ة وجع  من جهة ثاني. بليس فيعطبون حبهم بالشهوة واملعصية دون إلا، وبذلك ينقاملعاصي

التعفف أفض  ما يأتيه االنسان يف حبه ، ألن يف ذلك تركا للفاحشة ، وتطويعا للنفس 
بن حزم كان خيشى أن يقع يف ظن البعض أن احلديث ا أنّ ...واضح " و.  األمارة بالسوء

عن احلب هو حديث عن اجلنس والشهوة والفاحشة ، فهو أحرص ما يكون على إبراز 
وقد أحب من اخللفاء املهديني واألئمة الراشدين كلثريون، قدسية تلك العاطفة ، وخصوصا 

ولكن ابن حزم حريص يف الوقت نفسه على تنبيهنا إىل أن احلب خربة معاشة، فال يدرك 
احلب إىل جتربته  إال من كابده وعاناه ، وبالتايل فإن ابن حزم يستند يف حديلثه عنته حقيق
 "نعم"ـل واء من خالل خمالطته للنساء ، أو عشقهس ، عالقته املتميزة مع املرأة و 2". اخلاصة

اليت حتول حبها موضوعا للمعاين الروحية واملعاناة معا ، ب  إن هذا احلب قد طمس ك  
وذلك ما يبوح به ابن . عالقة سابقة له ، وحرم على ابن حزم ك  جتربة اتصال باألنلثى بعده

لت له هذه املصيبة الفادحة وتعجّ ه هبذأخربك أين أحد من دهي  وعيّن  " حزم يف هذا اخلرب
نعم : ، وذلك أين كنت أشد الناس كلفا وأعظمهم حبا جبارية يل ، كانت فيما خال امسها 

لقا وموافقة يل ، وكنت أبا عذرها، وكنا قد خوكانت أمنية املتمين وغاية احلسن خلقا و 
نهار، وصارت ثاللثة الرتاب ال رتمتها الليايل ومرّ خففجعتين هبا األقدار ، وا. تكافأنا املودة

فلقد  ،   وفاهتا دون العشرين سنة ، وكانت هي دوين يف السننيحيّن واألحجار ، وس
عيين وقلة إسعادها يل دمعة على مجود  أجترد عن ثيايب وال تفرت أقمت بعدها سبعة أشهر ال
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ن تالد ما أملك م سلوت حىت اآلن ، ولو قب  فداء لفديتها بك ّ  اهلل ماو ، وعلى ذلك ف
مسارعا طائعا ، وما طاب يل عيش بعدها ،  وببعض أعضاء جسمي العزيزة عليّ  ف ،وطار 

م ما  ، وحرّ  ما قبله ى حيب هلا على ك ّ بسواها ، ولقد عفّ  وال نسيت ذكرها ، وال أنست
ة يكشف عن سلطان العفة الذي ملك ده املطلق باحلبيبحّ شك أن تو  ال و 1."كان بعده

رقها يف احلياة بعد اوكأنه ال يريد أن يف ،رجة عدم جترده عن ثيابه ملدةروحه إىل د و قلبه 
  .موهتا

حزم وخوفه  وعلى هذا فمصدر العفة يف طوق احلمامة يرجع أساسا إىل ورع ابن     
 إين ألعرف هذا و و ":، ولذلك جنده يعلن عن هذا الدافع قائال من الوقوع يف املعصية

الساحة ، سليم األدمي ، صحيح  يءأين بر  _ وكفى به عليما_ أتيقنه ، ومع هذا يعلم اهلل 
األقسام أين ما حللت مئزري على فرج حرام  البشرة، نقي احلجزة ، وإين أقسم باهلل أج ّ 

  ذ عقلت إىل يومي هذا ، واهلل احملمود على ذلك ،ين ريب بكبرية الزنا مسبقط ، وال حيا
أمر  "  ومع ذلك فالتعفف عند ابن حزم 2." واملشكور فيما مضى ، واملستعصم فيما بقى

أن جيزم بأن من جنا يف امتحان حتقيق الرغبة عند  – هوهو حيض علي –، وال ميلك عسري
طبع ليس من السه  استدراجه يف حلظة أو كلمة و كلمتني :إمكاهنا ال يتعدى أحد سببني 

قهرت  -املكان على- طال االمتحان لسقط فيه املمتحن ، وبصرية حادثة ، ولكن لو
لتها ، وهذا اإلميان مبين على أن بين عرها وأطفأت بنفخة قوية شجحهتا إىل الشهوة وردّ 

ضعيفة وأن استحسان احلسن ومتكن احلب طبع يف أص  اخللقة،  اإلنسان ذوو بنية مدخولة
مات ، وملا كان كذلك مل يكن واقعا حتت األوامر الدينية ، إمنا األمور الدينية تنص على احملرّ 

هكذا ال سبي  أمام  و 3."وهذه ليست من بنية اخللقة وإمنا يأتيها اإلنسان باختياره
ويبتعد  ،أن يكون صاحب طبع قوي ومتمتعا ببصرية عاجلة حىت يقاوم الشهوة اإلنسان إالّ 
 . عن حمارم اهلل
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 : عالمات الحب - 4
ها إدمان ب ويتقدمحتدد طبيعة التواص  الوجداين بني احملب و احملبو لحب عالمات ل
 فالنظرةإذ ال تفارق عني احملب من أحب فتنتق  بانتقاله ،  و تسكن بسكونه ،  النظر،

و يف هذا اإلطار . يضا كشافة ألسرار القلب أمث إهنا .هي العالمة األوىل لبداية احلب 
 : ابن حزميقول 

 فليس لعيني عن غيرك موقف
 

 1كأنك ما يحكون من حجر البهت 
 

على  عند رؤية من حيب و تغير لونهاضطراب المحب  ،مات احلب أيضاو من عال
يتنّق  بتنّق  احملبوب و ينزوي بانزوائه ، و  "فضال عن ذلك ، قد جند العاشق و  .حني غرّة 

و منها اإلسراع بالسري حنو املكان الذي يكون ...ميي  حيث مال ، كاحلرباء مع الشمس
و  دنّو منه، و اطراح األشغال املوجبة للزوال عنه، فيه ، و التعّمد للقعود بقربه و ال

و  ...االستهانة بكّ  خطب جلي  داع إىل مفارقته ، و التباطؤ يف املشي عند القيام عنه 
و      منها هبت يقع و روعة تبدو على احملّب عند رؤية من حيّب فجأة و طلوعه بغتة ، 

و    ..حمبوبه أو عند مساع امسه فجأةمنها اضطراب يبدو على احملّب عند رؤية من يشبه 
و  االنبساط  الكلثري الزائد يف املكان الضّيق : من عالماته و شواهده الظاهرة لكّ  بصر 

التضايق يف املكان الواسع ، و اجملاذبة على الشيء يأخذه أحدمها ،    و كلثرة الغمز اخلفّي 
ة ، و ملس ما أمكن من األعضاء ، و املي  باالّتكاء ، و التعمد ملس  اليد عند احملادث

." 2الظاهرة ، و شرب فضلة ما أبقى احملبوب يف اإلناء ، و حتري املكان الذي يقابله فيه
إذ ميكن  ، ليس العالمة اجلسدية الوحيدة أحوال اجلسم لونا و حركة  تغري غري أنّ ." 2فيه

نا وه.  الدموع واهنمار ، ومن ذلك حنول اجلسم عاين جبالء عالمات أخرى ،نميكن أن 
الرؤساء فعزف عنها لشيء بلغه يف جهتها  جارية كانت لبعض " خيربنا ابن حزم عن قصة
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 حول واألسففباعها فجزعت لذلك جزعا شديدا وما فارقها النّ  ، مل يكن يوجب السخط
، وكان ذلك سبب موهتا، ومل تعش بعد خروجها  تل  ، وال بان عن عينها الدمع إىل أن سُ 

صارت  قد  مرأة أثق هبا أهنا لقيتها وهي ا ولقد أخربتين عنها. لكلثريةعنه إال أشهرا ليست با
، فتنفست  أحسب هذا الذي بك من حمبتك لفالن: كاخليال حنوال ورقة فقالت هلا

شت بعد هذا ا، وما ع كان جفاين بال سبب ، وإن واهلل ال نسيته أبدا:  الصعداء وقالت
و إمنا أفضى هبا  ، جسديا ةقط على العاشقاحلب مل يؤثر ففوهكذا  1". القول إال يسريا

  . إىل املوت
امليت بعدما مل  عشوقفيلتحق بامل  احملبوب،احملب املسافة إىل وأحيانا قد تقلص معاناة

أتى ليودع حمبوبه يوم الفراق فوجده قد  "ويؤكد هذا خرب احملب الذي  على فراقه، يصرب
 لذي كان فيه مث انصرف كئيبا ، فوقف على آثاره ساعة وتردد يف املوضع ا فات

ومن مث  2."أيام قالئ  حىت اعت  ومات ، فما كان بعد  اللون كاسف البالمتغرّي 
، فال تدرك حقيقتها  أن توصف ن، دقت معانيه جلاللتها ع أوله هزل وآخره جد "فاحلب

ها املعاناة ستجع  من احلب خربة ذات فعالية يكتسب من ال شك يف أن و 3."إال باملعاناة
 قد... فىت "ولقد أورد ابن حزم خربا عن. أخرى، تؤثر يف النفس وتغريها اإلنسان خربات

، وما كانت نفسه  ، وأنصبه الدنف به الوجد أضرّ  و ،ط يف حبائلهوح  يف احلب وتورّ 
، وما كان دعاؤه إال  يف كشف ما به وال ينطق به لسانه وج ّ  تطيب بالدعاء إىل اهلل عزّ 

بسقيم ال يريد فقد  ، فما الظنّ  ، على عظيم بالئه وطوي  مهه ن من حيببالوص  والتمكّ 
، فقلت له يف  جالسته يوما فرأيت من إكبابه وسوء حاله وإطراقه ما ساءين سقمه؟ ولقد

هذا يعين أن احملب  و4."فلقد رأيت أثر الكراهية يف وجهه"  فرج اهلل عنك : "قويل بعض
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 ، رغم ما يكابده من أمل ، نوعا من التواص  مع احملبوب ألنه يرى فيها يتلذذ باملعاناة،
 . وكأن يف دوامه دواما التصاله الروحي مبن حيب

 صور التعبري عن املعاناة سقي احلرب بالدمع أو مقارضة احملبوب بسقي احلرب بالريق منو 
ر لتواص  بني املتحابني والتعبري عن املشاعل، قد يصبح الشعر وسيلة  ،وفضال عما سبق

،  جارية اشتد وجدها بفىت من أبناء الرؤساء " إليه تاليت يضيق هبا الصدر وهذا ما جلأ
با ال ، وهو بغرارة الصّ  وكلثر غمها به وطال أسفها إىل أن ضنيت حببه ، وهو ال علم عنده
، مع اإلجالل له عن  إبداء أمرها إليه احلياء منه ألهنا كانت بكرا خبامتها يشعر، ومينعها من

 وكانا  _ ، فلما متادى األمر جوم عليه مبا ال تدري لعله ال يوافقهاهل
، فقالت  يها تربيتهاشكت ذلك إىل امرأة جزلة الرأي كانت تلثق هبا لتولّ  _ إلفني يف النشأة

قنا ذكيا لولقد كان . هذا ة وهو ال يأبه يف ك ّ ة بعد املرّ ضي له بالشعر، ففعلت املرّ عرّ : هلا
، إىل أن عي  صربها وضاق صدرها ومل  فيمي  إىل تفتيش الكالم بومههذلك  ولكنه مل يظنّ 

ـ م اهلل ـيعل ـ ، ولقد كان متسك نفسها يف قعدة كانت هلا معه يف بعض الليايل منفردين
ت ولّ  مثلته يف فمه عفيفا متصاونا بعيدا عن املعاصي ، فلما حان قيامها عنه بدرت إليه فقبّ 

يف عضده ووجد يف كبده  قط يف يده وفتّ فبهت وسُ ...مة يف ذلك احلني ومل تكلمه بكل
، واشتعلت يف قلبه  دىالرّ  ، فما هو إال أن غابت عن عينه ووقع يف شرك  وعلته ومجة
، فما غمض تلك الليلة  وكلثر قلقه وطال أرقه ، وترادفت أوجاله دت أنفاسه ،النار، وتصعّ 

يع أن نستشف من هذا اخلرب، أن نستطو  1."، وكان هذا بدء احلب بينهما دهرا عينا
ولكن كانت القبلة الفع   فظ  الفىت غافال عن العاشقة، الشعر مل يؤد وظيفته اإلبالغية،

و بذلك، كانت بداية .الذي كشف عنه احلجاب ، و البداية األساسية للمشاركة الوجدانية 
 .احلب نتيجة صدمة جسدية غري متوقعة 

قبي  اجلرح الذي أحدثه احملبوب يف جسد احملب ويف هذا املقام أيضا، قد يصبح ت
جرحه من كان  ...أن رجال... ما يدخ  يف هذا البابو  " . الستشعار القرب منهسبيال 
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و ما الشك فيه أّن 1."حيبه مبدية، فلقد رأيته وهو يقب  مكان اجلرح ويندبه مرة بعد مرة
هلا إمكانية التعبري عن خالحتف  بعالمات أخرى تتحقق من  "طوق الحمامة " رسالة 
 .احلب
 
 
 :طراف الحب أ - 5

حتتاج جتربة احلب أطرافا يساهم ك  طرف منها بنصيب يف حتقيقها وهذه األطراف 
 :هي

     

 :  المحب -أ 
ا أن تقاب  بالقبول أو الرفض ، ومن وعواطفه إمّ  ، هو نقطة االنطالقة يف جتربة احلب

أمارات التغري مع ظهور عالمات احلب األوىل حيث ونلحظ عليه  . فهو مقيد غري خمتارمث
 ، فتجعله حتت يدخ  احملب مرحلة التوافق اليت تفسح للمحبوب مكانا كبريا يف القلب

يف خدمته ، وذلك أن احلب شعور صادق جيتمع معه اإلخالص واللثقة  اتصرفه ومتفاني
حبوبه ، فيجع  من نفسه يسعى احملب إىل تأكيد حالة التشاك  اليت جتمعه مبو  2.والتفاين

، ويتواص  التغري يف احملب الذي جيتهد يف إرضاء حمبوبه فيطيعه يف ك   هدنفسه موافقة ملرا
تحول من الشدة حىت ي أحواله، ورمبا كان املرء شديد القوة صعب الشكيمة فما إن حيب

د ابن حزم إىل اللني ومن الصعوبة إىل السهولة ومن اإلباء إىل االستسالم ويف هذا املعىن يور 
 :هذه األبيات 
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 فهل للوصال إلينا معاد
 د القضيببفقد أصبح السيف ع

 

 وهل لتصاريف ذا الدهر حد   
 1وأضحى الغزال األسير أسد

 
ويؤكد ابن حزم تغري حال احملب الذي يص  به املآل إىل ارتكاب املعصية وضعف 

أبو احلسني أمحد بن حيي بن  "رب الذي ذكرهخلوهذا ما أشار إليه يف ا. الدين إرضاء حملبوبه
ام رأس املعتزلة مع ار النظّ الراوندي يف كتاب اللفظ واإلصالح أن إبراهيم بن سيّ  إسحاق

م اهلل عليه من فىت ب إىل ما حرّ نه وحتكمه يف املعرفة ، تسبّ طبقته يف الكالم ومتكّ  علوّ 
حظ هنا أن ونال 2."ي  التلثليث على التوحيدضكتابا يف تفله   بأن وضع نصراين عشقه

حينما ميس  احلب والكتابة احملب ال يكتفي بالتواص  مع حمبوب ذكر، ب  خيرق طهارة فع 
 (.النصرانية)قداسته الدينية بالسوء، فيزدري اإلسالم وميجد التلثليث 

ا خمافة صد احملبوب إمّ  ،احلب تقوده إىل حفظ السر ةومن صور احملب الكتمان فغلب
ويف هذا السياق خيربنا ابن . ا خشية النفارليه األعداء ، وإمّ ل عوّ قله فيحفظه حىت ال يت

، لو باح بأق  سبب من أنه يهواه لكان  له سكنا وجليسا همن كان حمبوب" حزم أنه يدري 
، فإن ابن حزم يرى أن احلياء  وفضال عن ذلك 3."مناط اللثريا قد تعلت جنومها" منه 

 من فا وصداامبا كان نتيجة رؤية احملب احنر ور . على اإلنسان من دواعي الكتمان  الغالب
يلجأ احملب إىل  قد و.للتشهري  مشاعره جتنبا فإنه حيجب إباء ما دام صاحب و حمبوبه،

قال بعض الشعراء بقرطبة شعرا  "الكتمان و إخفاء لسرّه بسبب جاللة قدر احملبوب ، إذ 
املنصور بن أيب عامر   على فغنت به جارية أدخلت.  املؤيد رمحه اهللأم  صبح بزل فيه غت

، فكلثري  عشقهم  سيجنح العشاق إىل كتم ويف هذه احلالة 4."، فأمر بقتلها ;ليبتاعها 
 .  منهم قتلوا من أج  بوحهم بأمساء من حيبون
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احملب قد يطوي سر حبه صونا حملبوبه الذي ال يعلم أمره ، ونرصد هذه احلالة  غري أنّ 
وإين ألعرف بعض من امتحن بشيء من هذا  " : بن حزمانطالقا من اخلرب الذي يرويه ا

فسكن الوجد بني جواحنه ، فرام جحده إىل أن غلظ األمر ، وعرف ذلك يف مشائله من 
حه ، إىل أن كان من ض له بشيء جنهه وقبّ وكان من عرّ . ضض للمعرفة ومن مل يتعرّ تعرّ 

 من ظن به غري ذلك ، فسرّ  يف إنكاره وتكذيب تصديقه أراد احلظوة لديه من إخوانه يومهه
ضمريه، وهو ينتفي غاية  ولعهدي به يوما قاعدا ومعه بعض من كان يعرض له مبا يف. هبذا

االنتفاء ، إذ اجتاز هبما الشخص الذي كان يتهم بعالقته، فما هو إال أن وقعت عينه على 
مه بعد حسن ، وتفاوتت معاين كال لونه ، واصفرّ  حمبوبه حىت اضطرب وفارق هيئته األوىل

، على هذا و  1."، فقطع كالمه املتكلم معه قلقا واسرتعى ما كان فيه من ذكره تلثقيف
ما   يرى حمبوبه حىت تكلم جسده وقال لكنه ما كاد و ،ب قد جلأ إىل الكتمان باللسانفاحمل

هنا البد من  و . من حال إىل حال لحتوّ  ، واضطرب و ،كان مسكوتا عنه ، فاصفر لونه
 2إىل أن الكتمان قد يكون سبب متويه احملب على حمبوبه وفاء له ولكرم يف طبعهاإلشارة 

 .  3وبـدر احملبـة وجالل قـك ملنزلـان ذلـا كـورمب
وفاء من أبرزها لع  ال ، و ، نلفي ابن حزم حيدد للمحب صفاتباإلضافة إىل ذلك و

ذلك ألنه حق  ن يفي له،وهو أن يفي املرء مل ، والوفاء المتبادل، فمنه حيث تتعدد مراتبه
يف هذا اإلطار نشري إىل ما شاهده ابن حزم عيانا، إذ عرف  و .واجب على احملب واحملبوب

، ومن كان املوت عنده أحلى من هجر ساعة الناس عليه من رضي بقطيعة حمبوبه وأعزّ " 
ينهما خرب ن بمه أبدا و ال يكو التزم حمبوبه ميينا غليظة أال يكلّ  أودعه، و ه لسرّ يف جنب طيّ 

كان غائبا فأىب من ذلك ومتادى   ، على أن صاحب ذلك السرّ أو يفضح إليه ذلك السرّ 
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ليس من شك يف  و   1". قت بينهما األيامإىل أن فرّ  هو على كتمانه واللثاين على هجرانه
 .أن هذا الفع  ينبئ عن العالقة الوطيدة بني احلب واألخالق

هو يف هذه احلالة خيص الوفاء ملن  ، وثانية للوفاءمنزلة ميكننا أن نقف أيضا على  و
 و      مبلثله فعال  ىغدر ، وهذه املرتبة تتعلق باحملب دون احملبوب ، إذ سيرتك مكافأة األذ

اختاره ، فعليه أن  منوطة باحملب الذي يسعى إىل احملبوب و "ذلك ألن هذه املرتبة  قوال، و
كان احملب واثقا من تشاك  الصفات ، فعليه  ، وبوب، فإذا ما غدر احمل يلثبت ملا يبدر منه

وع من الوفاء يدل على صحة هذا الن الوفاء هلذا احملبوب الغادر ألنه املتكف  بالسعي و
بني يتيح هلما معرفة التعام  بني احمل و" املباشرة"، ألنه نابع عن نوع من صدق النية ، واحملبة

 2"،ال ينشره و أن حيفظ احملب ك  ذلك ، فيجباالطالع على األسرار ، واخلصوصيات
قد  " يورد ابن حزم خرب رج  من صفوة إخوانهيف هذا اجملال   و. احملبوب  عهدحىت حيفظ 

فوجد لذلك  خربمها وشاع ،بينهما،مث غدرت بعهده ونقضت وّده َعلق جبارية فتأكد الود 
  . نقض لوّد متني و احملبوب رغم ما أبداه من قطيعة وظ  منجذبا إىل 3"وجدا شديدا،

فهي الوفاء مع اليأس القاطع بعد موت احملبوب، وسوف نرى، من  المنزلة الثالثةأما 
أن  "خالل هذا اخلرب، الدرجة القصوى لوفاء اجلارية العاشقة ملوالها الذي تويف، إذ أبت 

ناء غعز وج ، وكانت حتسن الاهلل ما جامعها رج  إىل أن لقيت  بالرجال بعده، و ىترض
اللذة  و      اخلروج عن مجلة املتخذات للنس   رضيت باخلدمة و ، و فأنكرت علمها به

قد رامها  التأمت عليه الصفائح، و احلال احلسنة وفاء منها ملن دثر و وارته األرض و و
، فضرهبا أبتفخيرجها ما هي فيه  سيدها املذكور أن يضمها إىل فراشه مع سائر جواريه و

إن هذا من  ، ولى ذلك كله، فأقامت على امتناعهاا األدب، فصربت عغري مرة وأوقع هب
الذي يستحي  االتصال به  ، و فهذا اخلرب يرصد بدقة الوفاء للغائب 4." الوفاء غريب جدا
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، ميتنع  املتمتع بكفاءة اجلمال - وهو هنا جارية -لكن رغم ذلك فاحملب ، و بسبب املوت
هو جييد  ، و ناءغ، حينما ينكر قدرته على ال  آخر فيهيعط  مجاال ، و عن املتعة اجلسدية

هنا يصبح  وحيسن هذا الفن ، ب  يرضى بأن يعاقب جسديا وفاء للمحبوب امليت ، و
يريد أن  للتخلص من ك  العيوب اليت فيه ألنه... موقفا خلقيا مقصودا لذاته"  وفاء احملب

  ز عندهما كان للقيم أن ترب  ، و قيمته يعلو على ذاته ويلثبت
 
 
 

بناء على هذا فاخلربة اخللقية اليت  و 1."اليت دفعته إىل هذا االجتاه ، دون جتربة احلب
  .ينطوي عليها احلب هي اليت حتدد مراتب الوفاء لدى احملب واحملبوب

هو الغيور ، فاملرأة قد تتخذ من الغرية  كما عرض ابن حزم مظهرا آخر للمحب و
ما يؤيد هذا سياق احلديث الوارد  ا بزوجها من أن تفصم ، وغريزة دفاعية لتصون عالقته

يف طوق احلمامة عن احلب املتبادل بني عاتكة و زوجها أيب بكر الذي مات بالطاعون و 
و الذبول          هو ابن اثنتني و عشرين سنة ، فلم يكد يفارقها حىت اعرتاها املرض

ملفقود كانت املناعة الوحيدة اليت أّهلتها أن  لتموت بعده بعام ، غري أّن الغرية على زوجها ا
ميسك رمقي يف  وما يقوي صربي ،:" وله بعد وفاته هذا ما كانت تق و. تقاوم  غيابه 

، فقد امرأة مضجع أبدا و تيقين أنه ال يضمه سروري ، و الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته إالّ 
 و ليس هذا إالّ  2."وم اللحاق بهأمنت هذا الذي ما كنت أختوف غريه ، و أعظم آمايل الي

 .مؤشرا على احلب الذي بلغ ذروته بني  املتحابني 
ل طاعته حملبوبه إىل إذالل  يص  إىل  و ّّ من صور احملب كذلك املتذل  الذي تتحّو

و    درجة أن يرضى بأن يسخر منه على مرأى من الشهود ، و رغم ذلك ال ينال حظه ، 
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يف هذا  و. بته  حينما تصبح اجلارية من نصيب أخيه ال حيقق رغبته ، ب  تتضاعف خي
الصدد يورد ابن حزم خرب سعيد بن منذر بن سعيد صاحب الصالة يف جامع قرطبة الذي  

له جارية حيبها حبا شديدا فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ، فقالت له ساخرة " كانت 
. به فت منها كان ما ترغإن حليتك أستبشع عظمها ، فإن حذ: به ، وكان عظيم اللحية 

، مث  أشهدهم على عتقها ، مث دعا جبماعة شهود وفأعم  اجللمني فيها حىت لطفت
كان يف مجلة من حضر أخوه حكم بن منذر فقال ملن  ، وخطبها إىل نفسه فلم ترض به

أعرض عليها أين أخطبها أنا ، ففع  فأجابت إليه ، فتزوجها يف ذلك اجمللس : حضر 
حتص  على حريتها ، وتتزوج  ، وتلعب مبشاعر احملب الورع الناسك ارية هنافاجل 1."بعينه

 . من متي  إليه نفسها 
 المحبوب -ب  
رف اللثاين ويتميز طفاحملبوب هو ال، رف األول يف جتربة احلب طإذا كان احملب هو ال 

حلب ، ويكون موقفه إما االستجابة للمحب فتتحقق رابطة ا عن احملب يف حرية املشاركة
فينعكس ذلك سلبا على احملب  ،الرفض لهيكون موقفه ، وإما  وحيدث التكافؤ بينهما

 .وحده
 اولكن رغم فسحة احلرية اليت يتمتع هبا احملبوب، فإن للحب من منظور ابن حزم تأثري 

، وحدا ال  وأمرا ال خيالف النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا ،على حكما  "بليغا يف األرواح و
و حيّ   نه ينقض املرر،أ ، و ، وطاعة ال تصرف ،ونفاذا ال يرد ا ال يتعدى، وملكىيعص

لذلك وجدنا   2." وحي  الشغاف، وحي  املمنوع وخي  اللثابت ، وحيل  اجلامد ، املربم ،
ورمبا . لكنه مستمتع هبذا األسر ينقاد إىل احملبوب بال إرادة ، و "طوق الحمامة"حملب يف ا

 ،نقصانالمكتملة بهنا تغدو احملبوبة  ، و عيبه من ك  سوء استحسن قبح من حيب ونزه
 ينّ إو "  :حيث قال ،هذا ما أدركه ابن حزم و. عنهامجيلة  ن العاشق يصنع لنفسه صورة أوك
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،  ال غيداء بعد ذلك و فما استحسن أغيد كان يف جيد حبيبه بعض الوقص ، ألعرف من
قصر فما أحب طويلة بعد هذا، وأعرف أعرف من كان أول عالقته جبارية مائلة إىل ال و

أيضا من هوى جارية يف فمها فوه لطيف فلقد كان يتقذر ك  فم صغري ويذمه ويكرهه 
  1."الكراهية الصحيحة

 
 
 
فلثمة تعلق بصفات هي يف األص   هذا هو الوجه اخلفي واالستلثنائي للحب ، و

ا بعدها غريها مّ  ، إذ من أحبها مل يستحسن ولكنها هنا مستحسنة عيوب مستقبحة ،
سعة يف الفم معيارا للحب األول ال، و  وقصر القامة ، وهكذا أصبح قصر العنق ، خيالفها

،  وهذا ما يتبناه ابن حزم نفسه .ألوصاف املذكورة سلفالوحجبا لك  الصفات املخالفة 
 وعين أخربك أين أحببت يف" وال يرتدد أن يفصح عن ذلك . ب  احلالة اختربها والده أيضا

ولو أنه  فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر، صباي جارية يل شقراء الشعر،
 ين ألجد هذا يف أص  تركييب من ذلك الوقتإ، و  على الشمس أو على صورة احلسن نفسه

، وهذا العارض بعينه عرض أليب رضي   ، ال تواتين نفسي على سواه وال حتب غريه البتة
املسألة ال عالقة هلا بالنزوع الشهواين  إذن  2."جلهأأن وافاه اهلل عنه وعلى ذلك جرى إىل 
والده  و  ن حزم ابف ،األوىل ، ورمبا للتكوين اللثقايف تاليا  ، وإمنا مردها نفسي بالدرجة

 .ولو كان يف ذروة احلسن والبهاء ،وال يأهبان للشعر األسود ،مفتونان بالشعر األشقر
، حيث  صورة متوهمة، إهنا  أخرى للحبيبة نالحظ يف اإلطار نفسه صورة و     

، وهذا النموذج ال أساس له ومرفوض  تقع احملبة بالوصف دومنا الرؤية البصرية للمعشوقة
ذي أفرغ ذهنه يف هوى من مل ذلك أن ال " عند ابن حزم ألنه يف اجلوهر جتسيد حلالة سلبية
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، ال  عينا يقيمها نصب ضمريهإذ خيلو بفكره أن ميلث  لنفسه صورة يتومهها و  له بد ير ال
 واملرأة هنا صورة ملثالية تصنعها  1."ومهه حنوهابيتملث  يف هاجسه غريها ، قد مال 

 
 
 
 

جتلت يف خياله جامعة بني اجلالل واجلمال  خميلة احملب بعدما انعكست يف نفسه و
عت نو  للحكايات"  إنّ  و. احتجاهبا، فهذا الوضع يرسخها كحالة حلميةو  رغم غياهبا
أن تسمع نغمتها من وراء جدار،  صف األخبار تأثريا يف النفس ظاهرا، ور  احملاسن و

وهنا تربز وظيفة حاسة السمع يف تشكي  الصورة   2."فيكون سببا للحب واشتغال البال
يصوغها من جديد كما يريد، أو كما حيلم أن سهو بدوره  ، و املتومهة يف ذهن احملب

 .تكون
صورة ، وإذا تأملنها وجدناها  بن حزم صورة ثاللثة لألنلثى احملبوبةيقدم لنا او       

ال يعرف   متكنت من القلب بفع  نظرة واحدة، ومن مث سيعشق املرء صورة مجهولة
تها من حيث قولذا ستتشاك  هذه الصورة بساب. ، وجيه  امسها ومكاهنا صاحبتها

والصورة  ،مهة من صنع حاسة السمعوإن كانت الصورة املتو  .اشرتاكهما يف اإلهبام والتخفي
 .اجملهولة نتيجة نظرة خاطفة

ونلمس هذا بوضوح فيما يرويه ابن حزم عن يوسف بن هارون الذي رأى عند باب 
، فانصرف عن  جارية أخذت مبجامع قلبه وختل  حبها مجيع أعضائه " العطارين بقرطبة

. ا إىل املوضع املعروف بالربض، فجازهت طريق اجلامع وجع  يتبعها وهي ناهضة حنو القنطرة
الربض خلف  املبنية على قبورهم يف مقربة -رمحهم اهلل -فلما صارت بني رياض بين مروان
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مالك متشي : غريها فانصرفت إليه فقالت له ،النهر نظرت منه منفردا عن الناس ال مهة له
 دع عنك هذا وال تطلب : فقالت له. ورائي؟ فأخربها بعظيم بليته هبا

 
 
 
 
 

إين أقنع بالنظر، : فضيحيت فال مطمع لك يف البتة وال إىل ما ترغبه سبي ، فقال
ما : ملوكة، فقال هلا: ملوكة؟ فقالت يا سيديت، أحرة أم: ك مباح لك، فقال هلالذ: فقالت

علمك واهلل مبا يف السماء السابعة : وملن أنت ؟ فقالت له: خلوة، قال: امسك ؟ قالت
: يا سيديت، وأين أراك بعد هذا؟ قالت: ت عنه، فدع احملال، فقال هلاأقرب إليك ما سأل

إما تنهض أنت أو أهنض : فقالت له. حيث رأيتين اليوم يف ملث  تلك الساعة من ك  مجعة
تباعها ألهنا كانت افنهضت حنو القنطرة ومل ميكنه . اهنضي يف حفظ اهلل: فقال هلا ،أنا

ما جتاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع هلا على فل.تلتفت حنوه لرتى أيسايرها أم ال
إىل  ب ذ، متكنت الصورة اجملهولة من نفس الرج  الذي اجن ولكن مع ذلك 1 ".مسألة

 . املرأة ، ورمبا كان اختفاؤها تأكيدا على حالة الغياب والغموض
 تصد اليت صورة المتمنعةيف  (طوق الحمامة ) كتاب   وحتضر األنلثى احلبيبة يف      

، وال تستجيب له إال  ويستمر الرفض.  ، وتتكرر احملاولة تأىب إليها و ، ولكنه يعود الرج 
والطريف يف هذا اخلرب، أن العاشق جع  التوبة نذرا إذا ما .  بعد مكابدة منه وطول زمن

 ، ولكن هذا ما هي مفارقة. ، وكأهنا الغاية من التورط يف هذه الغواية  بلغ مراده من حيب
والكالم  الفقهمن إخواين من أه  التمام يف  صدق لقد أخربين ثقة ": يقوله ابن حزم

فعرضت : ، قال أنه أحب جارية نبيلة أديبة ذات مجال بارع واملعرفة وذو صالبة يف دينه ،
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، إىل  وحبها يزيد، وهي ال تطيع البتة  ، مت عرضت فأبت، فلم يزل األمر يطول هلا فنفرت
 يب هلا مع عمي الصبا على أن نذرت أين مىت نلت أن محلين فرط ح

 
 
 
 

فما مرت األيام والليايل حىت أذعنت : ، قال منها مرادي أتوب إىل اهلل توبة صادقة
  1."أي واهلل ، فضحكت: ، وفيت بعهدك؟ فقال أبا فالن: بعد مشاس ونفار، فقلت له

وبالفع  هذا ما حتقق يف  ، هو يف العمق اتصال ، ويبدو جليا أن التمنع مل يكن قطيعة
، وإن كان ابن حزم قد   التعجي  يف حصوله كان تطويعا للمحبمثومن  .هناية املطاف

التأكيد على أن الوفاء يف قمع الشهوات ليس يف الرجال فقط،  قأورد هذا اخلرب يف سيا
 .             بالنساء وإمنا هو منوط كذلك

،  صورة للذكروهي " طوق الحمامة" يرصد لنا ابن حزم صورة أخرى للمحبوب يف
وكأهنا حب طبيعي بني الذكر واألنلثى " حيث تناثرت جمموعة من القصص عن هذا احلب 

و من األخبار اليت يوردها أن عبد اهلل حممد بن حيي بن  2."، وال يرى يف ذلك غضاضة 
 اون والتص و العفة ال يف احلسن واجلمال واحلسني التميمي املعروف بابن الطبين كان ملثا

اللغة ، رأى فىت حسن  الصورة  النحو و احلديث و حفظ القرآن و الفهم و األدب و
فاحملبوب هنا منوذج للصورة اجلميلة اليت مل ختطر على بال  .3فغلب على عقله وهام به لبه

" مان الذي  املوت ملث  ما وقع للكاتب ابن قز هبا واليت قد توصله إىل حملب من قب  فافتنتا
بن عبد العزيز أخي [ أسلم بن أمحد بن سعيد بن قاضي اجلماعة أسلم]تحن مبحبة ام
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 .51.،صشكالية احلب يف رسالة ابن حزم يف طوق احلمامةإ ي مخيسي،محيد 2
 . 821،  828ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األالف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي،ص 3



 112 

احلاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكان أسلم غاية يف اجلمال، حىت أضجره ملا  به ، وأوقعه 
 وكان كلثري اإلملام به والزيارة له وال علم له بأنه . يف أسباب املنية

 
 
 
 
 
 

فأخربت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته ...ا أص  دائه إىل أن تويف أسفا ودنف
كنت واهلل أزيد يف صلته وما أكاد أفارقه، : ومل؟ قال: هال أعلمتين؟ فقلت: فتأسف وقال

وعليه،يكون مجال احملبوب قد أّدى إىل هالك احملب ومفارقته  1." فما علي يف ذلك ضرر
 .احلياة

في ، ويف هذا الصدد حيدثنا ابن نتيجة تعلق عاط حب الذكورةوقد تكون العالقة يف 
عن مقدم بن األصفر أيام حداثته لعشق بعجيب فىت الوزير أيب  "طوق الحمامة"حزم يف 

عمر املذكور، وكان يرتك الصالة يف مسجد مسرور وهبا كان سكناه، ويقصد يف اللي  
ني والنهار إىل هذا املسجد بسبب عجيب ، حىت أخذه احلرس غري ما مرة يف اللي  يف ح

انصرافه عن  صالة العشاء اآلخرة، وكان يقعد وينظر منه إىل أن كان الفىت يغضب ويضجر 
هذا واهلل أقصى أمنييت، : ويقوم إليه فيوجعه ضربا ويلطم خديه وعينيه، فيسر بذلك ويقول

ذلك أن تعلق احملب مبحبوبه جعله ميعن النظر إليه، ويتبعه مقتفيا أثره  2."واآلن قرت عيين
 .هذا فحسب، ب  يرضى بأن يعذب جسده، وهو متلذذ بذلك يف سبي  احلب ، وليس

                                                 

 . 852، 853املصدر نفسه 1
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تعلقا عاطفيا ، كما قد يكون إعجابا بالصورة اجلميلة ،  حب الذكورةوقد يكون 
يعظم البالء وتكلب الشهوة ويهون القبيح ، ويرق الدين حىت " لكن قد يتعدى األمر هذا فـ

قبائح والفضائح ، كملث  ماَدَهم عبد اهلل بن يرضى اإلنسان يف جنب وصوله إىل مراده بال
حيي األزدي املعروف بابن اجلزيري فإنه رضي بإمهال داره وإباحة حرميه والتعريض بأهله 

ولكن ابن حزم يعارض هذا احملب الذي  1."طمعا يف احلصول على بغيته من فىت كان علقه
للوصول إىل حمبوبه  هتك حدود العفة، وكشف عن نزوعه الشهواين، ووقع يف املعصية

 .وحتقيق ما يصبو إليه
من أبناء الكتاب وجلة اخلدمة من امسه أمحد بن " لقد أورد ابن حزم خربا عن أحد  و
عة ، ال أصحابه يف االنقباض، ويفوقهم يف الرّ  من بغاة العلم وطالب األدب ، يبذّ ... فتح

ملذاهب، مجي  ينظر إال يف حلقة فض  ، وال يرى إال يف حمف  مرضي، حممود ا
فصار ... خلع عذاره يف حب  فىت من أبناء الفتانني يسمى إبراهيم بن أمحد...الطريقة

مار مرتاجعا بني نقلة األخبار ، وهتودي ذكره يف األقطار ، وجرت نقلته يف حديلثا للسّ 
األرض راحلة بالتعجب ، ومل حيص  من ذلك إال على كشف الغطاء ، وإذاعة السر، 

وقبح األحدوثة، وشرود حمبوبه عنه مجلة، والتحظري عليه من رؤيته البتة ،  وشنعة احلديث،
يبدو واضحا أن ابن حزم ال   2."وكان غنيا عن ذلك ومبندوحة واسعة ومعزل رحب عنه

ينكر على صاحب هذا احلب حبه ، بقدر ما ينكر عليه إذاعة السر وكشفه بني الناس ورمبا 
ال يرى شذوذا أو خروجا عن الطبيعة يف هذا " ، وهومنعه احملبوب من لقائه وجمالسته 

لكن الغريب يف األمر أّن كتاب   3."احلب ألن القلوب بيد اهلل فهو مصرفها ومقلبها
ال حيتوي على أي إشارة لظاهرة حب املرأة للمرأة، فلماذا مل يصرح ابن  "طوق الحمامة"

 حزم هبذا النوع من احلب ؟ وجتاهله متاما؟
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 : لتواصل بين المحب والمحبوبأسباب ا  - 6
ابن  حزم عن احلب مل يتحدث عن فع  ميلك املرء أسباب تصرفه ب   ثعندما حتد

 مع ذلك فالشبيه الذي و  ،بنفس مشاكلة هلا نفس التعلق و رغم  ، اعتربه فعال سالبا لإلرادة
  .سيتوس  باألسباب التالية لتوطيد احملبة يقع على شبيهه 

 
 

  :النظر -أ   
، حافظ لك  ما  فاحملب مراع حملبوبه ، املفتاح الذي جيع  النفس ترتبط مبشاكلها هو
فىت من  "، ويف هذا السياق يورد ابن حزم خرب ، باحث عن أخباره متتبع حلركاته يقع منه

ورأته  ،، وهو جمتاز ، عالية املنصب، غليظة احلجاب نشأةال أبناء الكتاب ورأته امرأة سرية
أدق من على ، وهتاديا املراسلة زمانا  ، فعلقته وعلقها منه كان يف منزهلالع يف موضع تطّ 
فالوصال بني املرأة والفىت مت من خالل النظرة، وهلذا ال تفارق عني احملب  1."حد السيف

 . فينتق  بتنقله وميي  حيث مال هو مدمي النظر إليه،و ،  حمبوبه
فإذا كان الذوق واللمس يدركان  فالعني فضلها ظاهر على باقي احلواس، ،من مثّ و 
" و.  والعني منفذ إىل القلب فالبصر يدرك عن بعد ، ،، والسمع والشم مع القرب باجملاورة

و تسري وفق قواعد و   أحكاما ما يهدي اللسان ، و متلك ضوابط و احلق أّن العني هتدي ك
ففي مقام احلب ،  يف التعبري ال ينازعها إليها اللسان ــ و يعرف هلا مقامات   أنظمة

و يف 2."ـ كما حيكي اللسان عما يضمر يف اجلنان تعربيقاع القلب ، و تكشف العني عن إ
هذا السياق جند ابن حزم ال يتحدث عن العني بوصفها حاسة مركزية ، و إمنا يرى يف 

فاإلشارة مبؤخر العني الواحدة هني عن األمر ، و . " الفع  البصري لغة متعددة املعاين 
ريها  إعالم بالقبول ، و إدامة نظرها دلي  على التوّجع  و األسف ، و كسر نظرها آية تفت
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قلب احلدقة إىل جهة ما مث صرفها إطباقها دلي  على التهديد ، و  الفرح ، و اإلشارة إىل
بسرعة تنبيه على مشار إليه ، و اإلشارة اخلفية مبؤخر العينني كلتيهما سؤال ، و قلب 

لعني إىل املوق بسرعة شاهد املنع و ترعيد احلدقتني من وسط العينني هني احلدقة من وسط ا
هي  2و هذا يؤكد على أن ك  شيء يبدأ من  العني ، أو ليست النظرة األوىل  1."عام 

 فاحتة احلب ؟
و بناء عليه ميكن القول إن الرؤية البصرية مهمة يف تفعي  جتربة احلب ، إذ ال ميكن 

ة  إلدراك احملب  حملبوبه ،  و إن كان يف احلقيقة اجلانب النفسي هو جتاوزها ، فهي ضروري
واحلال أن النظرة عند ابن حزم تضطلع بوظائف أخرى ، و . الذي حيدد الصورة املدركة
، 3وهلذا نلفيها وسيلة لتتبع حركات احملبوب و االلتذاذ بصورته. لكنها مرتبطة بفع  احلب 

 ورمبا أفضت النظرة  وقد تغري احملب نفسيا و جسديا ،
 .إذا حتققت   5، و قد تكون شفاء من مرض مزمن4بالعاشق إىل عشق ميت

 :  المراسلة - ب
. يلجأ طالب الوصال للمراسلة بالكتب للكشف عما جيده من شوق إىل حمبوبه 

، ألن وصوهلا إىل الطرف اللثاين يعادل مقام رؤية احلبيب، ورد  وشك  الرسالة مهم مبكان
 و يضعه على عينيه ق العاشق الكتاب وكأنه السرور بعد اللقاء، فكلثريا ما يعاناجلواب  

أه  احملبة ، من كان يتحرى  " ، حينما أورد عن بعض وقد حتدث ابن حزم عن ذلك .قلبه
وحيسن الوصف ويعرب عما يف ضمريه بلسانه عبارة جيدة وجييد النظر ويدقق يف  ما يقول

وهكذا فاحملب قد  6."هو مكن الوص  قريب الدار داين املزاريدع املراسلة و  احلقائق، ال
 . الرسالة للتواص  مع حمبوبه رغم قربه املكاين ثرآ
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كما قد يبادر البعض بقطع الكتب أو حلها يف املاء حملو أثرها خمافة كشف السر ، 
 مه مدادا ليكتب به رسالة إىلدوقد يلجأ احملب كذلك إىل قطع يده بالسكني ليتخذ من 

 . ا حمبوبه فيسقي احلرب بالريق أمّ  ، ومنهم من سقى احلرب بالدمع . 1احملبوب
 

 

 

 

 

 :ويف هذا يقول ابن حزم
 جواب أتاني عن كتاب بعثته
 سقيت بدمع العين لم ا كتبته
 فما زال ماء العين يمحو سطوره
 غدا بدموعي أول الخط بي نا

 

 فسك ن مهتاجا وهي ج ساكنا 
 ود خائناف عال م حب ليس في ال

 فيما ماء عيني قد محوت المحاسنا
 2و أضحى بدمعي آخر الخط بائنا

 
ذلك كشف عن  ويف ،يف التواص  والرتاس  املختلفة  أساليب العشاق ، إذن،هذه     

 . العجيبة طبائعهم
  :السفير - ج

هم حملبني أيضا عن طريق السفراء، و ، و يفّع  التواص  بني او تتوطد عالقة احلب
مث إن سفري احلب ال ينبغي أن يكون أيا   .من اإلخوان و الناصحني و األمناءعدون املسا

ابن حزم أن هناك من  نارب خيو  من يتحلون بالصدق وكتمان السر، جيب ختريه كان ، ب 
فهذا احملب  3."محامة مؤدبة ويعقد الكتاب يف جناحها " جع  الرسول بينه وبني حمبوبه

، ومنهم من آثر أن يكون من طريا وبني من حيب  احملب يفض  أن يكون السفري بينه
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، ويف هذا الصدد يورد ابن حزم  من حفظ األسراربه النساء الكبريات يف السن ملا يتميزن 
قد ظفرت  امرأة جليلة حافظة لكتاب اهلل عز وج  ناسكة مقبلة على اخلري، و " خرب

فعرفته األمر فرام اإلنكار بكتاب لفىت إىل جارية كان يكلف هبا، وكانت يف غري ملكها، 
ال أطلعت على  هللفواومن ذا عصم؟ فال تبال هبذا ، مالك؟: فلم يتهيأ له ذلك ، فقالت له

يف لك لتها علو أمكنين أن أبتاعها لك من مايل ولو أحاط به كله جل سركما أحدا أبدا، و
عد الذي يسعى منوذج للمسا ،، هنا فاملرأة 1."مكان تص  إليها فيه و ال يشعر بذلك أحد

وكلثريا ما جتد أحب األعمال إليها تزويج يتيمة .  لتقدمي العون ألهنا مقدرة لقيمة احلب
وهذا من  ، مسنة منقطعة الرجاء من الرجال خباصة أهناو ،  وإعارة ثياهبا وحليها لعروس مقلة

  2.أحب األعمال إليها
 و   ،ان ما علمت به وحال املرأة املساعدة كحال الساعية لنفسها حلرصها على كتم

امرأة موسرة ذات جوار وخدم  فشاع على إحدى  ": خيربنا ابن حزم أن يف هذا السياق 
إن : وأن بينهما معاين مكروهة ، وقي  هلا ،أهنا تعشق فىت من أهلها ويعشقها جواريها

 جاريتك فالنة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها، فأخذهتا وكانت غليظة العقوبة فأذاقتها من
أنواع الضرب واإليذاء ما ال يصرب على ملثله جلداء الرجال، رجاء أن تبوح هلا بشيء ما 

 بذلك فاقتف ا سلط عليها من تعذيب للجسد ، بالرغم مّ  3"،ذكر هلا، فلم تفع  البتة
 .وأبت اإلفشاء مبا تعلم  ،قوة الرجال وصالبتهم

 أسراره، غدره وقلب احملبوب ضدهالسفري إذا مل حيسن احملب ختريه ، وباح له ب  إال أنّ 
جارية يف بعض السدد يهواها فىت  "حيدثنا ابن حزم عن  املعىن ويف هذا ، لنفسه هاستأثر  و

كتبهما بدب من أبناء امللوك وهتواه ويرتاسالن ، وكان السفري بينهما والرسول من أه  األ
  ، حيبها ابتياعها كان  ذيفىت من أترابه كان يص  إليها، فلما عرضت اجلارية للبيع أراد ال

فدخ  عليها يوما فوجدها قد فتحت درجا هلا تطلب فيه .  فبدر الذي كان رسوال فاشرتاها
                                                 

 .125،ص ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي 1
 .125ينظر املصدر نفسه،ص 2
 .125املصدر نفسه ،ص 3



 118 

بعض حوائجها، فأتى إليها وجع  يفتش الدرج ، فخرج إليه كتاب من ذلك الفىت الذي  
 من أين هذا يا فاسقة ؟ قالت: ا بالغالية مصونا مكرما، فغضب وقالخكان يهواها مضم

ما هو إال من قدمي تلك اليت : لعله حمدث بعد ذلك احلني، فقالت: فقال. ته إيلقأنت س: 
فالسفري أصبح هنا قناة   1." قط يف يديه وسكت، فسُ  ه حجراتفكأمنا ألقم: تعرف، قال

 .وأبعد عن احملب ما كان قريب املنال  ،اللثقة به مكنته من إحالل وده وإثباته و، سلبية
 . ثنائية القرب و البعد: جر الوصل و اله -7
 أسباب الفراق وعلى  ا إذا جنح احملبون يف التخلص من معاناهتم ومتكنوا من القضاءأمّ 

كان :فىت وجارية"خيرب ابن حزم عن و  .األمل بلغوا الوص  بوصفه أمسى مراتب العشق
يضطجعان إذا حضرمها أحد وبينهما املسند  ايكلف ك  واحد منهما بصاحبه، فكان

مها وراء املسند اعند ظهور الرؤساء على الفرش، ويلتقي رأس وضوعةلعظيم من املساند املا
، ولقد كانا  دان من الكل يتمدّ  إمنا   ريان، وكأهنما  ك  واحد منهما صاحبه وال يُ قبّ ويُ 

وخباصة ملا اجتمع هلما التواص  الروحي   2"،بلغا من تكافيهما يف املودة أمرا عظيما
 .واجلسدي معا

، توحد بنت زكريا بن حيي التميمي بزوجها  "طوق الحمامة"ومن بديع الوص  يف 
  عاجلته املنية ومها يف أغض عيشهما ف،  الوزير حيي بن إسحاق نحيي بن حممد ب" امليت 

وأنضر سرورمها، فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه يف دثار واحد ليلة مات، وجعلته آخر 
واملرأة هنا تتص  مع  3".يفارقها األسف بعده إىل حني موهتا العهد به وبوصله، مث مل

 .هبا عهده  احملبوب ليلة موته وجتعله آخر
 رافرصد أوال هج أنواع الهجرلى ابن حزم ضروب الوص  ، كشف لنا جوبعدما أ

يوجبه الذي فاهلجر ،  يوجبه حتفظ من قريب حاضر ، مث اهلجر الذي يوجبه التدل  ثانيا
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ا ، فهجر املل  خامس اهلجر الذي يوجبه الوشاة رابعامث ،  يقع من احملب ثاللثاالعتاب لذنب 
، قلي  الصرب على  ، كان منقلبا يف املودة ، ذلك أن املل  طبع يف اإلنسان ومن غلب عليه

يرى اجلارية فال  " عامر حممد بن أيب عامر الذي كان احملبوب وعنه يروي ابن حزم خرب أيب
، ولو حال  به من االغتمام واهلم ما يكاد أن يأيت عليه حىت ميلكها ، وحييق يصرب عنها

لك األنس شرودا وذ ،ها إليه عادت احملبة نفارا، فإذا أيقن بتصريّ  دون ذلك شوك القتاد
ه نّ إا إخوانه فوأمّ ...بأوكس األمثان يعها، فيب ، ونزاعه حنوها نزاعا عنها منها اوالقلق إليها قلق

 ، حينا ، وكان ال يلثبت على زي واحد كأيب براقش على قصره مراراتبدل هبم يف عمره 
شخص متقلب يف و الريب أن هذا ال1."يف مالبس الفتاك يكون يف مالبس امللوك وحينا

 . املودة ويف غريها
ضرب سادس متوليه احملب عندما جيد جفاء من احملبوب وميال عنه  أيضا ومن اهلجر

، فقاسى  مبتناء عنه  نافر منه من هام قلبه " خرب ابن حزمإىل غريه فيتأمل ويتعذب ويورد 
األيام بساحنة عجيبة من الوص  أشرف منها على بلوغ  الوجد زمنا طويال ، مث سنحت له

إىل أكلثر ما   عاد اهلجر والبعد "ال"و"ال"ك  أمله،فحني مل يكن بينه وبني غاية رجائه إالّ 
 من دهي هبذه الداهية فليتصدف "،القلىنوع يف اهلجر هجر  آخرمث إن  2."كان قب 

 3."نب ما يدري أنه يكرههتوجيب أن جي. ما يعرف أنه يستحسنه حملبوب حمبوبه، وليتعمد
 .فاحملب هنا يسعى إىل كسب حمبوبه مبا حيب ويرضى ويطوع نفسه لذلك

معتربا أن سنة احلياة تقضي  ، ني  البـ  عن كذلك حيدثنا ابن حزم  و يف هذا الصدد ، 
بني ملدة حمدودة يوقف  لهأو  ، وتبعيد القريب فيحدث البني وهو أقسام ،  ريق اجملتمعبتف

بني منع من اللقاء وإن كان احملب واحملبوب يف دار  ثانيال، و بانقضائها والعودة بعدها
وهو  الرابعمث  فبني متعمد بعدا عن قول الوشاة وخمافة إفشاء األسرار، الثالث، أما  واحدة
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تفرضه عليه ظروف الزمان وآفاته، وعنه يروي ابن حزم ما حدث لصديق له  بني للمحب 
، و من مثّ  احلرب نتيجة باسباأل به عت قطّ تف ، ، وقصد شاطبة حلوائج كان يقيم باملرية

فكان يلجأ إىل الّزفري و . ب  إنّه مل يستطع مقاومة هذا البني .ابتعد عّمن حيب كرها 
آالم البعد ، رغم شراسة طبعه اليت جعلت ابن حزم يقّدر أنّه  الوجوم تعبريا عّما يكابده من
 .1ّمن ال يذعن للهوى بسهولة

أّما البني اخلامس فهو بني رحي  و تباعد ديار و خباصة إذا كان احملبوب هو الراح  
من نأت دار حمبوبه زمنا مّث " مّا ينتج مهّا و غّما عند احملب ، و يف هذا يورد ابن حزم خرب 

ثانية ، فكاد أن رت له أوبة، فلم يكن إال بقدر التسليم و استيفائه حىّت دعته نوى تيسّ 
فاألوبة من البني بعد انقطاع الرجاء يف العودة يدخ  السرور على هكذا و  2".يهلك

 .حزناه لو تكرر قد يهلك احملب مها و ولكنّ   ،النفس ويبهجها
هو أصعب ما يبتلى به احملبوب  و ،املوت و األخري ، فهو بني السادس البني أّما و

 :عنه يقول ابن حزم و ال حيلة معه إال الصرب ألنه قاطع لك  رجاء و
 بين واقعكل  

 ال تعج ل قنطا
 و الذي قد مات فال

 

 فمرج ى لم يفت 
 لم يفت من لم يمت

 3يأس عنه قد ثبت
 

 
فقد أم  ، باعتبار أن احملب إذا  للحديث عن القنوعبعد ذلك  مث ينتق  ابن حزم

د مبا جيدّ  اضطرته نفسه للقنوع مبا يرسخ ذكرى احملبوب عنده ، و ، م عليهرّ الوص  وح
أو رد  ،النظر واحلديث الظاهرإذ ال ميلك احملب سوى وهو مراتب أوهلا الزيارة  ، رجاءه
 :وعن هذا يقول ابن حزم.  احملبوبسالم 
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 :الرقابة  -3
احملب واحملبوب فاع  ، إذ يت يف جتربة احلبباحملبني تأثريا بالغا تؤثر الظروف احمليطة 

 ذلك أن احملبة.اللثقافة السائدة وباحمليطني هبما ب وخباصة ، سلبا وإجيابا بالوسط االجتماعي
, مث إهنا ، فضال عن ذلك . فقط ، و إمنا ذات بعد اجتماعي أيضا  نفسيةجتربة  ليست 

 .جتربة إنسانية شاملة 
، فكلهم يكدرون  الواشيو العاذلو  الرقيب يف رأي ابن حزم آفات الحبومن 

، أو من  شديدالوم للا، أو ب إما بإفساد جو الوحدة  ،صفو العالقة بني احملب واحملبوب 
 2"جزء من منظومة القهر االجتماعي" فالرقابة. إليقاع بينهما بالنميمة والوشايةخالل ا
ا رقيب ال ضرر منه ألن ، وهو إمّ بني فيسبب هلما األملاحتالرقيب يباعد بني امل ذلك أنّ 

شاهدت يوما حمبني يف مكان قد  ": رب وعنه يورد ابن حزم هذا اخل ،رقابته غري مقصودة
ا للشكوى، فاستحليا ما مها فيه من اخللوة، ومل يكن املوضع محى ا أهنما انفردا فيه وتأهبّ ظنّ 

احملب وقد متازج األسف  الفىت فلو رأيت... يستلثقالنه ا، فلم يلبث أن طلع عليهما من كان
رقابته عرضية، ال يعمد إىل  هذا الرقيب 3".البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجبا

،  املراقبة متعمدا كما قد يكون فع . التفريق بني املتحابني، ولكن اكتشف خلوهتما صدفة
و يف .قدميا ودهي به  ويف هذه احلالة يكون الرقيب من مظور ابن حزم من امتحن بالعشق

 :لو قي هذا الصدد، 
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 فإن تنأ عني بالوصال فإنني
 ر ةفحسبي أن ألقاك في اليوم م
 كذا هم ة الوالي تكون رفيعة

 

 سأرضى بلحظ العين إن لم يكن وصل 
 وما كنت أرضى ضعف ذا منك لي قبل

 1ويرضى خالص النفس إن  وقع العزل
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 رقيب طالما عرف الغراما
 و القى في الهوى ألما أليما
 و أتقن حيلة الصب المعنى

 و أعقبه التسلي بعد هذا
 فأي بلية صبت علينا

 

 و قاسى الوجد و امتنع المناما 
 و كاد الحب يورده الحماما

 و لم يضع اإلشارة و الكالما
 و صار يرى الهوى عارا و ذاما

 1و أي مصيبة حلت لماما
 

ق األذى ألنه أدرى خبصوصية ذلك أن الرقيب هنا عامل بالتفاصي ، وهدفه االنتقام وإحلا
 .العالقة بني احملبني وهو أشنع الرقباء

ال يدين باحلب، كلثري العتاب للمحب ومعرب له عن سوء  فهو شخص العاذلا أمّ 
ل عند اّ ل العذوأوّ  . وقد يكون شخصا مصححا لتجاوز حاص  أو العوجاج قائم، موقفه 

، فعذله أفض  من كلثري  صديق قد أسقطت مؤنة التحفظ بينك وبينه "ابن حزم 
، وهو من احلض والنهي ، ويف ذلك زاجر للنفس عجيب، وتقوية لطبيعة هبا  املساعدات
دواء تستد عليه الشهوة، وال سيما إن كان رفيقا يف قوله، حسن التوص   م ، وغ حرض و

يزيد  وباألحيان اليت ،إىل ما يورد من املعاين بلفظه، عاملا باألوقات اليت يؤكد فيها النهي
  فيها األمر ، والساعات اليت يكون فيها واقفا بني هذين، على قدر ما يرى من تسهّ 

هدفه التصويب سعيا منه إىل بقاء حالة التوازن  ألنّ  2".ه، وقبوله وعصيانهرّ توع العاشق و
ه وكلثرة زجره معلى احلب لشدة لو مستهدفا القضاء يف عالقة احلب، وقد يكون العاذل 

  .للمحبني
 ستلذالعاذل عصيانه وي يريُ العذل أحب شيء إليه، لِ  "لقد رأى ابن حزم من كان و 

تعّدد  أقسام  العذاّل إىل ما و يكشف  3".وغلبته إياه هئم  مقاومته لالحيصّ  خمالفته و
 .يلقاه املتحابون من إكراهات اجتماعية
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زم قصة فىت ويف هذا السياق يورد ابن ح قد يكون العاذل يف طوق احلمامة امرأة ، و
هبا وقطعه حبها عن كلثري من  فلمّ  جارية مقصورة بةقد دهي مبح...سروات الرجال" من

إىل أن كانت هي تعذله على ما ظهر منه ما  مصاحله، وظهرت آيات هواه لك  ذي بصر،
وهذا يعين أن احلب قد أصبح مذاعا، فالفىت ال يستطيع أن يصرفه عن  1".يقوده إليه هواه
، وشيوع هواه  هحلمصاانقطاعه عن ,أيضا ، وهو ما يفسره . در على كتمانهنفسه، وال يق

و  .على الرغم من أن اجلارية املعشوقة من النساء املقهورات ، بني الناس بشك  مفضوح
 .هذا العشق الذي جتاوز كّ  احلدودمع ذلك ، فهي ال متلك  سوى أن  تعذله على 

هم الوشاة الذين يسعون لإليقاع بني احملب  و، آخر يصادفه احملبوب  وهناك حتد  
 .، ويف الغالب تغلب عليهم الصفات الذميمة ملث  الكذب الذي تزيف به احلقائق وحمبوبه

اشي فهذه النار احملرقة والوجع ال ، ورتكهوى العاشق مش نق  الواشي أنّ  " ومن قبي  هذا
حلو احلركات، الوجه ب فىت حسن فق الناق  هلذه املقالة أن يكون احملاإذا و  و .يف األعضاء

ة املنصب، مرغوبا فيه مائال إىل اللذات، دنياوي الطبع، واحملبوب امرأة جليلة القدر سريّ 
هذه كانت ميتة مروان بن أمحد بن  يها حلتفه، وفأقرب األشياء سعيها يف إهالكه وتصدّ 

. ة إهالك العاشق، إىل درج بني احملبنيالعالقة    هكذا سعى الواشي إىل قطع و2."رحدي
لغرض وأما النوع اللثاين من الوشاة ، فهو الذي يكون مهه إحداث القطيعة بني املتحابني 

واش يسعى هبما  " وأما اجلنس اللثالث من الوشاة فهو ،3به التفرد باحملبوب واالستئلثار
 .لعله يريد من وراء ذلك فضيحتهما فيكون اإليذاء أبلغ و 4" مجيعا ويكشف سرمها
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 :  الحنين -9

بني احملب كلي احلب قوة هائلة ال يطيق اإلنسان الصرب عليها، وهو توجه داخلي  
العالقة،لكن  حيتاج إىل الزمان باعتباره مصدرا للدميومة، فترتسخ التجربة وتستمر،إذ واحملبوب

 .الظروف احمليطة باحملبني قد تنعكس سلبا على تواصلهما
لك أمام من حيب للوصول إليه ، ورمبا بذل نفسه ولذا يسعى احملب لبذل أقصى ما مي

وهذا ما يعرف . على احملبوب البعيد فداء له ، وقد يكتفي باحلنني إىل املاضي بوصفه مؤشرا
. جتسد التعّلق الشديد بالزمن املاضي،وبأماكن حمددة موشومة قي الذاكرة اليت  بالنوستاجليا

وما . إىل ما مضى، ومشدود إليه شوقا ي احملب لدى ابن حزم حينفوعلى هذا األساس نل
املرأة اليت راحت متشي خلف ابن سه  احلاجب وتنظر إليه جبزيرة  اإلطار يدخ  يف هذا

 همشير فيه املكان الذي قد أثّ  أتت إىل فلما بعدّ  "لية، وقد كان غاية يف اجلمال يصق
ك بأمر بعيد املنال، ما هذه املرأة تتمسف 1."فجعلت تقبله وتللثم األرض اليت فيها أثر رجله

 .تواص  معهلعلها حتقق ال جعلها تقب  األرض حنينا ألثر احملبوب
ومن احلنني أن يقنع احملب بالنظر إىل اجلدران اليت حتتوي من حيب تعلقا مبكانه، أو 

 قائال  ويف هذا الصدد يروي ابن حزم .الشعور باالرتياح ملن رأى حمبوبه أو أتى من بالده
رج  من أصحابنا، لنا ومجاعة من إخواين من أه  األدب والشرف إىل بستان هت أتنـزّ "

دنا يف رياض أريضة، وأرض مدنا ساعة مث أفضى بنا القعود إىل مكان دونه يتمىن، فتفجل
ني، جكأباريق الل ردعريضة، للبصر فيها منفسح ، وللنفس لديها منسرح، بني جداول تطّ 

طون بقة طعم احلياة، وأهنار متدفقة تنساب كوماء عذب يوجدك حقي...وأطيار تغرد
كان له   وكان بعضنا مطرقا كأنه حيادث اللثرى، وذلك لسرّ ...احليات هلا خرير يقوم ويهدأ، 

 فت أن أقول على ا فكلّ حينض يل بذلك ، وتداعبنا ، فعرّ 
 

                                                 

 .818املصدر نفسه ،ص 1
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 :لسانه شيئا يف ذلك ،فقلت

 
 و لما ترو حنا بأكناف روضة

 و قد ضحكت أنوارها و تضوعت
 تنغص عندي كل ما قد وصفته

 فيا ليتني في السجن و هو معانقي
 

 مهدله األفنان في تربها الندي 
 أساورها في ظل فيء ممدد

 و لم يهنني إذ غاب عني سيدي
 1و أنتم معا في قصر دار المجد د

 
ه إىل احلبيبة الغائبة ، نينح نال شك أن إطراق احملب وحديلثه مع الرتاب كان تعبريا ع     

خر ذ رغم إغراء الطبيعة اجلميلة وصحبة الرفاق فهو منفص  عن هذا الفضاء ومتص  باآلإ
ومن هذه الزاوية ، يذهب ابن حزم إىل أن الشعراء ومن فرط الشعور املفجوع  .املفقود

هم على املعاين املبهمة واملقاصد الداللية العميقة جينحون ر تداقبالقطيعة ورغبتهم يف إبراز ا
تكلثيف حالة احلنني اليت يعيشوهنا ، فتغدو السماء مظلة واألرض مركبة للمحب إىل اخليال ل
، وهذا أألمر ،هو يف الوقت  متساوية وقد تصبح إحاطة اللي  والنهار هبما ، واحملبوب

ه هو وحمبوبه واألرض فمنهم من قنع بأن السماء تظلّ  " نفسه، قنوع باالجتماع مع احملبوب
مبادر إىل احتواء  وك ّ ...ستوائهما يف إحاطة اللي  والنهار هبما هما، ومنهم من قنع باتقلّ 

ميكن ال الغاية يف االستقصاء ، وإحراز قصب السبق يف التدقيق،ويل يف هذا املعىن قول 
  :املسافة البعيدةقرب   ين علةمع تبيّ  ملتعقب أن جيد بعده متناوال ، وال وراءه مكانا،

 قالوا بعيد قلت حسبي بأنه
 الشمس مثل مرورها ي  تمر عل

 فمن ليس بيني في المسير و بينه

 معي في زمان ال يطيق محيدا 
 يوم يستنير جديدا به كل  

 سوى قطع يوم هل يكون بعيدا

                                                 

 .812،813ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األالف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي،ص  1
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 و علم إله الخلق يجمعنا معا
 

 1دا كفا ذا التداني ما أريد مزي
 

الزماين  و يف ضوء ما تقدم ، فاألبيات تكشف عن تواشج بني احلنني املكاين واحلنني
 . يوم سريمبرغم املسافة احملددة البعيد  بسبب احملبوب

 : الطيف - 11
 من جهة، ،الزمن هو ألد أعداء اإلنسان "، ألن  الطيف ظاهرة بارزة يف أدبنا العريب 

، فالطيف حماولة السرتداد من جهة أخرى أن يعود من منفاه إالّ  املقصي يرفض ألنّ  و
جند احملب يرضى ، إذ ويدين الزمن املسروق ،له يقاوم الفردخال منف 2".الفردوس املفقود

 :يعرب ابن حزم عن ذلك قائالف، عندما تسكن احلركات وهتدأ النفوس ،  يرضى مبزار الطيف
 أتى طيف نـ ع م  مضجعي بعد هدأة
 و عهدي بها تحت التراب مقيمة
 فعدنا كما كنا و عاد زماننا

 

 ممد د لليل سلطان و ظل  و  
 كنت من قبل أعهد  و جاءت كما قد

 3كما قد عهدنا قبل و العود أحمد
 

إصرار  و ذلك ألنه لذة الطيف حتدث عن ذكر ال يفارق وفكر ال ينقضي،و من مّث 
 .على املطالبة حبق الروح وحتريرها من األسر املفروض عليها

 صورا  خذوجدناها تت من منظور ابن حزم ءدباالطيف لدى األصورة وإذا عاينا 
 
 
 

                                                 

 .813لفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ،صابن حزم ، طوق احلمامة يف األ 1
 .19الغزل العذري،يوسف اليوسف،ص 2
 .811ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األالف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي،ص 3
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، و منهم 1، خوف األرواح من الرقيب على لقاء األبدانة، فمنهم من يعتربهمتنوع
  2."دموعه زواله خوف الغرق يف وجده وعلةعلة إقباله استضاءته بنار " يرى منهم من

 ،زيارة الطيف له مبعث على السعادة والراحة الروحية بينما يذهب ابن حزم إىل أنّ 
    : يقولويف هذا املعىن 

 
 دراك طرفيأغار عليك من إ

 فأمتنع اللقاء حذار هذا
 فروحي إن أنم ، بك ذو انفراد
 و وصل الروح ألطف فيك وقعا

 

 و أشفق أن يذيبك لمس كفي 
 و أعتمد التالقي حين أغفي
 من األعضاء مستتر و مخفي
 3من الجسم المواصل ألف ضعف 

 
 

 ،يالعلة النوم الطمع يف طيف اخل ه إىل أنّ أشعار يف بعض  ابن حزم كما يذهب
  :فيقول

 
 طاف الخيال على مستهتر كلف
 ال تعجبوا إذا سرى و الليل معتكر

 

 لوال ارتقاب مزار الطيف لم ينم 
 4فنوره مذهب في األرض للظلم 

 
فهو شك  من أشكال  مثّ د عن قلق احلرمان، ومن الطيف خيال تولّ فعلى هذا  و

ن يقهر اخليال، وألنه أيضا حيي  وذلك ألنه ال ميكن ألحد أ  .التواص  مع الغائب املنشود
 .شبث مباضيها، وخباصة إذا كان احملب قد منع من حمبوبه تعلى الذاكرة اليت ت

 
                                                 

 .811،811ينظر املصدر نفسه ،ص 1
 .811املصدر نفسه،ص 2
 .811املصدر نفسه،ص 3
 .815أللفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ،صابن حزم ، طوق احلمامة يف ا 4
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 : الموت والجنون -11
إىل األمراض النفسية واجلسمية املرتتبة عن قمع  "طوق الحمامة"يتعرض ابن حزم يف 

املناصب واجلمال والشرف جارية من ذوات  "ربخ يف هذا املعىن يورد و .احلب أو كتمانه
 املرار من أبناء الكتاب مبلغ هيجان اد، وقد بلغ هبا حب فىت من إخواينمن بنات القوّ 

وركت دُ ا حىت علمه األباعد، إىل أن تُ ، وكادت ختتلط، واشتهر األمر وشاع جدّ  األسود
 ذلك أن ك  حمب صادق املودة حرم عليه وص  حمبوبه لسبب أو آلخر يؤول 1" بالعالج

حول ، وحيال بينه وبني ذهنه فيص  إىل الوله واجلنون، وإذا مل يتداوى نإىل حد السقام وال
أن سبب جنون حيي بن حممد  "حيدثنا ابن حزم . يف أول املعاناة قوي جدا ، ودواؤه الوص 

بيع جارية له كان جيد هبا وجدا شديدا، كانت أمه أباعتها وذهبت  بن عباس بن أيب عبدة 
 . فقدان العق سببا يف  هكذا يكون احلب  و 2"اتمن بعض العامريّ ه حنكاإإىل 

عبد  " قد يتزايد األمر على احملب فيص  به احلد إىل مفارقة احلياة ملث  الذي وقع ألخ
ون الفقيه، الذي عليه مدار الفتيا بقرطبة،وكان أعلم من أخيه اهلل بن حيي بن أمحد بن دحّ 

ا بدرب قطنة، يف زقاق ال ينفذ، فدخ  فيه فرأى يف أقصاه وأنه اجتاز يوم ...مقدارا وأج ّ 
فنظر إليها فهام ...يا هذا إن الدرب ال ينفذ :جارية واقفة مكشوفة الوجه، فقالت له

فهذا  3".فتزايد عليه أمرها، وخشي الفتنة فخرج إىل البصرة فمات عشقا...وانصرف...هبا
 .احلياة  ومفارقةحمب أهلكه اهلوى لرقة شعوره وأدى به إىل املوت 

خباصة  و ،"طوق الحمامة"تتمّتع حبضور بارز يف الحب تيمةلقد تبنّي حىت اآلن أّن 
ب  توضح آليات تلقيه يف اجملتمع  أهّنا ال تكشف لنا نظرة ابن حزم إىل احلب فحسب،

من  ففع  احلب عند ابن حزم يّتسم جبملة من اجلماليات، مع ذلك، لكن، و .األندلسي

                                                 

 .818،ص املصدر نفسه1
 .811ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، ضمن رسائ  ابن حزم األندلسي ،ص 2
 .821،825،ص املصدر نفسه 3
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،أو التفاع  بني السردي  سواء على مستوى اللغة أو التناص .قوف عليهاالو  املهم،
 .والشعري
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 الثالث الفصل

 

 ات الحبــاليـجم
 مامةـالح وقـط يـف
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ال ريب يف أّن حتديد ماهية احلب عند ابن حزم قد أتاح لنا معرفة املرجعيات الفكرية 
و لعّ  ". طوق الحمامة"و خباصة يف  منظوره للعشق، و االجتماعية و الدينية اليت شّكلت

ذلك ما جعلنا نقف إزّاء نظريته يف احلب اليت قد تتشاك  أو تتباين يف الوقت نفسه مع 
 . آراء سابقة أو مزامنة له، و قد تكون الحقة أيضا 

قد أضاء لنا جتربة العشق يف اجملتمع األندلسّي من " طوق الحمامة"و إذا كان كتاب 
صورة دقيقة لنفسية "تكوين ل ما جاء فيه من أخبار و قصص، فإنّه يسمح لنا كذلك بخال
و وضعها االجتماعي حبيث تتجاوز الصورة ما ألف عن االنطباعات العامة، ألّن املرأة 

و مثة شيء آخر و هو أّن الطوق ...مؤلفها قد علم من أسرار النساء ما ال يعلمه غريه 
و من مّث كان ال بّد البن حزم  1" فية و ال يتجاوزها إاّل قلياليتحدث عن العالقات العاط

و . أن يتوّس  بأشكال تعبريية متنّوعة لتجسيد تيمة احلب سواء من خالل اخلرب أو الشعر
و . من الطبيعي أن يتوّلد عن هذا التداخ  األجناسي مجالية ما تسم الكتابة عند ابن حزم 

 " . طوق الحمامة"ماليات اليت يسعفنا هبا نص من هذه الزاوية سوف نرصد بعض اجل

 : العنوان  -1
يشك  العنوان مفتاحا مهّما للنص، إذ إنّه يتجاوز أن يكون جمّرد الفتة، فهو يرتبط 

و كما أّن الرأس مرتبط باجلسد بصالت " . بعالقة عضوية مع النص الذي يتصّدر واجهته
ويا، و نص بال عنوان جسد بال رأس، و دقيقة جدا فعنوان أّي نص مرتبط به ارتباطا عض

غري أّن فاعلية العنوان تتبّدى جبالء من خالل الفع   2."العنوان اسم و النص مسماه
 .و القارئ معا التأويلي للمتلقي، و باألحرى انطالقا من تضافر املؤلف 

                                                 

 . 30،رسائ  ابن حزم األندلسّي ،ص وق احلمامة يف األلفة و األالّ فإحسان عباس،مقدمة ط  1
 21،ص 8000،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق سوريا ،سنة  الشعر العريب احلديث و املعاصرخلي  املوسى،قراءات يف 2
. 
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عليها   طوي، من هذا املنطلق أن نرصد األبعاد الرتكيبية و الداللية اليت ين و من املهمّ 
 ".األال ف طوق الحمامة في األلفة و"كتاب ابن حزم املوسوم بـ 

أّول ما يلفت النظر، يف كتاب ابن حزم هو الصيغة الرتكيبية لعنوانه، إذ إّن صياغته 
، أو ما "طوق الحمامة"امسية، سواء تعّلق األمر بالعنوان الرئيسي الذي تصّدر الغالف، 

و على هذا األساس فالعنوان ". في األلفة و األال ف"نعاينه من خالل العنوان الفرعي
و     و اللثاين مرّكب من جار وجمرور . األّول يتأّلف من خرب ملبتدأ حمذوف و مضاف إليه 

و        تكون للجمع بني املعطوف "اليت " الواو"اسم معطوف، و الرابط بينهما حرف 
من مّث فالرتكيب االمسي هو املهيمن  و  1".املعطوف عليه يف احلكم و اإلعراب مجعا مطلقا

و إذا ما حاولنا أن نتوّس  بالنحو العريب، ميكن أن نقول إّن ذلك حيي  على . على العنوان
ليس بالضرورة أن يتوقف  ألنّه غري أّن هذا االستنتاج يبقى رأيا مبدئيا،. االستقرار و اللثبوت

حب ذلك على النص الذي يفرتض العنوان عند داللة ساكنة و جامدة، ب  ال ميكن أن نس
 . أن يكون مشحونا دالليا 

 و    . هذا ما يعلنه العنوان تركيبيا، و لكن من املهم أيضا أن نتبنّي ما يكشفه دالليا 
املالحظ أّن امللفوظ األّول من العنوان الرئيسي نكرة، و مل يتخّلص منها إاّل بإضافته إىل 

و ك  شيء استدار . حلي جيع  يف العنق :"ّطوقو فضال عن ذلك، فال". الحمامة"لفظة 
. احلمامة اليت يف عنقها طوق: و املّطوقة...الّطوق ما استدار بالشيء: و قي ...فهو طوق

و من هذه الزاوية نستطيع أن حنّدد الدالالت 2."ما كان له طوق: و املطّوق من احلمام
 :التالية للعنوان

                                                 

  . 518، ص8003وزيع ،بريوت ،لبنان، سنة ،جامع الدروس العربّية،دار الفكر للطباعة و النشر و التمصطفى الغالييين 1
 . 881، ص  2ابن منظور ،لسان العرب ،ج  2
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 :الجمال-أ

و الظاهر أّن اجلمال  باحللّي يؤشر على الزينة و اجلمال، إّن صورة احلمامة املطّوقة 
يف هذه احلالة متعّلق من جهة باحللّي، و من جهة ثانية باحلمامة اليت حتي  يف األساس إىل 

فطوق احلمامة هنا كناية عن استلهام "لذا و  .املرأة و ما فيها من رقة ورشاقة و لطف 
 1."الطوق ألنّه حلية متميزة عن سائر لون احلمامةاجلمال الذي هو ملثار احلّب أعين مجال 

و املرأة اجلميلة      و عليه، ال ميكننا أن نفص  بني احلب و اجلمال، و بني احلمامة املتزّينة 
و لعّ  هذه العالقة هي اليت أراد العنوان أن يفصح عنها، و لو مّت ذلك بطريقة . احملبوبة
و " ي وص  إليه إحسان عّباس رغم ما تلبّسه من حريةو رمّبا هذا املعىن هو الذ.  جمازية

، "التميز"و ""اجلمال"أتوقف عند  لكين حني أجدين أص  إىل احلرية يف سّر هذه التسمية،
هذا كتاب يتحدث عن العالقة السرّية بني اجلمال و احلب أو هذا :و كأين بابن حزم يقول

فإحسان عباس و على هذا النحو،2".تب كطوق احلمامة بالنسبة للحمامةالكتاب بني الك
و إمّنا بالكتابة اليت ينجزها    من مسات احلمامة و املرأة فقط، و و التمّيز ال جيع  اجلمال 

 املستوى الداليل :و من مّث فكتاب طوق احلمامة سيتّسم بالفرادة على مستويني.ابن حزم
 ( .الكتابة) ، و املستوى الرتكييب(موضوعة احلب)

 
 

 :الكمال -ب

                                                 

 .13،رسائ  ابن حزم األندلسي، ص طوق احلمامة يف األلفة و األاّلفمقدمة إحسان عباس، 1
 .  13، ص املصدر نفسه 2
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مبوضوعة الدائرة سيسم العنوان أيضا بالكمال، حيث " الطوق"ال حمالة يف أّن ارتباط 
إّن اجلمال ال يتّم بدونه، فهما مقرتنان مع بعض، ب  إّن اجلمال ال يتحّدد إاّل بالكمال 

و من مّث سيتفاوت اجلمال . الذي يدل يف اجلوهر على اجتماع الصفات احملمودة يف الشيء
كانت حّسية أو  ور هذه الصفات احلميدة و احملّببة إىل النفس، سواء أبتفاوت درجة حض

 .معنوية
 :الدوام والطاعة  -ج

بيد أّن العنوان ال يشري فقط إىل معاين اجلمال و الزينة و الكمال، و لكّنه يّتسع  
و ال شك أّن احلب اخلالص سينجم عنه دميومة . دالليا فيدّل كذلك على الدوام و الطاعة

قة بني املتحابني و ثباهتا و ليس غريبا أن تصبح الطاعة املتبادلة بينهما انعكاسا لصفاء العال
و احلق أّن احلب ال يتصور من دون طاعة فهي اليت متحو الفواص  و . احلب و صدقه

 طوق احلمامة يضرب: "و يف هذا السياق يقول اللثعاليب. احلواجز بني العاشق و املعشوق
و األعراب و  قال اجلاحظ قد أطبق العرب . و يستدمييربح و يقيم  ملثال ملا يلزم و ال

ستعجلت عليه الشعراء على أّن احلمامة هي اليّت كانت دلي  نوح و رائده و هي اليت ا
و عند ذلك أعطاها الّله تلك الزينة و منحها تلك احللية بدعاء الطوق الذي يف عنقها، 

من الكرم ما معها و يف رجليها من الطني و نوح عليه السالم حني رجعت إليه و معها 
احلمأة ما فيها فعّوضت من ذلك خضاب الرجلني ومن حسن الداللة و الطاعة طوق 

و خباصة حينما         غري أّن إحسان عّباس ال يذهب مذهب اللثعاليب،  1."العنق
 و لكن من درس أحوال احلّب يف. "يستبعد داللة الدوام عن مضمون كتاب ابن حزم

ليس من األمور اليت تالزم احلّب، ال من حيث النظرية و ال " الدوام"الكتب جيد أّن معىن 
                                                 

 . 125، ص  1925اللثعاليب ،مثار القلوب يف املضاف و املنسوب ،دار املعارف ،القاهرة ، مصر ، سنة  1
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و يف الوقت نفسه يتفق إحسان عباس مع اللثعاليب يف اعتبار الطاعة 1."من حيث التجربة
عنصرا مهما يف مفهوم احلّب، و هكذا، فعلى الصعيد الداليل جند العنوان الرئيسي حيي  

 . لتمّيز و الكمال و الدوام والطاعة على اجلمال و ا

نستطيع أن نستشف دالالت إضافية باستكمال العناصر املتبقية من العنوان و 
وجدناه " في األلفة و األال ف "تقلنا إىل العنوان الفرعي الشارح ان"إنّنا إذا حيث الفرعي، 

رح أحوال احلب أكلثر وضوحا و اتساعا و داللة على أّن القصد يف الرسالة ينصرف إىل ش
و احملبة       و املودة  ع يف فهم الكلمة، ألّن األلفة حتم  معاين العشقو احملبني، مع التوسّ 

و من هذا  2."و األخّوة و الصداقة، و هي معان تطّرق إليها ابن حزم كلثريا يف رسالته
 .ىل األلفة و من احلب إفالعنوان بصفة عاّمة يتدرّج دالليا من اخلاص إىل العام  ،املنطلق
 :التناص - 2    

 ال شك يف أّن للتناص فعالية إجرائية ملا يتيحه من إمكانيات لفهم طبيعة التعالق
بني النصوص، وخباصة أنّه يسمح بتجاوز حدود عالقة التأثري و التأثر اليت اهتمت هبا 

 . حبوث األدب املقارن 
ذ إّن وجوده يتحقق من خالل و من هنا، فإّن النص ال يغدو بنية مغلقة على ذاهتا، إ

و    ع،تتعدد أشكاله و تتنوّ ...هذا احلوار ال يتخذ شكال واحدا" ب  إّن . نصوص أخرى
ال ينفتح على نصوص اآلخرين وفق صيغة ...أي أّن النص. تتداخ ، بطريقة محيمية مؤثرة

و  3."و مستويات متعددة واحدة، ب  هو يتلقى رياح تلك النصوص من جهات كلثرية،

                                                 

 . 12، ص ئ  ابن حزم األندلسيّ وق احلمامة يف األلفة و األاّلف،رسامقدمة طإحسان عباس، 1
 . 81، 88 مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف،ابن حزم األندلسّي ، صنزار وجيه فّلوح، 2
،  1،الداللة املرئية ،قراءات يف شعرية القصيدة احلديلثة ،دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ، األردن ، ط علي جعفر العالق  3

 . 52، ص  8008سنة 



 136 

ن هذا املنظور، تتجلى قيمة التناص، فهو يسمح للمتلقي من إدراك كيفية تفاع  م
النصوص اجلديدة بالنصوص السابقة، و ما حلقها من تغرّيات على املستويني الشكلي و 

و يصيغها          ( املناصات)ينظم النصوص /و هبذا العم  فإن التناص حيد. "املضموين
و على هذا األساس، فالتناص هو أن يعيد 1."جديد يف شك  تعالق داخ  فضاء نصيب

 . نص ما كتابة نص آخر بشك  خفي أو صريح
ه من غري املمكن أن يربز إلينا نص ما من الفراغ حيث يكون فإنّ  "و على أيّة حال

معزوال ال يقيم أية صلة بالنصوص اليت كتبت قبله أو تلك اليت تعاصره، إنه حيم  بالضرورة، 
رى، بصفة واضحة أو مسترتة، أثرا أو ذكرى من نصوص أخرى غائبة يدخ  بكيفية أو بأخ

و ك  ذلك يبنّي متوقفه منها، فهو   معها يف عالقات حوارية و يقيم معها صالت تفاعلية، 
، أو على اكيها يف موضوعها أو يف أسلوهبارها و حيدها و يكرّ إّما يريد أن يدعمها و يؤكّ 

و مهما تكن . و يقّوضها         و ينقضها و ينتقدها  العكس من ذلك يريد أن يعارضها
نوعية العالقة اليت يقيمها النص مع النصوص األخرى الغائبة فإّن هذا النص ال ميكنه أبدا 
أن يتجاه  األدب السابق له، ب  يعيد صياغته و تناوله بطريقة من الطرق، و من مثة فإن 

  من األشكال داخ  نسيج النص هذا األدب الغائب سيكون حاضرا و منبلثا بشك
، فاع  نص أديب الحق بنص أديب سابقمّث إّن حيوية التناص ال تكمن فقط يف ت 2."نفسه

 . ب  أيضا يف عالقة نص أديب بنصوص أخرى غري أدبية

  المماثلة و المخالفة" الزهرة"التناص مع ( أ

                                                 

سني مخري،نظرية النص ، من بنية املعىن إىل سيميائية الدال ، الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بريوت ،لبنان،منشورات ح  1
 . 821، ص  8003،  1االختالف ،اجلزائر ط 

 مركز البصرية  باختني إىل أطراس جريار جينات،جملة دراسات أدبية،من حوارية ميخائيشريف عبد الكرمي،مفهوم التناص، 2
 . 21ص ،8002و االستشارات و اخلدمات العلمية،اجلزائر،العدد اللثاين،جانفي  للبحوث
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و        ،اودالبن د" الزهرة"يتناص مع نص " طوق الحمامة"يبدو بوضوح أّن نص 
غري أّن التفاع  بني النصني يتجاوز حدود اإلعجاب، . خباّصة أّن ابن حزم كان معجبا به
ع ، سنتتبّ ويف هذا السياق.  و بنية الكتاب"الزهرة "إىل التفاع  اجلمايل مع أفكار 

البداية، تصميم : امتدادات هذا االنفتاح من خالل جتّليات التناص على املستويات التالية
 (.املعاين)لكتابني و املوضوعات ا

 : البداية _  1
" الزهرة"البن حزم تناصا مع بداية كتاب " طوق احلمامة"نستطيع أن نرصد يف مقدمة 

البن داود، و قد جتّسد ذلك باألساس على مستوى وجود دافع كان وراء الكتابة، حيث 
و يف املوقفني يتم . عفيفإّن الكاتبني كتبا نصيهما إرضاء لرغبة صديق، أو تعبري عن حب 

غري أّن ما . التأليف بإيعاز من مقّرب إىل النفس، سواء بإحلاح من الصداقة أو من احلب
 .يلثري االنتباه أكلثر أّن احملفز يف احلالتني هو رج  

تبنّي لنا أّن ابن حزم قد وضع كتابه استجابة " طوق الحمامة"و إذا تفحصنا بداية 
 . ف رسالة يف احلب و معانيه و أسبابه وأعراضهلصديقه الذي طلب منه تصني

مل يفرغ لكتابة هذه الرسالة إاّل ألّن صديقا من أصدقائه الفقهاء احملدثني "و بذلك فهو 
فلوال أّن األمر له شيء من خطر ملا طلب . املتأدبني قد طلب إليه أن يكتب هذه الرسالة

 ويكتب فيه، و ملّا  أجاب ابن حزم هذا الفقيه احملّدث األديب إىل ابن حزم أن يفرغ له
إىل ما طلب إليه و هو على جناح سفر قد أزعج عن وطنه و استقر يف شاطبة لينتق  منها 

غري أّن هناك من ذهب إىل أّن النزول عند رغبة صديق عزيز ال يكفي  1." إىل منفى آخر
رغبة هذا األخري قد هذه الرسالة لو مل يكن هناك جتارب بينه و بني صديقه و أّن  "لتأليف 

                                                 

 . 101، ص طه حسني، ألوان1 
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طابقت متاما رغبة املقيم بشاطبة و عليه نقرتح إجابة ثانية و هي أّن ابن حزم رمبا كان قد 
فكر يف هذا املوضوع و مل جيرؤ على الكتابة فيه فساعده صديقه بطلبه هذا على التحرر 

حلرج و و السّيما أنّه الفقيه الذي سيخوض يف تيمة احلب احملفوفة با 1"من تورعاته ، 
 .اخلطر 

يهوى فىت حدثا "، إذ كان حىّت يعرّب عن حّبه" الزهرة" و أّما ابن داود فقد أّلف كتاب
من أه  أصبهان يقال له حمّمد بن جامع و يقال ابن زخرف وكان طاهرا يف عشقه 

يف العّز الدائم بقاك وصان عن غري األيّام  أطال اهلل:" و قد أملح إىل ذلك بقوله  2."عفيفا
و لن يعدل ...وأبقاكماك و جعلين غرضا للّنوائب فداك و قّدمين إىل ورود احلمام قبلك نع
ما شكوت وجوده من تواتر جفائك و أملت لفقده من صّحة وفائك عن املسارعة إىل يب 

 3."طاعتك و الوقوف عند حمّبتك
 ق األّول بني ابن حزم و ابن داود و تأسيسا على ما تقّدم، فإّن االتفا      

كليهما استجاب يف تأليف كتابه لعاطفة دافعة، مي  ودود عند " األصفهاين يكمن يف أّن 
وصداقة متينة عند ابن حزم ربطته ...ابن داود لشخص مل يصرح به، و ذكر املؤرخون امسه

هبا الجئا،  بشخص من املرية مل يصرح بامسه، ومل حيفظه لنا التاريخ ، لقيه فيها أيام أن هبط
، بابن حزم حني ترك املرية ، و ما لبث أن حلق به، إاّل من رفقة مواسيةاح وحيدامهيض اجلن

                                                 

ابن حزم األندلسي ، موفم للنشر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف،محدان حجاجي ،مقدمة  1
 .11، ص 1922، اجلزائر، سنة 

أمحد األرناؤوط ، تركي مصطفى ، دار إحياء : ، صالح الدين خلي  بن أيبك بن عبد اهلل ، الوايف بالوفيات ، حتقيق الصفدي  2
 . 19، ص  8000الرتاث ، بريوت لبنان ، سنة 

تاح ّزهرة، نشره لويس نكي  البوهيمي، إبراهيم عبد الفالنصف األّول من كتاب الحممد بن أيب سليمان األصفهاين، بكر أبو 3
 .1، ص 1918، سنة 1، ط  لبنانطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت،مطوقان،
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و على هذا الّنحو، فالنصان السابق والالحق يتقاطعان على مستوى الدافع  1."إىل شاطبة
مّث إّن هذه . إىل الكتابة، و إن تفاوتت نسبيا عالقة ك  كاتب مبن حّفزه على التأليف 

يعلن املؤلفون العرب يف مسته  "ز يف األدب العريب القدمي، إذ الطريقة هلا حضور بار 
، فكأهنم يبحلثون عن عذر أو لبية لطلب أو أمر صادر عن جهة مامصنفاهتم أهنم كتبوا ت

مسوغ للكتابة، وكأهنم كشهرزاد، حباجة ماسة إىل ترخيص شخص ذي سلطة أو يعترب 
، أو احلذر، أو الرغبة يف اإلعالء قد يكون مرد هذا السلوك إىل التواضع. حجة و عمدة 

مّا يشجع على اإلقبال عليه، ورمّبا رفع  2."من شأن الكتاب و منحه مسة الضرورة واللزوم
و جيدر بنا يف هذا اإلطار أن نشري إىل أّن . احلرج عن املؤّلف إذا كان املوضوع حّساسا 

ابة، ب  ميكن أن التناص على مستوى البداية ال نالحظه فقط من خالل دواعي الكت
و ( طوق الحمامة)نكتشفه أيضا انطالقا من إسرتاتيجية البدايتني، بداية النص الاّلحق 

 .(الزهرة)بداية النص السابق 
أّن " طوق احلمامة"نلمس من خالل االستهالل الذي افتتح به ابن حزم رسالة       

تمالة املخاطب وإقناعه و لذا تأسست إسرتاتيجيته على اس.  املتلقي هو مركز االهتمام
و من مث جنده يسند فع  القول إىل نفسه و يتبعه بطلب العفو من اهلل، مّث يشفع . خبطابه

و األنبياء بصفة ى اهلل عليه و سلم خباصة،ذلك باحلمد و الصالة على الرسول حممد صل
قصوى و الشك أّن هذه الرتاتبية ذات داللة مقصودة، إذ إهّنا تكشف احلدود وال.  عامة

 .لطاعة اهلل و تعظيمه 

                                                 

 . 820، ص "طوق احلمامة" ابن حزم و كتابه  دراسات عن الطاهر أمحد مكي، 1
 . 18ص ، 8003، 1عبد الفتاح كيليطو، األدب و االرتياب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب ، ط  2
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أفض  ما ابتدئ به : قال أبو حممد عفا اهلل عنه "و هذا ما أشار إليه ابن حزم يف قوله 
محد اهلل عز وج  مبا هو أهله، مث الصالة على حممد عبده و رسوله خاصة   و على مجيع 

و من اإلالهي ، يتّدرج من اخلاص إىل العاموهكذا يظهر لنا أّن ابن حزم  1." أنبيائه عامة
 . إىل صفوة البشر 

إىل "  أفض  ما ابتدئ به "مّث إّن ابن حزم حتّول بعد ذلك من ضمري املتكلم املفرد 
و ال محّلنا   عصمنا اهلل و إياك من احلرية، "ضمري املتكلم املتوحد باملتلقي بواسطة العطف 

، و وهبنا من توفيقه أدبا طاعتهمجي  عونه دليال هاديا إىل ماال طاقة لنا به، و قّيض لنا من 
صارفا عن معاصيه، و ال وكلنا إىل ضعف عزائمنا، و خور قوانا، و وهاء بنيتنا، و تلّدد 

 و هنا أيضا نعاين 2."آرائنا، و سوء اختيارنا، و قّلة متييزنا، و فساد أهوائنا
 

و         هلدايةو ا اإلسرتاتيجية السابقة، إذ يركز املتكّلم على ابتغاء العصمة و الطاعة
 .التوفيق اإلالهي و اخلالص من نقائص الذات

و ميكن اإلشارة كذلك إىل أّن املخاطب حىت اآلن غري حمّدد، أي أنّه عام و مشمول 
ب  إنّه يظ  جمهوال حىّت عندما ينتق  املتكّلم من التعميم إىل ختصيص .  (إيّاك)بالغياب 
ريّة إىل مسكين حبضرة شاطبة، تذكر من حسن فإّن كتابك وردين من مدينة امل "املخاطب 

و استزدته فيك، مّث مل ألبث  لكدت اهلل عز وج  عليه و استدمته مح، و حالك ما يسّرين
و لقد أثبت اهلل بيننا من ذلك ما حنن عليه ... أن أطلع علّي شخصك و قصدتين بنفسك

يما بينه و بني ، يقّلص املتكلم املسافة فو على هذا النحو 3." حامدون و شاكرون
                                                 

 . 21، ص إحسان عباس: م األندلسي، حتقيق، رسائ  ابن حز مة يف األلفة و األاّلفطوق احلما، ابن حزم 1
 . 21، ص املصدر نفسه 2
 . 25،  21 ، صإحسان عباس: ف، رسائ  ابن حزم األندلسي حتقيق، طوق احلمامة يف األلفة و األالّ ابن حزم 3



 141 

و على هذا األساس، يعرفنا . املخاطب وكأنّه يهيئ املتلقي لتقب  اهلدف الذي يسعى إليه
 . و الروحية اليت يتقامساهنا، و باألخص املشاركة احلياتية على القواسم املشرتكة بينهما

دقة و يف ك  األحوال، فإّن هذه املقدمة املؤسسة على ثنائية طاعة اهلل و الصحبة الصا
ستقود ابن حزم إىل كشف غايته، و هي إجناز التكليف بواسطة ( الصديق)لإلنسان 

أن أصّنف -أعّزك اهلل–وكلفتين "و نرصد هذه الرغبة من خالل قوله .  الكتابة عن احلب
و له على سبي    لك رسالة يف صفة احلب و معانيه و أسبابه و أعراضه، و ما يقع فيه

 و حبسب ، لكن موردا ملا حيضرين على وجهه مفّننااحلقيقة، ال متزيدا و ال 
 
 
 
 

وقوعه، حيث انتهى حفظي وسعة باعي فيما أذكره،  فبدرت إىل مرغوبك، و لوال 
   2.و الالّفت لالنتباه يف هذا السياق تكرار فع  التكليف مرتني  1."اإلجياب ملا تكلفته

رى قامت على هي األخ" الزهرة" مّث إّن املقدمة اليت صّدر هبا ابن داود كتاب 
يف بعض النقاط " طوق احلمامة " ، كما أهّنا تقاطعت مع مقدمةإسرتاتيجية خاصة هبا

و        بالبسملة " الزهرة"و املالحظ أّن ابن داود األصفهاين قد استهّ  كتاب . األخرى 
مة عزّه و بعد ذلك توجه باخلطاب إىل املخاطب والدعاء له بدميو . ختصيص االستعانة باهلل 

.  و نعيمه و تقدمي ذاته فداء له يف النوائب، ب  متىّن املوت قبله مع اإلحلاح على بقائه حّيا

                                                 

 . 22 ، صإحسان عباس: دلسي حتقيق ، رسائ  ابن حزم األنف، طوق احلمامة يف األلفة و األالّ ابن حزم 1
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و هنا نرصد أمسى حاالت إنكار الذات مقاب  اآلخر احملبوب الذي بالقرب منه يكتم  
أيضا صراعا يعيشه الكاتب، فهو يأم  أن يظفر ، و يف هذه االفتتاحية نكتشف. األنس
و مع ذلك فهذا احملبوب هو مصدر .  ، و يف الوقت نفسه جنده يائسا من حتققهابأمنيته

 الفضيلة و السكينة، و ال يتّم ذلك إاّل بالوصال معه،   و إن انتفى ذلك، فمعناه احلرمان
هي مردودة إليك لئن حرمت  و و كيف يكون متفّضال عليك من ليست فيه فضيلة إالّ . " 

لقد حرمت حظّا جزيال وخريا   رمته من رغبتك يّف و ميلك إيلّ ا حالعلم بفضلك علّي مع م
صبح حالة استلثنائية لدى ابن داود، فهو منزلة بني املنزلتني، غري أّن هذا احلب ي1 ."كلثريا 

 و هذا ما عرّب عنه .  و خفيّ فهو مرئّي و ال مرئّي، ظاهر 
 
 
 

سطوتك و الباسط و املذّل  يل عند يل على طاعتك  ولكّن السبب الباعث":بقوله
لك العذر فيما جتنيه و املعّدل لك فيما تّدعيه سبب يلطف عن أن يعاين باألبصار و يدّق 

و  2." عن أن يدرك بالفحص و االعتبار إن رمت إخفاءه وجد و إن حاولت إظهاره فقد
 . هذا يربز درجة تعّلق ابن داود مبن حيب 

سم، حتّول إىل إبراز يأسه من تصاريف و بعدما بنّي ابن داود عشقه للفىت اجملهول اال
و قد وقفت على ما وصفته من تصاريف األزمان و خيانة اإلخوان، واعلم "الزمن، فقال 

أّيدك اهلل أّن من عجيب ما حتضره األيّام و حتّول به األوهام ظامل يتظّلم و غابن يتنّدم و 

                                                 

 .  1، ص كر حممد بن أيب سليمان األصفهاين، النصف األّول من كتاب الزهرةأبو ب 1
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ابن داود هو التوجه و مع ذلك، فاللثابت يف مقدمة  1." مطاع يستظهر و غالب يستنصر
و : "ويتأكد ذلك من خالل امللفوظات التالية . إىل املتلقي الذي تبّدى يف صورة احملبوب

و الشأن نفسه عايناه عند ابن حزم الذي  2..."و اعلم أدام اهلل تأييدك...اعلم أّيدك اهلل
داود بنّي  مث إّن ابن.  جع  من صديقه حمفزا على الكتابة و املتلقي األّول خلطاب احلب

و قد عزمت ملا . " ، و ذلك ما أفصح عنه يف املقدمة"الزهرة"تاليا منهجه يف تأليف كتاب 
رأيت بك من غلبات االشتياق و من ميلك إىل تعّرف أحوال العّشاق أن أوّجه إليك ندميا 

انتزعته لك من خواطري و اخرتته ...يشاهد بك أحوال املتقّدمني و حيضرك أخبار الغائبني
غريب ما اّتص  مبسامعي إن اختصصت به من حتّب من إخوانك مل تفتقده من  من

 و هو كتاب مسّيته كتاب الزهرة ...ديوانك 
 
 

و استودعته مئة باب ضّمنت كّ  باب مئة بيت أذكر يف مخسني بابا منها جهات 
و     قية اهلوى و أحكامه و تصاريفه و أحواله و أذكر يف اخلمسني اللثانية أفانني الشعر البا

و من املنطلق ذاته جند  3."أقتصر يف ذلك على قلي  من كلثري و أقنع من كّ  فن باليسري
و ما شاهده بعينه، ب عن احلب ينطلق مّا خربه بنفسه ابن حزم يوضح بأنّه و هو يكت

و الذي كلفتين فالبّد فيه " :يقولمعتمدا على الشعر كما فع  ابن داود، و يف هذا السياق 
و ...و حّدثين به اللثقات من أه  زماين    ما شاهدته حضريت، و أدركته عناييت،  من ذكر

علّي أين  -و من رآها-، فال تنكر أنت سأورد يف رساليت هذه أشعارا قلتها فيما شاهدته
                                                 

 . 8، ص املصدر نفسه 1
 . 1،  8، ص املصدر نفسه 2
 . 1، 1، النصف األّول من كتاب الزهرة ، ص كر حممد بن أيب سليمان األصفهاينأبو ب 3
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سالك فيها مسالك حاكي احلديث عن نفسه، فهذا مذهب املتحّلني بقول الشعر، و أكلثر 
و كفاين .  ين القول فيما يعرض هلم على طرائقهم و مذاهبهممن ذلك فإّن إخواين جيشمون
كن القول، و مي1." و ناسبه إيلّ      يشاك  ما حنوت حنوه أين ذاكر لك ما عرض يل ما

رغم هذا التماث ، فابن حزم يبدو أكلثر اعتدادا بنفسه، و خباّصة على مستوى  مبدئيا، بأنّه
والتزمت يف كتايب " ما نفهمه من قوله لصديقه  و هذا.  متّيزه يف الكتابة عن تيمة احلب

و االقتصار على ما رأيت أو صّح عندي بنق  اللثقات، و دعين  هذا الوقوف عند حّدك،
من أخبار األعراب املتقدمني، فسبيلهم غري سبيلنا، و قد كلثرت األخبار عنهم، و ما 

الصدد نلفي ابن  و يف هذا2."مذهيب أن أنضي مطية سواي، و ال أحتّلى حبلي مستعار
 . داود ال يّدعي الريادة يف الكتابة عن تيمة احلب رغم أّن األسبقية التارخيية له 

ابن  و إضافة إىل ما سبق، هناك تشابه آخر بني ابن حزم و ابن داود، فمن جهة جند 
حزم على يقني من اعرتاض بعض الفقهاء على ما سيكتبه، و أهّنم سيعيبون عليه إنفاق 

" : موضوع احلب، و هذا ما دفعه إىل تربير موقفه بقول مسند إىل أيب الدرداء اجلهد يف
يف " و قد يستشهد مبا جاء 3." أمّجوا النفوس بشيء من الباط  ليكون عونّا هلا على احلق

و األمر نفسه يستشعره ابن     4."أرحيوا النفوس فإهنا تصدأ كما يصدأ احلديد: بعض األثر
إذ إنّه مل يغف  قضّية الّلوم الذي سيتعّرض له نتيجة الكتابة عن " هرةالز "داود يف مقّدمة 
و حنن لو شئنا أن نذكر من كتاب اهلل جّ  و عّز و من أخبار "و لذا قال . موضوع احلب 

املتقدمني من أنبيائه و أيضا خنرب من أوليائه ما يسّه  سبي  اهلوى على من أنكرها و يقّرهبا 
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من حيث ال يستوجب به من عاق  إنكار و ال يلحق بأحد من  من فهم من مل ير أثرها
األئّمة فيه عار لرجونا بإذن اهلل أن ال نقتصر عن ذلك غري أّن هذا األمر ليس من أمور 
الديانات اليت ال تلثبت إاّل باالحتجاجات و إمّنا هو شيء خيتّص به قوم برقّة طبائعهم و 

و  1." و من خرج عن حّدهم هان قوله تآلف أرواحهم، فمن كان ملثلهم فهو يعذرهم
على هذا النحو، فكّ  من ابن حزم و ابن داود حاول االستناد إىل املرجعية الدينية و 

 .األخالقية حىّت ينزّه تيمة احلب من ك  عيب أو نقصان 
فقط يف بداية ك  منهما، " الزهرة"و " طوق الحمامة"مّث إّن التناص ال يتمظهر يف 

ك، ليتجّلى إن على مستوى خطة الكتابني، و نعين بذلك تصميمهما ب  قد يتجاوز ذل
 .ذت هلا من احلب نواة أساسية على املوضوعات اليت اختّ  ، و إنالعام

 
 :تصميم الكتابين - 2

من " الزهرة"و" طوق الحمامة"من املفيد قب  الوقوف على مستويات التناص بني 
كتابني، أن نعاين التصميم الذي اعتمد عليه حيث تيمة احلب اليت تشك  بؤرة مركزية يف ال

كّ  كاتب يف وضع كتابه، و ذلك ألّن خطّة التأليف تتيح لنا إىل حّد ما معرفة درجة 
 " .موضوعات الحب"أو احملتوى " شكل الكتاب"التفاع  النصي إن على مستوى املنهج 

طوق الحمامةو فيما يتعّلق بابن حزم فقد ذكر أنّه صّمم رسالته  على أساس " ٍ 
 :ثالثني بابا و جاء تقسيمها على النحو التايل 

 .أصول احلب يف عشرة أبواب - 2
 .أعراض احلب يف إثين عشر بابا  - 1

                                                 

 . 5،  1بكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين ، النصف األّول من كتاب الّزهرة ، ص  أبو 1
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 .آفات احلب  يف ستة أبواب  -  1      
 .باب قبح املعصية يف باب واحد  - 1

 . باب فض  التعفف يف باب واحد  - 9      
يف عرضه هلذه الفصول طريقة "  ابن حزم قد التزم و إذا تأملنا هذه األبواب جند

واحدة حيث كان يبدأ دائما بتعريف نوع من أنواع احلب الذي يدور الكالم حوله يف 
الفص  مث يروي لنا مستشهدا على صحة ما يقوله حوادث غرامية واقعية قد متت بقرطبة يف 

ضال عن ذلك، فإّن ابن حزم و ف1."أوساط اخلاصة مث يردفها غالبا بأبيات شعرية من نظمه
و من .  قد كان متدّرجا يف خطّته، إذ قّسم كما بّينا سلفا رسالته إىل ثالثة فصول و خامتة

ترتيب أبواب رسالته منهجا ال خيلو من صبغة منطقية، "هذه الزاوية، يكون قد اعتمد يف 
عليه ابن حزم أبواب هذا هو األساس املنطقي الذي بىن ...فتدرّج يف ترتيب أبواهبا اللثالثني
إاّل أنّه حني عمد إىل تنفيذ خطته وتطبيقها، خالف قليال .  رسالته يف صفة احلّب و معانيه

يف نسق األبواب، فعمد إىل شيء من التقدمي و التأخري، ليأيت ترتيبها أقرب إىل تصوره 
الضّد  املنطقي، فأورد األبواب حسب استحقاقها يف التقدم و الدرجات و الوجود، و جع 

على الّنحو الذي  2." إىل جانب ضده، فجاءت األبواب اللثالثون يف صورهتا األخرية
و لكّن منهج ابن حزم على منطقيته ب  بسبب منها، مل يستطيع أن يتالىف "،عرضناه سابقا

ته املصطلحات اللغوية و كيف ميكن ذلك يف موضوع عاطفي ملث  احلب، تولّ  التداخ ،
و هلذا أمكن احلديث    بالتحديد، قب  أن حياول العق  رسم حدود له ؟املتداخلة املتقاربة 

و لكن الذي ، عن املل  واهلجر و الغدر و ما أشبه يف غري موطن واحد من طوق احلمامة

                                                 

 . 18محدان حجاجي ، مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف ، ابن حزم ، ص  1
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خيفف من التكرار و التداخ  أن ابن حزم مل يكن غافال عنه، ب  كان وعيه الدقيق للمبىن 
طوق "يف ك  األحوال، إّن التقسيم املنطقي ألبواب و  1." الكّلي مسيطرا يف كّ  مرحلة

و حتلي  قضايا احلب يث اعتمد ابن حزم أيضا على تفسري كان الفتا، ح" احلمامة
و مسعه من  ملا شاهده و جربّه و من مّث كان كتابه شهادة .  باعتبارها واقعا ال خياال

حف  بذكرهم األدب، فمقصده  اللثقات يف األندلس، حىت أنّه مل يعن بأخبار احملبني الذين 
كان تصوير واقع احلب يف بيئته األندلسية، كما التزم باالستشهاد بأشعاره، ال بشعر غريه، 
على أّن مضمون األشعار ال ينصرف دائما إليه ألّن أصدقاءه كانوا يطلبون منه نظم شعر 

لة ابن و احلاص  أّن أخبار الطّوق كانت سجال لقصص متصلة بعائ. فيما حيدث هلم 
و .  حزم، أو أصدقائه أو من عرفهم أو من مسع عنهم، ب  ألفيناه أحيانا يذكر أمساءهم

ينبغي يف هذا السياق أن نشري إىل أّن ابن حزم مل يأت على ذكر املشارقة، و لعّ  مرّد 
ذلك،كما أوضحنا، أنّه استمّد معاين احلب من جتربته اخلاّصة، و ال سّيما نشأته األوىل 

 . و بال شك، فأسرار هذا العامل و خباياه قد هّيأ له مادة الكتاب . نت مع الّنساء اليت كا

سيتبنّي لنا بأنّه قد  ،"الزهرة"و إذا ما حاولنا أن نتقّصى اخلطّة اليت اتبعها ابن داود يف      
و .  قّسم كتابه إىل مائة باب، فاشتم  النصف األّول على مخسني بابا حول تيمة احلب

و على هذا األساس، يكون . خلمسني بابا الباقية فقد أفردها ألفانني أخرى من الشعرأّما ا
"  :و قد عّل  ذلك بقوله.  قد قّدم معاجلة موضوع احلب على غريه من املوضوعات

بعد استحكامه و بسطت ذكر األحوال العارضة فيه  فقّدمت وصف كون اهلوى وأسبابه
التشّوق و االشفاق مّث ختمتها بذكر الوفاء بعد الوفاة  من اهلجر و الفراق وما توجبه غلبات

                                                 

 . 52، رسائ  ابن حزم األندلّس ، ص " طوق احلمامة يف األلفة و األالف "إحسان عباس ، مقدمة   1
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و بعد أن أتيت على ذكر الوفاء يف احلياة و أجريت ما بني أّول األبواب و أوسطها و ما 
 1." بني أوسطها و آخرها على املراتب بابا فبابا مل أقّدم مؤخرا و مل  أؤخر مقّدما

تدرّج يف احلديث عن ماهيته انطالقا هبذا الشك  قدم لنا ابن داود تيمة احلب، حيث 
من الكيفية اليت يبدأ منها، مّث متتبعا نشأته مرحلة مرحلة مرورا مبراتبه، و ذاكرا ما يالبسه 

و قد جعلت األبواب " :من أحوال و ما يلزمه من فضائ  و ذاك ما أفصح عنه قائال
غري 2."الوقوع حاال فحاالاملنسوبة إىل الغزل من هذا الكتاب أملثاال و رتّبتها على ترتيب 
حيتوي فصوال ال تربطها " أّن إحسان عباس يرى خالف ذلك، فكتاب الزهرة من منظوره 

وحدة يف املنهج، و إن ك  فص  ال يتجاوز رواية شعر متص  مبوضوعه، و تعليقات على 
و مع ذلك،  3." بعض ذلك الشعر، و إن يف بعض تلك التعليقات نظرات ذاتية نافذة

ابن داود ألبواب الغزل يكشف أنّه كان واعيا مبا قدم و ما أخر من أبواب، و فتقدمي 
و ضف إىل .  خباصة أّن تصدير الشعر بالتشبيب عادة ألفها الشعراء يف مقدمة قصائدهم

تتخلص يف التعقيب على ك  باب من "  كانت" الزهرة"ذلك أّن طريقته يف عرض أبواب 
ألهنا قد  " و ذلك 4."يقتصر على القلي  من األخبار األبواب مبا يشاكله من األشعار، و

و كأنّه هبذا التوجه يريد أن ينزاح عّما هو      5."كلثرت يف أيدي الّناس فقّ  من يستفيدها
 .مألوف 
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 . 12إحسان عباس ، مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف ،رسائ  ابن حزم األندلسي ص  3
إبراهيم : حتقيق إبراهيم السامرائي،نوري محودي القيسي،مقدمة الزهرة،النصف اللثاين،أبوبكر حممد بن داود األصبهاين، 4

 .  13، ص  1935سنة ، 1م، اجلمهورية العراقية ،ط ،نوري محودي القيسي،منشورات وزارة اإلعالالسامرائي
 . 3أبوبكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين ، النصف األّول من كتاب الزهرة، ص  5
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جمموعة شعرية عن احلب حمتويا على تعقيبات "كونه " الزهرة"و لعّ  ما ميّيز كتاب 
و املالحظ  1."و نظريات حول أصله...بنقدية، و حيتوي على مقاطع حول نفسية احل

 . على املقاطع الشعرية أّن أغلبها يرتاوح بني البيتني واألربعة، والقلي  منها جتاوز هذا العدد
-اإلسالمي-اجلاهلي)بني العصور األدبية املعروفة "و قد تنّوعت اختيارات ابن داود 

ف     و رمبا كان هذا السبب من و نعين بالعباسي األول ألنّه عصر املؤل( العباسي-األموي
األسباب اليت محلت املؤلف على اإلكلثار من االستشهاد بشعر هذه الفرتة، و خاصة 
البحرتي و أبا متام، إىل جانب األعداد الكبرية من الشعراء املغمورين، الذين مل نعلثر على 

و األصبهاين ال  . يف هذا املظهر تربز أمهية الكتاب. مراجع أخرى تذكر هلم هذه القصائد 
يرتك النصوص متر دون إبداء رأي فيها، و لكنه كان يقف عند بعضها وقفات قصرية، يربز 

و      قيمة النص الفنية، و يظهر براعة الشاعر   و قدرته على التوفيق إن كان موفّقا، 
ول و بناء على ما تقدم، فإّن ابن داود حينما يتنا 2."إخفاقه إن كان احلظ غري حمالف له

موضوع احلب، فإنّه يستلهم ما شاع يف عصره من ثقافة، و ما  انتشر فيه من فلسفة، 
ومرجعيته عيون الشعر العريب اجلاهلي  و اإلسالمي، مّث ما يرتبط باحلّب بوصفه ظاهرة 

 . إنسانية 
" طوق الحمامة" ستخلص نقاط التفاع  النّصي بني و عند هذا احلد، نستطيع أن ن

مستوى املقدمة من أوجه عّدة، و إن اخّتذ ذلك صورة احملاكاة مرّة، و  على" الزهرة"و 
من حيث املنحى " و من مثّ، يتقارب ابن حزم و ابن داود     .  صورة املعارضة مرّة ثانية

العام يف املقّدمة و اخلامتة، فكالمها يف املقدمة يتوجه إىل إلف عزيز، اقرتح فكرة الكتاب و 
                                                 

 82مصر، ص  ،، القاهرة،دار املعارفجنم عبد اهلل مصطفى : لويس أنيتا غفن ، نظرية العشق عند العرب ،دراسة تارخيية ترمجة 1
. 

 . 19، 12ص أبوبكر حممد بن داود األصبهاين،، ئي، نوري محودي القيسي،مقدمة الزهرة،النصف اللثاينإبراهيم السامرا 2
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و كان رّد     ...ملقدمة إىل ذكر األنبياء ومن جرى عليه حّب منهميتطرق ابن داود يف ا
الفع  لدى ابن حزم خمالفته يف هذا إذ ذكر عددا من اخللفاء املهديني و األئمة الراشدين و 

و هذا باب من تأثري كتاب الزهرة يف ابن حزم، أعين خمالفته، إذ مل . الصاحلني و الفقهاء 
أّما اخلامتة فإهنا اجتهت عند ابن حزم وجهة دينية أخالقية،  و...يقتنع بوجهة نظر صاحبه

فيها حتذير من املعصية وإشادة بفض  العفة، يف فصلني متعاقبني، مؤيدين باألحاديث 
و أما اخلامتة عند ابن داود فلها شأن  .   التخويفي التعليمي، و الشعر الزهدي النبوية

و لكن مؤلفا يبدأ كتابه يف ذكر العشق و      آخر، إذ ليس يف كتابه على التحقيق خامتة،
و لكّنه يف الوقت نفسه يردفه  1."أحواله وجيع  نصيب هذا املوضوع من كتابه النص كامال

خبمسني بابا آخر مشتملة على موضوعات شعرية متنّوعة األغراض، ويعاجل فيها عظمة اهلل 
 . تعاىل و مدح رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 :ضوعات المو - 3     
من خالل " الزهرة" و " طوق الحمامة"بعدما رصدنا التفاع  النصي بني كتايب 

العالقات القائمة بينهما على مستوى املقدمة، اخلامتة، و التصميم العام الذي كان هيكال 
لتيمة احلب، جيدر بنا أيضا يف هذا الصدد استجالء أشكال التناص و جتلياته انطالقا من 

و      اليت متحورت حول احلب الذي شّك  بؤرة مركزية عند ابن داودبعض املوضوعات 
 . ابن حزم معا 

و لعّله من املهم، يف هذا السياق ، أن نعاين بعض مظاهر التناص على مستوى 
 :املضمون، و ألهّنا متعّددة سنقتصر على املوضوعات التالية 

 : وقوع الحب من أو ل نظرة -2

                                                 

 . 51، 50، صطوق احلمامة يف األلفة و األّلف، رسائ  حزم األندلسي إحسان عباس ، مقدمة 1
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و ابن داود يف  اإلقرار بإمكانية حدوث فع  احلب من أّول مثّة تقاطع بني ابن حزم  
رّب حرب جنيت من لفظة و رّب عشق غرس من "و يف هذا الصدد يقول ابن داود . نظرة
كما أنّه أورد قّصة تعّلق فيها العتيب  أبو الغصن األعرايّب جبارية شّده مجاهلا من   1."حلظة

ابن داود يبدي يف ذلك وجهة نظره، فيعتقد أّن  غري أنّ . النظرة األوىل رغم وجوده يف احلج 
من  ."اهلوى إذا ما وقع من أّول نظر يكون بقاؤه يسريا، و إن بدأ استحسانا مث تدرج متّكن 

كان أّول ما وقع به من أسباب احملّبة استحسانا مّث ينمي على الرتتيب الذي وصفناه حاال 
ذكرناها كان زواهلا إن زال بطيئا و من  فحاال حىت ينتهي إىل بعض األحوال الّصعاب اليت

عشق بأّول الّنظر سال مع أّول الظّفر فإن مل يظفر مبن يهواه سال إذا تعّذر عليه ما يتمناه 
فإذا وقع اهلوى بأّول نظر مّث ارتقى صاحبه ارتقاء بغري ترتيب حىت صار مدهّلا مبن يهواه قب  

كان " فمن بلغ ذروة احملبة بأّول نظرة،و من مثّ 2."أن تطول معاشرته كان بقاء ذلك يسريا
و يف السياق نفسه جند ابن حزم . و سريعا   3"ارتقاؤهم فيها سريعا كان احنطاطهم قريبا 

و لكّنه يقسمه إىل قسمني، 4. "يكون لصوق احلب بالقلب من نظرة واحدة"يرى بأنه 
و  5".ا و ال مستقراهو أن يعشق املرء صورة ال يعلم من هي و ال يدري هلا امس"فاألّول 

 6.أن يعلق املرء من نظرة واحدة جارية معروفة االسم و املكان و املنشأ  "  أّما اللثاين فهو
 .إالّ أّن هذا النوع من احلب ال يـدوم، فملثلما ابتدأ بسرعة،كذلك يزول سريعا 

 :التقاء روحي المتحابين -2

                                                 

 . 2ص ، أبوبكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين النصف األول من كتاب الزهرة  1
 . 110، ص األول من كتاب الزهرة مد بن أيب سليمان األصفهاين النصفأبوبكر حم 2
 . 115ص ،املصدر نفسه  3
 . 180، رسائ  ابن حزم ص طوق احلمامة يف األلفة و األاّلفابن حزم ،  4
 . 180،  ص املصدر نفسه 5
 . 181، ص املصدر نفسه 6
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ملها األول، و هذا االتصال بني إّن احلب من منظور ابن داود ألفة بني األرواح يف عا
اهلل جّ  ثناؤه خلق " النفوس تتحكم فيه قوة جبارة يف العامل األرضي و يف هذا املعىن يقول 

ك  روح مّدورة الشك   على هيئة الكرة مّث قطعها أيضا فجع  يف كّ  جسد نصفا و ك  
نهما عشق جسد لقي اجلسد الذي فيه الّنصف الذي قطع من النصف الذي معه كان بي

، ومع ذلك1." للمناسبة القدمية و تتفاوت أحوال الناس يف ذلك على حسب رقّة طبائعهم
فابن حزم ال يقب  ما نقله ابن داود عن بعض املتفلسفني، إذ عارضه من خالل التأكيد بأّن 
احلب اتصال بني النفوس يف جوهرها و عنصرها الرفيع، و هو بذلك ال يتص  باجلسد، و 

و يف هذا اإلطار أعلن خمالفته لألصفهاين   تسم احلدود بني احلب و الشهوة من مّث تر 
األرواح أكر : ه  الفلسفة ال على ما حكاه حممد بن داود رمحه اهلل عن بعض أ"  :بقوله

و جماورهتا يف هيئة    مقسومة، لكن على سبي  مناسبة قواها يف مقّر عاملها العلوي، 
اجلوهري بني الكاتبني، حييلنا يف اآلن ذاته على قاسم مشرتك  غري أّن االختالف 2."تركيبها

و هو الرغبة يف استعادة الوحدة القدمية اليت " الزهرة"و" طوق الحمامة"بني نصي 
 .أصبحت انفصاال للروحني، روح الذكر و روح األنلثى 

 :وقوع الحب بالس ماع  -3

ث كذلك عن طريق السّماع، و ملثلما بنّي ابن داود أّن احلب قد يقع بالنظر، قد حيد 
األرواح  "حىّت يلثبت هذا املعىن جنده يستشهد حبديث للرسول صلى اهلل عليه وسلم، و هو 

و الظاهر أّن ابن حزم قد   3."و ما تناكر منها اختلفنود جمّندة فما تعارف منها ائتلف ج
كشف أّن و باألخص عندما      استشهد باحلديث نفسه حينما حتّدث عن ماهية احلب، 

                                                 

 . 15كتاب الزهرة ،  ص أبوبكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين ، النصف األول من   1
 . 91، 91رسائ  ابن حزم ، ص ابن حزم، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، 2
 .  11أيب سليمان األصفهاين ، النصف األول من كتاب الزهرة ، ص أبوبكر حممد بن 3
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و من . ، و تتقّوى باجملانسة بني صفات املتحابني ّبة تقوم على أساس مبدأ املشاكلةاحمل
" طوق الحمامة"الطبيعي أن يكون هذا التفاع  من مظاهر التناص بني النصني، 

 " .الزهرة"و
 :اَلثار السلبية للحب من طرف واحد  -4

     تبادل عاطفي بني املتحابني، مّا ال شك فيه أّن احلب ال يتحقق إاّل من خالل  
و هذه النقطة يشرتك فيها ابن حزم . و إذا ما كان من طرف واحد جنمت عنه آثار سلبية 

العشق طمع يتوّلد يف القلب و جتتمع إليه مواّد من  "مع ابن داود الذي أشار إىل أّن 
و عند ذلك . احلرص فكّلما قوي ازداد صاحبه يف االهتياج و الّلجاج و شّدة الشهوة 

يكون احرتاق الدم و استحالته إىل السوداء و التهاب الصفراء و انقالهبا إىل السوداء ومن 
طغيان السوداء فساد الفكر و مع فساد الفكر تكون العدامة و نقصان العق  و رجاء ما ال 

رمّبا يكون و متيّن ما ال يتّم حىت يؤدي ذلك إىل اجلنون، فحينئذ رمبا قت  العاشق نفسه و 
و رمّبا شهق شهقة فتختفي فيها  و رمّبا نظر إىل معشوقه فيموت فرحا أو أسفا ، مات غّما

و رمبا تنفس      روحه أربعا و عشرين ساعة، فيظنون أنه قد مات فيقربونه و هو حّي، 
الصعداء فتختنق نفسه يف تأمور قلبه وينضم عليها القلب فال ينفرج حىّت ميوت و رمّبا ارتاح 

هذا من جهة،  1." شّوق للنظر أو رأى من حيّب فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة واحدةو ت
و بالتحديد يف نوعه        "باب اهلجر"يتحّدث يف و من جهة ثانية جند ابن حزم 

و يف .السادس عن احلب الذي ينشأ من طرف واحد، و ما ينجم عنه من نتائج سلبية 
ن متوليه احملّب، و ذلك عندما يرى من جفاء و من اهلجر ضرب يكو "هذا اإلطار يقول 

حمبوبه و املي  عنه إىل غريه، أو للثقي  يالزمه، فريى املوت و جترّع غصص األسى، والعّض 
                                                 

 . 13النصف األول من كتاب الزهرة ، ص  ،أبوبكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين 1
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غري أّن ما ميّيز ابن  1."على نقيف احلنظ  أهون من رؤية ما يكره فينقطع و كبده تتقطع 
نب واحد، وخباصة على املستويني داود هو أنّه اهتّم أكلثر باآلثار السلبية للحب من جا

و اجلسدي بينما اهتم ابن حزم بالتأثري السيكولوجي الذي ميكن أن           النفسي
 .و متّزق الكبد     "العّض على نقيف احلنظ "و  "األسى"نلمسه من خالل 

 
 

 :كتمان المحبوب أو البوح به -5

ملعشوق أو كشفه بسبب إىل مسألة كتمان سر ا" الزهرة"لقد تعرض ابن داود يف 
واملستحسن يشتاق إىل ما يستحسنه على قدر حمّله من "و يف هذا املعىن قال .  الشوق إليه

نفسه مّث كّلما قويت احلال قوي معها االشتياق فاحلّب و ما أشبهه يتهّيأ كتمانه فإذا بلغت 
 2."االشتياق بط  الكتمان 

من آداب احلّب، و هلذا جنده يدعو احملببني و فضال عن ذلك، فإّن ابن داود يعترب الكتمان 
و أّما اّطالع سائر الناس على وجد احملب  :"إىل كتمان وجدهم صيانة ألنفسهم، فيقول 

باحملبوب فهو خطأ من وجوه أّوهلا تعّرض احملبوب ملا ال حيّب من القاالت والّتشنيعات مثّ 
اك من احملبني من يغلبه الوجد، غري أّن هن 3."تعّرض احملب نفسه للّسعاية و االرتقاب 

يكون الوجد " لة غري ملوم على اإلفشاء ألنّه فيظهر للناس مكنون سرّه، و هو يف هذه احلا
متّلكه ملكا يزول معه الكتمان فيكون ضابطا لنفسه مؤثرا  لكتمان سرّه مادام التمييز معه 

                                                 

 . 800وق احلمامة يف األلفة و األاّلف ، رسائ  ابن حزم األندلسي ، ص ابن حزم ، ط 1
 . 81أبو بكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين،  النصف األّول من كتاب الزهرة ، ص  2
 . 103املصدر نفسه ، ص  3
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أن يكون " أيضا إىل  و يرد الكتمان1."إىل أن يغلبه من الوجد ماال يستطيع أن يدفعه 
و يعّمق ابن داود وجهة نظره عندما يعرض جلانب  2."احملب مؤثرا اإلسرار على اإلعالن 

آخر من الكتمان، و هو كتمان احملب ما جيد يف نفسه حنو احملبوب من مشاعر، و ما 
صح و يف. حيمله من أسراره  وزياراته و مواعيده، و غريها من األمور اليت يتعّذر إظهارها 

و زياراته إيّاه و    و أّما أسرار احملبوب عند احملّب ملث  مواعيده له " :عن ذلك بقوله
مساعدته له على ما يهواه و ما جيري بينهما من املعاتبات ب  من سرائر املخاصمات فإّن 
غالبات الوجد ال توجب إفشاءه ب  توجب صونه و إخفاءه و لن يشيع ملث  ما وصفنا إالّ 

باب طّي "يف " طوق احلمامة"و ما سبق يتناص مع ما ورد يف  3."ال جّدا ضعيفا يف احل
و جحود احملب إن    من بعض صفات احلب الكتمان باللسان، " ، إذ جع  "السّر 

و عليه، فابن حزم يرى بأّن طّي سّر احلب من أحوال  4."سئ ، و التصّنع بإظهار الصرب
فأرجع بعضها إىل طبيعة العاشق الذي يرى يف .  احلب، ب  إنّه قد تعّرض أيضا إىل أسبابه

جلاللة قدره  اإلفشاء نقصانا، و قّلة عّفة دينية، و رمبا كان كذلك وفاء للمعشوق، أو تقديرا
 5.، أو للحياء الغالب على اإلنسان أو لعدم التشهري به

 

 :صفات المحب و أمارات الوقوع في الحب  -6     

و ميكن أن . فيها ابن حزم مع ابن داود صفات العاشق من املوضوعات اليت يتناص     
ترى العاشق إذا مسع بذكر من "إذ " . الزهرة"نتبنّي ذلك بوضوح من خالل ما جاء يف 

                                                 

 . 113، ص ، النصف األّول من كتاب الزهرةأبو بكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين 1
 . 113سه ، ص املصدر نف 2
 . 103املصدر نفسه ، ص  3
 . 111ابن حزم ، طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف ، رسائ  ابن حزم األندلسّي ، ص  4
 . 112،  111ينظر املصدر نفسه ، من ص  5
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حيّب كيف يهرب ويستحي  لونه و إن كان األمر جيري على ما ذكر فإّن زوال املكروه عّمن 
ه إاّل بلطف يقع له من رّب العاملني و هذه حاله ال سبي  إليه بتدبري اآلدميني و ال شفاء ل

ذلك أّن املكروه العارض من سبب قائم منفرد بنفسه يتهّيأ التلّطف يف إزالته بإزالة 
و مّا ال ريب فيه أّن ابن داود قد استطاع مّا تقدم أن حيّدد بعض صفات احملب، 1."سببه

ذا األمر إشارة واضحة إىل و يف ه. و من ذلك تغرّي لونه مبجّرد مساع أّي شيء عن حمبوبه
و يتأكد ذلك مبا أورده ابن داود يف الباب . التحّول النفسي و انعكاساته على اجلسد 

، و خباصة "و الشوق عليهما أمري    العق  عند اهلوى أسري"و املعنون بـ " الزهرة"اللثاين من 
 .عاشق رجوعه إىل الطب اليوناين لتفسري التحّوالت اجلسمية و السيكولوجية لل

حول عالقة العشق و قدرات اإلنسان "جالينوس"و يف هذا الصدد يستشهد بآراء 
و     من فع  الّنفس و هي كامنة يف الّدماغ والقلب و الكبد "فالعشق. الذهنية و النفسية 

و      يف الّدماغ ثالثة مساكن الّتخيي  و هو يف مقّدم الرأس و الفكر و هو يف وسطه   
مؤخره و ليس يكم  ألحد اسم عاشق إاّل حىت إذا فارق من يعشقه مل الذكر و هو يف 

خي  من ختييله و فكره و ذكره و قلبه و كبده فيمتنع من الطعام و الشراب باشتغال الكبد 
و من الّنوم باشتغال الّدماغ والتخيي  و الذكر له و الفكر فيه فيكون مجيع مساكن النفس 

وقت الفراق مل يكن عاشقا فإذا لقيه خلت هذه املساكن قد اشتغلت به فمىت مل يشتغ  به 
عن النفس الكامنة يف " جالينوس"و هبذا الشك  يكون ابن داود قد استفاد من أقوال 2."

و الفكر و الذاكرة، مث يربط بني غ يف التخي  الدماغ و القلب و الكبد، و حيدد قوى الدما 
" طوق احلمامة"ّور جند له حضورا يف و هذا التص 3."هذه القوى اللثالثة و بني العشق 

                                                 

 .  13، النصف األّول من كتاب الزهرة ، ص كر حممد بن أيب سليمان األصفهاينأبوب 1
 . 19، 12، النصف األّول من كتاب الزهرة ص يمان األصفهاينكر حممد بن أيب سلب أبو 2
 ، ه  اقتبس األول من اللثاين رؤية للنشر م األندلسي و ابن داود األصفهاين، احلب عند ابن حز ي حممود إمساع 3
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و  .  و عالماته        البن حزم من جانبني، فأّما األّول فيتجّلى يف حتديد مسات احلب 
 : كان من أبرزها العالمات التالية 

 .إدمان النظر للمحبوب، وذلك ألّن النظرة عالمة أولّية لبداية احلب  -
 .  اإلنصات املطلق للمحبوب، و االنبهار به -
 . اضطراب احملب، و تغرّي لونه عند رؤية من حيب  -
 .حنول اجلسم، و اهنمار الدموع  -
 .التلذذ باملعاناة لضمان التواص  مبن حيب  -
 .املوت حزنا على فقد املعشوق  -
و يتأدب ح املقطب، و يتشجع اجلبان و أن جيود البخي ، و تبسط يده، و ينشر  -

 .ت اليت تعرتي العاشق رغم ما كان طبعه اجلاه ، و غريها من التحّوال
غري أّن الالفت يف هذا السياق هو تقاطع تفسري ابن حزم لعالمات احلب مع تفسري ابن 

 .داود هلا، و باألخص الرتكيز على البعد النفسي و الفسيولوجي 
و نستطيع القول بأّن هذا التشابه هو اجلانب اللثاين للتفاع  بني النصني، وإن كان قد 

 . ّص ابن حزم النفس يف تفعي  فع  احلب خ
الين ( التشابه)، يأخذ التناص شكال ثانيا ، حيث نتجاوز احملاكاة  هذا السياقو يف

و باألخص ما تعّلق .اختزال النص السابق وقفنا عندها سابقا مع التحوي  القائم على مبدأ 
مث " بالنظر أو السماع"أّن العشق يبدأ " فمن جهة يرى ابن داود . مبراح  حصول احلب 

". احملبة"فتحول املودة إىل " ادةاإلر "تظهر عندئذ ". املودة"الذي يتطور إىل " االستحسان "

                                                                                                                                                         

 . 15ص  ،1، ط 8002و التوزيع مصر، القاهرة، سنة 
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و من جهة ثانية جند ابن حزم ال 1."احملب للمحبوب" طاعة"فإذا وقعت احملبة تسبب عنها 
إذ  .اعة مباشرة يتطّرق إىل املراح  السالفة، حيث أشار إىل أّن احلّب يقود صاحبه إىل الط

من عجيب ما يقع يف احلّب طاعة احملّب حملبوبه، و صرفه طباعه قسرا إىل طباع من حيبه، "
و رمبا يكون املرء شرس اخللق، صعب الشكيمة، مجوح القيادة، ماضي العزمية، محّي 
األنف، أيّب اخلسف، فما هو إال أن يتنسم نسيم احلب، ويتوّرط غمره، و يعوم يف حبره، 

و قد نرصد  2."و الصعوبة سهالة و املضاء كاللة، و احلمية استسالما  ود الشراسة لينا،فتع
 . البن حزم " طوق الحمامة"خاصية االختزال يف مواضع أخرى من 

 :الهجر -7

مثة التقاء بني ابن حزم و ابن داود يف موضوع اهلجر، فاألّول أدرجه يف باب  
بعد القلوب على قرب املزار أشّد "لثامن عشر املوسوم بـ و اللثاين تناوله يف الباب ال" الهجر"

و   أربعة أضرب هجر مالل  و هجر دالل" ، و قّسمه إىل "من بعد الّديار من الديار
هجر مكافأة على الذنوب، و هجر يوجبه البغض املتمّكن يف القلوب، فأّما هجر الّدالل 

و الّليايل إّما ينأي الدار و  من األيّام فهو ألّذ من كلثري الوصال و أّما هجر املالل فيبطله 
منها "و تساوقا مع ذلك، جيع  ابن حزم اهلجر سبعة أقسام  3." إّما بطول االهتجار

ها ابن داود كما يتحدث عن اهلجر الذي يعد مكافأة على ذنب و عن األربعة اليت عدّ 
يشقق فيما مساه ابن داود هجر املالل و حيل  هذا اللثاين حتليال دقيقا و يورد عليه أملثلة، و 

و " اجلفاء"و يستعم  بدال من ذلك فيتخلص من كلمة بغض، " هجر يوجبه البغض"
مل تفد معىن "هجر اهلجر"، فإذا قلت األخرية مبهمة ألهنا تعين اهلجر و اللفظة" القلى"

                                                 

 . 12، ص األصفهاينم األندلسي و ابن داود احلب عند ابن حو ،حممود إمساعي  1
 . 151، ص ف، رسائ  ابن حزم األندلسيّ طوق احلمامة يف األلفة و األالّ ،ابن حزم  2
 . 113،  112، النصف األول من كتاب الزهرة ، ص كر حممد بن أيب سليمان األصفهاينب أبو 3
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و على هذا األساس فابن حزم يتقاطع مع ابن داود يف أقسام اهلجر، غري أنّه  1." واضحا
و لكنهما افرتقا فيما هو أهم، ألقى ابن داود بأقسامه األربعة مث ." اد عليها أقساما جديدةز 

مضى إىل ما استعذب من شعر غريه، جريا على عادته و التزاما مبنهجه، أبياتا وراء أخرى، 
تائجه و و فص  ابن حزم القول يف ك  قسم من هذه األقسام، عوارضه و ن. دون تعليق منه

و وّشاه      من أحداث صحبه،لقلب،و ضرب الشواهد من حياته نفسه، و وقعه يف ا
و ما نالحظه هنا، هو أّن ابن حزم هذه املرّة مل يلجأ إىل آلية  2."بأبيات من شعره

االختصار، ب  أضاف عناصر جديدة على النص السابق، و يف الوقت نفسه توّس  مببدأ 
هذه احلالة جيمع بني احملاكاة و املعارضة اليت و من مّث ألفينا التناص عنده يف  املعارضة،

 .  تنشد تقدمي مفهوم موّسع ملوضوع اهلجر 

 :الوفاء  -3     

و     .من املالحظ أيضا أّن موضوعة الوفاء كانت حم  تناص بني ابن حزم و ابن داود     
و    التاسعلكن قب  توضيح ذلك، من اجلدير بنا اإلشارة إىل أّن ابن داود قد أفرد الباب 

و ال ريب أن عنوان هذا الباب . األربعني للمحافظ على العهد و شروط التعرف عليه 
و بناء على       "ال يعرف املقيم على العهد إالّ عند فراق أو صدّ " يؤشر على ذلك جبالء 

هذا و . يف حالة الفراق أو الصّد عنه ، سواء ق احملب يعرف من ثباته على العهدذلك صد
مل ينتق  إىل من يهواه فأقام حينئذ عليه و يبني الصادق يف هواه إذا فارقه أوصّد عنه  "ألنه 

، جند ابن داود يقف يف الباب اخلمسني على موضوع الوفاء، و تعزيزا ملا سبق 3." ما سواه
وجيعله من أرقى آداب احلب، ب  يقيس قيمته بعد املمات و وقت احلياة انطالقا من قّلته 
                                                 

 . 13ص  ، مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، رسائ  ابن حزم األندلسّي ،إحسان عباس 1
 . 821، ص "طوق احلمامة"، دراسات عن ابن حزم و كتابه الطاهر أمحد مكي 2
 . 155، النصف األّول من كتاب الزهرة ، ص كر حممد بن أيب سليمان األصفهاينأبو ب 3
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قلي   "و هذا ما نستشفه من عنوان هذا الباب، .وىل، و وفرته يف احلالة اللثانية يف احلالة األ
، فإّن و ذاك      ولكن، قب  هذا ."  الوفاء بعد الوفاة أجّ  من كلثريه وقت احلياة

 .األصفهاين قد أحلّ على مسة اللثبات يف الوفاء ألهّنا حتي  على دميومة العالقة بني املتحابني 
الوفاء اسم لللثبات على الّشرائط فكّ  من عقد على نفسه "  :عىن يقولو يف هذا امل

أو عقد عليه غريه ّمن يلزمه عقده شيئا فلثبت عليه و مل يزل عنه مّسي موفيا     و كّ  من 
زال عنه للّزوال مّسي غادرا و ليس يسّمى موفيا من فع  فعال [و]شرط على نفسه شرطا 

ال شرطه عليه من يلزمه شرطه و ال يسّمى غادرا من  مجيال مل يشرط على نفسه فعله و
بط الوفاء و كما يتسىّن لنا أن نرصد يف هذا الباب ر   1."فع  فعال قبيحا مل جيب عليه تركه

و يكون غادرا بعهده و احملّب ال يكون موفيا حملّبه [يكون]فاحملبوب "، الغدر باحملبوب حصرا
إىل حماّب إلفه فيما يصلح االنقياد إىل ملثله فهو يأيت موفيا و ال غادرا ألّن حمّبته قائدة له 

يف باب الوفاء "و يف هذا السياق، و بالتحديد  2."  طاعته بطبعه ال وفاء بشرط لزمه
ألنّه ذهب إىل أّن املعين بالوفاء هو  3."جييء تأثر ابن حزم بابن داود ناحيا منحى املخالفة

منه  و اعلم أّن الوفاء على احملّب أوجب: "يقول و يف هذا اإلطار جنده.  احملب ال احملبوب
دي باللصوق والتعّرض لعقد األذمة، و ، ألّن احملب هو الباعلى احملبوب و شرطه له ألزم

، و ياء، واألول يف عداد طاليب األصفالقاصد لتأكيد املودة و املستدعي صحة العشرة
و لكن رغم        4."بزمام احملبة  ، و املقّيد نفسهق يف ابتغاء اللذة باكتساب اخللةالساب

                                                 

 . 128،  121، ص املصدر نفسه 1
 . 128، النصف األّول من كتاب الزهرة ، ص كر حممد بن أيب سليمان األصفهاينأبو ب 2
 . 50إحسان عباس ، مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، رسائ  ابن حزم األندلسّي ، ص  3
 . 809،  802املصدر نفسه ، ص  4
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، فإنّنا جندمها متفقان يف اإلشادة بالوفاء  بعد الوفاة و و ابن داود هذا التباين بني ابن حزم 
 .          هذا وجه آخر من أوجه حماكاة النص الاّلحق النص السابق 

 
 

 :الوشاية  -1    

وعة الوشاية ، حيث أيضا من خالل موض"  طوق الحمامة"يتجّلى التناص يف 
ع  النّصي و يتبّدى التفاالذي تضّمن املوضوع نفسه " الزهرة"يستدعي ابن حزم كتاب 

من أحّبه أحبابه "، إذ جند ابن داود قد عنوان الباب اخلامس عشر بـ أّوال من خالل العنوان
على هذا و "     الواشي" و أّما ابن حزم فقد وسم الباب التاسع عشر بـ " و شى به أترابه 

فاألّول مجلة امسية صيغة الرتكيبية للعنوانني خمتلفة،  و لكن الفهناك حماكاة للمضمون، 
 .مسجوعة و اللثاين كلمة واحدة 

ية عند ، من املهم أن نتتبع مفهوم الوشاع أن نتبنّي درجة التفاع  النّصيو حىّت نستطي
كما أنّه قسمها إىل ثالثة   ني،، إذ نلفيها عند ابن داود من مكّدرات عيش املتحابالكاتبني
سعاية املتحابني إىل غريمها ، أو أن يسعى احملب إىل حمبوبه، أو أن يسعى احملبوب : أقسام
و القسم اللثالث  غ ايالما و تكديرا حلياة احملبني،و من منظوره القسم اللثاين أبل. حملبه 

 .من سابقيه  1أضعف أثرا 
: و يف هذا الصدد يقول . تصوره على ضربني مّث إّن تأثر احملبني بالوشاية ، يف 

، ب  ال يسمعونه ألن اللثقة منهم بأحباهبم املتيمون فال يقبلون قول الوشاة العشاق و"
ماحية لقول من وشى هبم و أّما أه  الوله املدهّلون فيقبلون ما ال يسمعون، فضال عّما 
                                                 

 .  112، أبو بكر حممد بن أيب سليمان األصفهاين ، ص نظر النصف األّول من كتاب الزهرةي 1
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، جند يف هذا اإلطار و 1". يسمعون ملا قّدمنا من وصفهم و غلبة الظن على أنفسهم
ّد ابن حزم الوشاية من آفات احلب،   و حيث ع" طوق الحمامة"النص السابق حاضرا يف 

واللثاين واشي ...يريد القطع بني املتحابني فقطأحدمها واش : ضربني" قّسم الواشي إىل 
الوشاة  مّث أضاف ضربا ثاللثا من  2."يسعى للقطع بني احملّبني لينفرد باحملبوب و يستأثر به 

، و و من الوشاة جنس ثالث:"و بناء على ذلك يقول. عشوق معا يستهدف العاشق و امل
ئ  الوشاة و أتبع ذلك كّله بتوضيح وسا3."هو واش يسعى هبما مجيعا و يكشف سّرمها

، و امتداد هذا بطبعهم الفاسدو الكذب ميمة ، كما أبرز عالقة النللتفريق بني املتحابني
و األحاديث          ،باآليات القرآنية: ن ذلك استشهد و فضال ع. مع الفساد إىل اجملت

ن شاسع بينهما يف هذا فالبو . النبوية و أشعار له و أملثلة ملا يعرف ما حدث يف جمتمعه 
و  4." ، و ال يدين أديب قرطبة و ال بسطر واحد ما كتب ألفكار فقيه العراقالباب أيضا

طوق "انطالقا ما تقّدم يفصح أّن التناص بني  ، فإّن الطاهر أمحد مكيبالطبع
 .على مستوى موضوعة الوشاية كان قائما على مبدأ املخالفة " الزهرة"و"احلمامة

التصميم  مل يقف عند حد"  لزهرةا"و " طوق الحمامة"من الواضح أّن التناص بني 
اء على ، سو يج نص ابن حزم بوصفه النص الالحق، ب  تغلغ  إىل نسالعام للكتابني

و ال شك أّن املوضوعات اليت رصدناها سابقا هي بعض . مستوى بدايته أو موضوعاته 
املوضوعات اليت انتخبناها لتحديد مظاهر التفاع  على مستوى املوضوعايت فلثّمة تيمات 

 .أخرى غريها تعّزز هذا التقاطع بني النصني 

                                                 

 . 112، ص املصدر نفسه 1
 .138،  130، ص سيّ ، رسائ  ابن حزم األندلأللفة و األاّلفطوق احلمامة يف ا، ابن حزم 2
 . 138املصدر نفسه ، ص  3
 . 821ص ، "طوق احلمامة"ن ابن حزم و كتابه دراسات ع الطاهر أمحد مكي، 4
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  أشكال التناص -ب 

غالبا " طوق احلمامة "ستخلص بأن التناص يف و بناء على ما سبق ، نستطيع أن ن
 : ما يّتخذ األشكال التالية 

 : المحاكاة - 1

ال خيرج يف بعض حاالته عن " الزهرة"و "طوق احلمامة "من اجللّي أّن التناص بني 
ما و لعّ  ذلك . و قد تبنّي من خالل التقاطعات املتماثلة بصفة شاملة أو جزئية . احملاكاة 

، و بتيمة احلب، أو التشابه يف بعض املوضوعات املتعلقة الل دوافع الكتابةملسناه من خ
نستطيع أن نستحضر أيضا تناص ابن حزم مع ابن  و يف هذا السياق،. عايناها سلفا اليت 

ما يأتيه  و من أفض "و يف هذا املعىن يقول ابن حزم  .داود يف فكرة العفة يف احلب 
خالقه ، و أاّل يرغب عن جمازاة كوب املعصية و الفاحشةاإلنسان يف حبه التعفف، وترك ر 

ي جعله مكانا و أهال ألمره ، و أاّل يعصي مواله املتفض  عليه الذله بالنعيم يف دار املقامة
و  1." ، و جع  كالمه ثابتا لديه، عناية منه بنا و إحسانا إليناوهنيه، و أرس  إليه رسله

و لو مل تكن عّفة املتحابني عن األدناس و "  اودهذا املضمون ليس بعيدا عن قول ابن د
حتاميها ما ينكر يف عرف كافّة الناس حمّرما يف الشرائع و ال مستقبحا يف الطبائع لكان 

                                                 

 .  895، ص ألاّلف ، رسائ  ابن حزم األندلسي، طوق احلمامة يف األلفة و اابن حزم 1
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 الواجب على ك  واحد منهما تركه إبقاء وّده عند صاحبه وإبقاء على وّد صاحبه عنده
 ث الذي ذكره و فضال عن ذلك فإّن ابن حزم قد استشهد بنفس احلدي 1."

 
 

، و إن كان األّول أورده يف باب من كان ظريفا فليكن عفيفا" باب ابن داود يف
، ففي و رغم ذلك2."من عشق فعّف فكتمه فمات فهو شهيد "و هذا نصه ". املوت"

و  و من هنا فابن حزم حياكي ابن داود يف بعض املضامني. احلالتني دّل على العّفة يف احلب
و " طوق الحمامة"ع  ذلك ما جتّسد من خالل التشابه الذي رصدناه بني ، و بالفاألفكار

 .و رمّبا كانت املشاهبة نسبية إىل حّد ما " الزهرة"
 : المخالفة -2

، و يتبّدى ذلك جبالء من خالل حتوي   ابن املخالفة هي الشك  اللثاين للتناصإّن 
و يدخ  ضمن هذا اإلطار .  و إحداث تغيريات يف جوانبه و عناصره" رة الزه "حزم لنص 

وميكن أن نعّزز ذلك مبا أشار إليه إحسان عّباس . بعض األفكار اليت تناولناها سابقا 
، حيث إّن يف موضوع السلو املرتتب عن الغدرحينما وقف عند خمالفة ابن حزم البن داود 

أالّ  ، و لكن شرطالسايل يبتعد عن الذي خالف شكله األصفهاين يراه غري معيب مادام
، مث إنّه أيضا يفّسر صرب بعض احملّبني على الغدر هذا الغدر ألنّه يشّهر باحملبوب ينشر
و خباصة صرب احملب على احملبوب و لو غدر و معىن اوز منزلة العشق إىل منزلة الرضى، بتج
، و دوث السلو أو بقاء احلب مع الصربأّن ابن داود ال يقطع برأي و إمنا جييز ح" هذا 

                                                 

 . 22، ص اب الزهرة، النصف األّول من كتصفهاينكر حممد بن أيب سليمان األأبو ب 1
 . 853، ص و طوق احلمامة، ابن حزم 22ينظر الزهرة ،ابن داود ، ص  2
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، و حيدد الغدر فريى أّن السايل غري ملوم ابن حزم أيضا لظاهرة السلو الناتج عن يتعرض
مله أحد و ال يغضي موقفه على حنو أدق إذ يلوم من يصرب عليه ألنه يرى أّن الغدر ال حيت

و مع خمالفته البن داود فإّن الذي مهد له االنطالق يف هذه املخالفة هو ابن ...عليه كرمي 
و لوال أّن القلوب بيد مقّلبها "، من قول ابن حزم و بوسعنا أن نتبنّي ذلك 1. "داود نفسه

لقلت إن  -لوال ذاك-ال إله إاّل هو و ال يكّلف املرء صرف قلبه و ال إحالة استحسانه 
، و ال أدعى إىل السلو عند مة والتعنيفاملتصرّب يف سلّوه مع الغدر يكاد أن يستحّق املال

، فما يصرب عليه إال دينء املروءة ة و السرّي السجايا، من الغدرفيظاحلر النفس وذي احل
اجلدير باملالحظة أّن خمالفة ابن حزم البن داود ال تتخذ و  2."خسيس اهلمة ساقط األنفة

و املزاوجة بني تلفة ومنها االختزال، ب  قد تتمظهر يف صور خماملطلقة، دائما شك  املغايرة 
 . يف الوقت نفسه (احملاكاة)و ماثلته ( الزهرة)خمالفة النص السابق 

 :ألفالطون " المأدبة "التناص مع _ ج      

الشك أنه تبنّي لنا مّا عرضناه يف الفص  اللثاين بأّن ماهية احلب عند ابن حزم تقوم      
 . علي فكرة االتصال بني أجزاء النفوس املقسومة يف هذه اخللقة يف أص  عنصرها الرفيع

النفوس اإلنسانية قب  توحدها من خالل جتربة احلب كانت يف األص  نفسا وهذا يعين أن 
وعلى هذا األساس يصبح مبدأ اجملانسة     و املشاكلة فاعال .  واحدة مّث توّزعت أجزاؤها

و .  ، واجنذاب الزوج إىل زوجتها اآلخرحقيقيا وعامال مهما يف سكون النفس إىل شطره
مث .  حتّول احلب الروحي السامي إىل حب جسدي فحسبإذا انتفى هذا التالقي الروحي 

ومن هذه  . إنّه إذا مل حيدث اتصال األجزاء املقّسمة بني الناس حدث البغض والكراهية
النسبة ، والشأن نفسه بت درجات احلب حبسب قوة وضعف احلبالزاوية أيضا ستتفاو 

                                                 

   . 13، رسائ  ابن حزم األندلسّي ، ص طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف، مقدمة إحسان عباس 1
 .  851، 851ص  ،املصدر نفسه 2
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فاحلب ال يتحقق إالّ يه فهو اآلخر سرتتبط قوته وضعفه بدرجة االنفصال، وعل ،للبغض
 .، فبه تعود النفوس إىل أص  نشأهتاباالحتاد
 ومن . ومن الواضح أن منظور ابن حزم للحب سيتقاطع مع رؤية أفالطون له        

 
 

ر أن أفالطون يقدم والظاه.  الطبيعي أن يشك  هذا التالقي شكال من أشكال التناص
ويف هذا اإلطار جنده يؤكد ". ديوتيم" من خالل امرأة تدعى "املأدبة"للحب يف مفهومه 

و ماهي طبيعته وصفاته،  وبعد ذلك  ،أوال ماهو احلب نفسه" بأن يفسرا للشاعر أجاتون 
 غري أنه يفسح اجملال للمرأة فتتحدث احلب وجترده من اجلمال، 1."أعماله 

ت  ذلك وفسر  2. ، فال هو خالد و ال هو فانزلة وسطى بني الناس و اآلهلةوجتعله يف من 
املنتشي " احليلة"انطالقا من األسطورة اليت تقول بأّن احلب هو وليد عالقة بني والده 

ومادام . 3يف حديقة زيوس ليلة االحتفال مبيالد أفروديت آهلة اجلمال" الفاقة"بالسكر وأّمه 
أفالطون  " نّ ذلك فإوفضال عن .  احلب تابعا وخادما هلا فسيظ  فقريا وشغوفا باجلمال

، وهو حب احلب األفالطوين الذي ينسب إليه فيصف على لسان هذه املرأة ،خ يتد
ما كان تبط بنظريته املعروفة يف امللث  و إذا ير  ،ه ما يكون بتجربة املتوصفة عندناعلوي أشب

و املدركات العقلية قد فاض عن حقيقة نوع يف املوجودات احلسية يعتقده من أّن أفراد ك 
 وك  فرد من أفرادها  ،وجوده املطلق ية كلية جمردة، هلاملثال
 

                                                 

عباس أمحد علي سامي النشار،جورج شحاته،   :دراسة وترمجة  املأدبة أو يف احلب األفالطوين،: أفالطون، األصول األفالطونية 1
 .     30،  29،ص 1930الشربيين، دار الكتب اجلامعية ،اإلسكندرية، مصر سنة 

        . 31،  31 ص املأدبة أو يف احلب األفالطوين،: ينظر أفالطون، األصول األفالطونية 2

 . 76، 35ص  ،نفسه ينظر املصدر 3
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وعلى هذا األساس ترجع .  يقرتب منها ويبتعد بنسبة ما يستوىف من خصاهلا وكماهلا
، وهي ال تزال ي ملثاهلا املطلق الذي انفصلت عنه، هوس اإلنسانية إىل نفس عليا واحدةالنف
ويكاد  1." ان احلبفإذا رأت ظالله يف شخص أقبلت عليه واتصلت به، فك ،إليه حتنّ 

ومن مّث فجوهر ". طوق احلمامة"يكون هذا املعىن هو نفسه ما ذهب إليه ابن حزم يف 
    . احلب عندمها هو التئام النفوس بعد انفصاهلا

حّد ربط احلب  ال يقف عند" املأدبة"و " طوق احلمامة"بيد أّن التناص بني             
  إّن إيروس وكما قال أفالطون من قب" . صله باحملبو إمنا أيضا من خالل و  ،بعامل امللث 

، ويتكلم عن معاين احلب د ابن حزم أيضا يلحق احلب باحملبجن ،هو احملب ال احملبوب
وحىت حني يتحدث ابن .  وأعراضه وظواهره وشىت آفاته من وجهة نظر احملب ال احملبوب

ن الوفاء أوجب على احملب الذي أل ،جنده يقّيد به احملب ال احملبوب حزم عن الوفاء  فإننا
مث إننا إذا ما حولنا أن نرصد  2." بدأ باملودة يف حني أّن احملبوب خمري يف القبول أو الرفض

اجلسد / التناص على مستوى درجات احلب ،فسوف نالحظ أن ابن حزم قد جع  املرأة 
والها حب أ"  .فالطون يرتقى من خالل درجات ثالثموضوعا للحب، بينما جنده عند أ

، وهو للثانية حب اجلمال الروحي املعنويوا.اجلمال اجلسمي، وهو غري جدير بالفيلسوف 
   .حب شريف

                                                 

  11شوقي ضيف، الغزل العذري عند العرب، ص 1

 . 822زكرياء ابراهيم،مشكلة احلب ،دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر، ص  2
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. وهباء  ك  مجالحب اجلمال املطلق، اجلمال اخلالد، مصدر لكن أمسى أنواع احلب هو  

ل وتأسيسا على ما تقدم نستشف بأّن ابن حزم قد أقّر حبصو . 1"احلب األفالطوين"هذا هو
يضع والشأن نفسه عند أفالطون الذي  ،نظرهاحلب الروحي و احلب اجلسدي املذموم يف 

فاحلب امللثايل الذي  ،احلب الروحي يف املرتبة اللثانية مث ،احلب اجلسدي يف أدىن املراتب
جند إحسان عباس يرى بأن حضور  ،ورغم ذلك.  ينشد اجلمال املطلق يف الدرجة األوىل

ب  أزيد فأقول إن مفهوم " .فقطكان حضورا فلسفيا   "طوق احلمامة" احلب األفالطوين يف
، وإمنا كان مادة دخيلة على عهد الطوق مل يكن يالئم ابن حزم احلب األفالطوين، حىت يف

ليس بالضرورة أن  ومع ذلك، 2."واقعيته الشاهرة، ولعله أخذ بالفكرة من زاوية فلسفية
شاهبة املطلقة فالتحوي  النصي قد يتخذ صورا يتحّدد التناص بني النصوص من خالل امل

                            .         شىتّ 
، ب  فقط مع الزهرة واملأدبة" احلمامةطوق "ويف الواقع إّن ابن حزم ال يتناص يف نصه      

يف صورة  يتفاع  مع نصوص أخرى سواء أكانت مع القرآن الكرمي و احلديث الشريف
ألمحد بن فرج  3"احلدائق"شعار املنسوبة لغريه، ونلمح حضورا لكتاب االقتباسات واأل

                                                 

حممد عبد الرمحن مرحبا،من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، منشورات  1
 .111،ص1921،سنة 1ريس،فرنسا،طعويدات،بريوت،لبنان،با

 . 28رسائ  ابن حزم األندلسي ،ص  ،و األاّلفإحسان عباس،مقدمة طوق احلمامة يف األلفة  2

حممد رضوان :،مجعه ورتّبه وشرحه"جّيان"أمحد بن فرج اجليّاين،احلدائق واجلنان،من أشعار أه  األندلس وديوان بين فرج شعراء 3
 .  8001اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيب ،سنة الّداية،نادي تراث اإلمارات، 
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كتاب الزهرة إىل األندلس  "إذ ال أحد ينكر دخول .  اجليّاين الذي كان ابن حزم معجبا به
 وقد عارضه أمحد بن فرج اجليّاين  -يف أوائ  القرن الرابع على أكلثر تقدير -
 
 
 

و اقتصر فيه على أشعار  املستنصرللحكم " احلدائق"فألف على نسقه كتاب 
" طوق احلمامة"وقد يتوسع التناص يف  1". وكان ابن حزم معجبا بالكتابني...األندلسيني

 فنرصد فضال عما سبق حوارا مع نصوص غائبة على مستويات جديدة تالمس الناحية

ع  هذا ول. رمّبا جاوز مستواها السطحي ليبلغ مستواها العميق  والشكلية و املضمونية، 
 .أسلوبيا ، ودالليا" طوق احلمامة "األمر كان من أسرار ثراء نص 

 :فضاءات الحب - 3     
إذ ال ميكن  ،البن حزم" طوق احلمامة"للخرب يف يعد الفضاء من املكونات األساسية      

رة على التأثري يف تصوير قد"كما أّن له .فع  احلب خارج إطاره  أن نتصور حدوث
فالتفاع  ...احلكائي ملثلما للشخصيات أثر يف صياغة املبىنك احلوادث، األشخاص، وحب

ا يعروه من تغرّي يف فتكوين املكان، وم... ، والشخوص شيء دائم ومستمربني األمكنة
، يؤثر تأثريا كبريا يف تكوين الشخوص وقد يكون وصف األمكنة من الدوافع بعض األحيان

  ،ما ال ميكن فص  الفضاء عن الزمانوملثل. للمتحابني 2" اليت جتعلنا نفهم األسرار العميقة
، وذلك حلظة يكتسب أمهية كبرية بالنسبة للسرد"إذ إنه  ،كذلك ال ميكن عزله عن الوصف

                                                 

 . 82،ص 1ندلسي،جرسائ  ابن حزم األإحسان عباس،مقدمة طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف،  1

اجلزائر،ط ,بنية النص الروائي،الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت ،لبنان، منشورات االختالف, إبراهيم خلي  2
 .111،ص8010،سنة1
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وصفه بشك  مطول و دقيق ملثلما يكتسب هذه األمهية أيضا عندما نراه يؤسس مع غريه 
 .احلب 1"من األمكنة املوصوفة فضاء

، وإمنا يتنوع وتتعدد أنواعه ال يتخذ صورة واحدة" طوق احلمامة"ب يفيد أن فضاء احلب     
قي وانطالقا من فقد يكون جمهوال وجمردا من مالحمه وخصوصياته، وقد يتمتع بوجود حقي. 

وتارخييا وقد يتبّدى يف صورة الفضاء األليف الذي يتفاع  معه العشاق ذلك يكون واقعيا 
ا يرتبط بالذاكرة، ففي هذه احلالة يتأّلق أكلثر بالشوق باجيابية وراحة ، و السّيما عندم

قد يكون مدينة أو منزال أو روضا أو ...ملتقى األحبة" مث إن الفضاء األليف هو. واحلنني 
ويف هذا املكان نلمس عالقة ارتباط بني ... وك  ماله أثر ملثق  يف نفس اإلنسان...بستانا

رتباطية بني الساكن واملسكن أشبه بأن تكون هذه العالقة اال الذات اإلنسانية واملكان،
ويف السياق نفسه ال ميكن أن نغف  الرتابط العضوي  بني الفضاء  2." عالقة الروح باجلسد

 Espaseverbal، فهو فضاء لفظي  ال يوجد إاّل من خالل اللغة" نه واللغة حيث أ
 .مجاليتهاليت تصوغ  3"إنه فضاء ال يوجد سوى من خالل الكلمات...بامتياز

سنجده متلونا جبمال الطبيعة األندلسية، " طوق احلمامة"لفضاء يفمث إنّنا إذا تأملنا ا     
وعلى هذا األساس يتحول املكان إىل حالة . ب  سيزداد هباء عندما ما يرتبط باحلبيبة 

 و من هذا املنطلق أيضا نلفي الفضاءات متحّولة .ن الفراق إنسانية تنبض بفرح اللقاء وحز 
ولكن ليس بالضرورة أن تقدم للمتلقي يف مجيع األحوال بصورهتا . حبسب نفسية املتحابني 

 .الواقعية فللخيال أيضا يد يف رمسها ووصفها
يف أحد "تعرب " طوق احلمامة"و جيدر بنا يف هذا اإلطار أن نشري إىل أّن رسالة       

أن " الطوق" يث يكاد احلب يف ح ،الجتماعي يف تقاطعه الطبقي احلادجوانبها عن اهلرم ا
                                                 

الدار ،املركز اللثقايف العريب للطباعة و النشر و التوزيع،من منظور النقد األديب،بنية النص السردي،يد حلمداينمح 1
 . 23ص،لبنان،بريوت،املغرب،البيضاء

حممد عبيد صاحل السبهاين،املكان يف الشعر األندلسي من الفتح حىت سقوط اخلالفة،دار األفاق  2
 .211ص،1111،سنة2العربية،القاهرة،مصر،ط

 .211،ص2111،سنة2حسن حبراوي،بنية الشك  الروائي،املركز اللثقايف العريب،بريوت،لبنان،الدار البيضاء ،املغرب،ط 3
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والقادة والوزراء، ومن يف  يكون مقصورا على الطبقات اللثرية والعلية من األمراء واخللفاء
، وما يتص  هبذا العشق من م قصص الكتاب تتحدت عن عشق هؤالء، ومعظمستهم

ونكاد ال نعلثر على قصص للحّب خارج إطار الفئات ... حكايات اجلواري وأخبارهن
وكّ  من . يف أهباء القصور -إذا -"الطوق"يدور معظم احلب يف ... ماعية العليااالجت

  1".، يكون مصريه فاجعادائرة احملّرمة أو خيرتق أسوارهاحياول أن ميّس هذه ال

، هلا فضاءات أخرىالوقوف على " طوق احلمامة"وفضال عن ذلك فقد أتاح لنا كتاب 
وميكن أن نرصد بعضها على النحو  .احلب فاعليتها وخباصة من حيث عالقتها بفع  

 :التايل
 :الفضاء المجهول -أ 

طوق "عندما نعاين بعض الفضاءات اليت تقدمها لنا األخبار اليت أوردها ابن حزم يف      
ولذلك تكاد تكون التفاصي  املكانية . ، وغري حمّددة املالمح جندها جمهولة "احلمامة
الكالم يف ماهية " يف ابن حزم الذي أورده  من اخلرب مكن تبنّي ذلكو من امل .حمجوبة 
، حيث تبدى فضاء احلب "عالمات احلب"كان قد مّر بنا يف حديلثنا عن   و ،"احلب
وقد جالسته "ب  إن ملفوظ الراوي . ، بينما آثاره بادية على احملب جسديا ونفسياجمهوال
، ،    و الزمن هو اآلخر مضّببإذ إّن مكان اجللوس غري معلوم. ريعزز هذا التصوّ  2" يوما

 .رغم أنه حيي  على املاضي
فيلتقى املروي له حدث . ويف  السياق نفسه جينح الراوي إىل التعمية على الفضاء      

وهذا ما نستشفه من  .، ولكّن زمنه، ومكان وقوعه غري معروفني حمفوفا باالنتظارالزيارة 
، فما كانت أراه إال جائيا وبه يعده الزيارةبعض من كان حمب وإين ألعلم"خالل هذا اخلرب
ركانة قد استخّفه السرور بعد  ، مقبال مدبرابه القرار وال يلثبت يف مكان واحدوذاهبا ال يقّر 

                                                 

 .21ص ،طوق احلمامة يف األلفة واألاّلف نزار وجيه فّلوح،مقدمة 1
 .212رسائ  ابن حزم األندلسي،ص ،طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف ابن حزم،ينظر  2
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وانطالقا مّا تقّدم يتبّدى احملب متحرّكا ومع ذلك فإقباله و إدباره 1".، و أشاطه بعد رزانة
 .يكتسب مسات ميزة له "ان واحدال يلثبت يف مك"ال جيع  املكان املتعّدد 

، وقد يوسم به املكان الذي  ع املكان الذي يتواجد فيه الراويمث إّن الاّلحتديد قد يطب     
فض  "الذي أورده ابن حزم يف باب   2وال أدل على ذلك من اخلرب. كان مقصدا له 

حظ يف هذا اخلرب واملال .حيت أخربنا أنّه كان مدعوا إىل جملس حمّبب ال منكر فيه "التعفف
ء مل يذكر بطريقة عرضية، فهو أوال يدل على العموم، ويتأكد ذلك جبال( جملس)لفظ أن 

 وال نعرف عنه سوى أنه فضاء للحسن واجلمال واألخالق. من خالل التنكري املالزم له 
 ىل املكانإأن نتبنّي أن املتكّلم قد تراجع عند الذهاب  ،وميكن، يف الوقت نفسه. والعفة 

ب  إن الزمن . وعلى هذا النحو، ظ  الفضاء مطموس املعامل . الذي كان يروم السري إليه 
 "الصبح"و "السحر" الذي اقرتن به مل يسهم هو اآلخر يف اإلفصاح عنه إذ مل يتح لنا وقت

 .معرفة هوية املكان املقصود
إّما ألّن العاشقني زمان كان فعال مقصودا من ابن حزم، و الظاهر أن إخفاء املكان وال     

ألن التحديد املكاين والزماين سيجرّد جتربة العشق من خصوصيتها فيصبح ابن معروفون، أو 
وهلذا كلثريا ما جنده يف  األخبار اليت يرويها مبعث . حزم مدانا بفضحها والتشهري هبا 

ث كان ، حي"باب الرقيب"الذي أورده يف وهذا ما نعاينه يف اخلرب . االطمئنان للمحبني 
ابن حزم هو الراوي الشاهد، فتبنّي لنا من هذا اخلرب كأّن احلدث جيري خارج الزمان و 

حىّت  و، 3" مكانني يف حمبّ  يوماولقد شاهدت "املكان، فكالمها مشمول بالتنكري التايل
و يرتسخ هذا  "رأيت طلع، ظنا، شاهدت،" ياملاضاألفعال جندها قد دّلت على الزمن 

 .اليت كان عليها املتحابان" اخللوة"بوضعية  املنظور الفضائي
 

                                                 

 .221در نفسه،ص املص 1
 .100،  899املصدر نفسه، ص ينظر 2
 . 123رسائ  ابن حزم األندلسي، ص ،وق احلمامة يف األلفة  و األاّلفط ابن حزم،ينظر   3
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د الدقيق للفضاء الذي ورد يف بعض يصعب التحديوانطالقا مّا سبق،                

اصة أن االهتمام، يف ،خبإذ غلب عليه التجريد، فتبّدى بال تفاصي " وق احلمامةط"أخبار
املستويني النفسي والسلوكي ، قد توجه يف الغالب إىل إبراز الشخصية على هذه احلاالت

 .وما تكابده من حب 
 

 :الواقعي/الفضاء التاريخي -ب      
، فإّن موم والتجريد كما وضحنا ذلك سلفاإذا كانت بعض الفضاءات موسومة بالع     

ة فضاءات أخرى حتي  على أحداث تارخيية و واقعية ملا تنطوي عليه من عناصر زماني
وال .  اطها بشخصيات كان هلا حضورها املميز يف األندلس، وعلى اخلصوص ارتبومكانية

، هو هذا السياق وما ميكن االنتباه إليه يف. األمر جيع  اخلرب أكلثر مصداقية شك أن هذا 
ب  يكشف لنا  ،ف على التجارب احلياتية البن حزمأّن رصد الفضاء التارخيي يتيح لنا الوقو 

. ها ابن حزم لنفسية اليت واكبها أو تفاع  معأيضا التحّوالت السياسية واالجتماعية وا
احلب اليت هي يف األساس حلمة اخلرب يف تيمة ، أنّه سيتكّلف بتجلية واألهم من ذلك كّله

 " .طوق احلمامة"
ا تتجاوز حيث أهنّ  ،نظر، هو تنوّع الفضاءات التارخيية، وتوّسع وظيفتهاو الالّفت لل     

ث ى تأثريها يف بناء الشخصية واحلدنية إىل التأشري علإبراز العالقات املكانية و الزما
و اقتناص    حيسن التقاط "، فإّن ابن حزم وبناء على ذلك. د اللغوي للفضاء والتجسي

وعلى موقعها االجتماعي وعلى ...كلثر داللة على طبيعة الشخصياتالعالقات املكانية األ
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طوق " اين والسياق التارخيي احمليط به يفومن هنا كانت أمهية الإلطار املك1".موقعها اللثقايف
 . "احلمامة

      
 

البن حزم فضاءات متعددة وجمّسدة للبناء " طوق احلمامة"ومن هذه الزاوية جند يف 
، يف هذا املضمار، أن نستفيد من فهرس و ميكن. و العمراين يف األندلس  االجتماعي

أوّل ما  ولع ّ . "ن حزم األندلسيّ رسائ  اب 2األماكن الذي ذكره احسان عباس يف خامتة 
 املرية، " مدنالصني اهلند، لبنان، األندلس أو "، وهي إما بلدان نلمحه هو تنوّع األمكنة

، غرناطة صقلية، شاطبة، خراسان، سرقسطة، سبتة، الرصافة، بغداد، البصرة، قرطبة،
ابر وأهنار وغريها وحصون ودروب وقناطر ومساجد ومق"...املدينة املنورة مالقة، القريوان،

 . من الفضاءات
ذكر األماكن األندلسّية "  يف أخبار طوق احلمامة يلفي أّن ابن حزم قد واملتأمّ      
طرقها ، يظهر منها الكلثري من معامل قرطبة، ة على وجه اخلصوص بطريقة تفصيليةالقرطبيّ 

ابن حزم يف قرطبة  ونعلثر على حتديد ملوقع دار...بين حزم هبا ومساجدها ومقابرها ومنازل
وذكر الكلثري من مالحمها يف العديد من األخبار العامة و األخبار السري ذاتية على وجه 

تشتم  األخبار التارخيية على ذكر الكلثري من الدور "، وفضال عن ذلك 3."اخلصوص
و دور بعض الِرؤساء وبعض ...األكابر امللوك وأركان الدولةوجمالس بعض ...القرطبية

                                                 

،دراسة تطبيقية، موفم للنشر جنيب حمفوظ علثمان بدري،وظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي عند 1
 .211،ص1111والتوزيع،اجلزائر،سنة

 .111،  111،ص2ظر ،ابن حزم،رسائ  ابن حزم األندلسّي،جين 2
، 11،ص 1111عمر عبد الواحد،بنية اخلرب،دراسة يف طوق احلمامة البن احلزم،دار اهلدى للنشر والتوزيع، املنيا،مصر،سنة 3

11 . 
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مكّون مركزي يف "طوق احلمامة"وهبذا ميكن القول بأّن الفضاء يف 1." أه  قرطبةمياسري 
 .اخلرب
األخبار اليت أشرنا  وحىت نوّضح كيفية اشتغال الفضاء التارخيي الواقعي نتوّس  ببعض     

 ".املرية"، وخنص منها ما ارتبط مبدينة إليها سابقا

     
 
 
حيث إّن ابن " طوق احلمامة"يف مستهّ  كتاب األوىل  ةللمرّ " املريّة"لقد ذكر فضاء مدينة  

بكوهنا " شاطبة"، ويف املقاب  استحضر مدينة   معه بوصفه منطلقا لرسالة صديقهحزم تعام
وذلك  .، إذ إّن مالحمها غائبة متاما مل يتم الرتكيز على الفضاءين معاوهكذا . مكان إقامته

فاملهم يف هذه احلالة أن جيد ابن حزم لنفسه  .ألن مضمون الرسالة كان هو مركز االهتمام 
ويف . ، فهو يلمح إىل طول املسافة بني املدينتني ومع ذلك. للكتابة عن تيمة احلب  ذريعة

ة املريّة إىل مسكين حبضرة شاطبة، تذكر من فإّن كتابك وردين من مدين:"هذا الشأن يقول 
، مّث مل تدمته لك واستزدته فيكعليه و اس ، ومحدت اهلل عّز وج حسن حالك ما يسّرين

، على بعد الّشقة وتنائي الديار وشحط بنفسك  ألبث أن اطّلع على شخصك وقصدتين
نتفحصه من " املريّة"وحىت يكتم  تصّورنا عن فضاء  2 ."املزار وطول املسافة وغول الطريق

 :خالل األخبار التالية

 :الخبر األول    

،  وكان اعي  بن يونس الطبيب اإلسرائيليا يف دكان إمسولقد كنت يوما باملرية قاعد"    
ما تقول يف هذا : ، فقال له جماهد بن احلصني القيسي الفراسة حمسنا هلا وكّنا يف ملّةبصريا ب

؟ وأشار إىل رج  منتبذ عنّا ناحية امسه حامت ويكىن أبا البقاء، فنظر اليه ساعة يسرية مث 
                                                 

 . 11،ص ابن حزم،طوق احلمامة يف األلفة واألالف ،رسائ  ابن حزم األندلسي 1
 . 19، 11،ص املرجع نفسه 2
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ت،  فمن أين قلت هذا ؟ قال لبهت مفرط ظاهر صدق: هو رج  عاشق ، فقال له : قال
  1."على وجهه فقط دون سائر حركاته ، فعلمت أنّه عاشق وليس مبريب

 فضاء واسع، ولكّنه جمرد " املريّة"فضاء مدينته نالحظ من خالل اخلرب األّول أن      
 
 
 

اعي  بن ، وهو دكان إمسيف جزء منه ، ب  إنّه يضيق بعد اّتساع ، فيتجّسدإطار للحدث
،  إذ ، نرصد الرتاتبية الفضائية يف هذا اخلربوعلى هذا النحو. طبيب اإلسرائيلييونس ال

أكلثر احنصارا مع ، وذلك ألّن الدكان تدّرجت من العام اىل اخلاص، ومن املفتوح إىل املغلق
تبذا نم"مث هناك إشارة مكانية حتي  على انعزال العاشق.بالقياس إىل املدينة انفتاحه النسيب 

اء غري مصرّح به وهو فضاء ، نستطيع القول بأّن هناك فضوفضال عن ذلك". عّنا ناحية
وضمن هذا اإلطار ميكننا . ، ويكشفه التفاع  االجتماعي بني املسلمني واليهوداألمان
، عن الرتابط بني الفضاء والزمن املاضي الذي تؤشر عليه األفعال املاضية من ، أيضااحلديث
، تضعنا أمام حقيقة البنية الفضائية، فهذه ورغم ذلك". صدقت كناّ، ان،ك كنت،"ملث  

أّن الفضاء يف هذا اخلرب هو أرضية الجناز احلدث املتعّلق بكفاءة إمساعي  بن يونس يف  
 .كشف عالمات احملب

 :الخبر الثاني     

ن نازال هبا ، فعّنت له حوائج اىل شاطبة فقصدها، وكايق يل داره املريّةولعهدي بصد"     
، وكان يؤّم  تبتيته ة عالقة هي أكرب مهّه وأدهى غّمهيف منزيل مدة إقامته هبا، وكان له باملريّ 

، فلم يكن إاّل حني لطيف بعد احتالله ه وأن يوشك الّرجعة ويسرع األوبةوفراغ أسباب
ذ عندي حىت جّيش املوفق أبو اجليش جماهد صاحب اجلزائر اجليوش وقّرب العساكر وناب

                                                 

 .111،ص1ابن حزم،طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف ،رسائ  ابن حزم األندلسي،ج 1
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ت ، وحتومين صاحب املرية وعزم على استئصاله، فانقطعت الطرق بسبب هذه احلربخريا
 مل جيد إىل ، فتضاعف كربه إذ الّسب  واحرتس البحر باألساطي 

 
 
 
 
 

ال يلجأ إاّل إىل ، و اإلنصراف سبيال البتة، وكاد يطفأ أسفا، وصار ال يأنس بغري الوحدة
وال شراسة طبعه قّدر قط فيه أّن قلبه يذعن للوّد، مل أ ، ولعمري لقد كان منالزفري والوجوم

 1." جتيب إىل اهلوى

و لكن . قع فيه احلدث يتيح لنا اخلرب اللثاين رصد خاصية انتشارية الفضاء الذي و      
، واآلخر فاع  فيه ملا يتمّتع به من  هذه املرّة، نعاين فضاءين، أحدمها إطار ملا سيحدث

". شاطبة"بفضاء  "املريّة"ل فإنه يؤطر حركة الصديق اليت تص  فضاء فأّما األوّ . دينامية 
وأّما ( . املضيف)واملستقب  ( الضيف)، تصبح املدينتان هويّة للوافد وعلى هذا األساس

اخلاصية اللثانية فتتجّسد يف احنصار الفضاء حيث يصبح منزل ابن حزم بؤرة فضائية مركزية 
شارة إىل أّن األمكنة املذكورة يف مفتتح هذا اخلرب غري ويف هذا السياق ، جتدر اإل. لضيفه

املريّة ،شاطبة ،منزل )ومع ذلك، فالفضاء املذكور . واضحة املعامل ، وحىت الزمن فهو غائم 
وأّما اخلاصية .  احملب هو جمّرد توطئة للحدث األساس،  ونعين به أثر البعد يف( ابن حزم
، فمن جهة يعيش صديق تبّدى ذلك من جانبنيولقد  .، فتجّلت يف انغالق الفضاء اللثاللثة

، ومن جهة ثانية انغالق الفضاء املوص  اىل بعد عن فضاء احملبوب/ الة انفصالابن حزم ح
وبناء على . ، فلثّمة انسداد للرب والبحر معا فت لالنتباه،  أّن انغالقه مزدوجوالال. املعشوقة 
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كانية بقدر ايغاله يف بالعناصر الزمنية وامل...راءيزداد ث"ذلك ال بد من اإلقرار بأّن اخلرب 
ة يف املكانية متعددة متملثلفتبدو العناصر ...اعتماده على الظروف التارخييةأي  ،التارخيية

- البحر-اجلزائر-شاطبة-املرية: األمكنة األندلسية الرئيسية
 
 
 
 
زمنية يف احلرب الدائرة لوتتملث  العناصر ا .منزيل-داره :واألمكنة الفرعية ملثال...ألساطي ا

وتتفاع  أحداث اخلرب مع تلك ...املوفق أبو اجليش جماهد وخريان صاحب املريّة :وقطبيها
، وكشفت عما اختبأ عن احلرب العائق بني احملب و حمبوبهالظروف التارخيية فقد شكلت 
، فالفضاء يف هذا اخلرب مؤّسس على التقاطب، وعليه 1."األعني من طبيعة شخصيته

 .يبدو جبالء من خالل التقاب  بني فضاء احلب البعيد وفضاء احلرب القريبو 

 :الخبر الثالث    

مل يتق اهلل عّز وجّ  من ، إذ نق  إليه من ثر ذلك نكبين خريان صاحب املريّةويف إ"    
يام ، عيّن وعن حممد ابن اسحاق صاحيب أنّا نسعى يف القالباغني، وقد انتقم اهلل منهم

، فاعتقلنا عند نفسه أشهرا مث أخرجنا على جهة التغريب فصرنا اىل دولة األمويةبدعوة ال
،   التجييب، املعروف بابن املقّف حصن القصر، ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد اهلل بن هذي

، وعند أجّ  الناس مهّة منا عنده شهورا يف خري دار إقامة، وبني خري أه  و جريانفأق
مث ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمري املؤمنني . هم سيادة وأكملهم معروفا وأمتّ 

بن  ، فوجدت ببلنسية أبا شاكر عبد الواحدعبد الرمحان بن حممد وساكناه هبااملرتضي 
، الطبين وأخربين مبوته رمحه اهلل ، فنعى إيّل أبا عبد اهلل بنحممد بن موهب القرب ي صديقنا
اضي أبو الوليد يونس بن عبد اهلل املرادي وأبو عمرو أمحد مث أخربين بعد ذلك مبديدة الق
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وكان  -بن حمرز أن أبا بكر املصعب بن عبد اهلل  األزدي املعروف بابن الفرضي حدثهما  
والد املصعب هذا قاضي بلنسية أيام أمري املؤمنني املهدي وكان املصعب لنا صديقا وأخا 

قاال،  قال لنا املصعب  –ر شيوخ احملّدثني بقرطبة وأليفا أيام طلبنا احلديث على والده وسائ
 ، وهو قد حن  وخفيت عبد اهلل بن الطبين عن سبب علته سألت أبا:
 
 
 
 

هرها املخرب عن صفاهتا السالفة، وصار يكاد أن حماسن وجهه بالضىن فلم  يبق إال عني جو 
نعم ، :فقال يل. دان ، وحنن منفر ى وجهه، و الشجا باد علوقرب من االحنناء ،يطريه الّنفس

، يف حني دخول علّي بن محود قرطبة أخربك أين كنت يف باب داري بغدير ابن الشماس
أّن للحسن صورة  ، فرأيت يف مجلتهم فىت مل أقّدروش واردة عليها من اجلهات تتساربواجلي

فالن ابن  هذا: ، فغلب على عقلي وهام به ليب، فسألت عنه فقي  يلقائمة حىت رأيته
، ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة املأخذ، فيئست من رؤيته بعد ن، من سكان جهة كذافال

 1."، فكان ذلككر ال فارقين حبه أو يوردين رمسيولعمري يا أبا ب .ذلك 

فهو من  ،عية خاصة بالنسبة للراوي ابن حزميف اخلرب اللثالث وض" املريّة" يتخذ فضاء     
، ومنها إىل حصن القصر الواقع يف ن قرطبة اىل املريّةإنّه انتق  ممنظوره فضاء عبور، إذ 
وهنا ال بّد من اإلشارة إىل أّن قرطبة واملريّة تقدمان بال تفاصي  . اجلنوب الغريب من إشبيلية 

، ففي قرطبة نسج  نزول جند الرببر جلامع بينهما أهّنما جمال للفتنةو لكن ا. طوبوغرافية 
ّما مدينته املريّة فكانت فضاء املكيدة السياسية اليت كانت وأ. وهنبهم اجلانب الغريب منها 

وراء اعتقال ابن حزم وصاحبه حممد ابن اسحاق لعدة شهور، مث ذهابه اىل حصن القصر، 
 .وبذلك مّت اخلروج من فضاء اخلطر اىل فضاء األمان
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وهنا  .و سيكون من اليسري علينا تبنّي انتقال الراوي من جديد اىل فضاء بلنسية      
. يصبح لألمكنة وظيفة هتيئة امللتقي الستقبال حدث احلب الذي ال يظهر إالّ يف آخر اخلرب

وعلى أية حال ، . ومن مث فالفضاء متحّرك ومتحّول حبسب حركية ابن احلزم و من برفقته 
 ، إذ مل يصلها الراوي حىت أخرب ر  إىل بلنسية بأهنّا فضاء للموتميكن النظ

 
 
 

تقاطب الفضائي بني احلياة وسيدفعنا هذا إىل التأكيد على ال. اهلل بن الطبين مبوت أيب عبد 
لسابقة مل يكن مّث إّن انتقال ابن حزم عرب الفضاءات ا. ، وبني االتصال واالنفصال واملوت

وهكذا . ، وهي إبراز الكيفية اليت يفضي هبا العشق إىل موت العاشق إاّل لغاية أساسية
وهبذا . ية متحّكمة يف بنية اخلرب الذي بدأ بفضاء قرطبة وختم به تغدو العناصر الفضائ

و بفض  ذلك يستقب  امللتقي مالبسات  .املعىن يصبح نقطة بداية و هناية يف الوقت نفسه 
. موت أيب عبد اهلل بن الطبين عشقا للفىت الذي رآه حبّي غدير ابن الشماس بقرطبة 

خصوصية وصفات تدل عليه ، ب   مكان الفىت من ك ّ وتساوقا مع النهاية املأساويّة جيّرد 
ب  مثّة . ولعّ  ذلك مؤشر واضح على املصري الذي سيؤول إليه العاشق . ينعت بالبعد 

، يف هذا اإلطار، أن نستحضر ملفوظات اخلرب ويكفي. ت استبقت خامتته املفجعة إشارا
وقرب من ...يطريه الّنفسوصار يكاد أن ...قد حن  وخفيت حماسن وجهة بالضىن: "التالية
وميكن القول أيضا إّن هناية املعشوق كانت امتدادا  1."والشجا باد على وجهه...االحنناء

، وإن كانت جتربة العشق مل تبلغ غايتها وذلك لتوحيد مصريمها يف املوت.  خلامتة العاشق
 ،نه قد ماتلكين أضربت عن امسه أل ، قد رأيتهو أنا أعرف ذلك الفىت وأدريه. "ةاملأمول

  2."والتقى كالمها عند اهلل عّز وج ّ 
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، ب  حىت يف د أثر بشك  ما يف التحّول الزمينوال شّك يف أن التحّول املكاين ق     
وما . فتتحّول بدورها وتتبّدل"إذ إّن ذلك ينعكس على النفوس، . الشخصيات ومصائرها 

 أخرى من وحاالت  دامت الرحلة مغامرة فإّن الذات ستعرف حاالت من السكون
 
 
 
 

، أي أّن الذات ستسافر بني أماكن لإلقامة وبني حاالت من االضطراب والقلق واحلرية
، ألفينا يف اخلرب اللثالث املدن اليت انتق  إليها ابن حزم وعلى هذا األساس 1."الالاستقرار

وظيفته  ومن مّث ترتيب الفضاء هبذه الطريقة يدّل على أنّ . وصاحبه مفصولة بأماكن عبور
الفضائية   تتجاوز التأطري املكاين إىل التفاع  مع الشخصيات واحلدث، وخباصة أّن البنية

، ويف اآلن (اخلطر/فضاء الفتنة )، فمدينة قرطبة هي منطلق احلدثكانت موسومة بالدائرية
 .(يف احلياة واملوت/فضاء اللقاء بني املتحابني)ذاته هي مكان هنايته 

املوسومة " طوق احلمامة"، نستطيع أن نستخلص بأّن فضاءات تقدم وبناء على ما      
، أو باألخص أهّنا ومست مكّوناته بسمات ية كان هلا فعالية يف بنية اخلرببالتارخيية أو الواقع

 .مّيزة سواء جتّلت ىف احلدث أو الزمن أو الشخصيات 

 :الفضاء األليف -ج      

، سواء باألماكن اليت تشهد جتربة العشق "حلمامةطوق ا"يرتبط الفضاء األليف يف      
ملا  وعلى هذا األساس يكون هذا الفضاء حمّببا للنفس. أكانت متحققة أو بصدد التحقق 

مث إنّه ال حيي  . ، ب  قد يفيض بالدفء واحلنان على ما حولهفيه من راحة وأمان و محيمية
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ه د يكون حمفورا يف الذاكرة، أي أنّ دائما على موضع لقاء املتحابني يف احلاضر، و إمنا ق
، ومن الطبيعي أن يضفي عليه ذلك هالة من احلنني ذلك املكان املستحضر من املاضي

 .املشوب باحلزن

 .، فهو يتخذ صورا متعّددةطبيعة ثابتة ذا" طوق احلمامة"وليس الفضاء األليف يف      
وعلى ، تئناس احملب مبحبوبساعدة على اسولكّنها مجيعها تشرتك يف توفري الشروط امل

 .، ولو كان احلب من طرف واحد األق  أن يتواص  معه عن بعد

هو مفرتض ، ولذلك فف يف صورة مكان غري واضح املالمحوقد يتبّدى الفضاء األلي     
مل يتجاوز اللقاء  ، وإنولكن، مع ذلك، بوسعنا أن نرصد أثره يف احملب. بالنسبة للملتقي 
إذ سيذرع احملب املكان ذهابا وجيئة و إقباال . شوق حدود الوعد بالزيارة بني العاشق واملع

، تبدأ ارجية هي يف احلقيقة حركة نفسيةويكشف لنا هذا أّن حركته اجلسدية اخل. و إدبارا 
 الفضاء األليف من مّث يكون و  .بالرتقب املتوتّر، و تنتهي بالفرح الداخلي واخلارجي معا 

 . ل إىل حالة نفسيةقد حتوّ  1يف هكذا خرب

، ولعّ  الذي منحه ل منزلني متقاربنيوميكن أن يتجّسد الفضاء األليف من خال     
وعلى . لة بني املكاننيخاصية األلفة أنّه يسه  للمتحابني سب  التواص  رغم املسافة الفاص

ء املباشر ، ما دام التسليم باليد يعّوض عدم حتقق اللقاهذا النحو، يغدو البعد النسيب قربا
، عالمة على األمان و الطريف، يف هذه احلالة أن تصبح يد احلبيبة احملجوبة. بني الطرفني 

بينما إذا كانت اليد مكشوفة فسيتحّول املكان األليف اىل مكان معاد، ألنه يف هذه 
وإمنا هناك غريب حّ   الوضعية لن تكون احلبيبة هي اليت تشري بيدها مسّلمة على احملب،

من بديع الوص  ما حدثين به بعض إخواين  أنّه  : "، وهذا ما أفصح عنه اخلرب التايلاحمله
 موضع مطلع من أحدمها على ، وكان يف املنزلنييف بعض املنازل املصاقبة له هوى كان

سلم عليه ويدها ملفوفة ، وكان فيه بعض البعد ، فتاآلخر، فكانت تقف له يف ذلك املوضع
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إنه رمبا أحّس من أمرنا شيء فوقف : فأجابته تخربا هلا عن ذلك، فخاطبها مسيف قميصها
لك غريي فسلم عليك فرددت عليه فصّح الظن، فهذه عالمة بيين وبينك، فإذا رأيت يدا 

، أّن ويظهر من اخلرب، أيضا 1."مكشوفة تشري حنوك بالسالم فليست يدي، فال جتاوب
، فالرؤية وفضال عن ذلك. أنسه  مق ويكلثف منقصدي ما يع تأمني املكان األليف فع 

وهذا جيع  املرئي واضحا وأكلثر " موضع مطلع " املتبادلة بني املتحابني تتّم من موقع عال 
التعرف على صورة " طوق احلمامة"وقد تتيح لنا أخبار إشباعا للعني وللروح املتلهفة حلبيبها

ومن مناذجه . للمتحابني  أخرى للفضاء األليف، فيبدو فضاء مؤقتا وذلك ألنه منطقة عبور
ه مرة موضعا عاما إذ جند" باب من أحب من نظرة واحدة"ما نعاينه يف اخلرب الذي تصّدر 

وهذا يعين أنه قد يكون . ، ومرة ثانية موضعا منقطعا عن أعني الناسالجتماع النساء
ويظهر لنا ذلك جبالء من خالل تعّلق يوسف بن هارون الشاعر . مكشوفا أو حمجوبا 

مث إنّه ال يكتفي مبيله . وهو جمتاز عند باب العطارين بقرطبة حيث جتتمع النساء  اريةجب
وبلغت  ،ت بالقنطرةر ن مأىل إوتبعها العاطفي إىل املرأة و إمنا انصرف عن طريق اجلامع 

ثرها ألت من يقتفي أاجلارية س نّ أراوي اخلرب يعلمنا ب نّ إمث " . الربض"املكان املعروف ب
 الّ ، إلك ذومل تفع   .درت باحلديث اة هي من بأاملر  نّ أفت هنا والالّ .منها عن غايته 

 مروان  ينبني رياض ب صارت"وبالتحديد حينما  . بعدما اختارت املكان املناسب للكالم
رت منه منفردا عن الناس ظقربة الربض خلف النهر نماملبنية على قبورهم يف  -رمحهم اهلل -
ته يم بليّ ظخربها بعأمالك متشي ورائي ؟ ف :ليه فقالت له إرفت فانص، ة له غريهامهّ  ال
نه حيقق شرط اخللوة منا ألإ اختيار هدا املكان مل يكن اعتباطيا و نّ أالشك  و 2."هبا
يضا أ و. ه خارج سلطة الرقيب نّ أي ، أا الفضاء باالنفتاحذن نصف هأونستطيع . مان واأل
  االنفتاح ظي،لك ذومع . يف املكان نفسه واحدةرة ظحب بنأاحملب موعود بلقاء من  نّ أل

جيد قرينة تؤكد حتقق اللقاء يف املستقب  بني الشاعر يوسف بن ال امللتقي  نّ أل، قائما 
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يا  : فقال هلا" ما تطلعنا عليه خامتة اخلرب اذوه، نت من قلبههارون واجلارية اليت متكّ 
ملث  تلك الساعة من ك  مجعة يف م يتين اليو أا؟ قالت حيث ر ذراك بعد هأن أي و ،سيديت

فنهضت حنو  ،اهلل  ظاهنضي يف حف: فقال هلا ,نا أهنض أ وأنت أما تنهض إ :فقالت له..
فلما جتاوزت باب  .م الأيسايرها أهنا كانت تلتفت حنوه لرتى القنطرة ومل ميكنه اتباعها أل

الفضاء ، هنا،ل تحوّ ن يأومن الطبيعي  1."لة أسمها فلم يقع هلا على فو قى يأتالقنطرة 
باب "اختفاءها حتقق بتجاوزها  نّ أوخباصة  ,ىل فضاء موحش النقطاع احملبوبة عنهإليف األ

 ،د الفضاء من داللة األلفةمنا سيجرّ إ و، يقتصر ذالك على وقت االحتجابو ال . "القنطرة
يوسف  روى فيها ىل اللحظة اليتإأي  ،"ناآل"ىل إ" ذلك الوقت"وسيستغرق زمنا ميتد من 

حزم ألنه  رب ابنخقاء اللثاين بني املتحابني غري مذكور يف لبينما ال. بن هارون ما وقع له
 ومن مثّ  . ىل سرقسطة حيث تقيم اجلاريةإ حجب ما جرى بينهما بعد رحي  الشاعر

فيها هذه القّصة   ىل مراجع أخرى ذكرتإب على امللتقي بأن ميأل هذا الفراغ بالرجوع توجّ 
باب العطارين فواهلل لقد الزمت  " يوسف بن هارونما نفهمه من قول وهذا 2.كاملة

مساء حلستها أم  أ ن فما وقعت هلا على خرب وال أدري ىل اآلإن ذلك الوقت موالربض 
مث  .ل هبا يف أشعارهيتغزّ اليت لوة خوهي  ،من اجلمر حرّ ألمنها  يف قليب نّ إو ، أرض بلعتها

ونستشف من  3." يف سببها إىل سرقسطة يف قصةوقع بعد ذلك على خربها بعد رحيله 
املقطع اخلتامي للخرب أّن احلب هو الذي يرسم الفضاء األليف ويلونه بألوانه احلاملة 

 .والورديّة
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يف تصوير ضاء األليف عن اسرتاتيجية معينة ، قد تؤشر هندسة الفوفضال عما سبق     
ية شاملة إىل الفضاء، ويف الوقت اليت ختضع أحيانا اىل رؤ " طوق احلمامة"بعض فضاءات

ينتق  من اخلاص إىل العام نفسه قد تكشف عن تراتبية مكانية حمّددة حيث أّن الرائي 
، حيث خيربنا الراوي أن مقّدم بن "باب الطاعة"، وهذا ما نلمسه يف اخلرب الوارد يف فاخلاص

ي يف اللي  والنهار الواقع مبكان سكناه ليصلّ " مسرور"األصفر كان يرتك الصالة يف مسجد 
باملسجد الذي بشرقي مقربة قريش بقرطبة املوازي لدار الوزير أيب عمر أمحد بن حممد بن 

الفضاء )ونالحظ هنا ذكر املسجد . حدير، وذلك كّله من أج  عشقه لعجيب فىت الوزير
وهذا . ( الفضاء اخلاص)فالعودة إىل املسجد ( الفضاء العام)مث املناطق اجملاورة له ( اخلاص

االنتقال يف املكان مل يكن عشوائيا، و إمنا كان لغرض اإلضاءة أكلثر على احلدث، وشحنه 
وهبذا . ما يف املسجد من قداسة وجالل وانفتاح على ما هو روحاين  كما ال خيفى. بالتوتر

يف هذا املسجد كان مربض مقّدم بن األصفر أيام حداثته لعشق : "الصدد يقول اخلرب
و هبا كان " مسرور"لوزير أيب عمر املذكور، وكان يرتك الصالة يف مسجد بعجيب فىت ا

سكناه، و يقصد يف اللي  والنهار إىل هذا املسجد بسبب عجيب ،حىت أخده احلرس غري 
، وكان يقعد وينظر منه إىل أن كان  انصرافه عن صالة العشاء اآلخرةما مرة يف اللي  حني

: ، فيسّر بذلك ويقولعه ضربا ويلطم خّديه وعينيهفيوج الفىت يغضب ويضجر ويقوم إليه
وهكذا، فعلى  1."، وكان على هذا زمانا مياشيههلل أقصى أمنييت واآلن قّرت عيينهذا وا

الرغم ما للمسجد من فضائية استلثنائية لبعديه الديين والدنيوي يغدو فضاء لأللفة بامتياز، 
، فتكرب خلرق اللثاين يف العالقة الذكوريةامث يصبح  ،ّلق العاشق باملعشوق يف بيت اهللفيتع

وك  ذلك سيجع  الفضاء األليف  .املفارقة حينا يصبح تعذيب اجلسد ذروة األلفة 
 . عجائبيا، وباألخص حينما انطوى على حدث غري متوقع يف مكان مقدس
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ضن جتربة كانت هذه بعض الصور اليت جتّسد من خالهلا الفضاء األليف الذي احت      
ولكن قد نرصد الذي احتضن جتربة العشق بسالم وصفاء  ،بسالم وصفاء روحي العشق

فضاء معاديا للمتحابني وغالبا ما جتّلى يف " طوق احلمامة"روحي ولكن قد نرصد أيضا يف 
 .السجون وساحات احلروب واألماكن اخلاضعة للرقابة

 
 

 :شعرية اللغة -4     

هو حبق منت يف احلب كما " طوق احلمامة"أّن نستطيع القول ، انطالقا مّا تقدم      
 ، إذ ينتق و هو كتاب شديد التنوّع. تارخييةمارسته الذات العربية يف مرحلة من مراحلها ال

ويف الوقت نفسه جيمع . و ينوّع فيه بني الشعر والنلثر ،فيه ابن حزم من حكاية إىل حكاية
ذه الزاوية فكتابه مفارقة يف سريته العلمية ومن ه.فيه بني اخلاص و العام ، والتارخيي والذايت 

 ،كنة هو البيئة اليت عاش يف كنفهاو لكن الذي جع  هذه املفارقة م ،ته احلافلة باملعرفةوحيا
 .وهي بيئة األندلس ذات الطبيعة الساحرة للحواس واملخّيلة

لذي يعتمد تنبع باألساس من بنية الكتاب ا" طوق احلمامة"وهكذا، فشعرية اللغة يف      
، و رمبا زاد عن لى الشعر ذي البيتني واللثالثةعلى احلكاية و على الشذرات القصرية وع

الشعرية مكنة وهو  مث هناك السبب النفسي الذي جع  من هذه. ذلك قليال أحيانا
إّن ملث  . الشعرية إنه  احلب الذي ال ميكن أن جند له لغة بديلة غري اللغة ،املوضوع ذاته
ال ميكنها أن تكون فقط يف سياق القصيدة اليت متلث  اإلطار البنيوي الشكلي  هذه اللغة

للشعر، ب  ميكن وجود هذه اللغة يف السرد املتجّسد يف األخبار اليت هي نفسها تعبري 
 .شعري من حيث التملثي  الوصفي

لشعر  مل خيرج عن سياق اللثقافة اليت أنتجت ا"طوق احلمامة"مث إّن ابن حزم يف كتابه      
، فورود األبيات اليت تأيت شاهدة على موقف أو جتربة ددة واليت التزم هبا يف الكتابةكبنية حم

حيم  داللة كبرية تتملث  يف ربط احلالة الشعورية اليت يؤسسها احلب بالصيغة املناسبة، وعلى 
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م ، يف غالبا ما يضع ابن حز "، إذ "طوق احلمامة"هذا األساس، فلغة الشعرمل تأت جمانية يف 
هض اللغة الشعرية ، ستنواستنادا إىل ذلك 1".أبواب مؤلفه، أبياتا من نظمه إيضاحا لقوله

ومن مثّ  .ولكّنها مفعمة باإلحياءات اليت متتح ألواهنا من جتربة العشق  ،بوظيفة اإليضاح
 أيضا رصد الشعرية ال يتم فقط عرب الشعر املفارق للنلثر من حيث الوزن والقافية، لكن يتم 

      . وهنا متّحى احلدود األجناسية بني الشعر واخلرب ،من خالل التفاع  بينهما

 فضال عّما سبق، فإّن الّلغة الشعرية ال تتمظهر فقط يف احلالة الشعورية اليت تسكن     

طوق "، لذلك يأيت كتاب اليت تتضمنها التجربة اإلنسانية ، ب  يف الرؤيةالكلمة والعبارة
ولعّ  الدراسة النصّية هلذا الكتاب تفسر لنا بصفة عامة   .فريدة يف احلب  جتربة" احلمامة

لذي يقرر ، أو مبعىن آخر النلثر العلمي ايعة الكتاب ليست من قبي  املعقولكيف أّن طب
التقرير  ولكّنها من طبيعة ثانية خمتلفة حيث اللغة تبتعد عن ،احلقائق ويفّسر الظواهر
 .قرتب من اإلحياء والرمزوت ،والتوضيح الفج والتفسري

بوجود عاملني " طوق احلمامة"وقد نرجح حضور ملث  هذه اللغة الشعرية يف        
أساسيني أحدمها تارخيي عام وثانيهما ذايت خاص، فأّما الذايت اخلاص فهو الرتبية الذاتية 

ع من حيث تعلم فنون الكالم وأصول العلوم على يد مج ،ا ابن حزم يف طفولتهاليت خضع هل
النساء العاملات يف ظ  رعاية فائقة بتهذيب األخالق وتصفية الذهن وتوجيه الفكر حنو 

و الشك أّن الذي خيضع مللث  هذه الرتبية أن يتأثر بالذهنية اليت  .تقديس الطبيعة اإلنسانية 
وهذا اجلانب أساّسي يف  .  أحاطته هبذه الرعاية سواء من حيث األفكار أو من حيث اللغة

بن وأّما العام  اللثاين فهو الطبيعة اليت عرفت هبا بالد األندلس يف زمن ا، ت ابن حزمكتابا
و من الطبيعي أن ينعكس ما فيها . و الشك أن متيزها اخلاص جع  تأثريها قويا فيهحزم، 

ال  "، و السّيما أنّه"طوق احلمامة"من حياة وتنوّع يف لغة احلب اليت اصطنعها ابن حزم يف 
 ،بالك إذا كان هذا األندلسي شاعراوما ...يعيش ويسعد بدون طبيعة ...دلسيّ يتصور األن
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وبالفع  فقد يتجلى لنا مغرما هبا يذكرها يف ك  مكان ويف ك  أوان فوصفها وصف احلبيب 
نا تتبّدى هوبالفع ، من  1."حلبيبته خماطبا إياها بشوق وحنان شاعرا بالغبطة واالبتهاج

ر الواقع باالنزياح عما هو تكتسب شعريتها انطالقا من تصويف ،القيمة الوظيفية لّلغة
و بناء على .  ، غري أّن ابن حزم يف الوقت نفسه قد ينه  من لغة املوروث الديينمألوف

و . و من جهة ثانية نلفي لغة الفقيه  من جهة جند لغة األديب، ذلك ستتلّون لغته بلونني،
و بوسعنا  "طوق احلمامة"رار شعرية اللغة يف ميكن أن نعترب هذا التعّدد اللغوي من أس

 .والشعر معا( اخلرب)تلمس ذلك بوضوح من خالل تنوع مستويات اللغة يف السرد 

ب  إن " طوق احلمامة"ويف هذا السياق، ميكن أن نعاين التكلثيف الداليل للكلمة يف      
ك إذا استحضرنا ولذل.  املعجم الّلغوي يتلّون حبسب مضمون ك  باب من أبواب الكتاب

سنكتشف أنه مؤّسس على ثنائية االتصال واالنفصال واحلياة واملوت "البني"خربا من باب 
و لقد أخربين بعض الورّاد من قرطبة "و يف هذا الصدد، يقول ابن حزم .  واحلضور والغياب

ت ب الغريّب منها وقد احمّ أنّه رأى دورنا ببالط مغيث يف اجلان -و قد استخربته عنها –
، وخفيت معاهدها، وغرّيها البلى وصارت صحاري جمدبة بعد وطمست أعالمها ،رسومها

وشعابا مفزعة بعد  ،األنس، وخرائب منقطعة بعد احلسن وفيايف موحشة بعد ،عمرانال
معازف للغيالن، و مالعب للجان، ومكامن للوحوش، بعد األمن، ومأوى للذئاب، و 

لديه النعم الفاشية، تبّدد مشلهم فصاروا يف البالد  خرائد كالدمى، تفيضرجال كالليوث، و 
أيادي سبا، فكأن تلك احملاريب املنمقة، و املقاصري املزيّنة، اليت كانت تشرق إشراق 
الشمس، و جيلو اهلموم حسن منظرها، حني مشلها اخلراب، وعّمها اهلدم ،كأفواه السباع 

وختربك عما يصري إليه كّ  من تراه قائما فاغرة، تؤذن  بفناء الدنيا، و تريك عواقب أهلها، 
فيها، وتزهد يف طلبها بعد أن طاملا زهدت يف تركها، وّتذكرت أيامي هبا ولّذايت وشهور 

وهكذا، إذا تفحصنا هذا املقطع من اخلرب سنرصد أّن اللغة تسهم يف  2..."صباي لديها
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عاينة التحّوالت اليت تطرأ وال شك أّن هذه املفارقة تسمح مب. صياغة ثنائية البعث واخلراب
ومن مث فهذا التقاب  سيزيد اللغة خصوبة، فتبدو أكلثر . على الفضاء والزمن و اإلنسان

غري أّن فاعليتها ال تقف عند هذا احلد، و إمنا سينمو النص من خالل .  شاعرية و إحياء
البناء /اهلدم واحلياة/تو بإمكاننا أن نالحظ أنّه ينبين أّوال من التقاب  بني املو .  هذا التضاد

 :و يف هذه احلالة يكون حمصورا يف حق  اجلماد. 
 .خفيت،غرّي،صحاري،جمدبة،فيايف،موحشة،خرائب ،مفزعة احّمت،طمست، -أ     
 .األمن احلسن، األنس، العمران، رسوم،أعالم،معاهد،-ب     

ّول الذي مّس صورة عن التحغري أن دائرة اخلراب تتوسع، و هنا تقدم لنا اللغة      
و يبدو التقاب  . ، فحّلت فيه الوحوش والشياطني والدمار حم  االنسان والنعمةالفضاء

 :اللثاين على الشك  التايل

 .(الفناء،التفرق)أيادي سبأ تبدد مشلهم، فصاروا -الوحوش الغيالن،اجلان، الذئاب،-أ 

 .النعم الفاشية ،(الآللئ)خرائد كالدمى رجال كالليوث،-ب

، سنحدد دائرة ثاللثة جتّسد التحّول من احلياة إىل املوت املادي تعزيزا ملا سبقو      
 :وهو يبدو على النحو اآليت .واملعنوي 

 .حسن منظرها  تشرق إشراق الشمس، املقاصري املزينة، احملاريب املنمقة، -أ

 .فناء  السباع، اهلدم، اخلراب،-ب

مث ، بامللفوظات الدالة على احلياة والنعيم و الالفت يف التقاب  اللثالث هو البداية     
أتبعت مبا يدل على الفناء، وحىت يكون التصوير دقيقا مّت استعمال الصفات الدالة على 

لى اإلشراق و اجلمال يف الوضعية األوىل، وأّما يف الوضعية اللثانية فتّم توظيف أفعال تدّل ع
  ". عّمها ،مشلها"العموم واالنتشار ملث  

ن هذا التصور، سنكون أمام تقاب  رابع بني ما كان وما أصبح، و سيؤدي وضم     
الوظيفة نفسها، ولكن املالحظ هو غلبة األلفاظ اليت تندرج يف القطب الدال على الفجيعة 
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غري أّن الراوي سيختم هذه التقابالت باألثر الذي تركه فيه البني، وكأنّه بذلك .  والفناء
ا تبعا لنهارها يف انتشار وكان ليله: "فقال. حدث بسبب البعد يقّدم نتيجة التحّول الذي

والتقاء عّمارها، فعاد هنارها تبعا لليلها يف اهلدوء واالستيحاش، فأبكى عييّن و ساكنها 
وعليه، فخامتة اخلرب تكشف لنا هيمنة  1." أوجع قليب وقرع صفاة كبدي و زاد يف بالء ليب

و  ،(بكاء العني) ، وآثاره املؤملة على اجلسد(رالنها)على البياض ( اللي )هيمنة السواد 
وعلى هذا األساس، نستطيع القول بأن . ، والروح(بالء ليب)، والعق  (أوجع قليب)القلب 

وهذا التضاد أو ...ذاك أّن التعايش بني املتنافرات مسة طاغية...بنية أساسية"التضاد كان 
يبدو لنا جلّيا أن اللغة  ومن مثّ  2."نصالتقاب  هو العالقة اليت تربط بني خمتلف عناصر ال

 .ويف الوقت نفسه تكتب التحّوالت اليت تطال اإلنسان والفضاء والزمن ،اللغة تتحّول

هو أن لغة الشعر كلثريا ما تأيت سندا للغة اخلرب، " طوق احلمامة"واجلدير باملالحظة يف      
تتملث  يف ترصيع النلثر بالشعر، جيء هبا لغايتني أوهلما مجالية ...أكلثر األشعار"ومن مّث فإّن 

فالشعر دلي  ...قد وقع فعال...واألخرى حجاّجية تتّملث  يف إقناع القارئ بأن هذا احلدث
طوق " ومع ذلك، فإّن الشعر يف 3."على صّحة اخلرب، ولكنه دلي  تابع للخرب ال سابق له

عادة إنتاج يعم  على إنتاج معناه اخلاص مبا ميلث  إ"ال يفقد جمازيته، ب " طوق احلمامة
ومن الطبيعي أن جيع  ذلك الكلمة عنصرا  4."للتجارب النلثرية أو مناسبة للتعليق عليها

 .عنصرا بنائيا يف النص الشعري، ويف اآلن ذاته يكون هلا ارتباط خاص بنص اخلرب

                                                 

 . 111،صطوق احلمامة يف األلفة و األاّلف،رسائ  ابن حزم األندلسيابن حزم، 1
، سنة 1ار ميم ، للنشر،اجلزائرطرابح ملوك،ريشة الشاعر ،حبث يف بنية الصورة الشعرية وأمناطها عند املاغوط ، د 2

 .199،ص8002
حممد القاضي،اخلرب يف األدب العريب،دراسة يف السردية العربية،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،لبنان،كلية  3

 . 919،ص2111،سنة2اآلداب،منوبة،تونس،ط
ة املورد،وزارة اللثقافة لؤي محزة عباس،النلثر وأساليب بناء اخلرب يف كتاب طوق احلمامة البن حزم األندلسي،جمل 4

 . 11،ص1111العراقية،العراق،العدد األول،سنة
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وحىت نتبنّي التالحم الّلغوي بني الشعر واخلرب، نستحضر األبيات الشعرية اليت جعلها       
والبني ": و يف هذا الصدد يقول". البني" ا للخرب السابق الوارد يف هناية بابابن حزم سند

 [.من البسيط:]يوّلد احلنني واالهتياج والتذّكر، ويف ذلك أقول
 

ُْ لـ ُْ لي  ُ  اليوم ُ  عيدـُ  يـ ُ  الغراب ُ  تيـْ
 فـعسى

ُ  ن يُ  ـع ُ  مُ  ـبينه ُ  بينُ  ـي  ُْ قدُ  فـ ُ 
 ـاُ  قفـُ  و

ُ  أ ُْ قد ُ  يلـوالل ُ  ولــقُ  أ  خـىُْ رُ 
   ُ  تهجــل  ُ  أ

 ُ  ـوفىُ  ضي فــقــوقد تأل ى بأال ين

ُ  في ُ  حار ُْ قد ُ  جمُ  ـوالن  ُ  قــفُ  أ ُ 
 فما    ُ  السماء

 ُ  فاُ  نـصرـر مـللتغوي ُ  ال هوُ  يمضي و

ُ  أ ُ  ئاـُ  طـمخ ُ  ـهُ  تخالـ  ُ  خائفــا ُْ وُ 
  ُ  الـجُ  و

 1"دنـفا ُ  أو عاشقا ُ  داـُ  ـموع ُ  اقباُ  أو ر
 

يتوقع مسبقا املعىن مبلفوظ جيع  املتلقي أّن ابن حزم قد صّدر أبياته  إذن، ،من اجلليّ      
 .هو مركز اإلشعاع الداليل" البني"و يف هذه احلالة يصح لفظ  ،الذي سيتلقاه

 :وميكن أن جنسد ذلك على النحو التايل 
 

 البني                                          

 

 ر   لتذكّ احلنني        االهتياج           ا                      
 

وبناء على ذالك، ستكون األبيات حافلة باحلركة النفسية ستتخذ اجتاهني، فاألّول          
ومن هذا املنطلق تتجاوز مجالية الّلغة حدود الكلمة . ينطلق من الداخ ، واللثاين من الذاكرة

                                                 

 .111، 111،صطوق احلمامة يف األلفة و األاّلف،رسائ  ابن حزم األندلسيابن حزم، 1
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إضافية  لتتجّلى من خالل العبارة  مّث  إّن املستوى الرتكييب لألبيات سيكشف لنا دالالت
الذي " ليت"ففي البيت األول مجع ابن حزم بني مقّوم ". البني"ذات صلة بالكلمة النواة 

يكشف التمزق النفسي الذي  وهذا.  اليت  حتي  على الرتجي" عسى"يفيد التمين، و
، حالة احلرية يتقّمصها ولذلك. ميكن حصوله، وما هو مأمول، فهو موزّع بني ما ال يعيشه

الذي وسع انتشاره " اللي " و يتكلثف سواد الصورة مبقوم .يف أفق السماء النجم احلائر 
ل األفعال من خالو الواقع أنّه بإمكاننا، أيضا، رصد حركة متنامية  ".أرخى أجّلته "

وحىت األفعال املاضية قد ." ختال  ميضي، ينقضى، أرخى ،تأىّل،يعيد ،يبني ،أقول،"املضارعة
، أو حبرف ل على الرتتيب والتعقيب بال مهلةالدا" الفاء"فجندها إما مسبوقة حبرف العط

مّا جيع  الشاعر أقرب إىل اليأس  ،إذن تأكيد على حتقق الفع  الفاجعفلثّمة " قد"التحقيق 
ألهّنا يف اجلوهر  ،ء الفاع  اليت تكّررت يف األبياتوهذا ما تفصح عنه أمسا. من األم  

ا قي صيغة املبالغة اليت وردت لداللة جند هلا سندوهذه ا. تصف حرية وضياع من قام بالفع 
ومن هذه الزاوية ستتحّرك الذات العاشقة بني حّدي احلرية اخلوف،واالنتظار . مرّة واحدة 

 :وفجيعة العشق
 

 منصرفا            احلرية .. وال-   
 الشعور بالذنب        خمطئا             -   
       اخلوف        خائفا              -  

 خوف مضاعف                                                
 وجال                   اخلوف  -    
 االنتظار         راقبا موعدا        -    
 .ميومة املرض بالعشق د     عاشقا دنفا          -   

 



 193 

يتجاوز الداللة على " أجّلته"ى أن لفظ غري أن هناك قراءة ثانية  لألبيات الشعرية تر       
حتم  معىن طائر " اللي "الغطاء الليلي األسود ،ليدل على القطيع من بقر الوحش، وكلمة 

 . ، أو فرخ الكروانفرخ احلبارياحلبارى، أو 

من الوحش مقبال  بعد بني حبيبته عنه قطيعا...قد تصور "وبناء على ذلك يكون ابن حزم 
وذلك من غري أن يفّكر بالتحّول عنه أو تركه ولو حلظة .  افرتاسهو حنوه يريد قتله 

وهذا يعين أننا أمام عشق قات ، فالعاشق مصر على أن يلقي بنفسه إىل التهلكة  1."واحدة
 .ا كان من جماز احلب الذي خيرق املألوف اللغويورمبّ  .بسبب من حيب 

ا مسات متنّوعة، وما وقفنا عنده هو هل" طوق احلمامة"يف احلقيقة إّن شعرية اللغة يف      
، فجماليات احلب يف هذا النص، هي األخرى، هذا التنوّع وما دام احلال كذلك ملمح من

 .مفتوحة على مستويات متعّددة، مّا مينحه التمّيز واللثراء الداليل واألسلويب

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 األاّلف ابن حزم األندلسي، دارطوق احلمامة يف األلفة و عفيف نايف حاطوم،مقدمة  1
 .221،ص1111،سنة1صادر،بريوت،لبنان،ط
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 الخاتمة

 

"  طوق احلمامة"أقارب ماهية احلب يف  لقد حاولت من خالل هذه الدراسة أن
موضوعاتيا، و الوقوف يف الوقت نفسه على اجلماليات اليت توّس  هبا ابن حزم للتعبري عن 

والشك أّن ذلك قد أتاح يل الوصول إىل جمموعة من النتائج، وميكن أن . هذه التيمة 
 :أحّددها على هذا النحو 

، و لعّ  مبدأ اجملانسة و املشاكلة من أهّم "مةطوق احلما"شّك  احلب بؤرة مركزية يف  -
مبادئه، إذ إّن احلب ال يقع إاّل بتوافق احملب و احملبوب يف صفات معيّنة، و من مّث فإنّه ال 

و عليه فسمات التوافق تفضي إىل . يقوم على التنافر ألّن التباين بني احملّبني معناه التباعد 
 .نفصال االّتصال، و إذا ما انتفت حتّقق اال

. ويف هذا السياق، فإّن احلب عند ابن حزم ال يأيت من األجسام، و إمنّا يأيت من النفوس_ 
 . وتبعا لذلك فاألجسام هي وسائط تسمح للنفوس بالّتقارب أو الّتباعد 

و لذا فهذا االتصال هو يف األساس حنني جزء من الّنفس إىل جزئها اآلخر، و باألحرى 
و هذا يرّسخ منظور ابن حزم الذي يرى أّن اتصال الّنفوس . فقود شوقها إىل شطرها امل

 . املنقسمة يف عاملها العلوي يقوم على املشاكلة 
احلب عند ابن حزم من االستحسان  و فضال عن احلب العلوي الروحاين قد يبدأ - 

  اجلسدي، و هذا يعين أّن الصورة احلسنة مدخ  مهّم لوقوع احلب، ب  إّن اجلسد اجلمي
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قد ينزاح عن اسرتاتيجية اجلمال الكام  إىل الّداللة على الغواية فيتحّول إىل عائق بعدما  
 . كان مدخال للعشق 

ومع ذلك فابن حزم قد فّرق بني احلب و الشهوة، و حّدد املسافة الفاصلة بني الروحي  -
 . و اجلسدي، و خباصة ملّا رفض فكرة التعّلق بشخصيتني يف وقت واحد 

د ابن حزم يّتخذ من العّفة سببا من األسباب اليت حتفظ دميومة احلب، و تسمو كما جن-
به إىل أعلى  املراتب، و باألخّص أنّه من جهة وسيلة للّسعادة اليت حيقّقها الزّواج ، و من 

 . جهة ثانية غاية نبيلة ألنّه جيّسد منطا إنسانيا رفيعا ال يتعّدى فيه احملبوب حدوده 
وية فالعّفة عند ابن حزم ضابط أساسي لفع  احلب، أي أّن ابن حزم قد و من هذه الزا

و من مّث يكون قد وضع حّدا بني احلب       و . اهتّم بتحلي  اجلانب السلوكي يف احلب 
 . اجلنس، و بني العفة و الشهوة 

ب كما اقرتح ابن حزم عالمات للحب، و هي اليت حتّدد طبيعة التواص  الوجداين بني احمل  -
و احملبوب، و يتقّدمها إدمان النظر، مّث يتلوها االضطراب اجلسدي، و تغرّي لون احملب، و 

 . أشكال أخرى يعرّب من خالهلا عن املعاناة 
مّث إّن فع  احلب ال يتّم إاّل بتحقق أطرافه، و باألخص احملب و احملبوب، حيث حّدد  -

(  احملبوب)و إن جع  الطرف اللثاين صفات هلما، كما بنّي دورها يف إجناز جتربة احلب، 
 .يتمّيز عن احملب يف حرية املشاركة الوجدانية 

والظاهر أّن ابن حزم حينما حتّدث عن احلب مل يتحّدث عن فع  ميتلك اإلنسان  -
و . أسباب تصّرفه، ب  اعتربه فعال سالبا لإلرادة رغم خاصية املشاكلة بني احملب واحملبوب

وعة من أسباب التواص  و توطيد احملّبة بينهما، و قد حصرها يف هذا اإلطار عرض جمم
 .النظر ، املراسلة و السفري : فيما يلي 

و بناء على ما تقّدم كان للثنائية القرب و البعد حضور بارز، حيث إهّنا تأّسّست على  -
و ميكن أن نستشف ذلك من خالل حديث ابن حزم عن . عنصري الوص  و اهلجر 

 . أنواع اهلجر و البني ضروب الوص ، و 
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و مل يهم  أيضا الظروف احمليطة باحملّبني، سواء اليت تسهم باإلجياب أو بالسلب يف  -
و هذا يعين أّن احلب يف تصّور ابن حزم ليس جتربة نفسية فقط، و إمّنا يتمّيز  . جتربة احلب 

لرقيب ، ا: ولذا حتّدث عن الرقابة، وجع  من آفات احلب . كذلك ببعده االجتماعي 
 . العاذل ، و الواشي 

و ارتبطت جتربة احلب عند ابن حزم بظاهرة احلنني ألهّنا مؤشر على احملبوب البعيد،   و  -
من جتّلياهتا التعّلق الّشديد بالزمن املاضي، و بأماكن حمّددة، و باألخص اليت حتي  على 

 .احلب املستحي  رغم جتّذره يف الذاكرة 
 
طوق "عّما سبق، من أشكال استحضار احلبيبة، و إن كان يف  و يعّد الطيف، فضال -

يّتخذ صورا متنوعة، فكما يدل على خوف األرواح من الرقيب على لقاء  " احلمامة
 .األبدان، يدل أيضا على السعادة و الراحة الروحية 

إىل بعض احلاالت و األمراض النفسية  و " طوق احلمامة"و نلفي ابن حزم قد أشار يف  -
وهذه الوضعية، قد تفضي .جلسمية واليت غالبا ما تكون نامجة عن قمع احلب وكتمانه ا

 .باحملّبني إىل اجلنون أو املوت
غري أّن ك  هذا ال يكشف عن نظرة ابن حزم إىل احلب فحسب، ب  يوّضح حىّت  -

 .آليات تلقيه يف اجملتمع األندلسّي املتنوّع اللثقافات واألجناس
ن موضوعة احلب تتعّدى أن تكون أفكارا تعكس منظور ابن حزم وتبنّي يل أيضا أ -

يتمّيز " طوق احلمامة"للعالقة العاطفية بني احملّبني، حيث إهّنا ال ختلو من مجالية  جعلت 
 . عن غريه يف التعبري عن هذا املوضوع 

املفتاح األساس لتلمس " طوق احلمامة يف األلفة و األاّلف "و هلذا كان العنوان  -
اليات هذا النص، و باألخص أن هناك عالقة تكاملية بينهما، ضف إىل ذلك أّن مج

العنوان بصيغته الرتكيبية أو ما حيمله من دالالت كشف عن ثرائه الداليل الذي يشحذ 
 .و من مّت استوقفتنا فيه معاين اجلمال، الكمال،  الدوام والطاعة. بفعالية القراءة التأويلية 
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" املأدبة"و " احلدائق"و " الزهرة"ونصوص " طوق احلمامة"النصي بني مّث إّن التفاع  -
جع  من التناص إجراء فّعاال الستكشاف املمارسة التناصية اليت تتيح للمتلقي بأن يقف 

ولذا تناولت هذا املوضوع من جانبني، . على الكيفية اليت أنتج بواسطتها نص ابن حزم 
" طوق احلمامة"لقراءات اليت قاربت التفاع  النّصي بنيفأّما اجلانب األول فقد استند إىل ا

البن "     الزهرة"وأّما اجلانب اللثاين فقد رصد بعض جتلّيات متلث  ابن حزم لنص". الزهرة"و
 .داود
وبناء على ما سبق استطعت أن أهتدي إىل أّن أشكال التناص قد تراوحت بني املماثلة  -
وهذا يوّضح حيوية التفاعالت بني .  املشاهبة و املخالفة واملخالفة، و املزواجة بني( احملاكاة)

 .والنص السابق قالنص الالح
فاعلية للفضاء إذ جتاوز حضوره اجلغرايف فأصبح " طوق احلمامة"و ملست، أيضا، يف  -

ويف الوقت نفسه متيز بتنّوعه، . حالة إنسانية، وخباصة حينما يغدو حاضنا لتجربة العشق 
غري حمّدد املالمح، ومرة ثانية واقعيا تارخييا، ومرة ثاللثة أليفا، ب  بدا كذلك فكان مرة جمهوال 

 .وفضال عن ذلك فقد أسهم يف إنتاج املعىن . معاديا 
واحلقيقة أّن التجسيد األمسى جلماليات احلب عند ابن حزم هو شعرية اللغة بوصفها  -

وانطالقا . احها وتعّدديتها ، وخباصة من خالل انفت"طوق احلمامة "الوجود الفعلي لنص 
غري أن حوارية . من هذا املنظور زاوجت بني الرتاثي والواقعي، وبني املباشرة واالنزياح 

 .         هي من جعلته أكلثر انفتاحا" طوق احلمامة "الشعري والسردي يف 
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 .1 العلمية،بريوت،لبنان،ط الكتب
النشار :ودراسة طوين،ترمجةاألفالطونية،املأدبة أو يف احلب األفال األصول:أفالطون_ 6

الشربيين،دار املكتبة اجلامعية،االسكندرية،سنة  علي سامي،األب جورج شحاتة،عباس
2111. 

 املعارف،القاهرة، إبراهيم،دار الفض  أبو حممد حتقيق:الديوان :القيس امرؤ _ 7 
 .2191 ،سنة 9مصر،ط

 املصابيح،ج شكاةم:اهلل عبد العمري،أبو الخطيب اهلل عبد بن التبريزي،محمد_ 3
 ،سنة 1 اإلسالمي،بريوت،لبنان،ط األلباين،املكتب الدين ناصر حممد:  ،حتقيق1

2119. 
 .الشهاب،باتنة،اجلزائر سامل،دار رشاد حممد حتقيق:احملبة يف قاعدة:تيمية ابن_ 9

 .2119املعارف،القاهرة،مصر،سنة  مثار القلوب يف املضاف واملنسوب،دار:الثعالبي_11
 ،سنة 2 التقدم،مصر،ط رسائ ،مطبعة ،جمموعة"والنساء العشق يف" رسالة:ظالجاح_ 11

 .  هـ2111
 .2111 والنشر،بريوت،لبنان،سنة للطباعة بريوت الديوان، دار: بثينة جميل_12
  عزيز حممد:،حتقيق املشتاقني ونزهة احملبني روضة:القيم الجوزية ابن_13

 .هـ2112،سنة2ملكرمة،السعودية، طا والتوزيع،مكة للنشر الفوائد عامل مشس،دار
واجلنان،من أشعار أه  األندلس وديوان بين فرج  احلدائق:الجياني،أحمد بن فرج_14
، مجعه ورتبه وشرحه حممد رضوان الداية،نادي تراث اإلمارات العربية "جّيان"شعراء

 .1111ظيب،سنة  املتحدة،أبو
قتبس يف ذكر والة األندلس، جذوة امل:الحميدي،أبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر_ 15

 .2111الدار املصرية للتأليف والنشر،القاهرة،مصر،سنة 
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النصف األول من كتاب :ابن داود،أبو بكر محمد بن أبي سليمان األصفهاني_ 16
الزهرة،نشره لويس نيك  البوهيمي،إبراهيم عبد الفتاح طوقان،مطبعة اآلباء 

 .2111،سنة 2اليسوعيني،بريوت،لبنان،ط
 إبراهيم:النصف اللثاين من الزهرة،حتقيق:بن داود ،أبو بكر محمد  األصفهانيا_17

،سنة 2القيسي،منشورات وزارة اإلعالم،اجلمهورية العراقية،ط محودي السامرائي،نوري
2119.  

خمتار الصحاح، حتقيق أمحد إبراهيم  :الرازي، محمد بن أبي بكر ابن عبد القادر_ 13
 .1119، اجلزائر، ةريوت، لبنان، دار األصالزهوة، دار الكتاب العريب، ب

 .أساس البالغة، ، مكتبة لبنان، بريوت،لبنان: الزمخشري_19
 فاعور،دارالكتب حسن علي:حتقيقالديوان،:سلمى أبي بن زهير_21

 . 2122 ،سنة 2العلمية،بريوت،لبنان،ط
 ،سنة1،طاملعارف،مصر دنيا،دار سليمان: التنبيهات،حتقيق و اإلشارات:سينا ابن_ 21

2111. 
 أمحد:بالوفيات،حتقيق الوايف:الصفدي،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل_ 22

 .1111مصطفى،دار إحياء الرتاث،بريوت،لبنان،سنة  ،تركي األرناؤوط
 شاكر،مؤسسة حممد أمحد:  ،حتقيق21 ج ن،آالقر  تأوي  يف البيان جامع:الطبري_23

 .1111 ،سنة 2 الرسالة،بريوت،لبنان،ط
 ،سنة 2املعرفة،بريوت،لبنان،ط طماش،دار محدو:حتقيقالديوان،:العبد بن طرفة_24

1111. 
 الكتب إحياء طبانة،دار بدوي ،حتقيق1جالدين، علوم إحياء:حامد الغزالي ،أبو_ 25

 .العربية،مصر
هدي املخزومي  م:،حتقيق1كتاب العني، ج: الفراهيدي ،الخليل بن أحمد_ 26

 .ار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، د،إبراهيم السامرائي
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مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة :،حتقيق 2القاموس احمليط، ج:الفيروز أبادي_ 27
حممد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، : الرسالة،إشراف 

 . 1119بريوت، لبنان، سنة  
زريق،املكتبة العصرية، بريوت،  الرسالة القشريية، حتقيق معروف مصطفى: القشيري_ 23

 . 1111لبنان ،سنة 
 املصطاوي،دار الرمحن عبد ،شرحهالديوان:(لبنى قيس) ذريح بن قيس_29

 .1111 ،سنة1املعرفة،بريوت،لبنان،ط
 للنشر طيبة سالمة،دار حممد بن سامي ،حتقيق 1 العظيم،ج القرآن تفسري:كثير ابن_31
 . 2111 ،سنة  1التوزيع،الرياض،السعودية،ط و

أبو احلسن بن احلجاج القشريي النيسابوري،صحيح مسلم، : مسلم_ 31
 .حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان:حتقيق:1ج
، سنة 2،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان  ط1لسان العرب، ج:ابن منظور_ 32

2111. 
 اهلالل،بريوت،لبنان،سنة مكتبة بوملجم،دار علي:الديوان، حتقيق: الذبياني النابغة_ 33

1112  
  السنن من اخلراساين،اجملتىب علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو:النسائي_ 34
 املطبوعات أبوغدة،مكتب الفتاح عبد:  ،حتقيق1 ،ج(للنسائي الصغرى السنن) 

 .2111 ،سنة 1 اإلسالمية،حلب،سوريا،ط
 المـراجـع

النص الروائي،دراسة،الدار العربية  بنية:إبراهيم،خليل_35
 .211121للعلوم،ناشرون،بريوت،لبنان،منشورات االختالف،اجلزائر،ط

ابن حزم األندلسي املفكر الظاهري املوسوعي،الدار املصرية للتأليف :  إبراهيم، زكريا_36
 .و الرتمجة،القاهرة،مصر
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 .صرمشكلة احلب،دار مصر للطباعة،القاهرة،م: إبراهيم، زكريا _37
 .2،2111اآلداب،بريوت،لبنان،ط البدايات،دار كالم:أدونيس_ 33
 ومقارنة،دار وتفسري العريب،عرض النقد يف اجلمالية األسس:الدين إسماعيل،عز_39
 . 2111 العريب،القاهرة،مصر،سنة الفكر
جنم عبد اهلل :تارخيية،ترمجة نظرية العشق عند العرب،دراسة:أنيتا غفن،لويس_41

 .عارف،القاهرة،مصرمصطفى،دارامل
جورج  :،ترمجةم شاعرية التأمالت الشاردة شاعرية أحالم اليقظة،عل:باشالر،غاستون_41

 .2112،سنة 2.سعد،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،لبنان،ط
علي جنيب :املاء واألحالم،دراسة عن اخليال واملادة،ترمجة:باشالر،غاستون_42

 .1111،سنة 2.نيس،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،لبنان،طأدو :إبراهيم،تقدمي
،املركز اللثقايف (الشخصية -الزمن -الفضاء) بنية الشك  الروائي:بحراوي،حسن_43

 .2111،سنة 2العريب،الدار البيضاء،املغرب،ط
 وظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي عند جنيب حمفوظ،دراسة:بدري،عثمان_44

 .1111للنشر والتوزيع،اجلزائر،سنة  تطبيقية،موفم
 نظري ،دار2اإلسالم، ج وصدر اجلاهلية يف العرب أدباء:البستاني،بطرس_ 45

 .2111 عبود،بريوت،لبنان،سنة
 املعاصرة،منشورات النقدية املناهج ضوء يف الصويف اخلطاب حتلي : آمنةبلعلى،_46

 .1111 ،سنة2االختالف،اجلزائر،ط
 الكتاب احتاد احلديث،منشورات العريب النقد ضوء عذري،يفال الشعر:بلوحي،محمد_47

 .1111العرب،دمشق،سوريا،سنة
 للنشر األمان املعاصرة،دار النقدية املناهج يف:بوحسن،أحمد_43

 . 1111 ،2 والتوزيع،الرباط،املغرب،ط
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خلي  أمحد خلي ،دار الطليعة :مداخ  الفلسفة املعاصرة،ترمجة:جماعة من المؤلفين_49
 .2111،سنة 2.ة والنشر،بريوت،لبنان،طللطباع
مدخ  إىل مناهج النقد األديب،اجمللس الوطين لللثقافة والفنون :جماعة من المؤلفين_51

 .2111،سنة 112واآلداب،عامل املعرفة،الكويت،
 احلرف املناه ،دار الغزل،دار:حسن اهلل الدين،عبد جودت،فخر_ 51

 .العريب،بريوت،لبنان
 .2111  املعارف،مصر،سنة وآثاره،دار ظ،حياتهاجلاح:الحاجري، طه_52
 العصر من حمللة وقصائد عاّمة مجالية واألدب،مقدمات النقد يف:الحاوي، إيليا_53

  2111 ،سنة 9اللبناين،بريوت،لبنان،ط الكتاب ،دار2اجلاهلي،ج
 العصر من عامة،مقطوعات مجالية واألدب،مقدمات النقد يف:الحاوي،إيلي ا_54

 .2111،سنة9.اللبناين،بريوت،ط الكتاب ،دار1موي، جواأل اإلسالمي
 حماضرات يف الشعر األندلسي يف عصر الطوائف،منشورات: حجاجي ،حمدان_ 55

 .1112زرياب،اجلزائر،سنة 
املنهج املوضوعي نظرية وتطبيق،املؤسسة اجلامعية للدراسات :حسن، عبد الكريم_56

 .2111والنشر والتوزيع،بريوت،لبنان،سنة 
 .1ألوان،دار املعارف،القاهرة،مصر،ط: ين، طهحس_ 57
 .  1111، 2حتت مشس الفكر، دار قرطبة ، احملمدية، اجلزائر ،ط: الحكيم، توفيق_53
 . 2رحاب،اجلزائر،ط الروحية،مكتبة تربيتنا:حوى، سعيد_59
إشكالية احلب يف احلياة الفكرية و الروحية يف اإلسالم، : عبد الحميد خطاب،_ 61

 .1111بوعات اجلامعية، اجلزائر،  ديوان املط
 اجلاهلي،دار الشعر يف اجلمايل،رؤية النقد يف:محمود ،أحمدخليل_61

 .2111 ،2املعاصر،بريوت،لبنان،ط الفكر الفكر،دمشق،سوريا،دار
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الدال،الدار العربية  النص،من بنية املعىن إىل سيميائية نظرية:خمري،حسين_62
 .1111،سنة 2ت االختالف،اجلزائر،طللعلوم،ناشرون ،بريوت،لبنان،منشورا

فلسفة احلب و األخالق عند ابن حزم األندلسي،دار : الدباس ،حامد أحمد_63
 .2111،سنة 2اإلبداع،عمان،األردن،ط

 والفنون لللثقافة الوطين اجلديد،اجمللس والنقد القدمي شعرنا:أحمد رومي ة،وهب_64
 .2111 ،سنة111 واآلداب،الكويت،رقم

دلي  الناقد األديب،املركز اللثقايف :ان،البازعي،سعدالرويلي،ميج_65
 .1111،سنة 1.العريب،بريوت،لبنان،الدار البيضاء،املغرب،ط

سد والصورة واملقدس يف اإلسالم ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، اجل :الزاهي ،فريد_66
 .2111سنة  ،املغرب ، بريوت لبنان

 العصر حىت العربية للقصيدة الفين التطور يف سةالعربية،درا الشعرية:الدين السد،نور_67
 .2119 اجلامعية،اجلزائر،سنة املطبوعات العباسي،ديوان

املكان يف الشعر األندلسي من الفتح حىت سقوط :السبهاني،محمد عبيد صالح_63
 .211111.اخلالفة،دار اآلفاق العربية،القاهرة،مصر،ط

 العربية النهضة اجلاهلي،دار األدب قضايا يف ونصوص دروس:الشرقاوي،عفت_69
 .والنشر،بريوت،لبنان للطباعة
 ومكتبة دار ،منشورات القرآن يف احلب: الشريف،محمود ابن_71

 .2111 ،سنة 2اهلالل،بريوت،لبنان،ط
دية من فلسفات التأوي  إىل نظريات القراءة، دراسة حتليلية نق: شرفي، عبد الكريم_71

ريوت ، لبنان ، منشورات ، ناشرون ،بار العربية للعلوميف النظريات الغربية احلديلثة، الد
 . 1111،سنة  2، ط االختالف، اجلزائر
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 وحتلي  الفنية،القدامة والصورة اجلاهلي اإلبداعي اخلطاب:اإلله الصائغ،عبد_72
 . 2111 ،2البيضاء،املغرب،ط العريب،الدار اللثقايف النص،املركز

,  1 لبنان،ط, بريوت, العودة القدمي،دار نالشعر  جديدة قراءة:الصبور صالح،عبد_ 73
 .  2111  سنة
 الضياء،قسنطينة،قصر التفاسري،دار صفوة:علي محمدالصابوني،_74

 . 2111 ، 9الكتاب،البليدة،اجلزائر،ط
 .1.املعارف،مصر،ط اإلسالمي،دار العريب،العصر األدب تاريخ:ضيف،شوقي_75
 .2111 ،سنة2.اللبنانية،ط ملصريةا العرب،الدار عند العذري الغزل:ضيف،شوقي_76
 اخلرب،دراسة يف طوق احلمامة البن حزم،دار اهلدى للنشر بنية:عبد الواحد،عمر_77

 .1111والتوزيع،املنيا،مصر،سنة 
املنهج املوضوعي يف النقد األديب،دراسة،منشورات احتاد الكتاب :عزام،محمد_73

 .2111العرب،دمشق،سوريا،سنة 
 اإلعجازي،ديوان السرد جلمالية توصيفية القرآين،مقاربة اباخلط:عشراني،سليمان_79

 . 2111 اجلامعية،اجلزائر،سنة املطبوعات
 اجلاهلي،دار العصر يف وتارخيه العريب األدب:هاشم عطية،محمد_31

 . 2111 الفكرالعريب،مصر،سنة
ق املرئية،قراءات يف شعرية القصيدة احلديلثة،دار الشرو  الداللة:جعفر العالق،علي_31

 .1111،سنة 2للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط
النقد املوضوعايت،شركة باب  للطباعة والنشر :علوش،سعيد_32

 .2111،سنة 2.والتوزيع،الرباط،املغرب،ط
 والنشر للطباعة الرازي الكرمي،دار القرآن يف احلب:طالل محمدبن  غازي،بن_33

 . 1121 ،سنة 1والتوزيع،عمان،األردن،ط
 . 2111 ،سنة1اللثقافة،بريوت،لبنان،ط حمللة،دار جلاهلية،مناذجا:جورجغريب،_34
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جامعة الدروس العربية،دار الفكر للطباعة والنشر :الغالييني،مصطفى_35
 .1111والتوزيع،بريوت،لبنان،سنة 

 .النشر،مصر و للطباعة مصر هنضة اجملنون،دار و ليلى:هالل غنيمي ،محمد_ 36
عريب،دراسة يف السردية العربية،دار الغرب اخلرب يف األدب ال:القاضي،محمد_37

 .2111،سنة2اإلسالمي،بريوت،لبنان،كلية اآلداب،منوبة،تونس،ط
 ،سنة 22 الشروق،بريوت،لبنان،القاهرة،مصر،ط القرآن،دار ظالل يف:قطب، سيد_33

2119. 
املكتبة احلب واإلعراب،دراسة موازنة بني حنو اجلنان وحنو اللسان،: كش اش ،محمد  _39
 .2111،سنة2صرية،صيدا،بريوت،لبنان،طالع
 
 

احملرم اللغوي يف ضوء اللثقافة العربية ، املكتبة العصرية ،بريوت ، : كش اش ،محمد_91
 . 1119، سنة  2لبنان ، ط

واالرتياب،دار توبقال للنشر،الدار  األدب:كيليطو،عبد الفتاح_91
 .1111،سنة 2البيضاء،املغرب،ط

عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقال للنشر،الدار :م،ترمجةآد لسان:الفتاح كيليطو،عبد_92
 .2119،سنة 2البيضاء،املغرب،ط

 مصطفى: ترمجة(  منوذجا العذري الشعر)  العريب الغزل سوسيولوجيا:لبيب الطاهر_ 93
 . 2111 البيضاء،املغرب،سنة املقاالت،الدار عيون الطليعة،منشورات املسناوي،دار

نص السردي من منظور النقد األديب،املركز اللثقايف بنية ال: لحمداني،حميد_94
 .1111،سنة1العريب،الدار البيضاء،املغرب،بريوت،لبنان،ط

سحر املوضوع،عن النقد املوضوعايت يف الرواية والشعر،منشورات :لحمداني،حميد_95
 .2111،سنة 2.دراسات سال،ط
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 اإلسالمية،املطبوعاتمن الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة :مرحبا،محمد عبد الرحمن_96
 .2111،سنة 1اجلامعية،اجلزائر،منشورات عويدات،بريوت،لبنان،باريس،فرنسا،ط
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ملخص

ا مفھوم الموضوعاتیة لغة و اصطالحا من خالل متناول المدخل 
أّسسوا  للمنھج و عند بعض النقاد الذینورد في بعض القوامیس الغربیة،

ا لتھأظھر موضوعة الحب كما تمثفالفصل األولأّما الموضوعاتي،
ثم طبیعة الحب في انطالقا من المعاجم العربیة،الثقافة العربیة اإلسالمیة

فالحب في القرآن الكریم، وكان من المھم مالمسة سمات الشعر الجاھلي،
ابن ي، وبعض مفاھیم الحب عند الجاحظ، أبو حامد الغزالي،الغزل العذر

.ابن سینا، وابن تیمیةالقیم الجوزیة، 
تناول األبعاد التي شكلت فلسفة ابن حزم حول تیمة الفصل الثانيو
من خالل ما رصده من عالمات الحب ومعانیھ وأعراضھ .الحب

الفصل الثالث عاین التجلیات الجمالیة للعنوان ثّم و.وأحوالھ ومكابداتھ 
البن "طوق الحمامة"التناص من خالل التفاعل النصي الحاصل بین 

فضال عن نصوص أخرى مثل البن داود األصفھاني،"الزھرة"حزم و
كما درس .ألفالطون"المأدبة"وألحمد بن فرج الجیاني"الحدائق"

فضاءات الحب بوصفھا مكونا أساسیا للخبر الذي غطى مساحة مھمة من 
وأیضا ألنھا الحیز الذي ُتقدم لنا من خاللھ تجارب .نص طوق الحمامة 

ة في بعض المستویات اللغویة البارزّینفبشعریة اللغة،ثم درس.الحب
، وباألخص الثراء الداللي للمعجم اللغوي النص ببعدیھ النثري والشعري

.الذي یوحي باالنفتاح والتنوع

:المفتاحیةالكلمات 

ماھیة ؛ابن حزم األندلسي؛طوق الحمامة؛ تیمة الحب؛الموضوعاتیة
؛البن داود"الزھرة"؛ألفالطون"المأدبة"؛الحبجمالیات ؛الحب

.شعریة اللغة؛فضاءات الحب


