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ادللخص
اشتهر ابن زيدكف بعدد من ادلواىب الشخصية كاالدبيو ؛ كيعد منوذجا لتكامل ىذه ادلواىب كاخلصاؿ يف
نتاجو األديب من جهة ,كيف حياتو ألعمليو من جهة اثنيو.كقد بقى لنا من أاثره االدبيو ديواف شعر,
كرسالتاه  5أجلديو كاذلزلية ؛ كنتف أخرل من رسائلو ؛ كىي على قلتها تسوغ لو ادلكانة ادلرموقة اليت كصل
إليها يف زمانو  ,كاليت احتفظت هبا ذاكرة التاريخ السياسي كاالجتماعي كاألديب يف األندلس كادلشرؽ
معا .كانطالقا من ىذا فاف الدراسة حتاكؿ الكشف عن الشعرية كجتلياهتا يف الرسالة "اجلدية" كأتثريىا
فيها؛كذلك ابلوقوؼ عند بعض عناصر الشعرية اليت تقرب لغة الرسالة من لغة الشعر ,كتكسبها أبعادا
فنية زلملة بدالالت رلازية كأمهها 5االضلراؼ كالتشبيو كالتلميح.
كلمات مفتاحيه 5ابن زيدون ,رسالته ,الشعرية.
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Abstract
Ibn Zaydoun is known for a number of personal and literary talents; The prestigious
status of his time, which was preserved by the memory of political, social and literary
history in Andalusia and the Levant. Based on this, the study attempts to reveal the
poetic and its manifestations in the message "seriousness" and its impact; And by standing
at some elements of poetry, which brings the language of the message of the language of
poetry, and gain technical dimensions loaded with metaphorical connotations and the
most important: deviation and analogy and hint.
Key words: Ibn Zaydoun, His message, The poetic.

ادلدخل:
كىو أبو الوليد امحد بن عبد هللا بن غالب بن زيدكف ادلخزكمي ,القرشي ,القرطيب .كأبوه -الذم كاف أكؿ
أساتذتو -من فقهاء مدينة قرطبة ادلعدكدين يف زمانو  ,كمن ذكم النفوذ لدل ألدكلو األموية .
يف بيئة مالئمة ,كيف ظل أسرة علمية  ,ذات مكانة اجتماعية نشا ابن زيدكف كتعلم  ,كتدرج بني لداتو
يف علومو ,كيف ظهور شخصيتو .فقد لفت إليو االنتباه بذكائو كفطنتو  ,كمعرفتو بفن الكتابة الديوانية ,
كبراعتو يف نظم الشعر  ,ككياستو يف ربط العالقات مع الناس.
ككانت ادلدة اليت عاش فيها ابن زيدكف مدة صعبو على األندلس  5فحني كلد ابن زيدكف كاف احلكم
حتت قبضة أسرة احلاجب ( ادلنصور ) ابن أيب عامر ككانت اخلالفة األموية قد آلت إىل شكل خارجي
صورم .كما لبثت للفتنو أف ذرت قرهنا ابنقضاء دكلة العامريني ,ككانت الفرتة بني (044ك 044ق )
فرتة قاسيو كثر فيها اخللفاء األمويوف  ,كتدخل بعض احلسنني الواردين من ادلغرب يف بعض ادلناطق
كأقاموا ألنفسهم دكيلة ,كاستطاؿ بعض الوالة كالقادة كسيطركا على بعض ادلناطق ,كيظهر يف شعر ابن
زيدكف يف ىذه ادلدة منذ( نبوغو يف الشعر إىل ىجرتو من قرطبة إىل اشبيلية) اثر موقفني مهمني يف
حياتو.
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احدمها 5دخولو السجن ( اقل من سنتني ) يف قضيو حقوقيو على يد قاضي متشدد إىل أف صلا من
السجن ابلفرار(أك مبساعدة أيب الوليد بن جهور مبا يشبو الفرار) .
والثاين 5إعجابو ابألمرية االمويو كالدة بنت ادلستكفي  ,كقد كصفت ابلكياسة كالذكاء كقوة الشخصية,
كادلشاركة يف األدب (نظم الشعر.)1
كانت ثقافة ابن زيدكف كاسعة حيث يعد كاحد من األدابء الذين أتقنوا ادلنظوـ كادلنثور كراعوا القوانني
اخلاصة لكل منهما  ,كقد جتلت مالمح اللغة الشعرية عنده عندما نظم الشعر حيث حتاكؿ ىذه الدراسة
الكشف عن اللغة الشعرية كجتلياهتا يف رسالتو " اجلدية" كإظهار البعد اجلمايل ذلا
الشعرية كما يرل علي العالؽ" حبث مؤمل عن اجلديد  ,كمغامرة يف اللغة كمعها ,كىي أيضا اضلراؼ
أبساليب القوؿ عن شيوعو كمالوفيتو إىل أفق سلتلف يتأسس على لذة الغرابة ,كصدمة ادلفاجأة" . 2
كىي كما يقوؿ انظم حسن " زلاكلة كضع نظرية عامة كرلردة ك زلايثة لألدب بوصفو فنا لفظيا ,أهنا
تستنبط القوانني اليت يتوجو اخلطاب اللغوم مبوجبها كجهة أدبية" . 3
كىي مصطلح قدمي جديد يف الوقت نفسو  ,كترجع أصولو إىل أرسطو يف شعرايتو , 4كإشاراتو الدقيقة
إىل األنواع األدبية كخصائص كل منها ,كتفاعلها مع بعضها بعضا ,كقولو مثال " أف كثريا من الصيغ
الشعرية اليت توفرت يف اخلطابة مكنتها من التأثري أكثر ,مثل التمويو الذم يدركو السامع فيما بعد,
كتكرار األلفاظ أجملازيو ,كاالستعارة ادلقبولة كالتقابل كالطباؽ كاألمثاؿ كصيغ ادلبالغة "5

- 1الداية ,دمحم رضواف 5يف االدب االندلسي  ,دار الفكر ,دمشق  , 4444 ,ص214

-2العالؽ ,علي 5الداللة ادلرئيه:قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة,ط,1دارالشركؽ,عماف,4444,ص24

 -3انظم,حسن5مفاهيم الشعرية:دراسة مقارنةيف االصول وادلنهج,ط,1ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر,بريكت,4442,ص11
 -4انظر5نفسو ص22-41
 -5ارسطوطاليس5فن اخلطابة,ترمجة5عبد اللرمحن بدكم,ط,4دار الشؤكف الثقافيو,بغداد,1431,ص441
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كاللغة الشعرية كما يرل جاف كوىن ىي انزايح عن مستول اللغة العادم,فكل صورة خترؽ قاعدة من
قواعد اللغة أك مبدأ من مبادئها ,كىذا االنزايح زلكوـ بقانوف جيعلو سلتلفا عن غري ادلعقوؿ,1كال يتم
اخلطاب األديب إال إذا استخدـ مبدعو أساليب بالغية سلتلفة  5كاالستعارة كالتشبيو
كاإلحياء.......كغريىا.
كىذه األساليب غايتها االبتعاد عن السطحية كادلباشرة يف توصيل ادلعىن للمتلقي من جهة كتوسيع
الداللة كتعميقها من جهة أخرل؛ كلذا فهي حباجة إىل قارئ صاحب كفاية "يثار كعيو عندما يصادؼ
كسرا لنظاـ اللغة كتشوشا دلا ىو اثبت يف ذىنو كيتولد عنده حساس ابلدىشة ك ادلفاجأة يف الالمنتظر
كالالمتوقع".2
مالمح اللغة الشعرية يف الرسالة:

أوال :االحنراف
االضلػ ػراؼ اللغ ػػوم كيس ػػمى يف البالغ ػػة العربي ػػة القددي ػػة الص ػػورة البالغي ػػة كى ػػو كح ػػده ال ػػذم ي ػػزكد الش ػػعرية
مبوضػوعها احلقيقػي ,3كاعتربىػا كػوىن العنصػػر الػذم" يكػوف اخلاصػية األساسػػية للغػة الشػعرية" .4كقػد أكػػد
لػػويس أمهيتهػػا كمقػػدرهتا يف التعبػػري عػػن االنفعػػاالت القويػػة بقولػػو " ىػػي اللغػػة الطبيعيػػة للحػػاالت ادلت ػػوترة
كلإلاثرة؛ألهنا دتكن اإلنساف من التعبري عن االرتفاع يف مستول ادلوقف العنيف الذم يثريه"

5

كق ػػد أكرد اب ػػن زي ػػدكف يف رس ػػالتو رلموع ػػو م ػػن االضلراف ػػات  5ك ػػاضلراؼ ادلس ػػند ع ػػن ادلس ػػند إلي ػػو  ,كالص ػػفة
كادلوصػوؼ  ,كادلضػاؼ كادلضػاؼ إليػو ,جسػدت كعػربت بعمػق شػديد عػن انفعاالتػو كمشػاعره ,يقػوؿ" إين

- 1كوىن,جاف5بنية اللغة الشعرية,ترمجة5دمحم الويل ,ط,1دار توبقاؿ,1431,ص4-1
- 2راببعة,موسى 5االسلوبيه:مفاهيمهاوجتلياهتا,ط,1دار الكندم,4442,ص61
- 3كوىن,جاف 5بنية اللغة ,ص04
 4نفسو ,ص 143

- 5لويس,سيسل5الصورة الشعرية,ترمجة 5امحد نصيف كاخركف,دار الرشيد ,بغداد,1434,ص112
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وان سل ل للل ت –أعل ل ل ل هللا-ل ل ل للاس إنعامل ل ل ل ,وعطلت م ل ل للن حل ل ل للي إيناسل ل ل ل  ,و اظم ل ل للا

إىل ب ل ل للرد

إسعاف ,وغضضت ع طرف محايت ,ونفضت يب كف حياطت ......ألجتلد"1
إف االضلرافات الواردة يف النص كادلتمثلة يف اضلراؼ ادلضاؼ إليو عن ادلضاؼ كما يف الرتاكيب اآلتية5
( لبػػاس أنعامػػك ,حلػػي إيناسػػك ,بػػرد إسػػعافك ,طػػرؼ محايتػػك ,كػػف حياطتػػك) تشػػتمل علػػى ضػػمريم
ادلػػتكلم كادلخاطػػب متجػػاكرين ؛ لتصػػور العالقػػة بينهمػػا ,أم بػػني ابػػن زيػػدكف كابػػن جهػػور ,حيػػث إف أنعػػاـ
ابن جهػور لبػاس البػن زيػدكف ,كإيناسػو حلػي لػو ,كإسػعافو برد,كمحايتػو امن,كحياطتػو قػوة ,غػري إف األفعػاؿ
ال ػػيت تص ػػدرت ى ػػذه االضلراف ػػات منحته ػػا دالالت س ػػلبيو ( س ػػلبت  ,كعطلتػ ػ ,ك كاظم ػػات  ,كغضض ػػت
ع ,كنفضػػت يب)  ,اذ يفج ػػع ابػػن زي ػػدكف ابلس ػػليب مقػػدما عل ػػى االجي ػػايب  ,كيف ذل ػػك إش ػػارة إىل امتالك ػػو
النعمة كاإليناس كاإلسعاؼ ك احلماية كاحلياطة يف كقت ما  ,كلكنو اضمر ادلاضي كالتقط احلاضر.
كال ش ػػك أف يف مفاج ػػأة االس ػػتالب أك ادلن ػػع تكش ػػف ع ػػن اغػ ػرتاب اب ػػن زي ػػدكف كعزلت ػػو  ,اللت ػػني تع ػػوداف
موضػػوعيا إىل تغػػري الظػػركؼ  ,ككثػػرة الفػػال  ,كانقػػالب ادلػوازين كادلعػػايري ,إذ عػػاش يف ادلاضػػي حيػػاة رغػػدة ,
شلا جيعلو يصرب كيقبل القطيعة.
ىػػذا فضػػال عػػن إف ىػػذه األفعػػاؿ حتػػدث أث ػرا يف نفػػس ادلتلقػػي  ,كحشػػدىا بصػػورة مكثفػػو يػػدؿ علػػى أهنػػا
حػػدثت متزامنػػة ؛لػػذا يكػػوف أتثريىػػا يف نفسػػية ابػػن زيػػدكف عميقػػا كمؤدلػػا ,كيتعمػػق االضل ػراؼ حبضػػور الفػػت
للكناايت ادلتوالية ادلوحية ابلقطيعة كاذلجر ,أم أف التعبريات اضلرفت عمػا كضػعت لػو ؛كمػع ذلػك كلػو فػاف
احلالة النفسية اليت يكشف عنها النص جترب الكاتب على التجلد.
أف اضطراب العالقة بني ابن زيدكف كابن جهور كما يتبدل من االضلرافات اللغوية السابقة قد جعلت ابػن
زيػػدكف يشػػعر مب ػرارة العػػي كقسػػوة األايـ ,كحيػػس أبنػػو زلاصػػر ضػػائع ؛ فػراح يتسػػاءؿ حبػػرية كأمل قػػائال" فلللم
- 1ابن زيدكف,ابو الوليد امحد بن عبد ادللك 5الرسالة اجلدية ,حتقيق 5عبد احلليم اذلركط كزلمود صاحل ,اجمللة االردنية يف اللغة العربية كاداهبا ,اجمللد,2
العدد , 2دتوز  ,4442ص142-144
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ع ل للء اجلفل ل للاء أبزم ل للي؟ وعل ل للاث العق ل للوك يف مل ل للواو؟ ولي ل للن الضل ل لليا م ل للن وسل ل للائلي؟ و

ل ل للاقت

مذاهيب؟وأكدت مطاليب؟"1
فهو هبذه االضلرافات ادلتمثلة ابضلراؼ ادلسند عن ادلسند اليو كما يف قولو (ع لء اجلفلاء ,وعلاث العقلوك,
وليللن الض لليا ) يعػػرب عػػن انفعالػػو الشػػديد ,كشػػعوره العميػػق بقس ػػوة الػػزمن الػػذم افسػػد حلظػػات انسػػو
كس ػػعده ,فض ػػاقت مذاىب ػػو كأك ػػدت مطالب ػػو .كاف األفع ػػاؿ ال ػػيت تص ػػدرت ى ػػذه اجمل ػػازات ألف ػػاظ مص ػػورة
دلدلوالهتا ,توحي بتلك احلركة ادلضطربة اذلوجاء ,اليت تربز حالػة القلػق كاليػأس الػيت تنتػاب الكاتػب ,كترسػم
صورة حسية جتعل القارئ حيس ادلعىن أكمل إحساس.
لقد شعر ابن زيدكف ابف يد البلى قد لطمتو,2كتركتو ينزؼ ابجلراح كاألسى دلا تعرض لو مػن معاملػة قاسػية
يف السجن  ,حيث انو سجن يف البداية يف مكاف يليػق ابلسػجني السياسػي  ,ز نزلػوا بػو إىل سػجن مجعػوا
فيػو بينػو كبػني اللصػوص كالسػراؽ كقطػاع الطػرؽ ؛ فكػاف ىػذا أمػرا شػديدا جػدا عليػو .كلعلػو أيضػا منػع مػػن
أف يػػزكره أقاربػػو كالعػػادة؛ كتػػذكر أمػػو ادلريضػػة الطاعنػػة يف السػػن .فكػػاف ىػػذا يزيػػده حسػػرة كيزيػػده أدلػػا. 3فلػػم
يكن أمامو سػول البحػث عػن إنسػاف يفػك كاثقػو  ,كخيلصػو مػن أزمتػو ,فبػدا بتمجيػد جهػور كذكػر زلاسػنو
حيث يقوؿ" وهل ل س الص اح إال بردا طرز له بفضلائل  ,و قللدت اجللوزاء إال عقلدا فصللته مبلثرر ,
واسللتملا الربي ل إال رنللاء مأل لله مللن زلاسللن  ,ونللء ادلس ل إال حللديثا أذعتلله مللن زلامللد  "4كىػػذه
االضلرافات اللغوية تعكس شعرية الػنص بصػورة كاضػحة  ,حيػث تتجسػد فيهػا صػفة اجلمػاؿ بكػل أشػكاذلا
 ,حي ػػث( الص ػػباح  ,كال ػػربد ادلط ػػرز ,كالربي ػػع ,كادلسك)تتض ػػافر مع ػػا؛ لتقػ ػدـ للمم ػػدكح ص ػػورة هبي ػػة مش ػػرقة

- 1نفسو ص144
- 2نفسو ص444
 - 3يف االدب االندلسي
- 4نفسو ص 441

761

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
أفضػػت إليهػػا احلاجػػة .فػػابن زيػػدكف يسػػبغ علػػى ابػػن جهػػور كلمػػات ادلػػدح كاإلط ػراء بلغػػة اسػػتعارية تفػػيض
شعرية  ,أمال من ذلك كلو أف يلقى لديو ما يسد حاجتو؛ كػي يعيػد التػوازف لنفسػو ادلقهػورة ,الػيت أحسػت
ابلظلم كالعذاب.
كيقوؿ" ولن يلري

سليدي أن أبطلا سلي ه ,أو أتخلر غل

لنغ غنلا , ,فابطلا اللدالء صلعودا أملؤهلا,

وأرقل السحاب مشيا أحفلها ,وانف الغيء ما صلادف جلد  ,وأللذ الشلراب ملا أصلاب غلليال ,ومل
اليوم غد "1كقد كاف لزامػا علػى الكاتػب ىنػا أف يثبػت ذاتػو ,كيفخػر بنفسػو كأدبػو ,ليؤكػد البػن جهػور انػو
ذك مكانػػو عالية,ل ػػذا خ ػػتم رس ػػالتو حب ػوار يف ػػيض شػػعرية أجراى ػا ب ػػني النث ػػر كال ػػنظم  ,إذ ص ػػورمها شخص ػػني
متحاكرين  ,فصار كل منهما يعارض اآلخر كيكايده .
كتتجلػػى اللغػػة الشػػعرية يف ىػػذا الػػنص أيضػػا عنػػدما تغػػدك القصػػيدة علػػى -حػػد قػػوؿ ابػػن زيػػدكف –عركسػػا
ترتػػدم أمجػػل الثيػػاب  ,كتتػزين أبنفػػس احللػػي كتبػدك عليهػػا إمػػارات اخلجػػل كالتفػػاؤؿ كىػػذه صػػورة اسػػتعارية
تتكرر يف الشعر ال يف النثر كمبجرد كجودىا يف النص فاهنا تػدعم لغتػو  ,كتزيػد مػدلوالهتا كتكسػبها شػعرية
كمجاؿ.
اثنيا  :التش يه:
كىػػو كمػػا حػػده الرمػػاى " العقػػد علػػى أف احػػد الشػػيئني يسػػد مسػػد اآلخػػر يف حػػس أك عقػػل "2كقػػد عػػد
التش ػػبيو م ػػن ادلن ػػابع األساس ػػية للش ػػعرية ,كى ػػذا يع ػ اف كج ػػوده يف أم ن ػػص نث ػػرم دينح ػػو ش ػػعرية  .يق ػػوؿ
أرسطو "5كالتشبيو انفع أيضا يف النثر ,لكن ينبغي التقليل من استعمالو يف النثر الف فيو طابعا شعراي"3

- 1نفسو ص 146-140

- 2الرماى ,ابو حني علي بن عيسى 5رالث رسائل يف اعجاز القران ,حتقيق دمحم خلف كامحد زغلوؿ ,ط,4دار ادلعارؼ ,1431,ص34
- 3ارسطوطاليس,فن اخلطابة ,ص 440
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كقد استخدـ ابن زيدكف اللغة أبسلوب جيد ,ليؤكد العالقات غري ادلدركة يف بنػاء الرسػالة مػن جهػة كخيػدـ
فكرتو كيدعمها من جهػة أخػرل .فالتشػبيو " اليكشػف عػن أمهيتػو إال حػني يستحضػر السػياؽ الػذم كػاف
فيو ,ليغدك قوة إحيائية أك تسجيل كأتكيد فكرة ما"1
يقػػوؿ ابػػن زيػػدكف" هللل أان إال يللد أدماهللا سللوارها ,وج للغ ع ل

بلله إكليللله ,ومشللريف الصللقه ألرض

صاقله ,ومسهري عر ه علا النار مثقفه ,وع د ذهب فيه سيد مذهب الذي يقول"2
يلحظ من الصور ألتشبيهيو السػابقة إف ادلشػبو بػو يف كػل صػورة مػن الصػور التشػبيهية اخلمسػة حيمػل داللػة
اجيابيػػة فاليػػد رمػػز للعطػػاء كاخلري,كاجلبػػني رمػػز للعػػزة كالكػػربايء ,كادلشػػرقي كالسػػمهرم رم ػزاف للقػػوة كادلنعػػة,
كالعبػػد رمػػز للطاعػػة كالػػوالء ,غػػري أف ابػػن زيػػدكف منحهػػا دالالت سػػلبية حػػني يصػػفها لمػػل فعليػػة( فاليػػد
أدماىػػا س ػوارىا,كاجلبني عػػض بػػو إكليلػػو,كادلشػػرقي الصػػقو ابألرض صػػاقلو ,كالسػػمهرم عرضػػو علػػى النػػار
مثقفو,كالعبد ذىب بو سيده مػذىبا قاسػيا) فالعالقػة بػني الكاتػب كابػن جهػور عالقػة تنافريػة ختالفيػو حبكػم
األفعػػاؿ  ,ككػػاف ابػػن زيػػدكف أراد أف يعكػػس مػػن خػػالؿ ىػػذه الصػػور التشػػبيهية شػػعوره ابآلالـ كاجلػراح الػػيت
سببها لو ابن جهور عندما أبعده من مكانو يف بالط احلكم  .كشعوره" بنكبػة" عظمػى هتػز حياتػو كتقلبهػا
رأسػػا علػػى عقػػب ,فيتمػػىن أف تتالشػػى كتػػزكؿ بسػػرعة فيقػػوؿ" وهللذ الني للة سللحابة صلليف ,عللن قليللل
قش "3
فالصػػورة التشػػبيهية ىنػػا تصػػور حالػػة اليػػأس كاحلػػزف الػػيت يعيشػػها الكاتػػب ,فهػػو منكػػوب حيتػػاج إىل مغيػػث
ينقذه شلا ىو فيو  ,كيتمىن أف تزكؿ مصيبتو بسرعة كسحابة الصيف السريعة االنقشاع.

- 1يعقوب,انصر 5اللغة الشعرية وجتلياهتا يف الرواية العربية ,ط ,1بريكت,4440 ,ص 141

 - 2ابن زيدكف,ابو الوليد امحد بن عبد ادللك 5الرسالة اجلدية  ,حتقيق 5عبد احلليم اذلركط كزلمود صاحل ,اجمللة االردنية يف اللغة العربية كاداهبا ,اجمللد,2
العدد , 2دتوز  ,4442ص140-142
 - 3نفسو ,ص142
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حي ػػث أف الش ػػاعر ىن ػػا اليػ ػزاؿ عل ػػى أم ػػل ق ػػوم يف أف تنف ػػرج الكرب ػػة  ,كت ػػزكؿ الغش ػػاكة كف تتزح ػػزح تل ػػك
الصػػخرة الػػيت سػػدت أمامػػو كػػل السػػبل  ...كىػػو حيػػدثنا عػػن الزمػػاف الغػػادر كاحلػػظ البػػائس الػػذم كػػاف مػػن
نصيبو .كىو إذ يلقي التبعات على الزماف إمنا يدلنا على أمور فهو حني تضيق بو السػبل جيػد الزمػاف ىػدفا
سػػهال قريػػب ادلتنػػاكؿ .حيػػث يكػػوف اذلجػػوـ علػػى الزمػػاف سػػتارا للهجػػوـ علػػى أشػػخاص قػػد ال يسػػتطيع أف
يهامجهم مباشرة؛ فهػو لػن ينػاؿ مػن أاب احلػزـ بػن جهػور كىػو يف السػجن علػى كػل حػاؿ  ,كلكنػو اسػتخدـ
ىذه الصور التشبيهية كوسائل كافية لكي ينفس هبا عما يف مكنونو كدخيلة نفسو.

اثلثا :التلميح
التلميح نقيض التصريح  ,وىو اإلشارة إىل قصة معلومة  ,اك شعر مشهور ,كيعد منبعا أساسػيا مػن منػابع
الشػػعرية كمصػػادرىا .1كقػػد اعتمػػد ابػػن زيػػدكف عليػػو اعتمػػادا مكثفا,فضػػمن نثػػره قصصػػا كأحػػدااث اسػػتمدىا
مػن القػراف الكػػرمي ,كالسػرية النبويػػة,كالتاريخ اإلسػػالمي,كما ضػمنو شػػعرا مشػػهورا لكبػار الشػػعراء السػػابقني,
كأمثاال عربية  ,كذلك ليضفي عليو شعرية ,كديده بطاقات إحيائية.
ا -اإلشارة إىل قصص وأحداث ومواقف اترخيية:
اتكػػأ ابػػن زيػػدكف يف رسػػالتو علػػى التػػاريخ بصػػورة جليػػة ,زلػػاكال اإلفػػادة منػػو ,ليخػػدـ فكرتػػو,فجاءت الرسػػالة
مليئػػة ابإلشػػارات التارخييػػة  ,الػػيت تتمثػػل يف ذك ػر قصػػص كأحػػداث كمواقػػف يرخييػػة ,كأمسػػاء شخص ػػيات
يرخييػػة ذلػػا اثػػر يف نفػػوس النػػاس كعقػػوذلم ,كقصػػد ابػػن زيػػدكف مػػن ذلػػك احلشػػد التػػارخيي اذلائػػل أبعػػاد الػػتهم
الػػيت حاكهػػا الوشػػاة ركػػب ادلبغضػػوف عنػػو كاثبػػات أف مػػا نسػػب إليػػو مػػن ج ػرائم ال تسػػتحق العقػػاب البشػػع

- 1ابو ديب ,كماؿ 5يف الشعرية,ط,1بريكت,1423,ص40
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الػػذم حلقػػو.يقوؿ يف مقطػػع طويػػل نسػبيا يكشػػف شػػعرية اللغػػة ادلليئػػة ابإلحيػػاءات  ,الػػيت ختتػػزؿ الكثػػري مػػن
األحداث كالوقائع
"حنانيل

قلد بللل السليل الل ان  ,وانلل مللا حسليب بله وكفلا ,وملا أراين إال للو أملرت لسللجود ألدم

فأبيللت واسللتي,ت ,وقللال ح نللوح ا ركللب معنللا ل فقلللت :سللاوي إىل ج للل يعصللم مللن ادلللاءل ,
وأمللرت ب نللاء صللرح لعلللي اطلل إىل اللله موسللال ,واعتيفللت علللا العجللل ,واعتللديت يف الس ل ت ,
و عاطيت فعقرت الناقة ,وشربت من النهر اللذي ابتللي بله جنلود طلالوت ,وقلدمت البرهة,وعاهلدت
قريشللا علللا مللا يف الصللحيفة.................... ,وختلفللت عللن صللالة العصللر يف بل قريظللة,وجئت
الفل عللا عائشلة,وأنفت ملن إملارة أسلامة,وزعمت إن خالفلة أيب بيلر فلتلة......... ,ليلان فيمللا
جرى علي ما حيتمل ان يسما نياال ,ويدعا -ولو علا اجملاز -عقا "1
فهو مل يكػن يف ادلعصػية كالطغيػاف مثػل إبلػيس,أك ابػن نػوح,أك فرعػوف,أك ألسػامرم ,أك أصػحاب السػبت ,
أك جنود جالوت,أك جنود أبرىة,أك غريىم شلن ارتكبػوا جػرائم بشػعة يف التػاريخ اإلسػالمي . 2كال خيفػى أف
النص قد اعتمد على العديد من االقتباسات القرآنية اليت دتد لغتو بطاقات تعبريية ىائلة.
كىو هبذه التلميحات يعرب عن آالمو  ,كيكشف عما بداخلو من مهوـ كأحػزاف؛ بسػبب حبسػو دكف ذنػب
يػػذكر مقارنػػة بتلػػك الػذنوب اجلسػػاـ الػػيت اقرتفهػػا أصػػحاهبا .فلػػم يعاقػػب إذا علػػى فعػػل مل يرتكبػػوا ىػػل كػػاف
كاحد من ىؤالء اجملرمني الضالنيا
إف اسػػتيحاء ابػػن زيػػدكف دلثػػل ىػػذه القصػػص ك ادلواقػػف ,كتوظيفهػػا يف رسػػالتو يغػ جتربتػػو ,كدينحهػػا أبعػػادا
جديػػدة تتفػػق كتصػػوراتو ألذاتيػػو  ,كيكسػػب نثػػره ث ػراء  ,دلػػا يثػػريه يف ذىػػن القػػارئ مػػن أج ػواء دينيػػة كيرخييػػة
ملتحمة بتجربتو كمتناغمة معها .حيث يعكس لنا النص حالة الغضب الشديد اليت دير هبػا الشػاعر؛ لػيس
- 1ابن زيدكف ,الرسالة اجلدية,ص143-146

- 2ابن كثري ,ابو الفداء امساعيل بن كثري5قصص االن ياء ,حتقيق 5دمحم امحد عبد العزيز ,ط,0دار الثقافة,عماف,1446,ج,1ص22
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بسػػبب سػػجنو كحسػػب بػػل أيضػػا مػػن تلػػك العالقػػات الػػيت انبتػػت مػػن أصػػدقاء قػػدامى كجػػدكا يف سػػجنو
(الذم طاؿ أمده) كسيلو للطعن عليو  ,كالتقرب اىل السلطاف ابلكيد لو ,كشتمو كاالنتقاص منو.

ب -اإلشارة إىل شعر مشهور :
جل ػػا اب ػػن زي ػػدكف إىل تض ػػمني نث ػػره الكث ػػري م ػػن ألف ػػاظ الش ػػعراء الس ػػابقني كعب ػػاراهتم كص ػػورىم تلميح ػػا
كتصػػرحيا ,حػػا غػػدا معظػػم نثػػره مػػن أشػػعارىم ؛ مػػا منحػػو طابعػػا شػػعراي .شلػػا جعػػل نصوصػػو النثريػػة تكسػػب
خصوصية تعكس العالقة القائمة من تداخل ىذه النصوص مع نصوصو النثرية.
يقللول" نفضللت يب كللف حياطت ل  ,بعللد أن نظللر األعمللا أتميلللي ل ل  ,وأحللس اجلمللاد سللتحمادي
ل  ,ومس األصم رنائي علي  ,فال غلرو فقلد يغلص دللاء شلاربه,ويقتل اللداء ادلستشلفي بله ,ويلؤ ا
احلللذر مللن مأمنلله ,و يللون منيللة ادلتم ل مللن أمنيتلله ,واحلللغ قللد يس ل ا جهللد احل لريص.....إين ألجتلللد,
وارى للحاسدين إين ال أ ضعض "1
فهو يشري من خالؿ النص السابق إىل قوؿ ادلتنيب52
أان الذم نظر األعمى إىل أديب
كأمسعت كلمايت من بو صمم
كقوؿ الفرزدؽ سلاطبا معاكية بن أيب سفياف53
كلو كاف ىذا األمر يف غري ملككم
ألديتو أك غص ابدلاء شاربو
كقوؿ عدم بن زيد ألعبادم51
 - 1نفسو ص 142

 - 2الربقوقي,عبد الرمحن 5شرح ديوان ادلتنيب,ط,4مطبعة االستقامة  ,القاىرة ,1423,ج,2ص32

 - 3الفرزدؽ 5ديوان الفرزدك ,قدـ لو كشرحو 5رليد طراد,ط,1دار الكتاب العريب ,بريكت,1444,ج,1ص16
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قد يدرؾ ادلبطئ من حظو
كاخلري قد يسبق جهد احلريص
كقوؿ أيب ذؤيب اذلذيل52
كجتلدم للشامتني  ,ألريهم أى لريب اذلر ال أتضعضع

فػابن زيػدكف يقػػوـ ابسػتنطاؽ نصػػوص الشػعراء السػػابقني  ,كنقػل جتػػارهبم ادلماثلػة لتجػربتهم ألذاتيػو كمعاانتػػو
اخلاصػػة ,أبسػػلوب ف ػ يعتمػػد علػػى اإلحيػػاء أك التلمػػيح ال التص ػريح ,إذ حيػػل نظمهػػم  ,كجيعػػل جػػزءا مػػن
نسيج نثره كبنياتو الداخلية ,فيضفي عليو مالمح شعرية خاصة.

ج -اإلشارة إىل أمثال سائرة:
يبػػدك عنصػػر اإلحيػػاء كاضػػحا عنػػد ابػػن زيػػدكف مػػن خػػالؿ تضػػمينو لكثػػري مػػن االمثػػاؿ العربيػػة السػػائرة ذات
الػػدالالت ادلوحيػػة ,مسػػتغال كػػل مػػا فيهػػا مػػن طاقػػات تعبرييػػة؛ لشػػحن مضػػموف رسػػالتو كدالالهتػػا ,كتقويػػة
لغتها ,حيث يقوؿ:
" هللذا إىل مغللاالو بعللاك جللوار  ,ومنافسللة بلحظللة مللن قربل  ,واعتقللادي أن الطمل يف غل

طل ,

والغنللاء شلللن سللوا عنللاء ,وال للدل منل اعللور ,والعللوض عنل لفاء....,اعيللذ بنفسللي مللن أن أشلليم
خل للا ,واسللتمطر جهامللا ,و أكللدم يف غ ل ميللدم ,وأشلليو شلليوى اجل لريح للعق للان و الللرخم ,فمللا
ابسسللت ل ل إال لتللدر ,وحركللت ل ل احلللوار إال لللتحن ,ون هت ل إال ألانم ,وس لريت ل ل إال ألمحللد
السرى لدي "3
- 1العبادم,عدم بن زيد 5ديوان عدي بن زيد الع ادي ,حتقيق 5دمحم جبار ادلعيبد,دار اجلمهوريو,بغداد,1416,ص1
- 2اذلذيل ,ايب ذؤيب 5ديوان ايب ذ,يب اذلذح ,حتقيق,انطونيوس بطرس,ط,1بريكت,4442,ص106
- 3ابن زيدكف ,الرسالة اجلدية ,ص446-440
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فهػػو يشػػري إىل األمثػػاؿ العربيػػة السػػائرة اآلتيػػة "5البػػدؿ منػػك اعػػور" ,ك"كػػدمت غػػري مكػػدـ" " ,حػػرؾ ذلػػا
حوارىا حتن" ,ك"عند الصباح حيمد القوـ السرل" ,1كيتصرؼ فيها  ,فيربزىا يف عبػارات جديػدة  ,زلتفظػا
ببعض ألفاظها  ,فتصبح كأهنا من كالمو  ,كىذا شلا يثرم لغتو ,كيكسبها طابعا شعراي.

خالصة ال حء
ديكننا القوؿ يف ضوء ما تقدـ إننا إزاء نص نثرم يقرتب يف لغتو من لغة الشػعر  ,كقػد جتلػت مالمػح اللغػة
الشعرية فيو من خالؿ استخداـ ابػن زيػدكف بشػكل مكثػف لالضلػراؼ اللغػوم أبشػكالو ادلتعػددة ,كالتشػبيو
كالتلميح,فهػػو يبحػػث عػػن كػػل مػػا مػػن شػػانو أغنػػاء معانيػػو ,كتعزيػػز إحيػػاء الكلمػػات لديػػو,ككل مػػا يهمػػو قػػوة
اللغػػة  ,كطاقتهػػا التعبرييػػة ,كلعػػل ىػػذا مػػا دفػػع ابػػن بسػػاـ ليصػػف نثػػره أبنػػو " غريػػب ادلبػػاى ,شػػعرم األلفػػاظ
كادلعاى"2
كمػػا دفػػع مصػػطفى الشػػكعة ليصػػف رسػػائلو بقولػػو  "5فرسػػائل الرجػػل علػػى نثرىػػا تكػػاد تكػػوف شػػعرا ,فيهػػا
انفعاؿ الشاعر كاىتياجو كغنائيتو ,كفيها أيضا ركح العامل كرحابة افقو ك فيض معرفتو."3
كىو ما دفع غريمها كذلك ليصف كتبو اليت كانت أتيت من اشبيلية كتنفذ إىل شرؽ األنػدلس ابلقػوؿ أهنػا "
ابدلنظػػوـ أشػػبو ابدلنثػػور ."4كعليػػو فػػاف ابػػن زيػػدكف اسػػتطاع اف جيمػػع بػػني النثػػر كالشػػعر مجعػػا زلكمػػا ,مػػع
زلافظتػػو علػػى الق ػوانني اخلاصػػة لكػػل نػػوع منهمػػا .كىػػذا مػػا يقػػاؿ عػػن انفتػػاح األن ػواع األدبيػػة ,كأتثريىػػا يف
بعضها ,حبيث ال يلغي تداخل نوع مع آخر خصوصية ذلك النوع.

- 1ادليداى ,ابو الفضل امحد بن دمحم  5رلم االمثال ,حتقيق 5دمحم ابو الفضل ابراىيم,ط ,4بريكت ,1432,ج ,1ص162

- 2ابن بساـ  ,ابو احلسن علي بن بساـ الشنرتي  5الذخ ة يف زلاسن اهل اجل يرة 5حتقيق 5احساف عباس ,بريكت,1424 ,ؽ 1ـ 1ص221
- 3الشكعة ,مصطفى 5االدب االندلسي 5موضوعاتو كفنونو,ط ,0بريكت,1424,ص 143
 - 4ابن بساـ  ,الذخ ة يف زلاسن اهل اجل يرة 5ؽ 1ـ 1ص222
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ادلصادر وادلراج :
 ارس ػػطوطاليس 5ف للن اخلطاب للة  ,ترمج ػػة 5عب ػػد ال ػػرمحن ب ػػدكم,ط ,4دار الش ػػؤكف الثقافي ػػة ,بغ ػػداد,.1431
 ابن بساـ  ,ابو احلسن علي بن بساـ الشنرتي  5الذخ ة يف سلازن اهلل اجل يلرة,حتقيػق 5احسػافعباس,دار الثقافة,بريكت.1424,
 ابوديب ,كماؿ 5يف الشعرية,ط,1مؤسسة االحباث العربية ,بريكت.1423, ابو ذؤيب اذلذيل 5ديوان ابو ذ,يب اذلذح ,حتقيقوشرح5انطونيوس بطرس,ط,1بريكت4442, الربقوقي,عبد الرمحن :شرح ديوان ادلتنيب ,ط ,4مطبعة االستقامة ,القاىرة1423, التربي ػ ػ ػػزم ,اخلطي ػ ػ ػػب 5ش ل ل للرح دي ل ل للوان ايب ل ل ل للام,حتقي ػ ػ ػػق 5دمحمعب ػ ػ ػػده ع ػ ػ ػزاـ,ط,2دار ادلع ػ ػ ػػارؼ ,القاىرة1421,
 اجلرجاى ,عبد القاىر 5دالئل االعجاز يف علم ادلعاين,علق حواشػيو5دمحم رشػيد رضػا ,دار ادلعرفػة ,بريكت1434,
-

الداية ,دمحم رضوان :في االدب االندلسي  ,دار الفكر ,دمشق 1111 ,

 راببعة ,موسى 5االسلوبية :مفاهيمها وجتلياهتا ,ط,1دار الكندم ,اربد4442, الرابعي ,عبد القادر  ,الصورة الفنية يف شعر ايب لام ,ط ,4بريكت1444 , الرمػػاى ,ابػػو حسػػن علػػي بػػن عيسػػى  5رللالث رسللائل يف اعجللاز الق لران ,حتقيػػق 5دمحم خلػػف هللاامحد ك دمحم زغلوؿ سالـ ,ط ,4دار ادلعارؼ ,القاىرة1413 ,
 ابن زيدكف  ,ابو الوليد امحد بن عبد ادللك 5الرسلالة اجلديلة ,حتقيػق 5عبػد احللػيم اذلػركط كزلمػودصاحل ,اجمللة االردنية يف اللغة العربية كاداهبا ,اجمللد(,)2العدد( ,)2دتوز .4442
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 الشكعة ,مصطفى 5االدب االندلسي:مو وعا ه وفنونه,ط,0دار العلم,بريكت1424, الصفدم ,صالح الدين خليلنب ايبك 5لام ادلتلون يف شلرح رسلالة ابلن زيلدون ,حتقيػق 5دمحم ابػوالفضل ابراىيم ,صيدا1414 ,
 العب ػ ػػادم ,ع ػ ػػدم ب ػ ػػن زي ػ ػػد 5دي ل للوان ع ل للدي ب ل للن زي ل للد الع ل للادي ,حتقي ػ ػػق 5دمحم جب ػ ػػار ادلعيب ػ ػػد,بغداد1416,
 العالؽ,عل ػ ػ ػ ػػي 5الداللل ل ل ل للة ادلرئيل ل ل ل للة :ق ل ل ل ل لراءات يف شل ل ل ل للعرية القصل ل ل ل لليدة احلديثل ل ل ل للة ,ط ,1دارالشركؽ,عماف4444,
 الفرزدؽ 5ديوان الفرزدك ,قدـ لو كشرحو 5رليد طراد ,ط ,1بريكت1444, ابػ ػ ػ ػ ػػن كث ػ ػ ػ ػ ػػري ,ابػ ػ ػ ػ ػػو الف ػ ػ ػ ػ ػػداء امساعيػ ػ ػ ػ ػػل ب ػ ػ ػ ػ ػػن كث ػ ػ ػ ػ ػػري 5قص ل ل ل ل للص االن ي ل ل ل ل للاء,حتقي ػ ػ ػ ػ ػػق 5دمحمعب ػ ػ ػ ػ ػػدالعزيز,ط,0عماف1446,
 كوىن,جاف 5بنية اللغة الشعرية ,ترمجة 5دمحم الويل كدمحم العمرم,ط,1الدار البيضاء1431, لويس,سيسل.دم 5الصورة الشعرية ,ترمجة 5امحد نصيف اجلنايب,دار الرشيد,بغداد1434, ادليداى ,ابو الفضل امحد 5رلم االمثال ,حتقيق ,دمحم ابو الفضل ابراىيم ,يركت1432, انظم,حسن5مفاىيم الشعرية5دراسة مقارنة يف االصول وادلنهج ,ط ,1بريكت4442, ايكبسوف ,ركماف 5قضااي الشعرية ,ترمجة 5دمحم الويل ك مبارؾ حنوف1433 , , -يعقوب,انص ػ ػ ػ ػػر5اللغل ل ل ل للة الشل ل ل ل للعرية وجتلياهتل ل ل ل للا يف الروايل ل ل ل للة العربيل ل ل ل للة,ط,1ب ػ ػ ػ ػػريكت.4440,
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