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 الحمد هلل والصالة على من ال نبي بعده وعلى آله
 وأصحابه وكل من اقتفى أثره

 شكري الخالص إلى:
 الذي شرفني بإشرافه   األستاذ الدكتور "ف اتح حمبلي"

 على هذه الدراسة وتابع مراحل بحثي وأكسبني فكرًا
 ومنهجا ف له مني جزيل الّشكر والعرف ان

 لبحث رغم الّصعوبات التيكما نتقدم إلى كلّ من حثّنا على مواصلة ا

 خاصة أساتذة معهد اآلداب واللغاتواجهتنا،   

 ف لهم منا خالص الّشكر واالمتنان 
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، وبعد اإلسالميالعرب المسلمين إلى األندلس، توسع المجال أمامهم لنشر الدين  يعد دخول    
ضعف أمراء بني أمية وسقوط خالفتهم في األندلس نشأ ما يعرف بنظام أمراء الطوائف، الذين سعوا 

الفكر  األندلس واسترجاع مكانتها، وفي ظل هذا النظام سطعت شمسجاهدين إلى إعادة إحياء أمجاد 
 واألدب.

ا له من ولما كان الشعر هو ديوان العرب منذ القديم، فقد اعتبره األندلسيون تراثا مهما عندهم، لم   
شعراء  واتساع الخيال وحسن السبك، وسالسة االنسياب، هذا ما فتن به ميزات منها: حسن التصوير،

طبيعة ومدح وفخر  األندلس وجعلهم يحذون حذوه، محاكين له في مختلف الموضوعات من
 واستعطاف وغزل.

ورغم االضطراب السياسي الذي تمر به األندلس في هذه الفترة، إال أنها عرفت بروز عدَّة أقطاب    
في العلم واألدب من بينهم: ابن زيدون المعروف ب"ذي الوزارتين" حيث مارس السياسة إلى جانب 

، فكان له في الشعر الشيء الوفير وخاصة في "ببحتري المغربكونه أدبيا وشاعرا فًذا، حتى لقب "
 غرض الغزل الذي كان مرآته العاكسة لما يختلج نفسه.

ومن  اإلبداعيةونظرا لما قدمه ابن زيدون في هذا اللون من الشعر كان من المهم التعرض لتجربته    
دة الغزلية في شعر هنا ارتأيت أن أتناول في دراستي هذا الجانب من شعره، الموسوم بعنوان بناء قصي

برازابن زيدون، للتعريف بهذا الغرض   .السمات الفنية فيه وا 
وكان الهدف من تسليط الضوء على هذا الموضوع، هو حبي لشعر الغزل الذي يعبُّ عن عاطفة    

إنسانية نبيلة وجدت في النفوس منذ خلق اللَّه اإلنسان، والوقوف على تجربة الشاعر الوجدانية كمثال 
 الحب النبيل الصادق، متطرقة فيه إلى أسئلة تمس محور البحث منها:  لهذا

 ؟من هو ابن زيدون 
 وكيف نبغ في بيئة كانت تمر بكثير من االضطرابات والتناقضات؟ 
 ومدى تأثير هذه البيئة على شعره؟ 
 وما هي السمات الفنية في غزله؟ 
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ات السابقة المتعلقة بالموضوع، وعدد فقد اعتمدت في اجابتي عن هذه األسئلة على بعض الدراس   

ثل: العمدة ممن المصادر والمراجع القديمة والحديثة منها التاريخية، ومنها األدبية، ومنها النقدية، 
البن رشيق القيرواني، ونقد الشعر لقدامى بن الجعفر، فضال عن تاريخ األدب العربي لمصطفى 

وقالئد  صادق الرافعي، والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة البن بسام، وابن زيدون لشوقي ضيف،
 محاسن األعيان لفتح ابن خاقان.العقيان في 

 دون إذ كان المعين األول لدراستي هذه.وكان أهم هذه المصادر ديوان ابن زي   
نهج الذي اعتمده البحث فكان منهًجا تاريخيا فنيا، باعتبار التاريخي يتناسب والتعريف أما الم   

 بشخصية ابن زيدون وعصره، بينما الفني يتناسب وطبيعة القصيدة وبناءها.
 وقد صممت خطة للبحث تتناول:   
عصر ابن زيدون باالضافة إلى الحياة حيث تناولت في المدخل  مقدمة ومدخال وفصلين، وخاتمة،   

فن الشعر عنده،  فيتناول ، أما الفصل األولاألدبية في ذلك العصر السياسية، والحياة الثقافية، والحياة
 من خالل إبراز حياة الشاعر، وشعره، وديوانه، وأغراضه، بالتركيز على غرض الغزل.

، ت فيه على البناء الفني لقصيدة الغزل عند ابن زيدون من لغة شعريةبينما الفصل الثاني، فركز    
يقاع ثم وقفت  فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من  تتثب عند خاتمةوصور شعرية وموسيقى وا 

 خالل هذه الدراسة من ناحية المضمون، ومن ناحية السمات الفنية.
تواجه أي باحث، أولها صعوبة التعامل مع  سبيل إخراج هذا البحث واجهتني صعوبات، قد وفي   

القصيدة ومع ألفاظها، إضافة إلى تمحيص المادة العلمية محاولة مني عدم تكرار األفكار والصيغ 
 أهم عامل وهو عامل الزمن الذي كان ضيقا. ىإلوالتراكيب نفسها، إضافة 

تور فاتح حمبلي الذي لم يبخل وفي األخير أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدك   
رشاداته.  عليَّ بنصائحه وا 

 .من أجزاء هذا البحث وأرجو أن أكون قد ألممت ولو بجزء يسير   
 دعزَّ وجلَّ التوفيق والسدا أسأل اهلل
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فتح ابن زيدون عينيه في هذا العصر _عصر ملوك الطوائف_ حيث انقطعت خالفة بني أمية في    
األندلس وبدأت تختفي رويًدا رويًدا، نتيجة للفتن واالضطرابات، ومن خالل هذا سنتطرق إلى حياة 

 ابن زيدون السياسية والثقافية واألدبية إبتداًءا من:
 السياسية: الحياة -أوال
البناء الميزان وتقوض  الجيش آن ذاك ضعيفا ولم يكن ُمعًدا إعداًدا حربًيا كامال، فاختلكان    

لوك الطوائف المعرفين في الضخم الذي شادته العبقرية األموية بقرطبة وقامت على أنقاضه دول م
 (1).األندلس

 (2)هـ(".282-222"وكان ذلك في القرن الخامس للهجرة الموافق للقرن الحادي عشر الميالدي سنة )

 (3).ن لها استقاللها ونظامها وحياتهاذ نرى كل إقليم بل كل مدينة تحاول أن تسترد حريتها، فيكو إ   

 ومن أهم هذه الدول: 
 "( 264 -222دولة بني جهور في قرطبة )م(1343-م1301،)هـ. 

 م(.1301-م1320) هـ(، 282 -222ي عباد في إشبيلية )دولة بن 

 ( 532 -282مملكة سرقسطة )ملوك الطوائف  عهد ائمة فير الدويالت القبكوهي أ ،هـ
ثالث ممالك نصرانية هي قطلونية ونافار وقشتالة، وعاصمتها سرقسطة،  وأقدمها وكانت تحد  

للهجرة، ولم يتمكنوا الدفاع  532ا منيًعا أمامهم إال أن استولى المرابطون عليها سنة وكانت سد  
للهجرة وملكوا الثغر األعلى واألقاليم التابعة لها بشكل  512عنها فسقطت بيد النصارى سنة 

 نهائي.

 

                                                 

  .5ص ، 0ط، م1110ابن زيدون: شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ( 1)
ه وفنونه(، عمر إبراهيم توفيق، دار غيداء للنشر )موضوعات :لوافي في تاريخ األدب العربي في األندلسا (2)

 .124ص ،1ط، م2312والتوزيع، 
 .5ابن زيدون، شوقي ضيف، ص  ينظر: (3)
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 ( عاصمة القوط القديمة وهي أكبر مدينة أندلسية تسقط بيد  248 -222مملكة طليطلة ،)هـ
 النصارى ولن تسترد.

 ( 284 -214مملكة بلنسية )ليحررها المرابطون  ه284وسقطت بيد السيد القمبيطور سنة  ،هـ
 رة.للهج 205سنة 

 ( وهي المملكة األولى التي سقطت بيد المرابطين. 280 -222مملكة غرناطة )هـ 

 ( 288 -222مملكة بني األفطس )عاصمتها بطليوس وسقطت بيد  م(1302-م1322) ،هـ
 المرابطين في نهاية مفجعة لبني األفطس.

 ( 280 -222دولة بني صمادح )وعاصمتها المري ة.  ،هـ 

األخرى ولم يتركوا تأثيًرا على الساحة األدبية ى كانت تتبع إحدى الدويالت إضافة إلى دويالت أخر    
 (1)والسياسية".

وهذه الدويالت كان يناهض بعضها بعًضا، كما كانوا يناهضون أعداءهم من الجبليين المسيحيين    
ملك  مال، وُغلب كثير من هذه الدويالت اإلسالمية على أمره، فنزل عنه أصحابه لفرناندفي الش  

وتبع فرناند ألفونس السادس فسعر األندلس  الجزية عن َيٍد وهم خاضعون،قستالة وليون، أو دفعوا 
ين فتاش بنبحروبه وأشعلها بجيوشه، فاستغاث المعتمد بن عباد زعيم ملوك الطوائف وكبيرهم بيوسف 

" الزالقة " قعة لك المرابطين في المغرب، فأغاثه بجيش جرار هزم المسيحيين هزيمة منكرة في مو م
 (2)المشهورة. ولم يلبث أن ضم  األندلس كلها تحت جناحي دولته، إذ رآها لقمة هينة سائغة.

على نظام ملوك الطوائف، وانقرض ملكهم على يد يوسف بن تاشفين "الملقب بأمير  وبذلك قضي     
 (3)المسلمين".

 

                                                 

  .128ص  ، عمر إبراهيم توفيق :الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس (1)
 .6، 5، ص ابن زيدون، شوقي ضيف ينظر: (2)
ص دط     ،  م 2332  ،0،ج، الرافعي، المكتبة العصرية صيدا بيروت( تاريخ األدب العربي: مصطفى صادق 3)

252.  



عصر ابن زيدون                                                                                                 المدخل:  

7 

 

فإن الوزراء يالحظ ذلك في وضوح، ة يستطيع أن ومن يرجع إلى قيام حكومة بني جهور في قرطب   
دارة المدينة، وتألف لهم مجلس برياسة "أبي الحزم  نهضوا بعد سقوط الخالفة األموية بأعباء الحكم وا 

محمد بن جهور" فكان هو الحاكم العام، ولم يختره الوزراء وحدهم، بل اختارته معهم قرطبة  بن جهور
 كلها من قضاة ورجال دين وشعب أو عامة.

بهذه الصورة أو بشكل مقارب منها إختارت إشبيلية في أواخر العهد األموي وفي أثناء الفتن و    
قاضيها "محمد بن عباد اللخمي" ليدير شؤونها، وخلفه من بعده ابنه المعتضد، وكان يساعده وزراء ال 

 يستطيع أن يبرم أمًرا من دونهم... .
ف نظاًما شبيًها األندلس لعهد ملوك الطوائ وهذا هو معنى ما تقوله من أن العرب عرفوا في   

بعيد  ًها إلى حد  ، فلم يكن نظامهم الملكي هناك نظاًما استبدادًيا، بل كان نظاًما شبيبالنظام الحالي
التي تحدُّ من استبداد الملوك، بل كان يحدُّ منها هي ولم تكن مجالس الوزراء وحدها  بالنظم الراهنة

ء هناك استقالل مكفول، وكانت كلمة القاضي فوق كلمة السلطان، القضاة أيضا، إذ كان للقضا
 وكثيًرا ما ردَّ شهادة السالطين والوزراء والملوك.

ب القرارات في تلك الفترة ، وكان صاحبح لنظامهم شبيه بالنظام الحاليونظرا لتعدد الدويالت أص   
 (1).القضاة

نفوذ واسع على الشعب، وهو نفوذ كان وال  ... ومن أهم ما يالحظ أيضا أن رجال الدين كان لهم
َبِضي  شك أكثر وأقوى من نفوذ أصحاب السلطان. وثورة رجال الدين وأهل قرطبة على الحكم الرَّ

 شائعة معروفة.
تزمُّتهم وفتنهم واضطراباتهم وجرأتهم على ة في هذا العصر بكثرة فقهائها و بوقد اشتهرت قرط   

  (2)رتفع صوت العامة معهم، وخاصة إذا ُأهمل حدٌّ من الحدود.أمرائهم وحكامهم، وكثيًرا ما ا

 

 

                                                 

  .34ص ابن زيدون: شوقي ضيف،  (1)
 .34المرجع نفسه: ص  (2)
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عاش في خضمها  والتيان ملوك الطوائف ب  عن الحياة السياسية في األندلس إكل هذا كان    
فكانت  تاليالوزير ابن زيدون، حيث إمتازت هذه الحقبة بالفتن والحروب بين مختلف الدو  الشاعر
ا على حساب بقية الدويالت األخرى، مما سر ع باإلنهيار الكامل في لة تسعى لتوطيد سلطانهكل دوي

هذه الدويالت فيما بعد، حيث طمع فيها الصلبيون واستولوا عليها دولة دولة حتى أفل نجم الدولة 
،فكانت والزالت تعرف باسم قرون 8اإلسالمية في األندلس، وأضاع العرب ملكا كبيًرا عم ر أكثر من 

 .الفردوس المفقود
 ثقافية:الالحياة  -ثانيا
برز ابن زيدون في هذه الحقبة حيث إمتازت بتقدم فكري وحضاري في مختلف العلوم وأصبحت    

عر، ما في مجال الش  عواصم دول الطوائف تنافس عواصم المشرق اإلسالمي عن قدرة وجدارة، السي  
ن   والحقة بما يوازي التقدم الحضاري الذي فت في ذلك القرن كثيرة قياًسا بفترات سابقة الكتب التي أل   وا 

وبالتحديد القرن الرابع للهجرة ص خابقة وباألامها في العصور الس  يرجع إلى جهود علماء األندلس وحك  
ضافة إلى إن الناصر"، "والحكم المستنصر" "والمنصور بن أبي عامر"، اام هم: "عبد الرحمثالث حك  

 ائف في استقطاب الشعراء والعلماءرفة، وتشجيع ملوك الطو محبين للعلم والمعطبيعة األندلسيين ال
حديثه عن " في بساموقال "ابن  (1)وثقافًيا أمام نظرائهم من الملوك اآلخرين لرفع مكانة دولهم سياسًيا

"وصارت مجمًعا ِلَصْوِب العقول وذوب العلوم وميداًنا لفرسان المنثور  :شبيلية عاصمة بني عبادإ
عر وكان الش   ،( 2)ب بما لديه"ز ي أول المائة الخامسة من الهجرة حين فرح كل حالسيما فوالمنظوم 

 "سمعت ممن اهتمامات األندلسيين وروي "ياقوت الحموي" في حديثه عن مدينة شلب ةيأتي في مقدم
 لها من الهال أحصي أنه قال: قل  أن ترى من أ

 
 

                                                 

 .128الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس: عمر إبراهيم توفيق، ص (1)
 

دار  1ي، تح إحسان عباس، القسم الثاني، م(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنترين2)
  .  11م، دط، ص1004الثقافة بيروت )لبنان(، 
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عر، قرض من ساعته ما دانه وسألته عن الش  ح خلف فعًرا وال يعاني األدب ولو مررت بالفال  ش  يقول  
وكان لمجالس األنس التي تعقد في بالطات الملوك وقصور ( 1)معنى طلبت منه" اقترحت عليه وأي  

عرية والنقدية وكانت العامة األغنياء والمنتزهات التي تتخللها مناظرات أدبية أثر في دفع الحركة الش  
المكفوفين أعالم  ن ال يعرفون القراءة والكتابة، وبرز بينهم منعر حتى الذييشاركونهم االهتمام بالش  

                                                                                                     (2)عر وسيلة لالرتزاق والحياة والمال....التطيلي والحصري القيرواني...، وكان الش  كبار كاألعمى 
ة لتشمل العلوم الديني   تعر بل إمتد  الحركة الثقافية في هذا العصر لم تقتصر فقط على الش   ن  إ   

ب والهندسة سانية وما يتصل بها من األدب والتاريخ، إضافة إلى العلوم التطبيقية كالط  والعلوم الل  
 والمعرفة. نافس بين ملوك الطوائف وتشجيعهم لطلب العلموالفالحة... . وكان ذلك لطبيعة الت  

 الحياة األدبية:  -ثالثا
لوك الطوائف، األدباء والشعراء في األندلس خاصة في عهد م ابن زيدون من بين أهم وأشهر يعد     

فمن المعروف عند العرب في هاته الفترة أنهم لم يدخلوا بلًدا من البالد فاتحين إال فتحوه لغويا، كما 
 لغتهم العربية. فتحوه سياسيا وأبدلوه من لغته األصلية

هذا الصنيع، إذ لقنوه األمم المغلوبة، وبثوا في  أثناءوكان القرآن الكريم هو القبس الذي يضيء في 
له بأدبهم من شعر ونثر...، ونحن ال نصل إلى القرن الرابع الهجري في  أبنائها إعجاًبا ال حد  

دينية، ويستخدمون العربية لاألندلس حتى نجد المسيحيين هناك يهجرون الالتينية في طقوسهم ا
 ( 3).مكانها

 

 

                                                 

           ، دت، دط  ، دار إحياء التراث العربي بيروت) لبنان(30، م30معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج  (1)
 .  054،058ص 

   .128،120م توفيق، ص عمر إبراهي، الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس ينظر: (2)
  .11شوقي ضيف، ص  ابن زيدون: (3)



عصر ابن زيدون                                                                                                 المدخل:  

10 

 

المجاورة، في نطاقها  مما يعني انتصار اللغة العربية هناك، ودخول أهل األندلس، وأهل األقاليم   
أصبحت لغتهم األدبية، وأصبحوا يتخذونها للتعبير عن عواطفهم ومشاعرهم، وقد عاشوا يقلدون و 

هم إن   "الذخيرة"من حياتهم ومعتقداتهم حتى ليقول صاحب  نماذجها المشرقية، ويتحدون بها كأنها جزء
 قنعم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو "أبْو إال متابعة أهل المشرق يرجعون إلى أخباره

هذا صنًما، وتلوا ذلك كتاًبا  على لجثوااب، بام والعراق ذبتلك اآلفاق غراب، أو طنَّ بأقصى الش  
ن   "العقد الفريد"بد ربه األندلسي" وألف "ابن ع (1)محكًما" ما فلم يجمع فيه شيًئا من اآلثار األندلسية وا 

 . جمعه من اآلثار المشرقية...
 نقلوه إلى وليس هناك كتاب أدبي وال رسالة نثرية وال ديوان، ليس من كل ذلك عمل جيد إال   

و"رسالة التوابع  "التبيينالبيان و المشرق، ومما نقلوه في حياة أصحابه " بالدهم فور ظهوره في
و "سقط الزند واللزوميات" و"رسائل بديع الزمان  "ديوان أبي تمام والمتنبي"والتدوير" للجاحظ و

 .(2)ومقاماته ومقامات الحريري"
المغرب في حيث كانت المرحلة األولى لألدب في األندلس هي مرحلة انتقال األدب المشرقي إلى    

لين هم ممن ألغراض هي هي، فا"غير تبديل وال تغيير،  واألساليب هي هي، وذلك أن األدباء األو 
ولم يتم لهم أن يمتزجوا ولدوا ونشأوا في المشرق ثم انتقوا إلى األندلس مع الفاتحين أو بعد ذلك بقليل، 

لين للبالد والسي  بشعب البالد األصيل، ثم إن الحك   ما األموي ون منهم، كانوا شديدي التطل ع إلى ام األو 
لمنافسة بني العب اس في بغداد،... وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام أرباب العلم الشرق 

" الذي  "، "وأبي محم د العذري  الحجازي  واألدب من بغداد والحجاز "كأبي علي القالي" و"صاعد اللغوي 
اج". و م كان في بالط أمير إشبيلية "إبراهي فضل كبير على نشر األدب  والمغنيات للقيانبن حج 

 .(3)المشرقي
 

                                                 

 . 12الذخيرة في محاسن أهل الجزير: إبن بسام الشنتريني، تح إحسان عباس، ص (1)

 .12ص ابن زيدون: شوقي ضيف،  (2)
  .12ص ، 1، طم1003،  حن ا الفاخوري، دار الجيل بيروت تح و شر( ديوان ابن زيدون: 3)
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وهذا ما جعل األدب  ندلس.اد والمدينة والقدوم بهن إلى األوكان هذا باإلتيان بالمغنيات من بغد   
 المشرقي ينتشر بسرعة فيها.

ملوك الطوائف إذ  ومنذ القرن الرابع نحس بنشاط أدبي هائل، ويبلغ هذا النشاط أقصاه في عصر   
عراء لينافسوا من حوله من الملوك يجمع كل ملك حوله أكبر عدد ممكن من األدباء والش  

 .(1)والسالطين
اعر فالٍن الملك، وفالًنا الش   دحيث "كان من أعظم مباهاة ملوك الطوائف أن فالًنا العالم عن   

 .(2)مختص  بفالٍن الملك"
هذه األسواق، ففي كل مدينة كبيرة سوق وفي عر، وتعددت والش   وزجت في أثناء ذلك أسواق النثر   

 عراء من نماذج.كل مدينة معرض آلخر ما أحدث الكت اب والش  
وقد أخذ الكت اب يحاولون استحداث أنماط بديعة، فألف "ابن شهيد" رسالة "التوابع والزوابع" وهي    

ية "لبديع الزمان الهمذاني"، وكالهما كان ملهًما ، متأثًرا بالمقامة اإلبليسرحلة للشاعر في عالم الجن  
 .(3)ليةية وهز  و"البن زيدون" رسالتان جد   فران".الغرسالة ألبي العالء "في 

 ام الفتنة يستعطفه ويعتب عليه أحيانا ويتبرأفاألولى بعث بها من سجنه "ألبي الحزم بن جهور أي      
بها للوزير "عامر بن عبدوس" على لسان وال دة بنت هم به أحيانا أخرى. أما الثانية فبعث مما أت  

 المستكفي، يسخر منه ويهجوه لكونه ينافسه في حب وال دة.
وهمبل لعلهم عراء في ميدان التفوق عن الكت اب، ولم يتخلف الش      هذا الميدان، إذ أسرف  في بز 

بهم في مدائحهم واستخرجوا ملوك الطوائف في تكريمهم وبذل المكافآت والجوائز لهم، فاستنفدوا مواه
عر وازدهر إلى أقصى حد  ممكن، حتى ًرا ثمينة وجواهر كريمة، فنهض الش  ر من أذهانهم ومخيالتهم د

 أهل األندلس أصبحوا شعراء. وفعال أصبحوا كذلك "فياقوت"  كل   اإلنسان أن   ليظن  
 

                                                 

 .12قي ضيف، ص شو  ابن زيدون: (1)
 .252مصطفى صادق الرافعي، ص  تاريخ األدب العربي: (2)
 .10ص ابن زيدون: شوقي ضيف،  (3)
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ح منهم إذا شعًرا حتى الفال   نه سمع ممن ال يحصون عد ا أن  أهل شلب يقل  بينهم من ال يقولأيروي 
 .(1)عر قرض من ساعته ما اقترحه عليهحد، وسأله عن الش  أمر  به 

 ناك مدن أخرى تفوقها مثل: إشبيليةولم تكن شلب المدينة األندلسية التي تتقدم غيرها، بل ه   
 وغيرها.

ة. وبذلك أصبحت بلدتهما ذرف والل  _ جميًعا بإسرافهما في الت  يَزا _دولة شلب ودولة إشبيليةوقد تم   
صقلية النورمان على عراء يهوون إليها من كل بلدة في األندلس، وتصادف أن استولى مهوى أفئدة الش  

ية، وحيث الخمر عراء من هذه وتلك إلى إشبيلية حيث الجوائز السن  القيروان فرحل الش  ب العرب ز وح
 .(2)هو والغناءوالل  
من ملوك بني هود "المقتدر بن هود"، وهو آية في علم ، ي هذا العصرعراء ففالعلماء واألدباء والش     
" و"انحياشه وكان ُيباهي بالفقيه األديب العالم الش  جوم والهندسة والفلسفة، الن   اعر "أبي الوليد الباجيِّ

ة "إلى سلطانه، ومن ملوك بني األفطس "المظفَّر ، وكان أحرص الناس على جميع علوم األدب خاص 
كتابه المشهور اريخ، وقد انتخب مم ا جمع من ذلك عر ونوادر األخبار وعيون الت  لغة والش  حو وال  من الن  

" و"عيون األخبار" البن قتيبة،...  "بالمظفري" في خمسين جزًءا على نحو كتاب "االختيارات" "للروحي 
ا في بالغتي النظم ملوك عصره، أما ملوك بني عب اد فقد كانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدورً  وكان أديب

اسية بالمشرق، وكان والنثر، مشاركين في فنون العلم، وكانت دولتهم العب ادي ة بالمغرب كالدولة العب  
وكان من شعراء أبيه  منهم ال يستوزر وزيًرا إال أن يكون أديبا شاعًرا حسن األدوات، "المعتِمد"

. حيث كان ال يمكن (3)بنه الوزير "ابن زيدون""المعتضد"، "أبو جعفر بن األبار"...، و"أبو الوليد" وا
 ا وشاعًرا ذا علم وثقافة واسعة.بً للوزير أن يكون وزيًرا إال  وكان أدي

 

                                                 

  .10ص : السابقالمرجع  (1)
 .10المرجع نفسه: ص  (2)
  .252مصطفى صادق الرافعي، ص  تاريخ األدب العربي: (3)
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ذي يعد  من أعاجيب الدنيا ألنه كان أمِّي ا، وقد بلغ من حسن ال   " البطليوسيُّ َجاخْ "ابن ""واليماني" و   
أسماؤهم،  كانت له داٌر مخصوصة بهم وديوان تقي د فيه عراء، إذشعره أن وال ه "المعتضد" رياسة الش  

 .(1)وقد جعل لهم يوًما يفرغ لهم فيه فال يدخل فيه على الملك غيرهم، ورب ما كان يوم االثنين"
دليل على أهمية توفر هذه الشروط في الشخص حتى يكون وزيًرا ذا مكانة مرموقة في وهذا خير   

 ولة.هذه الد  
داهية  "المعتضد"هم دار؟ وكان بن يبلغ عدد قوم يفرد ألسمائهم ديوان وتخص ص فتأمل ما عسى أ   

، وقد ات خذ ُخشبا في ساحة قصره جل لها برؤوس الملوك والرؤساء عوضا "أبا جعفر المنصور"يشبه 
       .!عن األشجار التي تكون في القصور، وكان يقول في مثل هذا البستان فليتنزه

ه كان يزرع الورد في جماجم عر المحض فيقولون إن  األروبيين إلى الش   ةكتب ينقلهوهذا الخبر    
أعدائه، والبنه "المعتمد" شيء من مثل هذا، اتخذ في بعض وقائعه... . من جماجم أعدائه مئذنة 

َب عليها المؤذنون، ولم يجتمع من فحول الش   ما عراء وأمراء الكالم بباب أحد من ملوك اإلسالم ثوَّ
مثل "أبي نواس"  "الرشيد"باب "الرشيد" و"الصاحب بن عباد" و"المعتمد" هذا، فكان بباب اجتمع ب

 " "  ،و"الن مري"،و"أبي العتاهية"، و"العتابي  و"أبي الش يص" وغيرهم  ،و"مسلم بن الوليد"،و"أشجع السلمي 
" مثل: " أبي بكر و" ،الحسين السالمي" أبيوكان بباب "الصاحب بأصبهان" و"ُجرجان" و"الريِّ

"،و"أبي سعد الرستمي" ،و"أبي طالب المأمون" ،الخوارزمي"  اس و"أبي العب   ،و"أبي القاسم الزعفراني 
 " و"الشاشي" وكثيرين غيرهم. وكان ،و"بديع الزمان"  ،و"أبي الحسن ابن عبد العزيز الجرجاني"،الضبيِّ

و"أبي ،و"عبد الجليل بن وهبون"  ،"و"ابن عم ار،و"ابن اللبانة" ،بحضرة "المعتمد" مثل: "ابن زيدون" 
ام" اغ" وغيرهم، وال أحدث "بالمعتمد" وأوالده وأمه و"ابن جامع الصب  ، َتمَّام غالب بن رباح الحج 

 وكان يناظر "المعتمد" "المتوك ل ابن األفطس"، وكان في ادي ة، فكل هم شعراء، العب  
 
 

                                                 

 .252: ص السابقالمرجع  (1)
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بينهما كترد د النواسم بين جنتين، وينظر شبيلية، يترد د أهل الفضائل إحضرة بطليوس كالمعتمد ب
أكتب وكان وزيره ووزير أبيه "ابن عبدون"  "المتوك لاألدب منهما عن مقلتين، و"المعتمد" أشعر و"

 هيد.اعر الش  ب الش  الكات  
وكذلك كان بالمري ة يومئذ "المعتصم بن صمادح"، ومن شعرائه "ابن الحد اد" شاعر األندلس و"عمر    

 .(1)..."" و"أبو جعفر الخز از البطرني  هيدبن الش  
ومما امتاز به كذلك القرن الخامس شيوع األدب في النساء، حيث "كانت مريم بنت أبي يعقوب     

 .(2)"األدبُتدارُس النساء ة األنصاري التي اشتهرت بإشبيلي
ان مم ن اشتمل والذي اخترعه هو الوزير "أبو بكر ُقزمان"، وك الزجلتراع كما امتاز كذلك باخ   

 ".ربن المظفعليهم "المتوك ل 
 

وفي آخر هذا القرن انقرض ملوك الطوائف وذهب ملكهم على يد "يوسف بن تاشفين"، ولم يكن    
 على شيء من األدب العربي.

اعر "ابن زيدون" أن بالد األندلس هي بالد المتناقضات، فهي بذلك ومن المالحظ في عصر الش     
 وبلد التقاليد الدينية، وهي في الوقت نفسه بلد الحر ية والت رف إلى أبعد الحدود. بلد الفتن والحروب

وب إال أن       وانتشار األدب وتشجيعه بشكل كبير.واسعة، هناك ثقافة  ورغم كل  هذه الفتن والحر 
فكان لكل دولة من دول ملوك الطوائف شعراء وفالسفة وأدباء وعلماء يهتمون بشؤون تلك الدولة 

 يتنافسون مع غيرهم من باقي دويالت الطوائف.و 
صل الموالي للحديث عن صت الفملوك الطوائف خص   عهدفي وألهمية ابن زيدون كوزير وشاعر    

 ه.فن   و تهشاعري  
 

                                                 

  .250-252ص  ،ينظر: المرجع السابق (1)
  .250: ص نفسه( المرجع 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول:

 فن الشعر عند ابن زيدون

 
 حياة ابن زيدون ونشأته -1

 أدبه  -2

 شعره  -3

 ديوان ابن زيدون وأغراضه الشعرية -4

  
     

 

 

 

 

 

 



فن الشعر عند ابن زيدون                                                                               :لالفصل األو  

17 

 

 

 حياة ابن زيدون ونشأته:  -أوال
ه "أبو ملوك الطوائف حيث عرف على أن  من أشهر شعراء األندلس في عصر  زيدون ابن يعد     

 (1)اعر المشهور".الوليد أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي القرطبي الش  

" صاحب الذ خيرة الشنترينيبسام وقد ُعرف ابن زيدون في أكثر من كتاب حيث يقول عنه "ابن    
وفاق األنام و   ام جرَّاكان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم، وخاتمة شعراء بنو مخزوم، أحُد من جرَّ األي  "

ونثًرا، إلى أدب ليس للبحر تدفق ه وال للبدر تأل قه، نظما ا، ووسع البيان ا وصرف السلطان نفًعا وضر  طر  
األلفاظ  شعري   وحظ من الن ثر غريب المبانيللن جوم الز هر اقترانه  وشعر ليس للس حر بيانه وال

 .(2)«والمعاني

عر كان له في ذلك وما يعنيه ابن بسام بقوله أن ابن زيدون كان من خيرة األدباء كتابة للنثر والش      
 يء الكثير والوفير.الش  
ذو الوزارتين أبو "  محاسن األعيان"في  العقيانث عنه "الفتح بن خاقان" في كتابه "قالئد وتحد     

الوليد أحمد بن عبد اهلل بن زيدون _رحمه اهلل_ وأسكنه دار رحمته ورضاه، زعيم الفئة القرطبية ونشأة 
ذي بهر بنظامه وظهر كالبدر ليلة تمامه، فجاء من القول سحر وقلده ابهى نحر... الدولة الجهورية ال  

وكل فت به   ، وأرهف بدائعه وروائعهلدلوك ، فشرف بضائعهكالشمس عند ا إال حظوةوال تردي منه 
 .(3)"تلك الد ولة حتى صار ملهج لسانها وحل  من عينها مكان إنسانها

في كتابه "ابن زيدون": "ولد احمد بن عبد اهلل بن زيدون بقرطبة سنة  "شوقي ضيف"ويقول عنه    
 .(4)م في بيت من بيوت أعيانها وفقهاؤها"3004 -هـ 493
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وقد عرف "ابن زيدون "بلقب "ذو الوزارتين" حين كان وزيًرا لدى أبي الحزم بن جهور ثم وزيًرا لدى    

  ابنه المعتمد بعد وفاة والده "أبي الحزم".

وابنه لم  روايته، وغزارة معارفه، وكرم أخالقه، وقد توفي   بوه عالم وأديب ومتفق ه ُعرف بسعة"وكان أ   
ه جدُّه ألم ه، وهو أبو بكر محم د بن محم د بن إبراهيم المعروف لمن عمره، فكف يتجاوز الحادية عشرة

ام وكلمة كما كان "وزيًرا صاحب األحك   (1)"، وكان متول ًيا أحكام الشرطة والسوق بقرطبة"بإبن الهداهيد"
بن سعيد وزير ة والحزم فأمر بقتله اواشتهر بالشد   (2)"شتغل بالفقه والقضاءاه ام تعني أن  صاحب األحك  

يين ال بل اشترك مع العاملين على إسقاط المعتمد ، فحز  األمر في نفس شاعرنا ونقم على حكم األمو 
 حكمهم.

وفيها ابن  كانت قرطبة حاضرة العلم لذلك العهد يقصدها العلماء والط الب من كل  فج  وصوب،   
 .(3)رهمبن أحمد، بن أفلح النحوي  واألديب وغي ذكوان، وأبو بكر مسلم

شبيلية، وانغمس في األحداث الس ياسية واالجتماعية، وكان  قضى    ابن زيدون حياته بين قرطبة وا 
وظهر م 3043هـ_ 344قد كان له ذلك سنة في البداية من العاملين على إسقاط الحكم األموي، و 

هـ_ 341سنة ذي استمر  في الحكم إلى حكم جديد على رأسه أبو الحزم جهور بن محمد الكل بي ال  
م، وقد ساعده "ابن زيدون"، وكان يطمع في الحصول على منصب رفيع في دولة بني جهور، 3034

ولكن آماله لم تتحقق، فعاودته فكرة التآمر مع المتآمرين، ولكنه دعا هذه المر ة إلى إعادة الحكم 
قب محاكمة ات هم فيها األموي، وانظم إلى جماعة الناقمين على الحكم الجهوري، فزج  به في الس جن ع

المستكفي  قد علق في تلك األثناء وال دة بنتار أحد مواليه بعد وفاته، وكان "ابن زيدون" باغتصاب عق  
والترد د إلى مجلسها،  ة، واشتهر بحب ه لهاولة المرواني  باهلل، محم د الثالث، خامس عشر ملوك الد  

 ة روحها، وحسنا، وخف  وكانت وال دة بنت قينة حبشي ة استطاعت بسحر جماله

                                                 

  .31ديوان ابن زيدون: تح وشر حن ا الفاخوري، ص( 1)
  .31ص  :( ابن زيدون: شوقي ضيف2)
 .33، ص ديوان ابن زيدون: تح وشر حن ا الفاخوري (3)
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 األدب تمعوا فيه إلىعراء، فعشوا منزلها، واسمعشرها، وروعة أدبها وذوقها، أن تستميل األدباء والش   
أبو عامر بن عبدوس" المل قب بالفأر ينافس ابن زيدون في حب  " عر والغناء... وكان الوزيروالش  

فمالت إليه بعدما مال ابن زيدون إلى جارية لها  وال دة، وكان أوسع حااًل من ابن زيدون وأوفر مااًل،
اعر وأنشأ على لسان وال دة رسالة اسمها ُعْتبة، وبعدما لقيت منه قسوة وتشهيًرا، فاشتد  األمر على الش  

ه إلى أبي الحزم رسالبها إلى ابن عبدوس وأجرى فيهاهجاًءا قبيًحا، ومن سجن  ة تهك مية كت  هزلي    تهه وج 
ه إلى وال دة قصائد االسترضاء عل ها تعود إلى  الجد ية وقصائده االستعطافي ة يطلب العفو والمغفرة، ووج 
 .(1)سابق عهدها به"

ثقافة  ىر وتاريخية تفيض من كل صوب، الت  المعارف  ترسيولوالجد ية ة "واقرأ في رسالتيه الهزلي     
ها  أمثال وأشعار تارةشاملة بالدراسات اإلسالمية والفلسفية. وبجانب ذلك ترى ركاًما من  يقتبسها بنص 

 .(2)رها في أساليبه"ها وينث  وتارة يفك  
ه من أبي الحزم أذًنا ته صديقه أبا الوليد بن أبي الحزم، فلم يلق ذلك كل  ووس ط ابن زيدون في قضي     

ر الش   سط من أبي الوليد مشجًعا وعوًنا، وكان قراره في أوا اعر أن يفر  من سجنه ولقي  صاغية، فقر 
ه إلى 3034هـ_ 344سنة  كما كتب إلى أميرها المعتضد باهلل بن عب اد، شبيلية ومدح إم، وقد توج 

لى أم ه عند أبي الحزم، ويبي ن شد   أستاذه أبي بكر مسلم يرجوه أن يشفع له ة شوقه إلى قرطبة وا 
، وتغض  أجفانها حزنً ويقول: يرى واهلل   ا علي  "وغبُت عن أمِّ أنا واحدها، تمتد  أنفاسها شوقا إلي 

 "بكاءها، ويسمع لي على من ظلمني نداَءها....
وخلفه   م3034هـ_ 343وأخيًرا الن أبو الحزم واستجاب للشفاعة فعاد "ابن زيدون" إلى قرطبة سنة    

هل الذم ة، ثم رق اه إلى رتبة سفير، وعمله اإلت صال أظر على اعر ووال ه الن  الوليد" فقر ب الش   وإبنه "أب
ما "إدريس ابن علي بن لملوك وأولي األمر، وقد وف ق في وفاداته، وأعجب به الملوك واألمراء، والسي  با

 حم ود الملقب بالعالي، وكان أديبا وشاعًرا 

                                                 

  .39، ص المصدر السابق( 1)
 .39ص  ،شوقي ضيف :ابن زيدون (2)
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فغضب  ب فيه الوقت والعمليوعبثه، ويذ وهومستهتًرا ماجًنا، فوجد ابن زيدون في بالطه مت سًعا لله
 .(1)به"الوليد وعزله من منص وعليه أب

فغادر   هذا األخير لم يلتفت إليه أن   عر مسترضيا أبا الوليد إال  اعر ابن زيدون ينظم الش  فراح الش     
واتصل بالوزير "أبي عبد اهلل بن محم د بن مروان بن عبد ، ابن زيدون قرطبة متجها إلى بلنسية "

ه ابن العزيز" وهو رجل أدب وسياسة، فأحسن استقباله وأكرمه إكراًما شدي ًدا، وفي تلك األثناء وج 
ولة بن األفطس صاحب بطليوس يطلب االنتقال إليه فرح ب األمير زيدون رسالة إلى المظفر سيف الد  

ع فانتقل إلى بطليوس وبعد فترة قصيرة عفا عنه أبو الوليد فعاد إلى قرطبة.    وشج 
، إال  م حيكت مؤامرة على "أبي الوليد" هدفها إ3031هـ_ 330وفي سنة     ها أن   عادة الحكم األموي 

فشلت، وقام ابن زيدون يند د بأصحابها ويعلن إخالصه لألمير ويطالب بمنصب رفيع لديه، فما كان 
اعر من جر اء المعروف بابن الشقاء، فنال الش  من أبي الوليد إال  أن أسند الوزارة إلى "إبراهيم بن يحي" 

 ذلك يأس شديد، وغادر قرطبة إلى إشبيلية.
ه ابن زيدون أو اًل إلى بطليوس ومنها إلى إشبيلية حيث     رحب  به المعتضد، وأسند إليه الوزارة ثم توج 

رق اه إلى رتبة ذي الوزاريتين.. واتخذه كاتًبا له، ونديًما في مجالس لهوه وسمره، وأباح له دخول حم ام 
 في إحدى حدائقه. قصره، وبعث إليه بالطيب والبخور كما أباح له أن يتنزه مع حرمه

زيدون كما  البنم توفي المعتضد فخلفه ابنه المعتمد وكان صديقا حميما 3031هـ_ 333وفي سنة    
فعاد  ، م فتح ابن عب اد قرطبة وجعلها عاصمة لملكه3039هـ_ 334كان أديبا وشاعًرا، وفي سنة 

ل ثم إن  المعتمد بعثه مع جيش إلخماد فتنة فيالش   إشبيلية، وهناك اشتد  عليه  اعر إلى وطنه األو 
 .(2)م"3093هـ_ 334المرض وتوفي في رجب سنة 

 

 
                                                 

  .31ديوان ابن زيدون: تح وشر حن ا الفاخوري، ص ( 1)
  .39، 31، ص المصدر نفسه  :( ينظر2)
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فاختلف الباحثون في تاريخ األدب عن تاريخ مولد ووفاة ابن زيدون "توفي بإشبيلية سنة ثالٍث    
وستين وأربعمائة كذا قال شيخنا شمس الدين الذ هبي، وقال ابن شكوال: "توفي سنة خمس وأربعمائة، 

 .(1)فاته بألبيَره، وسيق إلى قرطبة ودفن فيها، ومولده سنة أربٍع وخمسين وثالثمائة"وكانت و 
وقال محمد أبو الفضل إبراهيم: "ولعل  الذي قاله ابن شكوال أقرب إلى الص واب، على أن  ابن بس ام    

: أبو بكر، خيرة": توفي سنة ثالٍث وستين، وكان يخضب بالس واد، وكان له ولٌد يقال لهقال في "الذ  
 .(2)تول ى وزارة المعتمد وقتل يوم أخذ يوسف بن تاشفين قرطبة من ابن عب اد"

ة كانت مضطربة شاقة ولم تكن حياته حياة ابن زيدون العام   "فأنت ترى من هذا المجمل أن     
دة...، وكانت شهيرة وال   ة بأقل منها اضطراًبا وال مشقة، فقد ابتلي وهو في قرطبة بحب  الخاص  

 .(3)عراء"الش   تساجل، شاعرة، سافرةبالجمال واألدب 
س وهو صاحب مال وجاه أكثر منه حيث فكان البن زيدون منافسين في حب ها ومنهم ابن عبدو    
بحب ها في البداية ابن زيدون ثم عادت إلى ابن عبدوس بعد سجن ابن زيدون والميول إلى جارية  ظفر

 أخرى.

 أدبه: -ثانيا
رون ، بحسب منطلقاتهم ومدارسهم  فة األدب من األمور التي يختلف حولها المنظ  إذا كانت وظي   
األدب نتاج اجتماعي، يتأثر بيئته االجتماعية ويؤثر فيها، يستمد منها  الرأي السائد يذهب إلى أن   فإن  

مه لها من إمكانات الستكمال نقصها وتصحيح ما يقد  جذوره ولكنه يضيف إليها في الوقت نفسه، ب
 بما يتناسب ومتطلبات التطور عبر مسيرة الزمن.مسارها 

 

                                                 

خليل بن أبيك الصفدي، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: 1)
  .43ص دط، م، 3939هـ_ 3419العربي ، 

 .43المصدر نفسه: ص  (2)
 .433ص  ،1، ط4003 تاريخ األدب العربي: أحمد حسن الزيات، دار المعارف بيروت، (3)
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عن القاعدة، فهو تجل  أو انعكاس لواقعه االجتماعي، وتعبير  وال نعتقد أن األدب األندلسي يشذ     
عنه، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون مطابقا مطابقة تامة لهذا الواقع، أو انعكاسا سطحيا له في 

الل، فيتقدم واقعُه أحيانا، ويتأخر عنه أحيانا قلنفسه بنوع من اإلستجميع الحاالت، بل قد يحتفظ 
أخرى أو هو كما يقول "وهب رومية": "قد يتأخر... عن الحياة أحيانا، ولكنه يستطيع أيضا بما فيه 

 .(1)من قوة االستنهاض أن يتقدم ويكشف ويقترح"
يء الوفير "فنثره أنيق ر الش  نثن البل كان له م،عر فحسب ن لم يقتصر على كتابة الش  فابن زيدو    

واإلطناب، شديدة الشبه بطريقة "الجاحظ"  االزدواجف والسجع، كثير ، دقيق النسج، قليل التكل  الوشي  
عر والتمث ل بالش    ، وله من طريقة ابن العميد تضمين األمثال والملحما في التنويع بحروف الجر  والسي  

 .(2)في غضون النثر"
  ةنثره في باب الرسائل اإلخوانية ومن رسائله هذه: الرسالة الجد ية، الرسالة الهزلي  "ويقع معظم    

 .(3)ة"ة، والرسالة العب ادي  ة والرسالة المظفري ة والرسالة العامري  والرسالة البكري  
 ة: ة وهزلي  ومن أجود آثاره رسالتان جدي     
ان والد ة بنت المستكفي وهاجم فيها الوزير عامر ة التي جعلها على لسة أو التهكمي  فالرسالة الهزلي    "

"وفيها يسخر ابن زيدون منه سخرية بلغت في بعض أجزاء الرسالة  .(4)بن عبدوس منافسه في حب ها"
الفاحش  ، حد  الهجاء. والتي يقول فيها: "أما بعد أي ها المصاب بعقله، المور ط بجهله، البي ن سقطه

 األعمى عن شمس نهاره، الساقط سقوط الذباب على الشراب...". غلطه، العاثر في ذيل اغتراره،

 

 

                                                 

غة ( الشعر األندلسي والتصدي لإلنهيار: الربعي بن سالمة، مجلة أدبية فكرية تصدر عن معهد اآلداب والل  1)
  .303م(، ص 3991هـ_ 3333، )04العربية بجامعة قسنطينة، ع 

 .433اريخ األدب العربي: أحمد حسن الزيات، ص ت (2)
 .330، 311ص دط، األدب العربي في األندلس: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، دت،  (3)
  .39( ديوان ابن زيدون: تح وشر حن ا الفاخوري، ص 4)
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وفيها   ام الفتنةأم ا الرسالة الجد ية التي بعث بها من سجنه "ألبي الحزم بن جهور" أمير قرطبة أي       
يعتب ابن زيدون ويستعطف، ويتبرأ مما أت هم به. حيث يقول فيها: "يا موالي وسيدي الذي ودادي له، 

َوِرَي زند األمل،   بقاه اهلل تعالى ماضي حد  العزمأي عليه، واعتدادي به، وامتدادي منه، ومن واعتماد
 .(1)النعمة..." عهد ثابت

ُمسل م بن أحمد بن أفلح النحوي، عاتبا  بعث بها إلى أستاذه وصديقه أبي بكر ة:فالرسالة البكري      "
 يوان.اعر بالد  دها الش  وآمال وشارحا موقفه، وقد أتبعها بقصيدة مؤثرة أور 

ولة أبي بكر ابن األفطس أمير بطليوس مستشفا كتبها إلى المظفر سيف الد   ة:الرسالة المظفري  و    
 متودًدا.

 كتبها من قرطبة إلى صديقه أبي عامر بن َمْسلمة بإشبيلية. ة:الرسالة العامري     
والثانية وجهها الكاتب كذلك إلى المعتضد األولى كتبها إلى المعتضد بن عباد،  الرسالة العب ادي ة:   

 .(2)بن عباد بعد أن غادره إلى قرطبة"
كما كان البن زيدون مقطوعة بعنوان: "ليلة نعيم"، وصف الكاتب فيها ليلة طواها مع وال دة في    

       .نعيم ثم عتاب أشبه بالنعيم
ألندلس سم اه "التبيين" على منزع التعيين في ة باجامًعا في تاريخ خلفاء بني أمي   اه أل ف كتابوقيل أن     

 .(3)خلفاء المشرق للمسعودي، وقد ضاع الكتاب ولم تبق منه إال مقطوعتان"
ينبوع زاخًرا للعلم واألدب، حيث جمع إلى جانب كونه ابن زيدون كان  ونستخلص مما سبق أن     

ه كان صاحب سلطان حتى ل ذلك كل  فه، وقبه له باٌع طويل في مجال النثر من خالل ما أل  شاعر فإن  
 لقب بذي الوزارتين.

 

                                                 

 .330، 311األدب العربي في األندلس: عبد العزيز عتيق، ص  (1)
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 شعره: -ثالثا
ان في اران قوي  عر، حيث كان هناك تي  يعد  ابن زيدون من أهم شعراء ملوك الطوائف، صياغة للش     

 هذه الفترة.
منذ العصر  ( يتمسك باألساليب المعروفة والتقاليد األدبية المطروقةClassicجي )هحدهما منأ   
اهلي، والتجديد فيه مقصور على المعاني الفكرية والخطرات النفسية وتصوير المظاهر الحضارية الج

( يحاول التحرر من Romanticار الثاني إبداعي )التي ال يمكن للعرب بها عهد من قبل، والتي  
شحات، كما المو  في التحرر من األوزان والقوافي القديمة في فن   حاألوضاع والتقاليد المأثورة، وقد نج

 األزجال. حاول االنفالت من قيود الفصحى واإلعراب في فن  
جي فقد التزم األوزان العربية المألوفة، كما التزم هوشاعرنا _ابن زيدون_ ينتمي إلى المذهب المن   

 .(1)في قصيدتيه المخمستين فقد تحرر فيهما بعض التحرر القافية إال  
عر، وقد تجاوزه وتحرر منه في قصيدتيه للمشارقة في كتابته للش  اعر كان مقلدا الش   مما يعني أن     

 المخمستين.
ونظًرا لسوء حظ الشاعر في حياته، وتلك الظروف المريرة التي عاناها في سجنه، كانت حسن    

 عر.طالع لمتذوقي الش  
ورة الصحيحة فشعره هو الص (2)اعر نتاًجا أدبًيا رائًعا قل  نظيره في المشرق والمغربفكان للش     

 .(3)لشعر األندلس، ال بنجاسه من أعماق فؤاده، وانبعاثه من طبيعة بالده

 

 

 

 
                                                 

  .93ص ، المرجع السابق( ينظر: 1)
النعيمي، دار دجلة ناشرون وموزعون   إسماعيلقد والدراسات المعاصرة(: أحمد عر والن  في الش  ( ت مقاال (2)

 .333ص دط، ، م4034
 .493ص ، 41ط، م3991تاريخ األدب العربي: أحمد حسن الزيات، دار الثقافة بيروت، ،  (3)
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ن  فلم يتخذ الش      ما كان يشعر بنفسه، ويعبر من اعر من شعره وسيلة للرزق وال سبياًل للشهرة، وا 
صائد فعرفت له ق (1)ه، حيث "يميط اللثام في شعره عن قلبه الحزين ونفسه المتمزقة"نزوات حس  

وجدانية خالصة، مؤطرة بلغة ناعمة األلفاظ نقية الديباجة، أكثر شعره في الغزل والمدح والرثاء 
لى حبيبته  ما قاله في سجنه، أو في بعده عن والشكوى والعتاب، وأجمله قرطبة متشوق إليها وا 

 (2).دةوال  

ه أن   اش فيها المشارقة، إال  ابن زيدون قد عاش في بيئة تختلف عن تلك البيئة التي ع والمعروف أن    
 ظل  يقترض الصيغ والتعابير منهم.

 "لهذا لقب ابن زيدون ببحتري المغرب وكان ذلك لسببين:    
 طول النفس إذ جاءت قصائده في فن ي  المديح والغزل طويلة. .1

عرية وبالصناعة البالغية حيث إن  أكثر قصائده غنية بالمحسنات خرفة الش  ولوعه بالز   .2
 .(3)"والبيان

 ة في ثالث أطوار:ولقد مر ت حياته الفني     
أولها كان تقليديا محضا امتد  إلى الثالثين من عمره، ولم يبق من شعره في هذه الفترة إال آثار قليلة، 

ة امتد  من الثالثين إلى الخمسين، وفيه دب ج بينما الطور الثاني كان أخصب فترة في حياته الفني  
 .(4)وظهرت شخصيته الفنية قوية طاغيةاعر أعظم آثاره، الش  

 

 

 

                                                 

 دط م، 3911الفكر واألدب في ضوء التنظير والنقد: منجي الشملي، دار الغرب اإلسالمي بيروت، )لبنان(،  (1)
 .331ص 

 .333ص  النعيمي، إسماعيل في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة(: أحمد)مقاالت  (2)
، دط    م4004يوسف م. عيد، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس )لبنان(، الحواسي ة في األشعار األندلسي ة:  (3)

  .343ص 
 .93ديوان ابن زيدون ورسائله: تح علي عبد العظيم، ص  (4)
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ى إلى أسمى المناصب ثم قومرارة الهجر، وفيها ارت ففي هذه الفترة ذاق ابن زيدون حالوة الحب     
ام ونعم بكل األمن سعد األي  أبالده  يانحدر إلى أسفلها وكان ذلك من خالل سجنه، وعاش ف

اعر ُطبعت في قصائده بها الش   الظروف التي مر   كل هذه واالستقرار ثم وجد نفسه مغترًبا متشرًدا.
 ة راقية.ومقطعاته بألوان فني  

"أما الطور الثالث فقد امتد  من الخمسين حتى نهاية حياته، وكان فيها شيخا يراعى في إنتاجه    
منصبه  وتوارت  ياسية والواجبات الرسمية، وقد اختفت شخصيته خلف أعباءاألدبي المقتضيات الس  

  .(1)"ه وراء حسن صياغته التي بالغ فيها ليعوض ما ينقص فن ه من حرارة الوجدانعاطفت
ياسية لها  من خالل هذا الطور إهتم ابن زيدون فقط بالجوانب الرسمية لبالده والمقتضيات الس     

 ليعوض حرارة وجدانه، كما غلبت على شعره ظاهرة التكرار.

ه مهما كان معجبا بالمشارقة، فإن ذلك ال يعني ن زيدون أن  وما يتبن لنا من خالل تطرقنا لشعر اب   
عراء التجديديين التقليد األعمى لهم. فهو ينفرد بالكثير من المعاني المبتكرة التي تصنفه في طليعة الش  

 في األندلس.

 عرية:ديوان ابن زيدون وأغراضه الش   -رابعا
خمس مئة صفحة، وقد اهتم له العلماء واألدباء  ف ابن زيدون ديواًنا شعرًيا كبيًرا في أكثر منخل     

اهتماًما خاًصا لما رأوا فيه من تمثيل للحياة األندلسية في شتى نواحيها، وقد عثروا له على عد ة 
 مخطوطات في دار الكتب المصرية، وفي المكتبة التيموري ة، وفي المكتبة األزهري ة.

ات الذي قام بنشر منتخب( Hirtم المستشرق هيرت )اهتم له العديد من المستشرقين من بينهكما    
( بنشر قسم من A.cour، كما قام كذلك المستشرق أغوست كور )م3999من هذا الديوان سنة 

 .م3940قصائده سنة 
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، حيث طبعت من طرف شركة مطبعة م3944أما العرب فكانت أول طبعة لديوان ابن زيدون سنة    
 بمصر، وقام بتحقيقها وشرحها كامل كيالني وعبد الرحمان خليفة.ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 

ظهرت  م3919طبع الديوان في بيروت بتحقيق وشرح كرم البستاني. وفي سنة  م3913وفي سنة    
طبعته بعناية علي عبد العظيم. كما ظهرت في مصر أيضا طبعته بتحقيق وشرح محمد سيد كيالني 

 (1).م3931سنة 

م عن دار الجيل بيروت، حاول الناشر حن ا 3990هـ_ 3330يدة صدرت سنة وهناك طبعة جد   
 الفاخوري أن يقدم شروًحا إضافية ألشعار ابن زيدون.

حيث  اعركما حاول أن يرتب قصائده حسب الترتيب الموضوعي الذي يتماشى وأطوار حياة الش     
ة. ولهذه الغاية الفني   ل المعاني والقيمن الدارس والباحث من تفهم شعره تفهًما استيعابًيا من خاليتمك  

 قسم من الباب لمحات ومعالم تنير وتهدي في سبيل التفه م الشمولي الناجع. م لكل  بوبه تبويبا، وقد  

  ياسية واالجتماعيةوقد قد م للديوان بالتحدث عن بيئة األدب األندلسي من خالل البيئتين الس     
 ا تناول أدبه وأهم ما جاء به ابن زيدون من نثر.تكوينه. كم اعر وطريقةوبتعريف الش  

هذه الطبعة كانت سندي األول  كما تحدث عن الديوان وأهم المراحل التي طبع بها. وللذكر فإن     
في هذه الدراسة. وديوان ابن زيدون كما ال يخفى علينا سجل تاريخي لعصر ملوك الطوائف  يعين 

وعلى المنافسة الكبيرة بين هذه الدويالت في مختلف  الباحث على االطالع على سياسة حكمها،
 المجاالت، وخاصة المجال األدبي.

عر العربي، كالمدح، والهجاء، والرثاء عرية المألوفة في الش  فالديوان يضم معظم األغراض الش     
 والوصف، والحنين، واالستعطاف، والشكوى.

 ده قامت شهرة ابن زيدون ومكانته األدبية.عري، وعليه وحا الغزل فيشكل ثلث ديوانه الش  أم     

 
على أن نفرد الغزل بوقفة عرية بإيجاز، لى أهم األغراض الش  نا سنكتفي هنا باإلشارة إولذلك فإن     

 مطولة فيما بعد.
                                                 

  .40، 39اخوري، ص ر حن ا الفش( ينظر: ديوان ابن زيدون: تح و 1)
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 كوى:الش   -1
كب الدموع، فكان اليأس من وصل المحبوبة والخوف من اعر للبكاء وسحت الشكوى الباب للش  فت   

االجتماع دفعته إلى العيش بين األمل الراحل واألمل المقيم، فكانت الدموع تمثل لسان شكوى استحالة 
والقلب   اعر، فساعدته في وصف ما يعانيه بعد الجفوة والصدود، فعساه أن يجد األذن الصاغيةالش  

هًدا على الرؤوف بعدما عانى من توجع الكآبة وقلق األشواق ولوعة الفراق، فيغدو دمع ابن زيدون شا
 (2) فيقول: (1)ة وجده دليال لوفائهشد  

 مَا َأنَا وَاِجدُ  ضَ ُف َخْلوَةً              َلَدْيِك، فَأْشُكو بَعْ اَل لَْيَت ِشْعِري، َهْل أَصادِ أَ 
 ِني بالدُّمُوِع َشوَاِهدُ رََعى اهلل يَْومًا فيه َأْشُكو َصبَابَِتي               وَأْجفَاُن َعي

ة التأثير وسرعته، فبالدموع يخفف اعر عمد إلى تكرار لفظة الشكوى ليحقق شد  الش   نالحظ أن     
 ه.اعر من خاللها عن حزنه، ويتقرب بداللتها إلى محب  الش  
ا بالهجر والخصام دة عنه، إم  كوى عند ابن زيدون تنبع من مصدر واحد هو ابتعاد وال  الش  فقصائد    

ذك أو بالغياب  (3) اء نار الهوى في فؤاده فيقول:عنه من قبيل الدالل وا 
 َضرَّ َلْو َأنََّك لي رَاِحمُ           وِعلَِّتي َأْنَت ِبهَا َعاِلمُ اَ م
 بُْغيَِتي      َأنََّك ِممَّا أْشتَِكي سَاِلمُ  ايَهِْنيَك، يَا سُْؤلي، وَيَ   

 َتْضَحُك في الُحبِّ وأْبِكي َأنَا      اهلل فيمًا بَيْنَنَا َحاِكمُ 

 

 

كوى تمثل العدد األكبر من قصائد الغزل التي كتبها القصائد التي تدور حول الش   من هنا نجد أن     
 ابن زيدون.

                                                 

، م4034 م 4034رفيقة لعور، مذكرة ماستر، جامعة قسنطينة، و  ( صورة المرأة في شعر ابن زيدون: مريم قروج1)
  .49ص 

 .339( ديوان ابن زيدون: تح وشر حن ا الفاخوري، ص 2)
  . 311( المصدر نفسه: ص 3)
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 :اإلستعطاف -2
اعر األندلسي االستعطاف بالفراق وذلك تحدًيا لعدم قوته على مواجهة الفراق نظرا لرقة ل الش  مث     

لتي كان يملئها الحزن واأللم، كما جعل شفيعا اعر اإحساسه، فمثل االستعطاف جانبا من مشاعر الش  
 اتجاه الحبيبة. لدى محبوبته، ودليال على صدق مشاعر الحب  

ا، ومن ثم يجعلنا اعر المبدع هو من يجعلنا نشاركه مشاعره وأفكاره بعد أن يصوغ ها فني  والش     
 .(1)فاء حبيبتهنشاطره إحساسه ومدركاته، ونمنحه تعاطفنا وهو يحاور ليعرض معاناته إثر ج

 (2) يقول ابن زيدون:
 الحبُّ  ِسوَى َأنَِّني َمْحُض الهوى صادقُ   َأُأْجَفى ِباَل ُجْرٍم، وُأْقَصى ِباَل َذْنِب؟      

ْكوَى فَُاْضِحي َعَلى الِقَلى    وََأْرُجوَك ِلْلعُتَْبى فََأْظفَُر ِبالعََتِب      ُأَغاِديِك ِبالشَّ
َدى  فَدْيُتَك َما لِ            ْن ُسْمَتِني َخْسًفا َمَحلَُّك ِمْن َقْلِبي       ْلَماء َعْذًبا على الصَّ       َواِ 

 اعر عبارة عن مفتاح لكوامن نفسه التي تستعطف وترجوا الحبيبة.من هنا نجد الش     
 (3) جن ويطلب المغفرة فيقول:كما راح ابن زيدون يستعطف أبا الحزم وهو في الس     

 لَحْزِم، ِإنِّي في ِعَتاِبَك َماِئُل        َعَلى َجاِنُب، َتأِوي ِإَلْيِه الُعاَل َسْهلِ َبا اأ       

جن وفي فمعظم قصائد ابن زيدون االستعطافية كانت في استعطاف أبا الحزم إلخراجه من الس     
 .دة لتشاركه مشاعره وأحاسيسه في الحب  وال  
 
 
 
 :الهجاء -3

                                                 

  . 40، ص رفيقة لعور و صورة المرأة في شعر ابن زيدون: مريم قروج (1)
 .334( ديوان ابن زيدون: تح وشر حن ا الفاخوري، ص2)
 .33( المصدر نفسه: ص 3)
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شهير عيوب خصمه م والت  اعر "بالذ  عر العربي، يتناول فيه الش  الش  يعتبر هو اآلخر من فنون    
 .(1)المدح يذكر الفضائل والهجاء يذكر الرذائل" المعنوية والجسمية، وهو نقيض المدح، ألن  

ويستعمل ابن زيدون ألفاظا في الهجاء شديدة الوقع على نفسية المتلقي. كما الحظ ذلك "سنده"    
لفظا، ولو كان شعًرا لم ينسه  ن في الهجاء شديد لفظ، ال ينقص عنه إال  حيث قال: "والبن زيدو 

 .(2)أحد"
  ه كان ينذر قبل أن يهجموترى شعره في الهجاء مقبوال بالنسبة إلى شعر معاصريه، ونالحظ أن     

 .(3)المستميت وقلما ابتدأ بالهجوم، ولكنه يدافع دفاع القوي  
من أبي عبد اهلل بن القالس البطليوسي  مختلفة يعاتب فيها كال   وجاء ذلك من خالل كتابته لقصائد   

 وأبا الوليد محمد بن جهور وكذلك الوزير الكاتب أبي عامر بن عبدوس.
دة أبي عامر بن اعر إلى منافسه في حب  وال  وهذه القصيدة من القصائد التي وجه فيها الش     

 وم والتهديد.عبدوس كلمة العتاب والل  

 (4) يقول فيها:
رَى ِإْذ رََبْض         َونَبَّهْتَهُ ِإْذ هََدا فَاْغتََمْض    َأثَْرَت ِهَزْبَر الشَّ
 ومَاِزْلَت تَْبُسُط، ُمسْتَْرِساًل             ِإلَْيِه، يََد البَْغي لمَّا انْقََبْض                  

 فًا أَبى فاْمتََعْض ِإَذا ِسيمَ َخسْ           َحَذِر َحَذاِر فِإنَّ الَكِريمَ      
 لْيَس ِبمَاِنِعِه أْن يََعْض  سِ          فَِإنَّ سُُكوَن الُشَجاِع الن هو    

 

                                                 

األدب الجاهلي )قضاياه، أغراضه، أعالمه، فنونه(: غازي طليمان وعرفان األشقر، دار الفكر دمشق   (1)
  .443، ص 3،طم 4004هـ، 3344 )سوريا(،

        3م، ط 4001هـ، 3343،  نده، دار المعرفة بيروت، )لبنان(ديوان ابن زيدون، دراسة وتهذيب عبد اهلل س (2)
  .3ص 

 .199ديوان ابن زيدون ورسائله: تح علي عبد العظيم، ص  (3)
  .314، 313، ص تح وشر حن ا الفاخوري( ديوان ابن زيدون: 4)
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ل والغضب من أبي عامر بن اعر أن يوصل عبارات رفض الذ  أراد الش   األبياتمن خالل هذه    
 دة.ستمر في مغازلة وال  اعبدوس وتهديده بالهجاء إذ 

 :ثاءالر   -4
زمان  الموت شامل للجميع في كل   عر العربي وأشهرها وأكثرها اتساًعا، ألن  الش   من فنون فن     

ومعرض التكريم وذكر الفضائل، والحسنات واألعمال الجليلة  األسى، ومجال الحزن ومكان، وهو فن  
  (1)اريخ.هر والت  التي سيخلدها الد  

والرجال جميعا يندبون الموتى  كما  ثاء منذ العصر الجاهلي، إذ كان النساءوقد عر ف العرب الر     
وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة  كانوا يقفون على قبورهم مؤَبِنين لهم مثنين على خصالهم،

 (2)ذلك مصير محتوم. وبيان عجز اإلنسان وضعفه أمام الموت وأن  

ظهار     فه "عبد المنعم خفاجي": "هو بكاء الميت، والتفجع عليه وا  وعة لفراقهم، والحزن الل  كما عر 
 (3)تي يروع األعداء فقدها، واإلشادة بمناقبه وشمائله".لموته وعد  خالله الكريمة ال  

"ابن  عر األندلسي إقتفاء آلثار طريقة العرب القدامى ويعد  ثاء كذلك من أبرز فنون الش  ولعل  الر     
ض أفراد أسرهم، فله مراث جيدة في عراء الرسميين وممن ينهضون لرثاء الملوك وبعزيدون" من الش  

أبي الحزم بن جهور وزوجته، وفي المعتضد بن عباد وأمه وبنته. ومثل هذه المراثي قوية في 
ه كما ف باٍد عليها، ألن  طابع التكل   اعر في أسلوبها فإن  صياغتها ضعيفة في عاطفتها، ومهما افتن  الش  

 (4)ث من حزن وفجيعة.عبالثاء أداًء لحق أو واجب، ال يبدو، يندفع للر  

 

                                                 

  هـ3341القاهرة،  ( تاريخ األدب في العصر الجاهلي: عبد الرحمن عبد الحميد علي، دار الكتاب الحديث،1)
  .434ص دط، م، 4001

لجنة من أدباء األقطار العربية، دار المعارف، القاهرة، )مصر(   :ثاء )فنون األدب العربي، الفن الغنائي(الر   (2)
 .9ص   ،4طدت، 

  .439ص ، 4ط، م3910عر الجاهلي: محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الش   (3)
  .403دب العربي في األندلس: عبد العزيز عتيق، ص األ (4)
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 ( 1)وله كذلك مرثية في زوجة المعتضد، وفي الوزير القاضي "أبا بكر بن ذكوان".   

 (2) يقول في رثاء األمير أبي الحزم، وتهنئة ابنه أبي الوليد الحاكم الجديد:  
ْبرَ  َأبَا الَحْزِم قَْد ذاَبْت َعلَْيَك، ِمَن اأَلَسى        قُلُوٌب مُنَاهَا       ْبُر َلْو سَاَعَد الصَّ  الصَّ

خائِ  ْهَر يَْفَجعُ بالذَّ  َطوَاَك الرََّدى، قَْدرُ فَمَا ِلنَِفيٍس، مُذْ             َأهَْلهُ   رَذِع الدَّ
زايَا بَعْدُ، وَْهيَ َجِليَلةٌ              َويُْعَرُف مُْذ فَارَقْتَنَا الَحاِدُث النُّْكرُ   تَهُوُن الرَّ

 ِفْقَداَن السََّحابَِة لَْم يََزْل               َلهَا َأثٌَر يُثِْني ِبِه السَّهَْل والوَْعرُ فَقَْدنَاَك 
عُ                َوِدْكرُ   َك ِفي أْرداِن أيَّاِمهَا ِعْطرُ َمسَاِعيَك َحْليٌ ِللَّيَاِلي ُمَرصَّ

    اَل َأْو َقُصَر العُْمرُ طَ ، ِإلَْيهَا التَّناِهي      َدْن، ِإنَّ المَِنيَّةَ َغايَةٌ              عَ َفاَل تَبْ        
رَعُ الغُْمرُ   َعزَاءً فََدْتَك النَّْفُس عنهُ، فَإْن ثَوَى           فَِإنًَّك اَل الوَاِني، واََل الضَّ

 
ثاء الرسمي وأغلب مراثيه هي من قبيل الر  ثاء، ابن زيدون كان مقال في الر   ا سبق أن  يستفاد مم     
رثاء ال يصدر عن مثل هذا ال   أن   ولة وأقاربهم، وال شك  ذي تناول فيه رثاء الوجهاء من رجال الد  ال  

 ثاء الصادق.عاطفة صادقة في كل األحيان فهو أقرب إلى المجاملة والتملق منه إلى الر  
 :الوصف -5
                 لوصف.  اعر العربي منذ القدم حيث كانت قصائد الجاهليين تزخر باصاحب الش   هو فن     

الوصف ويعرفه كذلك "قدامة" بقوله: "( 3)ويعرفه "ابن رشيق" بقوله: "أصل الوصف الكشف واإلظهار"
ما يقع على عراء إن  أكثر وصف الش  م ا كان لَ يء كما فيه من األحوال والهيئات، و ما هو ذكر الش  إن  

 تي في شعره بأكثر المعاني ال  األشياء المركبة من ضروب المعاني، كان أحسنهم من أتى 
 

                                                 

 .391ينظر: ديوان ابن زيدون، تح وشر حن ا الفاخوري، ص  (1)
  .91، 99( المصدر نفسه: ص 2)
( العمدة )في محاسن الشعر وآدابه ونقده(: أبي علي الحسن بن رشيق، دار الكتب العلمية، بيروت )لبنان(  3)

  .440، ص 3ط ،م4003،  هـ3344
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من    (1)."الموصوف مركب منها، ثم بأظهرها فيه وأوالها، حتى يحكيه بشعره، ويمثله للحسن بنعته
 يء ونعته.خالل هذين القولين نجد األديبين يشتركان ويتوافقان في كلمة اإلظهار وتبيين الش  

دة وحس ه في القرب منها أو الشوق إليها وقد قام ابن زيدون بوصف الطبيعة فأعارها حب ه لوال     
فخاطب الريح والسحب والزهر والمواطن والمرابع، ورجاها أن تنقل إلى حسنائه آية حب ه ورسالة 
هواه... وهو على هذه األوصاف أخذ من بعض معاني المشرقيين وتعلق بصور "البحتري" فلقب 

 (2)ببحتري المغرب.

تي أباح له التنزه فيها مع حرمه فوصفها أجمل المعتضد ال  اعر يصف إحدى حدائق فراح الش     
 ة والضاد ية.ه الرائي  يما في قصيدتوصف، والسي  

 (3) ويقول:
 ها َفَضلَّ القَِريضُ َعْدٍن           َجاَل ِفي َوْصفِ بَوَّْأتَِني نُعْمَاَك َجنَّةَ 

 نُّفوَس، َمريضُ ُمْجتََنى مُدٍَّن، وِظلٌّ بَُروٌد          وَنسيمُ يَْشِفى ال
 تَْذِهيبَهُ َلهَا تَْفِضيضُ َوِمياهٌ قَْد أْخَجَل الَوْرد أْن َعا       َرَض 

 مَعْبٌَد ِإْذ َشَدا َأَجاَب الَغِريضُ             :ُكلَّمَا َغنَِّت الَحمَاِئمُ قُْلنَا
 ِميضُ ـَنى ِلبَْرِق الرَُّخاِم ِفيِه وَ         ـحاَوَرْت َحمًَّة ُمَشيََّدةَ المَبْ 

 سَْلَسٌل بَْحرُهُ الزُّاَلُل يَِفيضُ      َمْرَمٌر َأْوقََد الِفرْنَد، َعلَْيِه     

اعر حديقة المعتضد والخيرات الموجودة بها من نسيم عليل من خالل هذه األبيات يصف الش     
 ومياه عذبة وغيرها.

 

                                                 

نقد الشعر: أبي الفرج قدامة بن الجعفر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، )لبنان(   (1)
 .340ص  دط،دت، 

 م،3339الوصف )فنون األدب العربي(: لجنة من أدباء األقطار العربية، دار المعارف، القاهرة، )مصر(،  (2)
 .99ص ، 4ط
 .413، 410حن ا الفاخوري، ص  ديوان ابن زيدون: تح وشر (3)
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 :الحنين -6
اء األندلس حيث كانوا يحنون إلى الوطن تي تميز بها شعر عر ال  من أغراض الش  الحنين يعتبر    

ذين وال   نعكس بصورة خاصة عند العديد منهمعراء، وقد ااألندلسي وكان هذا جانبا مهما في نتاج الش  
ذلك الحنين وبلغ مداه عندما سقطت مدن األندلس  هاجروا إلى جهات متعددة خارج األندلس، واشتد  

ة ضاعت وفردوسا بحت صورة األندلس تتراءى لهم كجن  في أيدي النصارى سقوطا مفجعا وأليما، فأص
 (1)ُفِقد.
عراء عندما ينفون من مدينة إلى مدينة داخل األندلس ألسباب اجتماعية أو وقبل هذا كان الش     

 تي نشأوا فيها منذ الصبا.سياسية فكانوا يحنون إلى مدينتهم األم، ال  
زيدون" حيث كان يحن إلى قرطبة حنينا شديًدا  اعر الوزير "ابنعراء الش  وكان من هؤالء الش     

 ه ومستقر حبيبته، إن  فهي ملهى صباه ومرتع صبابته وذكرى حب   عتاويشتاق إليها اشتياق العاشق المل
جعبة معاني الشوق عنده ال تنفْذ، ونبع أسباب التعبير عنده ال يغيض، بل يفيض بكل معجب مطرب 

 ديدة رفيقة آثر أن يصوغها صياغة جديدة فضمنها اعر العاشق بمعان جويزود قريحة الش  
ه مرحلة من مراحل هذا المسمط الرائع، الذي اعتبره بعض الدارسين موشحة وما هو بموشحة ولكن  

 (2)عر وهو يأخذ طريقه إلى صورة الموشحات.الش  

 

 

 

 

 

                                                 

عر األندلسي )القرن السابع هجري(: محمد أحمد فالي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ( الحنين في الش  1)
  .433ص ،3ط، م4001اإلسكندرية، )مصر(، 

 30،طم 4000( األدب األندلسي )موضوعاته وفنونه(: مصطفى الشكعة، دار العلم للماليين، بيروت )لبنان(، 2)
 . 391ص 
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 (1)اعر فيه قرطبة ومجالس أنسه فيها يقول:يتذكر الش  
 أَلِحبَِّة ِبالِحَمىسََقى الغَْيُث َأْطاَلَل ا

ََ وَحا  َعلَْيهَا ثَْوَب َوْشي مُنَْمِنمَا َك
 وََاْطَلعَ ِفيهَا لأَلزَاِهيِر أْنُجمَا

مَاُن ُغاَلمُ   فََكْم رَفَلْت ِفيهَا الَخرَاِئدُ كالدَُّمى      إِذ العَْيُش َغٌض والزَّ
 َأِهيمُ ِبَجبَّاِر يَِعزُّ واأَلْخَضعُ 

 اِنِه يََتَضوَّعُ َشَذا الِمْسِك ِمْن َأْردَ 
 ِإَذا ِجْئُت َأْشُكوهُ الَجوَى لَْيَس َيْسَمعُ 

َن الَوْصِل َأْطَمعُ     واَل َأْن يَُزوَر المُْقلَتَْيِن مَنَامُ  َِ  فَمَا َأنَا في َشْيٍء ِم

 
الزخرف الموجود فيها، ورائحتها اعر إلى مدينته قرطبة ويصف من خالل هذه األبيات يحن  الش     

ذي يشعر به من خالل ال   ذي كان فيه هناك وألم الحب  التماثيل والعيش الهنيء ال  دمى و الطيبة، وال
 البعد عنها، وعن محبوبته.

 :المدح -7
عراء من مختلف العصور في كتابة تي سار على نحوها الش  المدح من بين أهم األغراض ال   يعد     

،  أشعارهم، وهذا الغرض "يقوم على فن  الثناء، وتعداد مناقب ظهار آالاإلنسان الحي  شاعةئوا   ه، وا 
  (2)اعر فيه.تي يتوهم ها الش  تي اكتسبها اكتسابا، وال  محامده وفعاله التي خلقها اهلل فيه بالفطرة، وال  

 
 
 

 

                                                 

 .391، 393ديوان ابن زيدون: تح وشر حنا الفاخوري، ص  ( 1)
  .403( األدب الجاهلي )قضاياه، أغراضه، أعالمه، فنونه(: غزي طليمات وعرفان األشقر، ص 2)
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اعر يتوجه لمدحه لمن يعظمه فيشيد به بين األنام ويرفعه أسمى المنازل والدرجات... وعلى فالش  
 الالئقة بالممدوح ويضعها في موضعها بحيث تكون مالئمة لحال اعر أن يركز على الصفات الش  

 الممدوح ملكا أو عظيًما أو قائًدا أو كاتبا...
 (1)تي تتصل به حتى يكون المدح موضوعيا هادفا.ويبرز األعمال واآلثار ال     

 نهج األندلسيون في المدح نهج المشارقة، من حيث تعدد الموضوعات وتشعب األغراض، فكان   
كوى والعتاب ومنهم من منهم من صدر مدحه بأكثر من غرض كأن يمهد بالغزل والخمر أو بالش  

 (2)التزم بموضوع المدح وحده.

عراء "ابن زيدون" الذي كان أكثر شعره في المدح والغزل، والمدح عنده مدح وعتاب ومن هؤالء الش     
ألحوال، وأكثر مدحه "ألبي الحزم الجهوري" واستعطاف ورثاء واخواني ات وما إلى ذلك مم ا دعت إليه ا

أمير قرطبة، والبنه "أبي الوليد" و"للمنصور" أمير بطليوس، و"للمعتضد العب ادي" وابنه "المعتمد" 
 أميري اشبيلية.

 (3)في مدح أبي الحزم الجهوري  يقول:   

بَاُح َعَلى سُرَاِك رَِقيبَا        اَ هَذ  َلِك الِغْرِبيبَاَفِصِلي ِبفَرِْعِك لَيْ    الصَّ
 وَلََدْيِك، َأْمثَاَل النُُّجوِم، َقالَِئٌد            َأِلَفْت سَمَاءَِك لَبَّةً وتَِريبَا
 ِليَُنْب َعْن الَجْوزَاِء قُْرُطِك، ُكلَّمَا        َجنََعْت تَُحثُّ َجنَاَحهَا تَْغِريبَا

َذا الِوَشاُح تَعَرََّضْت َأثَنَاؤُها           طَ   َلَعْت ثُرَيَّا لَْم تَُكْن ِلتَِغيبَاوَاِ 
 وَلَطاَلمَا أْبَدْيِت، ِإْذ َحيَّيْتَنَا،              َكفَّا ِهيَ الَكفُّ الَخِضيُب َخِضيبَا      

 َأظَِنينَةً َدْعوَى البَرَاءَِة َشْأنُها            َأْنِت العَُدوُّ فَِلمَ ُدِعيِت َحِبيبَا
 
 

                                                 

  .433تاريخ األدب في العصر الجاهلي: عبد الرحمان عبد الحميد علي، ص  (1)
المركزية، بن عكنون، الجزائر  ضه وخصائصه الفنية(: سعد بوفالقة، ديوان الشعر النسوي األندلسي )أغرا (2)

  .393ص دط، ، م3991
  .44، 44ديوان ابن زيدون: تح وشر حنا الفاخوري، ص  (3)
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عراء تي رددها عن الش  اعر ألبي الحزم لم تكن تخرج عن المعاني ال  اقها الش  تي سهذه المعاني ال     
 هم إشارته إلى الوشاح وهو من عناصر الطبيعة األندلسية.الأالقدامى، 

 :الغزل -8
ه مرتبط بطبيعة اإلنسان وتجاربه عرية عند العرب وأكثرها شيوعا، ألن  الغزل من أقدم الفنون الش     

 .محرك القلوب هو الحب   الذاتية خاصة وأن  
اعر من خالله تلك العاطفة الصادقة، فيدفق على ألسنتهم وجداًنا ذي يصور الش  هو ال   فالحب     

اعر وعما يختلج في قلبه، "فالغزل ينبع من النفس بعد أن يتفجر مرهًفا ليعبر عما يدور في خاطر الش  
عر هذا الش   خيل في ذهن كل واحد منهم أن  اس، فيتإحساس مشترك بين الن   في أعماقها، فالحب   الحب  

، فالغزل ليس تعبيرا عن تجربة ماضية فقط، بل تعبير عن تجربة (1)يمثل قصته ويحكي آالمه وآماله"
 حاضرة كذلك.

 فجاء مفهوم الغزل كالتالي:
 لغة: -أ

نساء"  وكذلك ه حديث الفتيان والفتيات، ابن سيده: "الغزل اللهو مع الجاء في لسان العرب على أن     
 الَمْغَزل، قال:

 عاِئن مَْغَزلُ هل  في الظ !تقوِل ِلي العَْبرَى الُمَصاُب َحِليلُها        أيَا ماِلكٌ 
ُل: التكل   : ُمحادثتهن وُمراودُتهن، وقد غازلها، والتََّغزُّ  ف لذلك، وأنشد:وُمَغاَزَلُتهنَّ

 عن التََّغزُِّل ٍف ُصْلب الَعَصا جا
َل أي تكل  يقول: َغازْلُتها  َل بها وغاَزلها وغاَزَلْتُه وغازلتني، وَتَغزَّ ف الَغَزَل، وقد َغزَل غزاًل وقد َتَغزَّ

ٌل بالنساء على النسب أي ذو َغَزٍل وفي المثل: هو َأْغَزُل من امرئ القيس.    ُمَغازلة، ورجل َغزٌل: ُمَتَغزِّ
 
 
 

                                                 

  .33( صورة المرأة في شعر ابن زيدون: مريم قروج ورفيقة لعور، ص 1)
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لة ها عاشقة له ُمَتَغزِّ دة للعليل متكررة عليه فكأن  ها معتاوالعرب تقول: أغَزُل من الُحمَّى، يريدون أن     
عن   به، ورجل َغزٌل ضعيف عن األشياء فاتُر فيها عن ابن عربي، وَغاَزَل األربعين: َدنَّا منها

 (1)ثعلب.

ه )َغِزَل(، َغَزاًل: شغف بمحادثة النساء والتودد إليهن، فهو كما ورد في المعجم الوسيط على أن     
 َغِزٌل.
 َزَل( المرأة: حادثها وتودد إليها. وفالن األربعين: دنا منها. )َغا

َل بالمرأة.)َتَغزََّل(: تكل    (2)ف الغزَل. ويقال: َتغزَّ

 اصطالًحا: -ب
عراء، عر، فشغل مختلف العصور ونظمه أكثر الش  الغزل في أدبنا العربي حيًزا كبيًرا من الش   احتل   

 ات قلوبهم وآالمهم بأروع اللوحات الوصفية والقصصية الحوارية.فتغنوا بالمرأة ووصفوا عواطفهم وخفق
: "حق النسيب أن يكون حلو األلفاظ رسلها، قريب المعاني فجاء في "العمدة" البن رشيق أن     

وال غامض، وأن يختار له من الكالم ما كان ظاهر المعنى، لين اإليثار رطب  سهلها، غير كز  
 لحزين ويستخف الرصين.المكسر، شفاف الجوهر، يطرب ا

ق بما يوافقهن  ا الغزل فهو إلف النساء والتخل  ها بمعنى واحد، وأم  ل والتشبيب كل  والنسيب والتغز     
 (3)ل فقد أخطأ".وليس مما ذكرته في شيء، فمن جعله بمعنى التغز  

 

 

 

 

                                                 

  .33( لسان العرب: ابن منظور، باب الفاء، ص 1)
  .314عجم الوسيط: قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، باب الغين، ص ( الم2)
، المكتبة 4( العمدة: )في محاسن الشعر وآدابه ونقده(، ألبي علي الحسن بن رشيق، تح عبد الحميد هنداوي، ج3)

  .349ص دط، العصرية صيدا بيروت، )لبنان(، دت، 
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اعر المرأة ذكر الش  ريزي": "النسيب كما ورد الغزل في "شرح ديوان حماسة أبي تمام" في قول " التب   
ن   ما الغزل اإلشتهار بموادات النساء بالحسن واألخبار عن تصرف هواها به وليس هو الغزل وا 

  (1)بوة إليهن، والنسيب ذكر ذلك الخبر عنه".صوال
فالغزل في الجاهلية قاصًرا على المرأة ووصف جمالها، فلم يتجاوزها إلى الغلمان، كما حدث في    

ف، والتشبيه بالمحسوس وتتجلى في النسيب الجاهلي البساطة والبعد عن التكل  اسي، العصر العب  
غرض،  ما مزجوه بكل  المرئي لديهم، وعلى الرغم من إكثارهم فيه وشهرتهم به، لم يقولوه مستقال، إن  

كان النسيب  أو وصف إال   لت في مدح وهجاء أو فخريموطن، فما من قصيدة ق وألموا به في كل  
 ...هاجزًءا من

الغزل  ولم تعرف قصيدة مستقلة بالغزل غير قصيدة للمرقش... ويمكن أن يقال بوجه عام إن     
عضائها من قوام وخصر وردف وثدي الجاهلي غزل مادي يتصل بمحاسن المرأة الظاهرة، وُيلم بأ

عبر كما يلم بزينتها وطيبها وحليها فهو غزل حسي يتصل بالغريزة، وقلما يوأنف ونحو ذلك،  وشعر
 .(2)عن معنى روحي عميق يدل على العشق العذري وعفته، وفناء المحبين فيه

عر الجاهلي بمعنى واحد، رغم اختالف الغزل في الش   ومن خالل التعاريف السابقة نجد أن     
ه غزل مادي، يصف محاسن المرأة الظاهرة، ويعبر عنها بأرقى المصطلحات، فكل  يتفق في أن  

 ا يلم بأعضائها وزينتها، وقلما يعبر عن المعاني الروحية.األلفاظ وحلوها، كم
هذا   ا الغزل المعنوي المعروف فيما بعد في العصر األموي باسم الغزل العذري نسبة إلى عذرىأم     

 األحاسيس وما يتبادله المحبوب من مشاعر اللوعة والسهر والصبابة. والغزل ُيعنى بالمشاعر 
 
 

                                                 

العالء المعري(، الخطيب التبريزي، كتب حواشيه غريدا الشيخ  ( شرح ديوان الحماسة أبي تمام: )المنسوب ألبي1)
  .949ص ، 3،طم4000، 4ووضع فهارسه العامة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت )لبنان(، م

  .413، 411( ينظر: الشعر الجاهلي: محمد عبد المنعم خفاجي، ص 2)
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هم عاشوا حياة مترفة وتأثروا بالطبيعة الخالبة والجميلة دلس بالغزل خاصة وأن  شعراء األن كما اهتم     
ذي عرف رق ة في الغزل ال   عرية وخاصة فن  هم قل دوا المشارقة في مختلف الفنون الش  في هذا البلد، لكن  

بة مرآة ات ويبعثها إلى الن فوس الص اغية العاشقة، حيث يكون بمثااعر يعبر عنها بكلمفالش  المشاعر، 
عر وأن  العرب قد أخطأوا من حيث تكرار المعاني يكون إال  في الش  طبًعا ال  تعكس صورته، وهذا

يحمل شكاًل واحًدا وأن  له صلة قوية بالجسم على عكس  الحب   وتقليد بعضهم في ذلك فقد ظن وا أن  
ي، فقد كان يستعين الفن   ذي لم يكن من المقل دين بل كان يتمي ز بسعة الخيال واإلبداعابن زيدون ال  

 كب شاهدة على حب ها  فهي من آثار العشق.اام واألمكنة وما تحويه من أشكال وكو بإحياء تلك األي  
 ويمكن تصنيف المعنى االصطالحي للغزل في هذه الفترة إلى:    
طفهن     يهن برقيق الكالم إلثارة عواهو اإلستهتار لموادات النساء وتتبعهن والحديث إل"الغزل:  -1

 وأحاسيسهن.

ذكر المرأة في مطالع القصائد المدحية وما يضاف إليها من ذكر الرسوم واإلطالل التشبيب:  -2
 هو والشباب فيما يمكن تسميته باألسلوب البدوي.ام الل  وأي  
كوى وما يعانيه من الهوى والعذاب اعر من الش  وتبريح الصبابة وما يبثه الش   أثر الحب   النسيب: -3
 (1)فقان القلب".وخ

 فالغزل في األندلس على أشكال:   
 :يما في النساء الالئي كانت لهن مكانة سامية وجد عند الطبقة المحافظة الس   الغزل العفيف

 في المجتمع أو من قبل شعراء كانوا يتصفون بالخلق الرفيع.

 :كانت الطبيعة و  أحبتهماعتمدوا على األوصاف المادية التقليدية في ذكر  الغزل التقليدي
 عراء تشبيهاتهم.ذي استمد منه الش  الوعاء ال  

 
 

                                                 

  . 340عمر إبراهيم توفيق،  ص  :ضوعاته وفنونه(( الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس )مو 1)
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 :)عصر  توسع هذا النوع من الغزل في حقبة ملوك الطوائف ألن   غزل المجون )الالهي
هم ومجالسهم وخلواتهم هو ومجالس األنس، فتحدثوا عن حب  زيدون كان عصر الغناء والل  ابن 

القصائد جميعها صادقة بل كان أكثرها تأتي في  وزياراتهم الليلية بفحش وتهتك، ولم تكن تلك
 ة والتباهي والتنوع.باب البراعة الفني  

 :هو وكان من جراء اختالطهم بالنصارى، ظهور نوع جديد من الغزل  غزل النصرانيات
 الغزل بالمسيحيات وذكر الكنائس والقساوسة.

 :رجع ذلك للحرمان وهي ظاهرة شاذة وجدت في المجتمعات القديمة وي الغزل بالغلمان
ذة نظًرا ها تعود إلى ميل أصحابها إلى البحث عن الجديد في الل  ا في األندلس فإن  الجنسي، أم  

 البتذال المرأة وكثر الجواري وكان اإلنحالل األخالقي عاماًل رئيًسا في تفشي هذه الظاهرة 

وا حركاتهم فعليهم وفق الشريعة اإلسالمية، فوصإضافة إلى عدم تطبيق الردع والقصاص 
والغريب  وقوامهم وعذارهم كالنساء، وكان بعضهم يلبسون ويتجملون بحلي الفتياتوسكناتهم 

 ابن خفاجة.:سموا بالوقار مثل تعراء ممن اهذه القصائد وردت على لسان بعض الش   أن  
 :عر وكان في هذا العصر كثيرات من النساء الحرائر والجواري يحسن نظم الش   غزل النساء

عر من خالل مؤدبيهم وشاركهن يعنون بتثقيف فتياتهم بنماذج جيدة من الش   اآلباء وكان
ونال بعضهن حظا  الثقافي وترجم لهن أصحاب التراجمالنشاط االجتماعي و الرجال في ميادين 

وافًرا من التعليم والغناء والموسيقى، وبرزت بينهن نساء كان لهن دور في حياة األمراء 
دة بنت المستكفي محبوبة ابن زيدون ويقال أن ها لرميكية زوجة المعتمد، ووال  والملوك كإعتماد ا

 كتب على أحد عاتقي ثوبها:
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 َأنَا واهلل َأْصُلُح ِلْلمَعَاِلي            وَأمِشي ِمْشيَِتي وأِتيهُ ِتيهَا
 (1) وكتب عن اآلخر:

 ِتي َمْن يَْشتَِهيهَاَعاِشِقي ِمْن َصْحِن َخِدي      وَُاْعِطي قُْبلَ وُأمَِكُن 
ة وقصائد عري، وموزع بين مقدمات القصائد المدحي  ويمثل الغزل عند ابن زيدون ثلث ديوانه الش     
 ة مقصودة لذاتها.غزلي  

ويتميز بعاطفة قوية تسيل في أبياتها الرقة والموسيقى وحسن النظم والدقة واإلنسجام، وقصائده    
كوى، وغزله حسي مادي ينظر قاء والبعد والغدر واإلستنفار والش  ه من النعيم والشتصور مراحل حب  

في ربوع  ام الماضيةإلى المرأة نظرة حسية عدا قصائد قليلة في الغزل العذري والنسيب في تذكر األي  
، التي قالها في محبوبته بعد ما يئس من لقياها، (2)من أروع قصائدهنونيته   عد  ميلة، وتالطبيعة الج
   (4) يقول: (3)ها، ويعتذر لها عن فراقهايستديم عهدها، ويؤكد ود   فكتب إليها

 ينَا       ونَاَب َعْن ِطيِب لُقْيَانَا تََجاِفينَانِ َأْضَحى التَّنَاِئي بَِدياًل ِمْن تََدا
 َأالَّ َوقَْد َحاَن ُصْبُح البَْيِن َصبََّحنَا      َحْيٌن، فَقَامَ ِبنَا ِلْلَحْيِن َداِعينَا

ْهِر ال يَْبلى ويُْبِلينَا َمنْ   مُْبِلغُ المُْلِبِسينَا بانِْتزَاِحِهمُ          ُحْزنًا مع الدَّ
مَاَن ا    لِذي مَا زَاَل َيْضِحُكنَا     ُأْنسًا ِبقُْرِبِهمُ، قد عاَد يُْبِكينَاإنَّ الزَّ

 

 

 

 

 

                                                 

  .343 -343( ينظر: الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس، عمر إبراهيم توفيق، ص 1)
  .341( المرجع نفسه: ص 2)
 .494 -413ديوان ابن زيدون: تح وشر حنا الفاخوري، ص ( 3)
  .413( المصدر نفسه: ص 4)
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ا من بين أهم الدوافع في إنتاجه حياة ابن زيدون وطبيعة البيئة األندلسية كان ا سبق أن  يتبين لنا مم     
دة وهجرها عنه، وعن سجنه وارتقائه إلى ه لوال  األدبي، نثًرا كان أم شعًرا فكان شعره معبًرا عن حب  

ثم يجد نفسه  أسمى المناصب ثم انحداره إلى أسفلها، فعاش في بالده سعيًدا ينعم باألمن واالستقرار
ة راقية. حيث كان له دون طبعت من خالل شعره بألوان فني  متشرًدا، كل هذه التقلبات في حياة ابن زي

 في الغزل والمدح أجود القصائد وأكثرها، وكان مقال بعض الشيء في بقية األغراض.
دة بنت تي قالها في محبوبته وال  تي إشتهر بها ابن زيدون قصيدته النونية ال  ومن القصائد ال     

ا، ونبرز أهم ص الفصل الموالي لدراستها وتحليلها فني  ص  المستكفي، ونظرا ألهمية هذه القصيدة سنخ
    ما جاء فيها من جمال وموسيقى. 

   
    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني:

 نونية ابن زيدون البناء الفني في

 

 بناء اللغة -1    

 بناء الصورة الشعرية -2    

 بناء الموسيقى واإليقاع  -3   
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إن سوء خط الشاعر في حياته، كان حسن طالع لمتذوقي الشعر. إذ أفرزت تلك الحياة المريرة     
وذلك السجن الذي غدا فيه حبيسا ما بين أربعة جدران ال ينفذ إليها النور، نتاًجا أدبيا رائعا قل نظيره 

اعره  زاخرة في المشرق والمغرب... فعرفت له قصائد وجدانية خالصة، صادقة التعبير عن مش
 (1).اإلحساس آلالمه وآماله

لى     وأجمل ما قاله ابن زيدون من الشعر كان في سجنه أو في بعده عن قرطبة متشوقا إليها وا 
  حبيبته والّدة بنت المستكفي، حيث يذكر الشاعر من خالله سوء حاله، والظلم الذي لحقه في سجنه

 اها بجانب محبوبته.كما يتلهف إلى األيام الحلوة الماضية التي قض
ومن روائع قصائده الغزل عند ابن زيدون نونيته المشهورة التي غدت من عيون شعر الغزل عبر    

عصوره األدبية، فهي مزيج من العشق والغزل واليأس واألمل، والشكوى والحنين، والتوسل والحسرة 
إبراز معانيها  مما جعل هذه  والصدق والوفاء، فضال عن حلة بهية من المحسنات البديعية، زادت في

النونية أثًرا رفيًعا يحتذى ويقلد، فهو يفصح عن صبابته حيال والدة في أسلوب من الحزن المقرون 
 (2).باألسى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .111ص ( مقاالت )في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة(،: أحمد إسماعيل النعيمي، 1)
 .111المرجع نفسه: ص  (2)
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    يقول: 

 

 وَنَاَب َعْن ِطيْب لُقْيَانَا تََجاِفينَا      َأْضَحى التَنَاِئي بَِدياًل ِمْن تََدِنيَن     
 َحْيُن فَقَامَ ِبنَا ِلْلَحْيِن َداِعينَا        َأالَّ َوقَْد َحاَن صُْبُح البَْيِن َصبََّحنَا                

ْهِر ال يَْبلى ويُْبِلينَا             َمْن مُْبِلغُ المُْلِبِسينَا بالِترَاِحهُمُ                 ُحْزنًا َمعَ الدَّ

ي مَ                 مَاَن الذِّ  ُأْنسًا ِبقُْرِبِهمُ قَد َعاَد يُْبِكينَا       ازَاَل ُيْضِحُكنَا   إنَّ الزَّ

ْهُر آِمينَا     تَسَاِقينَا الهَوَى، فََدَعوْا  ِغيَط الِعدى ِمنْ                 ، فَقَاَل الدَّ  بَأْن نََغضَّ
 َبتَّ مَا َكاَن َمْوُصواًل ِبَأيِْدينَاوأنْ           فَاْنَحلَّ مَا َكاَن مَعْقُوًدا ِبَأنْفُِسنَا                  

 فاليَْومَ َنْحُن ومَا يُْرَجى تاََلِقينَا      تََفرُّقُنَا       ىُكوُن، ومَا يخشوقَْد نَ 

 َهْل نَاَل َحظًّ ِمَن العُتَْبى أَعاِدينَا     يَا لَْيَت ِشْعِري، وَلَْم تُعِْتْب َأَعاِديُكْم،                 
 رَْأيًا، وَلَْم نَتَقَلَّد َغْيرَهُ ِدينَا           لَْم نَعْتِقْد بَعَْدُكم ِإالَّ الَوفَاءَ َلُكْم                   

وا َعْيَن ِذي َحسَد                   وا َكاِشًحا ِفينَا           مَا َحقُّنَا أْن تُِقرُّ  ِبنَا، واََل َأْن تََسرُّ
 َوقَْد يَِئسْنَا فَمَا ِلْليَْأِس يُْغِرينَا      ليَْأَس تُْسِلينَا عوارُضهُ    ُكنَّا نَرَى ا                
 ِقينَاآَشْوقًا إلْيُكْم وال َجفَّْت مَ          ِبنْتُْم وِبنَّا، فَمَا ابْتَلَّْت َجواِنُحنَا                    

 يَْقِضي َعلَيْنَا اأَلَسى َلْو اَل تََأسِّينَا          نََكاُد ِحيَن تُنَاِجيُكْم َضمَاِئرُنَا                     
    َحاَلْت ِلفَْقِدُكمُ َأيَّامُنَا فَغََدْت                 سُوًدا َوَكاَنْت ِبُكْم ِبيًضا لَيَاِلينَا                
، ِمْن َتَصِفينَا ُب العَْيِش طَْلٌق، ِمْن تََألُِّفنَا،         َمْربَ نِ ِإْذ َجا                   عُ اللَّهِْو َصاف 
ْذ َهَصْرنَا فُنُوَن الَوْصِل َداِنيًَة                     ِمْنهُ مَاِشينَا َفَجِنينَا ِقَطافُهَا،         وَاِ 

 ينَاُكنْتُْم ألْروَاِحنَا ِإالَّ رَيَاحِ       ِليُْسَق َعهُْدُكْم، َعهْدُ السُُّروِر، فَمَا                    
 إْن  َطالَمَ َغيََّر النَّْأُي المُِحبِّينَا                ال تَْحسَبُوا نَْأيَُكْم َعنَّا يُغَيِّرُنَا                 
 نَصرََفْت َعْنُكمُ َأمَاِنينَامْنُكمُ، واَل ا           واهلل مَا طَلََبْت أْهوَاؤُنَا بََداًل                     
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 (1)َمْن َكاَن ِصْرَف الهَوَى وَالوُدِّ يَْسِقينَا    ِق َغاِد الَقْصَر واْسِق ِبِه ي البَرْ يَا سَارِ 
 إْلًفا َتَذكُُّرُه َأْمَسى ُيَعنِّيَنا          َوَأْسَأُل ُهَناِلَك َهْل َعنَّى َتَذكُُّرَنا                 
بَا بَلَّغْ تَِحيَّ                   َمْن َلْو َعَلى القُْرِب َحيَّا كان يُْحِيينَا            تَنَا   َويَا َنِسيمَ الصَّ
ْهَر يَْقِضينَا ُمسَاَعقَةً                       ْن لَْم يَُكْن ِغبًّا تَقَاِضينَا   فَهَْل َأرَى الدَّ  ِمْنهُ، وَاِ 
، َكَأنَّ اهلل أْنَشَأهُ                   َر ِإْنَشاءَ الَورَى ِطينَا مِ                رَِبيُب مُْلك   ْسًكا، َوقَدَّ
 ِمْن التِّْبِر ِإبَْداًعا وَْحِسينَا    أوَصاَغهُ َوِرقًا َمْحًضا، وتَوََّجهُ                         
َد آَدتْهُ رَفاِهيًة                      نَاتُومُ العُقُوِد، وَأْدمَتْهُ البُرَى ِلي                  ِإْذ تََأوَّ
ْمُس ِطْئرًا ِفي َأِكلَِّتِه،َكاَنْت َلهُ ال                   َباْل مَا تََجلَّى َلهَا ِإالَّ َأَحاِبينَا          شَّ
 زُْهُر الكواِكِب، تَعِْويًذا وتَْزِيينَا      َكَأنَّمَا انِْبَتْت ِفي َصْحِن وَْجنَِتِه                        
ِة َكاف  ِمْن تََكاِفينَا     لْم تُكْن أْكفَاءَهُ َشرَفًا،      نْ َضرَّ أمَا                    وفي المََودَّ
ا، ونْسِريَنا     يا َرْوَضًة َطاَلَما َأْجَنْت َلَواِحَظَنا                       با َغضَّ  َوْرًدا َجاَلُه الصِّ
 ُمًنى ُضُرًبأ، وَلذَّات  أَفاِنيَنا          ويا حياة َتَملَّْيَنا بزهرِتها                          
 في وْشي ُنْعَمى َسَحْبَنا َذْيَلُه ِحيَنا    ويا نعيًما َخَطْرَنا، ِمْن َغصاَرِتِه،                      
                          (2)تُْغِنيْنَا َوقَدُرِك المُعْتِلي َعْن َذاكَ       َلسْنَا نُسَمِّيِك إْجاَلاًل َوتَْكِرمَةً،                         
 إَذا اْنَفَرْدِت، وَما ُشوِرْكِت ِفي ِصفة ،     َفَحْسُبَنا الَوْصُف َأْيَضل ًحا َوَتْسِبيًنا                 
 ا وَِغْسِلينَاوالَكْوثَِر العْذِب، زقُّومً           يا َجنََّة الُخْلِد، َأبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتهَا                    
 السَّْعُد َقْد َغضَّ ِمْن َأْجَفاِن َواِشيَنا            َكَأنََّنا َلْم َنِبْت َوالَوْصُل ثَاِلثَُنا،                   
 )إْن كان َقْد َعزَّ في الدنيا اللقاُء ففي     َمَواِقِف الَحْشِر َنْلَقاُكْم َوَيْكِفيَنا(                 

ْلمَاِء يَْكتُْمنَا                      َحتّى يََكاَد ِلسَاُن الصبح يُْفِشينَا       ِسرَّاِن ِفي َخاِطِر الظَّ
ْبَر ناِسيَنا       ال َغْرَو في َأْن َذَكْرَنا الُحْزَن َنَهْت                    َعْنُه النَُّهى، وَتَرْكَنا الصَّ
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ْبَر َتْلِقيَنا   َيْوَم الّنَوى، ُسَوًرا     إنَّ قَرْأَنا اأَلَسى،                    َمْكُتوَبًة، وَأخْذَنا الصَّ
ِِ وَ  شْربًا،           َأمَّا هَوَاِك، فَلَْم نَعِْدْل ِبمَْنهَِلِه                       ْن َكاَن يُْروينَا فَيُْظِمينَااِ 
 َسِليَن َعْنُه، َوَلْم َنْهُجْرُه َقاِليَنا          ُه، َلْم َنْجُف ُاْفَق َجَمال  َأْنِت َكْوَكبُ                   
                    ،  َلِكْن َعَدْتَنا َعألضى ُكْره  َعَواِديَنا           َواَل اْخِتَياًرا َتَجنَّْبَناُه عن َكَثب 
 شَُّموُل، وَغنَّاَنا ُمَغنَِّنا ِفيَنا ال         َنْأَسى َعَلْيِك ِإْذ اْحثَّْت ُمَشْعَشَعًة                    
، واَل اأَلْوتاُر تُْلِهينَا       اَل َأْكُؤُس الرَّاِح تبِْدي، ِمْن َشمَاِئِلنَا                     ِسيمَا اْرِتياح 
 نَأ دومي َعَلى العَهِْد، ماُدْمنَا، ُمَحافَظةً      فالُحرُّ َمْن َداَن ِإْنَصافًا كما ِدي                   
 فما اسْتََعْضنَا َخِلياًل ِمْنِك يَْحِبسُنَا،         واََل اسْتَفَْدنَا َحِبيبًا َعْنِك يَثِْنينَا                    
 بدرا الّدَجى، لَْم يَُكْن َحَشاِك ُيْصِبينَا       وَلْو َصبَا َنْحونَا، من ُعلْو مطلعه                     
ْن لَْم تَبُْذِلي ِصَلةً،  َأ                     ْكُر يَْكِفينَا        ْبِكي َوفَاءً، وَاِ  ْيُف يُقِْنعُنَا، وَالذِّ  فَالطَّ
 ِبيَض األيَاِدي التي ما ِزْلِت تُوِلينَا         َوِفي الجواب مَتَاعٌ، ِإْن َشفَْعِت ِبِه                    
   (1) َصبَابَةٌ بِك، نُْخِفيهَا فَتَْخِفينَا            مَا بَِقَيْت    َعلَْيِك منَّا َساَلمُ اهلل                   

 

 القصيدة ستبين عناصرها الفنية كالتالي: من خالل هذه   

 غةأوال: بناء الل  
بواسطتها الشاعر قصيدته ويبرز من اللغة عنصًرا أساسيا في العملية الشعرية، والتي يصنع  دّ تع   

ته، فهي بذلك أداة تعبير، ولهذا وجب على الشاعر أن يتعامل مع الّلغة تعاماًل خاللها ذاته وشخصي
يتعدى الّتعامل العادي. فيبتعد عن التقرير والّسطحية ألّن الّلغة الشعرية هي أداة تبليغ وتأثير وليست 

 أداة تعبير فحسب.
لك، فهي ليست غاية في حّد اللغة ينقل الشاعر أفكاره ومعانيه فهي أداته ووسيلته في ذفمن خالل    

 الّلغة المرنة قصد إخضاعها للمعاني القوية. استعمال بدّ ذاتها بل 
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نا، وهو ما نجد بارًزا في فإن الشاعر المتمّرس يحسن صياغة الّلغة، وتجدها تناسب عذوبة وحس   

وأشواق إال زيدون، فهو ليس الشاعر الوحيد الذي كتب عن الحب وما يلحقه من آمال وآالم  شعر ابن
وهذا ( 1)."سّر نجاحه في كونه إستطاع انتشال قصيدته من التقليد وأسره صانعا خصوصية التميزأّن "

 (2)ما جاء على نونية قوله:
 َونَاَب َعْن ِطيْب لُقْيَانَا تََجاِفينَا     َأْضَحى التَنَاِئي بَِدياًل ِمْن تََدِنيَن        

 يَْقِضي َعلَيْنَا اأَلَسى َلْو اَل تََأسِّينَا               اِجيُكْم َضمَاِئرُنَا  نََكاُد ِحيَن تُنَ              
 َحاَلْت ِلفَْقِدُكمُ َأيَّامُنَا فَغََدْت                   سُوًدا َوَكاَنْت ِبُكْم ِبيًضا لَيَاِلينَا              
 َمْن َكاَن ِصْرَف الَهَوى َوالُودِّ َيْسِقيَنا     ِبِه   َيا َساِري الَبْرِق َغاِد الَقْصَر واْسِق             

وهذه القصيدة هي التي بعث بها ابن زيدون إلى محبوبته "والدة" بعد فراره من السجن، والتي    
 يصور لنا من خاللها الشاعر معاناته الكبيرة جراء فقدها وهجرها.

 
 ي استقاها الشاعر ومصادرها وداللتها.الت طبيعة األلفاظ سنبينالقصيدة ومن خالل هذه    
 طبيعة األلفاظ: -1
  (3)وظف ابن زيدون في قصيدته النونية ألفاظ وجدانية حزينة يظهر ذلك جلًيا في قوله:   

 نََكاُد ِحيَن تُناجيُكْم َضمَاِئرُنَا        يَْقِضي علينَا األَسى لواْل تََأسِّينَا
 ه عندما يتذكر محبوبته "والدة".فابن زيدون هنا يعبر عن شّدة حزن   
 
 

                                                 

( "عناصر الفجاءة في نونية ابن زيدون": عباس علي الفحام، مجلة العلوم اإلنسانية كلية التربية، صفى الدين 1)
  .11، ص 3م، العدد 1311، 1امعة بابل العراق، مالحلي، ج
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كما وظف الشاعر كلمات تمتاز بالرقة والعذوبة وألفاظ شفافة بعيدة عن الوحشية والغرابة من    

 (1)خالل قوله:

 تََفرُّقُنَا       فاليَْومَ َنْحُن ومَا يُْرَجى تاََلِقينَا ىوقَْد تُكوُن، ومَا يخش
معبًرا بها عن أحاسيسه وعواطفه ألفاظ وجدانية رقيقة وحتى يؤثر الشاعر في محبوبته وظف    

 الصادقة في أجمل العبرات مما زاد القصيدة جماال وعذوبة.
 (2)قوله:

 وَلْو َصبَا نَْحونَا، من ُعلْو مطلعه     بدرا الّدَجى، لَْم يَُكْن َحَشاِك ُيْصِبينَا
اللغة الصافية، جعله يتالعب بها  والمتمعن في شعر ابن زيدون من القراء يجده حسن التمكن من   

كما شاء ويرسم بها ألواحا فنية راقية في تصويره لشّدة حبه واشتياقه لوالدة، كما أن القارئ يشعر بخفة 
 األلفاظ وسهولة إنسيابها ما يجعله يحسن ويتعايش مع عاطفة الشاعر الحقيقة.

 (3)كقوله في الشوق:

 واِنُحنَا      َشْوقًا إلْيُكْم وال َجفَّْت مَاِقينَاِبنْتُْم وِبنَّا، فَمَا ابْتَلَّْت جَ 
والحقل اللغوي الذي تدور حوله القصيدة هو حقل الحب وما يجر من فراق وهجر وشوق ويتضح    

تفرقنا،   لنا ذلك من خالل األلفاظ الدالة عليه في جلِّ النونية والمتمثلة في: الَبْين، تجافينا، الهوى
 مسكا، نسيم، الُودَّ، القرب...  انبّت، شوقا، النأي،

 مصدر األلفاظ: -2
حين يستدعي صورة واّلدة على هذا النحو فإنما يريد أن يقاوم أي احتمال لتالشيها  إن ابن زيدون   

من ذاكرته، ويؤكد مثولها في وجدانه، وتجذُّر في أعماقه ، وهذا ما يفسِّر انشغاله الدائم باستحضار 
 مختلفة.صورتها في تجلياتها ال

                                                 

 .681: ص السابقالمصدر  (1)
 .636( المصدر نفسه: ص 2)
 .681( المصدر نفسه: ص 3)



البناء الفني في نونية ابن زيدون                                                                      الفصل الثاني:  

52 

 

 
ضفاء صفات الخصوبة والنماء واإلثمار عليها، ونالحظ امتزاج صورتها بصورة الطبيعة الحّية     وا 

 (2)في قوله: (1):المثمرة كالروضة والزهور، وهي في نظره المعادل للحياة

ا، ونْسِرينَا     َرْوَضةً َطاَلمَا َأْجَنْت َلوَاِحظَنَا  يا با َغضَّ  َوْرًدا َجاَلهُ الصِّ
ات  أ   ويا حياة تَمَلَّيْنَا بزهرِتها                          فَاِنينَا مًُنى ُضرُبًأ، ولَذَّ
 ويا نعيمًا َخَطْرنَا، ِمْن َغصارَِتِه،     في وْشي نُعَْمى َسَحبْنَا َذْيَلهُ ِحينَا             

ليسق  ، فما ابتلت جوانحناساقينا، نغض كما ترددت في قصيدته مفردات وصور الري والماء مثل:   
 يسقينا، غًضا، غضارته، الكوثر العذب، منهله، شرًبا، يروينا، يظمينا... عهدكم

حساسها بالحرمان     واستخدام الشاعر لهذه األلفاظ بشكل كثيف يدل على معاناة الذات العاطفية وا 
 (3)شوقة.والظمأ العاطفي وحاجتها الملحة إلى االرتواء الذي حرمت منه بفراق المع

وهناك صور أخرى وظفها الشاعر وهي صور الطبيعة الكونية والتي وصف بها حبيبته والمتمثلة    
في المفردات التالية: البرق، الليل، النسيم، الشمس، الكواكب، الظلماء، الصبح، كوكبه وهذا ما يتجلى 

 (4)في قوله:

 كاَن ِصْرَف الهَوَى والوُدِّ يَْسِقينَا يا سَاِريَّ البَْرِق َغاِد الَقْصَر، واَسِق به     َمنْ 
 (5)وقوله في النسيم:

بَا، بَّلغ تِحيَّتنا      َمْن َلْو على القُرِب َحيَّا كان يُْحيينَا  ويا نسيم الصِّ
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كما استقى ألفاظه من المعجم الديني في إبراز شدة النعيم الذي كان فيه مع محبوبته والجحيم الذي    
  (1)د عنها في قوله:أصبح فيه بالبع

 
 يا َجنَّةَ الُخْلِد، َأبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتهَا     والَكْوثَِر العْذِب، زقُّومًا وَِغْسِلينَا

 وهناك مفردات أخرى في هذا المعجم الديني تتمثل في:   
 لفظ الجاللة اهلل، الَحْشر، الّصبر، سَوًرا، ديَنا 

 داللة األلفاظ: -3
ه األلفاظ التي تناولها ابن زيدون في نونية نجدها تصور وتصف لنا حرقة من خالل تطرقنا لهذ   

حساسه.  الشاعر العاشق ولوعه لمحبوبته وتصويرها بأرقى الصور النابعة عن حبه وصدق عاطفته وا 
 فخرج بهذه األلفاظ من داللتها المعجمية إلى دالالت أخرى إيحائية.

ة "فقدكم" توحي بالّصدمة والمفاجأة وكلمة "أيامنا" توحي فكل هذه الكلمات توحي بألم الفراق فكلم   
بقصر مدة الوصال. وكلمة "سود" توحي بالّظالم والعتمة وهي تعبر عن الحزن وكلمة "بيضاء" توحي 

 بالّسعادة.
 (2)قوله:

 َحاَلْت ِلفَْقِدُكمُ أيَّامُنا، فَغََدْت    سُوًدا، وكانْت بُكْم بيًضا لَيَاِلينَا
زيدون يعّبر عن ماضيه السعيد بجانب عشيقته وحاضره المليء بالعتمة والظالم من  فراح ابن   

 دونها.
كما تمتاز األلفاظ عنده بالثنائيات الضدية لتأكيد واقع الفراق بينهما مثل: التداني، التجافي    

المسك  ، تالقينا، يخشى، يرجى، ابتلت، جفت، سوًدا، بيضا،تفرقنا ،انبتّ نحل، ايبكينا، يضحكنا، 
 والوصل والبين. الطين،
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فهو من خالل هذه الفوارق والمتناقضات بين العالقة التي كانت بينه وبين حبيبته وكيف أصبحت    
 (1)بين زمنين الماضي والحاضر بقوله:في الحاضر فهو يعتمد أساًسا على منهج التضاد فيقابل 

 
 اَب َعْن ِطيِب لُقْيَانَا تََجاِفينَاَأْضَحى التَنَاِئي بَدياًل ِمْن تََداِنينَا     ونَ 

وهذا ما يساعدنا على اكتشاف قّوة وقدرة تحكم الشاعر في اللغة وتمكنه منها، حيث جمع بين    
 الفوارق والمتناقضات.

  فترجم الشاعر حّبه لواّلة من خالل القصيدة "بلغة ناعمة األلفاظ نقية الديباجة، لطيفة الجرس   
 (2)إليها النفس بلذة وارتياح". بارعة الصنعة، تهفو

ثرائها ورصدت ما البسها من تحوالت.     وقد أدت هذه اللغة دوًرا في تجسيد تجربة الشاعر وا 

 ثانيا: بناء الصورة الشعرية
تعّد الصورة الشعرية تعبيًرا شعرًيا ينقل من خالله الشاعر أحاسيسه وحرارة عواطفه إلى المتلقي    

وتحريك مخيلته ووجدانه، فيثير إنفعاله بواسطة مجموعة من األخيلة التي يترجم  بغية التأثير في فكره
 (3)بها الشاعر أحاسيسه.

عادة     كما يمثل الخيال العنصر األساسي في بنائها عن طريق الجمع بين عناصرها المختلفة، وا 
 (4)رؤيته.التأليف بينها لتصبح صورة للعالم الشعري الخاص بشاعر ما، معبرة عن مشاعره و 
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يجابيا في التأليف بين عناصر الصورة المختلفة كانت هذه     وكلما كان خيال الشاعر نشطا وا 
 الصورة في قمة الجمال والفنية.

وحتى نحلل الخصائص الفنية لتشكيالت ابن زيدون والنقاد المعاصرين حول مفهوم الصورة    
 الشعرية.

على أن الصورة الشعرية في معناها  األدبيةف مذاهبهم يكاد يجمع النقاد المعاصرون على اختال   
كبيرة  التجربة، فما التجربة الشعرية كلها إال صورة الجزئي والكلي، هي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل

ذات أجزاء هي بدورها صورة جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث 
  (1).في المسرحية والقصة األساسي

ذلك   والصورة عند القدماء لم تتجاوز مجرد المصطلحات القديمة المختصرة في التشبيه والمجاز   
الختالف طبيعة الخيال، ومفهوم الشعر لديهم بصفة عامة، وانصرافهم إلى االهتمام بفكرة المشابهة 

مام بالتشبيه الحسية التي تدركها الحواس في يسر بين عناصر الصورة، فقادهم هذا إلى االهت
واالستعارة، وكالهما يقوم على فكرة المشابهة بين مكونات الصورة الشعرية، دون أن يستثنوا من ذلك 

 (2)الصورة التي تقوم على تشخيص المجردات.
ففي النقد الحديث انساق الشعراء وراء التشبيه، وعدم انتباههم إلى أن الصورة الشعرية قد تكون في    

 (3)عناصر متباعدة أو متناقضة، وصهرها في بوتقة الخيال". غيره "كالجمع بين

الصورة الشعرية على المحسنات البديعية، كالطباق، والمقابلة والجناس وغيرها  وتعتمد  حيث تعتمد   
 كذلك على الصور البيانية كالصورة االستعارية والصورة الكنائية والصورة التشبيهية.
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 الصور البيانية: -1
   ل ابن زيدون العديد من الصور البيانية من إستعارات وتشبيهات وكنايات بمختلف أنواعها تناو    

 الصورة التشبيهية: -أ

إن التشبيه أسلوب بياني وصورة تعتمد على عالقة تشابه بين عنصرين متالزمين ومذكورين على    
أكثر، وتستند هذه العالقة  سياق الكالم. "هذين العنصرين أو الطرفين يتحدان ويشتركان في صفة أو

إلى مشابهة حسية أو إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني الذي يربط بين الطرفين وليس من 
 (1)الضروري أن يشترك الطرفان في الهيئة المادية أو في الصفات المحسوسة".

ونذكر من  خاصةره عامة وفي قصيدته النونية وقد وظف شاعرنا هذه الصورة بكل أنواعها في شع   
 تشبيهاتها ما يلي:

 (2)قوله:

ا، ونْسِرينَا با َغضَّ  يا َرْوَضةً َطاَلمَا َأْجَنْت َلوَاِحظَنَا      َوْرًدا َجاَلهُ الصِّ
شبه الشاعر هنا محبوبته "واّلدة" بالَرْوَضِة التي يجني منها الورد الذي يتمتع الشاعر بالنظر إليه،    

 .وهو تشبيه بليغ
 (3)خر ذكر التشبيه في قوله:وفي بيت آ

ات  أفَاِنينَا  ويا حياة تَمَلَّيْنَا بزهرِتها             مًُنى ُضرُبًأ، ولَذَّ
كذلك شبه الشاعر محبوبته "بالحياة" التي تمتعنا بمختلف الضروب واألفنان واألزهار، فالمشبه هنا    

 هي "محبوبة الشاعر" والمشبه به "الحياة" وهو تشبيه بليغ.
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  (1)كذلك قوله:
 ويا نعيمًا َخَطْرنَا، ِمْن َغصارَِتِه،     في وْشي نُعَْمى َسَحبْنَا َذْيَلهُ ِحينَا

 وهو مثل السباق تشبيه بليغ، فالشعر شبه محبوبته بالنعيم الذي كان يعيشه معها.   
 (2)وقوله في بيت آخر:

 ْوثَِر العْذِب، زقُّومًا وَِغْسِلينَايا َجنَّةَ الُخْلِد، َأبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتهَا     والكَ 
مجهول، وهو تشبيه مجرد و شبه الشاعر محبوبته بالجنة، فهو هنا تشبيه معقول ومحسوس بشيء    

 بليغ.
 فأراد الشاعر من خالل تشبيهات تقوية المعنى محاوال به التأثير في محبوبته والمتلقي.   
 الصورة االستعارية: -ب  
من وسائل التعبير البياني والتصدير الفني. وهي الدعامة األساسية في بناء لغة تعّد االستعارة    

 "فهي تشبيه حذف احد طرفيه، فعالقتها المشابهة دائما، وهي قسمان: الشعر،
 وهي ما ُصرِّح فيها بلفظ المشّبه به. تصريحية: .1

 (3)وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه". مكنية: .2

شاعرنا ابن زيدون يورد في قصائده كثيًرا من االستعارات فمن النونية نذكر على سبيل  ونجد   
 المثال:
  (4)قوله:

ي مَازَاَل ُيْضِحُكنَا     ُأْنسًا إ مَاَن الذِّ  ْرِبِهمُ قَد َعاَد يُْبِكينَاِبقُ نَّ الزَّ
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ان" وأبقى على ما يدل وهو "اإلنس هنا شبه الشاعر الزمان باإلنسان يضحكنا وحذف المشبه به   
 عليه وهي صفة "الضحك".

ونفس الشيء بالنسبة لـ"عاد يبكينا" فالشاعر شخص الزمان في صفة من صفات اإلنسان وهي    
   "البكاء".

 (1)وفي بيت آخر:
بَا بَلَّغْ تَِحيَّتَنَا    َمْن َلْو َعَلى القُْرِب َحيَّا كان يُْحِيينَا  وَيَا َنِسيمَ الصَّ

يم رسوال ينقل سالمه إلى محبوبته على من النسجعل الشاعر  "يا نسيم... بلغ تحيتنارة هنا "فاالستعا
 سبيل االستعارة المكنية، كعادة شعراء الجاهلية الذين يحملون تحياهم بنسيم الصبا.

  (2)وقوله كذلك:
 ِس يُْغِرينَاُكنَّا نَرَى اليَْأَس تُْسِلينَا عوارُضهُ     َوقَْد يَِئسْنَا فَمَا ِلْليَأْ 

الشاعر ووصوله  من شّدة يأسهنا تكمن في قوله: "نرى اليأس" فاليأس ال يرى ولكن  االستعارة   
يشخص "اليأس" وكأنه يراه، فحذف المشبه به "اإلنسان" وأبقى على صفة من صفاته  إلى الذروة جعله

 وهي "نرى"، على سبيل االستعارة المكنية. 
               (3)ونفس الشيء بالنسبة لقوله:

ْن َلْم يَُكْن ِغبًّا تَقَاِضينَا ْهَر يَْقِضينَا ُمسَاَعقَةً      ِمْنهُ، وَاِ   فَهَْل َأرَى الدَّ
فاالستعارة هنا تكمن في قوله "أرى الّدهر" فهل يرى الدهر من يعايش، فالشاعر هنا شخص "الدهر" 

 فهي إستعارة مكنية.وكأنه "إنسان" حذف اإلنسان وأبقى على صفته وهي "أرى"، 
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 (1)وقوله في بيت آخر:
ْذ َهَصْرنَا فُنُوَن الَوْصِل َداِنيًَة       ِقَطافُهَا  ِمْنهُ مَاِشينَا َفَجِنينَا، وَاِ 

منها ما أردنا.  نيناجففي معنى قول الشاعر إذ نعمنا بثمار الوصل في غير عناء وال مشقة، و   
رة المثمرة" حذف المشبه به وهي تلك "الشجرة المثمرة" وأبقى فهي إستعارة مكنية شبه الوصُل "بالشج

 على شيء من لوازمها وهي "جنينا". فالشاعر هنا يصف لحظات المتعة رفقة معشوقته.
 (2)وكذلك قوله:

ْلمَاِء يَْكتُمْنَا     َحتّى يََكاَد ِلسَاُن الصبح يُْفِشينَا  ِسرَّاِن ِفي َخاِطِر الظَّ
 

الوصال مع محبوبته، حيث كانا مع بعضهما، طوال الليل حتى يكاد  فالشاعر يصف لحظة   
 الصبح أن يسفر.

فشخص الشاعر "الصبح" وكأنه إنسان فحذف "اإلنسان" وبقيت الزمة من لوازمه وهي "اللسان"    
 على سبيل االستعارة المكنية. وهو أيضا لون من ألوان تشخيص المعنى.

 
فريًدا تمثل بإثارة السامع إلحداث  أسلوباتعاري في نونية ابن زيدون التركيب اإلس"أن وصفوة القول    

فمن ( 3)التي تستلذ بها النفس وهي بعد تنم عن شاعرية فذة يمتاز بها الشاعر". المفاجأة والهزة الذهنية
 .خالل االستعارة ينشط الشاعر مخيلة المتلقي
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 الصورة الكنائية:  -ج  
ائل األداء الشعري، تستطيع أن تسمو بالمعنى وترتفع بالشعور إلى وهي األخرى وسيلة من وس   

مستوى التعبير الفني ويستعملها الشاعر إلثبات معنى من المعاني، فال يذكره باللفظ الموضوعي له 
 (1)في اللغة ولكن يوحي إلى معنى هو تابعه فيوحي إليه ويجعله دليال عليه.

 (2)ض به وال يصرح"فالكناية هي "أن يكنى عن شيء ويعر    

 فهي على نوعين:
تذكر الصفة، ويستر الموصوف، مع أنه هو المقصود، والصفة هي  كناية عن موصوف:" .1

 الالزم من الموصوف، ومنها تنقل إليه.

يطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، كالكرم  كناية عن صفة: .2
ف، وتستتر الصفة مع أنها هي المقصودة والشجاعة...، وفي هذا النوع يذكر الموصو 

 (3)والموصوف هو الملزوم الذي تلزم عنه الصفة أو تالزمه، ومنه تنتقل إليها"

 

 ونجد "ابن زيدون" قد استعمل الصورة الكنائية في شعره وخاصة في نونيته وهذه أبيات منها:   
 (4)قوله:

 وكانْت بُكْم بيًضا لَيَاِلينَا َحاَلْت ِلفَْقِدُكمُ أيَّامُنا، فَغََدْت    سُوًدا،
والكناية هنا "أيامنا... سوًدا" فهي كناية عن موصوف وهو األيام، التواصل واالستمرار ليال ونهاًرا    

 بمحبوبته.
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سعادة " فهي كناية عن صفة السعادة، َلَياِليَنا وفي نفس البيت كناية في قوله "وكانت بكم بيضا   
 العيش بجانب حبيبته.

 ويعتبر المزج بين كنايتين في البيت الواحد براعة فنية تميز بها ابن زيدون عن غيره من الشعراء.   
رها الفياضة عوال تلبث الذات أن تنفصل عن ماضيها وتفارق حلمها ولكنها ال تنسى أن تغمره بمشا   
له بالسُّْقَيا وتؤثر المحبوبة وحدها بالفضل حين تنيط عهد السرور بها في صورة من صور  عودفت

 (2)، وهذا ما حدث البن زيدون في قوله:(1)الحّب النادر

 ِليُْسَق َعهُْدُكْم، َعهْدُ السُُّروِر، فَمَا     ُكنْتُْم ألْروَاِحنَا ِإالَّ رَيَاِحينَا
كناية عن الدعاء والّسقيا، وهذه الكناية لطالما رّددها الشعراء  "ليسق عهدكم، عهد السرور"، هي   

 القدامى.
 (3)وكذلك قوله:

 ِبنْتُْم وِبنَّا، فَمَا ابْتَلَّْت َجواِنُحنَا      َشْوقًا إلْيُكْم وال َجفَّْت مَاِقينَا
ها الشاعر فالكناية هنا تتمثل في "ابتلت جوانحنا"، وهي كناية عن موصوف وهي "النفس" عبر عن   

 "بالجوانح" فالشاعر وظف الصور البيانية بشكل كبير في نونيته وبكل أنواعها في قوالب 
 

 فنية جميلة. فلم يتوقف الشاعر هنا توظيفه الصور البيانية فقط بل تناول كذلك الصور البديعية.
 الصور البديعية: -2
فظية والمعنوية ومن أهمها وروًدا تتألف هذه الصورة من مجموعة من المحسنات أطلق عليها الل   

 في القصيدة:
 
 الطباق والمقابلة:  -أ  

                                                 

  .136( في األدب األندلسي: فوزي عيسى، ص 1)
 .688: ص ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري (2)
 .681المصدر نفسه: ص  (3)



البناء الفني في نونية ابن زيدون                                                                      الفصل الثاني:  

62 

 

بداع في المعاني والتي استطاع من خاللها ابن     تعتبر القصيدة النونية البن زيدون مصدر تجديد وا 
زيدون أن يبتكر ويبدع فيها من المعاني الشعرية، وهالة القصيدة هي التي عارض فيها البحتري إاّل 

 فاقه في قوة المعاني التي وصل إليها الشاعر. أّنه
 (1)"هي الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كالم أو بيت شعرفالمطابقة "   

وقد جمع ابن زيدون في نونيته بين المتناقضات و"المفارقات التي عاشها في تجربة العشق فكان    
ه وأقوالها، صفاتها وصفاته، الباطن والظاهر يركز على التقابل بين سلوكه وسلوك المعشوقة، أقوال

 (2)الحاضر والماضي".

أي جمع بين أيام الوصال الماضية وأيام الهجران اليوم فاستعان بالطباق والمقابلة، وظهر ذلك جليا    
 من خالل أبياته.

 يقول في البيت األول: 
 (3)ْن ِطيْب لُقْيَانَا تََجاِفينَاَأْضَحى التَنَاِئي بَِدياًل ِمْن تََدِنيَن         َونَاَب عَ 

المرادف لزمن "التداني"، زمن  من خالل هذا البيت يقابل الشاعر بين زمنين: "الزمن الماضي"   
   (4)القرب والوصال وطيب اُلقيان، وبين الزمن الحاضر زمن اللحظة الراهنة المعادل "للتنائي والتجافي"

أزم العالقة بين ابن زيدون ووالدة، وتحولها من اإليجاب إلى تكشف لنا القصيدة منذ بدايتها عن ت   
السلب ومن الوصال إلى الهجر، وتضعنا منذ البداية أمام زمنين متقابلين يستأثر كل منهما بموقف 

 مناقض لآلخر، وسيظل ذلك سمة أساسية تلون القصيدة كّلها.
 

 يقول في البيت الثالث:
ْهِر ال يَْبلى ويُْبِلينَاَمْن مُْبِلغُ المُْلِبِسينَا بالتِ   (1)رَاِحهُمُ    ُحْزنًا َمعَ الدَّ

                                                 

  .43م، دط، ص 1331( علم البديع: عبد العزيز عتيق، دار األفاق العربية، 1)
 .33الغزل في ديوان ابن زيدون: حافظ الرقيق، ص   (2)
 .683ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري، ص  (3)
 .143م، ص 1338ي: فوزي عيسى، في األدب األندلس  (4)
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يؤدي طباق السلب بين ال يبلى ويبلينا دوًرا مزدوًجا فهو يسحب داللته السلبية على الحزن فيبدو    
غير قابل للفناء ويكتسب ديمومة، ويكون باقيا ما دامت الحياة كما يكون في الوقت ذاته قادًرا على 

 (2)اعر العاشق.إفناء الش

 (3)وقوله في آخر:
ي مَازَاَل ُيْضِحُكنَا     ُأْنسًا ِبقُْرِبِهمُ قَد َعاَد يُْبِكينَا مَاَن الذِّ  إنَّ الزَّ

 ُيبكيَنا  الطباق في هذا البيت بين لفظتي يضحكنا    
 فالشاعر هنا بين الفرق البادي على حياته فقد كان الزمان يضحكه ثم صار يبكيه.

  (4)لك:وقوله كذ
 فَاْنَحلَّ مَا َكاَن مَعْقُوًدا ِبَأنْفُِسنَا     وأنَْبتَّ مَا َكاَن َمْوُصواًل ِبَأيِْدينَا

انبتَّ ليؤدي دوره مّرة أخرى في تأكيد واقع الفراق، وقد انحّل  يعود التضاد هنا بين لفظتين انحّل    
 وتصّدع ما كان معقوًدا في نفسهما من آمال وعهود. حبل الهوى

ويعود الشاعر مرة أخرى في البيت السابع إلى المقارنة من خالل استدعاء صورة الماضي بما فيه    
 من راحة واطمئنان ليضعه مقابل لصورة الحاضر بما فيه من حزن وأسى وتباعد.

 
 
 
 

 (5)قوله:

                                                                                                                                                                       

 .683( ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري، ص 1)
 .141( في األدب األندلسي: فوزي عيسى، ص 2)
 .683ص ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري،  (3)
 . 681( المصدر نفسه: ص 4)
 .681ص المصدر السابق: (: 5)
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 اتََفرُّقُنَا       فاليَْومَ َنْحُن ومَا يُْرَجى تاََلِقينَ  ىوقَْد تُكوُن، ومَا يخش
ُيْرَجى تالقينا فلفظة يخشى تتطابق مع يرجى وتفرقنا  فالشاعر هنا قابل بين ُيخشى تفّرقنا    

 تتطابق مع لفظة تالقينا.
 (1)وقول الشاعر:

 ِبنْتُْم وِبنَّا، فَمَا ابْتَلَّْت َجواِنُحنَا      َشْوقًا إلْيُكْم وال َجفَّْت مَاِقينَا
جّفت وهو طباق إيجاب، من خاللها  ابق لفظتين هما ابتّلت يبين لنا من خالل هذا البيت تط   

 ابتلت جوانح الحبيب بحضور حبيبته، وجفت عيونه من شّدة البكاء على فراقها.
 (2)وفي بيت آخر من القصيدة نفسها يقول:   

 ا لَيَاِلينَاَحاَلْت ِلفَْقِدُكمُ َأيَّامُنَا فَغََدْت                   سُوًدا َوَكاَنْت ِبُكْم ِبيضً 
لوجوده يتحدث الشاعر هنا عن أيامه وهو بعيد عن محبوبته واّلدة فكانت هذه األيام سواًدا، ويحن    

بيًضا وهو طباق  ، فهنا تطابق بين ُسوًدا أيامه بحضورها بيضاءويقول لها أن  بجانبها ويقول
 إيجاب فهي توحي بفارق الّزمن.

   (3)وقوله:
ْلمَاِء يَْكتُمْنَا     َحتّى يََكاَد ِلسَاُن الصبح يُْفِشينَاِسرَّاِن ِفي َخاِطِر   الظَّ

 يفشينا وهو طباق إيجاب. يكمن الطباق هنا في لفظتي يكتمنا    
 
 
 

 (4)وفي قوله:

                                                 

  .681ص  المصدر نفسه:(1)
 .688 ( المصدر نفسه: ص2)
 .631 ( المصدر نفسه: ص3)
 .631: صالسابق( المصدر 4)
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ِِ َأمَّا هَوَاِك، فَلَْم نَعِْدْل ِبمَْنهَِلِه     شْربًا، وَ   ْن َكاَن يُْروينَا فَيُْظِمينَااِ 
 

ا بين لفظتي يروينا ويظمينا، والغريب أن الشاعر استبق الري على الظمأ وممَّا هن يجمع الشاعر   
هو طبيعي أن اإلنسان يظكأ ثم يروى فالشاعر يقصد به عندما كان مع محبوبته موصوال بها كان 

 مروًيا ولكنه ببعدها عنه ظمأ.
رجان في األلوان وهما يند مما هو مالحظ أن ابن زيدون وظف الطباق والمقابلة بشكل كبير   

البديعية المعنوية، وقد ورد في أكثر من هذه المواضيع من شعره كما نجد له لونا آخر من األلوان 
 البديعية وتندرج تحت األلوان البديعية اللفظية التي أوردها ابن زيدون في قصيدته وهو الجناس.

 الجناس:  -ب  
ى "تشابه اللفظتين في النطق واختالفهما في يعتبر الجناس من فنون البديع اللفظية، يقوم عل   

المعنى وهذان الفظين المتشابهان نطقا المختلفان معًنا يسميان "ركني الجناس" وال يشترط في الجناس 
 (1)تشابه جميع الحروف، بل كفي في التشابه ما نعرف به المجانسة"

 ره ينقسم إلى عدة أقسام.وينقسم الجناس إلى قسم: جناس تام وجناس غير تام وكل واحد بدو    
   (2)وقد نال الجناس كغيره من المحسنات البديعية حظا في شعر ابن زيدون ويتجلى ذلك في قوله:  

 َأالَّ َوقَْد َحاَن ُصْبُح البَْيِن َصبََّحنَا   َحْيُن فَقَامَ ِبنَا ِلْلَحْيِن َداِعينَا
لحين" بمعنى الهالك وهنا يتحول زمن وفي هذا البيت "يتجانس "الحين" بمعنى الزمن مع "ا    

 (3)سعادتها إلى النقيض تحوال من الحياة إلى الموت".

 

هنا يأخذ العشق أبعادا أكثر عمقا بحيث يصبح الحب والوصال بمعنى الحياة، والبعد والهجر    
 بمعنى الموت والهالك. وفي موضع آخر يجانس ابن زيدون بين "األسى" و"وتأسينا".

                                                 

  .141( علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص 1)
  .683( ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري، ص 2)
 .141في األدب األندلسي: فوزي عيسى، ص  (3)
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 (1)في قوله:

 نََكاُد ِحيَن تُنَاِجيُكْم َضمَاِئرُنَا      يَْقِضي َعلَيْنَا اأَلَسى َلْو اَل تََأسِّينَا
 

 فلفظة "األسى" بمعنى الحزن و"تأسينا" بمعنى تعّزينا فالجناس هنا غير تام.   
 (2)وقوله في البيت:

 ا ِإالَّ رَيَاِحينَاِليُْسَق َعهُْدُكْم، َعهْدُ السُُّروِر، فَمَا     ُكنْتُْم ألْروَاِحنَ 
 ويجانس الشاعر هنا بين "أرواحنا" و"رياحينا" وهو كذلك جناس غير تام.   

 (3)وقوله:

َد آَدتْهُ رَفاِهيةً    تُومُ العُقُوِد، وَأْدمَتْهُ البُرَى ِلينَا  ِإْذ تََأوَّ
 تام.هنا تجانس بين األلفاظ التالية: "تأّود" و"َأَدْتُه"و"أدمته" وهو جناس غير    
 ( 4)وهناك جناس آخر في قوله:   

، واَل اأَلْوتاُر تُْلِهينَا  اَل َأْكُؤُس الرَّاِح تبِْدي، ِمْن َشمَاِئِلنَا    ِسيمَا اْرِتياح 
 وهو بدوره جناس غير تام. فابن زيدون جمع هنا بين "الرَّاح" و"ارتياح"   
 أصدر نغما موسيقيا طريفا. فالجناس بقسميه التام وغير تام في نونية ابن زيدون قد   
 ومما هو مالحظ أن الشاعر متأثر بعصره كثيرا، فشعراء عصره اهتموا بالتأنق اللفظي والتسجيع   

 وغيرها من المحسنات البديعية، وقد تأخر شعراء األندلس في اللحاق بشعراء المشرق
 
ح كثيرا من أبياته رنات من حيث قوة األفكار وعمق المعاني، إال أن ابن زيدون استطاع أن يمن 

  وعفوية بعيدة عن التكلف.   ية تلقائيةإنسياب

                                                 

 .688المصدر السابق: ص  (1)
 .688( المصدر نفسه: ص 2)
 .683: ص نفسهالمصدر  (3)
 .631المصدر نفسه: ص  (4)
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 ثالثا: بناء الموسيقى واإليقاع
من المعروف عند العرب أن الشعر "هو الكالم الموزون المقفى أي المعنى الجميل في قالب    

 (1)جميل".

قافية، فهو من دونهم يصبح فالشعر ال يصلح أن يكون شعًرا إال إذا كان قائم على وزن ومحكوم ب   
 نثًرا.
حيث تقوم موسيقى هذا الشعر على جملة من الخصائص، منها اإليقاع الموسيقي فال تتصور أن    

يقوم الشعر دونها كونها من أهم المقومات في بناء الشعر فالترتيب في األفكار والصورة وفي الكلمات 
 وحتى الحروف هو ما نسميه موسيقى الشعر.

 م هذه الموسيقى الشعرية إلى قسمين:وتنقس   
المتمثلة فبالنغمة المنبعثة من الوحدات اللغوية ومن الجرس الخاص  الموسيقى الداخلية: .1

 (2)بالحروف والتالؤم بينها.

 ثلة في الوزن والقافية.مالمت الموسيقى الخارجية: .2

نهما يتفاعالن ويتآزران في فالموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية ال يعتمدان كل على حده، ولك   
 تكامل بنائي ينتج عنه إيحاء شعوري مؤثر، وهكذا ال يمكن الفصل بينهما إال لمجرد الدرس فحسب.

 
 
 
 

فمن خالل الوزن يعبر الشاعر عن  (1)ويعد الوزن والقافية في الشعر أساس الموسيقى الخارجية.   
، فكل بحر يعبر زة، ولذلك اختلفت البحورحالته النفسية ويوصل أحاسيسه وعواطفه بإيقاعات متمي

 عن الحالة النفسية التي يتماشى معها.
                                                 

 .14، ص 1م، ط1333( تاريخ األدب في المغرب العربي: حنا الفاخوري، دار الجيل بيروت، 1)
 .683، ص 1م، ط1331الشعر العربي قبل اإلسالم: جليل حسن محمد، دار دجلة األردن،  الخوف في( 2)
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وقد أجمع النقاد أن البحور الشعرية التي تصلح ألن تعبر عن األفكار واآلراء والعواطف اإلنسانية    
)بحر الكامل، البسيط، الطويل، الرمل والمديد( لما في هذه البحور من فخامة وبهاء  تتمثل في:

 (2)رصانة.و 

وقد التزم الشعراء منذ القدم بكتابة قصائدهم على بحور الخليل الستة عشر، فكل شاعر من هؤالء    
 الشعراء استخدم عدًدا من البحور، وفّضل بحًرا على غيره.

 ومن خالل تتبعنا لما كتبه ابن زيدون في شعره وجدنا انه كتب على أحد عشر بحًرا فقط.   
الطويل والذي يحظى بالمرتبة األولى، )حوالي أربع وثالثين( قصيدة، ويليه  بحر على بنىفقد    

 البحر الكامل )في حوالي سبع وعشرين( قصيدة، ويليه البسيط )ست وعشرين(.
وتساوى الخفيف والرمل في النسبة )سبع عشرة( قصيدة ويليهما الوافر )خمس عشرة( قصيدة     

ر( قصائد فالمجتث )سبع( قصائد فالمنسرح بقصيدتين وينفرد فالمتقارب )إثنى عشرة(، فالسريع )عش
 (3)الّرجز بقصيدة واحدة على الترتيب.

وهذا التنوع في شعر ابن زيدون إنما يدل على عمق إحساسه، وترجمة هذا اإلحساس بكلمات    
 تناسب حالته النفسية، فهي بذلك تخلق إيقاًعا موسيقيا يتماشى مع هاته الحالة النفسية.

 
 
 

  وما يلفت إنتباهنا في قصيدته "أضحى الّتنائي" أنها غنية بالموسيقى، فاإليقاع الخارجي لها   
والمتمثل في بحر "البسيط" الذي تثير موسيقاه تدفقا وغزارة ودوّي، وهو ما ينسجم مع خطاب الشاعر 

                                                                                                                                                                       

ئ األندلس أنموذجا، فاتح والء حمبلي  ( ينظر: بنية قصيدة المديح في الشعر العربي القديم، شعر ابن هان1)
 .611ص
  .41( صورة المرأة في شعر ابن زيدون: مريم قروج ورفيقة لعور، ص 2)
 .31ينظر: المرجع نفسه: ص  (3)
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وتحريكها بعد  حبوبةبنغمته الحماسية التي تسعى إلى تغيير واقع الجمود وتهدف إلى إثارة عاطفة الم
 (1)أن ران عليها الجمود والسكون.

فبحر البسيط يخلق موسيقى غزيرة ويحدث دوي يناسب خطاب الشاعر الذي يوصل من خالله    
البحر من "تفعيلتين متناوبتين، تتكرر كل واحدة منهما  اإلحساس الذي يرمي إليه، حيث يتكون هذا

     (2)العجز".أربع مرات موزعة بالتساوي على الصدر و 
 جاء البحر البسيط بتفعيالت ممتزجة بين التفعيالت السباقية والتفعيالت الخماسية كالتالي:   

 (3)مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن      مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن

وقد افتتح ابن زيدون قصيدته بتصريح تساوي في العروض والضروب والقافية والروي، حيث    
 اءت العروض مقطوعة ومثلها الضرب.ج

سكان ما قبله حيث تتحول فاعلن )/ ( إلى 3//3والقطع في العروض هو غزالة آخر الوتد المجموع وا 
    (4)( والكتابة العروضية للبيت األول من القصيدة كالتالي:3/3فْعلن )/

 ِطيْب لُقْيَانَا تََجاِفينَاَأْضَحى التَنَاِئي بَِدياًل ِمْن تََدِنيَن             َونَاَب َعْن 
 
 
 
 

 الكتابة العروضية: 
 َوَنْاَبَعْن ِطْيِبُلْق َيْاَنْاَتَجْا ِفْيَنْا       َأْضَحْتَتَنْا ِئْيَبِدْي َلْنِمْنَتَدْاِنْيَنْا      

                                                 

  .111( ينظر: في األدب األندلسي: فوزي عيسى، ص 1)
ص   1م، ط1333مليلة، الجزائر، ( تطور البناء الفني في القصيدة العربية: الربعي بن سالمة، دار الهدى عين 2)

68.  
 .14، ص 1م، ط1333علم العروض: عمر توفيق سفر آغا، مكتبة الرشاد،  (3)
 .683دون: تح حنا الفاخوري، ص زين ديوان اب (4)
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/3/3//3 /3//3 /3/3//3 /3/3    //3//3 /3//3 /3/3//3 /3/3   
 علن  فاعلن  مستفعلن  فْعلن مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فْعلن    متف

والقافية والروي، كما تكرر زحاف  الصدر والعجز مساواة تامة في العروض والضرب هنا تساوى   
 القطع هذا في أضرب القصيدة كّلها.

لن إلى عوفي البيت نفسه دخل عليه زحاف خبن وهو حذف الحرف الثاني الساكن، فتحولت مستف   
 ز العروضية كالتالي:علن وكانت كتابة الرمو متفْ 

 (3//3(  ومتفعلن )//3//3/3مستفعلن )/
 وقد تكرر هذا الزحاف الذي لحق تفعيلة مستفعلن إثنين وثالثين مّرة في مختلف أبيات القصيدة.   

 (1)وفي قوله:

ْن َلْم يَُكْن ِغبًّا تَقَاِضينَا ْهَر يَْقِضينَا ُمسَاَعقَةً      ِمْنهُ، وَاِ   فَهَْل َأرَى الدَّ
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                هي: متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن توتفعيال

عروض البيت زحاف خبن وهو حذف الحرف الثاني الساكن  ففي هذا البيت أدخل ابن زيدون على   
 فتحولت فاعلن إلى فِعلن فكانت الرموز العروضية فيها كالتالي:

ن هذا في عروض القصيدة كّلها ما عدا البيت األول فهو جاء ( وكا3(  وفِعلن )///3//3فاعلن )/
 مصّرع كما سبق الذكر، فتكرر هذا الزحاف فيها خمسين مّرة.

 (2)بينما في حشو البيت فتكرر نفس الزحاف وفي نفس التفعيلة إثنين وثالثين مّرة كقوله:   

 ْم بيًضا َلَياِليَناَحاَلْت ِلَفْقِدُكُم أيَّاُمنا، َفَغَدْت    ُسوًدا، وكانْت بكُ 
 وتفعيالته: مستفعلن فِعلن مستفعلن فِعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

 

                                                 

  .683( المصدر السابق: ص 1)
 .688المصدر نفسه: ص  (2)
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ومن خالل هذه الزحافات نخلص إلى ابن زيدون ألحق زحافا واحًدا على تفعيلة مستفعلن وزحافين    
ثنن وسبعين مئة فوردت  على تفعيلة فاعلن بينما حافظ الشاعر على التفعيلة الصحيحة لمستفعلن وا 

 مّرة. والتفعيلة الصحيحة لفاعلن وردت سبعة وستين مرة.
   (1)والجدول التالي يبين صور التفعيالت في القصيدة:

 مالحظات العدد التفعيلة
 صحيحة في حشو البيت  111 مستفعلن
 صحيحة في حشو البيت 31 فاعلن
 مخبونة في حشو البيت  61 متفعلن

 َفِعُلنْ 
 عروض البيتمخبونة في  43
 مخبونة في حشو البيت 61

 َفْعُلنْ 
 مخبونة في ضرب البيت 41
 مخبونة في حشو البيت 1

    
من خالل الجدول نجد الشاعر قد أكثر من زحاف الخبن في تفعيلتي: َفِعَلن وُمَتْفِعُلْن فوردت    

يلة الثانية وردت في األولى في عروض القصيدة كلها وبعضها في حشو البيت وكذلك بالنسبة للتفع
 الحشو:

 بنما زحاف القطع فورد في ضرب القصيدة فقط وتفعيلته َفْعُلْن.   
 مستفعلن وفاعلن.والتفعيالت األخرى للقصيدة بقية على صحتها    
 
 
 
 

                                                 

م 1334 -هـ1113طا، مكتبة اآلداب، مصر، ينظر: نونية ابن زيدون بين التأثر والتأثير، ألحمد محمد ع  (1)
 .31، 31، ص /…/faculty.kgu.edu.saدط، 
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وهذا اإلكار والتنوع في الزحافات يوحي لنا أن الشاعر يتمتع ببعد النظر، ويفتح المجال امام    
كون أن الزحافات تمنح الكلمات مساحات نغمية تنشر حدة اإليقاع سعيا إلى تحقيق  عسو تموهبته لل

  (1)الجمال الموسيقي في القصيدة.
 كما ساعدت القافية بحروفها وتشكيالتها في إثراء الموسيقى والتعبير عن حالة الشاعر النفسية.   
 (2)."حرف الواقعة حشو بينهمافهي الساكنان األخيران من البيت والحرف المتحرك قبلها، واأل"

فهي تتمثل في "آخر مقطع صوتي في القصيدة، من آخر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن    
   (3)يليه من قبله مع الحرف المتحرك قبل الساكن".

قسمها النقاد إلى  ( وقد3/3)/العروضية التالية: وتتمثل هذه القافية في نونية ابن زيدون بالرموز    
 ة مطلقة وأخرى مقيدة فالمطلقة يكون حرف الروي فيها متحرك بينما القافية المقيدة قافي

 فيكون رويها ساكًنا.
وقد اعتمد ابن زيدون في قصيدته على القافية المطلة، فتشكل حروفها الثالث )وهي الياء والنون    

 (4)صوتيا واسًعا. وألف اإلطالق( مقطعا موسيقيا مميًزا يعلو الجرس وامتداده ما يخلق فضاء
 (5)في قوله:

ي مَازَاَل ُيْضِحُكنَا     ُأْنسًا ِبقُْرِبِهمُ قَد َعاَد يُْبِكينَا مَاَن الذِّ  إنَّ الزَّ
الشعورية. وقد تكررت هذه الحروف في كافة  وقد اختار الشاعر هذه الحروف لتناسبها مع حالته   

 القصيدة.
 

                                                 

  .31( ينظر: صورة المرأة في شعر ابن زيدون، مريم قروج ورفيقة لعور، ص 1)
 .14تاريخ األدب في المغرب العربي: حنا الفاخوري، ص  (2)
 .36، ص لعورصورة المرأة في شعر ابن زيدون، مريم قروج ورفيقة ينظر:   (3)
  .111( في األدب األندلسي: فوزي عيسى، ص 4)
 .683ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري، ص   (5)
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لروي، وال يكون الشعر الذي تبنى عليه القصيدة، وتنسب وتتركز القافية بشكل أساسي على حرف ا   
إليه، وال يكون الشعر مقفى إال إذا اشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر األبيات، وبالتحديد 

 فهو آخر حرف صحيح في عجز البيت.
والروي حسب حروف المعجم وحسب حالته  وقد اعتمد ابن زيدون في شعره على اختيار القوافي

سية، فنجده كتب على الحروف كّلها ما عَدا حرف الجيم أو الخاء أو الذال أو الزاي أو الصاد أو النف
 .الغين أو الواو

 وهذا يدل على ثقافة الشاعر الواسعة في األدب (1).كما كتب على القافية بنوعيها المقيدة والمطلقة   
لماذا الحرف وخاصة إذ ردد في وحرف الروي الذي اعتمده ابن زيدون في نونيته هو حرف النون 

 جمل متألمة.
فضاء القصيدة مناسبا لذلك كان للترديد المتكرر لحرف النون مع تكرير حروف المّد التي مألت    

 (2)وتطريبه. تتماما لمقام الشاكي الحزين ألن له أشرح في ترجيع األصوا

والحسرة خاصة عند تحدث الشاعر حرف المّد المكرر يعطي شعوًرا بالحزن واأللم فحرف النون مع    
عن ثنائية الماضي والحاضر المتمثلة في أيام الوصل التي كانت بينه وبين محبوبته واّلدة وأيام 

 فراقهما.
 فهي تعود بذاكرة الشاعر إلى الماضي:   

     (3)ويتضح ذلك بقوله:
 ِطيْب لُقْيَانَا تََجاِفينَا َأْضَحى التَنَاِئي بَِدياًل ِمْن تََدِنيَن             َونَاَب َعنْ 

 
 
 

                                                 

  .36ينظر: صورة المرأة في شعر ابن زيدون، مريم قروج ورفيقة لعو، ص  (1)
  .14م، ص 1333( ينظر: عناصر الفجاءة في نونية، ابن زيدون، عباس علي الفحام، مجلة العلم اإلنسانية، 2)
 .683( ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري، ص 3)
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 ثراء اإليقاع الخارجي في كل بيت التي ساعدت على المستوى الصوتيإبدوره في  روقد قام التكرا   
 (1)في إضافة داللة تتابعيه.

 .)تجافينا، داعينا، ويبلينا، ويبكينا، آمنا، بأدينا تاالقينا...( ونذكر منها:
 وف، فمثال تكرار حرف "السين" بجرسه المميز.كما يتولد اإليقاع من تكرار الحر 

 وقوله في ذلك:   
 ُكنَّا نَرَى اليَْأَس تُْسِلينَا عوارُضهُ     َوقَْد يَِئسْنَا فَمَا ِلْليَْأِس يُْغِرينَا

 (2)وهنا تكرر حرف السين أربع مرات منها ثالث مرات فهو يعمق معنى اليأس في نفس الشاعر.   

ثراًء إيقاعيا من خالل تكرارها، حيث يتتابع النداء بصيغة واحدة متشابهة  لنداءكما تؤدي أساليب ا   
 (3).)يا+ نكرة( ثم تعقبها الجمل في تماثلها وتوازنها اإليقاعي

 فتتابع النداء بدوره يشكل إيقاًعا جميال في القصيدة.
   (4)كما جاء في قوله:

ا، ونْسِريَنايا َرْوَضًة َطاَلَما َأْجَنْت َلَواِحَظَنا       با َغضَّ  َوْرًدا َجاَلُه الصِّ
 ويا حياة َتَملَّْيَنا بزهرِتها             ُمًنى ُضُرًبأ، وَلذَّات  أَفاِنيَنا               
 ويا نعيًما َخَطْرَنا، ِمْن َغصاَرِتِه      في وْشي ُنْعَمى َسَحْبَنا َذْيَلُه ِحيَنا             

  ظ والحروف ساهم بشكل كبير في اإليقاع الخارجي للقصيدة.فالتكرار في األلفا   
وهكذا نكون قد عرضنا ثالث عناصر في البنية الفنية لشعر ابن زيدون التي تمثلت في اللغة    

 الشعرية والصورة الشعرية والموسيقى واإليقاع.

                                                 

 .36، 31ينظر: نونية ابن زيدون بين التأثر والتأثير، ألحمد محمد عطا، ص  (1)
 .111في األدب األندلسي: فوزي عيسى، ص   (2)
 .113ينظر: المرجع نفسه: ص   (3)
 .633ص ديوان ابن زيدون: تح حنا الفاخوري،   (4)
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عند ابن زيدون من خالل ديوانه بعد أن تطرقت في دراستي هذه إلى موضوع بناء قصيدة الغزل       
ساده االضطراب وتأثيراته على  ة لشعره من عصربالجوانب التاريخية والفني   اإللمامعري حاولت الش  
ر إلى جملة وأهم الخصائص الفنية في غزله وخاصة في نونيته الشهيرة فتوصلت في األخياعر الش  

 من النتائج أذكر منها:

 أوال: من حيث المضمون:
إال أن ذلك لم يؤثر السياسية واالجتماعية التي أحاطت به  االضطراباتأن ابن زيدون رغم   .1

 بشاعريته.

ارتباط شعر ابن زيدون بحياته نظرا النتقاله بين وزارة وأخرى فهو لم يتخذ هذا الشعر وسيلة  .2
نما كان يشعر بنفسه، ويعبر عن نزواته. للرزق ال سبيال للشهرة،  وا 

تناول ابن زيدون مختلف األغراض الشعرية إال أن ذلك لم يمنع طغيان معاني الشكوى   .3
يمثل ثلث ديوانه الشعري وعليه قامت شهرته واالستعطاف على غزله باعتبار أن هذا النوع 

 ومكانته األدبية .

غراء  .4  من ابن زيدون  الناشر.إن ابن زيدون الشاعر ليس أقل ثراء وا 

إشارته إن المعاني التي وظفها ابن زيدون في شعره لم تخرج عمَّا ردده الشعراء القدامى اللهم  .5
 إلى بعض عناصر الطبيعة األندلسية.

بداعه الفني. .6  تميز ابن زيدون عن غيره من الشعراء المقلدين للمشارقة بسعة خياله وا 

 له.مزاوجية بين اإلباحية والعذرية في غز  .7

  إن ابن زيدون شخصية غنية ما تزال فيها جوانب جديرة بالدراسة. .8

 ة:ثانيا: من حيث السمات الفني  
 السمات الفنية على غزل ابن زيدون استطعت أن أخرج بجملة من النتائج هي: بإسقاط

 إن سوء حظ الشاعر في حياته كان حسن طالع لمتذوقي الشعر.  .9

ثراءها ورصد ما البسها من تحوالت. اأدت اللغة دور . 11     في تجسيد تجربة الشاعر وا 
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   في  قصيدته ال تخلو من التصوير الفني كالتشبيه واالستعارة والكناية فهي الدعامة األساسية. 11   
 بناء شعرية قصيدته.         

من ذلك تبيين  إكثاره من المقابلة بين ثنائية الماضي السعيد والحاضر التعيس، والغرض. 12   
 الفرق      
  الحاصل بينهما.          

 التزام ابن زيدون بنظام القصيدة العربية القديمة من حيث األوزان والقوافي.. 13   
 الخارجي لنونيته. اإليقاع. ساهم التكرار بشكل كبير في إثراء 14   
 

ل على شعر ابن زيدون جاهدة بعنوان بناء قصيدة الغز وبهذا أكون قد ختمت موضوعي هذا الموسوم 
 فيه غير مقصرة وحسبي أن ألقى ثمار جهودي، و اهلل خير معين.
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 .1م، ط1991ديوان ابن زيدون: تحقيق حّنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت )لبنان(،  -1

 ثانيا: المراجع:
 .3م، ط1119ابن زيدون: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر،  -1
دار العلم للماليين، بيروت، لبنان   مصطفى الشكعة،األدب األندلسي )موضوعاته وفنونه(:  -2

  .11م، ط2111

األدب الجاهلي )قضاياه، أغراضه، أعالمه، فنونه(: غلزي طليمان وعرفان األشقر، دار الفكر  -3
 .1م(، ط2112 -هـ1222دمشق، سوريا، )

 األدب العربي في األندلس: عبد العزيز عنيق، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، دت، دط. -2
 ار المعارف، لبنان، دت، دط.البالغة الواضحة: علي الجارم ومصطفى أمين، د -5
بنية قصيدة المديح في الشعر العربي: شعر ابن هانئ األندلسي، فاتح حمبلي، دار النوادر  -6

 .1م، ط2113الكويت، 
، المكتبة العصرية صيدا، بيروت  لبنان، 3تاريخ األدب العربي: مصطفى صادق الرافعي، الجزء -7

 م، دط.2112
دت،   ندلس: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، لبنانتاريخ األدب العربي في األ -8
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 ملخص
 

يعالج موضوع "بناء القصيدة الغزلية االندلسية في  والذي ،هذا تقرير موجز عن البحث
 نموذجا"ـ ودراسة هذه القصيدة دراسة تاريخية فنيةـ أعصر ملوك الطوائف نونية ابن زيدون 

ر كما حدد فيه عص ،ودوافعه واهدافه وخطته المنهجية هذا البحث عن موضوعه وتحدث
 دبية فيه ـوالثقافية واأل ،اعر ابن زيدون، والحياة السياسيةالش

از حياته، وشعره وديوانه من خالل ابر  ،ول كذلك فن الشعر عند ابن زيدونكما تنا
شعرية  ن لغةنونية ابن زيدون م، والبناء الفني لبالتركيز على غرض الغزل فيه ،وأغراضه

 يقاع ـا  و  ى، وموسيقوصور فنية

 وتوصل الى أهم النتائج من ناحية المضمون، ومن ناحية السمات الفنيةـ

بناء القصيدة، غرض الغزل، عصر الطوائف في األندلس، نونية إبن  الكلمات المفتاحية:
 زيدون.
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