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 صلخادل

كاخلصاؿ يف  اشتهر ابن زيدكف بعدد من ادلواىب الشخصية كاالدبيو ؛ كيعد منوذجا لتكامل ىذه ادلواىب

االدبيو ديواف شعر,  أاثرهمن جهة اثنيو.كقد بقى لنا من  ألعمليومن جهة, كيف حياتو  األديبنتاجو 

اليت كصل  ادلرموقة ادلكانةمن رسائلو ؛ كىي على قلتها تسوغ لو  أخرل؛ كنتف  كاذلزلية أجلديوكرسالتاه 5 

كادلشرؽ  األندلسيف  كاألديبسي كاالجتماعي يف زمانو , كاليت احتفظت هبا ذاكرة التاريخ السيا إليها

 كأتثريىامعا. كانطالقا من ىذا فاف الدراسة حتاكؿ الكشف عن الشعرية كجتلياهتا يف الرسالة "اجلدية" 

 أبعادافيها؛كذلك ابلوقوؼ عند بعض عناصر الشعرية اليت تقرب لغة الرسالة من لغة الشعر, كتكسبها 

 5 االضلراؼ كالتشبيو كالتلميح. هاكأمهبدالالت رلازية  زلملةفنية 

 .ةابن زيدون, رسالته, الشعري5 كلمات مفتاحيه
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                                                      Abstract 
Ibn Zaydoun is known for a number of personal and literary talents; The prestigious 
status of his time, which was preserved by the memory of political, social and literary 
history in Andalusia and the Levant. Based on this, the study attempts to reveal the 
poetic and its manifestations in the message "seriousness" and its impact; And by standing 
at some elements of poetry, which brings the language of the message of the language of 
poetry, and gain technical dimensions loaded with metaphorical connotations and the 
most important: deviation and analogy and hint. 
Key words: Ibn Zaydoun, His message, The poetic. 

 

 :دخلادل

 أكؿالذم كاف  -كأبوهالوليد امحد بن عبد هللا بن غالب بن زيدكف ادلخزكمي, القرشي, القرطيب.  أبوكىو 

 .  األموية ألدكلومن فقهاء مدينة قرطبة ادلعدكدين يف زمانو , كمن ذكم النفوذ لدل  -أساتذتو

تعلم , كتدرج بني لداتو دكف ك علمية , ذات مكانة اجتماعية نشا ابن زي أسرةيف بيئة مالئمة, كيف ظل 

بذكائو كفطنتو , كمعرفتو بفن الكتابة الديوانية , االنتباه  إليويف علومو, كيف ظهور شخصيتو. فقد لفت 

 كبراعتو يف نظم الشعر , ككياستو يف ربط العالقات مع الناس. 

يدكف كاف احلكم 5 فحني كلد ابن ز  األندلسككانت ادلدة اليت عاش فيها ابن زيدكف مدة صعبو على 

شكل خارجي  إىل آلتقد  األمويةعامر ككانت اخلالفة  أيباحلاجب ) ادلنصور ( ابن  أسرةحتت قبضة 

ق ( 044ك 044ذرت قرهنا ابنقضاء دكلة العامريني, ككانت الفرتة بني ) أفللفتنو  تكما لبثصورم. 

ين من ادلغرب يف بعض ادلناطق الوارد احلسنني, كتدخل بعض  األمويوففرتة قاسيو كثر فيها اخللفاء 

دكيلة, كاستطاؿ بعض الوالة كالقادة كسيطركا على بعض ادلناطق, كيظهر يف شعر ابن  ألنفسهم كأقاموا

( اثر موقفني مهمني يف اشبيلية إىل قرطبةىجرتو من  إىلزيدكف يف ىذه ادلدة منذ) نبوغو يف الشعر 

  .حياتو



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 759 

Volume 6(8); September 2019 

 

صلا من  أف إىليف قضيو حقوقيو على يد قاضي متشدد ) اقل من سنتني ( 5 دخولو السجن حدمهاا

 .الوليد بن جهور مبا يشبو الفرار(  أيبمبساعدة  أك)السجن ابلفرار

كالذكاء كقوة الشخصية,  ابلكياسةاالمويو كالدة بنت ادلستكفي , كقد كصفت  ابألمرية إعجابو5 والثاين

  (.1)نظم الشعر األدبكادلشاركة يف 

ادلنظـو كادلنثور كراعوا القوانني  أتقنواالذين  األدابءكف كاسعة حيث يعد كاحد من كانت ثقافة ابن زيد

 الدراسةعنده عندما نظم الشعر حيث حتاكؿ ىذه  الشعريةاخلاصة لكل منهما , كقد جتلت مالمح اللغة 

 البعد اجلمايل ذلا  كإظهاركجتلياهتا يف رسالتو " اجلدية"  الشعريةالكشف عن اللغة 

اضلراؼ  أيضاكما يرل علي العالؽ" حبث مؤمل عن اجلديد , كمغامرة يف اللغة كمعها, كىي   الشعرية

.  2" ادلفاجأةعلى لذة الغرابة, كصدمة  يتأسسسلتلف  أفق إىلالقوؿ عن شيوعو كمالوفيتو  أبساليب

 أهنا بوصفو فنا لفظيا, لألدبزلايثة  كىي كما يقوؿ انظم حسن " زلاكلة كضع نظرية عامة كرلردة ك

 .  3" أدبيةب اللغوم مبوجبها كجهة تستنبط القوانني اليت يتوجو اخلطا

 الدقيقة كإشاراتو,  4يف شعرايتو أرسطو إىل أصولويف الوقت نفسو , كترجع  كىي مصطلح قدمي جديد

كثريا من الصيغ   أفكخصائص كل منها, كتفاعلها مع بعضها بعضا, كقولو مثال "  األدبية األنواع إىل

, مثل التمويو الذم يدركو السامع فيما بعد, أكثر التأثرياليت توفرت يف اخلطابة مكنتها من  ريةالشع

   "5كصيغ ادلبالغة  كاألمثاؿ, كاالستعارة ادلقبولة كالتقابل كالطباؽ أجملازيو األلفاظكتكرار 

                                                 
 214, ص 4444, دار الفكر ,دمشق ,  يف االدب االندلسيالداية, دمحم رضواف5 - 1
   24,ص4444,دارالشركؽ,عماف,1,طالداللة ادلرئيه:قراءات يف شعرية القصيدة احلديثةالعالؽ, علي5 -2
 11,ص4442النشر,بريكت,,ادلؤسسة العربية للدراسات ك 1,طمفاهيم الشعرية:دراسة مقارنةيف االصول وادلنهجانظم,حسن5 -3
 22-41انظر5نفسو ص -4

 441,ص1431,دار الشؤكف الثقافيو,بغداد,4,ترمجة5عبد اللرمحن بدكم,طفن اخلطابةارسطوطاليس5 5-



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 761 

Volume 6(8); September 2019 

 

ؽ قاعدة من كاللغة الشعرية كما يرل جاف كوىن ىي انزايح عن مستول اللغة العادم,فكل صورة ختر 

,كال يتم 1, كىذا االنزايح زلكـو بقانوف جيعلو سلتلفا عن غري ادلعقوؿمبادئهامن  مبدأ أكقواعد اللغة 

بالغية سلتلفة 5 كاالستعارة كالتشبيو  أساليباستخدـ مبدعو  إذا إال األديباخلطاب 

 .......كغريىا.كاإلحياء

رة يف توصيل ادلعىن للمتلقي من جهة كتوسيع غايتها االبتعاد عن السطحية كادلباش األساليبكىذه 

قارئ صاحب كفاية "يثار كعيو عندما يصادؼ   إىل؛ كلذا فهي حباجة أخرلالداللة كتعميقها من جهة 

يف الالمنتظر  ادلفاجأة كتشوشا دلا ىو اثبت يف ذىنو كيتولد عنده حساس ابلدىشة ك اللغةكسرا لنظاـ 

 .2كالالمتوقع"

 :الرسالةيف  الشعريةمالمح اللغة 

 : االحنرافأوال

االضلػػػراؼ اللغػػػػوم كيسػػػمى يف البالغػػػػة العربيػػػة القدديػػػػة الصػػػورة البالغيػػػػة كىػػػو كحػػػػده الػػػذم يػػػػزكد الشػػػػعرية 

 أكػػد. كقػد 4للغػة الشػعرية" األساسػػية, كاعتربىػا كػوىن العنصػػر الػذم" يكػوف اخلاصػية 3مبوضػوعها احلقيقػي

ت القويػػػة بقولػػػو " ىػػػي اللغػػػة الطبيعيػػػة للحػػػاالت ادلتػػػوترة كمقػػػدرهتا يف التعبػػػري عػػػن االنفعػػػاال أمهيتهػػػالػػػويس 

 5من التعبري عن االرتفاع يف مستول ادلوقف العنيف الذم يثريه" اإلنسافدتكن  ألهنا؛كلإلاثرة

, كالصػػػفة  إليػػػوابػػػن زيػػػدكف يف رسػػػالتو رلموعػػػو مػػػن االضلرافػػػات 5 كػػػاضلراؼ ادلسػػػند عػػػن ادلسػػػند  أكردكقػػػد 

 إين , يقػوؿ", جسػدت كعػربت بعمػق شػديد عػن انفعاالتػو كمشػاعرهإليػو كادلوصػوؼ , كادلضػاؼ كادلضػاؼ

                                                 
 4-1,ص1431,دار توبقاؿ,1,ترمجة5دمحم الويل ,طبنية اللغة الشعريةكوىن,جاف5- 1
 61,ص4442دم,,دار الكن1,طاالسلوبيه:مفاهيمهاوجتلياهتاراببعة,موسى5 - 2
 04كوىن,جاف5 بنية اللغة ,ص- 3
 143نفسو, ص  4
 112,ص1434,ترمجة5 امحد نصيف كاخركف,دار الرشيد ,بغداد,الصورة الشعريةلويس,سيسل5- 5
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بلللللللرد  إىلاظملللللللا    , وإيناسللللللل ,وعطلت  ملللللللن حللللللللي إنعامللللللل ل لللللللاس -هللا أعللللللل  –وان سلللللللل ت  

 "1ألجتلد,وغضضت ع  طرف محايت ,ونفضت يب كف حياطت ......إسعاف 

 5اآلتيةعن ادلضاؼ كما يف الرتاكيب  وإلياالضلرافات الواردة يف النص كادلتمثلة يف اضلراؼ ادلضاؼ  إف

, طػػرؼ محايتػػك, كػػف حياطتػػك( تشػػتمل علػػى ضػػمريم إسػػعافك, بػػرد إيناسػػك, حلػػي أنعامػػك) لبػػاس 

 أنعػػاـ إفكابػػن جهػػور, حيػػث  زيػػدكفادلػػتكلم كادلخاطػػب متجػػاكرين ؛ لتصػػور العالقػػة بينهمػػا, أم بػػني ابػػن 

 األفعػاؿ إفرد,كمحايتػو امن,كحياطتػو قػوة, غػري ب كإسػعافوحلػي لػو,  كإيناسػوابن جهػور لبػاس البػن زيػدكف, 

كاظمػػػػات , كغضضػػػػت  الػػػػيت تصػػػػدرت ىػػػػذه االضلرافػػػػات منحتهػػػػا دالالت سػػػػلبيو ) سػػػػلبت , كعطلتػػػػ  ,ك

امتالكػػػو  إىل إشػػػارةع ,كنفضػػػت يب( , اذ يفجػػػع ابػػػن زيػػػدكف ابلسػػػليب مقػػػدما علػػػى االجيػػػايب , كيف ذلػػػك 

 , كلكنو اضمر ادلاضي كالتقط احلاضر.طة يف كقت ما ك احلماية كاحليا كاإلسعاؼ كاإليناسالنعمة 

ادلنػػػػع تكشػػػػف عػػػػن اغػػػػرتاب ابػػػػن زيػػػػدكف كعزلتػػػػو , اللتػػػػني تعػػػػوداف  أكاالسػػػػتالب  مفاجػػػػأةيف  أفكال شػػػػك 

عػػاش يف ادلاضػػي حيػػاة رغػػدة ,  إذتغػػري الظػػركؼ , ككثػػرة الفػػال , كانقػػالب ادلػػوازين كادلعػػايري,  إىلموضػػوعيا 

 يعة.شلا جيعلو يصرب كيقبل القط

 أهنػػػايف نفػػػس ادلتلقػػي , كحشػػػدىا بصػػورة مكثفػػو يػػػدؿ علػػى  أثػػراحتػػدث  األفعػػػاؿىػػذه  إفىػػذا فضػػال عػػػن 

يف نفسػػية ابػػن زيػػدكف عميقػػا كمؤدلػػا, كيتعمػػق االضلػػراؼ حبضػػور الفػػت  أتثريىػػا؛لػػذا يكػػوف  متزامنػػةحػػدثت 

ت لػو ؛كمػع ذلػك كلػو فػاف التعبريات اضلرفت عمػا كضػع أفادلوحية ابلقطيعة كاذلجر ,أم  ادلتواليةللكناايت 

   الكاتب على التجلد. النص جترباحلالة النفسية اليت يكشف عنها 

اضطراب العالقة بني ابن زيدكف كابن جهور كما يتبدل من االضلرافات اللغوية السابقة قد جعلت ابػن  أف

فلللم قػػائال"  أملك زلاصػػر ضػػائع ؛ فػػراح يتسػػاءؿ حبػػرية  أبنػػو,كحيػػس  األايـزيػػدكف يشػػعر مبػػرارة العػػي  كقسػػوة 

                                                 
, 2العربية كاداهبا, اجمللد , حتقيق5 عبد احلليم اذلركط كزلمود صاحل, اجمللة االردنية يف اللغةالرسالة اجلديةابن زيدكف,ابو الوليد امحد بن عبد ادللك5 - 1

 142-144, ص4442, دتوز  2العدد
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؟ وعللللللاث العقللللللوك يف مللللللواو؟ وليللللللن الضلللللليا  مللللللن وسللللللائلي؟ و   للللللاقت أبزملللللليع للللللء اجلفللللللاء 

 "1مطاليب؟ وأكدتمذاهيب؟

وعلاث العقلوك,  ع لء اجلفلاء,فهو هبذه االضلرافات ادلتمثلة ابضلراؼ ادلسند عن ادلسند اليو كما يف قولو )

لعميػػػق بقسػػػوة الػػػزمن الػػػذم افسػػػد حلظػػػات انسػػػو ( يعػػػرب عػػػن انفعالػػػو الشػػػديد, كشػػػعوره ا وليلللن الضللليا 

مصػػػػورة  ألفػػػػاظالػػػػيت تصػػػػدرت ىػػػػذه اجملػػػػازات  األفعػػػػاؿمطالبػػػػو. كاف  كأكػػػػدتكسػػػػعده, فضػػػػاقت مذاىبػػػػو 

الػيت تنتػاب الكاتػب, كترسػم  كاليػأساذلوجاء, اليت تربز حالػة القلػق  ادلضطربةدلدلوالهتا, توحي بتلك احلركة 

 .إحساس ملأكصورة حسية جتعل القارئ حيس ادلعىن 

دلا تعرض لو مػن معاملػة قاسػية  كاألسىجلراح ,كتركتو ينزؼ اب2لقد شعر ابن زيدكف ابف يد البلى قد لطمتو

 امجعػو سػجن  إىلبػو  ايف مكاف يليػق ابلسػجني السياسػي , ز نزلػو  البدايةيف السجن , حيث انو سجن يف 

منػع مػػن  أيضػايدا جػدا عليػو. كلعلػو شػد أمػرافيػو بينػو كبػني اللصػوص كالسػراؽ كقطػاع الطػرؽ ؛ فكػاف ىػذا 

فلػػم . 3أدلػػاادلريضػػة الطاعنػػة يف السػػن. فكػػاف ىػػذا يزيػػده حسػػرة كيزيػػده  أمػػوكالعػػادة؛ كتػػذكر   أقاربػػويػػزكره  أف

 كذكػر زلاسػنو , فبػدا بتمجيػد جهػورأزمتػويفػك كاثقػو , كخيلصػو مػن  إنسػافسػول البحػث عػن  أمامويكن 

, مبلثرر عقلدا فصللته  إالبفضلائل , و قللدت اجللوزاء  بردا طرز له إالوهل ل س الص اح حيث يقوؿ" 

كىػػذه  " 4مللن زلامللد  أذعتللهحللديثا  إالمللن زلاسللن  , ونللء ادلسلل   مأل للهرنللاء  إالواسللتملا الربيلل  

 أشػكاذلاتعكس شعرية الػنص بصػورة كاضػحة , حيػث تتجسػد فيهػا صػفة اجلمػاؿ بكػل  اللغويةاالضلرافات 

للممػػػػدكح صػػػػورة هبيػػػػة مشػػػػرقة  دـعػػػػا؛ لتقػػػػبيػػػػع, كادلسك(تتضػػػػافر م, حيػػػػث) الصػػػػباح , كالػػػػربد ادلطػػػػرز, كالر 

                                                 
 144نفسو ص- 1
 444نفسو ص- 2
 يف االدب االندلسي - 3
 441نفسو ص - 4
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بلغػػة اسػػتعارية تفػػيض  كاإلطػػراءاحلاجػػة. فػػابن زيػػدكف يسػػبغ علػػى ابػػن جهػػور كلمػػات ادلػػدح  إليهػػا أفضػػت

 أحسػتيسد حاجتو؛ كػي يعيػد التػوازف لنفسػو ادلقهػورة, الػيت  يلقى لديو ما أفمن ذلك كلو  أمالشعرية , 

 .  ابلظلم كالعذاب

, أملؤهلاغل   لنغ غنلا,  , فابطلا اللدالء صلعودا  أتخلر أوسلي ه,  أبطلا أنولن يلري   سليدي ؿ" كيقو 

غلليال, ومل   أصلابالشلراب ملا  وأللذ, وانف  الغيء ما صلادف جلد , أحفلهاالسحاب مشيا  وأرقل

انػو  , ليؤكػد البػن جهػوركأدبػويثبػت ذاتػو, كيفخػر بنفسػو  أفعلػى الكاتػب ىنػا  لزامػاكقد كاف  "1اليوم غد

صػػػورمها شخصػػػني  إذبػػػني النثػػػر كالػػػنظم ,  اأجراىػػػذك مكانػػػو عالية,لػػػذا خػػػتم رسػػػالتو حبػػػوار يفػػػيض شػػػعرية 

 كيكايده .  اآلخرمتحاكرين , فصار كل منهما يعارض 

عركسػػا  –حػػد قػػوؿ ابػػن زيػػدكف  -عنػػدما تغػػدك القصػػيدة  علػػى أيضػػاكتتجلػػى اللغػػة الشػػعرية يف ىػػذا الػػنص 

اخلجػػل كالتفػػاؤؿ كىػػذه صػػورة اسػػتعارية  إمػػاراتدك عليهػػا احللػػي كتبػػ أبنفػػس الثيػػاب , كتتػػزين أمجػػلترتػػدم 

ال يف النثر كمبجرد كجودىا يف النص فاهنا تػدعم لغتػو , كتزيػد مػدلوالهتا كتكسػبها شػعرية  تتكرر يف الشعر 

 كمجاؿ. 

 اثنيا : التش يه: 

كقػػػد عػػػد  "2عقػػػل أك يف حػػػس اآلخػػػراحػػػد الشػػػيئني يسػػػد مسػػػد  أفكىػػػو كمػػػا حػػػده الرمػػػاى " العقػػػد علػػػى 

للشػػػعرية, كىػػػذا يعػػػ  اف كجػػػوده يف أم نػػػص نثػػػرم دينحػػػو شػػػعرية . يقػػػوؿ  األساسػػػيةالتشػػػبيو مػػػن ادلنػػػابع 

 "  3يف النثر, لكن ينبغي التقليل من استعمالو يف النثر الف فيو طابعا شعراي أيضا5" كالتشبيو انفع أرسطو

                                                 
 146-140نفسو ص - 1
 34,ص1431,دار ادلعارؼ ,4, حتقيق دمحم خلف كامحد زغلوؿ ,طرالث رسائل يف اعجاز القرانالرماى, ابو حني علي بن عيسى5 - 2
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ات غري ادلدركة يف بنػاء الرسػالة مػن جهػة كخيػدـ جيد, ليؤكد العالق أبسلوبكقد استخدـ ابن زيدكف اللغة 

حػني يستحضػر السػياؽ الػذم كػاف  إال أمهيتػو. فالتشػبيو " اليكشػف عػن أخػرلفكرتو كيدعمها من جهػة 

 "1فكرة ما كأتكيدتسجيل  أك إحيائيةفيو, ليغدك قوة 

  ألرض , ومشللريف الصللقهإكليلللهسللوارها, وج للغ علل  بلله  أدماهللايللد  إال أانهللل يقػػوؿ ابػػن زيػػدكف" 

   "2صاقله, ومسهري عر ه علا النار مثقفه, وع د ذهب فيه سيد  مذهب الذي يقول

ادلشػبو بػو يف كػل صػورة مػن الصػور التشػبيهية اخلمسػة حيمػل داللػة  إفالسػابقة  ألتشبيهيويلحظ من الصور 

ف للقػػػوة كادلنعػػػة, كالسػػػمهرم رمػػػزا كادلشػػػرقياجيابيػػػة فاليػػػد رمػػػز للعطػػػاء كاخلري,كاجلبػػػني رمػػػز للعػػػزة كالكػػػربايء, 

ابػػن زيػػدكف منحهػػا دالالت سػػلبية حػػػني يصػػفها لمػػل فعليػػة) فاليػػػد  أفكالعبػػد رمػػز للطاعػػة كالػػوالء, غػػػري 

صػػػاقلو, كالسػػػمهرم عرضػػػو علػػػى النػػػار  ابألرضالصػػػقو  كادلشػػػرقي,إكليلػػػوسػػػوارىا,كاجلبني عػػػض بػػػو  أدماىػػػا

حبكػم  ختالفيػوبػن جهػور عالقػة تنافريػة فالعالقػة بػني الكاتػب كا مثقفو,كالعبد ذىب بو سيده مػذىبا قاسػيا(

كاجلػػراح الػػيت  ابآلالـيعكػػس مػػن خػػالؿ ىػػذه الصػػور التشػػبيهية شػػعوره  أف أراد, ككػػاف ابػػن زيػػدكف  األفعػػاؿ

من مكانو يف بالط احلكم . كشعوره" بنكبػة" عظمػى هتػز حياتػو كتقلبهػا  أبعدهسببها لو ابن جهور عندما 

وهلللذ  الني لللة سلللحابة صللليف, علللن قليلللل ؿ بسػػػرعة فيقػػػوؿ" تتالشػػػى كتػػزك  أفعلػػػى عقػػػب, فيتمػػػىن  رأسػػا

 "3 قش 

مغيػػث  إىلكاحلػػزف الػػيت يعيشػػها الكاتػػب, فهػػو منكػػوب حيتػػاج  اليػػأسفالصػػورة التشػػبيهية ىنػػا تصػػور حالػػة 

 تزكؿ مصيبتو بسرعة كسحابة الصيف السريعة االنقشاع. أفينقذه شلا ىو فيو , كيتمىن 

                                                 
 141,ص 4440, بريكت, 1, طاللغة الشعرية وجتلياهتا يف الرواية العربيةيعقوب,انصر5 - 1
 ,2, حتقيق5 عبد احلليم اذلركط كزلمود صاحل, اجمللة االردنية يف اللغة العربية كاداهبا, اجمللدالرسالة اجلديةابن زيدكف,ابو الوليد امحد بن عبد ادللك5  - 2

 140-142, ص4442, دتوز  2العدد

 142نفسو, ص - 3
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تنفػػػػرج الكربػػػػة , كتػػػػزكؿ الغشػػػػاكة كف تتزحػػػػزح تلػػػػك  أفم يف قػػػو  أمػػػػلالشػػػػاعر ىنػػػػا اليػػػػزاؿ علػػػػى  أفحيػػػث 

كػػل السػػبل ... كىػػو حيػػدثنا عػػن الزمػػاف الغػػادر كاحلػػظ البػػائس الػػذم كػػاف مػػن   أمامػػوالصػػخرة الػػيت سػػدت 

فهو حني تضيق بو السػبل جيػد الزمػاف ىػدفا  أموريدلنا على  إمنايلقي التبعات على الزماف  إذنصيبو. كىو 

 أفقػػد ال يسػػتطيع  أشػػخاصحيػػث يكػػوف اذلجػػـو علػػى الزمػػاف سػػتارا للهجػػـو علػػى  سػػهال قريػػب ادلتنػػاكؿ.

 اسػتخدـاحلػـز بػن جهػور كىػو يف السػجن علػى كػل حػاؿ , كلكنػو  أاب؛ فهػو لػن ينػاؿ مػن يهامجهم مباشرة

 ىذه الصور التشبيهية كوسائل كافية لكي ينفس هبا عما يف مكنونو كدخيلة نفسو.

 

 اثلثا: التلميح 

مػن منػابع  أساسػياقصة معلومة , اك شعر مشهور, كيعد منبعا  إىل اإلشارةىو , و ض التصريحالتلميح نقي

اسػػتمدىا  كأحػػدااث. كقػػد اعتمػػد ابػػن زيػػدكف عليػػو اعتمػػادا مكثفا,فضػػمن نثػػره قصصػػا 1الشػػعرية كمصػػادرىا

, ء السػػابقني,كما ضػمنو شػػعرا مشػػهورا لكبػار الشػػعرااإلسػػالميمػن القػػراف الكػػرمي, كالسػرية النبويػػة,كالتاريخ 

 .إحيائيةعربية , كذلك ليضفي عليو شعرية ,كديده بطاقات  كأمثاال

   ومواقف اترخيية:  وأحداثقصص  إىل اإلشارة -ا

 رسػػالةالمنػػو ,ليخػػدـ فكرتػػو,فجاءت  اإلفػػادةابػػن زيػػدكف يف رسػػالتو علػػى التػػاريخ بصػػورة جليػػة ,زلػػاكال  اتكػػأ

شخصػػػيات  كأمسػػػاءكمواقػػػف يرخييػػػة , كأحػػػداثقصػػػص  رالتارخييػػػة , الػػػيت تتمثػػػل يف ذكػػػ ابإلشػػػاراتمليئػػػة 

الػػتهم  أبعػػاديرخييػػة ذلػػا اثػػر يف نفػػوس النػػاس كعقػػوذلم, كقصػػد ابػػن زيػػدكف مػػن ذلػػك احلشػػد التػػارخيي اذلائػػل 

مػػن جػػرائم ال تسػػتحق العقػػاب البشػػع  إليػػومػػا نسػػب  أفادلبغضػػوف عنػػو كاثبػػات ركػػب الػػيت حاكهػػا الوشػػاة 

                                                 
 40,ص1423,بريكت,1,طيف الشعريةابو ديب, كماؿ5 - 1
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, الػػيت ختتػػزؿ الكثػػري مػػن  ابإلحيػػاءاتبيا يكشػػف شػػعرية اللغػػة ادلليئػػة الػػذم حلقػػو.يقوؿ يف مقطػػع طويػػل نسػػ

 كالوقائع األحداث

 ألدم  لسللجود أملرتللو  إال أراينحنانيل   قلد بللل السليل الل ان , وانلل  مللا حسليب بله وكفلا, وملا "

ج للل يعصللم  مللن ادلللاءل ,  إىلركللب معنللا ل فقلللت:  سللاوي  واسللتي,ت, وقللال ح نللوح   ا فأبيللت

اللله موسللال, واعتيفللت علللا العجللل ,واعتللديت يف السلل ت ,  إىلب نللاء صللرح   لعلللي اطللل   وأمللرت

و عاطيت فعقرت الناقة, وشربت من النهر اللذي ابتللي بله جنلود طلالوت, وقلدمت البرهة,وعاهلدت 

,وجئت قريظللة....................وختلفللت عللن صللالة العصللر يف بلل   يف الصللحيفة, قريشللا علللا مللا

بيلر فلتلة, .........ليلان فيمللا  أيبخالفلة  إن,وزعمت أسلامة إملارةملن  وأنفتئشلة, الفل  عللا عا

 "  1عقا  -علا اجملاز ولو -جرى علي ما حيتمل ان يسما نياال, ويدعا

السػبت ,  أصػحاب أك, ألسػامرم أكفرعػوف, أكابػن نػوح, أك,إبلػيسفهو مل يكػن يف ادلعصػية كالطغيػاف مثػل 

 أف. كال خيفػى  2اإلسػالميجػرائم بشػعة يف التػاريخ  اارتكبػو غريىم شلن  كأ,أبرىةجنود  أكجنود جالوت, أك

 اليت دتد لغتو بطاقات تعبريية ىائلة.  القرآنيةالنص قد اعتمد على العديد من االقتباسات 

؛ بسػبب حبسػو دكف ذنػب كأحػزاف, كيكشف عما بداخلو من مهـو  آالموكىو هبذه التلميحات يعرب عن 

علػػى فعػػل مل يرتكبػػوا ىػػل كػػاف  إذا. فلػػم يعاقػػب أصػػحاهباذنوب اجلسػػاـ الػػيت اقرتفهػػا يػػذكر مقارنػػة بتلػػك الػػ

 كاحد من ىؤالء اجملرمني الضالنيا

 أبعػػادااسػػتيحاء ابػػن زيػػدكف دلثػػل ىػػذه القصػػص ك ادلواقػػف, كتوظيفهػػا يف رسػػالتو يغػػ  جتربتػػو, كدينحهػػا  إف

دينيػػة كيرخييػػة  أجػػواءه يف ذىػػن القػػارئ مػػن , دلػػا يثػػري  ثػػراء, كيكسػػب نثػػره  ألذاتيػػوجديػػدة تتفػػق كتصػػوراتو 

حيث يعكس لنا النص حالة الغضب الشديد اليت دير هبػا الشػاعر؛ لػيس معها.  كمتناغمةبتجربتو  ملتحمة
                                                 

 143-146,صالرسالة اجلديةابن زيدكف, - 1
 22,ص1,ج1446,دار الثقافة,عماف,0, حتقيق5 دمحم امحد عبد العزيز, طقصص االن ياءابن كثري, ابو الفداء امساعيل بن كثري5- 2
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قػػػدامى كجػػدكا يف سػػػجنو  أصػػدقاءمػػن تلػػػك العالقػػات الػػػيت انبتػػت مػػػن  أيضػػػابسػػبب سػػجنو كحسػػػب بػػل 

    السلطاف ابلكيد لو ,كشتمو كاالنتقاص منو.( كسيلو للطعن عليو , كالتقرب اىلأمده)الذم طاؿ 

 شعر مشهور : إىل اإلشارة -ب

الشػػػػعراء السػػػػابقني كعبػػػػاراهتم كصػػػػورىم تلميحػػػػا  ألفػػػػاظتضػػػػمني نثػػػػره الكثػػػػري مػػػػن  إىلجلػػػػا ابػػػػن زيػػػػدكف     

؛ مػػا منحػػو طابعػػا شػػعراي. شلػػا جعػػل نصوصػػو النثريػػة تكسػػب  أشػػعارىمكتصػػرحيا, حػػا غػػدا معظػػم نثػػره مػػن 

 عكس العالقة القائمة من تداخل ىذه النصوص مع نصوصو النثرية. خصوصية ت

اجلمللاد  سللتحمادي  وأحللسللل ,  أتميلللي األعمللانظللر  أن, بعللد  يقللول" نفضللت يب كللف حياطتلل 

ويلؤ ا  رنائي علي  , فال غلرو فقلد يغلص  دللاء شلاربه,ويقتل اللداء ادلستشلفي بله, األصمل , ومس  

, ألجتلللد إين, واحلللغ قللد يسلل ا جهللد احلللريص.....أمنيتلله  مللن و يللون منيللة ادلتملل, مأمنللهاحلللذر مللن 

 "1أ ضعض ال  إينوارى للحاسدين 

 25قوؿ ادلتنيب إىلفهو يشري من خالؿ النص السابق 

   أديب إىل األعمىالذم نظر  أان

 كلمايت من بو صمم  كأمسعت                                    

 35سفياف أيبكقوؿ الفرزدؽ سلاطبا معاكية بن 

 يف غري ملككم  األمركلو كاف ىذا 

 غص ابدلاء شاربو أك ألديتو                                        

 15ألعبادمكقوؿ عدم بن زيد 

                                                 
 142نفسو ص  - 1
 32,ص2, ج1423,مطبعة االستقامة , القاىرة,4,طشرح ديوان ادلتنيبالربقوقي,عبد الرمحن5  - 2
 16,ص1,ج1444,دار الكتاب العريب, بريكت,1, قدـ لو كشرحو5 رليد طراد,طديوان الفرزدكالفرزدؽ5  - 3
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 قد يدرؾ ادلبطئ من حظو

 كاخلري قد يسبق جهد احلريص                               

 25ذؤيب اذلذيل أيبكقوؿ 

 لريب اذلر ال أتضعضع أى مألريهكجتلدم للشامتني , 

 

كمعاانتػػو  ألذاتيػوفػابن زيػدكف يقػػـو ابسػتنطاؽ نصػػوص الشػعراء السػػابقني , كنقػل جتػػارهبم ادلماثلػة لتجػػربتهم 

حيػػػل نظمهػػػم , كجيعػػػل جػػػزءا مػػػن  إذ, التلمػػػيح ال التصػػػريح أك اإلحيػػػاءفػػػ  يعتمػػػد علػػػى  أبسػػػلوباخلاصػػػة, 

 ح شعرية خاصة.نسيج نثره كبنياتو الداخلية, فيضفي عليو مالم

 سائرة: أمثال إىل اإلشارة -ج

يبػػدك عنصػػر اإلحيػػاء كاضػػحا عنػػد ابػػن زيػػدكف مػػن خػػالؿ تضػػمينو لكثػػري مػػن االمثػػاؿ العربيػػة السػػائرة ذات 

الػػدالالت ادلوحيػػة ,مسػػتغال كػػل مػػا فيهػػا مػػن طاقػػات تعبرييػػة؛ لشػػحن مضػػموف رسػػالتو كدالالهتػػا, كتقويػػة 

 :لغتها, حيث يقوؿ

الطملل  يف غلل   ط لل ,  أنبعللاك جللوار , ومنافسللة بلحظللة مللن قربلل  , واعتقللادي  مغللاالو إىل" هللذا 

 أشلليم أن, والعللوض عنلل  لفاء,....اعيللذ  بنفسللي مللن رعللو اوالغنللاء شلللن سللوا  عنللاء, وال للدل منلل  

اللللرخم, فملللا  شللليوى اجللللريح للعق لللان و وأشللليويلللدم, يف غللل  م أكلللدم خل لللا, واسلللتمطر جهاملللا, و

 ألمحللد إال, وسللريت للل  ألانم إاللللتحن, ون هتلل   إالللل  احلللوار لتللدر, وحركللت  إالابسسللت للل  

 "3السرى لدي 

                                                                                                                                            
 1,ص1416ار اجلمهوريو,بغداد,, حتقيق5 دمحم جبار ادلعيبد,دديوان عدي بن زيد الع اديالعبادم,عدم بن زيد5 - 1
 106,ص4442,بريكت,1, حتقيق,انطونيوس بطرس,طديوان ايب ذ,يب اذلذحاذلذيل, ايب ذؤيب5 - 2

 446-440, صالرسالة اجلديةابن زيدكف, - 3
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حػػرؾ ذلػػا ",  "كػػدمت غػػري مكػػدـ", ك"البػػدؿ منػػك اعػػور "5اآلتيػػةالعربيػػة السػػائرة  األمثػػاؿ إىلفهػػو يشػػري 

كيتصرؼ فيها , فيربزىا يف عبػارات جديػدة , زلتفظػا , 1ك"عند الصباح حيمد القـو السرل", "حوارىا حتن

 من كالمو , كىذا شلا يثرم لغتو, كيكسبها طابعا شعراي.   كأهنا, فتصبح   ألفاظهاعض بب

 

 خالصة ال حء

, كقػد جتلػت مالمػح اللغػة نص نثرم يقرتب يف لغتو من لغة الشػعر  إزاء إنناديكننا القوؿ يف ضوء ما تقدـ 

ادلتعػددة, كالتشػبيو  شػكالوأبالشعرية فيو من خالؿ استخداـ ابػن زيػدكف بشػكل مكثػف لالضلػراؼ اللغػوم 

الكلمػػات لديػػو,ككل مػػا يهمػػو قػػوة  إحيػػاءمعانيػػو, كتعزيػػز  أغنػػاءكالتلميح,فهػػو يبحػػث عػػن كػػل مػػا مػػن شػػانو 

 األلفػػاظ" غريػػب ادلبػػاى, شػػعرم  أبنػػواللغػػة , كطاقتهػػا التعبرييػػة, كلعػػل ىػػذا مػػا دفػػع ابػػن بسػػاـ ليصػػف نثػػره 

 "2كادلعاى

بقولػػو 5" فرسػػائل الرجػػل علػػى نثرىػػا تكػػاد تكػػوف شػػعرا, فيهػػا كمػػا دفػػع مصػػطفى الشػػكعة ليصػػف رسػػائلو 

 ".  3ركح العامل كرحابة افقو ك فيض معرفتو أيضاانفعاؿ الشاعر كاىتياجو كغنائيتو, كفيها 

"  أهنػاابلقػوؿ  األنػدلسشرؽ  إىلمن اشبيلية كتنفذ  أتيتكىو ما دفع غريمها كذلك ليصف كتبو اليت كانت 

بػػػني النثػػػر كالشػػػعر مجعػػػا زلكمػػػا, مػػػع كعليػػػو فػػػاف ابػػػن زيػػػدكف اسػػػتطاع اف جيمػػػع  ."4ابدلنثػػػور أشػػػبوابدلنظػػػـو 

يف  كأتثريىػػا, األدبيػػة األنػػواعزلافظتػػو علػػى القػػوانني اخلاصػػة لكػػل نػػوع منهمػػا. كىػػذا مػػا يقػػاؿ عػػن انفتػػاح 

 خصوصية ذلك النوع. آخربعضها, حبيث ال يلغي تداخل نوع مع 

 

                                                 
 162, ص1, ج1432, بريكت,4, حتقيق5 دمحم ابو الفضل ابراىيم,طرلم  االمثالادليداى, ابو الفضل امحد بن دمحم 5 - 1

 221ص 1ـ 1,ؽ51424 حتقيق5 احساف عباس, بريكت, الذخ ة يف زلاسن اهل اجل يرةابن بساـ , ابو احلسن علي بن بساـ الشنرتي 5 - 2
 143,ص 1424, بريكت,50 موضوعاتو كفنونو,طاالدب االندلسيالشكعة, مصطفى5 - 3
 222ص 1ـ 51 ؽالذخ ة يف زلاسن اهل اجل يرةابن بساـ ,  - 4
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 وادلراج : ادلصادر

, دار الشػػػؤكف الثقافيػػػة ,بغػػػداد, 4, ترمجػػػة5 عبػػػد الػػػرمحن بػػػدكم,ط اخلطابلللة فلللنرسػػػطوطاليس5 ا -

1431. 

,حتقيػق5 احسػاف الذخ ة يف سلازن اهلل اجل يلرة, ابو احلسن علي بن بساـ الشنرتي 5  ابن بساـ -

 .1424عباس,دار الثقافة,بريكت,

 .1423,مؤسسة االحباث العربية, بريكت,1,طيف الشعريةديب, كماؿ5 ابو -

 4442ت,,بريك 1طرس,ط, حتقيقوشرح5انطونيوس بديوان ابو ذ,يب اذلذحيب اذلذيل5 ابو ذؤ  -

 1423, مطبعة االستقامة, القاىرة,4, ط: شرح ديوان ادلتنيبالربقوقي,عبد الرمحن -

,دار ادلعػػػػػػػارؼ , 2,حتقيػػػػػػػق5 دمحمعبػػػػػػػده عػػػػػػػزاـ,طشلللللللرح ديلللللللوان ايب للللللللامالتربيػػػػػػػزم, اخلطيػػػػػػػب5  -

 1421القاىرة,

,علق حواشػيو5دمحم رشػيد رضػا, دار ادلعرفػة دالئل االعجاز يف علم ادلعايناجلرجاى, عبد القاىر5  -

 1434, بريكت,

  1111الداية, دمحم رضوان: في االدب االندلسي , دار الفكر ,دمشق ,  -
 4442,دار الكندم, اربد,1, طاالسلوبية: مفاهيمها وجتلياهتاراببعة, موسى5  -

 1444, بريكت, 4, طايب لام الصورة الفنية يف شعرالرابعي, عبد القادر ,  -

, حتقيػػق5 دمحم خلػػف هللا رللالث رسللائل يف اعجللاز القللرانالرمػػاى, ابػػو حسػػن علػػي بػػن عيسػػى 5  -

 1413, دار ادلعارؼ, القاىرة, 4امحد ك دمحم زغلوؿ سالـ, ط

, حتقيػق5 عبػد احللػيم اذلػركط كزلمػود الرسلالة اجلديلةابن زيدكف , ابو الوليد امحد بن عبد ادللك5  -

 .4442(, دتوز 2(,العدد)2, اجمللة االردنية يف اللغة العربية كاداهبا, اجمللد)صاحل
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 1424,دار العلم,بريكت,0,طاالدب االندلسي:مو وعا ه وفنونهالشكعة, مصطفى5  -

, حتقيػق5 دمحم ابػو زيلدونلام ادلتلون يف شلرح رسلالة ابلن الصفدم, صالح الدين خليلنب ايبك5  -

 1414الفضل ابراىيم, صيدا, 

, حتقيػػػػػػق5 دمحم جبػػػػػػار ادلعيبػػػػػػد, ديللللللوان عللللللدي بللللللن زيللللللد الع للللللاديلعبػػػػػػادم, عػػػػػػدم بػػػػػػن زيػػػػػػد5 ا -

 1416بغداد,

, دار 1, طالداللللللللللللة ادلرئيللللللللللة: قللللللللللراءات يف شللللللللللعرية القصلللللللللليدة احلديثللللللللللةالعالؽ,علػػػػػػػػػػي5  -

 4444الشركؽ,عماف,

 1444, بريكت,1, قدـ لو كشرحو5 رليد طراد, طديوان الفرزدكالفرزدؽ5  -

,حتقيػػػػػػػػػػػق5 دمحمعبػػػػػػػػػػػد قصلللللللللللص االن يلللللللللللاءمساعيػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػن كثػػػػػػػػػػػري5 ابػػػػػػػػػػػن كثػػػػػػػػػػػري, ابػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػداء ا -

   1446,عماف,0العزيز,ط

 1431,الدار البيضاء,1, ترمجة5 دمحم الويل كدمحم العمرم,طبنية اللغة الشعريةكوىن,جاف5  -

 1434, ترمجة5 امحد نصيف اجلنايب,دار الرشيد,بغداد,الصورة الشعريةلويس,سيسل.دم5  -

 1432يركت, , حتقيق, دمحم ابو الفضل ابراىيم,االمثالرلم  ادليداى, ابو الفضل امحد5  -

 4442, بريكت,1, طدراسة مقارنة يف االصول وادلنهجانظم,حسن5مفاىيم الشعرية5 -

 1433,  , ترمجة5 دمحم الويل ك مبارؾ حنوف,قضااي الشعريةايكبسوف, ركماف5  -

 .4440,بػػػػػػػػػػريكت,1,طاللغللللللللللة الشللللللللللعرية وجتلياهتللللللللللا يف الروايللللللللللة العربيللللللللللةيعقوب,انصػػػػػػػػػػر5 -

 


