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التىاص في ديىان ابن زيدون
ِمش ّ
ِلي خىُجُا

هسخخض
يعخبش الخٌاص هي العٌاطش الجىهشيت في بٌيت الٌظىص اإلبذاعيت ،كوا يكشف عي فاعليت
الٌض وعالقت ًض هع ًض آخش .فعلى هزا الضىء ،قاهج الوقالت
اللغت وهاهيخها في بٌيت
ّ
بوعالجت القضايا الوخعلقت بالخٌاص في ديىاى ابي صيذوى ،حيث بذأث بلوحت حاسيخيت عي
الشاعش وشاعشيخه ،ثن حطشقج هفهىم الخٌاص في هٌظىس الذساساث الششقيت والغشبيت،
وأوسد فيها الباحث ًوارج هخخاسة هي الخٌاص في ديىاى الشاعش في حقىلها الوخبايٌت
هعخوذا على هٌهج االسخقشاء والخحليل في دساست الٌظىص ،وأعقبها خاحو ًت هع ركش
الهىاهش والوشاجع.
املقدمة
الخىاؿ هى هخابت هق ِلى هق ،ؤو حملت ِلى ؤخشي ،ؤو بِذ ؼّش ِلى بِذ آخش ،ؤوبِذ ؼّش ِلى خذًث هبىي ،ؤو آًت
كشآهُت ،ؤو حملت هنثًت ِلى هكال ىنىس .هزا ،فةن ىلىُ الخىاؿ ِاال ؤو خاؿ لِغ حذًذا جما ا في الذساظاث الحذًنت،
خُث بن حزوسه حّىد في الذساظاث الؽشكُت والغشبُت اللذًمت بلى حعمُاث و فىلحاث ؤخشي ،واالكخباط والخممين
والاظدؽهاد واللشٍىت والدؽبُه والاهخداٌ والعشكت واليسج .واهىكا ً هزا جىاوٌ الؽاِش ؤهىاِا ً الخىاؿ في ُادًجها
املخخلفت ما ًذٌ ِلى ظّت اوكُ الؽاِش ،وزلافخه الّشٍمت ،و ّاٌؽخه لؤلدب والؽّش في الّفىس العابلت ِلى ِفشه،
هما ًذٌ ِلى خعً الخفشف في اظخخذاال الخىاؿ ختى الًيىن جشد خلُت ؤو هافلت ،بل ًيىن في ـمُم اليسج الفني
لللفُذة.هزا ،فخخمدىس اإلالالت في الىلاه الخالُت:
 ملحت جاسٍخُت ًِ الؽاِش وؼاِشٍخه.


نزلخه و ياهخه

 فهىال الخىاؿ في ىٍىس الذساظاث الؽشكُت والغشبُت.
 ـىس ً الخىاؿ في الذًىان.
 الخاجمت والهىاهؾ ْ اإلاشحْ.
التعريف بالشاعر
هى ؤخمذ بً ِبذ هللا بً ؤخمذ بً غالب بً صٍذون املخضو ي ألاهذلس ي اللشوبيّ ،
اإلاللب بإبي الىلُذ ،وؤظشجه ً وحىه
ٌّذ والذه ً هُئت الفلهاء اإلاؽهىسًٍ في ِهذ الخلُفت اإلاعخّين ،ووان ّ
الفلهاءّ .i
حذه ً حهت ألاال ـاخب ألاخياال بلشوبت،
فهى ً بِذ خعب ووعب وزشاء.ii
http://www.degeljournal.org

UDUS SOKOTO
1

DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 14, (June 2017) ISSN: 0794-9316

ولذ ؤبى الىلُذ ؤخمذ بً صٍذون ظىت 394هـ1003/ال ،iiiوكشؤ ِلى والذه وغيثه ً الّلماءّ ،
وانهل جهم الّلىال وآلاداب ،زم
جفخلذ لىخه الؽّشٍت ،فيان را ىهبت فُالت ،بال ؤن الخاسٍخ لم ًدفل بخفاـُل فتثة ؼبابه ،ودوسه بالخدذًذ في الحىادر
التي ّؤدث بلى ظلىه الذولت ألا ىٍت في كشوبت ،وكُاال ؤبي الحضال حهىس بإ ىس الحىم ظىت 422هـ .ivووان ابً صٍذون في حاهب ؤبي
ّ
الحضال وجىوذث الّككت بين ابً صٍذون ووالدة بيذ اإلاعخىفي ،ولىجهما جخاـما وجباِذا ،وحّللذ والدة بالىصٍش ؤبي ِا ش بً
ِبذوطّ ،
فذط له ابً ِبذوط ِىذ ؤبي الحضال حهىس ما ّؤدي بلى سجىه .لىً ابً صٍذون هشب ً السجً بلى لىاحي كشوبت،
وٌل ٌعخّىف ؤبا الحضال وٍخىظل بلُه ببّن روي الؽإن ،وِلى سؤظهم ألا يث ؤبى الىلُذ بً ؤبي الحضال خهىس ،ختى ِفا ِىه،
وبّذ وفاة ؤبي الحضال خهىس خلفه ابىه الىلُذ فلشب بلُه ابً صٍذون وُِىه للىٍش ِلى ؤهل الز ت ،زم سفّه بلى شجبت الىصاسة،
فمذخه ابً صٍذون بلفائذ جفُن باإلخكؿ ،وكابل ؤبىالىلُذ هزه ألاؼّاس باجخاره ً
ظفيثا له بِىه وبين لىن الىىائف.v
وكذ ؤساد لً كشوبت ؤن جيىن ظفاسة ابً صٍذون وظُلت البخّاده ،لّله ًيس ى ِؽله والدة ،ولىً ِلاسب العّاًت ِادث
فّملذ ِلى الىُذ البً صٍذون والخفشٍم بِىه وبين ابً حهىس .فخش ي ابً صٍذون وكشس الزهاب بلى خمشة اإلاّخمذ بً ِبادة
ّ
لً بؼبُلُت ،فمط ى بلُه خدل ًُا بخبثة العفيث والعُاس ي الّاسف بىاوً ألا ىس ،والؽاِش اإلافلم ،ولىىه ًدمل في كلبه حشح
ً
الّؽم الغائش لحش اهه ً خبُبخه والدة .فإهشال اإلاّخمذ وفادجه ّ
خمخّا بشفُْ
وُِىه في وصاسجه ،وغمشه بنلخه وِىفه ،و ا صاٌ
ّ
ً
ّ
ً
ً
خل ًفا كفت ّ
ياهه وهفىره ختى وفاة اإلاّخمذ ظىت 461هـ .viوبّذ ِا ين جىفي ابً صٍذون
ظُاظُا لُئا
خب هادس ودوسا
ً
ودًىاها ً الؽّش ًإحي في ـذاسة الذواوًٍ الّشبُت.
باإلاغا شاث،
منزلة ابن زيدون ومكاهته
اجفم الباخنىن في جاسٍخ ألادب ِلى ؤن ابً صٍذون هى خا ل لىاء الؽّشاء في ِفشه ،وكذ ؤلاف الؽىتثًني كائك :وان ؤبى
وشا ،ووظْ البُان ً
هٍما ً
حشا ،وفاث ألاهاال ًّ
الىلُذ ـاخب ىنىس و ىٍىال ،وخاجمت ؼّشاء خضوال ،ؤخذ ً حش ألاًاال ًّ
وهنثا ،بلى
ؤدب لِغ للبدش جذفله ،وال للبذس جإلله ،وؼّش لِغ للسحش بُاهه ،وال الىجىال الضهش اكتثاهه ،وخَ ً الىنث غشٍب اإلاباوي،
ؼّش ّي ألالفاً واإلاّاوي .viiوكذ ؤزبدذ له كىة ىهبخه وظك ت ؤؼّاسه ً
ً
حؽبحها له
دافّا بلى ؤن ًىلم ِلُه للب "بدتثي اإلاغشب"،
ِ ِِ
viii
بالؽاِش البدتثي .
وجخجلى نزلت ابً صٍذون فُما ّ
هفه اإلالشي في كىله ِلى لعان بّن ألادباء ً :لبغ البُاك وجخخم بالّلُم ،وكشؤ ألبي ِمشو،
ّ
وجفله للؽافعي ،وسوي ؼّش ابً صٍذون ،فلذ اظخىمل الٍشف ،ووان ٌعمى بدتثي اإلاغشب لحعً دًباحت هٍمه ،وظهىلت
ّاهُه.ix
ً
و هما ًىً ً ؤ ش ،فةن الباخث ًىخفي بهزا اإلالذوس الللُل وَّخبثه غُما ً فُن ِما كُل ًِ نزلت ابً صٍذون في الؽّش
الّشبي ِا ت ،وفي ألاهذلغ خاـت .وهزه ألاساء حؽيث بلى ا ا خاص به ً ىهبت خذفلت ّ
حُاؼت ،ؤجاخذ له اللذسة ِلى الخّبيث
ً
ّخمذا ِلى ِىاـش ّ
فىُت هنيثة.
بعكظت ِما ٌؽّش به ،و ا ًذوس في فىشه،
شاعريته
للذ ّش ابً صٍذون في خُاجه بنكر ججاسب وان لها ؤزش خين فُما جىاوله ؼّشه ً ؤغشاكّ ،
فخّذ هزه الخجاسب ًىابُْ ليل
اإلاىلىِاث التي ّ
ِبث ِجها.الخجشبت ألاولى هي ِؽله والدة بيذ اإلاعخىفي ،فالّككت التي ؤججذ لهُب الحب في كلبحهما وان لها
ؤزش مخذ في ؤؼّاسه .وواهذ ً
هبّا إلاا جىاولخه غضلُاجه ً خاالث الّؽف املخخلفت التي جخفشق بلى حؽىق وفشخت الللاء وخىين
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وفشاق وهجش .والخجشبت الناهُت :هي حّشله للحبغ في ِهذ ؤبي الحضال بً حهىس ،بر واهذ ّاهاجه في السجً ً
هبّا لىنيث ً
ً
ؤؼّاس الّخاب والاظخّىاف .والخجشبت النالنت :هي كشبه ً الحياال و ىكفه في الذولت بففخه ً
وظفيثا ،فلذ واهذ هزه
وصٍشا
اإلاياهت ً
هبّا ألؼّاس اإلاذًذ التي وحهها بلى ؤولي ألا ش الزًً آ ىىا بلذسجه ،و ىدىه ا ٌعخدم ً جلذًش ،هما واهذ وظُلت
x
للفائذ الهجاء ألِذائه وخاظذًه ،وواهذ فذسا إلخىاهُاجه و ذاِباجه ،وبّن ا ؤولله في الىـف.
مفهىم التىاص في إطارالدراسات الشرقية والغربية
للذ وسدث لفٍت "الخىاؿ" ِىذ ابً ىٍىس ً فذس لفّل " ّ
جىاؿ" الزي ًذٌ ِلى اإلافاِلت ،وجىاؿ اللىالً ،ذٌ ِلى ؤن
xii
اللىال جضاخمىا xi .هما وسدث اليلمت بمّنى" :الاجفاٌ" ًلاٌ" :هزه الفكة جىاؿ ؤسك هزا و جىـحها ،ؤي ًخفل بها"
واظخخذ ه الىلاد في هزا الّفش بمّنى وحىه حؽابه بين هق وآخش ؤو بين ّ
ِذة هفىؿ.
ً
غافك ًِ هزه الٍاهشة وبن لم ّ
ٌعمها باظمها ،فلذ فلذ جدذر ِجها ؤبى هكٌ الّعىشي فعماها:
ؤ ا التثار الّشبي فلم ًىً
"خعً ألاخز" و"خل اإلاىٍىال" و"جذاوٌ اإلاّاوي" وٍشي ؤن الخىاؿ ًدذر ـذفتً ،لىٌ " :وكذ ًلْ للمخإخش ّنى ظبله بلُه
اإلاخلذال ً غيث ؤن ّ
ًلم به ،ولىً هما وكْ لؤلوٌ وكْ لآلخش ،وهزا ؤ ش ِشفخه ً هفس ي ،فلعذ ؤ تثي فُه  .xiiiوهلل الّعىشي
كىٌ ؤخذ الىلاد كائك ً :ؤخز ّنى فىعاه لفٍا ً ِىذه ؤحىد ً لفٍه وان هى ؤولى به مً ّ
جلذ ه.xiv
ً
حزوسا ِمُلت في التثار الّشبي ْ ،ؤن ولمت
والخىاؿ ً اإلافىلحاث الحذًنت ،التي دخلذ ِلى ألادب الّشبي ،بال ؤن له
الخىاؿ لم جىً ّشوفت ً
كذًما ِىذ هلاد الّشب بمفهى ها الحذًث ،بال ؤن اللاض ي الجشحاوي وغيثه ً الىلاد كذ ؤزبخىا
الىٍشٍت باـىكح ًلُم بزوكهم ،فعمىه باالهخداٌ والعشكت واليسخ.xv
ٌهش فىلح الخىاؿ في اإلاشة ألاولى ِلى ًذ الباخنت "حىلُا هشظدُفا" في نهاًت العخِىاث ً اللشن الّؽشًٍ ،فلذ ذ جإويثا
فهى ُا لهزه الفىشة في لاٌ لها ًِ " ُخائُل باخخين" ـذس ِاال 1966ال بّىىان "اليلمت والحىاس والشواًت" .وٍىذسج الخىاؿ
ِىذ هشظدُفا في بؼيالُت ؤلاهخاحُت الىفُت التي جدبلىس هّمل هص ي ،وال ًمىً جدذًذه ِىذها بال بةد اج ولمت ؤخشي ،وهي
جمنل ِملُت جشهُب جدُي بىٍاال الىق لخدذد ا ًخممىه ً هفىؿ ؤخشي ،ؤو ا ًدُل ِلُه جها ،وبزلً ًيىن الخىاؿ
هى "الخلاوْ داخل هق لخّبيث إخىر ً هفىؿ ؤخشي" ،ؤي ؤهه ِملُت هلل ؤو اكخىاُ ؤو جدىٍل لخّبيثاث ظابلت ؤو
تزا ىت.xvi
وفي الّفش الحذًث اهخلل الاهخماال َّ
بالخ َىاؿ بلى ألادب الّشبي ْ حملت ا اهخلل بلُىا ً ٌىاهش هلذًت ولعاهُت غشبُت لمً
الاخخياوالنلافي ،ولىً الباخنين الّشب اخخلفىا في جشحمت فىلح الخىاؿ في بذاًت ألا ش -وهزا ؤ ش ًدفل ِىذ جشحمت ؤي
فىلح حذًذ -فمدمذ بىِغ ًىلم ِلُه فىلح "الىق الغائب"  ،xviiودمحم فخاح ٌعمُه "الخّالم الىص ي " ؤي ؤن
الىفىؿ جذخل في ِككت ْ هق خذر بىُفُاث خخلفت .xviiiبلى ؤن اؼتهش باظم "الخىاؿ" وؤـبذ خّاسفا ِلُه بهزا الاظم.
وِلى الّمىال ،فلذ ِشف الذهخىس ِبذ هللا غلِغ الخىاؿ بإهه :بدخاٌ الؽاِش ؤو الىازش جشهُبا ؽهىسا ،ؤو ّنى إزىسا ،ؤو
فىلحا ّشوفا في هفه .وكذ ًيىن بلفذ ووعي فُّمذ فُه بلى ؤلاؼاسة بلى الىق الزي اكخبغ ىه ،وكذ ًيىن هاجج ّ
جشظب
و دفىٌاث فُإحي به ً غيث كفذ.xix
ضىر من التىاص في ديىان ابن زيدون
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هق ًممىه ّ
للخىاؿ ـىس خّذدة ًيعله ألادًب خعب ا ؤساد ً ظشد ألالفاً واإلاّاوي،فمجها ا ًيىن في ـىسة ّ
الفىان
ً
حعشا ً
كفُذجه ،وٍيىن في ّنى ؤو داللت ٌعخذِحها وَعخلهمها ً ّ
هق ظابم .وٍلُم ً
وفىشٍا بين الىق العابم والىق
فىُا
ً
الحالي ،وٍادي الخىاؿ ً
دوسا باص ًسا في بزشاء الخجشبت ،خُث ًىعب الىق حّذدًت ً ظُاكاث ؤخشي ْ بلائه مشهضا في ظُاكه
الخاؿ ،وجدىىُ ؤهماه الخىاؿ ا بين اظخّادة خذر دبني ؤو جاسٍخي ؤو ؤظىىسي ،واظخيباه هزه ألاخذار ؤو ؤلاؼاساث
بدُث جخىلذ دالالث حذًذة جنثي الخجشبت.xx

التىاص القرآوي
وكذ ٌهش الخىاؿ بجكء في كفُذة ابً صٍذون ،والتي اسجىضث ِلى اظلىب اللشآن الىشٍم ،فلذ كاال الؽاِش بخىٌُف اإلافشداث
ً
جىٌُفا ًدمل ؤلاؼاسة وؤلاًداء بلى ممىن آلاًاث ؤو العىس ،فهىا ابً صٍذون ٌعخخذال الخىاؿ وَعخفُذ
وألالفاً اللشآهُت
ً اللفَ اللشآوي في ؤسحىصجه خين كاٌ:
xxi

و ا لشه لى كاٌ :ال جنثًبا وال كال ًلحم الللىبا
ّ
ّ
ّ
الىق ٌعخذعي بلى الزهً ا حاء في
الىق العابم لفٍت "الجنثًب" التي وسدث في اللشآن الىشٍم ،بر هزا
فلذ وٌف الؽاِش في
ًب َِ َل ُْ ُى ُم ْال َُ ْى َال ٌَ ْغف ُش َّ ُ
اٌ َال َج ْنث َ
ظىسة ًىظف خُث كاٌ حّالىَ ( :ك َ
اا َل ُى ْم َو ُه َى َؤ ْس َخ ُم َّ
الش ِاخ ِم َين) ظىسة ًىظف ،آلاًت .92
ِ
ِ
واظخخذا ه الخىاؿ في اإلاىكف ًىاظب ا ٌعخذُِه الؽاِش مً هاحشه والزي ؤوظّه ً
جإهِبا ؤن ًلىٌ (الجنثًب) ،هما ؤِلً
ّ
لُمشه بإي خاٌ ً ألاخىاٌ ،هما ؤن اللىال لم ًلحم كلب الّاؼم وال كلب
ًىظف ِلُه العكال إلخىجه ،فالّفى لم ًىً
اإلاّؽىق.
وبلىٌ في ىوً آخش:
بإبي ؤهذ! بن حؽإ جً ً
بشداوظك ً ا هىاس ببشاهُم

xxii

ٌعخّىف الؽاِش وَّخزس بلى ؤبي الحضال حهىس ،بلىٌ :فذان ؤبي ًا ؤبا الحضال ،بهً بن ؼئذ ؤلاخعان ّ
بلي ،فإهذ كادس ِلى ؤن
فِبدُىجدىٌ هىبدُةلى حىت واسفت الٍكٌ ،نلما واهذ الىاس ً
ّ
بشدا وظك ً ا ِلى ظُذها ببشاهُم ِلُه العكال ،وفي هزا
جضٍل
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ً
َ
بخالت بلى آلاًت الىشٍمت( :كلىا ًَاه ُاس وىوي َب ْشدا َو َظك ً ا ِلى ب ْب َشاه َ
ُم) ،ظىسة ألاهبُاء ،آلاًت.69 :
ِ
ِ ِ
ً
وٍلىٌ ً
عخُّىا باإلخالت الذًيُت:
ؤًما
ووإن الىؼاة وكذ ُ
ىِذ بةفىهم ؤظباه ٌّلىب وهىذ الزًبا
ً
ّ
الىق بلى كفت ًىظفِ-لُه العكال -وؤخىجه ،فُّبث ؤن الىؼاة كذ اتهمىه ً
وبهخاها ،هما اتهم
ٌلما
ًدُل ابً صٍذون في هزا
xxiii

ؤبىاء ٌّلىب الزئب بافتثاط ؤخحهم وحاءوا ِلى كمُفه بذال هزب ،واإلاكخَ في اإلاىكف هى كىٌ ابً صٍذون (ؤظباه ٌّلىب)،
وألاخشي ؤن ًلىٌ (ؤبىاء ٌّلىب) ألن العبي هى ولذ الىلذ ،ؤي الحفُذ.
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وؤلاخالت الذًيُت دالاللت ِلى ِمم الؽّىس الذًني والىعي ؤلاًماوي ِىذ الؽاِش ،سسخذ ألاخذار اإلاشجبىت بالّلُذة في
وحذاهه ،ؤلف بلى رلً سفّت ؤظلىب اللشآن ،ودكت لفٍه وخكوة ّىاه .وبن الؽّش والحُاة ألادبُت بىحه ِاال كذ
ّ
ؤخزجىفُبها ً جإزيث ؤلاظكال وجىححهه xxiv.وٍٍهش ؤزش رلً في بهخاج الؽّشاء ألن اللشآن ّين لً ًجف بلى ًىال اللُا ت.
التىاص الشعري أو التشريط
ّ
وٍممها في
و ً الخىاؿ ا ٌعمى بالخىاؿ الؽّشي ؤو الدؽشٍي ،خُث ًلىال الؽاِش بإخز ولمت ً البِذ للفُذة ؽهىسة
خل الُّذ ،وظّذ ول شخق بإهله وووىه ،ووان الؽاِش ً
كفُذجه.للذ وسدث هزه الفىسة في كفُذة الؽاِش ِىذ ا ّ
هاصخا
ًِ ووىهً ،
بُّذا وؤهله وؤخبابه ،فىاحاهم كائك:
بن وان ِادهم ُِذ ُ
فش ّب فتى * بالؽىق كذ ِاده ً رهشهم خضن
وؤفشدجه اللُالي ً ّ
ؤخبخه * فباث ًيؽذها ما حنى الض ً
xxv

بم الخّلل ؟ ال ؤهل وال ووً * وال هذًم وال وإط وال ظىً

اظخخذال الخىاؿ خين اكخبغ البِذ ألاخيث ً كفُذة اإلاخىبي ،وكذ وسد هزا البِذ في بذاًت بخذي كفائذه  ،xxviوكذ وافم
اظخخذا ه في هزا اإلاىلْ ،بر بهه اظخذعى خالت الغشبت التي وان ٌِّؽها اإلاخىبي ،ووإهه ًشٍذ ؤن ًلىٌ ّ
بن غشبخه حؽاًه غشبت
اإلاخىبي في كعىتها ،وفي لذاس خىين بلى ؤهله وووىه وؤخبابه.واظخّان ابً صٍذون بالخىاؿ ً
ؤًما في كىله:
فك ًىْ جهم هالً فهى خالذ * بأزاسه بن النىاء هى الخلذ
ّ
ؤكلىا ِلحهم ال ً -ؤبا ألبُىم ً * -اللىال ؤو ظذوا اإلايان الزي ظذوا
ُ
ؤولئً بن همىا ظشي في ـكخىا * سجاح ِلُىا ه ْدل ؤحفانهم ظهذ

xxvii

هزان البِخان للفُذة في ذح ؤبي الحضال بً خهىس ؤ يث كشوبت خين ؤ ش بىعش دهان الخمش و ىْ ؼشبها ،وخكٌ ذخه
ًخدذر ًِ بني حهىس ،فُلىٌ بهه ال ًيبغي ؤن ًىعى ؤخذهم برا هلً ،ألن آزاسه خالذة إلاا هاله ً آًاث اإلاذح .زم اظخّان بِذ
ألاِش ى الزي ًلىٌ" :ؤيها الكئمىن ّ
هفىا ًِ لى هم ؤو انهمىا بإ جادهم برا اظخىّخم" ،و ىه كىٌ ألاِش ى:
ّ
ؤكلىا ِلحهم ال ؤبا ألبُىم * ً اللىال ؤو ّ
ظذا اإلايان الزي ظذوا
ّ
وكذ ؤخعً الؽاِش في اظخخذاال الخىاؿ في اإلاىكف ،بر ًدىاظب بما ًىلْ بلُه ً الذاللت.
التىاص من خالل الحكم وألامثال
للذ اكخبغ ابً صٍذون ً
هنيثا ً ألا ناٌ والحىم في ؼّشه ،ما ٌؽيث بلى زلافت ِشبُت ؤـُلت ،و ّاٌؽت التثار الّشبي بفىسة
ِمُلت ،وٍكخَ رلً في ؤسحىصجه:
ً
خىُماواظدؽش لبِبا
ؤسظل
ؤ ا ظمّذ اإلانل اإلامشوبا
ًكخَ ؤن ابً صٍذون كذ ّ
ِبثبفشاخت ًِ اإلاّنى الزي ًلفذ خين كاٌ( :ؤ ا ظمّذ اإلانل اإلامشوبا) ،ووإهه ًشٍذ ؤن ًذسن
ً
نك ،ووان رهش اإلانل ً
وافُا ألن ًذسن ؤي شخق ؤن ا كُل نل.
اإلاخللي ؤهه ظُزهش
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وٍلىٌ ً
ؤًما:
ً
خىإ لىً بظاءجه ِمذ
هى الذهش هما ؤخعً الفّل شة * فًّ ٍ
xxviii
خزاسن ؤن ّ
حغتث ىه بجاهب * ففي ول واد ً هىائبه "ظّذ"
اإلالفىد بلىله (ظّذ) بخالت بلى اإلانل اللائل( :في ول واد ظّذ بً صٍذ) ،وهى نل ًمشب لُذٌ ِلى ؤن الؽش ىدؽش في ول
يان ،وؤـله ؤن ألالبي بً كشَْ بً ِىف بً ظّذ بً صٍذ ىاة سؤي ً ؤهله وكى ه ؤ ً
ىسا هشهها ،ففاسكهم ،فشؤي ً غيثهم
نلما سؤي جهم ،فلاٌ( :في ول ؤسك ظّذ بً صٍذ)xxix،واظخخذاال اإلانل هىا إلزشاء للذاللت ،خُث ًلىٌ الؽاِش :بن الؽش في ول
حاهب ً حىاهب الض ان ىدؽش و ىحىد.
واظخّشاك هزه ألا ناٌ والحىم حّبث بيل ولىح ِلى زلافت الؽاِش و ّاٌؽخه اللىٍت للتثار الّشبي ،خُث جدخل ألا ناٌ
َ
وحاهبا ً
هما ً التثار ألادبي لئلوعان الّشبي ِلى ّش الّفىس.
والحىم عاخت همت،
التىاص التراثي
واهذ زلافت ابً صٍذون التثازُت ِشٍمت واظّت ،وكذ ؤِاهخه ِلى اظخخذاال هنيث ً ؤلاخاالث في ّاكل جشازُت ّ
ِذة ،فإِىخه
ً
ّشفُا للمىاوً التي ٌعخخذ ها ،وٍكحَ رلً في بخذي كفائذه كائك:
زشاءا
xxx
ؤؤهىث فًُ اإلاذح ً بّذ ّ
كىة * وال ؤكخذي بال بىاكمت الغضٌ
ًدُل ابً صٍذون في هزا اإلاىكف بلى هاكمت الغضٌ ،خُث ًلىٌ ألبي الحضال بً حهىس :إلاا ؤهجىن بّذ اإلاذح ،فةرا فّلذ رلً
هىذ نل هاكمت الغضٌ الحملاء التي كذ ؤؼاسث بلحها آلاًت الىشٍمت (وال جيىهىا والتي هلمذ غضلها ً بّذ ّ
كىة ؤهيازا) ظىسة
الىدل ،آلاًت  .92وهاكمت الغضٌ هي سٍىت بيذ ِمشو بً هّب اللشؼُت ،واهذ خشكاء حغضٌ زم جدل ا غضلخه .وجخىافم ؤلاخالت
ْ اإلاّنى الزي كفذه ابً صٍذون في هزا الىق ،خُث وسد فحها اإلاّنى اإلاىلىب.
ثىاص العلىم
بن ؤلاوعان ابً بُئخه ،بىبُّتها ًيؽإ وبنلافتها ًشجىي ،لزا وان للبِئت النلافُت ؤزشها الّمُم في بهخاج ألادًب بر جخإزش فشداجه
بما ًىدؽش في ِفشه ً حّبيثاث ؤدبُت وِلمُت ،هما ًىّىغ رلً ِلى سئٍخه للحُاة .وؤزشث الحماسة ؤلاوعاهُت ِلى الّلىال
ّ
املخخلفت واصدهاسها في ألاهذلغ ظُما في ِفش ابً صٍذون ،لزا ججذ ك ذ جلً الّلىال في ؼّشه ،وٍخمنل رلً في عتهل
ّ
كفُذجه التي بّثها بلى ّ
حذه شفلت بهذًت ً الّىب ،كائك:
كذ بّنىاه ًىفْ ألاِماء * خين ًجلى بلىفه السخاء
فمل العابم اإلالذال في الىمـ * ـج فإصسي بىّمه بصساء
غيث ؤوي بّنذ هزا غزاء * ٌؽتهُه الفتى وران دواء
xxxi
لىف ًبثد الضاج بر حا * ػ ً
التهابا وٍلمْ الففشاء
ٌؽيث ابً صٍذون بن هذًت الّىب التي ؤسظلها بلى ّ
حذه جفُذ ؤِماء الجعم ،وجفلل البؽشة وجضًٍ هُئت ؤلاوعان ،وألاوٌ
"الىاضح" ًضٍذ فمله ِلى الناوي "الزي ظبله ً
ً
ؽخهى ،والناوي دواء،
هضحا" لىىه بّث باالزىين ًّا ،ختى ًيىن ألاوٌ غزاء
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فةهه ًبثد وبُّت الجعم ِىذ التهابه ،وَؽفي خذة الففشاء ،وهى شك الىبذ xxxii.فلذ حّل ؤفياس اللفُذة جيعاب ً ذاس
اإلاّلى اث ّ
الىبُت ،والزي ًخىافم ْ غشك اللفُذة الزي ؤساد ؤن ًبين ا حؽخمل ِلُه الهذًت ً فىائذ صحُت ،لدعاِذ
حذه ِلى ا ًلاظُه ً ؤ شاك لىبث ّ
ّ
ظىه .فلذ اجضح ببذاُ الؽاِش في الخىاؿ بّلم الىب في هزه اللفُذة.
واظخّان ابً صٍذون ً
ؤًما في الخىاؿ بّلم الفله ،ورلً في كىله:
وودادي لً ّ
هق * لم ًخالفه اللُاط

xxxiii

ؤوسد في البِذ فىلحين فلهُين ،هما "الىق واللُاط" ،خُث الىق هى اللىٌ املحىم ً اللشآن الىشٍم ؤو الحذًث
الؽشٍف ،وال جاٌ للشؤي ّه ،فةرا لم ًىحذ هق كاوْ اظخّمل الفلهاء اللُاط .وكذ ؤحاد الؽاِش في اظخخذاال
فىلحاث الفله اللاوّت التي جذٌ ِلى وداده الخالق الزي ال ٌؽىبه ؤدوى ؼً.

الخاثمة
وبّذ هزه الشخلت اللفيثة التي جىاولتها اإلالالت في جاسٍخ ابً صٍذون وؼاِشٍخه ،و نزلخه بين لىن ِفشه ،وحهذه اإلامنى فى
اإلاعشح ألادبي ،وخاـت ا ِالجه ً ابخياس اإلاّاوي واظخلهاال ألالفاً ً هفىؿ ؤخشي وخاـت في جاٌ الخىاؿً ،مىً
الىكىف ِلى الىخائج الخالُت:
 بهه كاال بذوس ّ
فّاٌ في جىظُْ دائشة اإلاعشح ألادب الّشبي في ِفشه بلفائذه الهائلت وهنثه اإلانمش.
 ا لحم به ً الخجاسب في ىاوجها املخخلت ًِ وشٍم ؤؼّاسه الغشلُت واإلاذخُت والهجائُت و ا خلم له رلً ً
الىخائج اإلاخباًىت.
 اِخباس ابً صٍذون شخفُت باسصة له وشٍلت ّ
ًفىس بها ؤظالُب جملً الللىب ،وجدمل َ
كذسا ً
هبيثا ً اإلاؽاِش
الفادكت ،فخيخلل جلً اإلاؽاِش بِعش بلى اإلاخللي في فهم الىفىؿ اإلاخىاـت ،خُث جنثي اإلاّاوي في كفائذه بيل
ك ذ الّزوبت والشؼاكت.
الهىامش واملراجع
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i

 الؽيخيثًني ،ابً بعاال ،الزخيثة في داظً ؤهل الجضٍضة ،جدلُم :د .بخعان ٌّباط ،ج ،1/ؿ337 : -iiؼىقي لُف (الذهخىس) ،جاسٍخ ألادب الّشبيِ -فش الذوٌ وؤلا اساث -ألاهذلغ ،ؿ282-281 :
 -iiiالؽىتثًني ،الزخيثة ،اإلاشحْ العابم ،ؿ338 :
 -ivاإلاشاهش ي ،ابً ِزاسي ،البُان اإلاغشب في ؤخباس ألاهذلغ واإلاغشب ،جدلُم :ج .ط .وىالن ،داس
 -vؼىقي لُف ،ابً صٍذون ،داس اإلاّاسف ،ه1981 ،11/ال ،ؿ25 :
 -viدمحم ِبذ هللا ِىان ،دولت ؤلاظكال في ألاهذلغ ،ه ،3/ج ،3/ؿ .57 :الؽيخيثًني ،الزخيثة ،ج ،1/ؿ339 :
 -viiالؽىتثًني ،الزخيثة اإلاشحْ العابم ،ج ،1/ؿ336 :
ِ -viiiىاًت ،نهاد سفّت ،ابً صٍذون ،اإلاىبّت الهاؼمُت بذ ؽم1939 ،ال ،ؿ37 :
 -ixاإلالشي ،هفذ الىُب هً ِفً ألاهذلغ الشوُب ،جدلُم :خعان ِباط ،داس ـادس ،بيثوث1988 ،ال ،ج ،3/ؿ566 :
 -xخمش ،فىصي (الذهخىس)ِ ،ىاـش ؤلابذاُ ّ
الفني في ؼّش ابً صٍذون ،اظعت حائضة ِبذ الّضٍض ظّىد لئلبذاُ الؽّشي،
2004ال ،ؿ16 :
 -xiابً ىٍىس ،لعان الّشب ،داس الحذًث ،اللاهشة ،ادة( :هق وجىاؿ).
xii
 اإلاشحْ هفعه.ً -xiiiالّعىشي ،ؤبى هكٌ ،الفىاِخين ،وبّت غِس ى البابي الحلبي وؼشوائه1971 ،ال ،ؿ203-202 :
 -xivالّعىشي ،اإلاشحْ العابم ،ؿ203 :
  -الجشحاوي ،الىظاوت بين اإلاخىبي وخفى ت ،جدلُم وؼشح :دمحم ؤبى الفمل ببشاهُم ،وِلي دمحم البجاوي ،داس الللم ،بيثوث،xv
ؿ183
xvi
 فىفى بُى ي ،الخىاؿ :الىٍشٍت واإلاماسظت ،الىادي ألادبي بالشٍاك ،ه2010 ،1/ال ،ؿ18 -17 -11 :xvii
 دمحم بىِغ ،خذازت العااٌ ،داس الخىىٍش للىباِت واليؽش ،بيثوث ،ه1985 ،1ال ،ؿ 117 دمحم فخاح ،جدلُل الخىاب الؽّشي ،بظتثاجُجُت الخىاؿ ،اإلاشهض النلافي الّشبي ،اإلاغشب ،الىبّت النالنت1992 ،ال ،ؿxviii
.121
xix
 غلِغِ ،بذ هللا ،الخىاؿ في ؼّش ابً صٍذون ،جلت البُان ،سابىت ألادباء اليىٍدُينً ،ىهُى2014 ،ال.ِِ -xxس ى ،فىصي ظّذ (الذهخىس) ،ججلُاث الؽّشٍت :كشاءة في الؽّش اإلاّاـش ،يؽإة اإلاّاسف باإلظىىذسٍت1977 ،ال ،ؿ21 :
 -xxiدًىان ابً صٍذون ،جدلُمّ :
ِلي ِبذ الٍُّم ،داس نهمت فش للىبْ واليؽش1980 ،ال ،ؿ582 :
 -xxiiدًىان ابً صٍذون ،ؿ383 :
 -xxiiiدًىان ابً صٍذون ،ؿ330 :
 -xxivىفىس ،ظُّذ(الذهخىس) ،خشهت الحُاة ألادبُت بين الجاهلُت وؤلاظكال ،ؤلاظىىذسٍت1999 ،ال ،ؿ132 :
 -xxvدًىان ابً صٍذون ،ؿ163 :
 -xxviدًىان اإلاخىبي ،ؼشح ِبذ الشخمً ،البثكىوي ،داس الىخاب الّشبي ،بيثوث ،د .ث .ج ،4/ؿ363 :
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ّ
 -xxviiدًىان ابً صٍذون ،ؿ .357 :والبِذ البِذ لؤلِش ى ،خُث ًلىٌ :ؤكلىا ِلحهم ال ً -ؤبا ألبُىم ً * -اللىال ؤو ظذوا
اإلايان الزي ظذوا( ،ؼشح دًىان ابً صٍذون ،ؿ)358 :
 -xxviiiدًىان ابً صٍذون ،ؿ356 :
 -xxixخمش ،فىصي (الذهخىس)ِ ،ىاـش ؤلابذاُ ّ
الفني في ؼّش ابً صٍذون ،اإلاشحْ العابم119 ،
 -xxxدًىان ابً صٍذون407 ،
 -xxxiدًىان ابً صٍذون ،ؿ221 -220 :
 -xxxiiخمش ،فىصي (الذهخىس)ِ ،ىاـش ؤلابذاُ ّ
الفني في ؼّش ابً صٍذون ،اإلاشحْ العابم ،ؿ126 :
 -xxxiiiدًىان ابً صٍذون ،ؿ275 :
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