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 :  ه خ ال

، منةةةة  بةةةةد  النبةةةةي صةةةةلل ا  عليةةةة  وسةةةةلم دعوتةةةة   هةةةةر تةةةةادر الشةةةةعر بهةةةة   الةةةةدعو 
وبةةةةةةةد ت  ل ا هةةةةةةةا ومعتقةةةةةةةداتها تةةةةةةةد ن فةةةةةةةي م ةةةةةةةردات الشةةةةةةةعر وصةةةةةةةور  وكةةةةةةةان لهةةةةةةةا 

وامتةةةةةةد هةةةةةة ا األمةةةةةةر ألجيةةةةةةان ، العصةةةةةةورمةةةةةةر  اليضةةةةةةور القةةةةةةول فةةةةةةي الشةةةةةةعر علةةةةةةل
متعاقبةةةةةة وكةةةةةان ممةةةةةن تةةةةةادر بةةةةة  شةةةةةاعر األنةةةةةدل  ابةةةةةن زيةةةةةدون الةةةةة ل كةةةةةان لنشةةةةةات  

وضةةةةةةةم ديوانةةةةةةة  الكديةةةةةةةر منةةةةةةة  ، وبيمتةةةةةةة   دةةةةةةةر فةةةةةةةي اسةةةةةةةتلهام  هةةةةةةة ا التةةةةةةةرام الةةةةةةةديني
 . باساليب شتل في  خراا م تل ة

دةةةةم ، يبيةةةةر هةةةة ا البيةةةةم مةةةة  الشةةةةاعر ابةةةةن زيةةةةدون بتمهيةةةةد م هةةةةوم التةةةةرام الةةةةديني
تة مبايةةةةم يةةةةتم اليةةةةديم فيهةةةةا عةةةةن الموضةةةةوعات التةةةةي  كرهةةةةا فةةةةي  شةةةةعار  عةةةةن سةةةة 

وسةةةةيتم التركيةةةةز فةةةةي كةةةةن مبيةةةةم علةةةةل اسةةةةتنباط الجوانةةةةب ال نيةةةةة . التةةةةرام الةةةةديني
، وتيليلهةةةةةةا ومةةةةةةدل نجةةةةةةاح الشةةةةةةاعر  و ف  اقةةةةةة  فةةةةةةي الت اعةةةةةةن مةةةةةة  التةةةةةةرام الةةةةةةديني

، كمةةةةةةا نةةةةةةم عةةةةةةن فبداعةةةةةة  الشةةةةةةعرل، وكةةةةةةان مةةةةةةن  بةةةةةةرز األسةةةةةة  ال نيةةةةةةة فةةةةةةي شةةةةةةعر 
 . و ي   الترام في  دمة الن  األدبي وا  صاب وت

 . األندل  ابن زيدون,، الشعر، الديني، الترام : الك هاب الهفتاحير
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Religious heritage in the poetry of IbnZaidoun 
Anwar YaqoubZaman 
qismallughatalearabiat , kuliyataladabwaleulumal'iinsania,Taibah 
Universit 
Email :azaman@tabihu. edu. Sa  
Abstract 

Since the Prophet, may Allah's prayers and peace be upon him, 
began his mission, poetry appeared to be affected by it, and its words 
and beliefs began to enter the vocabulary and images of poetry and had 
a strong presence in poetry throughout the ages, and this matter extended 
to the successive generations. Inspired by this religious heritage, 
IbnZaidoun's (An Andalusian poet) collection of poems (divan) included a 
lot of it in various ways for different purposes. This research explores the 
poet IbnZaidoun and the introduction of the concept of religious heritage. 
Then in six studies we talk about the topics he mentioned in his poems 
about religious heritage. In each topic, the focus will be on deriving and 
analyzing the technical aspects and the extent of the poet’s success or 
failure in interacting with the religious heritage, and how it was one of the 
most prominent artistic foundations in his poetry, as well as his poetic 
creativity and his use of heritage in the service of the literary text and its 
enrichment . 

Keywords: Heritage, Religious, Poetry, IbnZaidoun, ALandalus . 
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الشةةةةاعر ابةةةةن بيمتةةةةة  التةةةةي يعةةةةي  فيهةةةةةا والبيمةةةةة ال تقتصةةةةر علةةةةةل المكةةةةان واألمةةةةةور 
بةةةةةةن هةةةةةةي  وسةةةةةة  مةةةةةةن  لةةةةةة  فهةةةةةةي تشةةةةةةمن المكةةةةةةان ، ر بهةةةةةةاالميسوسةةةةةةة التةةةةةةي يتةةةةةةاد
عةةةةةةةةام ت التةةةةةةةةي يكتسةةةةةةةةبها اإلنسةةةةةةةةان بةةةةةةةةوعي وبغيةةةةةةةةر وعةةةةةةةةي وال كةةةةةةةةر والدقافةةةةةةةةة والت

ولعةةةةةةةن  بةةةةةةةرز مةةةةةةةا ، كيانةةةةةةة  وش صةةةةةةةيت  بييةةةةةةةم يةةةةةةةدرل  و ال يةةةةةةةدرلفتتغلغةةةةةةةن فةةةةةةةي 
واللغةةةةةة مكتسةةةةةبة  مةةةةةا الةةةةةدين ، يكتسةةةةةب  اإلنسةةةةةان منةةةةة  نشةةةةةات  األولةةةةةل اللغةةةةةة والةةةةةدين

يتةةةةل لةةةةو انيةةةةرا بةةةة  المجتمةةةة  الةةةة ل يعيشةةةة  اإلنسةةةةان ولكةةةةن هةةةة ا الةةةةدين ، ف طةةةةرل
 . زج في دقافت  وسلوك ف ن  يتادر ب  ويمت

ألنةةةة  فةةةةي الغالةةةةب عبةةةةار  عةةةةن ؛ فن الةةةةدين  كبةةةةر موجةةةة  ل نسةةةةان فةةةةي يياتةةةة 
فكيةةةةةا لةةةةةو كةةةةةان هةةةةة ا الةةةةةدين ، مبةةةةةاد  ومعتقةةةةةدات يعتنقهةةةةةا اإلنسةةةةةان وتوجةةةةة  يياتةةةةة 

واضةةةةية و هةةةةداا ميةةةةدد  هةةةةو الةةةةدين اليةةةة  فةةةة ن اإلنسةةةةان سةةةةوا تكةةةةون لةةةة  ر ل 
 . وم الدينيوه ا ال ل دفعني ال تيار مجان المور ، يسير فليها

والةةةة ل ي زنةةةةي لتيديةةةةد المةةةةوروم الةةةةديني عنةةةةد ابةةةةن زيةةةةدون  نةةةة  شةةةةاعر فةةةة  
فن الةةةة ل يتبةةةةادر فلةةةةل الةةةة هن عنةةةةد سةةةةما  ابةةةةن زيةةةةدون ،  و موهبةةةةة  دبيةةةةة مبدعةةةةة

لكةةةةن مةةةةن ، اتنهةةةةاوالطبيعةةةةة وم ،  نةةةة  خةةةةار  فةةةةي العشةةةة  والغةةةةرام  اصةةةةة مةةةة  والد 
المسةةةةةتلهمة مةةةةةن  يقلةةةةةب صةةةةة يات الةةةةةديوان يجةةةةةد  مليمةةةةةا  بتلةةةةة  الصةةةةةور واألسةةةةةاليب 

ممةةةةةةا ي كةةةةةةد تةةةةةةادر  بنشةةةةةةات  الدينيةةةةةةة فقةةةةةةد كةةةةةةان "شةةةةةةاعرنا ، ترادنةةةةةةا الةةةةةةديني اإلسةةةةةة مي
الةةةة ين تربةةةةل علةةةةل  يةةةةديهم  (،1)ينتمةةةةي فلةةةةل هةةةة ال  ال قهةةةةا  مةةةةن جهتةةةةي  مةةةة  و بيةةةة "

الوليةةةةةةةد بةةةةةةةن جهةةةةةةةور وابةةةةةةةن  وكةةةةةةة ل  كةةةةةةةان  صةةةةةةةدقا    بةةةةةةةو، وخيةةةةةةةرهم فةةةةةةةي صةةةةةةةغر 
 .   علل شعر فانعك   ل  كل، الل ان  الطهما وخيرهما(2) كوان

دراسةةةةة التةةةةرام الةةةةديني فةةةةي شةةةةعر ابةةةةن زيةةةةدون دراسةةةةة : الهةةةةدا مةةةةن الدراسةةةةة
 . تيلين وت سير واستنباط ما فيها من جماليات 

 

( ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسةةةةةةةةامل ، شةةةةةةةةرح وتيقي : علي عبد الع يم، نهضةةةةةةةةة مصةةةةةةةةر 1)
 . 22  للطباعة والنشر والتوزي ،

 . 26( الديوان،  2)
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 :  سملة البيم 
 ؟ كيا و ا ابن زيدون الترام الديني في شعر 

 ؟ اإلبدا   و النق  في  بيات  المشتملة علل الترام الدينيما م اهر 
 ؟ ر التي تناولها في شعما األمور الدينية 

دةةةةةةةم سةةةةةةةتة ، تتكةةةةةةةون الدراسةةةةةةةة مةةةةةةةن تمهيةةةةةةةد يتنةةةةةةةاون م هةةةةةةةوم التةةةةةةةرام الةةةةةةةديني
مبايةةةةةةم يةةةةةةتم اليةةةةةةديم فيهةةةةةةا عةةةةةةن الموضةةةةةةوعات التةةةةةةي  كرهةةةةةةا فةةةةةةي  شةةةةةةعار  عةةةةةةن 

المناسةةةةةبات واألمةةةةةةاكن ، وا  ةةةةةر  والعبةةةةةاد م ةةةةةاهر العقيةةةةةةد  : التةةةةةرام الةةةةةديني وهةةةةةي
المصةةةةةةةةةطليات ، لنبويةةةةةةةةةةالتنةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةة  ا يةةةةةةةةةات القرآنيةةةةةةةةةة واألياديةةةةةةةةةم ا، الدينيةةةةةةةةةة
وسةةةةةيتم . و  يةةةةةرا  فشةةةةةارات دينيةةةةةة منوعةةةةةة، الش صةةةةةيات الدينيةةةةةة والتاري يةةةةةة، العلميةةةةةة

 . التركيز في كن مبيم علل استنباط الجوانب ال نية وتيليلها
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 :يهفهوم التراث الدين: تههيد
راما (، ورم )  صةةةةل  مةةةةاد : التررررراث لخررررر و  انقلبةةةةت الةةةةواو ، "الميةةةةرام  صةةةةل  مةةةة 

  (.1)والتاراما  صن التا  في  واو". بلهايا  لكسر  ما ق
راما وايةةةةةةد  رُّاما والتةةةةةة  ما والةةةةةةو رُّاما واإل  ر  ما واإل  ما والةةةةةةوُّر  دةةةةةةُّ ا مالةةةةةةُّ ا ... "الةةةةةةو ر  ر  ووُّ

دُّ ا" وخيةةةةةةر مقتصةةةةةةر ، األمةةةةةةور اليسةةةةةةية والمعنويةةةةةةة ل  ن التةةةةةةرام يشةةةةةةمن  (،2)ومُّجةةةةةة 
فيشةةةةةةةمن مةةةةةةةا تركةةةةةةة  األقةةةةةةةدمون مةةةةةةةن  مةةةةةةةور ميسوسةةةةةةةة كالكتةةةةةةةب ، علةةةةةةةل الماديةةةةةةةات 

وهنةةةةةةا  ، واألمةةةةةةور المعنويةةةةةةة كةةةةةةالعلوم واأل ةةةةةة   وسةةةةةةواها، والم ترعةةةةةةات وخيرهةةةةةةا
... واإلرم فةةةةةةةةي اليسةةةةةةةةب ، مةةةةةةةةن ي ةةةةةةةةر  فيجعةةةةةةةةن "الةةةةةةةةو رم والميةةةةةةةةرام فةةةةةةةةي المةةةةةةةةان

هةةةةةةو البةةةةةةاقي الةةةةةةدامم الةةةةةة ل يةةةةةةرم صةةةةةة ة مةةةةةةن صةةةةةة ات ا  عةةةةةةز وجةةةةةةن و ( الةةةةةةوارم )
اد وهةةةة ا يةةةةدن علةةةةل صةةةة ة البقةةةةا  والةةةةدوام واالمتةةةةد  (.3)ال  مةةةة  ويبقةةةةل بعةةةةد فنةةةةامهم"
 . للترام بعد وفا   هل  و صياب 

ممةةةةا يعتبةةةةر ، "مةةةةا  ل ةةةة  السةةةةلا مةةةةن آدةةةةار علميةةةةة وفنيةةةةة و دبيةةةةة: اصررررطالحا  
  (.4)ن يسا  بالنسبة لتقاليد العصر الياضر وروي "

فةةةةةي تعري ةةةةة  بانةةةةة  "مةةةةةا تةةةةةراكم  ةةةةة ن األزمنةةةةةة مةةةةةن تقاليةةةةةد ويتوسةةةةة  د جبةةةةةور 
وهةةةةةو جةةةةةز  ، وعةةةةادات وتجةةةةةارب و بةةةةةرات وفنةةةةةون وعلةةةةةوم فةةةةي شةةةةةعب مةةةةةن الشةةةةةعوب 

 

العربية، تيقي :  يمد عبد الجوهرل، فسةةةةةةةةةماعين بن يماد، الصةةةةةةةةةياح تاج اللغة وصةةةةةةةةةياح  (1)
م، مةاد  )ورم(، 1984  -هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1404، بيروت: دار العلم للم يين، 3الغ ور عطةار، ط

1/295.  
ميمد   -( ابن من ور، ميمد بن مكرَّم، لسةةةةةةةةةةةان العرب، صةةةةةةةةةةةييها:  مين ميمد عبد الوهاب  2)

 م سةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة التاري  العربي،  -، بيروت: دار فييا  الترام العربي 2الصةةةةةةةةةةاد  العبيدل، ط
 . 15/266م، ماد  )ورم(، 1997 -هة1417

 . 15/266( الساب ، ماد  )ورم(، 3)
، 2كةةامةةن المهنةةد ، معجم المصةةةةةةةةةةةةةةطليةةات العربيةةة في اللغةةة واألدب، ط –( وهبةة ، مجةةدل 4)

 . 93م،  1984بيروت: مكتبة لبنان، 



 

 

761  

 

 زيدون التراث الديني في شعر ابن

لقةةةةةةةةي ،  ساسةةةةةةةةي مةةةةةةةةن قوامةةةةةةةة  االجتمةةةةةةةةاعي واإلنسةةةةةةةةاني والسياسةةةةةةةةي والتةةةةةةةةاري ي وال ا
يودةةةةةةةة  ع قتةةةةةةةة  باألجيةةةةةةةةان الغةةةةةةةةابر  التةةةةةةةةي عملةةةةةةةةت علةةةةةةةةل تكةةةةةةةةوين هةةةةةةةة ا التةةةةةةةةرام 

خنام "  . وربط  با با  واألجداد ، التقاليد والعادات فاضاا  (،1)وا 
ووّردتةةةةةة   والتةةةةةةرام يبةةةةةةد  ب ةةةةةةرد فةةةةةة  ا  قرتةةةةةة  وقبلتةةةةةة  المجموعةةةةةةة تبنتةةةةةة  وتناقلتةةةةةة 

"ي لةةةةد  التةةةةةاري  لمةةةةا فيةةةةة  مةةةةن قيمةةةةةة فةةةةي  اتةةةةة  يةةةة در بمةةةةةن جةةةةةا  ، ل جيةةةةان بعةةةةةدها
بعةةةةةدهم يعتةةةةةزون بةةةةة  ويعدونةةةةة  جةةةةة ورهم التةةةةةي يتغةةةةة ون منهةةةةةا لمواصةةةةةلة يضةةةةةارتهم 

  (.2)العريقة"
فن قضةةةةية التةةةةرام "فةةةةي جوهرهةةةةا قضةةةةية وجةةةةود ومصةةةةير مةةةةن ييةةةةم تكشةةةةا 

طريةةةةةةةةة  وآفةةةةةةةةةا  وتضةةةةةةةةةي  لنةةةةةةةةةا معةةةةةةةةةالم ال، عةةةةةةةةةن يقيقةةةةةةةةةة  اتنةةةةةةةةةا وآمةةةةةةةةةاد طاقاتنةةةةةةةةةا
 . فمن لم يعرا ماضي  لن يكون ل  مستقبن (،3)الطموح"

بن يشةةةةةمن ، والترام ال يقتصةةةةةر علل العلوم اللغوية والشةةةةةرعية والتاري ية فقط
 سةةةةةةةةةةةةةة فنةا من دمةار عقولهم في م تلا فرو  المعرفةة وميةادين العلم ومن "مةا تر  

  (.4)"... طب وعقاقير وكيميا 
ين تنتهي ج ور  من الصةةةةةةةعب معرفت  متل بد  و  ما تيديد زمن الترام ف ا  

 (.5) و تيديد وجود  التاري ي علل اليضار  العربية بعد اإلس م

 

  .63م،  1984، بيروت: دار العلم للم يين، 2( عبد النور، جبور، المعجم األدبي، ط1)
( الجبورل، جمعة يسةةين يوسةةا، المضةةامين الترادية في الشةةعر األندلسةةي في عهد المرابطين 2)

م سةةةةةةسةةةةةةة دار الصةةةةةةاد  الدقافية،   –، عمان: دار الصةةةةةة ا  للنشةةةةةةر والتوزي  1المويدين، ط
  .22م،  2012 -ه1433

 . 7م،  1968( عبد الريمن، عامشة، ترادنا بين ماات وياضر، 3)
 . 8( الساب ،  4)
. نق   عن: عبد 23( الجبورل، جمعة يسةةةةةين، المضةةةةةامين الترادية في الشةةةةةعر األندلسةةةةةي،  5)

. ورجعت للكتاب ولم  جد 28،  1968الريمن، عامشةةةةةةةةةةةة، ترادنا بين ماات وياضةةةةةةةةةةةر،  
 المعلومة في الص ية الم كور . 
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ل بدايةةةةةةةةةةةةةة ال ليقةةةةةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةةةرام الةةةةةةةةةةةةةديني اإلسةةةةةةةةةةةةة مي يرجةةةةةةةةةةةةة  فلةةةةةةةةةةةةة  
فعنةةةةةةةةةةدما يةةةةةةةةةة كر  ل شةةةةةةةةةةاعر  بانةةةةةةةةةةا آدم و منةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةوا  عليهمةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةة م فهةةةةةةةةةةو 

ة للةةةةةةةةةدين مةةةةةةةةةن  هميةةةةةةةةة "وال ي  ةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةا . يعةةةةةةةةةود بةةةةةةةةةالمتلقي فلةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةا  البشةةةةةةةةةرية
ف  لةةةةةةةةةي  هنةةةةةةةةةا  عاط ةةةةةةةةةة ، لمةةةةةةةةةا لةةةةةةةةة  ع قةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةواط هم، فةةةةةةةةةي ييةةةةةةةةةا  النةةةةةةةةةا 

مةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةة ا المنطلةةةةةةةةةةة  يو ةةةةةةةةةةةا األدب ترادةةةةةةةةةةة  .  قةةةةةةةةةةةول مةةةةةةةةةةةن عاط ةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةدين
مباشةةةةةةةةةةةر   و خيةةةةةةةةةةةر ، ضةةةةةةةةةةةمن فنتاجةةةةةةةةةةة  األدبةةةةةةةةةةةي واعيةةةةةةةةةةةا   و خيةةةةةةةةةةةر وا ت الةةةةةةةةةةةديني 
مديةةةةةةةةرا  فةةةةةةةةي القةةةةةةةةرا  مشةةةةةةةةاعرهم الدينيةةةةةةةةة بغيةةةةةةةةة تلقةةةةةةةةي اسةةةةةةةةتجابة  كدةةةةةةةةر ، مباشةةةةةةةةر 

"هةةةةةةو كةةةةةةن مةةةةةةا يةةةةةةد ن فةةةةةةي فطةةةةةةار  التررررررراث الرررررردينيولةةةةةة ل  فةةةةةة ن  (1)مةةةةةةن قةةةةةةبلهم"
الةةةةةةةةةدين مةةةةةةةةةةن مرجعيةةةةةةةةةات دينيةةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةا يتبعهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن األنسةةةةةةةةةةا  ال كريةةةةةةةةةة وبمةةةةةةةةةةا 

ويودةةةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةةةةةلتها بربهةةةةةةةةةةةةا الع ةةةةةةةةةةةةيم ومةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةرتبط  يعةةةةةةةةةةةةال  الةةةةةةةةةةةةروح اإلنسةةةةةةةةةةةةانية
بمعةةةةةةةةةةةةةةةةايير العقيةةةةةةةةةةةةةةةةد  اإلسةةةةةةةةةةةةةةةة مية المتمدلةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةالقرآن الكةةةةةةةةةةةةةةةةريم وقصصةةةةةةةةةةةةةةةة  

وجميةةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةةة    "(2،) الكةةةةةةةةةةةةةةريم وباألياديةةةةةةةةةةةةةةم النبويةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةري ة لرسةةةةةةةةةةةةةةولنا
المضةةةةةةةةةةامين د لةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةي  هنيةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةاعر عةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةة  االطةةةةةةةةةة   عليهةةةةةةةةةةا 

علةةةةةةةةةةل والتعامةةةةةةةةةةن معهةةةةةةةةةةا فامتزجةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةي  فكةةةةةةةةةةار  وخةةةةةةةةةة ت دقافتةةةةةةةةةة  فانطبعةةةةةةةةةةت 
  (.3) شعار  وال سيما الشاعر األندلسي

 

ج مةةةةةةي، مةةةةةريم، التةةةةةةرام الةةةةةديني فةةةةةةي شةةةةةعر سةةةةةةميح القاسةةةةةةم  –(  صةةةةة هاني، ميمةةةةةةد  اقةةةةةاني 1)
، 5المقاومةةةةةةة ال لسةةةةةةطينية، مجلةةةةةةة دراسةةةةةةات فةةةةةةي اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة وآدابهةةةةةةا، العةةةةةةدد: شةةةةةةاعر 
 . 4م،  2011 -هة 1390ربي  

. نقةةةةةةة   39( الجبةةةةةةةورل، جمعةةةةةةةة يسةةةةةةةين، المضةةةةةةةامين التراديةةةةةةةة فةةةةةةةي الشةةةةةةةعر األندلسةةةةةةةي،  2)
ل، عمةةةةةر  ليةةةةةن فبةةةةةراهيم،  دةةةةةر التةةةةةرام الجةةةةةاهلي واإلسةةةةة مي فةةةةةي الشةةةةةعر عةةةةةن: الميمةةةةةد
قسةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةة  -كليةةةةةةةةة ا داب -الجامعةةةةةةةةة المستنصةةةةةةةةريةمةةةةةةةةا، عصةةةةةةةةر الطوا -األندلسةةةةةةةةي 

 . 15،  2003، دكتورا ، العربية
 . 39( الساب ،  3)
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وهنا  من يرل  ن الترام الديني يشمن "كن م اهر العقامد الدينية التي تمدن 
ويشةةةمن  يضةةةا الطقو  والشةةةعامر التي ييتويها ، الدين من  صةةةن  القيم المسةةةت لصةةةة
العالم ممارسةةات  اصةةة يرتبط بها اإلنسةةان م   التي ت صةةح عن، المضةةمون الديني

  (.1)الرويي"
فةةةةةةةالترام الةةةةةةةديني يشةةةةةةةمن الممارسةةةةةةةات الدينيةةةةةةةة واألمةةةةةةةور العقامديةةةةةةةة الغيبيةةةةةةةة 

 .  وا داب والسلوكيات والعلوم
منهةةا ويتكر عليهةةا  بةةن البةةد لةة  من قةةاعةةد  يبةةد  واألديةةب ال يبةةد  من ال راغ
بداعا  في نتاج  األدبي والدي    فالترام يبد  مع  من  تلقي  لغت  األولل من،  صعودا  وا 

دم "يبزغ األديةب المبةد  الة ل يعم  مةا ا تزنة  من موروم ويسةةةةةةةةةةةةةةبه ، ليبني عليهةا
ال يتيجر  دم فن األديب الي  (،2)علي    ال   اصةةةة هي يدود شةةة صةةةية األديب"

د  فقط ويعيد  ويكرر  من صةةة   عن عصةةةر  بن يلب   دب  "من روح عصةةةر  يون ترا
(( اعي بالترام يوجب ويسةةةةةةةةةةةةتلزم عدم تكرار فاإلعجاب الو )) لي هر  بالم هر ال م 

فةاألديةب المبةد  ال يكرر  (.3)و لة  يكون من   ن وعي الشةةةةةةةةةةةةةةاعر الكةامةن للترام"
نما يو    التو  يا الصةةةةييح يسةةةةب  يدام عصةةةةر  وبيمت  ومواقا الترام يرفيا  وا 

والتادر "سةةةةةةةةةمة فنسةةةةةةةةةانية مشةةةةةةةةةتركة بين الشةةةةةةةةةعوب ال تعني النقن عن ا  ر .  ييات 
نما تعني سعة المعرفة واالط  ومياكات   (.4)فاإلبدا  واألصالة"،   وا 

 

( عبد المجيد، مريم عبد النبي، الترام الديني في شةةةةةةةةةعر بدر شةةةةةةةةةاكر السةةةةةةةةةياب، مجلة ال لي  1)
 . 117 م، 2009، سنة 2 -1، العدد: 37لمجلد العربي، ا

. نق   عن: 27  -26( الجبورل، جمعة يسةةةين، المضةةةامين الترادية في الشةةةعر األندلسةةةي،  2)
، 25،  24الطعان، هاشةةةةةم، الترام واألديب المعاصةةةةةر، مجلة األديب المعاصةةةةةر، األعداد:  

 . 5م،  1977، السنة ال امسة، 26
دراسةةة في شةةعر  –، من البيت فلل القصةةيد   عبد العزيزلمقالح،  . نق   عن: ا27( السةةاب ،  3)

 . 153م،  1983يروت: دار ا داب، اليمن الجديد، ب
 . 1(  ص هاني، ميمد، الترام الديني في شعر سميح القاسم،  4)
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ولةةةةةةةي  بالضةةةةةةةرور   ن يقةةةةةةةدم الشةةةةةةةاعر التةةةةةةةرام علةةةةةةةل شةةةةةةةكن معةةةةةةةارا مةةةةةةةن 
ن  ن يقدمةةةة  علةةةةةل شةةةةكن ر ل وهةةةة   الةةةةةر ل  ةةةة ن االقتبةةةةا  والتضةةةةمين بةةةةةن يمكةةةة 

كن كنايةةةةات و قنعةةةةة هةةةةي التةةةةي تعكةةةة  اسةةةةتيعاب  وفهمةةةة  للتةةةةرام وتقديمةةةة  علةةةةل شةةةة 
يقةةةةةةدم التةةةةةةرام داممةةةةةةا  جديةةةةةةدا  لةةةةةةي  علةةةةةةل مسةةةةةةتول ال كةةةةةةر  و ورمةةةةةةوز ور ل فهةةةةةةو 

ليكةةةةون التةةةةرام مواممةةةةا  ومواكبةةةةا   (،1)العمةةةةن بةةةةن علةةةةل مسةةةةتول ال لةةةة  الشةةةةعرل ككةةةةن
 . لعصر الشاعر والمتلقين

فن تو يةةةةةا ابةةةةةن زيةةةةةدون للتةةةةةرام الةةةةةديني يةةةةةدن علةةةةةل نشةةةةةات  النشةةةةةا  الدينيةةةةةة 
تقبةةةةن وتةةةةادر المجتمةةةة  و اصةةةةة فضةةةةافة فلةةةةل ، القويةةةةة و درهةةةةا فةةةةي يياتةةةة  فيمةةةةا بعةةةةد 

فلةةةةو ، الطبقةةةةة العليةةةةا بةةةة  علةةةةل الةةةةرخم ممةةةةا يقةةةةان مةةةةن وجةةةةود مجةةةةال  اللهةةةةو واألنةةةة 
 . لم يكونوا يتقبلونها لما  كرها الشاعر

يةةةةةةةةةاالت الشةةةةةةةةةاعر وصةةةةةةةةةور   ل ا ةةةةةةةةة  مندمجةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي  فن الةةةةةةةةةدين و فكةةةةةةةةةار  و 
لكةةةةةةةن هةةةةةةة   الدراسةةةةةةةة تتنةةةةةةةاون مةةةةةةةا  كةةةةةةةر  الشةةةةةةةاعر صةةةةةةةراية واضةةةةةةةح ، وتشةةةةةةةبيهات 
 . بالديناالرتباط 

ولةةةةةد فةةةةةي ،  مةةةةا ابةةةةةن زيةةةةدون فهةةةةةو  بةةةةو الوليةةةةةد  يمةةةةةد بةةةةن زيةةةةةدون الم زومةةةةي
وبعةةةةةةد سةةةةةةقوط ، عصةةةةةةر االدولةةةةةةة األمويةةةةةةة وعةةةةةةرا بعشةةةةةةق  لةةةةةةوالد بنةةةةةةت المسةةةةةةتك ي

وكةةةةان مقربةةةةا  مةةةةن  بةةةةي الوليةةةةد ، زيةةةةرا  فةةةةي عهةةةةد الجهةةةةوريينالدولةةةةة األمويةةةةة صةةةةار و 
 ن تةةةولل  بةةةو وبعةةةد ، بةةةن جهةةةور الةةة ل سةةةاعد  علةةةل فةةةرار  مةةةن سةةةجن  فعةةةاد للةةةوزار 

وسةةةةاعد فةةةةي ، الوليةةةةد فةةةةر منةةةة  ابةةةةن زيةةةةدون فلةةةةل فشةةةةبيلية ومةةةةدح المعتضةةةةد والمعتمةةةةد 
كةةةةةةان مبةةةةةةدعا  فةةةةةةي الشةةةةةةعر ، وتةةةةةةوفي بعةةةةةةد  لةةةةةة  بقليةةةةةةن، اسةةةةةةتي مهم علةةةةةةل قرطبةةةةةةة

 . والندر

 

 . 28 -27( الجبورل، جمعة يسين، المضامين الترادية في الشعر األندلسي،  1)
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 :ه ا ر الثقيد  وا خر  والثباد : الهبحث ا و 
 : الثقيد : الهط ل ا و 

و هم ما يميز  ، وج  مسير  في الييا ما يعتقد  اإلنسان من دين هو ال ل ي
يمان  بما   بر ب  من  ، الم من عن خير  تصديق  بوجود ا  عز وجن وتوييد   وا 

زيدون مجموعة من ه    ون ابن وقد تنا، ملسو هيلع هللا ىلصخيبيات في قرآن   و علل لسان رسول  
التو يا  واستطا  تو ي ها ، التوييد واإلشرا  وخيرها، الك ر واإليمان: األمور مدن

 .  البدي  في سياقها بما  كسب الن  تاديرا  وجماال  
، كالشر  والك ر وضدهما التوييد ،   كر ابن زيدون  مورا  كدير  متعلقة بالعقيد 

فعندما مدح ، وقد و  ها بما يناسب السيا ، وخيرهاواألصنام دم  كر القدر والغيب 
، وفعن الطاعات جعل  مشركا  ابن جهور جعن من ين ي عن   ن   ويد زمان  في العقن  
ويكرر ال كر  عندما مدح  ، وب ل  ف ن  يعد ش صا  م ال ا  للمويدين منبو ا  عنهم

ة الشاعر ييم  وهنا ت هر براع،  ولكن كيا سيجعن ش صين وايدا  ،  المعتمد ووالد 
ومن لم يقن ب ل  ف  يعد من  ، في عمن القربات (  ويدين) نل الوايد وجعلهماد

 . المويدين
لعن النما ج التي ي تارها الشاعر من ه ا المضمون الرويي تدن داللة و 

وتبرز موق   ال ا  و فكار  بصور  واضية ي كدها  ،   اصة علل ن سية الشاعر  ات 
ويكون ميور  ، المنتقا  من صلب الترام الديني الواسعة تضمين  ل فكار والمواقا

دالة ت تح نواف  عديد  لمشاعر  ،  ي  الترابط بين الروح الشاعر  ونوعية االنتقا  وتو 
  (.1) الشعرا  وفكرهم يمكن الولوج فليها عبر تاوين الن  

وابن زيدون ياعم ن عقل  ويب ن خاية ما يستطي  لي ل  النصح لممدوي  ال ل  
ل ل  وجب علي  تقديم  ، د  من دون النا  ولم يشر  مع  خير  في االستشار  فر 

 . وه ا  قن ما يقدم  ل ، شامبةنصيية  الصة ال تشوبها  
 

 . 118( عبد المجيد، مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،  1)
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اتصا ابن زيدون بالوفا  لمن ييسن فلي  ل ل  قرن عدم شكر فيسان الميسن  
اعتبر  ن   فعندما هنا المعتمد بتولي  المل   كر  فضان  بي  المعتضد علي  و ، بالك ر

  وتعبيرا  عن فيساس  ب ضن المعتمد .  ف ا لم يشكرها ف ن  يكون جديرا  باله   وال سران
نُّنُّ ) علي  استعمن الشاعر لَّيتاها) والتشديد ( تُّترل -الم   الكامن{ (. }تُّمُّ

دُّ في الناهل     شرا        مُّن قانُّ ف نَّ ُّ لُّستُّ  ُّويُّ وُّالصال يات  فُّدانُّ ب اإل 
 (1) 

  {ب المتقار }
دُّ  دايةةة       ةةةةفُّمُّن قانُّ  ُّن لُّستاما  ُّويُّ  (2)ن  في الصال يات  فُّما وُّيَّ

 الكامن { }
ة   ة  مُّميوضُّ هدُّ الماق ن  نُّصييُّ  (3) ُّفرُّدتُّ ماهديها فُّ  ف شراكا    جُّ

 { الطوينا }
نُّنُّ الَّتي ُّوبُّقُّني ال    لُّم ن كانتا لُّم  ُّشكار لُّ ُّ الم  لَّيتاها تُّترل ألُّ  ( 4)كا رتُّمُّ

من المقايي  التي ات  ها ابن زيدون في مدح ملو  الطواما جهادهم ألعدا  
 المتقارب { . }ا  ال ين يعبدون األصنام واألودان

ها نُّم     وُّجاهُّدُّ في اللُّ   يُّ َّ الج   (5) د  مُّن دانُّ م ن دون    ب الصُّ
بعبار  ن ي   لقد جا  الشاعر، وي تم فيدل قصامد  بيمد ا  و ن  ال شري  ل 

يسان عن يال   فهو يرد علل من  رسن ل  قصيد  ، شرا  في موضعها المناسب اإل
في كد ل  ابن زيدون  ن الش ا  بيد  عز وجن ويد  ال ل يتاب  علي   ، لمرا  صاب 

 المنسرح { . }النعم  ما الدوا  فما هو فال سبب من األسباب 

 

  .349الديوان،   (1)
  .218وان،  الدي (2)
  .444الديوان،   (3)
  .568الديوان،   (4)
  .414الديوان،   (5)
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مدا ل لَّ   ال شُّري ُّ لُّ ا  ما  شُّ ُّعُّ   الطُّونُّ ف ن بُّدُّ ُّ     فُّاليُّ  (1) مانع 
ي مجان الغزن فيجعن ه   الجارية  بن فن ابن زيدون يو ا الك ر واإليمان ف

فهي بيضا  البشر  ص را   ،  التي يتغزن بها  نها صنم من فضة متوجة بتاج من  هب 
دم ي تم قصيدت   ،  ومعلوم  ن الصنم ال يتغير فجمالها دابت دامم،  الشعر تامة ال لقة

ييم فنها نس ت و بطلت يب ،   و نها األفضن  الميبوبة آ ر ميبوباتبجعن ه  
فن الشاعر  ،  مدلما ينس  اإليمان الك ر،  جمي  الميبوبات التي قبلها و دبتت يبها فقط

به   الصور  يريد التاكيد علل دبات جمان الميبوبة و ن يبها  نسا  ما كان قبلها  
فالغزن في   بالغزن يدرج في تراد  الدينيولي  بدعا   ن نجد ما يتعل   .  من خراميات 

سوا  كان خزال  تقليديا  في مقدمة المدامح  م لدلم تقريبا  ديوان ابن زيدون يستغر  ا
 البسيط{ }(. 2)خزال  مستق   مقصودا  ل ات 

نُّما  قيان       م ن يابل جار يُّةت يُّبدو ب ها صُّ لُّي   تاجا ع  ين  عُّ  ( 3) م ن اللاجُّ
 }البسيط{      

تّ  بلها كا را  ب  يمان  نُّسُّ تا في     تُّكونُّ ل مُّن  ُّيبُّبتا  ات مُّة  ل  يُّ  ( 4) يا
عز وجن كما هي   لقدر اهلليشا ابن زيدون في نصوص  عن تسليم   مر  

فبر  بي  ،  فهو راا بما نزن ب  من سجن علل يد ابن جهور األب ،  عقيد  الم منين
رضام  ل  شغل  و  ر  عن ف ( االبن) اليزم وه ا ، راج ابن زيدون من سجن بابي  وا 

بن من تسليم ابن ، وهو ال يجد في ن س  علل القدر. عز وجنكل  قدر من ا  
،  وا  ويد  يعلم ما ي بم  الغيب ل نسان من  ير ال يعلم ، زيدون ي كر الغيب 
ا"من تجليات التادر وا ليات ال نية التي تعتبر من م اهر  . ولكن  ي وا  مر   

 

  .210الديوان،   (1)
  .74الديوان،   (2)
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  .192الديوان،   (4)
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مجزو   } (.1) نواع  الم تل ة"في اإلبداعات األدبية هو تواجد الترام فيها بااألصالة 
 الكامن {

زم  الر ضل قُّدُّرا    لل القُّدُّر      وُّا  ن يادُّبلط  ُّبا اليُّ  (2)عُّن كُّشا  ضاّرل فُّ  عُّتُّبا عُّ

 الطوين { }
سبانا لما خُّيبت وُّيُّ ل لَّ   فينا ع  كُّ     وُّ ندُّ جور  الدُّهر  م ن يُّ  (3) مت عُّدن  ب    ع 
و ن وقوع  في ،  زيدون يهزن ويتعلن بالقضا  والقدروفي موطن آ ر نجد ابن  

والشاعر ال يست دم  سلوب ، يب خانية  مر مقدر من عند ا  ال يستطي  ل  دفعا  
نما يست دم  سلوب االست هام للتاكيد علل عدم دف  اإلنسان القدر ون ي   ، الن ي وا 

رُّت ) ني للمجهوناستعمان الشاعر لل عن المب ولم يشددها بن  ، ل  فهو ال  يار(، قاد 
وكرر كلمة القدر لسطوت   ، جعلها م   ة داللة علل سرعة وقوع  في اليب 

 البسيط{ . }واستيكام  بامر ا 
 (4) ن يُّستُّطي ا ال ُّتل  ُّن يُّدفُّ ُّ القُّدُّرا ُّ ه   ما كانُّ ياب  ُّ ف اّل ف تنُّة  قاد رُّت 

 بي الوليد ف ن  عزيز  بين رضا  لقدر وقا يام   بين  و ي كر ابن زيدون لو  ن ا
يضاح سبب خضب   ، الن   ير ال يضر  س ط  ن  راد  بو الوليد الص ح عن  وا  وا 

والشاعر يقا موق ا  معتدال  فهو  ،  والسما  من ابن زيدون ف ن ابن جهور جدير ب ل 
 الطوين{  . }ي كر االيتمالين ويتر  للياكم ال يار

وُّا  ن تُّكان  العاتبل فُّاُّير  ب ها  ُّير    لنُّ  ا يارَّ ا األُّقدارا فُّافُّ  ن عاقُّت  
 (5) 

فهو يدعو ا  عز  ، ي تم ابن زيدون قصيدت  م اطبا   با اليزم بصور  طري ة 
يمان   ن قدر ا   ، وجن  ن يسير القدر علل ما يريد  بو اليزم ويشتهي م  علم  وا 

 

 . 1(  ص هاني، ميمد، الترام الديني في شعر سميح القاسم،  1)
  .255الديوان،   (2)
  .264الديوان،   (3)
  .174يوان،  الد (4)
  .296 الديوان،  (5)
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 كر  بضمير  ل للياكم فقد ت اليضور القو وي هر في البي. ال يمكن تغيير  وتبديل 
 { الكامن . }بينما  كر القدر بضمير الغامب بعد  ن صرح ب ،  الم اطب مرتين

م    تُّع ق يبُّا    وُّ ُّرُّادُّ ف ي ُّ مارُّادُّ ُّ القُّدُّرا الَّ  ل ي ا ل ياك  تُّط   (1) الُّ نُّس 
، للداللة علل  هول  في اليب والعش   الهاب السا ريو ا ابن زيدون 

وعندما تطل  الشم  من  ،  فالميبوبة جميلة كالشم  ومطلعها المغرب ب د األندل 
لكن ابن زيدون رخم طلو   ،  المغرب يغل  باب التوبة ويتمنل النا  التوبة ويت كرونها 

يصر  ابن زيدون . من المغرب فال  ن  نا ت للتوبة وال يت كرها( الميبوبة) الشم 
م من قلة كتابت  لميبوب  ف ن  لم ي تر  ل الرخفهو عل، علل عدم توبت  عن ميبوب  

 {السري   . }خير  بن فن قلب  متعل  ب  ولن يرج  عن يب  ل 
بل     (2)طالوعا ا شُّمسا  م نُّ المُّغر ب       ُّنسان يُّ التُّوبُّةُّ م ن يا

 {الطوين }
 (3) با وُّال  ُّنَّ قُّلبي م ن هُّوا ُّ يُّتو     تُّبُّدَّلتا خُّيرُّكامفُّ  تُّيسُّبوا  ُّّني     

بن يتل  ،  في فكر  وصن المتيابين وهجرهم  البثث والن وريستلهم ابن زيدون  
فالشاعر يرل  ن هجران اليبيب  (،  موت ونشور)  فن ميق  الديوان عنون القصيد  ب 

ف  ا ،  فهنا اتصان وان صان،  الييا وا  ا رج  الوصن رجعت  ،  وفراق  موت ونز  للروح
وا  ا تم االتصان عادت الروح كانما  رج  ،  لروحتم االن صان بين المتيابين ان صلت ا

 { البسيط . }اإلنسان من قبر 
لاوا وا م ن  بُّع د  مُّا واص  را داوا    قُّوما ف ُّا هاج  ادُّ مُّن  يُّه واونُّ ا باع  اتاوا فُّ  ن  عُّ مُّ

 (4) 
ال ل يتير  ب  الشاعر في نصوص  يجعل  يست دم  في    التوحيدفن هاج   

ات والعقون و نهم متميزون ال ن علي  و صياب الطاعفالدنا  ألصياب ال ض،  صور 
 

  .331الديوان،   (1)
  .126الديوان،   (2)
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ومن  ، فك ل  ولي  مر المسلمين ال يكون فال وايدا  ، يشركهم  يد في ه   الص ات 
، كن الراب  من اإليمانيعتقد خير المعتضد  ميرا  للم منين ف ن  يكون كمن ينكر الر 

ن  ركان اإلس م  وكمن تر  الشطر الداني من الركن األون م، وهو اإليمان بالرسن
بن كان  آمن بنبو  سجاح التي  جم  الصيابة ، ملسو هيلع هللا ىلصي ميمد وهو التصدي  بنبو  النب 

فن موضو   . وه   مبالغة في التصوير وتو يا خير صييح للدين، علل يربها
ألن  يرل من   ل  توييد صا المسلمين  ؛  تقد  ابن زيدونطاعة ولي األمر دين يع

ولرخبت  ،  االستي   علل قرطبة كان من ه ا الباب ول ل  عندما يرا المعتمد علل  
في اطب المعتمد ، وهو ي كد علل  ل  في شعر ، العود  فلل مدينت  اليبيبة قرطبة

فامتدان  ، ن األمةألن ب  تصلح  يوا؛ بن هو آكد ال روا ، بان امتدان  مر  واجب 
فهو ال ،   مر  هو المنه  والمورد ال ل صار عاد  م زمة لدا ن اإلنسان و اطر 

نما يقوم بها عن يقين واعتقاد   . يتصن  الطاعة وال يتكل ها وا 
فمن  الا  مر الياكم يعتبر شاقا  لويد  المسلمين عادال  عن طري  الي   

 ال ا  لطري  الهدل والرشاد وهو طري  دم ينز  ن س  ابن زيدون  ن يكون م،  والصواب 
؛   الك ر عن  اهر  من الطاعةيصرففلن  ،  وهو لزوم جماعة المسلمين،  ا  المستقيم

ا"اإلنتاج األدبي األصين مكان تجتم  في  ب ر دقافية . ألنها مستقر  في ضمير 
 اكرت  ما  ألن الكاتب في  صل  قار  ي تزن في ؛ وال منا  ل ديب من ، متعدد 

فتتشكن لدي   ل ية دقافية يو  ها  ينما سنيت فرصة ، تعلم  من الدقافات الم تل ة
 {الوافر}(.1) عبير عما يريد نقل  فلل القار للت

وا ا  ماعتُّق دا الر ياسُّة  في س   (2) كُّماعتُّق د  الناباوَّ   في سُّجاح      وُّ
 {المتقارب  }

طاعُّةا  ُّمر  ُّ فُّراا  ُّرا  كانل ما تُّرُّات  ُّوكُّداها م ن     وُّ

 

 . 2(  ص هاني، ميمد، الترام الديني في شعر سميح القاسم،  1)
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مير   د     ه يُّ الشُّر ا  ُّصبُّحُّ دينُّ الضُّ  افُّلُّو قُّد عُّصا ُّ فُّقُّد  ُّليُّ
راطُّ  نَّ الص  ّما بُّدا     وُّياشالُّ م ن  ُّن  ُّض  فُّيُّعدون يُّ الكا را عُّ

(1) 
فن ما  كر  ابن زيدون في العقيد  ينم عن عقيد  صييية صافية في  مور  

ن  ، ي كرها باساليب م تل ة تاكيدا  علل قناعت  بهاوهو ، ضلت فيها بعا ال ر  وا 
وه ا ما ، وم ا  ريد  اإليمان باليومما يرتبط بالعق. كان قد باله في التصوير لها

 .  يتناول  المطلب التالي
 : ا خر : الهط ل الذاني

فن يضور ا  ر  في  هن و ل ية ابن زيدون جعل  يبد  في تصويرات ت كد 
ف كر الجنة ، ومما يرتبط بالعقيد  ما يتعل  با  ر  وما فيها من خيبيات ،  فكار 

 . لقيامة ومواق هماواليشر واوالش اعة ، ونعيمها والنار وجييمها
واقترن  كرها برضا الياكم  ،  كديرا    الجنرلقد  كر ابن زيدون من م اهر ا  ر   

ر فهو الع اب ف ن يصلت القطيعة والهج، والعك  بالعك ، عن  ووصن من ييب 
 .  األليم

فيستغن ابن زيدون ف ن المعتمد ل  التنز  في فيدل يدامق  ويعدد نعمت  علي   
ويرضي من خرور الياكم بان يجعن  ،    المكان ومكن  التجون في  كما يشا  ن هيا ل

،  وفي ه ا مبالغة في ال يان وتمل  للياكم، يديقة الدنيا مساوية لجنة عدن ا  ر 
 ن ين م شعرا    -وهو الشاعر المتمكن-ون فيها جيمة و هابا  وياون و ن الشاعر تج

شعر ضا  من  في ه ا الموض   ن البن ف،  يصا ه ا الجمان فلم يتمكن من وص ها
فن تعبير الشاعر بالض ن يدن علل ال هون ال ل  صاب  لجمان ، لجمان المكان

 {ال  يا . }لواسعةالمكان فضافة فلل كبر  فاألشيا  ال ت ضن فال في األماكن ا
نُّةُّ عُّدنت  نَّ القُّرياا      بُّوَّ ُّتني ناعما ُّ جُّ جانُّ في وُّص  ها فُّضُّ

(2) 

 

  .216الديوان،   (1)
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ل ل  يربط متا  الدنيا بنعيم  ،  متا  الدنيا فان زامن  علل يقين  ن   فن ابن زيدون
ودلين  ل   ن   تم قصيدت  التي  رسلها البن جهور وهو  ، ا  ر  فيعل  القلوب بها

فيسان ا   ،  فكما نعم في الدنيا بجنان قرطبة وبساتينها الزاملة،  بالدعا  ل في السجن  
واألمر  ،  ل لد الداممة و نهارها بعد عمر طوين ن ينعم علي  ك ل  في ا  ر  بجنان ا

فدعا  ،  ات  صنع  م  صديق   بي عامر بن مسلمة عندما زار  ووجد  يبني دارا  
ن  يرا  من دار  الميدود  األطراا عدنا  مقاما   للمجل  وصايب  بطون العمر دم يابُّدَّ 

تشير فلل اتسا   ( عدنا  ) وتنكير. لي  م روشا  باألقمشة بن بالسند ، موطما   الدا  
 { البسيط . }المكان وعدم ميدوديت  ودوام ال لد وعدم انقطاع  كما في الدنيا

رُّمُّت  نَّة  دانيا ف ن ه يُّ ا نصُّ لد      نُّعيمُّ جُّ ّنات  وُّالنُّهُّر  نُّع متُّ ب ال ا  في الجُّ
(1 ) 

 { السري  }
بُّعدُّ  ا عاولاُّ عُّن دار     م ن ديباج    السانداسا     وُّ عُّدنا  وُّ

 (2) 
،  لم ييب الشاعر النسا  فقط بن شغلت قرطبة ييزا  كبيرا  من عشق  وخرام 

،  فالمكان يشكن فييا    اصا  ، ف كر متاع  وسرور  فيها والعك  في  روجها منها
فهي ع ج  ،  و نهارها  نها هي جنة ال لد وكودرها(  الزهرا )  ر ل بساتين،  موشيت في  

 .  عمر  وتنشرح ن س فمن يرل جمالها يطون  ، األجسام واألرواح
"يسعل الشاعر من   ن استدعا  المكان فلل  ل  فني للمكان فهو ال يسعل  

   لق  من جديد فلل تصوير  ل  المكان  و  كر ص ات  ويقامق  بن يعمن علل فعاد 
مستلهما  كن فيما ات  ل  المكان وما ت وح من  من دالالت تغني فكر  الشاعر ودقافت  

ال يقتصر علل كون   بعادا  هندسية ويجوما  ولكن  ) ل الشاعرالشعرية فالمكان لد 
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فض   عن  ل  ن ام من الع قات المجرد  يست رج من األشيا  المادية والميسوسة 
  (.1) "( من التجرد ال هني بقدر ما يستمد 

والبعد عنها ال روج من النعيم فلل الجييم  ،  لقد كانت والد  هي السرور والنعيم
فصار ما يرا  ويست ن ب  هو شجر الزقوم "شجر  تمتد فروعها ،  النار  من الجنة فلل

فياكن الردل  بدن الدمر ، وهو الغسلين، وياكن دمرها (،2) فلل جمي  ميان جهنم"
 } الطوين.{ اليسن الجيد 

كُّودُّر   نَّة  عُّدنت تُّطَّبي ُّ وُّ يُّنسُّاا      وُّجُّ ب مُّر ل  يُّزيدا العامرُّ طيبا  وُّ
(3) 

 { البسيط}
نَّ  ت هاةُّ ايا جُّ درُّ لنا ب س  لد   ابد  سلينا    ل ا ّقوما  وُّخ  وُّالكُّودُّر  العُّ ب  زُّ

 (4) 
ال رح والسرور وو  ها  جا ت نصو  ابن زيدون متكمة علل معالم ا  ر  في  

فعندما  ، ليجعن اليزن يتبدن فلل فرح و من با  عز وجن، في مواطن اليزن والردا 
الكدير من الم مكة ول ل  نو  في صيغة  ردل  م المعتضد  كر  ن سريرها يمل  

يملتها ، ولي   ل م مكة بن البيضا  النّير  اليسن(، م م ) و (  م  )  الجم
فن  ، متتابعة يتل  وصلتها فلل  فضن الجنان و ع ها وهي ال ردو و ياطت بها 

الشاعر يلتجر "فلل الترام كمجان إلبداعات  الشعرية ووسيلة لتوليد دالالت 
 { الطوين}(.5)جديد 

 

، نق   187 –  186الجبورل، جمعة يسةةةةين، المضةةةةامين الترادية في الشةةةةعر األندلسةةةةي،   (1)
، الهيمة 2قرا ات في الشةةةةةةةةةةعر العربي اليديم، ط –عن: عدمان، اعتدان، فضةةةةةةةةةةا   الن   

  .7م،  1998المصرية العانة للكتاب، 
م، 1993  -ه1414: دار المعرفة،  ، بيروت6ابن كدير، فسماعين، ت سير القرآن الع يم، ط (2)

4/12.  
  .135الديوان،   (3)
  .146الديوان،   (4)
 . 3(  ص هاني، ميمد، الترام الديني في شعر سميح القاسم،  5)
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نَّة  ال  ردُّو   راحُّ ماشُّيَّعا    سُّريرا ب اُّم  ت وُّزاهر  مُّ م  ت   (1)ف لل جُّ
وقد استدمر معرفت  الدينية في عك   ،  عي لييات فن شعر ابن زيدون تمدين واق

لكن  ياط بها  ، فقد شب  ييات  في  ن المعتمد وكن   وكانها الجنة،  ل  علل شعر 
والجملة  . كما يسد فبلي   بانا آدم #، ين يريدون ف راج  منهااليساد والوشا  ال  

. كنا المعتمد تشي بالتجا  واعتصام الشاعر به   الييا  التي في ( لي) المعترضة
 {المتقارب }

نَّةا  سُّد      كُّاُّنَّهُّا ل ي جُّ و   اليُّ  (2)يا َّت  ب مُّك را
يدون ن ابن ز ل ل  جع،  وخضب  ع اب علي ،  فن رضا ولي األمر نعيم ل نسان

 ما من يطي   وامر  فيكون ل  جنة مقربة  ،  الجييم والع اب يتسعر ويزداد لمن يعصي 
داللة  ن ال ل يتعامن م  ( تازلُّاا  -ياشُّب  ) ال علين للمجهونوقد بنل ، ومنزلة عالية

ما الجييم بطريقة تعامل  وتعامن الياكم مع   ، الياكم هو ال ل ي تار فما النعيم وا 
 {الطوين  . } نتيجة ال تيار ما هو فال

قودا ا  ييما ل عاصي   ياشُّب  وُّ نَّةا عُّدنت ل لماطيعينُّ تازلُّاا     جُّ وُّجُّ
(3) 

ابن زيدون الترام الديني في شعر  يسب مقتضيات الموقا ال ل  و ا 
نما يمين كن ن  وموقا فلل الت رد  سوا  ، يتيدم عن  ولم "يت   نمطا  مكررا  وا 

  (.4) المعنول"بالصياخة  و التو يا 
فعندما  ، ال فا رومما  كر  ابن زيدون من الموروم الديني المرتبط با  ر  

وفي  ، في نهار  يقوم باعمان المل   ير قيام وي دل يق  ردل  م المعتضد  كر  ن 
، المسا  ف ن  يكون  ير ابن ألم  ييم يدعو لها ويستغ ر ويطلب لها خ ران ال نوب 

 

  .551الديوان،   (1)
  .605الديوان،   (2)
  .489الديوان،   (3)
 . 119( عبد المجيد، مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،  4)
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وفي  ات الوقت عمل  ه ا يكون  ، ش يعا  لها في آ رتها وعمل  ه ا هو ال ل يقدم  
 { الطوين}.ألن  قام ببر  م  بالدعا  لها؛ مش عا  ل 

كَّما   تُّروحا  تُّغدو شُّ يعا  في ال انوب  ماشُّ َّعا      ُّميرا  في الت  د  مايُّ وُّ
 (1) 

فن الشاعر يعبر من   ن فضا ات  بيات  عن الدرجة والمكانة العالية في  
فعندما عزل المعتضد في ابنت  وص ها بانها اتص ت بالعديد ،  لمن يتيدم عن ا  ر   

، الص ات ال اضلة والطهار  والص حمن ص ات الصاليين من التقول وال شو  و 
فستشرب ، ول ل  استيقت د ون الجنة والتمت  الكامن التام بنعيمها و هم  الكودر

ما  نها تقية ف نها تستي  ر ية ومجاور   بو ، من  كديرا  ما   ع با  مرويا  م هبا  لل ما
. ألنهم من الشهدا األتقيا  مدلها سعدا  ا  ر  ال ين بلغوا  علل الدرجات في الجنة  

 {مجزو  الرمن}
مُّعُّت تُّقول وُّا   با فُّض   وُّزُّكا ُّ     جُّ  تا  وُّ

مام  الكُّو ّفل م ن ج  وا ُّ      سُّتاوُّ  دُّر  العُّ ب  رُّ
يما تُّلقل األُّتق يا ُّ ال  (2)عُّدا ُّ الشاهُّدا ُّ ةة ة   سا يُّ

تجربت   يياون الشاعر  ن يستلهم  بعاد المكان الرمزية ومن دم تو ي ها في 
الشعرية بطريقة فنية فبداعية عن طري  مزج المكان ب يان الشاعر ومن دم صياخت   
في لغة شعرية فبداعية ت ل  مكانا  يتناسب م  العمن ال ني متجاوزا  في  الواق  فلل  

في نونيت   ، للقا  األيباب  الح رول ل  و ا ابن زيدون موقا  (.3) ال يان عالم
ف ن كان تع ر علي   ن يجتم  بوالد  مر    رل في  ، الد الشهير  التي  كر فيها و 

وياد ن ، وه ا في  خنا ، ف ن لدي  موعدا   كيدا  سيلقاها في  وهو يوم القيامة، الدنيا
 .  علل قلب  الرضا والقناعة

 

  .556الديوان،   (1)
  .561الديوان،   (2)
  .187الجبورل، جمعة يسين، المضامين الترادية في الشعر األندلسي،   (3)
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ليتيدم من  ، عد المكاني في الن  ليض ي ر ل  كدر  صالة وقدمد الب"ويمت
سمو األشيا  في المكان ال ل يمتل  في  ات  كوامن راقية   ن ه ا البعد الراقي في  

  (.1) ألبعاد رويية عليا"
 كر  ن فراق  م  قلوبهم وعقولهم يزنا   ،  وفي تعزيت  للمعتمد عند فقد المعتضد 

لكن لي  بعودت  فلل  ، ا  سي ت ي ويتوارل بلقام ل ل ترك   اليوه ا المكان ا، علي 
نما بلقام     { البسيط}.يوم القيامةالييا  الدنيا وا 

يُّك   ينُّا    ف ن  كُّانُّ قُّد  عُّزَّ ف ي الدان يُّا الللقُّا ا فُّ  ي ش ر  نُّل قُّاكام  وُّ مُّوُّاق ا  اليُّ
 (2) 

 {الطوين }
دُّ ا اليُّشرا      ُّما ف نَّ ا شاغنا فُّراخا ُّ بُّعدُّ ا   (3)سُّيُّنصاتا ف اّل  ُّنَّ مُّوع 

فعندما ردل صديق  القاضي  ، ا وفي يوم اليشر تعرا  عمان العباد علل 
و ن ل  األعمان الصالية  (، ل ) ابن  كوان  اطب   طاب اليي بضمير الم اطب 

وه   الصاليات سيجدها يوم العرا فتنجي  من ،  ويتبعها بالصد  والطاعة،  الكدير 
ول ل  وجدنا الشاعر في تعزيت  ألبي الوليد في  م  يدعو لها . هوان ب  ن ا األ

و ن يعطر الرييان اليسن الرون  قبرها بمغ ر   ، وبقا  الس م عليها من ا بتتاب  
 {الكامن}.ا  ورضوان 

 (4) ب الب رل ساعُّةُّ تاعرُّاا األُّعمانا     لُّ ُّ صال حا األُّعمان  ف   شُّيَّعتُّها
 {وينالط}

يَّة   لُّيها سُّ ما اللُّ   تُّترل تُّي  يياناها النُّضرا يانُّسلماها الغا رانُّ     عُّ  (5)رُّ

 

 . 134( عبد المجيد، مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،  1)
  .146الديوان،   (2)
  .568الديوان،   (3)
  .537الديوان،   (4)
  .544الديوان،   (5)



 

 

777  

 

 زيدون التراث الديني في شعر ابن

ليضةةةةةةورها فةةةةةةي  هنةةةةةة   ه ررررررا د القياهرررررررفن الشةةةةةةاعر ينتةةةةةةز  صةةةةةةور  مةةةةةةن 
فعنةةةةدما عةةةةزل المعتضةةةةد فةةةةي وفةةةةا  ابنتةةةة   كةةةةر مشةةةةهدا  مةةةةن ، و هةةةةن مةةةةن ي اطةةةةب 

، ألرا ومةةةةن فيهةةةةامشةةةةاهد القيامةةةةة وهةةةةو زوان السةةةةماوات ومةةةةن فيهةةةةا فضةةةة   عةةةةن ا
فةةةة  يبقةةةةل ، عةةةةز وجةةةةنو لةةةة  كلةةةة  بمشةةةةيمت  وقدرتةةةة  ، فةةةة  يبقةةةةل فال الوايةةةةد القهةةةةار
 {مجزو  الرمن}.في قلب  يزن علل فرا  ابنت 

ا األُّع سُّيُّ نل المُّ ُّ  (1)لل ف  ا ما اللُّ ا شا ُّ ةة    ةةوُّ
فةةةةي الةةةةدنيا ال لةةةةود بةةةةة كر ، وطبعةةةةي بمةةةةا  نةةةة   كةةةةر ال نةةةةا   ن يةةةةة كر ال لةةةةود 

( دار ال لةةةةةود ) وفةةةةةي ا  ةةةةةر  المكةةةةةان المرخةةةةةوب الجميةةةةةن الجنةةةةةة، لمةةةةةادرالم ةةةةةا ر وا
 {الطوين}.فليها المرج  ألننا  رجنا منها

را  لود  مُّحبا     سُّيُّ لادا في الدانيا ب    لُّ ُّ مُّ  ُّ يُّيسانا في دار  ال ا وُّ
(2) 

فن م ةةةةةاهر ا  ةةةةةر  التةةةةةي  كرهةةةةةا ابةةةةةن زيةةةةةدون تنوعةةةةةت بةةةةةين  كةةةةةر الجنةةةةةان 
نسةةةةةان فيهةةةةةا ونت ةةةةةا  مةةةةةن مشةةةةةاهد يةةةةةوم ومةةةةةن سةةةةةيلقا  اإلومواقةةةةةا اليشةةةةةر ، والجيةةةةةيم
 . القيامة

 

  .560الديوان،   (1)
  .380الديوان،   (2)
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 : هصط حاب الثباد  وال ثاار اكسالهير: ط ل الذالثاله
فهي ال تقتصر  ،  العباد  بم هومها الشامن  ع م وسيلة لكسب المسلم اليسنات 

وفوامدها ال تقتصر  ، بن هي تشمن جمي   مور الييا ، علل الشعامر التعبدية فقط
 . سنات فقط بن تتعدل  ل علل الي

، شعر  من الترام الديني ما يتعل  بالعبادات فن  كدر ما  كر  ابن زيدون في 
وه ا  مر طبعي فالمتامن في  يوان النا  يتل اليوم يجدهم يسالون ويتيددون عن  

 .  وهي األكدر واأللص  بييا  اإلنسان اليومية،  مور العبادات 
ج اإلنسان  ن يجدد  كن يوم ويكدر  ا ييتاوهي مم، التوبرو ون ما نبد  ب  

؟!  فما السبب ، دون يرفا التوبة وين ي  ن تكون  الصة صادقةلكن ابن زي، من 
بن المعروا  ن التامب يزون عن  الع اب لكن ،  فن  ال يريد التوبة عن يب ميبوبت 

ابن زيدون يدعو بالع اب علل ه ا التامب عن عشق  ويست دم  سلوب القصر  ال  
،   يكام خريبة  فالشاعر يستغن عنصر صدم المتلقي بما يصدر  من ،  ُّب سوا ياع

ويجعن ه ا البيت آ ر بيت في القصيد  وكان  ال يجعن مجاال  لمناقشة ه ا األمر 
 . فهو قرار نهامي ال رجعة في  

وفي قصيد    رل ك ل  ي تم قصيدت  التي تيدم فيها عن هجر الميبوب  
لو تاب وياون العود ل  والوصن ف ن ابن زيدون لن يقبن   ولوم  ل  و ن ه ا الميبوب 

 .  و تبعها ال عن المضار  فافادت التقلين( قد ) ويست دم ل ل ، يستبعد قبون رجوع و 
ييم اعتكا  ،  وعندما هنا الممدوح بالعيد وص    ن  مستمر في طاعت  وعبادت 

و كدر من  ،  د وصدا من  االنقطا  للعبا،  في رمضان وي ي بال شو  وال ضو   
وتشديد يرا ، وسلمت توبت  من النق  ، اإل      يتل وصن الغاية والكمان

حَّ ) اليا  تاكيد علل صد  ه   التوبة االسم فشار  فلل دوامها ( متاب ) و(، وُّصُّ
 { البسيط}.والدبات عليها
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بَّت كام  قا  تابا    ما تُّوبُّتي ب نُّصوحت م ن مُّيُّ  (1) ال عُّ َّبُّ اللُّ ا ف اّل عاش 
 {الرجز}

 (2) قُّد يُّن ُّ ا الما ن بُّ  ُّن يُّتوبا
 {الطوين}

دَّ ف  باتا وُّيُّ َّ تُّبُّت نا  حَّ مُّتابا      لُّقُّد جُّ بالُّهُّ ف    ا وُّصُّ وُّ
 (3) 

لقد  كرها في  ، ال نولفمتل  كر ابن زيدون ، والتوبة ال تكون فال من  نب 
وجب  ن تُّيمن   تام فيدل قصامد  نافيا  عن ن س   ن يكون قد اقترا  طا يست

ولكن الميبوبة من طبعها  ن تدعي علل خيرها ال نوب  ،  ميبوبت  في قلبها خ   علي 
تاكيد يشا في الن  عن  (  جن) وي ا يرا العلة من. واأل طا  ك با  وبهتانا  

 .  ن ي ال نوب عن 
ن كان الشاعر ن ل عن ن س  ال نب ف ن  في موطن آ ر ن ا  عن ميبوب   ،  وا 

و نوا  ن ه ا ، اقترف وما  ا  فال ل نب ، غير علي الميبوب  ن  ت فالوشا  اتهموا
 . االدعا  الكا ب سي سد الع قة بينهما ولن يغ ر  ابن زيدون
وتكرار  ( جنيت -  جن) وي ي  التشاب  في البيتين في تكرر اقتراا ال نب 

لة  "فن ه ا المكرر يمدن مركز دقن لليا(، التجني) ادعا  ال نب علل من لم ي عل 
 {فرالوا}(.4)الشعورية التي يعيشها الشاعر"

لُّم  ُّجن  ال انوبُّ فُّتُّيق ديها ّني     وُّ لُّك ن عادُّ ا م ن   التُّجُّ وُّ
 (5) 

 

  .124الديوان،   (1)
  .157الديوان،   (2)
  .380الديوان،   (3)
الييةةالي، نةةاديةةة فتيي هةةادل يمةةادل، داللةةة التكرار في نونيةةة ابن زيةةدون، آداب الرافةةدين،  (4)

. نق   عن: السةةةةةةةةةةةةةةوداني، دةةةةامر  لا، وه  150م،  2013 -ه1435، 86العةةةةدد: 
  .60عنقا : دراسة فنية في شعر  لين ال ورل،  ال

  .166الديوان،   (5)
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 {مجزو  الكامن}
نُّيتُّ  ُّنبا   تُّوُّهَّمو ُّ جُّ ّني لُّي ُّ ياغ ُّر    وُّ  ( 1) ب التُّجُّ

جا  في مطل  قصيد   جاب بها  ، وفي البيت الدالم ال ل  كر في  ال نب 
  طا  عمر  مسامح عليها ألن  اتصن  واعتبر  ن ، عتمد في ف  معمل  رسل  ل الم

 .  فنصيب  ال ل قدر  ا  ل  كدير وع يم، بالمعتمد 
ّ ي م ن ناع مُّا ُّ مُّوفاورا  وُّ ُّن با دُّهر ل ب  ُّ مُّغ  ورا      يُّ

 (2) 
ي ي   ن ابن زيدون جعن ال نب جمعا  في الموض  األون عندما تيدم عن  

ارد لكن  لم يصن يد الكدر  التي  وكان  يشير فلل  ن ال طا من  و (، نوب ال  ) ن س 
بن قد يكون  ، تستوجب  ن تُّيب  الميبوبة عداوت  في قلبها وتترب  ل نتقام من 

وفي البيت الداني عندما ن ل ال نب . من  ال طا  و االدنان التي ال تستوجب  ل 
لم  وفي الموض  الدا.   وتقلي   من شان وايدا  ونكر  تيقيرا  (   نبا  )  عن الميبوب جعل 

 . فاكبر  نب فعل  في عمر  ف ن  يغ ر بسبب اتصال  بالمعتمد ،   ضاا ال نب فلل دهر 
وقد عبر  (،   ن الد اة الت هي ) ومن م اهر العباد  التي  كرها ابن زيدون

وهي دعا   في ساعة الغضب وشد  الغي   ، بها عن فطر  بشرية تصيب اإلنسان
ودعام  فلل  مر معنول ولي   مرا  ميسوسا   لكن الشاعر توج  بشكوا   ،  ن ييب علل م 

نما  ضمر ، وهو العش  وألن  لم يصرح باسم الميبوب فقد  ؛ ولم يصرح بالميبوب وا 
 .  جاب  الهول وبادر سريعا  بالتامين و ن يقبن ا  دعا  

السقوط  وفي عدون الشاعر وا تيار  لم رد  الهول دون خيرها داللة علل
 . ضب واالنيدار ورا  خي   وخ

ف ي نونيت  الشهير   ، فن كان ابن زيدون نسب التامين في بيت  األون للهول
ن كان الداعي في الموض  األون ابن زيدون فالداعي في الموض   ، نسب  للدهر وا 

 

  .173الديوان،   (1)
  .620الديوان،   (2)
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فدعوا ، ألن  يتبادن شرب العش  م  ميبوبت  والد ؛ الداني الكارهين البن زيدون 
 {الكامن}.وتم، لل  ل شقهما فامن الدهر ع ن يشرقا بع  عليهما

مير  ف لل الهُّول لُّقُّد شُّكُّوتا   ب الضُّ ّنا    وُّ لُّي   فُّاُّم  نُّ ت عُّ دُّعُّوتا م ن يُّ وُّ
 (1) 

 { البسيط}
دا م ن تُّساقينا الهُّول فُّدُّعُّوا  (2) ب اُّن نُّغُّ َّ فُّقانُّ الدُّهرا آمينا    خي ُّ الع 
فين ر في ، والصومان اإلس م الص   فن الشاعر يستلهم صور  من  رك

في اطب ابن زيدون المعتمد في القصيد  التي  ، الص   وما يقارنها قبلها وبعدها
ويست دم ل ل  ،  يعزي  فيها بوفا  والد  م كدا  ل   ن  مسير   ير وعطا  بعد وفا  والد 

شديد  لتفا، فالمعتمد  ن   و تم الواجب علي  علل  كمن وج ، صور  دينية يومية
يت  ) اليروا  فادت  ل وصعوبة نط   فادل الص    الصة   ولي  عن (، فُّقُّضُّ
يقضي ياجاتهم وييق   ، كالص   التي ي ديها المسلم  الصة  ، اضطرار وياجة

وك ل  المعتمد ياتب   عمالُّ  ال يرُّ وال  حُّ  ، والص   يتبعها التطو   ، آمالهم
نجاز  طهر ك ل  المعتمد سوكما يسب  الص   ال، والتطو  بق   بو  بتيقي  ا مان وا 
وسب   ، و تب  المعتمد ال را تطوعا  تقربا   ، فالمعتمد عطاا وتب  ألبي ، األعمان

لقد كان يكدر من  ،  دا ُّ ال را  الن نا المتتاب  وهو في قمة النقا   اهرا  وباطنا  
، وخنيمة هدية ل  ويعتبرها، الطاعات ويتاب  بينها ويعطا بعضها علل بعا 

صييح  ن ه ا متعب ومجهد ل  لكن  مدن الصيام تعب وجهد لكن  عند ال طر  و 
 {الطوين}.ي هب التعب ويبقل األجر والدواب 

يتُّ م ن فُّرا  الصُّ    لابانُّة   فار طاها طاهرا     فُّقُّضُّ  ماشُّيلعاها ناس ا وُّ
مُّن قُّبنا ما قُّدَّمتُّ مُّدنل نُّواف نت        م ن عُّوُّزت ف طرا صامُّ ها مُّن  يا قي ب      وُّ

 (3) 
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ومن  برزها  ، الصال ومن األمور التي  كرها ابن زيدون ما يتعل  بم اهر 
فهو يطلب من ميبوبت   ن تعود فلل ما كانت علي  من الوصن والرضا ، السجود 

والصور  التي  ، يتل يكون  ون المقبلين عليها الطامعين لها، وتر  الهجر والكر  ل 
وهي مبالغة  ، ألن  جعن ن س  يسجد لها؛ الن   الم منة بما تستبشعهااست دمها ر 
ولكن  يضرب ه ا المدن م كرا  بمدن الم مكة ال ين  طاعوا ا  عز  ، خير مقبولة

.  وجن وكانوا  ون الساجدين المطيعين ألمر ا  وليسوا كالشيطان ال ل  بل وتكبر 
 {الكامن}

عي ق نا ُّ السُّ ط  عُّن وُّج   ال د  كُّيم    ر ضاوُّضُّ نُّ ساج  رَّ ف لُّي    ُّوَّ  (1)ا  ُّ  
ولوال  لقن يمات   ، وعندما مدح ابن جهور مدي  بان  رعل الدين ويرس  

فهم مقبلون  ،  واطمان النا  فلل رعايت  للدين وسعدوا بها ف  يجدون ويشة،  وياف و 
ال اعن   وقد است دم لها االسم اسم، علل العبادات من قيام وسجود وركو  باطممنان

دت  ُّو راك    ) لة علل االستمرار والدوام وتيق  وقوعهادال  {الكامن}(.قام مت  ُّو ساج 
مل  قُّلينُّ المان        يا  ُّي ها المُّل  ا الَّ ل ياطُّ الهادل  لُّوال ُّ كانُّ ي 
دت  ُّو راك         ُّن  ُّ األُّناما ف لُّي ُّ في   فُّهام ب      (2)م ن قام مت  ُّو ساج 

وه ا ما ، الوليد بن جهور في  م  وص ها بعد  ص ات دينية با وعندما عزل 
وهي  ،  فوص ها بطهار  الدوب كناية عن الع ة،  يلي  بالمقام فهو ي كر ص ات متوفا 

والمعروا  ن ، وهي عندما تصلي الضيل تصليها ب شو ،  عز ما ت  ر ب  امر  
ن الضيل وقت وم  فمن المعل؛ يقان قانت اللين لكن الشاعر جعلها قانتة الضيل

العمن وانشغان اإلنسان وم   ل  هي تلقي مشاخن الدنيا ورا   هرها وتقبن علل  
فهي ت كر  في جمي   ، ولسانها ال ي تر عن  كر ا  وتسبيي ، ربها  اشعة منيبة

وهي إل  صها في عبادتها جعلت ، األوقات ولم ي ص  تسبييها بلين  و نهار
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نما مكانا    يا  جعلت علي  سترا  ال  زا  مكان ص تها لي   اهرا  وبار   مام النا  وا 
 .  لت تلي بمناجا  ربها عز وجن، يراها في   يد 

فقد  كر  ك ل   ، وكان ابن زيدون  ص  الميراب وال در في ردا  النسا 
لكن قدر ا  الناف  ، عندما ردل  م المعتضد فجعلها مصدر هداية وتقل فهي شم 

  المر   التقية عند يلون المسا  هو القبر ولي  ب ه  علل جمي  ال ل  جعن مغر 
 و  ن ، وكان مكان تعبدها المت  ي المنعزن مصدر  هور ه ا الهدل، جهة الغرب 

مكان تعبدها كانت تطل  فلي  لتتعبد ربها في مقابن قبرها ال ل صار مكان خروبها  
 .  وبقامها في 

من  كر ا  و اصة في   ،وهي تكدر من  ومستمر  علي ،  ويكرر ك ل  التسبيح
 دركها ،  وتكدر من الصلوات  اصة في  كدر األوقات شغ   وهو وقت الضيل،  اللين

ويقابن فقامتها في القبر  لو مكان آ ر منها وهو  ، الموت وطون اإلقامة في القبر
ومكان التوج  والتبتن   تعالل فقد  صبح  ،  مكان جلوسها لقرا   القرآن بايسن قرا  

ووقت ال وا ، وكانت ف ا د ن اللين وهو وقت الراية والسكون.  را  منهاق اليا  
قلبها متقد  وفا  و ضوعا  ، والرهبة ف نها تبيت مطممنة ألنها في معية ا  عز وجن

 { الطوين}.لعلمها  ن مصيرها ومرجعها فلي  عز وجن؛  
ة  ا نا   م ي     ب طاه رُّ   األُّدواب  قانتة الضايل درا ر ماسُّبليُّ  (1)اباها ال  

 {الطوين}
شُّم ا هادل   ُّمسل لُّها التاربا مُّغر با   در  مُّطلُّعا    وُّ كانُّ لُّها الم يرابا في ال   وُّ

(2) 
 {الطوين}

ةا ا نا   قان تُّةا الضايل ت فدول مُّغنل التُّاُّو    بُّلقُّعا    ماسُّبليُّ  دُّوُّ
شا عايُّ شل ف لل ا تُّق يَّةُّ مُّن    تُّبيتا مُّ ُّ اإل  بات  ماسعُّرُّ ُّ اليُّ  (3)للُّ   مُّرج 
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وتسعل  ، والع ة تستوجب تقول ا  عز وجن، فن  م  بي الوليد تتصا بالع ة
  ولكن مهما يرصت علل ف  امها ، جاهد  ف  ا  تقواها لشد  ف  صها   عز وجن

  فهي (،  يستوضح)  ف ن  ل  سوا ي هر علل سلوكها باعمالها الصاليات (  ا ستُّبُّدَّت )
ولكن  ل  الستر  ،  ا ل ل  سترا  بينها وبين النا   طاعاتها وت  تير  علل ف  ا

ف بد  ن يد ن عليها  هلها و اصتها  و  ، يازان وياكشا بسبب كدر  صلواتها تن    
 {الطوين}.من يقوم ب دمتها فيجدها تتعبد 

رلها     حا فُّم ن صال ح      يُّصانا ف ن  التُّقول ا ستُّبُّدَّت ب س  هرا  األُّعمان  ياستُّوضُّ  الجُّ
ون  دونُّ ي جابُّها ترا الصُّ ترا     ياطُّاطُّاا س   (1)فُّيارفُّ ا عُّن مُّدنل نُّواف ل ها الس 

فعندما  كر ، فن ابن زيدون يو ا صورت  بما يتناسب م  من يتيدم عن 
ألن مقامهن يقتضي  ؛ النسا  تيدم عن الع ة وطهار  األدواب والميراب في ال در

والمصيا لما في  من  ،  بر والسيارجان  كر المنوعندما  كر ال،  التيرز والتيصن
فعندما هنا المعتضد بعيد األضيل  كر  ن األشيا  التي يست دمها ، الجهر بالقرا  

،  فسرير المل  ومنبر ال طابة يسعدان باعت م  عليهما، تتكبر وتتعالل ف را  وسرورا  
ل ل كان ياا اوالمص،  سياا ال ل كان ييارب ب ويدني علل فعل  وجمين  صال  ال

،  فهو ياكم يجيد اليكم وجم  بين  مور الدين والدنيا فهو عابد وقار  للقرآن،  يقر  من 
 {الطوين}.سياسي مين ،  طيب م و ، مجاهد مقاتن

م نبُّرا  ماصيُّاا     يُّتي ا ب مُّرقا ا سُّريرا وُّ يُّيمُّدا مُّسعا ا ياساما وُّ وُّ
(2) 

اكيدها واإلقنا  بها علل طريقة  رر  فكار  ويرددها ولعل  يريد توكديرا  ما يك
عدم الصبر  ( ه   األجر) وهي فكر ، وهنا  فكر  تكررت لدل الشاعر (،3) اإلييا 

فه ا ، فليست المصيبة في وفا  المتوفل و ن يوسد القبر، علل المصيبة عند نزولها
،  المصيبة التي ت هب باألجر وتميق ولكن المصيبة  ع م ، مصير جمي  البشر
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د م مرات في بيت  ( الرز )  ييم كرر كلمة( الرز ) ا  علللشاعر متكم وجا  بيت ا
ولي  كنا  ، واأليام ه ا د بها يلون المصامب وعلل اإلنسان الصبر عليها. وايد 

دم يقسم ابن زيدون  ،  بن الصبر من  ل  وطبيعة الصادقين المطيعين،  يستطي   ل 
والداني صبر االكت ا   ،  لتس طاألون صبر التجز  وا،  فلل قسمين ال دالم لهماالصبر  

والعاقن اللبيب ال  ، فال يار بيد اإلنسان، واالستغنا  ال تريد في  األجر فال من ا 
وكرر الشاعر الصبر في البيت د م مرات ، ي تار ال ل في   نب  و فقدان األجر

فبما  ن المصيبة  ، ال ل وقعت علي  المصيبة دم يي ر وينب . ياضا  ويادا  علي 
فيضعا فيمان المصاب لعدم تسليم  لركن ،  وال سران يتبعهاعت ف  تجعن اإلدم  وق

من  ركان اإليمان وهو اإليمان بالقضا  والقدر وال يجد ل  ع را  علل تس ط   مام  
 { الطوين}. الق  عز وجن

ز ا في  ُّن يودُّ ُّ التاربُّ هال  ا      ما الرا ز    ُّن يُّهل  ُّ     وُّ ز ُّ كانَّ الر   (1) األُّجرا  بُّن  الرا
 {الطوين}
برا     هاوُّ الدُّهرا فُّاصب ر ل لَّ ل  ُّيدُّمُّ الدُّهرا    دل ها الصُّ يُّم  األُّبرار  في م   فُّم ن ش 

سبُّةت  برُّ ي  برُّ اليُّا    ُّو صُّ  فُّ  تا د ر  الوُّج ُّ الَّ ل مُّعُّ ا الو زرا     سُّتُّصب را صُّ
ز ا ف تنُّة    (2) فيمان  ُّ العا را عُّن م دن   يُّضي ا لُّها     ي  ارُّ ُّ م ن  ُّن ياعق بُّ الرا

و راد ،  والعاقن  و اللب ف ا يزن وتلها ل قد يبيب ف هب عقل  وايترقت كبد 
ر ل بعقل  وبصيرت   ن  دقن ال قد لي  فقد اليبيب ولي   ،   ن ي تار الجز   م الصبر
 .  ألجر هو األكدر ضررا  علي الجز  بن  هاب وفقدان ا

ر وعبر عن   ن تا    النكبات هو  هاب األجفن الشر والع اب الشديد علل م
ولي  ،  ألن  موقا موت ؛  وهو مناسب للموقا،  ألن  ي هب وال يعود ؛  الشاعر بالموت 

 

  .528الديوان،   (1)
  .539الديوان،   (2)



 

 

786  

 

 زيدون التراث الديني في شعر ابن

،  ي ي  التجسيم ال ل انتهج  الشاعر، الشر والع اب في فرا  من ضم  القبر
 {الطوين}.يموت  فاألجر يهل  والدواب 

 رُّ ل  ُّفدُّحُّ الدُّكلُّين   ُّن يُّهل  ُّ األُّجرا     ف  ا آسُّاُّ الداكنا اللُّبيبُّ فُّشُّ َّ ا 
زُّ القُّبرا     ماصابا الَّ ل يُّاسل ب مُّيت  دُّواب         هاوُّ البُّرحا ال المُّيتا الَّ ل  ُّيرُّ

(1) 
 المعتمد فيو ا من اسم ، فن الشاعر يستلهم من اسم ممدوي  ما يقرب  من 

في  ، ص   والس م علي وينادي  بان اسم  مشاب  السم من  مرنا ا  بال( ميمد )
 {المجتم }.الصلوات وفي الجم  علل المنابر وفي ال طب والمكاتبات 

 (2)علل اسم  والمسلم     ويا سمي المصلل
ودلين  ، يعتقد ابن زيدون طاعة ولي األمر اعتقادا  دينيا  ولي  تزل ا   و ريا 

هو  -ال جدتها –ر واليقيقة  ن تلوين األفكا"، ل  تكرار  له   ال كر  بصور متعدد   
ويست دم هنا صور  من صور العباد  وهما الي    (،3)   في  ابن زيدون" هم ما بر 
فهو م ن نسن مُّن يجب علل  ، ف اطب المعتمد بان  ابنا كريما من  بت كريم، والعمر 

ولو لم يا   بها ف ن االستجابة ألوامر  واجبة  ، والمشور المسلم  ن ي ل  ل  الر ل 
ووجوب طاعة االبن كما  ،  ولكي يقن  سامع  بوجوب ه ا األمر ،  مكر في المنشط وال
ن كانت النا  تع م شان  ، ياطا  األب  ووضح  ل  بالي  والعمر  فك هما فرا وا 

العامُّر بار  بالي   وألن  يتيدم عن  ب وابن  فجعن ، الي  وتقلن من شان العمر  
 {حالمنسر }.واالبن بار بابي  فطاعت  ونصي  فرا ، واصلة ل 

طاعُّتا ا   (4) كُّاليُّ ل تُّتلو ا بُّرَّ ا العامُّر      نُّجنا الَّ ل ناصيا ا وُّ
ولي  باسلوب الي جاج  ،  ينته  ابن زيدون اإلقنا  باسلوب لطيا ميبب لن  

فيياون فقناع  بقبون  ، متعبدا  ( د ج) فهو ي اطب رج   كبيرا  في السن ، والمنط 
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فهو لي  طعاما   ، لمن يتاب  صيام  يام فه ا الطعام مساعد ومقوت ، عنب  هدا  ل 
 {ال يا} .فقط بن فن  م هب للعط 

ن  الصوم   ينا ل وُّاص  شُّا فُّيارو ل ال لمُّا ُّ     يُّس ر ل، وماع  دا ا في اليُّ  (1)بُّر 
فيصا الشاعر ابنُّ  ، لل نصوص يض ي ابن زيدون ان عاالت  ومعتقدات  ع
الت ر  والشتات معهم من ألن في ج؛ جهور بان  يري  علل جم  شمن المسلمين

فهو ،  وهو مصلح لما فسد من  مر اليكم والمل  ك ل ،  فص ح لصد  الدين واألمة
ولكن شغل  ه ا ال يعنل  ن  ال يشغن وقت  بما ين    ، يهتم بامور الدين والدنيا معا  

،  فغير  يشغن وقت  باليديم م  الندما  والجلسا  باياديم ال تن   ،  ن س  ويرييهاعن  
نما متعت  وتسليت   ن يشغن وقت  هو ف ما   ب كر اهلل   يشغن وقت  بتواف  األمور وا 

وي ي  في البيتين اليضور القول  . وا  ا جال  ف نما يجال  الكتب ، عز وجن
داللة علل قرب  الن سي من الممدوح ،  مرات فقد كرر  د م  ،  لضمير الم اطب الكاا

للهو والغ لة  قصاهم م عن  هن اوعندما تيد ، و ن  مطل  علل ت اصين تصرفات 
 {الطوين}.و بعدهم و كرهم بضمير الغيبة

لمما   وُّا  نَّ ُّ ل لمال   الدُّم يل لُّر مابا      فُّ  نَّ ُّ ل لدين  الشُّعيب  لُّم 
لُّس      لي ا ك تابا     ا اهامف  ا مُّعشُّرا  ُّلهاهاما جا كرا وُّالجُّ فُّلُّهوا ُّ   

 (2) 
، بيقتنا   صام  الجمان في العمن األد "مس ولية الشاعر الكبير  تق  في ا

 (،3) ويل ت الن ر بال شكن من األشكان فلل عمل "، فهو يستطي   ن يدير الدهشة
التواصن فلو لم يتم ، فعندما ي اطب ميبوبت  يطلب منها  ن تصل  ولو بال يان

لكن  ين ما يدن . اليقيقي فلعن في وصن ال يان ما يسد شيما  من الياجة والشو 
ي كلر بصلة  (  ال تقطعي صلة)  فن ابن زيدون باسلوب ،  بيت الترام الديني في العلل  

 

  .221الديوان،   (1)
  .379الديوان،   (2)
عد هاشةةةةم،  سةةةةلوبية تركيب البيت الشةةةةعرل في يامية ابن ع افة، سةةةة   –صةةةةايي، كريم عجين  (3)

  .132العاشر،  (، واسط: مجلة كلية التربية، العدد: 463زيدون )ت
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فكان  ينزن وجوب صلت  وعدم قطعها من ميبوبت  يتل لو  ، الريم وعدم قطعها
 {الطوين}.لة الريم تق  بالقلين من الوصن والس انكما  ن ص، بال يان منزلة اإللزام

ن با   يان  تُّج  لُّةُّ ال ُّ دادا     ال تُّقطُّعي ص  ف   في   م ن عُّوُّز  الو صان  س 
(1) 

يعتبر ابن زيدون ما يانشد في مدح المعتضد بصوت يسن قرآنا  يستي   
 و ينتق    ومن يشك  فيما جا  في ه ا المدح،  االهتمام ب  ول  منزلة ومكانة عالية

  وه ا االست دام  ض ل علل الن  كديرا  ،  من  فيعتبر كافرا  عادال  عن طري  اإلس م
 } الكامن.{ ووشح البيت بكدير من الدالالت ، من اإلييا ات 

ها ف ليادا     قُّد قالتا ل لتالي دُّنا ُّ ُّ سورُّ    ما ل لوُّرل في نُّصل
 (2) 

في اطب ، ن الممدوح ياكما  فن البر  هم ما يُّمدح ب  ابن زيدون يتل لو كا
فيبادن فيسانها  ،  با الوليد معزيا  ل  في  م   ن  سعل  ن يكافمها  فضن المكافا 

وقد ،  فاألم  ساسا  واجب اإليسان فليها فكيا لو كانت ينونا  ،  فهي  م ينون،  فيسانا  
ّ ل)  باله في فكرامها خاية اإلكرام قوال  وعم   وداللة  ل  تشديد ال ا  ولي  ه ا (،  تُّيُّ

 .  صنيع  اليسن الوييد بن جمي   فعال  يسنة
، وقد ودقت  باشد العهود والموادي ،  الموت   وكان ه   األم عقدت عهدا  وات اقا  م 

و جلت  بان  متل وصلت  خايتُّها من النصيب والسعاد  في ابنها بان يصن  رف  
وفا  بن رها ييم وصن فلل   ول ل  توفيت في ه ا الوقت ، المكانات  ن توفي الن ر

 {الطوين}.سد  المل 
يتُّها الياسنل فُّااما شُّ يقُّةا  ّ ل ب ها    وُّجازُّ  (3)  ُّفعال    ب ر   ا بنا كان   تُّيُّ

 {الطوين}
لُّيها ما ُّكَّدا       فل النُّ را     كاُّنَّ الرُّدل نُّ را عُّ فُّ  ن  اسع  ُّت ب اليُّ ل في ُّ وُّ

(4) 
 

  .449الديوان،   (1)
  .464الديوان،   (2)
  .545الديوان،   (3)
  .546الديوان،   (4)
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فمةةةةةن يرديةةةةة  يةةةةة كر ،  فكةةةةةار  بصةةةةةور متعةةةةةدد  قناعةةةةةة بهةةةةةايكةةةةةرر ابةةةةةن زيةةةةةدون 
ومةةةةةن بةةةةةاب ، عنةةةةة   نةةةةة  ال يكت ةةةةةي بةةةةةال را بةةةةةن يجعةةةةةن الن ةةةةةن فرضةةةةةا  علةةةةةل ن سةةةةة 

 . تر  ال را طالما  ن  يياف  علل الن نولل فلن ي 
بةةةةةةةن ، وهةةةةةةة   المتوفةةةةةةةا  ال تطيةةةةةةةب ن سةةةةةةةها بةةةةةةةادا  ال ةةةةةةةروا فال ومعهةةةةةةةا ن ةةةةةةةن

النافلةةةةة وتجةةةةد فةةةةي ن سةةةةها تادمةةةةا  مةةةةن تعتبةةةةر  ن ال ةةةةرا لةةةةن يقبةةةةن مةةةةا لةةةةن تقارنةةةة  
ف ن هةةةةي مةةةةن بةةةةاب  ولةةةةل لةةةةن ت ةةةةرط فةةةةي ال ةةةةرا بمةةةةا  نهةةةةا لةةةةم ت ةةةةرط فةةةةي ،  لةةةة 

ت يةةةةةةةةةةةد االسةةةةةةةةةةةتمرار والتكةةةةةةةةةةةرار واال تيةةةةةةةةةةةار وعةةةةةةةةةةةدم ( تتطوعةةةةةةةةةةةا) وداللةةةةةةةةةةةة. الن ةةةةةةةةةةةن
 {الطوين}.اإلكرا 

رَّجا  بات  مايُّ  (1) تُّقُّب لا ا ف اّل ب اُّن تُّتُّطُّوَّعا    كُّاُّنَّ قُّضا ُّ الواج 
بةةةةن زيةةةةدون الكديةةةةر مةةةةن م ةةةةاهر العبةةةةاد  وربطهةةةةا بمةةةةن تيةةةةدم عةةةةنهم  كةةةةر ا

ي ومةةةةةا كةةةةةان مةةةةةن  دةةةةةر لهةةةةة   العبةةةةةاد  علةةةةةيهم فةةةةة ، مةةةةةن يكةةةةةام ومةةةةةرديين وميبةةةةةوبين
 . دنياهم و  راهم

 

  .552الديوان،   (1)
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 : الهناسباب وا هاك  الدينير: الهبحث الذاني
واستدمار ، المناسبة الدينية والمكان الديني فرصة لتزكية الن و  وتوجيهها

سقاطها في نصوص  بما ييق  هدفا  للشاعر يدن علل فبداع   .  الشاعر لها وا 
ومنها  ،  كالجمعة  منها ما هو  سبوعي،  تمر علل المسلم مناسبات و وقات دينية

و كر ابن زيدون  شهر المناسبات الدينية  ، ما هو سنول كشهر رمضان والعيدين
ومن األماكن  كر ، لجمعةكما  كر العيد األسبوعي وهو ا ، األعياد وشهر رمضان

 . الكعبة
في القصيد  التي اتاهم فيها ابن زيدون  ن  ممن دار علل  بي الوليد ابن جهور  

لي  من عامة النا   ،    بمستغرب تميز بني جهور علل خيرهم كر الشاعر  ن  لي
فهم مدن  يام الجم  بين  يام الشهر  ،  فهم  ع م مكانة و رف ،  بن تميزهم علل الملو 

 { البسيط}.وقليلة في  يام الشهر، يز  بما فيها من فضامن األعمانمتم
با   (1)  ُّّيام    الجامُّ ا  كُّ ُّل  ُّ الشُّهرا م ن    م نُّ الوُّرل ف ن يُّ وقوهام فُّ  عُّجُّ

توج  بالعزا  ل  علل  هاب ، والقصيد  التي يهنر فيها  با الوليد بعيد ال طر
فجعن ابن زيدون  ، ومصيبة نازلة ب ، م جعةشهر الصيام و ن رييل  رزية موجعة 

وه ا داللة علل ع م  ، رمضان والدا   و مولودا   و عزيزا  ياعزل ال لي ة علل رييل 
 .  شهر في ن   ال لي ة التقي العابد مكانة ه ا ال

لكن علل فرا فعطام   ،  والزامر ال يطين المكم واإلقامة،  رمضان زامر كريم
وض   ) وقد ا تار الشاعر ل ل  صور ، يقيم وال يرينتيقي  األمنيات ال ترت  ن 

 ن رمضان زامر قلين المكم ل ل  هو ييمن عصا   :  التي  فادت  مرين معا  (  العصا
و فادت بقا   واستقرار  ييم فن   لقل عصا   ،  فهو مستعد دوما  للريين،  ال لكدر  تري

فن انتقا  الشاعر  .  جروالهدا من بقام  كي ينمو  جر من يريد زياد  األ،  ودبت زمان 

 

  .298الديوان،   (1)
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وفي  ، فه ا الشهر سري  المرور قلين المكم ، يكسو الن  السرعة( الزور) لل  ة
 (. الدُّواب  مادابا ) فقد جان  الشاعر بين، األجور الكدير 

فابو الوليد يقوم بي  فرا الصوم  ، وابن زيدون يتكلم عن يضور ومعاينة
يتعم  ويتبير في علوم الدين وال يكت ي    بن فن ،  فهو فقي  عالم بامور دين ،   ير قيام
ومعلوم  .   ن  ي  ي علم  به   األمور ف  صا    عز وجن(  نقاب )  وييتمن،  ب واهرها

وكان معتنيا  بسما   ، كدير الت و  ل ليروف   للقرآن الع يم مجودا    ن  كان "ياف ا
  (.1) العلم من الشيو  وروايت  عنهم"

نما فرحا مسرورا  ، الوليد للعباد  معتك ا  في بيت ا لقد انقط   بو  لي  كرها  وا 
ولم يكن من ردا  بن ا تار لم الطت  رهطا  يتص ون  ، به ا الجوار وه ا االنقطا 

فهم  تقيا  ي ضعون   عز وجن يشغلون  وقاتهم  ،  ات تعين  علل ه   المجاور بص 
 { الطوين}.بالعبادات ال اهر  والعبادات ال  ية

يام  الَّ ل انقُّضل  فُّ  نَّ ُّ مُّ جو ا ب    فُّماصابا     ناعُّّزي ُّ عُّن شُّهر  الص 
ورا لُّو تاعطل المانل وُّضُّ ُّ العصا        دُّواب  مادابا ن ياسن  الل يُّزدادُّ م      هاوُّ الزُّ

ُّّدل م ن ُّ واج بُّ فُّرض        لُّ ُّ ن قابا     شُّه دتا ألُّ ليما ب ما يارضي اإل   عُّ
ّروا راكَّعا  وُّ ُّنابوا    تُّ اللُّ    انسا  ب مُّعشُّرت وُّجاوُّرتُّ بُّي شو ا فُّ ُّ ُّ 

(2) 
وي اطب  يد اليكام مهنما  ل  بالعيد يدعو  فلل ال رح والسرور و ال ييزن علل  

ن  فاد االنقطا  البامن  ( ينصرم) ويست دم ل ل  ال عن، انقطا  شهر العباد  وال ل وا 
ولمن انقضل ،  تجدد لقا   برمضانات   رللكن ب  ن ا  ي ،  فهو لرمضان ال ل رين

رمضان باألعمان الصالية فهنا  جولة   رل وسبا  آ ر للمبادر  فلل األعمان 
ال ل (، ما  ُّنتُّ عام نا ) سلوب االست هامد  باويستي، وهو بقية  يام السنة، الصالية

 . يشي بالهمة والعمن
 

 -بيروت: دار الكتاب المصرل   -، القاهر 1ي : فبراهيم األبيارل، طابن بشكوان، الصلة، تيق (1)
  .3/801 م،1989 -ه1410دار الكتاب اللبناني، 

  .380الديوان،   (2)
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بان  يعتقد وي من بوجوب  دا  وألن  بد  ي اطب ه ا الياكم فيكمن يديد  فلي   
وعلل الرخم من  دام  لل را ، و ن   مر ميتم ال مرية في ، فراما ا  عز وجن

يتبع  بالتطو  ألن  يرخب بزياد   علل  كمن وج  فال  ن  ال يقبن  دا  ال را ويد  بن  
  فشار  (  تُّراُّ )  والتعبير بال عن المعتن ا  ر وي ا يرا العلة من .  الغنيمة واألجر

 ن ه ا الياكم يستشعر النق  والتقصير في  دا  ال را ويد  بن البد من اقتران 
 .  الن ن ب 

(  د  سُّ ) ويستعمن ل ل  كلمة خريبة، وي كر الشاعر لزوم الياكم لبيت ا 
وااللتصا  دلين الميبة  ، والتي ال تدن علل اللزوم فيسب بن اللزوم بول  وميبة

وم صقة بيت ا  م صقة ل جر (، ب بُّيت  ) ا الشديد  ل ل  عبر بيرا الجر الب
ومن يقبن علل طاعة  (، يابَّ ) دم  كد  ل  كل  صراية بل  ة (، ب األُّجر  ) فكرر البا 

، لجزا ا مكرها  ل ل  فا  عز وجن ضامن ل  الدواب واا  بيب لي  كمن يقبن عليه
  ار والمجرور وجا  تقديم الج، ولي   ل دواب بن الجزا  المضاعا من  عز وجن

فالتقديم جا  "من  جن  ، فشار  فلل اعتنا  ا  ب  وا تصاص  باألجر الع يم( ل )
وقد تكون  ، ةتيقي   بعاد ن سية معينة قد تكون نابعة من طبيعة تجربت  الشعوري

 {الطوين}(.1) نابعة من المعنل ال ل يرخب بنقل  للمتلقي"
ر م شُّهرا        يام  لُّبُّعدُّ ا لُّم ن يُّنصُّ  شال صال ح  األُّعمان  ما  ُّنتُّ عام نا    الص 

ربُّةُّ الز مت  ّتل شُّيَّعُّت ا النُّواف نا     رُّ ُّيتُّ  ُّدا ُّ ال ُّرا  ضُّ  فُّلُّم تُّراُّ يُّ
وار    سُّد كت  ب بُّيت  اللُّ        (2) لُّ ُّ اللُّ ا ب األُّجر  الماضاعُّا  كاف نا        يابَّ ج 

ة الصايبين ي تتح ابن زيدون فيدل قصامد  وعلل طريقة الجاهليين بم اطب
ألن ن س  تنازع  العود  ؛ فهو ال يسعد بال عيد ، متشوقا  لقرطبة بعد  ن  رج منها

 .  فلل قرطبة التي يهول

 

  .132صايي، كريم،  سلوبية تركيب البيت الشعرل في يامية ابن زيدون،   (1)
  .396الديوان،   (2)
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ليلُّيَّ : فقان، في ه ا البيت والشاعر يوجد يوارا  دا ليا   ُّ  . 
 ؟ ما تريد : فاجابا  -
 . ال ف طرا يُّسار  وُّال  ُّضيل -
 ؟!  ا ال يسر  العيد وهو وقت ال رح والسعاد ولما -
 .  ما يانا مُّن  ُّمسل مُّشوقا  كُّما  ُّضيل -

وألن ابن زيدون يريد مشاركة الصايبين لم يقدم لهما سبب يزن  جملة  برية  
نما فن االست هام "عملية  .  است دم  سلوب االست هام ليشاركا  اليديم واليوار  مباشر  وا 

كما يعد ، عبر فشراك  في فدار  قوا  ال هنية وتي يزها، تلقي مشتركة بين المبد  والم
  (.1)بابا  من  بواب التواصن المتداولة"

واستعمان الشاعر لكلمة السرور دون خيرها من الكلمات مدن ال رح  و  
ألن السرور ت كر بالسر وهو األمر ال  ي فالسرور ال يشترط  ن يكون  ؛  السعاد 

وقد قرن الشاعر  ، ميسوسا  بن يكون في دا ن الن   وقناعتها ورضاها مرا   اهرا  
ي ي  "اليزن  . العيدين معا  فشار  فلل طون يزن  ييم استغر  مد  العيدين معا  

التي تعاني القل   ، ها الن   المغتربةالعمي  والعبرات المنكسر  التي تكاد تضي  ب
اد والقهر تصايبهما معانا  ياد  و لم والينين وفقدان األهن واأليباب نتيجة االستبد 

،  فهو نكر  خير معروا،  فشار  فلل خربة ه ا العيد علي (  ف طرا )  وفي تنكير  (.2) ن سي"
 {الطوين}.وه ا العيد يزن وبعد ، فالعيد المعروا فرح وسعاد 

ليلُّ   (3) فُّما يانا مُّن  ُّمسل مُّشوقا  كُّما  ُّضيل    ف طرا يُّسار  وُّال  ُّضيل يَّ ال ُّ
دم بعد ه ا البيت بعد   بيات ي كر لي ات السعاد  والوصان م  األيباب في  

في مكان يقان ل  العقي  في قرطبة تشبيها  وممادلة للعقي  الموجود في ، قرطبة
 

  .38راض  المجازية في شعر ابن زيدون،  سلمان، رضا، االست هام و خ – يمد، فالح  (1)
ابن زيدون  نمو جا ، مجلة شةةةةعر   –عبد اليسةةةةين، صةةةةاد  جع ر، جماليات النسةةةة  الضةةةةدل   (2)

  .194م،  2013، 3القادسية للعلوم اإلنسانية، المجلد: الساد  عشر، العدد: 
  .158الديوان،   (3)
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ة باسما  األماكن المشرقية  مون األماكن األندلسي ومعلوم  نهم كانوا يس،  الجزير  العربية
ول ل  ، ولكن ه   اللي ات الجميلة  هبت وفنيت ، هايبا  لها واستشعارا  لوجودهم في
يتا ا )  عبر باليروا صعبة النط   وي هر  ن البعد  ،  لصعوبة  هابها علل ن س (  ا قتُّضُّ

فالمهم  ، يد النصارلوال را   هب بعقن الشاعر ولب  فتساول عند  عيد المسلمين وع
 {الطوين}.لدي   ن يلقل ميبوب  مهما كان ال را
يتا ا   (1) فُّ  اّل يُّكان ميعادا ا العيدُّ فُّال  صيا    وُّ ُّّياما وُّصنت ب العُّقي   ا قتُّضُّ

، ي اطب ابن زيدون المعتضد  ن ال رح والط قة م زمة ل  بيلون العيد 
ويراف   ل  ، ن  الهموم واألكداروالسعاد  وال رح تييط ب  من كن مكان وتمن  ع

 .  ويكون في جهت  وناييت ال ضن وال ير بان يدر  ما يرجو  
في عيد األضيل بعد  ن  دل المعتضد ومن مع  ما يتعل  به   الشعير  من 

فكما  ن ، ص   و بح رجعوا م  الياكم فلل قصر  ال ل هو مقصد وم ون النا 
كمان النا  في  رجا  الدنيا في  ل  اليوم    وفي مكة بالتيديد يقصدون الكعبة ألدا  وا 

لرعية هنا في األندل  يقصدون قصر الياكم من الصباح  ك ل  ا، مناس  الي 
 .  الباكر فما للن ر فلي   و الدوران يول  لعلهم ياكرمون بعطا   و ن ر  من الياكم

والمسجد  ،ال تعدو القبلة الكعبة، واألماكن الدينية التي  كرها ابن زيدون قليلة
 {الطوين}.المعتكا

باشرا ُّ عيدا ب السارور  ما ُّلَّنا  ب اليُّ ل في نُّين  المانل ماتُّكُّنَّاا      وُّ وُّ
 (2) 

 {الطوين}
را  ُّو ماطُّولاا     وُّعادنا ف لل القُّصر  الَّ ل هاوُّ كُّعبُّةا   ّنا نا    (3) ياغادي   م 

ييم  ، دا  ل كرت وعند مدي  لبني عباد يست دم الشاعر االست هام المن ي تاكي
جعلهم الجهة المقصود  التي يتوج  لها النا  عند ياجتهم معلقين عليها آمالهم  

 

  .159الديوان،   (1)
  .493الديوان،   (2)
  .496ان،  الديو  (3)
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بن يقصدونهم لي  مر  بن يقبلون عليهم موا بين مستمرين في  ، ورخباتهم لقضامها
القبلة  : وهنا است دم الشاعر م هرين من م اهر العباد  وهما.  ل  ال ينقطعون

 (.  كعبة ا مان)  ن القصيد  به ا البيت فعنونهاو الديوان عن  يتل فن ميق .  واالعتكاا
فن المكان الديني لي  ماد  الن  األسا  ولكن  يستيين فلل عالم دا ن 
فضا  الن  الكلي يشا عن تجربة المكان ال ل ين تح علل ال كر  األسا  للن   

 {الطوين}(.1) ويستوعبها
ّبادت الق بلُّةُّ الَّتي معُّ       ُّلُّي ُّ بُّنو عُّ  (2) ان  البُّر يَّة  مُّعكُّاا لُّيها   

ومن كان سببا  في بعد  عن  يباب   ، ي اطب ابن زيدون  يباب  ال ين هجرو 
،  وباسلوب الشرط يعبر الشاعر عما يقاسي  من اليا  وال يبة ، و روج  عن قرطبة

ف ن رج  عليكم العيد فهنا  شاب قول عندما سم  اليديم عنكم ومر طي كم ب يال   
وما ، والسرور في العيد بن  صاب  شعور م الا له ا وهو اليزن ر  السعاد لم يد 

 { البسيط}.سبب  ل  فال البعد وال را 
يدا فُّرابَّ فُّتُّل ادُّكُّم  ع  زُّن    ف ن  كُّانُّ عُّ ك ر كام  يُّ ادُّ ا م ن      (3) ب الشَّو    قُّد  عُّ

به ا  (العي  المون ) ي تم ابن زيدون قصيدت  التي عنون لها الميق  ب 
وكان  يشير فلل  ن العي  المعجب ل نسان  ، البيت ال ل ي كر في  الزمان والمكان

المسجد ؟  و ين المكان ،  في رمضان؟  فمتل يكون  ل ،  المد ن علي  السرور والبهجة
 { الكامن}.وقت االعتكاا

ندُّ طالوع     يرا الشاهور  ا  تُّرتُّ ع  يرُّ الب قا   لُّ ا ب اُّسعُّد  طال         ُّ ُّ  (4) 
نما في  يصان ال كر  باسلوب فن  براعة الشاعر ليست في التعبير المباشر وا 
فعندما  اطب الشاعر  با الوليد بن جهور ودعا ل  بطون العمر لم  ،  دبي ج اب 

 

 . 135( عبد المجيد، مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،  1)
  .490 الديوان،  (2)
  .163الديوان،   (3)
  .405الديوان،   (4)
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نما سان ا   ن يابشر باعياد كدير  متتابعة مدلما تتاب  العقد ، ي كر  ل  مباشر  وا 
 {الطوين}.المتساوية في الرماح

باش  (1) كُّما ا طَّرُّدُّت في السُّمهُّر لل ك عابا      ُّعيادا سُّيُّنمي ا طلراداهارا ُّ وُّ
وجد ابن زيدون المناسبات الدينية المتنوعة فر  لبم مشاعر  و فكار  والتعبير  

 .  فجا ت صادقة م در   بانت عما يعتري  من  ياسي ، عما ي تل  في ن س 
 : النبو  والحديثالتنا  ه  القر   : الهط ل الذالث

ويجعن السام   ، فن االقتبا  من القرآن واليديم يكسب البيت قو  وج ال  
، ف  مجان للرفا والرد ، يقتن  بما ي كر الشاعر الرتباط  وجدانيا  بالقرآن والسنة 

واالقتبا  "يزين الك م لدل المتلقي بما  . وهو ياتي لتقوية المعنل وتوكيد الك م
ييا ات األل ا ،  قو  عن طري  تداعيات المعاني التادير واليض ي علي  من   فتع م  ،  وا 
  (.2) ب  ال امد  في "

وبما  ن الم هب المالكي هو ال ل كان سامدا في األندل  فكان من الطبيعي  
 ن ي در في شعرامهم وجعلهم يتجهون في األعم األخلب فلل االقتبا  بالمعنل ال 

  (.3) بالن  
وربما ساول  ،  القرآن الكريم واليديم الشريااالقتبا  من     كدر ابن زيدون من

وه ا يدن علل شد  تادر ابن زيدون بالدين اإلس مي  ،  ه ا الموضو  موضو  العباد 
 . ويعود  ل  فلل نشات  الدينية القوية

 

  .381الديوان،   (1)
دراسةةةةة ب خية،   -( اللهيبي، يسةةةةين عبد العان،  اهر  االقتبا  في شةةةةعر صةةةة ي الدين اليلي2)

 . 185م،  2014، 3لوم اإلنسانية، المجلد: الساب  عشر، العدد: مجلة القادية للع
. نق   عن: بهجت، 44( الجبورل، جمعة يسةين، المضةامين الترادية في الشةعر األندلسةي،  3)

ي شةةةةةةةةةةةةعر األندل  والمغرب في عصةةةةةةةةةةةةر الطواما والمرابطين، منجد مصةةةةةةةةةةةةط ل، البير ف
 . 54م،  1986ربعون، يوليات كلية ا داب، اليولية السابعة، الرسالة األ
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وقد و ا ا يات واألياديم في اليديم عن اليب والياكم واألعادل  
 . والمتوفين وخيرها

ل قرطبة ت كر  ن  كان يجل  جوار بركة مياهها  ابن زيدون فل فعندما تشو 
وه   البركة تستدير  فلل اللهو  ، دابتة خير متيركة مما يشعر بالهدو  والسكون

ولشد  ركود الما  وشد  الهدو  ف ن  اهر ه ا الما  كان  زجاج   ضر  ، والمتعة
: تعاللشاعر من قول  وهنا يقتب  ال، ت نها ماّلست وساويت مدن ب ط القصر ال  م

فيضار  ، وي كلر بقصة سليمان # م  بلقي (1)چ  جث  مث        ىث  يث   حج  مجچ 
األندل  وقرطبة بال ات تشاكن ما وصن ل  مل  سليمان # آية تدن علل ع مة  

 {الطوين}.ملك  #
ريا    لُّدل راك دت تاصبي ُّ م ن صُّ ُّيات     لتُّها مارلدُّت صُّ  (2)قُّواريرا  اضرت   

ويت كر  ل  الساقي ال ل يطوا  ،   يام سعد  ولهو  في قرطبةيت كر ابن زيدون  
وهو ممتلر يبا  وعشقا  لمن يسقيهم رخم ما يييط الشاعر من منافسين  ،  عليهم بال مر

هي الرخبة في اليصون علل ه ا ؟ وما سبب ه   المنافسة، لكسب ود ه ا الساقي
اليصون عليها قبن  مية المس  فيريد ال مر الجيد الميكم اإلخ   ال ل آ ر  را

 { الطوين}.ا  رين
داد     دا م ن و  لل رُّخم  الع  تاما     ياديرا عُّ سا فا  كُّاُّنَّ الم س ُّ م ن ا   

 (3) 
ي اطب الشاعر ميبوب  متعجبا  كيا  ن  صاد  في ميبت  ويقدمها ل   

، تنكي   ب  وتع يبا  يض  علي  ع مات وسم ، بينما الميبوب علل النقيا ،  الصة
ب في القرآن جا  لمن يتص ون بالص ات السيمة القبيية والشاعر لم يبله ه ا  والع ا

وجزا  الميبين  ، المبله يتل يكون ه ا جزا   بن علل العك  هو صاد  اليب 

 

  .44سور  النمن، آية  (1)
  .159الديوان،   (2)
  .153الديوان،   (3)
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واستعمان (. سو  الع اب ) وقد سمل الميق  القصيد  با ية . اإليسان واإلكرام
. لمعاملة من قبن الميبوب كارل يدن علل دهشت  من ه   االشاعر ل ست هام اإلن

 {الوافر}
ّدل وُّ ُّنتُّ تُّسوماني سو ُّ العُّ اب       ُّيُّجمانا  ُّن  ابييُّ ُّ مُّياُّ وا

(1) 
يصن الغضب بالشاعر فلل  ن ي تم فيدل مقطوعات  م اطبا  الميبوبة التي  

دم  ، وصرا ن س  عنهافي كر لها  ن  عش  خيرها ، ال تقد  اليب وال تهتم ب  
اليهود ال ين ال يقدرون النعم التي يكرمهم ا  بها بن علل العك     الشاعر يجعلها من

  ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆچ.  ي تارون األقن ويتركون األفضن

وجعل  آ ر  بيات  الد دة داللة علل قط    ،(2)چ   ۉۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
ليهود ل قوم موسل # وعدم نسبتها صراية فلل اوفي نسبة الميبوبة فل.  الع قة نهاميا  

فعلل الرخم  ن  ن ل عنها العش  فال  ن  خار   ، ما ياشعر بقا  شي  من اليب لها
 { ال  يا}.في يبها

 (3) ا هب طي م صرُّ  ُّنت  م ن قُّوم  موسل    لُّي ُّ م ن   الهُّول وُّال  ُّنت  م ن ا 
و ن  تغير عن يال  السابقة فصار  ويصا ابن زيدون قلة زيار   يد األصدقا   

وهم الشياطين سا را   ، لقل علي  الشهب من السما  الستراق  السم كمن ي اا  ن ت
 {السري }.من  ب عل   ل 

لُّم يُّعاد ف اّل كُّما يُّتَّقي  (4)ماستُّر  ا السُّم   م نُّ الكُّوكُّب      وُّ

 

  .180الديوان،   (1)
  .61سور  البقر ، آية  (2)
  .195الديوان،   (3)
  .198الديوان،   (4)
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ييات  في  ف،  كر ل   ن  سجن  لما  ، وعندما  اطب ابن جهور بعد  ن سجن 
لكن نار ال لم والعدوان  يرقت ه   ،  ن ابن جهور كانت كان  يعي  في روضة

 { ال  يا}. و مدن اللين الم لم، الروضة فصارت  ربة كالزر  الميصود 
نَّة  األُّمن   ريم      نارا بُّغيت سُّرل ف لل جُّ  (1) لُّ اها فُّاُّصبُّيُّت كُّالصُّ

فيصا الم  رُّ بعد  ص ات  ، يض ي ابن زيدون ان عاالت  تجا  األش ا  
كما كان يملكها  ، كما  ن  يمتل  العقن واليكمة، صامبةمنها يسن ك م  وقرارات  ال 

ضافة الضمير فلل المتكلمين فشار  فلل  ن ه ا لي  ر ل ابن زيدون ويد  ،  داود # وا 
نما معاينة ومشاهد ، بن هو يكم مجموعة من النا   {المتقارب }.لي  سماعا  وا 

كُّموُّ ا َّ ب  ُّضن  الناهل وُّ     وت يُّ فُّصنُّ ال  طاب  شُّه دنا ألُّ   (2) الي 
في كر ص ات  (،3)فن من البيان سيرا: ملسو هيلع هللا ىلصيو ا ابن زيدون يديم النبي 

،  ومنها ب خت  و ن  يا هر مقصود  بابله ل   ب كا  من  وفطنة،  الم  ر بن األفط 
عا السير وه ا ي كد  ن ب، وه ا الك م فصيح صييح واضح لكن من يسمع 

للداللة علل شد   ( بُّيانا يابُّيلنا )   فن انتقا   سلوب الجنا. ي ن وهو سير الك م
 {المتقارب }.اإلبانة والوضوح عند الممدوح

نّ ةةة ةةة   بُّيانا يابُّيلنا ل لسام عي ير  ما ياستُّيُّ  (4) نُّ  ُّنَّ م نُّ الس 
فالمعتمد ييسن سب  الكتابة  (، فن من البيان لسيرا) يكرر ابن زيدون فكر 

ن،  وصناعتها  والتعبير بيرا الجر،  ما يكتب  في الن و ولكن  ال يكتب  علل الور  وا 
فه   الكتابة م تلطة م  الن   خير من صلة ، داللة علل ال رفية واالشتمان( في)

نما مكتوبة وم طوطة بشكن  ، عنها فهي متادر  ب  وهي كتابة ليست فجة خلي ة وا 
 

  .283الديوان،   (1)
  .412الديوان،   (2)
علي عبد  –تيقي : علي عبد الباسةةةةةةةةط مزيد الب ارل، ميمد بن فسةةةةةةةةماعين، األدب الم رد،  (3)

  .397المقصود رضوان، القاهر : مكتبة ال انجي،  
  .424الديوان،   (4)
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تمد اسما  علل وزن م عون داللة  ن ك م المع( مُّس طاور  ) ستعمان الشاعروا. جمين
بداع   { السري }.يستقر في الن و  دون ا تيار منها لبراعت  وا 

ر  ف ن  صاغ تُّ ا  ي  نُّ الس   ( 1)ف ي صاياا  األُّن  ا   مُّس طاور      ف نَّ يُّ ُّ
يسان  ان  تر   ب، وي اطب المعتمدُّ وكيا  ن  تعامن م  جايدل فضل  وا 

لقد است دم . هابيوتهم  الية مستوية باألرا م ت ية المعالم مستاصلة من ج ور 
وكان ه ا ، الشاعر عددا  من الم ردات التي ت كد الدمار واله   ال ل ين عليهم

ييم استدعل الشاعر مشهد يوم القيامة  ،  الياكم هو يوم القيامة ال ل يدمر كن شي 
ک  ک  گ   گ  گ  گ   چ. األرا وهي الجبانودمار  عتل ما علل 

 {الطوين}(.2)   چڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ
ياراهام     (3) ب سُّي   ُّ قا ا صُّ صُّاا الرُّسم  تانسُّاا      فُّ  ن يُّك اروا الناعمل فُّت ل ُّ د 

لكن ابن  ،  وال يلي  بشاعر  ن يص   ب ل ،  ال يقبن  ل ياكم  ن يوصا بال ن
فعندما ردل  م المعتضد  كر  ن  يهين ن س  لينا  و ال   ، زيدون يصا المعتضد ب ل 

وهو ال ي ن لها  وفا   ، و عز  ل  عند ا  وعند النا لكن ه ا ال ن يقيقة ه، ألم 
نما ريمة وش قة بام   فاد  ن ه ا ال  ا وال ن (  لها)  والجار والمجرور،  واضطرارا  وا 

ي الشطر الداني  ن  يمتن   ول ل  وضح ف، والريمة مقصور علل ه   األم ال سواها
بر  م  و ن لها ف ن جزا     وقد يراد بما  ن ،  علي   ن يهان ويلين  مام  يد خير  م 

 {الطوين}.فال ن يقابل  الرفعة، من ا   ن ال يهين  وي ل  أليد بن جعل  ا  عزيزا  
ناحُّ ال انل في الع زل رُّيمُّة   نَّ      ُّ ُّضتُّ جُّ عالُّها وُّعُّزيزا  ُّن تُّ   تُّ ضُّ وُّ

 (4) 

 

  .621الديوان،   (1)
  .106 -105سور  ط ، آية  (2)
  .493الديوان،   (3)
  .555الديوان،   (4)
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يتل في ب ط المعتضد ، عانل ابن زيدون من الواشين في كن مكان ين ب 
 راد ابن زيدون  ، ول ل  في القصيد  التي ردا فيها المعتضد وهنا المعتمد ، المعتمد و 

 ن ي كد علل مكانت  العالية السابقة التي كانت في زمن األب  نها ستستمر ك ل  
بن ي كدون  ، رون  كر  بالسو    ية وال يجهرون ب ل فاعدا   ياكد ، في زمن االبن

دم . يح وم روغ من  وال ييتاج فلل س ان  يد للياكم األمر  ن ما  كرو  عن  صي 
يكمن في البيت بعد   ن المعتمد  يب  نونهم و عادهم  امبين ورد كيدهم في  

لل الشورل  وه   عاد  الجهلة الك بة ال يرون فال ر يهم وال ييدون خيرهم ع. نيورهم
نما الر ل ما ر وا  { الطوين}.وا 

دا ف يَّ التُّناج يُّ  ا يُّة   يُّ األُّمرا     ياطينا الع   (1) يُّقولونُّ ال تُّستُّ ت  قُّد قاض 
ولكن  هنا ي كد علل  يقية  بي  (  قضي األمر)  يكرر ابن زيدون ه ا األسلوب 

ه ال  ال ين ال يدرون   وال  ، في اطب صن ين من النا ، الوليد لليكم بعد وفا   بي 
. الصواب   مطممنا   ن  قد  هر المنار ال ل يرشدهم ويدلهم فلل طري ،  كيا يهتدون

ي برهم  ن  انتهل  ، اليريصين الراخبين  داعا  وباط   اليصون علل المل : دانيا  
  { الطوين}.ويسم موضو  ال  فة بتولي  بي الوليد اليكم ف  يي  أليد منازعت  في 

لُّما الهادلفُّقان ل   يارل قُّد بُّدا عُّ يُّ األُّمرا     ليُّ ل لطام    المُّغرور  قُّد قاض  وُّ
 (2) 

فقد توفي باألم  القريب  ،  اعر عن روي  الممزقة ب قد  معارف  الموتليعبر الش
وه ا اليوم  در  الموت صديق   ،  فا ت ل نور  وتنادر جرم ،  ابن جهور النجم المضي 

سياب المعترا في األف  ومتوالي المطر ولكن  القاضي ابن  كوان ال ل كان كال
التي ورد  كرها  (، النجم والسياب ) ويستلهم ل ل  آيات كونية ع مل. استالب وانتز 

. داللة علل ديمومة المطر وكدرت ( هُّّطانا ) واستعمان الشاعر ن. في القرآن الكريم
 {الكامن}
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ر ب األُّم   نُّجما داق با  فُّاليُّومُّ  ُّقلُّ ُّ عار اا هُّّطانا     ف ن يُّنكُّد 
(1) 

، جنفيقون في قصيدت  التي  رسلها ل  من الس،  يستعطا ابن زيدون ابن جهور
فهو يرد وييب   شد ، ويص   بص ة من  ع م ص ات الم منين وهي ك م الغي 

ولو لم يكن صايب  ، يجرل ما في  اطر  لك م الغي  وعدم فنزان العقوبة، الغضب 
.  و باح دما هم ورول خي   بقتلهم ، لقتن كديرا  من م ال ي ،  فعال ترف  وتمهن في 

 { البسيط}
ما الغُّي    يُّن سُّابا  م يرا لُّ ا الكُّا    (2)لُّو الُّ األُّنُّا ا سُّقُّا ا م ن  دُّمت هُّدُّر      الضُّ

ي تم الشاعر قصيدت  التي ي اطب فيها ميبوبت  التي تمار  وتجدد من   
نها كديرا  في  وقات مضت كانت تعطي  عطا  ال ترجو  وي كرها الشاعر  ،  وصلها ل 
ووهب .   ال انتها  ل كانت تعطي  الميبة والسعاد  دون عد وال فيصا، ل  مقاب   

 {الوافر}.ت يد العطا  دون انت ار مقابن
لُّي   فُّرابَّ دُّهرت  ن عُّ وُّهُّبتُّ لُّ ا ر ضا ُّ ب   ي ساب       وُّا  ن تُّب ُّ

(3) 
ولي  المكان فقط هو  ، الشاعر بلنسية واأليام التي قضاها فيهاوعندما ت كر 

ال ل يتصا ،  بن عبد العزيزفن  صديق   بو عبد ا   ،  ال ل  در في  بن الرفقة الطيبة
، ويتصا تجا  ال ال  عز وجن باليزن والتضر  والرقة، بالشباب النضر الطرل

فهو يجم  فلل جمان ال اهر . وتجا  الم لوقين بالتعقن والصبر وعدم التس   عليهم
هو علل الرخم من جمال  ال اهرل عابد تقي يتصا بمياسن األ    ،  نقا  الباطن

 {الكامنمجزو  }.القلبية
ة   ليم    فُّاُّرل ال اتاوَّ ُّ خُّضَّ  (4)في دُّوب   ُّّوا ت يُّ
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وي اطب المعتمد  ن فعل   ، يو ا الشاعر صور  امت   الكا  يتل آ رها
كراما  ل  فت يا ميبت    اليسن م  الشاعر وم  خير  يجعن ن وسهم تمتلر يبا  وا 

لمكانة الع مل  و ل   ن  يسعل فلل تيقي  آمال  والوصون فلل ا، علل من سوا 
فالتعامن معهم صعب المرا  ،  المبالغة في الرف  م  النا (  ا رتُّ   )  و فادت .  بالرف 

فيك م  الياكم  ،  ينقا  وخضبا  عليهمفقد يمتلر القلب  ،  ييتاج فلل تكلا في اللين لهم
ج ال  ل   {الرمن}.ويقابن ه ا امت   قلوبهم يبا  وا 

ها ُّ األُّك ا       نلوُّا رتُّ    ب السُّعد  في دُّست  الما   (1) ياصب ح  الصان ا د 
يستلهم ابن زيدون الصور  القرآنية التي تقبح من ال ل يعمن عم   متقنا  دم  

وهو  ن ينقا المدح ال ل ،  االست هام مستبشعا  مستنكرا  ه ا ال عنويستعمن  ،  ي سد 
لمدح داللة علل ت صي  الشاعر ا( في ) وفي تقديم، صاخ  و تقن  في ابن جهور

ولم يكن  ل مدح بن مدح متقن الصور واأل يلة صاد   ، له ا الياكم دون سوا 
 {الطوين}.فهو ال يصن  صني  تل  المر   ال رقا ، العاط ة

ة  الغُّزن       ُّنكاما في ُّ المُّدحُّ م ن بُّعد  قاوَّ ت  ُّ  وُّال  ُّقتُّدل ف اّل ب ناق ضُّ
(2) 

ويعبر بها ابن  ، ين موضعا  ورد الع اب في القرآن الكريم في  كدر من  ربع 
.  فلي  اليب  فقط وطون المد  بن نكان وعقوبة موجعة،  زيدون عن األلم ال ل ليق 

 . العاط ة تمازجا  فنيا  راقيا  ويتمازج االن عان م  
فرضا ولي األمر سعاد  ، دم بعد  ل  يا دلل ابن جهور ويعتبر  جنت  ونار 

بن يتل لو كان يجد  ،    في الدنيا وا  ر وس ط  ع اب ل،  ل نسان في دنيا  و  را 
كما كانت النار  ،  لما  وتعبا   اهريا  فال  ن  برضا الياكم عن  يصبح فريا  وسعاد 

ف اهرها للنا  نار ميرقة ولكن  كان دا لها في  من ، لتي  لقي فيها فبراهيم #ا
 { ال  يا}.وس م
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مسا  م نُّ األُّّيام   برا م مينُّ  ُّ  (1) م ن عُّ ابت  ُّليم  ناهي ُّ      ُّفُّصُّ

 { ال  يا}
سُّ ما  كُّنار  ف براهيم      ب اُّبي  ُّنتُّ ف ن تُّشُّا تُّ ا بُّردا   وُّ

 (2) 
ف ا كان ابن جهور ال يريد فال  ن  ، قصيدت  بنبر  يامسة خاضبةي تم الشاعر 

يسان  ال ل كان يتكرم ب  علل الشاعر فهنا  بدين عن  فضل  ، يمس  معروف  وا 
، وهو ا  عز وجن، ومكانت  وقدرت  فو  ه ا الياكم،  ينقط وعطا   ال يتبدن وال
  ر  الياكم بينما داللة علل نق  وميدودية قد ( قبا مبسوط) وفي فضافة كلمتي

 {الطوين}.الكامن المطل  بيد ا  عز وجن( القبا والبسط)
وُّالبُّسطا فُّ ي يُّد  مُّولل  فُّوقُّ ا القُّباا     وُّا  ن يُّابُّ ف اّل قُّباُّ مُّبسوط  فُّضل    

 (3) 
لكن في  ن  بي اليزم لو تمنل الشاعر  ل  منية  ،  تعب الوشا  ابن زيدون
شراح صدر كانها النبات المدمر ويركت  طراف  فلن ونالت رضا  بي اليزم بقبون وان

والشاعر يستلهم مقولة يعقوب # لبني  بعد  ن وجد يوسا ،  يق  علي   ل لوم  و عتب 
و لقل الهموم والمتاعب  ، ليزم وجد الراية واألمانفكان الشاعر في  ن  بي ا، #

 {الكامن}. لا  هر 
نلوُّا   ا المانل ب قُّبول  ُّ الغُّاَّ   (4)هازَّت  ُّوام باها فُّ  تُّدريبا    الجُّ

ول ل  ، يدني ابن زيدون علل صديق   بي اليزم بان  ياكم اتصا بانقياد   
المل  وبعد  متصا بان  رّجا  وهو قبن ، هو ملهم من ا  ل عن ال ير والصواب 

هيم ال لين  ينتز  الشاعر صورت  هنا مما اتصا ب  فبرا.  فلل ا  مقبن علي  تامب فلي 
 {الكامن}.#
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فَّ ا   (1) ما زانُّ  ُّّوابا  ف لُّي   مانيبا     مُّل  ا  ُّطا ُّ اللُّ ُّ م ن ا ماوُّ
سر دنان  في القصيد  التي يمدح فيها ابن زيدون  با الوليد بن جهور ألمر  ك

،  يص   بعد  ص ات دينية و ن  ياكم يازم  ضاا فلل المل  التقول والديانة،  ال مر
واألمور التي ي هرها من باب المرو   ، ي  يها لها المنزلة الرفيعةواألمور التي 

وال  ت   م  من قان  ن "فشادت  بابن جهور يين كسر  .  والس ا  يتل يقتدل ب  خير  
نما ي دل واجبا  يقتضي  منصب   دنان ال مر ف ن  ال يعب ر به ا عن ر ي  ال ا  وا 
والمجتم  مجتم  فس مي  ،  ميرمة معلوم تيريمهافال مر     ،(2) الرسمي وييتم  المقام"

فالشاعر يعبر عن شعير  فس مية يرل ، ولو كان في  شي  من ال س  وال جور
 .  فرضيتها

ه ا الياكم في اليالين   يتكر الشاعر علل  سلوب الندا  تعبيرا  عن علو مكانة
 . في اإلسرار والجهار

 .  سند  ا  واعتماد  علي ، ويتقي ي شا  ، وهو مقبن علل ا  رجا  فلي 
، فالبيت يتكون من مبتد  م  ر و بر مقدم، يكسو الشاعر بيت  بنغمة مميز 

فاالتكا  واالعتماد علل ا   ، وال بر المقدم عبار  عن يرا جر م  ل   الج لة
 {الطوين}.يد  في األمور الم كور و 

يا سُّروُّ ما يُّبدو فُّ     هاوُّ المُّل  ا المُّش و ا ب الناس   مالكا ا   يا فُّضنُّ ما يُّ  ل وُّ
ل لَّ    ام اا  في اللُّ   ماشتُّد      ف لل اللُّ    ُّّوابا وُّ ب اللُّ   ماعتُّدا وُّ وُّ

 (3) 
ي تترف  علي   فاألرا الت،  فن عز  ابن زيدون تترف  علل األش ا  واألماكن

رسالة عن طري  م بر  ف ن  يرسن لها ، والمقصود  هلها، يتركها، وال يجد فيها قرارا  
 ن  لن يهل  ن س  يسر  و لما   ، ولي  هو يوصلها لها ترفعا  عليها كما ترفعت علي 

 {الكامن}(.لُّستا -عُّّني ) ون ي  اليضور القول ل ات الشاعر. علل فراقها
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 (1)  ُّن لُّستا ل لنُّ    األُّلوا  ب با         ب  دُّ ف  ا نُّبُّت مُّن مابل ها عُّّني ال
 كر ابن زيدون  ن ما  ، ر المعتضد علل ابن األفط  و ي ف عندما انتص

وعندما وقعت ،   صابهم كان نتيجة فخرا  ن وسهم الضالة لهم التي  وقعتهم في اله  
. لت لي ييسن العمنويعتقد  ن  به ا ا، عليهم الهزيمة شر  كن يت لل عن ا  ر

مواض  من ت لي الشيطان  وه   الصور  يستلهمها الشاعر مما ورد في القرآن في عد   
واستعمان الشاعر للهول  فادت .  و ت لي القرنا  بعضهم عن بعا ، عن اإلنسان

 {الطوين}.السقوط ال ل ال قدر  علل النهوا بعد 
ّتل ف  ا هُّول   (2)يُّعتُّد  البُّرا ُّ ُّ  ُّرشُّدا  تُّبُّرَّ ُّ     قُّرينا لُّ ا  ُّخوا ا يُّ

،  عيد األضيل و ن   نزل  المكانة العالية ي اطب الشاعر المعتضد مهنما  ل  في  
فصار يتمت  بما يتمتعون ب  من  ، فجعن ل  المجل  الرفي  الدابت م  علية القوم

ولي  كغير  من ال دم والعامة ال ين يق ون في الشم  وييرمون ،   ن ودمار
واست دام  لدار المقامة كان  ي كر بالجنة التي تتصا بالنعيم  . عام طايب الط

 {الطوين}.الد ال 
بُّوَّ تُّ ا دانيا ُّ دارُّ ماقامُّةت  اا     وُّ نا وُّ اللنُّ مُّقط  يما دُّنا    ب يُّ

 (3) 
، ي اطب ابن زيدون المعتضد وي كر ل   ن  يجر الدهر  ل   مطيعا  ل   لي   

فامر  بما تريد وود   وامر  علي  فيكم  ماا ،  رفةيتب  ما يملي  علي  من علم ومع
واألفعان كدير   . و  بر  بما تريد لين   ما تامر  ب ، تيب وتتمنللين   كن ما ؛ علي 

في الشطر الداني داللة علل اليركة فهنا  رخبات وآمان تيتاج فلل عمن لتيقيقها  
ويتبعها  ، ت يد التنبي التي ( ها) وي تتح الشاعر بيت  ب . و وامر تيتاج فلل تن ي  

،  الدهر فهو  اض  منقاد ألمر الياكم بضمير الغامب داللة علل خياب ا تيار 
 {الطوين}(.ل ياكم  ُّ فُّا يتُّك م) فاألمر كل  بيد  ول ل  كرر اليكم مرتين
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مار ا ل يُّصدُّعا    وُّها هاوُّ مانقادا ل ياكم  ُّ فُّا يتُّك م  ل تُّبلاهُّ ما تُّهول وُّ
 (1) 

نما األمور يلت ت ابن زيد    ون فلل  ن  ع م األرزا  ليست األمور الميسوسة وا 
فيقون فن ا  ال ل وز  نصيب كن فنسان قد  عطا  ه ا الياكم ب  مّن ، المعنوية

وال جزا  واصط ا  بان وهب ل  طبعا  و دبا  جاوز يدود العقون يتل ال تتصور  
لكن است دم ل   ، رمتعد ب ات  ال ييتاج يرا ج( يبل) فن ال عن. اإلياطة بها

.  وم زمة األ    اليسنة له ا الياكم الشاعر يرا الجر البا  فشار  فلل التصا  
 {مجزو  الكامن}

لا   العُّ يم    ف نَّ الَّ ل قُّسُّمُّ اليا و ُّ  با ُّ ب ال ا  (2) يُّ
ي تم الشاعر قصيدت  داعيا  للمعتمد و بي  المعتضد  ال يدركهما ال نا  واالنتها   

ن ا ت ت  جسادهما فسيبقل  كرهما العطر، بقا  الدنيا دعا   لهما بدوام ويربط ، وا 
 {مجزو  الرمن}.فهو  مر متكرر متتاب  خير منقط ، اللين وب هور الصباح

نَّ لُّي نا  ب حا فُّاُّس  ُّر      وُّاب قُّيُّا مُّا جُّ  (3)  ُّو  بُّدُّا صا
 ر  فح، عندما  اطب من سجن  ابنُّ جهور ي كر ل  ما كانت علي  ع قتهما

وليسنها وطيبها  ، الهنا  والع وبةما كانت علي  الرضا ف  س ط فيها بن السعاد  و 
ويست دم التجسيم ل ل  فع قتهما ال هجر  ، كانها رامية المس  من  جمن العطور

فهي ع قة يسنة طيبة كطيب ما  ، فيها بن بينهما ا ت ط وصن يد االندماج
 { ال  يا}.العين الموجود  في الجنة

تاما الر ضا الماسُّوَّغ  م س ا ف    م زاجا الو صان  م ن تُّسنيم       وُّ
 (4) 

ي كد الشاعر مشاركة الياكم األجر م  رعيت  سوا  في  عمالهم ال ردية  و  
 . ألن  هو ال ل وجههم لها ويسر سبلها؛ الجماعية
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 ن ، وي اطةةةةةةةةةةةب  بةةةةةةةةةةةا الوليةةةةةةةةةةةد م هةةةةةةةةةةةرا  كرمةةةةةةةةةةة  ومجةةةةةةةةةةةد  وآبامةةةةةةةةةةة  و جةةةةةةةةةةةداد 
يهم فيةةةةةةةةةرد علةةةةةةةةة ، ا ا عةةةةةةةةةنهم وعةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةالهم ويكمهةةةةةةةةةمكديةةةةةةةةةرا  مةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةت بر النةةةةةةةةة 

 ولداللةةةةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةةةةم كةةةةةةةةةةةرمهم ومجةةةةةةةةةةةدهم  جةةةةةةةةةةةاب ب ، الشةةةةةةةةةةةاعر ردا  كافيةةةةةةةةةةةا  شةةةةةةةةةةةافيا  
ومجةةةةةةةةةدهم فريةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن ، كةةةةةةةةةرمهم متتةةةةةةةةةانت متتةةةةةةةةةاب ،  ل بعيةةةةةةةةةد ال يةةةةةةةةةدر ( هنةةةةةةةةةا )

 {الكامن}.نوع  ال مدين ل 
ركُّةت   (1) في  ُّجر ه م م ن موت رت  ُّو شاف        فُّلتُّضر بُّن مُّعُّهام ب اُّوفُّر  ش 

 {الطوين}
كُّم سام نت    بتُّ ا وُّ ترا     ب الغُّيب  عُّنكُّم  ُّجُّ هانا ُّ األُّيادل الشُّ  ا وُّالسا دُّدا الو 

(2) 
فن اسةةةةةةةةةةةةةتلهام الشةةةةةةةةةةةةةاعر مةةةةةةةةةةةةةن ا يةةةةةةةةةةةةةات القرآنيةةةةةةةةةةةةةة واألياديةةةةةةةةةةةةةم النبويةةةةةةةةةةةةةة 
،  كبةةةةةةةر مةةةةةةة در فةةةةةةةي وجةةةةةةةدان مةةةةةةةن ي اطبةةةةةةة  ومقنةةةةةةة  لةةةةةةة  بمةةةةةةةا يقدمةةةةةةة  مةةةةةةةن  فكةةةةةةةار

 . بهافضافة فلل وضويها عموما  للمتلقي وتادر  

 

  .405الديوان،   (1)
  .548الديوان،   (2)
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 : الهصط حاب الث هير وتو يفها  ي التجربر ال ثرير: الهبحث الراب 
،  ييم فن في  ل تات عقلية علمية رامقة،  ه ا المبيم  طرا مبيم في الدراسة

وهو يدن علل دقة فهم وتعم  من الشاعر  ، تستشعر الن   عند معرفتها ل   ومتعة
براز لتمكن  فيها الشاعر وما    دماج العلوم فيما يصوخ وال ي  ل مدل ان.  في العلوم وا 

 .  ي ل   من صور
فعندما ي اطب ميبوب  ال ل يتسم بنقا العهود ي تم الشاعر قصيدت  ب را 
 ن  لو يلا يمينا   ن هجر الميبوب سيكون سببا  في موت  فلن يعتبر م ل ا  في  

وي ي   .  ونفالميبوب قاتن والشاعر مقت،  يمين  ولن يبر بها ف  يق  علي  فدم وك ار 
.  وه ا يشا عن اهتمام الشاعر ب ات  وتاكيد  ل كرت ،  ات وضمير المتكلمكدر  الم كد 

 {الطوين}
لُّو  ُّنَّني  ُّقسُّمتا  ُّنَّ ُّ قات لي وُّ ُّنليُّ مُّقتونا لُّما قينُّ يان ما     وُّ

(1) 
تا ر الشاعر علل صديق  ال ل طلب من   ن يري  شيما  من شعر  فبعم فلي   

تسويا ومدافعة الملي  ال ل يمل  المان من مناهن  يها  ن  قان ل   ن  بقصيد  ي كر ف
في بر ابنا زيدون . ف ن  سيجد ع ال  عند عودت ، عدم وض  الشي  في موضع 

لكن  ،  صايب   ن   يسن ب  ال ن واعتقد  ن  لو جا  مورد شعر  سيجد  خزيرا ممتلما  
 {المنسرح}.ربما يجد القلين فيعود المما  عا ال  

دُّر  ةة    ةةيل و ردا م نُّ القالتُّ مُّطنا الغُّن  وُّ  مُّ الصُّ  الُّم  يالُّّقل ما و 
(2) 

ي كر ،  ما علل  ني با ا :  في قصيد  ابن زيدون المليمة باليكم التي مطلعها
، بيتا  م اطبا  صديق   با ي   بن برد م هرا  ميبت  ل  مستعيرا  من علم  صون ال ق  

مدن الن  من القرآن  و السنة  ، جدانا  في  وال في كر ل   ن عشق  ل   مر ال مر 

 

  .184الديوان،   (1)
  .208الديوان،   (2)
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نكار  ( لم)  وفي استعمان.  وال يعارض  شي من العقن،  الصييية ف ن  ال يمكن ن ي  وا 
 {مجزو  الرمن}.داللة علل دوام ميبت  وعدم تغيرها

دادل لُّ ُّ نُّ ا  و   (1) لُّم يا ال   ا الق يا ا     وُّ
قصيد   لقاها بين يدل المعتضد  ون  بعد  ن هاجر ابن زيدون فلل فشبيلية وفي  

وقد سبقت  األقوان المتعدد  في سبب هجرت  فينادل الشاعر مست هما  عمن شك   
ف ن الشاعر ي بر   ن شكوك  ليست عن يقين  ، ولي  بمستيقن ويطلب من  اإلقبان

عيانا  بن هي  مور م تلطة في  هن  تتارجح بين  مور عد  وتت عب بها  
 { نالكام}.المتناقضات 

 (2)شُّّتل تُّرُّجَّح بُّينُّها األُّضدادا     يا هُّن  ُّتل مُّن  ُّنَّ بي فُّ انونا ا 
، ي هر ابن زيدون معرفت  بعلم اليديم و ل  عندما تيدم عن المعتمد و بي 

فهو  ، ويك ي  ف را  قرب نسب  من ، في كر  ن المعتمد   بر و كر س ا  وكرم  بي 
.  ب  وبكرم  ف بر  صييح ال مرية في د  و  ن  قريب عه، ف ن مدل  كرما  وس ا 

ويست دم ، "من  ل ا  التيمن واألدا ( يددنا) و، استهن الشاعر بيت  بكلمة يددتنا
كما  كر قرب السند وهو ما يعرا عند علما  اليديم    (،3) فيما سمع  من ل   الشي "

اليديم   بالسند العالي وهو "السند ال ل قن عدد رجال  بالنسبة فلل سند آ ر يرد ب 
  (. 5)وكان جد  ألم  "من العلما  المرموقين و ن   و بصر باليديم" (.4) ن س "

 {المتقارب }

 

  .275الديوان،   (1)
  .453الديوان،   (2)
و الليم ال ير، معجم مصةةةةطليات اليديم وعلوم  و شةةةةهر المصةةةةن ين في ، آبادل، ميمد  ب (3)

  .53م،  2009 -ه1429، األردن: دار الن ام ، 1ط
  .73الساب ،   (4)
  .22الديوان،   (5)
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و     دَّد تُّنُّا عُّن  سُّر  بت سُّنُّد      يُّ  (1)نُّاه ي ُّ م ن  قار 
يستيلا الشاعر مست هما  متعجبا  ويوج   طاب  فلل ميبوب  عن سو  جزام   

وبالتاكيد الشاعر يريد الدانية بدلين  ، عمدا  هن كان  ل  الهجر  طا  من   م ، ل 
بينما في األون استعمن  (،  عامدا   لما  وعدوانا  )  استعمال  لد م م ردات م  الميبوبة

 { البسيط}(. طا) كلمة وايد  وهي
طُّا   متُّ ا عام دا   الما  وُّعادوانا    ب اللُّ   هُّن كانُّ قُّتلي في الهُّول  ُّ  ُّم ج 

(2) 
ف كر  ن مما يزيد ،  نان ال مر ت كر الشاعر الساقيةاألمير بكسر د عندما  مر  
وه ا مما يمدد ويزيد تعب من يريد     ، الهجران وتا ير اللقا ، وج  القلب يزنا  

والمدود . بينما  لم العش  وع اب  عاجن خير متا ر، يق  ومع  يكم من القاضي 
 {الطوين}.وصنالموجود  في البيت  فادت طون المد  والتا ير في ال

نا ُّ الماقتُّضي وُّالهُّول نُّقدا     كُّ ل لُّوعُّة   ُّنَّ الو صانُّ نُّسيمُّةا   (3)ياطينا عُّ
ف  ا وعد   لا المواعيد  ،  ي كر ابن زيدون عن الميبوب  ن فعل  مكرو  م موم

وهو ال يرل قيمة للنا  بن تعمد قتلهم بعيني  ال اتنتين ويا ن لهما في  ، والموادي 
ولتاكيد الشاعر علل فتنة هاتين العينين جعلهما . ا  ود علي  وال قصوال ق، قتلهم

 {مجزو  الكامن}نامب فاعن
ت   ي نُّا ا ف ي قُّت ن  العُّمُّد      سُّيلرا عُّه دت  ار   صُّ  (4)عُّ

يمدح الشاعر الم  ر بن األفط  و ن   جدر النا  ولي  الملو  فقط بان  
وهو  علم اليكام بامور  ،  ق يتمت  ب  من علم وف لما  ؛  يقون لهم افعلوا ك ا واجتنبوا ك ا

السياسة وش ونها وما يستي  اإلبرام وما يستي  النقا لما يتمت  ب  من يكمة 

 

  .601الديوان،   (1)
  .179الديوان،   (2)
  .354الديوان،   (3)
  .597الديوان،   (4)
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نُّهيت )  وتنكير الشاعر.  فهو  ولل النا  بالين والعقد ،  وسداد في الر ل ب عُّقدت  (، )ب اُّمرت وُّ
نّ   {المتقارب }. فاد اإلط   ل  في ه   األمور( وُّيُّ

نُّهيت رل األُّنام  ب اُّمرت وُّ ُّي نّ      وُّ وُّ ُّدرل المالو   ب عُّقدت وُّيُّ
(1) 

يستدني ابن زيدون ابنُّ األفط  من ص ة خالبة علل اليكام وهي ال لم في  
،  فاليكام ف ا تولوا المل   لموا ف  يوجد من يردعهم، األيكام وال يانة في األموان 

للعامة  يتيصلون عليها بسهولة وفيها ي ويا  ون ما يشا ون من األموان التي 
.  ف  يوجد من يياسبهم ،  فيقسمون المان علل المقربين منهم ويتركون خيرهم،  وخيرهم

ن فال لم متيق  وممكن يقينا من الياكم علل  ، و بد  الشاعر في تو يا ف ا وا 
و ل  ألن ال ي  ال ياتي فال من قتان  ، لكن الغلون في المان مشكو  في ، رعيت 

ام ال يجاهدون بن مت ا لون ف لمهم في مان ال ي   ألعدا  دين ا  وخير  من اليك
 {المتقارب }(.فن ) خير متيق  فاستعمن ل 

وا ُّ ف  ا قاللدُّ األُّمرُّ جارُّ  نّ     س  وُّخُّيرا ُّ ف ن مالل ُّ ال ُّي ُّ خُّ
 (2) 

زيدون  ربما يتبادر فلل ال هن التعارا بين مصطليات العلوم والشعر لكم ابن  
و ير دلين  ،  ال يجد فيها القار   ل نشاز  و خرابةاستطا  تو ي ها بس سة وسهولة  

 . ما تقدم من شواهد 

 

  .420الديوان،   (1)
. ال ي : كن مان     من الك ار من خير قتان وال فيجاا  ين وال ركاب. 425   الديوان، (2)

ابن كدير، . وما كان لنبي  ن يغن: يقسةةةةم لبعا السةةةةرايا ويتر  بعا. 4/358ابن كدير، 
1/430.  
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 :  خصياب دينير وتاريخير: الهبحث الخاه 
و ير من ياتسي ب  اإلنسان  ، من طبيعة اإلنسان  ن يت   ل  قدو  ياتسي بها

"والشاعر يينما يستلهم ش صية تاري ية فهو ال  ، األنبيا  و صياب ال عان اليسنة
ل  كر الش صية بقدر ما يسعل فلل استلهام دالالتها ورمزيتها بطريقة  يسعل فل

و كر الش صية التاري ية في   ود  الصلة بربط  (.1)فبداعية ت من لها ديمومتها" 
 . الماضي بالياضر و    الع ة والعبر  من 
،  ات دينية توزعت بين  نبيا  وخير  نبيا  كر ابن زيدون من تراد  ش صي

 .  ونبد  باألنبيا  ومن يتصن بهم، صيابة وخير صيابة، نطامعين وعاصي 
ي اطب ابن زيدون المعتضد و نهم  بصرو  يجل  في  علل المكان ال ل  عد   

وكانما يتكلا الن ر لهم من مكان مص   النشغال  بالعباد  بوج  جمين ، لتعبد 
، بالعباد   فهو مشغون.  وانشغان بالتعبد رخم  عبا  اليكم كداود #  ،كجمان يوسا #

 (. تُّطُّلَّ ُّ ) و فادت الشد  تكلا الن ر فليهم
فيكون الترام الديني دا ن الن  ش ر   و رمزا  يست دم  الشاعر ب كا  بعد 
ا  الن    ن يض ي علي  سمات  اصة ليكون االرتباط المعنول وال ني في فضُّ

ما  م  ه م  و مكان بواسطة اإلشار  فلل قصة ما  و ش صية  و يد ،     الش ر مت ي 
ترفد ، يكون الرمز الترادي قيمة معنوية في الن  وفنية، يتطلب  الموقا الراهن
 (.2) وت تح مجاالت واسعة للتاوين تعطي للن  قيمة عالية، القصيد  بروح  اصة

 {الطوين}
ّلل  دُّ يوسااا     كُّاُّنَّمارُّ ُّينا ُّ في  ُّعلل الماصُّ تُّطُّلَّ ُّ م ن م يراب  داوا

(3 ) 

 

 . 141( الجبورل، جمعة يسين، المضامين الترادية في الشعر األندلسي،  1)
 . 118يني في شعر بدر شاكر السياب،  ( عبد المجيد، مريم، الترام الد2)
  .496الديوان،   (3)
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فيتيدم  ، زيدون قد هرب من السجن ف بد  ن ي كر موسل #وبما  ن ابن 
ف  ا ، دم يعلن ل ل ، بن كررها د م مرات (، فررتا ) عن ن س  ويعلنها صراية  ن 

اغ من  ف ن  يستشهد بسيدنا موسل # و ن  ر ، اتهم  النا   ن ال رار  زل ومنقصة
ن من  علي  الص    وه ا ال ع، فرعون وقوم  عندما  رادوا  ن يقتلو   لما  وعدونا  

فهو ميبو   لما  فهرب ليدبت  ،  فاقتدل ب  في ه ا األمر،  والس م لم يقلن من شان 
 .  برا ت 

"الش صيات التاري ية ليست مجرد  واهر كونية عابر  تنتهي بانتها  وجودها  
علل امتداد   –جانب  ل  داللتها الشمولية الباقية والقابلة للتجدد    الواقعي ف ن لها فلل

 {الطوين}(.1) في صيه و شكان   رل" –لتاري   ا
رتا فُّ  ن قالوا ال  رارُّ ف رابُّةا   (2) فُّقُّد فُّرَّ موسل يينُّ هُّمَّ ب    الق بطا     فُّرُّ

مميزا  في  ي تح الشاعر في بعا نصوص  آفاقا  لش صيات دينية تا   موق ا   
وهو ي اطب   ،ف ن كان ابن زيدون قد  كر موسل # ف ن  قد  كر  م  ك ل   (،3)الن  

فيصبرها الشاعر ويسليها  ن لها  سو  وقدو  في  م ، والدت  التي ما فتمت تبكي علي 
و عتقد  ن الشاعر لم يوف  .  موسل # التي ق فت ب  في اليم امتداال  لما  ويا  ا  لها

؛ فام موسل # هي التي  لقت ب  فه ا  شد  لما  وصعوبة، بين اليالينفي المشابهة 
 ما  م الشاعر ف  يد لها في فلقا  ابنها في السجن  ،   في اله   بيديهاألنها ترمي

 {الطوين}.فهي ضعي ة ال  يار لها سول الصبر واالنت ار
برُّ ا  ُّن رُّمُّت ب     في  امل موسل ع  وت  فُّا عتُّب رل وُّا سليف لل اليُّمل في التاب    وُّ

(4) 

 

 ( زايد، علي عشةةرل، اسةةتدعا  الشةة صةةيات الترادية في الشةةعر العربي المعاصةةر، القاهر : دار1)
 . 120م،  1997 -ه1417ال كر العربي، 

  .292الديوان،   (2)
 . 125( عبد المجيد، مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،  3)
  .264الديوان،   (4)
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  عليها الس م في قصيدت   وبما  ننا  كرنا النسا  ف ن الشاعر  كر  منا يوا
فييض  ويواسي   ن يتصبر بها عليها الس م  ، التي عزل فيها  با الوليد بن جهور

فل   سو  ،  وك ل  األجيان من بعدها كن جين ي قد  م ،  فهي  م البشر وفقدها  بنا ها
 . د الع يمات من النسا  في فق

ل  با الوليد في  ي كر ابن زيدون  ن الموت يصيب جمي  األمهات فعندما عز 
فقد ،   م   كر  بامهات الم منين رضي ا  عنهن زوجات النبي صلل ا  علي  وسلم

و صبيت منازلهن من  سنين طويلة     ، طان مقامهن في قبورهن من قرون عد 
 { الطوين}.ال يسكن فيها
ل ا نُّسلاها      ّوا ُّ الَّتي ال ُّ  تبُّعا ا العُّصرا فُّم ن دون ها في العُّصر  يُّ     تُّعُّزَّ ب يُّ

قابت قُّ را     ن سا ا النُّب يل الماصطُّ ل  امَّهاتانا ينُّ فُّمُّغناهانَّ ما  يا دُّوُّ
(1) 

كان ل نبيا  وجود فاعن في األرا ووجودهم يوفر صلة فدرا   اصة بين  
  (.2)لعالم اليسيالعالم الرويي وا

يقتدل  فعندما عزل المعتضد في ابنت  ويد   ن ، وي كر األنبيا  عموما  
، ف ن مصيبة الموت قد ا تط ت األنبيا  عليهم الس م من قبن، بالسابقين الغابرين

التي ت يد ال ديعة والقتن من ييم ال يعلم وهو خير  (  خان)  ولكن ابن زيدون عبر ب 
في ا تيار  له   الل  ة فمعلوم  ن األنبيا  عليهم الس م   ولم يوف  الشاعر، مستعد 

لكن ربما ألن مل  الموت ياتي لبعا األنبيا    (.3) وايهمي يرون قبن  ن تقبا  ر 

 

  .545الديوان،   (1)
 . 120( عبد المجيد، مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،  2)
: فنَّ  لُّم  ياق بُّا  نُّب يا قُّط  يتَّل يارُّل 3) يحا ي  لَّل اللَّ ا علي  وسةةةةةلَّمُّ يقونا وُّهو صةةةةةُّ سةةةةةونا ا   صةةةةةُّ ( كانُّ رُّ

نَّة  دامَّ  لَّل اللَّ ا علي  وسةةةلَّمُّ وُّرُّ  سةةةا ا مُّق عُّدا ا في الجُّ سةةةون  ا   صةةةُّ ةا: فُّلُّمَّا نُّزُّنُّ برُّ يَّرا قالُّت  عُّام شةةةُّ  يا ُّ
ف ي ُّ علُّل فُّ    ل خا  : اللَّهامَّ الرَّ ، دامَّ قانُّ ق ا  رُّ ا فلل السةةَّ اعُّة ، دامَّ  ُّفُّا ُّ فاشةة  ُّ ُّ بُّصةةُّ يُّ علي  سةةُّ شةة 

: ف  ا ال لُّل. قالُّت  عُّام شُّةا: قالتا دلدانُّا  األع  يمُّ ال ل كانُّ يايُّ د  ف تا اليُّ تُّارانُّا. قالُّت  عُّام شُّةا: وُّعُّرُّ يُّ  
ل   : فنَّ  لُّ  يحا في قُّو  ي  . ب  وُّهو صةةةةةةةةُّ يَّرا نَّة ، دامَّ يا ُّ =    م  ياق بُّا  نُّب يا قُّط  يتَّل يُّرُّل مُّق عُّدُّ ا م نُّ الجُّ
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.  كما جا  في قصة موسل #، فاستعمن الشاعر ه   الل  ة ،(1) علل صور  بشر
 {مجزو  الرمن}

 (2) األُّنب يا ُّ ال ُّطبُّ خانُّ     فُّتُّاُّ َّ ف نَّ  ا ُّ 
يصا يال  و ن   ،  رسن ابن زيدون قصيد  فلل صديق  ابن برد من السجن

ب  مدن السامرل ال ل كان يطلب من بني فسرامين  ال يمسو  لمرا يصيب   القي ون
ولكن الشاعر يرل  ن  ال يستي  ه ا ييم  لقو  في السجن دونما  ، من لمسهم فيا 

(  ياتَّقل)  وبنا  ال عن للمجهون.  فسرامين فلل الك ر  سبب  ما السامرل فكان قد دعا بني
 {زو  الرمنمج}. فاد العموم والشمون من قريب وبعيد 
رُّ ُّوني سام ر ّيا   ن ا المُّسا ا     وُّ  ( 3)ياتَّقل م 

ي تم الشاعر فيدل مقطوعات  في الميبة والعش  ب كر  ن يان العشا  يان 
دراكهم بسبب العش  في  وساط  مزرية و نهم مطرويون علل األرا فقدوا  وعيهم وا 

يشعروا بشي    ويالهم في خيابهم عن وعيهم مدن  صياب الكها ال ين لم، بيوتهم
وك ل  ه ال  العشا  لم يعودوا يشعرون  ، مما يولهم فلم يعلموا كم مكدوا في كه هم

 

را كُّل مُّةت تُّكُّلَّ =   لُّ ا: اللَّهامَّ قالُّت  عُّام شُّةا: فُّكُّانُّت  ت ل ُّ آ   لَّل اللَّ ا علي  وسلَّمُّ قُّو  مُّ بهُّا رُّسونا ا   صُّ
لُّل. النوول، يييل بن شةةةرا،   ف ي ُّ األع  صةةةييح مسةةةلم بشةةةرح النوول، بيروت: دار فييا  الرَّ

 . 15/209الترام العربي، 
ل #،  1) ت  فلل ماوسةُّ نُّ مُّلُّ ا المُّو  سة  كَّ ا فُّ ُّقُّاُّ ( قانُّ رسةون ا  صةلل ا  علي  وسةلم:  ار  ا ُّ ا صةُّ فُّلُّمَّا جُّ

ل تُّن ي فلل عُّب دت ال يار يدا المُّو   سةةةةةةُّ :  ُّر  بل   فُّقانُّ : عُّي نُّ ا، فُّرُّجُّ ُّ فلل رُّ قانُّ دَّ اللَّ ا فلُّي    عُّي نُّ ا وُّ ، قانُّ فُّرُّ تُّ
، فُّلُّ ا، بما خُّطَّت  يُّدا ا بكا  رت :  ُّل  ار ج    فلُّي   ، فُّقان  ل : يُّضُّ ا يُّدُّ ا علُّل مُّت ن  دُّو  نل شُّع رُّ ت، سُّنُّةا، قانُّ

اُّنُّ اللَّ ُّ  ُّن  ياد   ، فُّسةةةةةةةةةةُّ : فُّا نُّ ، قانُّ تا : دامَّ المُّو  يُّة  رُّبل دامَّ مُّ  ؟ قانُّ م  ة  رُّ ن يُّ ا م نُّ األر ا  الماقُّدَّسةةةةةةةةةةُّ
ي تاكام  قُّب رُّ  لَّمُّ: فلو  كان تا دُّمَّ، ألُّرُّ سةةةةةةةةةةةةُّ لَّل اللَّ ا علي  وُّ سةةةةةةةةةةةةونا ا   صةةةةةةةةةةةةُّ ، فُّقانُّ رُّ رت جُّ ان ب   بيُّ  ا فلل جُّ

. النوول، يييل بن شةةةةةةةرا، صةةةةةةةييح مسةةةةةةةلم بشةةةةةةةرح النوول،  مُّر  تُّ الكُّد يب  األي  الطَّر ي  ، تُّي 
15/127- 128 . 

  .560الديوان،   (2)
  .275الديوان،   (3)
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 وه ا يطب  المشهد ،  وقد جان  الشاعر بين صرعل وعراصهم.  ال بالزمان وال بالمكان
والجنا  مما يمنح البيت تناخما  موسيقيا  يرس  داللة  .  بشد  ا ت ط وا ت ن عقولهم

 {  البسيط }(.1)   رونقا  وبها األبيات ويمني 
ه م   رُّاص  ر عُّل ف ي ع  بلينُّ صُّ ا لُّب داوا    تُّرُّل الماي  ونُّ مُّ ا يُّد را  (2) كُّ  ت يُّة  الكُّه ا مُّ

زل  با الوليد في وفا  والد   بي اليزم ي هر الشاعر معرفت  التاري ية فعندما ع 
متبعا   طا  ،  وبعزيمة  يسير سيرا  يديدا  ،  فهو مل  ع يم الهمة،  ي كر ص ات  وشمامل 

 بو  ) فقد كان  بو  ص ر، مدلما فعن معاوية بن  بي س يان رضي ا  عنهما،  بي 
معاوية رضي ك ل  فعن ، سيد مكة في عصر النبي صلل ا  علي  وسلم ( س يان

 . فكن منهما تاب   با  في مجد  وس دد ، ا  عن  وصار و وجد ال  فة األموية
تعتبر رموزا  يبيم من   لها الشاعر "عن  نسا    والش صيات التاري ية 

عالية المستول دالليا  لتكون  اكر  مهيمنة علل الن  في  سلوب يتكر علل فيجاد  
بة الشعرية االن عالية ورفعها فلل مستويات رويية  قيمة ييوية لت اعن الرمز م  التجر 

 {الطوين}(.3) عليا"
رُّ  رُّل يُّت لاو  ُّبُّا ا كُّمُّا جُّ را     لهامُّاما جُّ يُّةا يُّت لاو ال  ل سُّنَّ ا صُّ    ( 4)ماعُّاو 
،  وي كد ل  في قصامد  التي بعم بها من سجن ،  ي اطب ابن زيدون ابن جهور
فهو لم يكن ممن  ،  عمن  نبا  يستوجب ه   العقوبةكما  كد في رسالت  الجدية  ن  لم ي
مسيلمة الك اب  ولم يكن من المرتدين ال ين اتبعوا،  هاج يرب ال جار في الجاهلية

لقد كرر . بن كن  نب  تهم و نون ال ترقل رقي ه   ال نوب ، ال ل ادعل النبو 
 {الطوين}.ب  فشار  فلل  ن  ال يستي  ه   العقوبة لعمن لم يقم( لم) الشاعر الن ي

 

 . 70( الجبورل، جمعة يسين، المضامين الترادية في الشعر األندلسي،  1)
  .176الديوان،   (2)
 . 127مريم، الترام الديني في شعر بدر شاكر السياب،   ( عبد المجيد،3)
  .524الديوان،   (4)
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لُّم  اط    (1)ماسُّيلُّمُّة  ف   قانُّ ف ّني م نُّ الراسن   فُّلُّم  ُّستُّد ر يُّربُّ ال  جار  وُّ
بن  ،   األولل فلل فشبيلية ي كد ابن زيدون  يقية المعتضد باليكموفي ريلت

فيكون مدل  مدن من  عطل  ، فن من ي من ب  ا  ل  كان   ارج عن ملة اإلس م
وا تار الشاعر امر   ولي  رج   داللة علل  ،  سجاح نبية فهو مرتد  ن  ،   وكد العهود 

ال يرل  ل  كان  يولي امر    وس افة من  ،  بشاعة من ال يرل  يقية المعتضد بالمل 
 {الوافر}.ه   األمور

وا ا  ماعتُّق دا الر ياسُّة  في س   (2) كُّماعتُّق د  الناباوَّ   في سُّجاح      وُّ
ومن مبالغات   ن  ي ضن  ،   العرب و نسابهمكان ابن زيدون عالما  بتاري

 فقبيلة زبيد اليمنية التي منها عمرو بن معديكرب ، المعتضد علل بعا  ع مهم
وك ل  كعب بن مامة  ، ف ا  اكر المعتضدا تنسا  قبيلت ، المعروا بالشجاعة والبسالة 

وال تلت ت   مام المعتضد تمين عن   ،  اإليادل ال ل يضرب ب  المدن في الجود واإليدار
نما ت كر مجد المعتضد فقط فه ان العلمان  عرضت قبيلتاهما عن  . فلل مجد  وا 

، ي التي تتعصب وتع م من صنام  و مجاد  فرادهاوالم ترا  ن القبيلة ه،  مجديهما
 } الكامن.{ لكن ص ات ج ن المعتضد  شغلتهم عن  مجاد  فرادهم

بيدا عُّمرُّها بُّن  ُّعرُّضُّت  يُّت زُّ  (3) صا  كُّعبت ب السُّماح  ف يادا عُّن وُّ     نُّس 
لقد كانت نما ج الش صيات التاري ة التي ا تارها ابن زيدون نما ج مشهور   

 .  ال يستغل  علل السام  معرفة المراد من  كرها، سير معلومة ال

 

  .269الديوان،   (1)
  .433الديوان،   (2)
  .459الديوان،   (3)
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 : إ اراب دينير هنو ر: الهبحث الساد 
 كر ابن زيدون  مورا  عامة تتعل  بالموروم الديني كان  برزها ما يتعل   

، ممتنعا  متوقيا  ب  بقو ،  فتار  الدين يلجا فلل الياكم،  عموما  وما يرتبط بالتقول  بالدي 
ما  )  اد  المبنل فيوداللة  ل  زي بيرمة ويماية من يتصا بالوضا   وي    (  ماستُّعص 

قتاال  يقا  ، لن يتم  ل  فال بالقتان في سبين ا ؟ الدينوكيا سيي   . العهود 
.  واستعمن الشاعر التجسيم تقريبا  وتقوية للصور . للمشركين ال ين يعبدون األودان

 {المتقارب }
ما   مُّم    وُّال ُّ ب    الدينا ماستُّعص  مَّة   ُّبلُّ ُّ وافي ال    ب   

ها        نُّمد  مُّ     وُّجاهُّدُّ في اللُّ   يُّ َّ الج   (1) ن دانُّ م ن دون    ب الصُّ
ولو  ، وتار  يجسد الدين علل  ن  وج ا والياكم هو جبين  المضي  األبيا 

هو  ف،  فالمعنل تميز ه ا الياكم بين  مدال  من اليكام،  كان الياكم عينا  لكان سوادها
الياكم  لقد كان تركيز الشاعر علل . وياكم مين  بين الملو ، قامم بدين   ير قيام
 { الكامن}.مرتين(  نت ) ف اطب  بضمير الم اطب ، الياضر بم ا ر 
وُّالمال ا جُّ نا  ُّنتُّ في   سُّوادا     الدينا وُّج ا  ُّنتُّ في   خارَّ ا    

(2) 
لُّم اليكم والمل  ،  من السقوطفهو يامي   ،  والدين يعتمد علي  ويتكا كي يرت   وعُّ

 {الطوين}.والسلطانفب  ويد  يرت   شان الدين ، ال ييمل  سوا 
ماد  الدين  ياشا ُّ راف  ا    وُّال ل ل وا   المال   خُّيرُّ ُّ يام نا     فُّما ل ع 

(3 ) 
جعن  ل  مدن الدين  ،  وعندما  اطب والد  م هرا  وفا   لها وصدق  في ميبت 

   { البسيط}.ف  يعقن  ن يغير يب  لها كما ال يعقن  ن يغير دين ،  ق والمعتقد ال ل يعتن
فا ُّ لُّكاملُّم  لُّم نُّتُّقُّلَّد خُّيرُّ ا دينا     نُّعتُّق د بُّعدُّكام ف اّل الوُّ رُّ يا  وُّ

 (4) 
 

  .414الديوان،   (1)
  .463الديوان،   (2)
  .397الديوان،   (3)
  .142الديوان،   (4)
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فبعد  ن  كر عن الياكم  ن  يارج   ، التقو  مر آ ر  كر  عن الدين وهو 
وراف   ،  ر وع مات م افة ا  بعد  ن اميت للدين مكانت  العالية  كر  ن  ما ه ر  دا

 وجد نغمة ( ف  ) وفي تكرار الشاعر ن.  ت ت وخابت ومبرز لع مات الهداية بعد ا
 {المتقارب }.موسيقية في نهاية البيت 

حُّ رُّسمُّ التاقل ف   عُّ ا يوض  ياطل  ُّ نُّجمُّ الهادل ف    ُّفُّن    وُّ وُّ
(1) 

الشاعر مجموعة من الص ات   ال ين يسالون عن المعتمد وص ات  ييشد لهم
علل علو مكانة المعتمد في التقول  داللة ( هنا ) ويبد  بيت  ب ، التي يتصا بها

وبد  بالتقول  ، والعلم واليلم والعقن والكرم والشجاعة وبراعة الن م وروعة الشعر
 { الطوين}.ألهميتها

ل ما وُّالن هُّل ل ما وُّالي  بُّ  نا ال    هانُّا ُّ الت قُّل وُّالع  ل هُّا وُّالبُّا  ا وُّالنُّ  ما وُّالنُّد را وُّ
 (2) 

المعتمد هدية وش عها بابيات جا  في بدايتها ه ا البيت   رسن الشاعر فلل 
و نها ال مكان لها عند المعتمد ، ال ل ي كر في  ال مر التي طعمها مدن العسن
ول  وفي فضافة كاا ال طاب للتق،  ل شيت    عز وجن فرواجها عند  بامر  خير نافقة
 {  يامجزو  ال}.داللة علل التصا  التقول به ا الياكم ولزوم  لها

دُّت سو ُّ  ُّوب ها دُّ     وُّجُّ ندُّ تُّقوا ُّ كاس   ( 3)ع 
دم عدن الشاعر عن  بيات  السابقة وجا  بابيات   رل جا  منها البيت التالي  

عل   فالمعتمد ا تار وفضن ما اعتاد ف،  ال ل  كر في  التقول ك ل  لكن بصور   جمن
ويطم  في الدواب من عند وهو يير  ، من م افة ا  فهو يرج  علي  بكن  ير

وي ي  اليضور القول لضمير  . ولي   ل دواب بن الدواب الع يم الكدير، ا 
 . فال يار ل  والقرار قرار ، الم اطب 

 

  .420الديوان،   (1)
  .575الديوان،   (2)
  .224الديوان،   (3)
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وه ا البيت  بله من البيت الساب  ييم في األون جا ت فلي  ال مر فوجدت   
 ما البيت   ،وال يادرل ما سبب  ل  هن هو مرا  و يزن  و خير ، هامعرضا  عن

الداني فقد جعن ا تيار التقول وم افة ا   يار المعتمد لعلم  بيرمتها ورخبت  في  
 { البسيط}.دواب ا  عز وجن

زين    آدُّرتُّ عام دُّ ُّ التاقل بتُّ في األُّجر  الجُّ وُّرُّخ 
 (1) 

  ي  ن س  مضي  نورا  وعامر بتقول و شية  ويصا ابن زيدون  با اليزم بان ما ت
وما يبدو من  ا تلط وامتزج بالكرم والعطا  فباطن  يسن و اهر   ، وجنا  عز 
بن هي دون  ،  فاد عدم تكل   له   األمور(  اشر بُّ - اقب  ُّ ) والبنا  للمجهون. يسن

 { السري }.تكلا من 
نت  اقب  ُّ نورُّ التاقل  (2)ما ُّ السُّماحوُّ اه رت  اشر بُّ       و باط 

ان من ص ات الياكم الممدوح الصد  ف  ا ك، ويستعمن  سلوب المغاير 
فهو  ، ف ن من ص ات ال ارجين علي  الك ب وال يانة وقلة الديانة، واألمانة والتقول

ألنهم  ؛ يص هم بانهم رموا و بعدوا عن  ن سهم  شية ا  وجعلوها  لا  هورهم
فطاعة ولي األمر من ،   ويتصا بالكرم صبيوا يكرهون من يتصا بم افة ا

فشار  فلل استمراريتهم في بغض  من  ( خدا) وتعبير الشاعر ب ، ورسول  طاعة ا 
بن  ،  وهم ليسوا من المتقين لي  بسبب يربهم و روجهم علي ،   ون النهار يتل آ ر 

فالواجب ميبت  وعدم كره  فض   عن ال روج علي   ، بسبب  مر قلبي وهو بغض  
 { الكامن}.اربت ومي

نُّبُّ تاما التُّقول  كاما التُّق ي  األُّكرُّما     وُّرا ُّ  اهور كاموُّ  (3) فُّغُّدا بُّغيضُّ
، لكنهما ري  برييلها،  يجسد الشاعر التقول والهداية في ش    م المعتضد 

ف ي ، وي ي  التدرج الموجود في البيت ، تاكيدا  وتدبيتا  ل كرت (  نَّ ) وكرر الشاعر
 

  .225الديوان،   (1)
  .248الديوان،   (2)
  .314الديوان،   (3)
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. لداني قد ريلت وانقطعت وفي الشطر ا،   برت  و علمت بال را الشطر األون 
 {الطوين}

دَّعا    وُّ ُّنَّ التاقل قُّد آ ُّنُّتنا ب  ارقُّةت  وُّ ُّنَّ الهادل قُّد بانُّ م ن   فُّوُّ
(1) 

فن  ع م الص ات التي يطلقها األندلسيون علل صايب المكانة عندهم هو  
كلها تدن علل ، ب  بص ات   ر فوصا ابن زيدون الياكم ب  و لي ، الفقيهلقب 

راد . علو شان ه ا الياكم المتصا بها وهو به   ، فهو ياكم صايب عزيمة وا 
وجم   ، وهو يتصا بص ة المل  ويكمة السياسة، الص ات جمان للدنيا ومن فيها
واستعمن ه   الص ات  سما  .  والعلوم العقلية،  والكتابة،  معها التبير في العلوم النقلية 

 { الطوين}.ال دباتها وم زمتها للمتصا بهداللة عل
اا     هاماما يُّزينا الدُّهرُّ م ن ا وُّ ُّهلُّ ا   (2) مُّلي ا فُّقي ا كات با ماتُّ ُّلس 

فيجعل  يستعبر  ، وهو ميا العباد    عز وجن اكخال يجسد الشاعر 
،  بن فاضت دموع  ونزلت يزنا  علل المتوفا  ، ويتهيا للبكا  يوم وفا   م المعتضد 

نا فلي  راجعون :  لمتيق  با  عز وجن فقانراقها اشتا  وتعطا فيمانها اول   .  فنا   وا 
ما لبدت  ن سقطت و ودعت ،  مرفوعا  هاديا  لآل رين  اكيها لقد كانت علما  من  

يشيد الشاعر  ،  وكانت يب   متينا  من التقول ضعا قلي   قلي   دم تمز  وت ر ،  القبر
فشار  من الشاعر فلل تعدد (  وهل-هول )   مجانسة الشاعر بينوفي  .  ب يمانها وتقواها

 {الطوين}.ص اتها اليسنة ولكن  دركها الموت والزوان
عا    لُّقُّد  ُّجهُّ ُّ اإل    ا ب األُّم   باك يا   نَّ اليُّقينا فُّرُّجَّ لُّي   كُّما يُّ  (3) عُّ

 {الطوين}
نارا م نُّ اإليمان  لُّم يُّعدا  ُّن هُّول بنا م نُّ التُّ     مُّ  ( 4) فُّتُّقُّطَّعاقول وُّهل وُّيُّ
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ييم فن  يوم تيول  عنها ورييل  كان   ،  ي كر الشاعر والد  ويزن  علل فراقها
ويقر ها من المصيا  ،  نزن علي  اليزن متتابعا  متتاليا  كقار  القرآن عندما يقر  سور 

وك ل  ، فعندما يقر ها من المصيا تكون سريعة متتابعة دون توقا، ولي  ي  ا  
(  نا)  ي ي  تكرار.  لكن  كان صابرا  ميتسبا  علل قدر ا .  ط ن خير منقيزن  متص
 { البسيط}. فاليزن والصبر للجمي  ولي  فرديا، مرات  4المتكلمين  

برُّ تُّلقينا     ف ّنا قُّرُّ نا األُّسل يُّومُّ النُّول ساوُّرا   مُّكتوبُّة  وُّ ُّ ُّ نا الصُّ
 (1) 

وترسي  ما يرمي فلي    وه   األمور المنوعة التي  كرها  سهمت في فيصان
 .  كان لها  بله األدر في التادير علل من ي اطبهم، من  فكار ور ل

 

  .146الديوان،   (1)
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 :الخاتهر
ييم فن ديوان  ، تناولت الدراسة اليديم عن الترام الديني عند ابن زيدون

وقد جا  الترام الديني  ، الشاعر اشتمن علل كدير من م اهر ه ا الترام الديني
التي عايشها الشاعر و درت في ييات  فو  ها التو يا   معبرا  عن كدير من األمور

وتم تناولها ، وتنوعت وتعددت الم اهر الترادية التي است دمها الشاعر، ال م  بها
 .  تيلي   وت سيرا  وبيان ما فيها من جمان  و نق  

 : وخ صب إلن النتااج التالير
 يا اإلبداعي بما  التو ويسن تو ي   ، شد  ارتباط ابن زيدون بالترام الديني -1

 . يتناسب م   يدام عصر 
وفي  ل  تاكيد ، مع م  بيات الدراسة جا ت مرتبطة بغرضي المدح والغزن -2

علل  ن  ال تعارا بين الموروم الديني وجمي  األخراا الشعرية و اصة 
بداع ، الغزن  . فاألمر في  ل  يعود فلل براعة الشاعر وا 

، عمي  بالغيبيات وممارسة للعبادات  يمانتمت  ابن زيدون بعقيد  صافية وا   -3
 . اتضح  ل  من   ن األبيات التي  كرها في ه   الموضوعات 

،  تيدم ابن زيدون عن المناسبات الدينية المعروفة كالجم  ورمضان واألعياد  -4
ولم يتعرا لما هو خير مالوا كالمدامح النبوية ألن  ي هر  نها لم تكن  

 .  منتشر  في عصر 
االقتبا  من القرآن الكريم واليديم النبول الشريا بما تواف  دون   كدر ابن زي -5

 .  مع  ييات  االجتماعية والسياسية بن يتل العاط ية
ت و  الشاعر في تو يا المصطليات العلمية وو  ها مما دن علل مقدر    -6

 . شعرية وتمكن علمي في العلوم التي  كرها
مم م  الش صية الترادية يت الش صيات الدينية والتاري ية  درت الن  بما  -7

 . والش صية المعاصر  للشاعر
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األمور التي يتميور يولها الترام الديني عند ابن زيدون تدور يون ع قات  -8
 . الشاعر باليكام وعشق  وخرام 

 : التوصياب
كما  بد  ابن زيدون في تو يا الطبيعة واليب في  شعار   بد  ك ل  في   -1

 . ي ا  في ه ا المجانيكن ضعفلم ، تو يا الترام الديني
ضرور  االلت ات فلل شعر ابن زيدون فهو مكنز دقافي ولغول وديني واجتماعي   -2

 .  وسياسي
 .  يم البايدين علل استج   ما في شعر ابن زيدون من فبداعات متنوعة -3
فجرا  دراسات ممادلة عن ابن زيدون في الجانب السياسي و اصة ما يتعل    -4

 .  بالوشا 
الجماليات عند ابن زيدون و اصة فيما يا ن ضع   في  مدن  فبراز  الدعو  فلل   -5

 .  الترام الديني
 .  المزاوجة بين الترام والواق  ال ل يعيش  الشاعر ومدل يسن تو ي   ل  -6
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