
 
 
 
 
 

 
األساسية التي يعبـر   ال شك أن الموسيقا تمثل روح الشعر وجوهره وهي احدى المقومات  

من خاللها الشعراء عن افكارهم ومشاعرهم وخلجات نفوسهم . بل اننا ال نبالغ اذا قلنا إن الموسـيقا  
في الشعر هي سبب من األسباب الرئيسية في المحافظة عليه ووصوله إلينا، فكم من قصيدة خلـدت  

كتب لها الفناء بسبب ركاكـة  وذاع صيتها، بسبب جمال موسيقاها وروعتها، وكم من قصيدة ماتت و
  موسيقاها .
ومن هنا وجدت نفسي تميل ميالً شديداً إلى الكتابة عن الموسيقا في غزل ابن زيدون، هـذا    

الشاعر الكبير الذي عانى ما عانى بسبب حبه من جهة، وبسبب كثرة اعدائه من جهة اخرى . فهو لم 
خاللها بحب تلك االميرة الحسناء التي فتحـت  ينظم في الغزل اال ألنه عاش تجربة صادقة التظى من 

  مغاليق صدره، فأخذ يلهج بذكرها في مختلف اوقاته، بل حتى وهو سجين كسير .
ونظراً الهمية هذا الموضوع فإني بذلت عصارة جهدي في هذا البحـث، محـاوالً اظهـار      

  براعة ابن زيدون الشعرية وتجربته العميقة في هذا المجال .
بحثي هذا على غزل ابن زيدون الذاتي المحسوس، متجاوزاً غزله التقليـدي  وقد ركزت في   

الذي جاء في مقدمات بعض قصائده، والذي اراد فيه مجاراة المشارقة ومن قـبلهم . وال ريـب أن   
السبب في ذلك إنما يعود الى أن غزل الشاعر الذاتي كان أكثر صدقاً من غزلـه االخـر التقليـدي،    

  ن هو السبب الرئيس في ابداع الشاعر .وصدق الفن أياً كا
 :زيدون ، نصل الى النتائج  اآلتيةبعد هذه الوقفة الطويلة مع الموسيقا في غزل ابن 

عاش ابن زيدون حياة متقلبة وغير مستقرة أسهمت بشكل كبير في ظهـور ايقاعاتـه الموسـيقية     - ١
  ة ، وغزله بصورة خاصة .المعبرة التي أطلقها من خالل أشعاره التي وصلت الينا بصورة عام
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برع ابن زيدون أيما براعة في تصوير حاله وهو عاشق محب يأبى بشدة نسيان ماضيه السعيد ،  - ٢
  مع استحضار واقعة االليم بأروع القصائد المشحونة بالموسيقا العذبة الشجية .

اعر أكثـر  استعمل الشاعر بحوراً عديدة في غزله كان على رأسها البحر البسيط ، الذي وظفه الش - ٣
 من غيره للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه، بسبب دقة ايقاعه وجزالة موسيقاه .

ان الشاعر وفق توفيقاً كبيراً في استعماله للبحور العروضية تامة ومجزوءة وكان ذلك نابعا مـن   - ٤
 حالته الشعورية التي استدعت النظم في تلك البحور .
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By the name of Allah the most gracious and merciful . 
The music in poetry represent important side of its formation and a strong 

pillar from its presents pillars.for this reason and because of importance so I 
prefere to show the influence of music and rhythm through agreat poet ,who 
lives on Andlos and has influence on it. Te his poet is Ibn Zaidwon ,he is the 
lovely poet who has a true love experience that effected on his poem generally. 

The reaserch is divided into introducation ,three topics and conclusion . 
The introduction include a brief biography about the poet Ibn Zaidwon. 
The three topics include: 
First topic includes the effect of meters on Ibn Zaidwon love poetry. 
Second topic includes the effect of rhymes on Ibn Zaidwon love poetry. 
Third topic includes the effect of inner music on Ibn Zaidwon love poetry. 
Conclusion. 
The research shows the following: 

1. 1.Ibn Zaidwon lives unstable life which contribute greatly on the 
emergence of his beautiful musical rhythm. 

2. 2.Ibn Zaidwon used many verses in his love poetry specially the simple 
verse , which he used it express his feelings and sense.     3.The poet 
success in using the prosody :the compelet and divided which suitable with 
the feeling condition of the poet. 

3. 4.The rhyme that the poet used is linked to his subject (love poetry).It was 
simple ,clear and without ambiguity. 

4. 5.The poet success in connecting the inner rythm to surve the sense of love 
poetry and to ascend his poem into immortality. 
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد وعلى آلـه    

  وصحبه االطهار أجمعين .
 األساسيةقا تمثل روح الشعر وجوهره وهي احدى المقومات ال شك أن الموسي  

نفوسهم . بـل اننـا ال    افكارهم ومشاعرهم وخلجاتالتي يعبر من خاللها الشعراء عن 
الرئيسية في المحافظة عليـه   األسبابنبالغ اذا قلنا إن الموسيقا في الشعر هي سبب من 

، جمال موسيقاها وروعتهـا بسبب ، فكم من قصيدة خلدت وذاع صيتها، ووصوله إلينا
  وكم من قصيدة ماتت وكتب لها الفناء بسبب ركاكة موسيقاها .

الكتابة عن الموسيقا في غزل ابـن   إلىومن هنا وجدت نفسي تميل ميالً شديداً   
وبسـبب كثـرة   ، هذا الشاعر الكبير الذي عانى ما عانى بسبب حبه من جهـة ، زيدون

ي الغزل اال ألنه عاش تجربة صادقة التظى من اعدائه من جهة اخرى . فهو لم ينظم ف
فأخذ يلهج بـذكرها فـي   ، خاللها بحب تلك االميرة الحسناء التي فتحت مغاليق صدره

  بل حتى وهو سجين كسير .، مختلف اوقاته
، ونظراً الهمية هذا الموضوع فإني بذلت عصارة جهـدي فـي هـذا البحـث      

  ربته العميقة في هذا المجال .محاوالً اظهار براعة ابن زيدون الشعرية وتج
، متجـاوزاً  لى غزل ابن زيدون الذاتي المحسـوس وقد ركزت في بحثي هذا ع  

والذي اراد فيه مجاراة المشـارقة  ، غزله التقليدي الذي جاء في مقدمات بعض قصائده
ومن قبلهم . وال ريب أن السبب في ذلك إنما يعود الى أن غزل الشاعر الـذاتي كـان   

وصدق الفن أياً كان هو السبب الرئيس في ابداع ، من غزله االخر التقليدي أكثر صدقاً
  الشاعر .
الذخيرة البن : أهمها، وقد اعتمدت في بحثي على جملة من المصادر والمراجع  

هــ) .  ١٠٤١ونفح الطيب للمقري التلمسـاني              (ت  ، هـ)٥٤٢بسام (ت 
بتحقيق محمـد سـيد    األولىابن زيدون  فضالً عن انني اعتمدت على طبعتين لديوان
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والثانية بتحقيق عبد اهللا سـنده وجـاءت فـي    ، كيالني وجاءت في التمهيد بشكل رئيس
  المباحث بصورة كبيرة .

ومن المراجع المهمة التي اعتمد عليها البحث هو كتـاب (موسـيقى الشـعر)      
فضـالً  ، سيقى الشعرومو اإليقاعكبيرة في مجال  أهميةالذي له  أنيس إبراهيمللدكتور 

كبيرة وعظيمة في  أهميةالتي لها  األخرىعن اعتماد البحث على المراجع العروضية 
  هذا الباب .

  وجاء البحث مقسماً على تمهيد وثالثة مباحث تنتهي بخاتمة .  
تناولت في التمهيد (نبذة عن حياة الشاعر ابن زيدون) ؛ لما في حياته من اثـر  

  الداخلية .الخارجية و إيقاعاتهفي 
  في غزل ابن زيدون) . األوزانالمبحث االول فتناول (اثر  أما

  .(اثر القوافي في غزل ابن زيدون) في حين تناول المبحث الثاني
  وكالهما يمثالن الموسيقا الخارجية في شعره الغزلي .

  أما المبحث الثالث واألخير فتحدث عن (أثر الموسيقا الداخلية في غزله) .  
  البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل اليها فيه . ثم انتهى  
وقد حصرت بحثي بتلك المباحث الثالث ؛ ألنها تمثل الدعامة الرئيسة للموسيقا   

الشعرية وااليقاع الشعري هذا من جانب . ومن جانب اخر فـإنني وجـدت الـدكتور    
على الـرغم مـن   ، ى الشعر)ابراهيم انيس يركز عليها تركيزاً كبيراً في كتابه (موسيق
  تعدد العناوين وتشعبها التي جاء بها هذا الكتاب المهم .

هذا فضالً عن انني وضعت نُصب عيني ما جاء به الدكتور ابراهيم انيس فـي    
كتابه المذكور ؛ لما لهذا الكتاب من اهمية كبيرة بالنسبة الى الدارسين والبـاحثين فـي   

  الشعر . مجال الدراسات االدبية والسيما
؛ ليسـتلهموا  سين وللعشاق االعفاء على حد سواءوقد كتبت بحثي للقراء والدار  

  فهل من معتبر ؟، منه الدروس والعبر
كما انني اتمنى ان يكون هذا البحث لبنة مـن لبنـات الدراسـات الموسـيقية     

  االيقاعية التي تحف الشعر بعين الرعاية واالهتمام وإبراز كوامن االبداع فيه .
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((هو احمد بن عبد اهللا بن احمد بن غالب بـن زيـدون المخزومـي . وبنـو       
. وقد ولد في الرصافة وهي من ضواحي قرطبـة  )١(بطن من بطون قريش)): مخزوم

وجـداولها  ، وحـدائقها الغنـاء  ، وامتازت هذه المدينة ببساتينها الفيحاء، هـ٣٩٤عام 
  .)٢(وكثرة طيورها وفواكهها، وجمال مناظرها الطبيعية، الصافية
((وكان ابـو  : فقال، وتحدث ابن بسام نقالً عن ابن حيان عن حياة ابن زيدون  

، وجاد شعره، وفَرع أدبه، الوليد من ابناء وجوه الفقهاء بقرطبة في ايام الجماعة والفتنة
. )٣(وهون عنده كل مطلـب)) ، فذهب به العجب كل مذهب، وانطلق لسانه، وعال شأنه

واسـع  ، ويذكر ايضاً ان والده كان من االدباء المعروفين في قرطبة فهو غزير المعرفة
. وقد تلقى ابن زيدون العلم عن الكثير من االساتذة كان مـن  )٤(كريم االخالق، الرواية

تـي  . ال)٥(وهو من اهل قرطبة، ابرزهم ابو بكر مسلم بن احمد بن افلح النحوي االديب
  .)٦(فساعدت الشاعر على االنكباب على العلم، كانت موئل االداب والعلوم في االندلس

قامت حكومة ابي الحـزم  ، هـ٤٢٢وبعد زوال حكم بني امية في قرطبة عام   
ابن جهور أحد ملوك الطوائف فاتصل به الشاعر طامعاً في الحصـول علـى الجـاه    

االنضمام الى الجماعة التـي تـآمرت    فآثر ابن زيدون، لكن ذلك لم يتحقق، والمنصب
وهـذا االمـر ال   . )٧(على ابي الحزم وحاولت اسقاطه من اجل ارجاع الحكم االمـوي 

فمن الطبيعـي  ، غرابة فيه ؛ اذ ما دام ان ابن زيدون كان يسعى الى الرياسة والمنصب
ان يميل الى االمويين الذين عرف عنهم تعصبهم للعرب على بقية االجناس االخـرى  

فكـان االمويـون يعـدون    ، التي كانت موجودة في االندلس من مواٍل وبربر وغيرهم
العرب مادة االسالم ؛ فمكنوهم من ارتقاء المناصب على حساب غيـرهم مـن فئـات    

  .)٨(المجتمع االندلسي
اذ تمكن ابن جهور ، إال ان حلم ابن زيدون في ارجاع الحكم االموي لم يتحقق  

. ومن هنـا بـدأت معانـاة    وقام بزج ابن زيدون في السجن، من اخماد تلك المؤامرة
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الشاعر التي ذكرها في قصائد عدة بث من خاللها همومه احزانه التـي ارهقتـه فـي    
  سجنه . وهذا ما سنراه فيما بعد .

وبعد فرار ابن زيدون من سجنه أخذ يطلب الشفاعة من ابن جهور دون جدوى   
هو ابن ابي الحزم . وقد كـان صـديقاً حميمـاً    الى ان تم له ذلك على يد ابي الوليد و

اذ تخذه شاعراً للبالط . ولـم  ، للشاعر والذي نال الشاعر في ظله فيما بعد منزلة سامية
بل عينه سفيراً له وكان هذا المنصب هو اعلى شأناً من عمل الوزير ؛ إذ ، يكتف بذلك

  .)٩(لقب ابن زيدون بعده بـ ((ذي الوزارتين))
نصب قد وفر البن زيدون فرصة االتصال بـالملوك واالمـراء   وكان هذا الم  
فضالً عن ذلك كان لهذا المنصب أثر كبير في حياة ابن زيدون االجتماعية ؛ ، االخرين

اذ وظفه الشاعر في الحصول على المتعة واللهو وإشباع رغبات نفسه التي مالت فـي  
  .)١٠(وقت من االوقات الى الملذات والشهوات

من سعة الجاه والمنصب التي نالها ابن زيدون فـي ظـل ابـي    وعلى الرغم   
انه لم يستطع المحافظة على هذه النعمة ؛ بسبب عدم اكتراثه ومباالته في اكثـر  ، الوليد

االحيان بعظم المسؤولية وشرف المنصب ويبدو ان ذلك كان سبباً رئيساً من االسـباب  
  حيله الى ((اشبيلية)).التي ادت فيما بعد الى عزل ابن زيدون من منصبه ور

وفي بالط المعتضد ملك اشبيلية وهو من ملوك الطوائف المعروفين عاش ابن   
واصبح وزيراً للمعتضد وكثرت مدائحه فيه وهذا ما اشـار اليـه   ، زيدون عيشة رغيدة

((.. ولم يبعد في ذلك من التهافت في الترقي لبعد الهمة، فهوى عمـا  : ابن حيان بقوله
ونزل في كنفـه ، صاحب اشبيلية، اجتذبه الى ذلك فهاجر عن وطنه اليه قليل إلى عباد ،

ويسفر له في مهم رسائله على حال ، يجالسه في خلواته، وصار من خواصه وصحابته
. وعلينا ان )١١(من التوسعة . وكان ذهابه الى عباد سنة احدى واربعين وأربعمائة ..))

ذكرهم في بعض اشعاره ورسائله التـي   نذكر هنا ان حساد ابن زيدون وأعداءه الذين
السـيما  ، لم يتركوه حتى وهو بعيد عن قرطبة فسعوا الى الخالص منـه ، وصلت الينا

اذ سـعى هـؤالء   ، هـ ومجيء ابنه المعتمد الـى الحكـم  ٤٦١بعد وفاة المعتضد سنة 
م الحاقدون الى االيقاع ما بين ابن زيدون وصديقه الحميم المعتمد بن عباد من خالل بثه
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زوراً وبهتاناً إشاعة مفادها أن الشاعر حرض المعتضد قبل وفاته على قتل ابن المعتمد 
إال ان محاولتهم تلك باءت بالفشل الذريع ؛ وذلك ان المعتمد كشـف كـذبهم   ، او سجنه
  . )١٢(وخداعهم
وال بد لي وانا اتحدث عن حياة ابن زيدون من ان اشير الى حدث مهم وكبيـر    

، التي كانت باعثاً مهماً وسبباً رئيسـاً فـي   )١٣(أال وهو عالقته بوالدةفي حياة الشاعر 
  شهرة ابن زيدون الى يومنا هذا .

وسنرى ، وقد عرف ابن زيدون بحبه لهذه المرأة فاوالها جانباً كبيراً من شعره  
  وذلك من خالل ايقاعاته المؤثرة .، ذلك بشكل واضح في الصفحات القادمة من البحث

ايات ان والدة عرفت بجمالها وتحررها ال سيما بعد مقتـل والـدها   وتذكر الرو  
  ]: [من الوافرفمما نسب اليها انها كتبت على احد عاتقي ثوبها، ونكبته

ــاِلي عللم ــلُح ــا واِهللا أص   َأنَ
  

  وأمشــي مشْــيتيِ وأتيــه تيهــا  
  

  وكتبت على االخر :
  وأمكن عاشقي من صحنِ خَدي

  

  ا وُأعشْـتَهِيهي نلَتي مي قُب١٤(ط(  
  

علـى  ، وإذا صح ذلك فان والدة هذه كانت على درجة كبيرة مـن الالمبـاالة  
السيما ان ابن بسام نفسه ، الرغم من عدم وجود دليل كاف على نسبة هذين البيتين اليها

والـى  ، وأبرُأ الى اهللا من عهدة ناقليه، فقال ((هكذا وجدت هذا الخبر، قد شكك في ذلك
  . )١٥(االدب من غلط النقل إن كان وقع فيه))

فإن مما الشك فيه ان شاعرنا ابن زيدون قد ، وسواء قالت والدة ذلك او لم تقله  
اعجب ايما اعجاب بهذه االميرة الشاعرة واالمر تجاوز ذلك الى ان وصل الى الحـب  

  ر والدة .والعشق الذي صوره الشاعر بصدق في قصائده التي قلما خال منها ذك
أي بعـد زوال الدولـة   ، هـ٤٢٢وقد بدأت عالقة ابن زيدون بوالدة بعد سنة   

. إال ان هذه العالقة لم يكتب ) ١٦(االموية وكانت تبلغ من العمر حوالي الثامنة والثالثين
اذ سرعان ما تحولت الى جفاء وقطيعة ؛ بسبب تصرفات ابن زيدون العبثية ، لها البقاء

، عر حبيبته حينما مال قلبه في موقف من المواقف الى جاريتها عتبةوعدم مباالته بمشا
قد ، فضالً عن ذلك ان ظهور الوزير ابن عبدوس ومنافسته البن زيدون في حب والدة



 

 

٤٢  

 

  

وذلك حينما شهر الشاعر بوالدة في رسـالته الهزليـة   ، اثار فجوة عميقة بين الحبيبين
الدة . فكان من الطبيعي بعـد هـذا أن   التي كتبها الى غريمه ابن عبدوس على لسان و

  . )١٧(الذي عرف بوالئه لها حتى في اواخر حياتها، تتركه وتميل الى ابن عبدوس
ومن ابرز المؤلفات التي تركها ابن زيدون ووصلت الينا هو شعره الذي ضمه   

: فضالً عن مؤلفاته النثرية التي تمثلت برسائله التي كتبها ومـن ابرزهـا  ، ديوان كبير
الرسالة الهزلية)) التي كتبها على لسان والدة الى غريمه ابن   عبـدوس . وكـذلك   ((

((الرسالة الجدية)) التي كتبها وهو في السجن يستعطف بها ابا الحـزم بـن جهـور .    
، وكذلك رسالته الى ابي بكر مسلم التي شرح فيها ما لقيه من تضـييق فـي السـجن   

  . )١٨(وكذلك اجراءات محاكمته
وذكر المقري مؤلفاً اخر البن زيدون لم يذكره احد غيره هو كتـاب ((التبيـين     

في خلفاء بني امية باالندلس)) وهو على غرار كتاب ((التعيين في خلفـاء المشـرق))   
  . )١٩(للمسعودي
وأخيراً يتضح مما تقدم أن ابن زيدون كان ذا ثقافة عالية وسعة نظر مكنته من   

ان الشاعر عاش حياة متقلبة وغير مستقرة ما بين العـيش   كما يتضح، ارتقاء المناصب
وبين معاناة الهموم واالحزان وذلـك بـين   ، الرغيد في ظل الرياسة والقصور والملوك

جدران السجن من جهة وفقدانه لحبيبته والدة من جهة اخـرى التـي احبهـا بصـدق     
  في اشبيلية .هـ ٤٦٣واستمر يذكرها في شعره معظم ايام حياته الى ان توفي سنة 

وسنلحظ في المباحث القادمة من البحث كيف اثرت هذه الحياة التي عاشها ابن   
  .مسها بشكل واضح في اثناء االبياتزيدون في ايقاعات شعره الغزلي حتى اننا نكاد نل
 

 
مهما من اركـان الفـن   وركناً ، الشك أن الوزن يمثل مع القافية دعامة رئيسة  

والتـي  ، الشعري . ومن خاللها تتجلى تلك الموسيقا العذبة التي تنبث في اثنائها االبيات
  اصطلح النقاد والدارسون على تسميتها بـ(الموسيقا الشعرية) أو (االيقاع الشعري) .



 

 

٤٣ 

 

  

ويتضح أثر الموسيقا المهم في انها ((تزيد من انتباهنا وتضفي علـى الكلمـات     
وتجعلنا نحس بمعانيه كأنما تمثل امام اعيننا تمثيالً عمليـاً واقعيـاً .   ، وق حياتهاحياة ف

وتجعله مصقوالً مهـذباً  ، هذا الى انها تهب الكالم مظهراً من مظاهر العظمة والجالل
تصل معانيه الى القلب بمجرد سماعه . وكل هذا مما يثير منا الرغبـة فـي قراءتـه    

  .)٢٠(مراراً وتكراراً)) وانشاده وترديد هذا االنشاد
وعده النقـاد القـدماء   ، ويمثل الوزن الموسيقا الخارجية في النصوص الشعرية  

وهو مشتمل على القافيـة وجالـب لهـا    ، ((اعظم اركان الشعر واوالها به خصوصية
وقد ال يكون ، إال أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيباً في التقفية ال في الوزن، ضرورة

. وهذا يدل على ان الوزن يكسب الشـعر قيمـة   ) ٢١(المخمسات وما شاكلها))عيباً نحو 
اذ ((ان الوزن يعد من بين ، من خالل ارتباطه باللغة الشعرية ارتباطاً وثيقاً، فنية عالية

وذلك لكونه يضطلع بوظيفة التنظـيم الجمـالي   ، المداخل االولية لمقاربة اللغة الشعرية
  . )٢٢(داخل القصيدة))

، عمنا النظر في شعر ابن زيدون الغزلي لوجدناه يستعمل بحوراً متعـددة ولو ان  
اال ان المالحظ ان الشاعر ابن زيدون قد مال الى استعمال البحر البسيط فـي اغلـب   

السيما مطوالته الغزلية التي ذاع صيته من خاللها وعـرف بشـاعر   ، اشعاره الغزلية
  الغزل في االندلس .

نابع من صالحية هذا ، ر لهذا البحر هو اختيار فطريوال شك ان اختيار الشاع  
فضالً عن انـه بحـر يصـلح    ، البحر في استيفاء االيقاعات الالزمة لغزل ابن زيدون

التي يتطلبها غرض الغزل . وقد وضع الدكتور ابـراهيم  ، )٢٣(للتعبير عن معاني الرقة
للتدليل ، للبحر الكامل انيس هذا البحر في المرتبة الثانية من حيث نسبة الشيوع مالزماً

فضـالً عـن ان اذان النـاس قـد     ، على ان الشعراء العرب اكثروا من النظم فيهمـا 
ومن جانب اخر فان ابن زيدون قد بث في تغزله بـوالدة  ، . هذا من جانب )٢٤(آلفتهما

همومه واحزانه ومعاني التعبير عن الفراق واليأس من اللقاء . وهذا بال شـك يتطلـب   
  ستعمال بحر يتسم بالمقاطع الطويلة النفس مثل البحر البسيط .من الشاعر ا



 

 

٤٤  

 

  

التي نظمها علـى  ، ومن اشهر قصائد ابن زيدون الغزلية هي نونيته المعروفة  
  ]من البسيط[ : البحر البسيط والتي يقول فيها

  أضحى التَّنَائي بديالً من تَدانينـا 
 

  ونَاب عن طيبِ لُقْيانَـا تَجافينـا    
 

  أالَّ وقد حان صبح البينِ صـبحنَا  
 

ـَا        حين فَقَـام بِنَا ِللْحـينِ نَاعينـ
 

 ـهِماحزنَا بِانْتيلْبِسغُ الملبم ـنم  
 

  حزنَاً مع الدهرِ الْ يبلَـى ويبلينَـا    
 

  أن الزمان الَّذي مازاَل يضـحكُنَا 
 

  )٢٥(قُربِهِم قَد عـاد يبكينَـاُأنْساً بِ  
 

فالشاعر العاشق هنا يبدو حزيناً متحسراً على ايامه الماضية التي قضاها مـع  
وانفاسه في هذه المقدمة تعبر عن صدق المشاعر ولوعـة الفـراق الممتزجـة    ، والدة

  بالحنين .
ويجيد الشاعر في موضع آخر من القصيدة في توظيف ايقاعات البسيط لخدمة 

  ]من البسيط[ : فيقول، عاطفته المشبوبة
  إذْ جانب العيشِ طَلْقٌ من تَألُّفنَا

 

  ومربع الَّلهوِ صاف مـن تَصـافينَا    
 

  وإذْ هصرنَا فُنُون الوصِل دانيةً
 

  ا فَجطَـافُهنَــا قا شَيم نْـهنَا منَي  
 

  ِليسقَ عهدكُم عهد السرورِ فَما
 

  كُنْتُـم ألرواحنَــا إالَّ رياحينَــا     
 

  الْ تَحسبوا نَْأيكُم عنَّـا يغَيرنَـا  
 

  َأن طَالَما غَير النَّــْأي المحبينَـا    
 

  بـدالً  واِهللا ما طَلَبـتْ أهواُؤنَـا  
 

  )٢٦(منْكُم وال انْصرفَتْ عنْكُم َأمانينَا  
 

وهنا نجد جمال االيقاع الذي وفرته مقاطع البسيط الممزوجة بالطبيعة االندلسية 
، فضالً عن طول النفس الذي تميز به الشاعر . وهذا االمر ليس غريباً علينـا ، الخالبة

يتخير وزناً طويالً كثير المقاطع يصب فيه من إذ ((إن الشاعر في حالة اليأس والجزع 
. وابن زيدون في عموم قصيدته النونية يبـث  )٢٧(اشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه))

  في اثناء ابياته حزنه العميق وحنينه الى ماضيه التليد .
نجده يستحضر البسـيط مـن اجـل    ، وفي مقطوعة غزلية اخرى البن زيدون

  ]من البسيط: [فيقول ،ايصال معانيه الى المتلقي
  يا مخْجَِل الغُصنِ الفَنْنَـانِ إن خَطَـرا   

 

  وفَاضح الرشَأ الوسـنَانِ إن نَظَــرا     
 



 

 

٤٥ 

 

  

  ــبجع شَْأنُـه ـبحنِّي مم كيفْدي  
 

  ما جِْئـتَ بِالذَّنْبِ إالّ جـاء مــعتَذرا    
 

نتُ مرا استَشْعم نْكنْجِني مي ذَرٍ لَمح  
 

  هيهاتَ كَيد الهوى يستَهـلك الحـذَرا   
 

  مـا كان حبـك إالَّ فتْنَـةً قُــدرتْ  
 

  )٢٨(هْل يستَطيع الفَتَى َأن يدفَع القَدرا؟  
 

إال إن جمال النظم ودقة االيقاع نراه واضحاً جلياً ايضاً في قافية ابن زيـدون  
  :  على البحر البسيط، وفيها يقول نظمها ايضاًالتي ، المشهورة
  من البسيط][

  إنِّي ذَكَرتُك بِالزهـراء مشْتَاقَــا 
 

  واُألفْقُ طَلْقٌ ومرأى األرضِ قَد راقَـا   
 

هـاِئلـالٌْل في أصمِ اعتـِي   وِللنَّس
 

  كَـَأنَّـه رقَّ ِلـي فَاعتَـلَّ إشْفَاقَــا   
 

 ضوالرومتَسبم يضالف اِئهم نع  
 

  كَما شَقَقْتَ عـنِ الّلَبات أطْواقَـــا   
 

ـْصرمتْ    يوم كَأيامِ لَذَّات لَنَـا انـ
 

  بِتْنَا لَـها حين نَـام الدهر ســراقَا   
 

  نَلْهو بِما يستَميـُل العَين من زهرٍ
 

  هيى فاَل النَّدنَاقَا جاَل أعـتَّى م٢٩(ح(  
 

يبدو الشاعر في مقدمة قصيدته هذه اكثر تفاؤالً بلقاء محبوبته {والدة} بعكـس  
فكـأن الطبيعـة   ، فنراه يعكس ذلك في الفاظه المنصهرة مـع الطبيعـة  ، نونيته السابقة

  االندلسية والمحبوبة صنوان ال يفترقان .
عند الشاعر حين يدرك صـعوبة   إال إن هذا التفاؤل سرعان ما يذهب ويتالشى

  ]من البسيط: [فنراه يقول، اللقاء
  كُــمــقَّ ذكْرـاً عاُهللا قَلْب كَّـنالْ س  

 

  فَلَم يطر بِجنَاحِ الشَّـوق خَفَّاقَـا    
 

  لَو شَاء حملي نَسيم الصبحِ حين سرى
 

  وافَاكُم بِفَتى أضنَاه مـا الْقَــى    
 

 نَا بِكُــمعمي جـنَى ففَّى المو كَان لَو  
 

  لَكَان من أكْرمِ االَّيـامِ أخْالْقَــا    
 

....................................  
  

  ...............................  
  

 كُـــمدهــا كُنَّـا ِلعم دمأح فَاآلن  
 

  )٣٠(سلَوتُم وبقينَا نَحن عشَّاقَــا   
 

فأنت ترى كيف استعمل الشاعر (لو) الممتنعة ووظفها مـع مقـاطع البسـيط    
على الرغم من استمرار حبـه  ، وللداللة على يأس الشاعر من لقاء حبيبته، لخدمة نصه

  لها .



 

 

٤٦  

 

  

، وبعد هذا نحن نرى ان الشاعر قد وفق توفيقاً كبيراً في اختياره لبحر البسـيط 
نفوس السامعين . فكان هذا البحر يستحق ان يكون  من اجل تخليد مشاعره والتأثير في

في المرتبة االولى من بين األبحر التي استعملها ابن زيدون واجاد فيها فـي غـرض   
  الغزل .

الـذي  ، ويأتي بعد البسيط من حيث المرتبة في غزل ابن زيدون البحر الـوافر 
  يقول :فنراه ، اتسعت ايقاعاته ايضاً الحتواء عاطفة ابن زيدون الحزينة

  ]من الوافر[
  أيوحشُني الزمان وَأنْتَ ُأنْسي 

 

  ويظْلم ِلي النَّهار وَأنْتَ شَمسي ؟  
 

  واغْرِس في محبتك األمـاني  
 

  فَأجني الموتَ من ثَمرات غَرسي  
 

  ظُلْماً بِبخْــسِ وبِعـتَ مـودتي        لَقَد جازيتَ غَدراً عن وفَـائي 
 

  )٣١(فَديتُك من مكَـارِهه بِنَفْـسي       ولَو أن الزمان أطَاع حكْمـي 
 

بسبب استعمال الشاعر لهـذا  ، فنحن نجد صفاء االيقاع واضحاً في هذه االبيات
  البحر الذي يتميز بصفائه ووفرة اجزائه .

، بحر من اجـل تقويـة معانيـه   وفي مكان آخر يستعمل الشاعر العاشق هذا ال
  ]من الوافر: [فيقول

  سأحفَظُ فيك ما ضـيعت منِّــي         ثقي بِـي يـا معذِّبتـي فَإنِّـي
 

  وإن أصبحت قَد أرضيت قَومـاً 
 

  بِسخْطي لَم يكُن ذَا فيـك ظَنِّــي    
 

  وهْل قَلْب كَقَلْبِك في ضلُوعــي 
 

  )٣٢(فَأسلُو عنْك حين سلَوت عنِّي؟  
 

وتبدو انفاسه بطيئة ؛ بسبب حالتـه النفسـية   ، فعاطفة الشاعر هنا حزينة معذبة
فجاءت نغمة االنشاد هنا بطيئة حاسمة تبعاً لحزنـه ويأسـه .   ، التي دعته الى االنفعال

  . )٣٣(العاطفة والوزنوهذا ما قرره الدكتور ابراهيم انيس واثبته حين ربط ما بين 
والذي افاد منه الشاعر بشكل كبيـر  ، ويحتل المتقارب المرحلة الثالثة من غزله

  ]من المتقارب[  : فنراه يقول، في تنمية ايقاعه الخارجي
  لَقَد فُقْتَ في الحسنِ بـدر الكَمـالِ         لَِئن كُنْتَ في السن ترب الهِـالْلِ 

 



 

 

٤٧ 

 

  

  دنُو المكَــانِ بِبعــد الــمناَلِ          نَكَّد الـحظَّ فـــي أما والَّذي 
 

 اكــوـي هاعوي دلَّـغَتْنب لَقَد  
 

  إلَى غَاية ما جــرتْ ِلـي بِبـالِ     
 

  فَقُْل ِللْهوى يجرِ مْلء العنَــانِ 
 

  )٣٤(فَميدان قَلْبِي رحيـب المجـالِ    
 

في توظيف هذا البحر من اجل ايصال معانيـه بسالسـة   فالشاعر المحب برع 
مستمداً ذلك من ثقافته العالية التي مكنته من انهاء وزنـه بالتفعيلـة الكاملـة    ، وعذوبة
(لُنوفَع) ،على الرغم من ان الشـائع والمسـتحب   ، وجعلها مستحسنة تطرب لها االذان

  . )٣٥(على المتقاربعند الشعراء استعمال (فَعو) عند انتهائهم من النظم 
فنـرى الشـاعر   ، وياتي الكامل في المرتبة الرابعة في غزل ابن زيدون الذاتي

يسخر كل االمكانيات التي يتسم بها هذا البحر من اجل التعبير عن مـدى حبـه لتلـك    
  ]من الكامل: [فنجده يقول، التي ادمت قلبه ووجدانه معاً، المرأة

 اكـوسـةَ الـميقب ـََي   أهدي إل
 

    اكأر دـوخْـالً بِعالْ تُظْـهِرِي ب  
 

  فَلَعلَّ نَفْـسي أن ينَفِّس ساعـةً
 

   ِل فَــاكقَبِل الـمنْهـا بِتَقْبِيع  
 

 هنَــاءس نَـاهى ساراً بكَبا كَوي  
 

   لى اَألفْـالكع بِه روى القُصهتُز  
 

  قَرتْ وفَازتْ بِالخَطيرِ من المنَى
 

  ا فَتَـراكظَـهلَح تُقَلِّب ني٣٦(ع(  
 

فهو يرسم صورة جميلة لمشاعره الصادقة من خالل (عود االراك) هذا النبات 
فمع مقاطع الكامل الرصينة يتجلى هذا الحب السرمدي الـدائم  ، المبارك الطيب الرائحة

لمباشر ينبثق ذلك النور المتوهج من قلب عاشق وِله مثل ابـن  . ومع اسلوب الخطاب ا
  زيدون .

تمثل لالبحر السابقة اهمية خاصة في غزل ابن زيدون ؛ لما تحمله من ايقـاع  
مؤثر ومقاطع طويلة وتنغيم صوتي عذب . واستعمل الشاعر ابحـراً اخـرى ال تقـل    

  . )٣٧(يع والرمل والخفيف)(الطويل والمجتث والسر: وهي مكملة لها مثل، اهمية عنها
(مجزوء الرمل ومجـزوء الكامـل   : هذا فضالً عن استعماله للمجزوءات مثل
  . )٣٨(ومخلع البسيط ومجزوء الرجز ومجزوء الخفيف)



 

 

٤٨  

 

  

علـى  ، فنلحظ ان البحر الطويل جاء في المرتبة الخامسة في غزل ابن زيدون
. وهو )٣٩(العربي القديم))الرغم من ان هذا البحر نظم عليه ((ما يقرب من ثلث الشعر 

وهي نسبة ليست كبيـرة اذا مـا قورنـت    ، اليمثل سوى اربع قصائد من غزله الحسي
بغيره من االبحر ؛ وقد يكون السبب في ذلك ان حالته النفسية كانت تستدعي النظم في 

وبما يتالءم مع غرض الغزل الذي اراد الشاعر من خاللـه  ، بحور اخرى اكثر ايقاعية
، وانما اراد خلق صـورة موسـيقية معبـرة   ، ير عن حالته الشعورية فحسبليس التعب

  ترجمتها تلك االوزان الطويلة النفس التي اجاد فيها وابدع .
وال بد لنا هنا من ان ننبه على أن ابن زيدون نظم في نوع آخر من الغزل هو 

ه لبـرودة  والذي آثرنا تجنب ذكر، الغزل التقليدي الذي جاء في صدر قصائده المدحية
  .)٤٠(عاطفته وابتعاده عن صدق المشاعر المتمثلة بالحب المتبادل ما بين الرجل والمرأة

وبعد هذا كله البد من أن نثبت في بحثنا هذا نسبة االبحر التي اعتمدها الشاعر 
في غزله ؛ لنعرف أي االبحر كانت هي االقرب الى نفسه من غيرهـا . مـع ايماننـا    
العميق بأن تحويل النصوص الشعرية الى ما يشبه الجداول الرياضية هو أمـر غيـر   

بل إننا سنقضي على ، االدب من حيث ال ندري صحيح ؛ الننا إذا فعلنا ذلك فإننا سنقتل
  االديب نفسه ؛ ألننا بذلك نكون قد قولناه ما لم يرد أن   يقوله .

، ومع هذا فإننا سنورد الحقاً جدوالً توضيحياً للبحور المستعملة ونسبها المئوية
  معتمدين في ذلك على ما جاء به ابراهيم انيس من تأصيل في هذا الباب.

هل إن الشاعر كان : لسؤال باقياً يطرق االسماع واالذهان معاً وهوولكن يبقى ا
  ؟ور واالكثار منها أم لم يقصد ذلكقاصداً لإلتيان بهذه البح

ونقول هنا إنه ما من شك في ان الشاعر المجيد هو الذي ال يقصد شـعره بـل   
ب قـديماً  وهذا ما نجده لدى معظم الشعراء العـر ، يأتي به عفوياً قوياً أي ال يحضر له

  وحديثاً .
فاننا نكون قد اصلنا لما قلناه سابقاً مـن ان  ، واذا كان هذا االمر قائماً مسلَّماً به

افتراض إتيان الشاعر لبحرٍ معين دون غيره او حتى حرف دون آخر هو امر بـديهي  



 

 

٤٩ 

 

  

فجاء الدارسون والنقاد فيما بعد واكتشفوا مزية ، غير مقصود من دون تحضير سابق له
  بحر التي استعملها الشاعر دون غيرها . وهنا يكمن االبداع الشعري .تلك اال

اذن فان اإلتيان بعدد البحور المستعملة على سبيل توضيح ميزة تلـك البحـور   
وارتباطها بالحالة النفسية للشاعر هو امر شائع فـي الدراسـات القديمـة    ، على غيرها

ليل مثالً ربما ربط ما بـين االوزان  فالدكتور عز الدين اسماعيل يرى أن الخ، والحديثة
والحالة النفسية فوجد ((ان الشعراء حين يعبرون عن حاالت الحزن انما يعبرون عنها 
في االوزان الطويلة وانهم حينما يعبرون عن حاالت السرور والبهجة يختارون لـذلك  

  . )٤١())االوزان القصيرة
يتم في سـاعة االنفعـال   في حين يرى الدكتور ابراهيم انيس ((ان النظم حين 

. إال إن )٤٢(والى التقليل من االبيـات)) ، النفساني يميل عادة الى تخير البحور القصيرة
فنحن وجدنا في دراستنا هذه عن الموسيقا في غزل ابن زيدون ، ذلك ليس أمراً مطرداً

، ان الشاعر استعمل االوزان الطويلة على الرغم من انه كان في قمة االنفعال العاطفي
  وكيف ال وهو يتحدث عن تجربته الصادقة والتظائه بحرارة الغزل العنيف .

واليك اخي القارئ بعد هذا كله جدوالً احصائياً للبحور التي استعملها الشـاعر  
  في غزله مع نسبها المئوية مرتبة بحسب كثرتها وشيوعها :

 النسبة المئوية عدد ابياته في الديوان اسم البحر ت

 ٣٩,٨٠ ١٦٦ البسيطالبحر  ١

 ١١,٠٣ ٤٦ البحر الوافر ٢

 ٨,٦٣ ٣٦ البحر المتقارب ٣

 ٥,٩٩ ٢٥ البحر الكامل ٤

 ٥,٥١ ٢٣ البحر الطويل ٥

 ٤,٧٩ ٢٠ البحر المجتث ٦

 ٣,٨٣ ١٦ البحر السريع ٧

 ٢,٣٩ ١٠ البحر الرمل ٨

 ٢,٣٩ ١٠ البحر الخفيف ٩



 

 

٥٠  

 

  

البحر البسيط قد تربع علـى قمـة   من خالل الجدول السابق يتضح لنا جلياً ان 
االبحر التي استعملها الشاعر في غزله ؛ ويبدو أن السبب فـي ذلـك يعـود الـى ان     

الذي يتميز من غيره بجزالـة  ، الموقف الذي مر به الشاعر كان يتطلب مثل هذا البحر
  . )٤٣(فضالً عن صالحيته في الموضوعات الجدية، موسيقاه ودقة ايقاعه

. )٤٤(الدارسين القدماء من عده من اعلى البحـور درجـة   ويؤيد ذلك ان بعض
  . )٤٥(فضالً عن ان الدكتور عبد اهللا الطيب جعله من بحور االبهة والجاللة

اذن كل تلك الصفات التي اجتمعت فيه جعلت الشاعر بميله الفطري يسـتخدم  
  مثل هذا البحر الرصين بشكل كبير في غزله .

فيوضحه الجدول االتي ، ن االبحر في غزلهاما استعمال الشاعر للمجزوءات م
  بحسب كثرتها في شعره :

 النسبة المئوية عدد ابياته في الديوان اسم البحر ت

 ٧,٦٧ ٣٢ مجزوء الرمل ١

 ٥,٠٣ ٢١ مجزوء الكامل ٢

 ٠,٩٥ ٤ مخلع البسيط ٣

 ٠,٩٥ ٤ مجزوء الرجز ٤

 ٠,٩٥ ٤ مجزوء الخفيف ٥

هنا بشكل منفصل عن البحور ؛ بقصـد سـهولة    وقد آثرنا معالجة المجزوءات
وانسجاماً مع نظرة ابراهيم انـيس الـذي يـرى ضـرورة     ، االيضاح وايصال الفكرة

معالجتها عالجاً مستقالً على الرغم من ان اهـل العـروض تعـودوا معالجتهـا مـع      
  . )٤٦(بحورها

ن بعد هذه الوقفة االحصائية للبحور نصل اخيراً الى نتيجـة مهمـة مفادهـا ا   
الشاعر وفق في اختيار بحوره والتنويع فيها سواء كانت تامة او مجزوءة انسجاماً مـع  

  حالته الشعورية .
 



 

 

٥١ 

 

  

 
 

فاذا كان الوزن يمثل البناء الرصـين  ، تمثل القافية ركناً اساسياً ثانياً في الشعر
لبناء واعاله . ولطالما وجـدنا شـعراءنا يعنـون    فان القافية تمثل قمة ذلك ا، في البيت

  عناية فائقة بقوافيهم فيميلون الى تحسينها وتنميقها كأنها عروس البيت وسيدته .
ولو نظرنا الى القافية في اللغة لوجدنا ان من ابـرز معانيهـا هـو (مـَؤخَّر     

، تقفوا إثـر كـِل بيـت   اما القافية في الشعر فإنها سميت بهذا االسم ؛ ألنها ، )٤٧(العنُق)
  . )٤٨(وقد فضل ابن رشيق الرأي االول، وقال قوم ألنها تقفوا اخواتها

وال يسـمى  ، وألهمية القافية فإنها تعد ((شريكة الوزن في االختصاص بالشعر
  . )٤٩(شعراً حتى يكون له وزن وقافية))

 انها ((من آخر حـرف  –رحمه اهللا  –واختلف في تعريف القافية فيرى الخليل 
الى اول ساكن يليه من قبله مع الحرف الذي قبـل   –والبد ان يكون ساكناً  –في البيت 
  .)٥١(، في حين يرى االخفش ((ان القافية اخر كلمة في البيت)))٥٠(الساكن))

((ليست القافية اال عدة اصوات تتكـرر فـي   : اما الدكتور ابراهيم انيس فيقول
ررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسـيقى  وتك، اواخر االشطر او االبيات من القصيدة

  . )٥٢(الشعرية))
بحسـه البـارع    –رحمه اهللا  –وارى ان افضل من حدد لنا القافية هو الخليل 

  وذوقه الرفيع .
والقافية على نوعين اما مطلقة ذات روي متحرك وهي االكثـر شـيوعاً فـي    

رة بشكل واضـح فـي   فجاءت غزي، وقد افاد ابن زيدون منها في غزله، الشعر العربي
  ]من البسيط: [فنراه يقول، قصائده

  أذْكَرتَني سالفَ العيشِ الَّذي طَابا
 

  يا لَيتَ غَاِئب ذَاك العهد قَـد آبـا     
 

  إذْ نَحن في روضة ِللْوصِل نَعمها
 

  من السرورِ غَمام فَوقَهـا صـابا    
 

.................................    ..................................  
  كَم نَظْرة لَك في عيني علمتَ بِها 

 

  يوم الزيارة أن القَلْـب قَـد ذَابـا     
 



 

 

٥٢  

 

  

 كُمتقَامـاتي ِلطــاعُل ميطي قَلْب  
 

  فَإن ُأكَلِّفْه عـنْكُم سـلْوةً يــابى      
 

  بِنَصوحٍ من مــحبتكُم  ما تَوبتي
 

  )٥٣(الْ عذَّب اُهللا إالَّ عـاشقاً تَابـا   
 

، يـابى ، ذَابا، صابا، فنالحظ كيف استعمل الشاعر القافية ببراعة متمثلة في (آبا
موظفاً الف اإلطالق للتعبير عـن  ، تَابا) ؛ اذ جعلها تشعرنا بحرارة حبه وشوقه الكبير

  واصوات اكثر وقعاً في النفس .ايقاعات مدوية 
  من الوافر]: [واستعمل الشاعر هذه القافية ايضاً في قوله

  أتَهجرني وتَغْصبنـي كتَابِــي 
 

  وما في الحقِّ غَصبِي واجتنَـابي   
 

  أيجمُل أن ُأبِيحك محـض ودي  
 

  وأنْـتَ تَسومني سـوء العـذَابِ   
 

 تُكيـي فَدنوفَ دالطَّر تَغُض كَم  
 

  وكَم أدعوك من خَلْـف الحجـابِ    
 

  وكَم ِلي من فُـَؤادك بعد قُـربٍ 
 

  )٥٤(مكَان الشَّيبِ في نَفْسِ الكَعابِ  
 

وكيف جعل  القافية ، فانظر كيف عبر بقوافيه عن مرارة عيشه من دون حبيبته
  االيقاعات الشجية الممتزجة بنَفَس الحزن العميق .انهاراً متدفقة من 

  ]من البسيط: [وجاءت القافية المضمومة في قوله
  يا نَازِحاً وضمير القَلْبِ مثْـواه 

 

   الْهـواً أنْتَ مدبع اكنْيد تْكأنْس  
 

  ألْهتْك عنْه فُكَاهاتٌ تَلَـذُّ بِــها   
 

  اٍل مرِي بِبجي سفَلَي اهكْـرذ نْك  
 

  علَّ الَّلياِلي تُبقيني إلــى أمـلٍ  
 

  نَاهعم امواألي لَمعي ره٥٥(الـد(  
 

فكأن الشاعر يطلق االهات والزفرات من خالل قافيته المشحونة بـذكر حبـه   
  الصادق العميق .

ال وهي قليلة في الشعر العربـي  ، واما ان تكون القافية مقيدة أي ساكنة الروي
، . وقد اكد احد الدارسين ايضاً قلتها مقارنة بالقافية المطلقـة )٥٦(% فقط١٠تكاد تتجاوز 

معلالً لجوء الشعر اليها احياناً موصولة بالهاء الساكنة او يتخذ معها الردف او التأسيس 
  . )٥٧(من اجل جعلها اكثر وضوحاً في السمع

: ومن ذلك قولـه ، زيدونوجاءت القافية المقيدة في مواضع قليلة من غزل ابن 
  ]من مجزوء الكامل[



 

 

٥٣ 

 

  

ــذي  ــنِ الَّ ع ــلُو ــفَ الس كَي  
 

  مثْواه مـن قَلْبِـي الــسواد ؟     
 

   هــن سبِح بــو ـــلَك القُلُ م  
 

   ادـــي انْق ـــر ـــها إذَا أم   فَلَ
 

ـــ يتَفــم أس ــاجِرِي ك ــا ه ي  
 

  ــاد ــالْ ُأفَ ــك فَ   د الـــصبر عنْ
 

ـ   ــ بيي نـــم ــتَ ِل ثَيأال ر  
 

  )٥٨(تُ وحشْو مقْلَته السـهاد ؟   
 

، فاستعمال الشاعر هنا للقافية المقيدة بالسكون منح شعره بعض االيقاع المـؤثر 
فضالً عن ان الشاعر لو اسـتخدم القافيـة المطلقـة    ، وان كان نَفَس الشاعر يبدو قليالً

  لكانت ابياته اروع واجمل .
                                        :  فقال، الشاعر القافية المقيدة الساكنة في موضع اخرواستثمر 

  ]من مجزوء الرمل[  
ـــ مــذي ي ــدر الَّ ــا الب هأي  

 

ــْل   ــن تَأمـ ـــي مـ   ُأل عينَـ
 

ـ     حمــَل القَلْــب تَبارِيــ
 

ــلْ    ــي فَتَحمـ ــح التَّجنِّـ   ــ
 

ــٌل يمج رــب ــي ص ــيس ِل   ل
 

ـــجملْ    ــي أتَـ ــر أنِّـ   غَيـ
 

 ـــد ــم قَ ــْأس فَكَ ــم الْ ي   ثُ
 

ــلْ     َؤمي ــم ــر لَ ــَل أم ي٥٩(ن(  
 

فالشاعر كأنه تعمد االتيان بمثل هذه القافية من اجل تقييد كالمه وقصره علـى  
 فكأنه يوجه كالمه للمحبوب دون غيره . وكذلك فان استخدام الشاعر لالبيات، المحبوبة

  المدورة قد اضفى جمالية ايقاعية منبثة في اثناء ابياته .
اذن نخلص الى ان الشاعر نجح ايضاً في استعمال القافية سواء كانت مطلقـة  
او مقيدة مع توخيه الوضوح والدقة في االتيان بها بما يالئم غزله ؛ فهي سهلة بسـيطة  

  خالية من الغموض والتعقيد .
الروي فيجب علينا ان نوضح دور هذا الحـرف   ونظراً التصال القافية بحرف

الحرف (وقد عده االخفش (، التي غالباً ما تنسب اليه، الذي له اهمية كبيرة في القصائد
  . )٦٠(ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد))، الذي تبنى عليه القصيدة



 

 

٥٤  

 

  

، وقد استعمل ابن زيدون في شعره الغزلي احرف الروي بشكل متنوع ومتعدد
وبما يحقق لشـعره تلـك   ، متماشياً مع ما جاء به الشعراء السابقون له في هذا المجال

  الوحدة الصوتية التي يشكلها حرف الروي في نهاية االبيات .
، ومن ابرز حروف الروي التي استعملها الشاعر في غزله هو حرف    النون

ـ    د مـن االصـوات   الذي نسبت اليه نونية ابن زيدون . ويتميز هذا الحـرف بانـه يع
المجهورة ؛ لذا افاد الشاعر منه في اظهار ايقاعات قوية تسمع في نهاية ابياته . ومـن  

   ]من البسيط[ : ذلك قوله
 وقَدرك المعتَلي عن ذاك يغْنينَــا  لَسنَـا نُـسميك أجالالً وتَكْرِمـةً  

فَةفي ص رِكْتا شُومو تدإذا انْفَر سنَـافَحييـاً وتَباحضفُ إيصنَا الوب 

 والكَوثَرِ العذْبِ زقُّومـاً وغسلينَـا يا جنَّـةَ الخُلْد ُأبدلْنَا بِسدرتهــا

 )٦١(والسعد قَد غَض من أجفَانِ واشينَا كَأنَّنَا لَم نَبِتْ والـوصُل ثَاِلثُنَــا

جيداً لوجدنا ان حرف النون قد تكـرر لـيس فـي نهايتهـا      فلو تأملنا االبيات
وهذا شأن القصيدة بصورة عامة . ولعل الشاعر ، وانما تكرر بين ثنايا االبيات، فحسب

، قد ادرك بذوقه الفطري القيمة الجمالية وااليقاعية التي يحملها هذا الحرف فأكثر منـه 
ون سـلماً إليصـال فكرتـه الـى     وكأنه في شكواه من ألم الفراق جعل من ايقاعات الن

  القارئ .
الذي جاء منسجماً ، ومن حروف الروي التي شاعت في غزله هو حرف القاف

فضالً عـن كونـه مـن حـروف     ، مع غرض الغزل ؛ ألنه من االصوات المهموسة
االستعالء التي تتميز بالصوت القوي . ومن ابرز قصائده التي ضمت هذا الحرف هي 

  ]من البسيط: [التي قال فيها، قافيته المشهورة
 بكَـتْ ِلما بِي فَجاَل الدمع رقْراقـا كَـأن أعينَه إذْ عاينَتْ أرقي

 هنَابِتي ماحي ضتَألَّقَ ف دراقَا ونِ إشْريي العى فحالض نْهم اددفَاز 

 نَبه منْه الـصبح أحداقَـاوسنَـان  سرى ينَافحه نَيلُوفَر عبِـقٌ

 )٦٢(إليك لم يعد عنْها الصدر أن ضاقَا كُلٌّ يهيج لَنَـا ذكْرى تَشَوقنَا 



 

 

٥٥ 

 

  

الذي يتسم بالتأثير ، ومن الحروف التي استعملها الشاعر روياً هو حرف الحاء
  ]فرمن الوا[ : وهذا ما نجده في قوله، السيما حين يكون مكسوراً

  إلَيك من األنَامِ غَدا ارتيـاحي 
 

  وأنْت علَى الزمانِ مدى اقْتراحي  
 

..............................    .................................  
  وِلي أمٌل لَوِ الواشُون كَفُّــوا 

 

  ألطْلَع غَرسه ثَمــر النَّجــاحِ   
 

  يغْلبني عــدو وأعجب كَيفَ 
 

  رِضاك علَيه من أمضـى سـالْحِ    
 

  ولَما أن جلَتْك ِلي اخْتالْســاً 
 

  أكُفُّ الدهـرِ للْحينِ المتَـــاحِ   
 

  رأيتُ الشَّمس تَطلُع من نقَـابٍ 
 

  )٦٣(وغُصن البانِ يرفُُل في وِشَاحِ  
 

وخالصة القول ان اختيار الشاعر لحروف بعينها لتكون روياً البياته انما هـو  
، انتقاء فطري ينبع من احساسه العميق بالقيمة االيقاعية التي تجسدها تلـك الحـروف  

فضالً عن ان تلك االحرف جاءت متحدة مع القافية لتشكل لمن يقرؤها وحدة موسـيقية  
  ن بداية االبيات حتى نهايتها .عذبة وايقاعاً شجياً معبراً يتركز م

 
 

وهو ذو اهمية ، يعد االيقاع الداخلي الجزء المكمل لاليقاع الخارجي في الشعر
كبيرة في النص الشعري ؛ لذا اواله الشعراء جل اهتمامهم ورعوه بعنايتهم لكي يعبروا 

  فضالً عن تشكيلهم للصور الموسيقية المعبرة .، من خالله عن افكارهم ومشاعرهم
ومثلما عني الشعراء بهذا االيقاع وجدنا النقاد والبالغيين هم ايضـاً يجعلونـه   

((وبقوة التهدي الـى  : فهذا حازم القرطاجي يشير اليه بقوله، نصب اعينهم وهم يكتبون
وة . العبارات الحسنة يجتمع فـي العبـارات ان تكـون مسـتعذبة جزلـة ذات طـال      

  .)٦٤(فاالستعذاب فيها بحسن المواد والصيغ واالئتالف واالستعمال   المتوسط)) 
  :  اهمها، وللموسيقا الداخلية او االيقاع الداخلي اشكال متعددة

التكرار والجناس والطباق والتصدير . وللتكرار اهمية كبيرة في الشـعر فهـو   
، أي )٦٥(االلفاظ واثرهـا)) ((ضرب من ضروب النغم يترنم به الشاعر ليقوي به جرس 
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انه الحاح على جهة معينة في النص االدبي يهتم به الشاعر ليسلط الضوء على نقطـة  
  . )٦٦(تكون لها دالالت نفسية وفنية في القصيدة، حساسة في العبارة

والتكرار على انواع فمنه تكرار حرف او تكرار كلمة او تكرار جملة . فأمـا  
  ]من البسيط: [في غزل ابن زيدون، مثل قوله تكرار الحرف فقد شاع كثيراً

  فَهْل أرى الدهر يقْضينَا مساعفَةً
 

  منْه وإن لَم يكُـن غبـاً تَقَاضـينَا     
 

    اَهللا أنْشَـأه كَـأن لْـكم ـببير  
 

  مسكَاً وقَدر إنْشَـاء الـورى طينَـا     
 

  وتَوجـه أو صاغَه ورِقاً محضاً 
 

  )٦٧(من نَاصعِ التَّبرِ إبداعاً وتَحسينَا  
 ج

مما حقق للـنص جرسـاً   ، فالشاعر كرر حرف (النون) هنا ثالث عشرة مرة
هذا من جهة . ومن جهة اخرى فان الحالة النفسـية للشـاعر اسـتدعت    ، موسيقيا قوياً

وهـذا  ، دة بصورة عامـة حيث كان حزيناً معذباً اثناء نظمه للقصي، تكرار هذا الحرف
  الحرف ينسجم تماماً مع نغمة الحزن الموجودة فيها .

    :  مفيداً من ايقاعات هذا الحرف وذلك بقوله، وكرر الشاعر حرف (الالم)
  ]من البسيط[

  كَمـا تَشَاء فَقُْل ِلي لَستُ منْتَقـال
 

  الْ تَخْـشَ منِّي نسيانَاً وال بــدال   
 

  وكَيفَ ينْساك من لَم يدرِ بعدك ما 
 

  طَعم الحياة والْ بالبعد عنْك سال ؟  
 

  )٦٨(قَطَّعتَني شَغَفَاً أورثْتَني علَـالْ       َأتْلَفْتَنـي كَلَـفاً أبلَيتَنـي أسفَـاً
 

ايقاعيـة  فهذا التكرار الواسع لحرف (الالم) داخل النص اضفى عليـه لمسـة   
  متميزة جعلت القارئ او السامع له يشعر بها ويطرب اليها .

ومنه ، اما تكرار الكلمة فقد استعمله الشاعر ايضاً وان كان قليالً داخل موسيقاه
    ]من مجزوء الرمل: [قوله

  )٦٩(ن بغيبـــحاضراً حي       أى    ــن ينْــيا قَرِيباً حي

، مستعيناً بها في التعبير عن   حبـه ، على الظرفية اذ كرر كلمة (حين) الدالة
  فضالً عن جعل بيته اكثر ايقاعية .

    ]من المجتث: [وكرر الشاعر ايضاً كلمة بعينها في قوله
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ـيعـا قَاطبـاً حاصوي      ودـَل وبـالً حيـَل ص٧٠(د(  
كرار اعطى معنى وهذا الت، فنرى كيف كرر الشاعر كلمة (حبَل) في هذا البيت

  اضافياً للبيت وشحنة ال بأس بها من االيقاع .
اما تكرار الجملة فلم يستعمله ابن زيدون في غزله ؛ ولعلـه اكتفـى بتكـرار    

او النه كان ال يميل الى هذا النوع من التكرار ، الحروف والكلمات فلم يكرر في الجمل
  فلم يأت به .

هذا اللون البالغـي الرفيـع   ، هو الجناسومن اشكال الموسيقا الداخلية المهمة 
فهو يمتاز بنغمـات  ، الذي اسهم بشكل كبير في احياء االيقاع الداخلي لغزل ابن زيدون

ايقاعية متميزة جعلته وسيلة مهمة ال يستغني عنها الشاعر اياً كان داخل نصه الشعري 
.  

غير تام وهو او يكون ، والجناس اما يكون تاماً وهو قليل جداً في غزل الشاعر
  ]من البسيط: [كثير في غزله . ومن امثلة الجناس التام قوله

  )٧١(علَن اءني أن سري بالضنَىبْل س   ساءني أنِّي جفيتُ ضنًى   واِهللا ما 
: والثانية  تعنـي ، فالشاعر جانس مابين (ضنى والضنى) واالولى تعني البخل

وانمـا اتـى بـه    ، امراً اعتباطياً وان كان فطريـاً المرض . ومجيء الجناس هنا ليس 
  الشاعر ومن اجل ابراز موسيقا داخلية عذبة تطرب لها االذان وتستثير بها النفوس .

مـن  [ : ومنه قوله ، اما الجناس غير التام فقد افاد منه الشاعر كثيراً في غزله
      ]البسيط

  )٧٢(يقْضي علَينَا األسى لَوالْ تأسينَاتكاد حين تُناجِيكُم ضماِئرنَا      
واالولـى  ، حيث جانس الشاعر ما بين (االسى وتَأسينا) مجانسة ليسـت تامـة  

التسليم . وانما عمل ذلك من اجل اثبات ملكته العالية : الحزن . اما الثانية فتعني: تعني
  وحسه الموسيقي الرفيع .  

  ]البسيطمن : [ونلمح الجناس غير التام في قوله
  )٧٣(هْل راكب ذَاهب عنْهم يحييني     إذ الْ كتَاب يوافيني فَيحييني؟
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  اكسب النص جرساً موسيقياً عذباً ومعنـى (نيييييني و يححي) فالجناس ما بين
ربط الشاعر من خالله ما بين التحية واالحياء على الرغم من اختالفهمـا فـي   ، مؤثراً
  . المعنى

، واجاد الشاعر في موضع اخر في توظيف الجناس غير التام لخدمـة نصـه  
  ]من الطويل: [فقال

  )٧٤(لَه خُلُقٌ عذْب وخَلْقٌ محسن      وظَرفٌ كَعرف الطِّيبِ أو نَشْوة الخَمرِ
اذ جانس هنا مابين (خُلُق وخَلْق) مجانسة لفظية ارتقت بـالنص الـى االمـام    

  اعاً داخلياً مؤثراً يوحي بمدى اعجاب الشاعر بمحبوبته وحبه لها .ومنحته ايق
  ]من الكامل: [فقال ، واستعمل الشاعر الجناس الناقص للتعبير عن انفعاله

لى األفْالْكع بِه روى القُصهتُز     هنَاءس نَاهى ساراً بكَبا كَو٧٥(ي(  
النص وحدة موسيقية متضمنة للصور  فالجناس ما بين (سناه وسناءه) جعل من

  الجميلة التي اراد الشاعر رسمها من خالل اتيانه بالجناس .
ومن صور الموسيقا الداخلية ايضاً هو الطباق ويسميه الـبعض بــ(التضاد)   
الذي استعمله الشاعر ايضاً في غزله محاوالً اكسابها االيقاع المـؤثر . ومـن امثلتـه    

  ]من البسيط: [قوله
  )٧٦(سوداً وكَانَتْ بِكُم بِيضاً لَيالينَا      حالَتْ لَفَقْدكُم أيامنا فَغَدتْ   

فالشاعر هنا جمع ما بين لفظتين متضادتين وهما (سوداً وبيضاً) اللتان تعبران عـن  
  مفيداً من ذلك في تجسيد نغمة داخلية لنصه الغزلي .، اللون

    ]من الخفيف: [فقال، واجاد في الطباق في نص اخر
  )٧٧(أنْت والشَّمس ضرتَانِ ولَكن      لَك عنْد الغُروبِ فَضُل الطُّلُوعِ

حيث وفق الشاعر هنا من خالل طباق االيجاب (الغُروب والطُلوع) في تـوفير  
ة الرائعة المنسـجمة مـع غـرض    الذي شحنه بالصور المعبر، االيقاع الداخلي لنصه

  .الغزل
حــين قــال               ، ل الشــاعر اكثــر مــن طبــاق فــي نــص واحــدواســتعم

  ]من الكامل: [متغزالً
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مظْلم يءضما منَهيب نسفَالح      هارونَه لُهتَآلَفَ لَي نا م٧٨(ي(  
حيث استعمل الشاعر أكثر من طباق في النص ، فطابق ما بين (ليله ونهـاره)  

  و (مضيء ومظلم) وكل ذلك من أجل خدمة موسيقاه وااليحاء بمدى تأثره وشوقه .  
ومثلما طابق الشاعر ما بين األسماء ، فأنه استعمل المطابقة ما بـين األفعـال   

  ]من البسيط[:  أيضاً وذلك في قوله 
    )٧٩(ك فَلَم نَعدْل بِمنْهله     شُرباً وإن كَان يروِينَا فَيظْمينَاأما هوا

حيث طابق مابين (يروينا ويظمينا) وكالهما من االفعال المضـارعة ، وانمـا   
  نجح من خالل ذلك في التعبير عن خلجات نفسه ومعانيه الموسيقية الرائعة .

ا الداخلية هو التصدير أو (رد األعجـاز  ومن االشكال المهمة االخرى للموسيق
على الصدور) ، الذي يكسب النصوص الشعرية أيضا تآزراً موسيقياً داخلياً من خـالل  

مـن  : [مجيئه بشكل متكرر . وقد نظم فيه أبن زيدون بنسبة ضئيلة جداً ، ومنه  قولـه 
  ]المجتث

نْدع نْكي مثُْل الذنِّي     مم كنْدع كَان يلَو  
مثْل ِيدعـَبِتَّ ب   )٨٠(ي      وبِتُّ مثْلَك بـعديل

فانظر كيف رد كلمة (بعدي) في العجز الى كلمة (بعدي) التي في صدر البيت 
  ايقاعاً قوياً ومتآزراً .  : ، وانما خلق من خالل ذلك

  من البسيط]  : [واستعمل الشاعر التصدير في نص آخر ، فقال
 انمالز إني عالَّذ نسح ي بِهده   نسالح كهجنِّي وع ذْ غَاباَل مح ٨١(قَد(   

فالشاعر استعمل هنا التصدير مابين (الحسن وحسن) فـأثرى نصـه بااليقـاع    
  الداخلي المؤثر المرتبط بشكل رئيس بغرض الغزل .

كبيراً مابينـه  ومن خالل نظرتنا الفاحصة الى (التصدير) فإننا سنكتشف تشابهاً 
  وبين الجناس أو التجنيس الذي مر بنا سابقاً .

نستطيع أن نقول ان الشاعر في ايقاعاته الداخلية توخى العذوبة والدقـة فـي   
الوقت نفسه ، فلم يكثر من تلك االيقاعات بشكل كبير ، ألنه يدرك تماما أن ذلك سيهدم 

  ه الداخلية متوازناً بشكل كبير.نصوصه الشعرية ويحيلها الى الفناء . فكان في موسيقا



 

 

٦٠  

 

  

وأخيرا نستنج مما سبق أن زيدون برع واجاد أيما اجادة في التعبير عن مشـاعره  
سواء في موسيقاه الخارجية او إيقاعاته الداخلية . وهو بذلك يكون قـد أثبـت قدرتـه    

  العالية في النظم وتمكنه من اللغة على حد سواء .
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بعد هذه الوقفة الطويلة مع الموسيقا في غزل ابن زيـدون ، نصـل الـى النتـائج      

 :اآلتية

عاش ابن زيدون حياة متقلبة وغير مستقرة أسهمت بشكل كبير في ظهور ايقاعاتـه   - ٥
الموسيقية المعبرة التي أطلقها من خالل أشعاره التي وصلت الينا بصورة عامـة ،  

  وغزله بصورة خاصة .
أيما براعة في تصوير حاله وهو عاشق محب يأبى بشـدة نسـيان    برع ابن زيدون - ٦

ماضيه السعيد ، مع استحضار واقعة االليم بأروع القصـائد المشـحونة بالموسـيقا    
  العذبة الشجية .

استعمل الشاعر بحوراً عديدة في غزله كان على رأسها البحر البسيط ، الذي وظفه  - ٧
أحاسيسه، بسبب دقة ايقاعـه وجزالـة   الشاعر أكثر من غيره للتعبير عن مشاعره و

 موسيقاه .

ان الشاعر وفق توفيقاً كبيراً في استعماله للبحور العروضية تامة ومجزوءة وكـان   - ٨
 ذلك نابعا من حالته الشعورية التي استدعت النظم في تلك البحور .

الغزل) ، فجـاءت  (كانت قوافي الشاعر التي استعملها ذات عالقة وثيقة بموضوعه  - ٩
 واضحة وتتسم بالقوة في الوقت نفسه .سهلة 

شكلت حروف الروي عنده وحدة موسيقية مع القافية ، أسهمت بشكل كبير في تنوع  -١٠
 االيقاع وعذوبته .

نجح الشاعر في توظيف االيقاعات الداخلية بمـا يخـدم غزلـه الحسـي ويرتقـي       -١١
 بنصوصه الشعرية نحو الخلود ويبعدها في الوقت ذاته عن الفناء .

ن زيدون من خالل غزله في رسم صور موسيقية رائعة جسدها في شعره ، برع اب -١٢
 وكأنه فنان أجاد في تشكيل لوحاته .

 هللا اعلم ، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلماهذا و

v  
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.  ١/١٣٩، ابن خلكان، . وينظر وفيات االعيان ٣ص، ت محمد سيد كيالني، ديوان ابن زيدون )١(
 . ١/١٥١، واالعالم للزركلي

 . ٣ص، ينظر ديوان ابن زيدون ت. محمد سيد كيالني )٢(

 . ٣٣٨- ٣٣٧/ ص١/ م ١ق، الذخيرة )٣(

 ٤ص، ديوان ابن زيدون ت. محمد سيد كيالني: ينظر )٤(

 . ٤ص، المصدر نفسه: ينظر )٥(

 . ١٦٤ص، د. جودة الركابي، في االدب االندلسي: ينظر )٦(

. ويرى الدكتور جودة الركابي ان هذه  ٥ص، ديوان ابن زيدون ت. محمد سيد كيالني: ينظر )٧(
، ينظر في االدب االندلسي: القضية حاكها اعداء ابن زيدون وحساده من اجل ادخاله في السجن

 . ١٧٦ص

  . ١٧٣ص، الدكتور السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في االندلس: ينظر )٨(
  .١١ص-٩ص، ديوان ابن زيدون ت. محمد سيد كيالني: ينظر )٩(
 .١١ص، المصدر نفسه: ينظر )١٠(

 . ٣٣٩/ ص١/م١ق، الذخيرة )١١(

 . ٢٢-٢١، ديوان ابن زيدون ت. محمد سيد كيالني: ينظر )١٢(

من ، شاعرة اندلسية، هي والدة بنت المستكفي باهللا محمد بن عبد الرحمن الناصري االموي )١٣(
مورد ومصدر . وعرفت  وحالوة، بيت الخالفة . كانت واحدة اقرانها من حسن منظر

هـ تنظر ٤٨٤بمساجالتها للشعراء ؛ إذ كانت صاحبة منتدى للشعر في قرطبة توفيت سنة 
  . ١٣٦-١٣٥/ ٩االعالم : . وينظر٤٢٩/ ص١/ م١ق، ترجمتها في الذخيرة

 . ٤٣٠ - ٤٢٩/ ص ١/ م ١ق، الذخيرة )١٤(

 . ٤٣٠/ ١/ م ١ق،  المصدر نفسه )١٥(

  . ٢٥ص، محمد سيد كيالنيديوان ابن زيدون ت. : ينظر )١٦(
 . ٢٨-٢٦ص، المصدر نفسه: ينظر )١٧(

  ٣٨-٣٧ص، ديوان ابن زيدون ت. محمد سيد كيالني: للمزيد من االطالع ينظر )١٨(
  . ٣/١٨٢، نفح الطيب: ينظر )١٩(
  . ١٦ص، د. ابراهيم انيس، موسيقى الشعر )٢٠(
 . ١/١٣٤، ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٢١(
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 . ٣٣ص، محمود كنوني، دراسة في شعر حميد سعيد –اللغة الشعرية  )٢٢(

  . ٤٢٣/ ١، عبد اهللا الطيب، ينظر: المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها )٢٣(
  . ١٩٢- ١٩١ص، موسيقى الشعر )٢٤(
والبعد الفرقة : البعد والهجران . البين: . التنائي١١ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٢٥(

  استقى ماءها .: من نزح الماء من البئر: الهالك . بانتزاحهم: واالنقطاع . الحين
 ماشئنا .: جذبنا لنقطف . ماشينا: . هصرنا ١٣- ١٢ص: ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٢٦(

 . ١٧٧ص، موسيقى الشعر )٢٧(

مر وظهر . : الشعر . خطرطويل : . الفينان ٢٨-٢٧ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٢٨(
 من اصيب بالنعاس .: الظبي . الوسنان: الرشأ

جمع : مرض . اللبات: بهي . اعتالل: . طلقٌ ٥١ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٢٩(
كأننا نسرق خلسة . جال : تولت وذهبت . سراقا: موضع القالدة من الصدر . انصرمت: (لبة)

 ال عنقه .فم، امتأل منه: الندى فيه

 بترك المودة وهجران االحباب .: لم يبر واستخف . سلوتم: . عق ٥٢ص: المصدر نفسه )٣٠(

 . ٢٨ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٣١(

 . ٦٤ص: المصدر نفسه )٣٢(

 . ١٧٥ص، موسيقى الشعر: ينظر )٣٣(

  .اسباب: متساوياً . دواعيمتقارب العمر : . ترب ٦٢ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٣٤(
 . ٨٦ص، موسيقى الشعر: ينظر )٣٥(

  . ٦٦-٦٥ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٣٦(
-٦٦ص، ٦٣ص، ٥٠ص، ٣١ -٣٠ص: لالطالع على القصائد في الديوان تنظر الصفحات )٣٧(

، ٢٦(المجتث) . ص ٧١، ص٦٠- ٥٩، ص٥٥-٥٤، ص١٩(الطويل) . ص٧٨ص، ٦٧
 .(الخفيف) ٧٢، ص٦٥، ص٥٩الرمل). ص( ٧٧، ص٦١ص (السريع) . ٨٢ص، ٥٨- ٥٧ص

- ٥٥(مجزوء الرمل) . ص ٧٩، ص٧٠-٦٩ص، ٦٣-٦٢ص، ٢٢-٢١ص: ينظر الديوان )٣٨(
(مجزوء  ٦٨(مخلع البسيط) . ص ٥٨(مجزوء الكامل) . ص ٧٣-٧٢ص، ٦٢- ٦١، ص٥٦

  (مجزوء الخفيف) . ٢٢الرجز) . ص
  . ٥٩ص، موسيقى الشعر )٣٩(
، ١٢٠، ص١٠٧، ص١٠٣ص: غزله التقليدي ينظر الديوانللمزيد من االطالع على  )٤٠(

 . ٢٢٤،ص٢٠٤، ص١٥٤، ص١٤٧، ص١٣٧، ص١٣٤ص
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  . ٨٠ص، التفسير النفسي لالدب )٤١(
  . ١٧٩ص، موسيقى الشعر )٤٢(
 . ٨٨ص، غريد الشيخ، المتقن في علم العروض والقافية: ينظر )٤٣(

  . ١٤ص، حازم القرطاجي، منهاج البلغاء: ينظر )٤٤(
  . ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٤/ ١، المرشد: ينظر )٤٥(
  . ١٠٧ص، موسيقى الشعر: ينظر )٤٦(
  مادة (قفا) .، لسان العرب: ينظر )٤٧(
  . ١٥٤/ ١، العمدة: ينظر )٤٨(
  . ١٥١/ ١، المصدر نفسه )٤٩(
  . ٣٤٢ص، عبد الحميد الراضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي )٥٠(
 . ١ص، ت . د. عزة حسن، كتاب القوافي )٥١(

  . ٢٤٦ص، موسيقى الشعر )٥٢(
 . ٨١ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٥٣(

 . ٨١-٨٠ص، المصدر نفسه )٥٤(

 . ٥٣-٥٢ص،  المصدر نفسه )٥٥(

 . ٢٦٠ص، موسيقى الشعر: ينظر )٥٦(

  . ١٠٩ص، د. محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي: ينظر )٥٧(
  سويداء القلب .: النسيان . السواد: . السلو ٥٦ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٥٨(
 . ٦٣-٦٢ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٥٩(

 . ١٠ص، كتاب القوافي )٦٠(

  . ١٥-١٤ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٦١(
 منتشر الرائحة .: . عبِق ٥٢-٥١ص، المصدر نفسه )٦٢(

 . ٥٣ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٦٣(

 . ٢٢٥ص، منهاج البلغاء )٦٤(

  . ٢٥٩ص، د. ماهر مهدي هالل، جرس االلفاظ )٦٥(
  . ٢٣٢ص، نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر: ينظر )٦٦(
  . ١٦-١١ص، الديوان: للمزيد من االطالع على القصيدة كاملة ينظر )٦٧(
 حباً : مشقة . شغفاً: نسي . كلفاً: . سال ٣٠ص، ت. عبد اهللا سنده، ديوان ابن زيدون )٦٨(
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 . ٦٩ص، المصدر نفسه )٦٩(

 . ٧١ص، المصدر نفسه )٧٠(

 . ٨٢ص،  المصدر نفسه )٧١(

 . ١٢ص، المصدر نفسه )٧٢(

 . ٢٨ص،  المصدر نفسه  )٧٣(

 ريح طيبة .: كياسة وحنكة وذكاء قلب . عرف الطيب: . ظرف ٣١ص، المصدر نفسه )٧٤(

 رفعته . : ضوؤه . سناءه: . سناه ٦٦ص، المصدر نفسه )٧٥(

 . ١٢ص،  المصدر نفسه  )٧٦(

 . ٦٥ص، المصدر نفسه )٧٧(

 . ٦٧ص، المصدر نفسه )٧٨(

 . ١٥ص،  المصدر نفسه  )٧٩(

 . ٧١ص، المصدر نفسه )٨٠(

  . ٨٢ص، المصدر نفسه )٨١(
 

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، تـأليف   –االعالم  - ١
 م . ١٩٦٩، بيروت ،  ٣خير الدين الزركلي ، ط

تاريخ المسلمين وآثارهم في االندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخالفـة بقرطبـة) ، تـأليف     - ٢
  م .١٩٨٦جلو المصرية ، ، مكتبة االن ٢الدكتور السيد عبد العزيز سالم ،ط

 التفسير النفسي لالدب ، الدكتور عز الدين اسماعيل ، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت ، د.ت . - ٣

جرس االلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب ، الدكتور ماهر مهدي هالل ، دار  - ٤
 م . ١٩٨٠الرشيد للنشر ، الجمهورية العراقية ، 

، مكتبة الخانجي بالقـاهرة ،   ١شعر العربي ، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ، طالجملة في ال - ٥
 م . ١٩٩٠

 م . ٢٠٠٨، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  ٢ديوان ابن زيدون ، تحقيق عبد هللا سنده ، ط - ٦

 . م١٩٥٦ –هـ  ١٣٧٥ني  ، القاهرة ، ديوان ابن زيدون ، تحقيق محمد سيد كيال - ٧

هــ) ،   ٥٤٢الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تأليف أبي الحسن علي بن بسام الشـنتريني (ت  - ٨
 م . ١٩٧٥ –هـ  ١٣٩٥تونس ،  –تحقيق الدكتور احسان عباس ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا 



 

 

٦٦  

 

  

  
، ، مؤسسة الرسالة ، بغداد ٢ضي ، طشرح تحفة الخليل في العروض والقوافي ، عبد الحميد الرا - ٩

 . م ١٩٧٥

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده ، تأليف أبي علي الحسن بـن رشـيق القيروانـي  االزدي     -١٠
 ١٣٨٣، مطبعة السعادة بمصـر ،   ٣هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط ٤٥٦(ت

 م . ١٩٦٣ –هـ 

  في االدب االندلسي ، الدكتور جودة الركابي ، دار المعارف ، مصر ، د.ت. -١١
  م . ١٩٦٧، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ،  ٣عر المعاصر ، نازك المالئكة ، طقضايا الش  -١٢
هـ) ، تحقيـق د.عـزة حسـن ،     ٢١٥كتاب القوافي ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة االخفش (ت  -١٣

  م . ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠مطبوعات مديرية احياء التراث القديم ، دمشق ،   
دين محمد بن مكـرم بـن منظـور االفريقـي     لسان العرب ، لالمام العالمة أبي الفضل جمال ال -١٤

  م.٢٠٠٥، دار صادر ، بيروت ،  ٤هـ) ، ط ٧١١المصري (ت
، دار الشؤون الثقافية العامة ،  ١دراسة في شعر حميد سعيد ، محمد كنوني ، ط –اللغة الشعرية  -١٥

  م . ١٩٩٧بغداد ، 
امعية ، بيروت ، لبنان ، المتقن في علم العروض والقافية ، اعداد غريد الشيخ ، دار الراتب الج  -١٦

  د.ت . 
، دار الفكر ، بيـروت  ٢صناعتها ، عبد هللا الطيب المجذوب، طالمرشد الى فهم أشعار العرب و -١٧

  م.١٩٧٠،
هـ) ، تقديم وتحقيق محمد  ٦٨٤(ت باء ، ألبي الحسن حازم القرطاجنيمنهاج البلغاء وسراج االد -١٨

  م . ١٩٦٦الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 
  م .١٩٦٥، مكتبة االنجلو المصرية، ٣موسيقى الشعر ، الدكتور ابراهيم أنيس ، ط -١٩
نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ، تأليف الشيخ أحمـد بـن محمـد المقـري التلمسـاني       -٢٠

  .م١٩٦٨ –هـ  ١٣٨٨صادر ، بيروت ،  هـ) ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، دار ١٠٤١(ت
  م . ١٩٧٢ان ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، وفيات االعيان ، ابن خلك  -٢١

 


