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 الستهاللا
 

ْنَساِن ِإالا َما َسَعى، َوَأنا َسْعَيُه َسْوَف يُ َرى"  "َوَأْن لَْيَس ِلْْلِ
“Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan 

diperlihatkan" 

QS. An-Najm: 39-40 
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 اإلهداء

 :إىل اجلامعي البحث هذا وأقدم أهدي

 ،يدعمين جبميع الدعمو  ويشجعين وينصرين ينحبب من

 ادانات""ولداان وركاحملبوب أيب

 ميمونة" "عفت احملبوبة أمي

 وأدهبا العربية اللغة قسم يف واألستاذات األساتذ مجيع

 "املاجستري ،فردوسى راأنو حممد " يفمشر 

 وأدهبا لعربيةا اللغة قسم يف أصحايب

 مني، آالتوفيقالنجاح و  لعلنا
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 والتقدير كلمة الشكر
 

احلمد هلل الفتاح اجلواد الذي اليغلق اببه، وال يهتك حجابه، وال يرد سائله، وال  
الشكر هلل الذي يؤمن اخلائفني، وينجي الصاحلني، ويضع املستكربين، ويرفع  خييب آمله.

ة والسالم على رسول رب العاملني، القائم املؤول، والعدل درجات املستضعفني. الصال
 أما بعد. املنتظر، والداعي إىل كتاب هللا، والقائم بدين هللا.

لكل مبدع إجناز، لكل جناح شكر وتقدير، ولكل شكر قصيدة، فجزيل الشكر 
كلمات الثّناء ال تويف احلق، وكل عبارات الشكر  بعد وجوج هذا البث اجلامعى. هندي

تقاليد مدح وهتنئة للمجتمع ال تصف مدى امتناين. فبوجود هذا البحث ابملوضوع "
)دراسة حتليلية يف علم األدب االجتماعى إيبوليت  األندلسية يف شعر ابن زيدون

أقول جزيلة الشكر إىل مجيع األطراف الذي مل يصل هذا البحث إال هبا وبدعائها تني(" 
أرسل لكم شكرا وحبا . ومن أعماق قليب اخلالص ومبساعدهتا وبكل إعانتها الداعمة

 وتقديرا، خصوصا إىل:
فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  -1

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 فضيلة الدكتورة شافية، املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. -2

 سم اللغة العربية و أدهبا.فضيلة الدكتور حليمي، املاجستري، رئيس ق -3

ر فردوسي، املاجستري، املشرف يف إعداد هذا اأنو حممد فضيلة األستاذ  -4
هذا  امالبحث الذي قد ساعدين وأعطاين االقرتاحات النافعة يف مت

 البحث.

قسم اللغة  كلية العلوم اإلنسانية، خصوصا  ذات يفاذ واألستيمجيع األسات -5
 العربية وأدهبا.

 سم اللغة العربية وأدهبا.مجيع أصحايب يف ق -6



 

 ز
 

 كل من ال قدرة يل ألذكر واحدا فواحدا. -7

هناية واختتاما، نرجوكم العفو لكثري من النقصان واألخطاائت يف هذا البحث. 
وعسى أن يكون هذا البحث أتى بكثري من املنافع واملصلحات والعلوم واملعارف جلميع 

 الباحثني ومن تفاعل هبا. آمني.
 
 
 
 
 

 م 2021مايو  19ماالنج، 
 ،الباحثة

 أران حق
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 املستخلص

)دراسة  تقاليد مدح وهتنئة للمجتمع األندلسية يف شعر ابن زيدون. 17310017أران حق، 
البحث اجلامعى. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية حتليلية يف علم األدب االجتماعى إيبوليت تني(. 

 يم اإلسالمية احلكومية ماالنج.راهالعلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إب
 ر فردوسي، املاجسترياأنو حممد  املشرف:

 أندلس، هتنئة، حقائق اجتماعية، شعر ابن زيدون، مدحالكلمات الرئيسية: 
كان للمجتمع األندلس التقاليد الشعرية يف ثقافتهم الغالية خصوصا يف املدائح والتهاين.  

ه املنطقة مع سري حضارهتا خالل عصر اإلسالم األماوي.  صار األدب العريب زايدة سريعة يف هذ
كانت دراسة األدب لألندلس ذات منهجية خاصة. انكشفت فيه مظاهر التجديد يف األساليب 
واملوضوعات. خيتلف شعر األندلس عن أبيات الشعر للمجتمع الشرقي بشكل عام. أوضح أتثري 

 الطبيعة يف شعر األندلس.

ليد مدح وهتنئة للمجتمع األندلسية يف شعر ابن زيدون. لقد جرى هذا البحث حول تقا
أخذ البحث الكيفي دراسة حتليلية يف علم األدب االجتماعى مبنهج حبث أديب ومكتيب عند منظور 

( وصف واستكشاف حملة اترخيية ابن زيدون يف 1إيبوليت تني. يتخصص هذا البحث ويهدف إىل: 
( وصف واستكشاف احلقائق االجتماعية 3إلبن زيدون؛ ( وصف التقاليد الشعرية 2األندلس؛ 

 للمجتمع األندلس على شعر مدح وهتنئة البن زيدون عند تني.
حول حملة اترخيية البن زيدون يف  أوال،ينتج هذا البحث بعض البياانت وحتليلها ابلتفصيل: 

هي أزهی عصر أديب يف األندلس، أنه من عائلة املخزوم النبيلة. وحياته يف زمن الدولة العامرية و 
تقلبات األوضاع السياسية ، وسقوط الدولة  شاهدة عاصر يف عهد الفتنة، ور يف السياساألندلس. و 
، اثنيا؛ عاش يف بيئة مثقفة املنتصرة ،يف الثقافةقيام دويالت ملوك الطوائف. وأما أيضا األموية، و 

ء الطوائف، وتناول املعاين الشائعة يف إلبن زيدون عدة التقاليد الشعرية، منها كثرة مدح لبعض أمرا
، حول احلقائق االجتماعية للمجتمع اثلثااألشعار واملدائح عند القدماء، ولقب " حبرتی الغرب" ؛ 

كثرة ( املنخ،  2؛ انشاد الشعر لبعض األمراء( العرق، حب 1األندلس بنتج إىل ثالثة النقات، يعىن: 
( الزمن، حب اللهو والغناء مميز بكثرة املوشحات 3؛ تهنئةالعبارات العاملية يف األشعار املدح وال

 .واهتم الشاعر ابلقافية. واستخدام اللغة األندلس بكتابة العربية
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ABSTRACT 

 

Arina Haque, 17310017. Traditions of praise and congratulations of 

Andalusia in the poetry of Ibn Zaidoun (An Analytical Study In The Science 

Of Social Literature, Hippoliyte Taine). THESIS. Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Maulana Malik Ibrahim 

Islamic State University, Malang.  

Supervisor: M. Anwar Firdausi, M.Ag. 

Keywords: Andalusia, congratulations, Ibn Zaidoun’s poetry, praise, social facts 
  

Andalusian society has a poetic tradition in their culture, especially in 

praise (madah) and congratulations (tahniah). A quick look at this region with the 

progress of civilization during the era of Umayya Islam. The study of literature for 

Andalusia was a special methodology. The aspects of renewal were revealed in it 

and the topics. The topic of Andalusian poetry on the verses of oriental poetry in 

general. The influence of nature looks in the poetry of Andalusia. 

This research was conducted on the traditions of praising and 

congratulating the Andalusian society in the poetry of Ibn Zaidoun. This is an 

analytical study in social literature with a literary and library research 

methodology in the perspective of Hippolyte Taine. This research aims to: 1) 

explore and describe historical glance of Ibn Zaidoun in Andalusia; 2) explore and 

describe the poetic traditions of Ibn Zaidoun; 3) explore and describe social facts 

of the Andalusian society from Ibn Zaidoun’s praise and congratulations poetry 

by Taine. 

This research produces some data and analyzes it in detail: first, a 

historical overview of Ibn Zaidoun in Andalusia. He is the noble Makhzum, his 

life at the time of the Amiriya state was the most brilliant literary era in 

Andalusia. In politics, he witnessed the era of treason, and the Umayya state took 

place, and the establishment of states of the kings of the life. As for the culture, he 

lived in an academic and victorious environment; Secondly, Ibn Zaydoun has 

several poetic traditions, including the abundance of praise for some of the princes 

of the sects and the common knowledge of the poems and praises of the ancients, 

and the title "Buhturi of the West"; Thirdly, the social facts of Andalusia result in 

three syllables, meaning: 1) The race, the love of singing poetry for some princes; 

2) The mankind, the abundance of universal phrases in the poems praising and 

congratulating them; 3) Time, the love of fun and singing is distinguished by the 

abundance of muwashahat, and the poet was interested in rhyming, and using the 

Andalusian language by Arabic writing. 
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ABSTRAK 

Arina Haque, 17310017. Tradisi Madah dan Tahniah Masyarakat Andalusia 

dalam puisi Ibn Zaydun (Studi Analisis Dalam Ilmu Sosiologi Sastra, 

Hippolyte Taine). SKRIPSI. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Pembimbing: M. Anwar Firdausi, M. Ag. 

Kata kunci: Andalusia, fakta sosial, puisi Ibn Zaidun, madah, tahniah 

 

Masyarakat Andalusia memiliki tradisi berpuisi dalam budaya tercinta 

mereka, terutama pada pujian (madah) dan ucapan selamat (tahniah). Sastra Arab 

mengalami perkembangan yang cepat pada era wilayah ini sebagaimana 

berkembangnya peradaban pada era Islam Umawi. Studi literatur pada sastra 

Andalusia memiliki metodologi khusus. Di dalamnya terungkap beberapa aspek 

pembaruan, uslub-uslub, dan berbagai topik. Puisi Andalusia berbeda dengan bait-

bait puisi masyarakat timur pada umumnya. Tampak jelas adanya pengaruh alam 

dalam puisi Andalusia. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis seputar tradisi pujian 

(madah) dan ucapan selamat (tahniah) masyarakat Andalusia dalam puisi Ibn 

Zaydun. Penelitian kualitatif ini menganalisis sosiologi sastra dengan metodologi 

penelitian sastra dan kajian pustaka dalam perspektif Hippolite Taine. Penelitian 

ini bertujuan untuk: 1) Mengulas dan mendeskripsikan ulasan sejarah Ibnu Zaidun 

di Andalusia; 2) Mengulas dan mendeskripsikan tradisi berpui Ibn Zaydun; 3) 

Mengulas dan mendeskripsikan fakta-fakta sosial masyarakat Andalusia terhadap 

syair madah dan tahniah Ibn Zaidun dalam perspektif Taine. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa data dan menganalisisnya dengan 

detail: Pertama, mengenai gambaran sejarah Ibn Zaydun di Andalusia, 

bahwasannya beliau merupakan keluarga Makhzum yang mulia. Ia hidup pada 

masa Daulah Amiriah, yang merupakan era sastra paling cemerlang di Andalusia. 

Dalam politik, dia menyaksikan era penghasutan, dan menyertai perubahan kuasa 

politik di Andalusia, jatuhnya Daulah Umayyah, dan pembentukan negara-negara 

bagian. Adapun pada aspek budaya, ia hidup dalam lingkungan berbudaya yang 

sangat jaya; Kedua, Ibn Zaydun memiliki beberapa tradisi berpuisi, diantaranya 

memiliki banyak pujian (madah) terhadap beberapa pembesar golongan, memiliki 

pengetahuan umum tentang puisi dan pujian kuno, dan bergelar "Buhturi dari 

Barat"; Ketiga, mengenai fakta sosial Andalusia menghasilkan tiga poin, yaitu: 1) 

Ras, adanya kecintaan membuat puisi bagi sebagian pemimpin; 2) Iklim, 

banyaknya ekspresi alam dalam puisi pujian (madah) dan ucapan selamat 

(tahniah); 3) Zaman, kecintaan pada hiburan dan nyanyian mengistimewakan 

masyarakat Andalus dengan banyaknya muwashahat, dan para penyair sangat 

memperhatikan rima (qafiyah). Serta penggunaan bahasa Andalusia dengan 

penulisan Arab. 
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 األول الباب

 املقدمة

 

 خلفية البحث .أ
إن األدب األندلس جزء مهم من اتريخ األدب العريب. وهو امتداد طبيعي 

. صار األدب العريب زايدة سريعة يف هذه املنطقة واملغرب لألدب العريب يف املشرق
. )46 ، ص.1119ضيف، ( عصر اإلسالم األماويمع سري حضارهتا خالل 

انتشرت العلوم واألدب ليس األندلس بالد فحسب، بل كان هو الدنيا الذي منه 
 . شاع احلضارة من زمن إىل الزامان بعدها(Menocal, 2000, p. 15) انتشارا واسعا

ع االهتمام ابملكاتبات. وتنفس األمراء يف تعزيزها حىت يشتغلون مع ارتفا 
 ، ص.1994)فرحات، األندلسيون بكتب املشارقة، دراسة كان أو معارضة ونقدا 

ه(، ازدهرت  366-350. اَلِسيََّما يف عهد خليفة حكم ابن عبد الرمحن )(10
عشرين كتااب يف قرطبة. وأنه مل ة طول األايم. أنشأ احلكم سبعة و احلركة العلمي

صص الطالب من الرواتب املعينة كما هو املوجود يف بعض العهد. لكنه يعمم خي
أوالد الفقراء واملساكني. حىت يقول ابن خلدون "اجتمعت  امجيع املؤدبني ليعلمو 

)ضيف، من بعده" س لعهده خزائن من الكتب مل تكن ألحد قبله وال لابألند
 .(56 ، ص.1119

سكان من خمتلف اجلنس املتنوعة. وكانت حياة إيبرياي  يف األندلس يعيش
قبل الفتح العرىب أقرب إىل حياة البداوية. فيها وعر اإلجتماعى، وصلب 

دل. وملا أخذت الدولة األموية سادت هذه األخالقى، وكانت املعيشة غري املعت
أن  .(47 ، ص.1119)ضيف، احلضارة، تصبح حياة اجملتمع يف أمن واستقرار 

موسى ابن نصري، وهو فاتح األندلس، كان يرسل فقهاء دائما إىل الداير املفتوحة 
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م. حىت هم حيفظون بعض القرآن ويعلمون الدين احلنيف. ليعلموهنم اإلسال
. (61: 1119)ضيف، ومعروف أن اإلسالم يدفع أمته دائما إىل العلم والتعليم 

فإذن محل اإلسالم نورا لألندلس يف كثري من اجملال، إما يف احلضارة واألدب، 
وكذلك يف انتشار العلوم والثقافة. وهبذا يتولد يف أندلس عدد من الشعراء، 

 والعلماء، والفالسفة املسلمني الكثرية.
فيه مظاهر  تكشفانكانت دراسة األدب لألندلس ذات منهجية خاصة. 

 (. خيتلف شعر5 ، ص.2000)الديب، التجديد يف األساليب واملوضوعات 
ع الشرقي بشكل عام. أوضح أتثري الطبيعة يف األندلس عن أبيات الشعر للمجتم

شعر األندلس. وكان الطبيعة إطارا يقضى فيه الشاعر شعور الفرح واللهو واالراتح 
. كان الشعر يف هذه املنطقة أنسب إىل (12، ص. 1994)فرحات، واملتعة 

بيعي، طبيعة الناس وظروفهم. متتعت حالة املنطقة األندلس بكثري من اجلمال الط
واجلو البارد، واحملاطة ابخلضرة واملناظر اهلادئة للعيون، وهي تكون العامل من 
عوامل التغيري األسلوب األديب خاصة يف الشعر. عادة، خيرج الشاعر إىل احلقول 
واملتنزهات والبساتني الشائعة ليبدو إنشاء الشعر. وجرى أيضا العادة لألغنياء 

 وزراعة الزهور. هذا هو الذي ليس له أهل املشرق.الذين يهتمون بتنظيم احلدائق 
ة احملافظة املشرقية جالسج. يهتم يسري الشعر األندلس يف اجتاه املدرس

كثريا ابملوضوعات التقليدية من فخر ومدح وهتنئة ومحاسة األندلس اهتماما   شعراء
ون جيل من ء األندلسي. الشعرا(81 ، ص.2007)هيكل، وراثء وما إىل ذلك 

ر جيًدا على األسلوب السابق للغة وكان اعشاأل وا هذهلقد حافظ شعراء الشرق،
 كما يسمونه  خمصًصا للمملكة. إن بعض املستشرقني يسمى األدب األندلسي

اهتم شعراء األندلس  .(3 ، ص.1971)األوسي، "كم السرتة العربية" بـ
)فرحات، وراجت أشعار املدائح والتهاين  تالشعرية التقليدية. فانتشر ابملوضوعات 

إىل التعبري عن السرور  املدائح شعاراألنوع هدف هذا ي. (11 ، ص.1994
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 لدديهم احرتام كبري. أو األشخاص ،سامهاتهلم املاألشخاص الذين إىل واحلب 
ح يف األندلس هر شعراء املد أش. فأما شعر التهنئة هو تعبري عن التهنئة لشخص ما

، وما ولسان الدين بن اخلطيب ،وابن سياح ،وابن زيدون ،وابن دراج ،هم ابن هاين
 .(36 ، ص.2000)الديب، . إىل ذلك

بن  أمحدومن الشعراء املشهورين مبدح وهتنئة هو ابن زيدون. امسه الكامل 
ه يف  394ة سنة بن غالب بن زيدون املخزومي. ولد يف قرطب أمحدعبدهللا بن 

زمن الدولة العامرية، حينما وىلَّ ابن املنصور. كرس حياة ابن زيدون للدرس 
واللطيفة يف السماع  ف العديد من أبيات الشعر اجلميلةواملساعدة والتحصيل. أل

حىت لقب بـ"حبتوري يف الغرب". وهو أعظم شاعر أندلسي من عائلة خمزوم النبيلة. 
رتني، وهو ماهر أيضا يف الغزوة. ولقب أيضا بـ"ذو احتلى ابن زيدون حمل وزا

وزرتني" أو حاكم وزارتني. وكان له دور مهم خلف فتوح الوالايت العديدة مع ابن 
 ابن زيدوناختار هذا البحث إىل ديوان  .(2007 ،; كنيج2015 ،)آدبجهور 

يف زمن حياته خصوصا يف املدح والتهنئة.  ندلسفيه عند اجملتمع األ لكثرة اآلاثر
 .علم األدب االجتماعىفنظرية البحث املناسبة هلذا البحث هي 

ينبغى ملوضوع األدب أن يبحث بنظرية األدب ومنهج حبث األدب. 
علم إن سوف حتلل هذه النظرية بكشف كلما يكون مستورا يف أبيات الشعر. 

النظرية املناسبة لتحليل تقاليد املدح والتهنئة يف شعر ابن عى هو األدب االجتما
زيدون. ارتكز فيه البحث عن األدب االجتماعى الذي يستطيع أن يكشف 

علم و أتكيدا ل. (Suwardi, 2011, p. 32) احلقائق االجتماعى جملتمع األندلسية
مل فيه دراسة الجمال كما قاله سومارجو أنه العلم الذي يكون األدب االجتماعى  

خرى. يبحث فيه عن وجهة مجال على الدراسات األ ه حيتوييقم بنفسه ولكن
األدب و . (Sumarjo, 1981, p. 50) األدب من خالل إجياد حقائق جوهر اإلنسان

اخليالية  هو نتائج من اجملتمع الذي يصور حياة اإلنسان. ويصبح شكل احلياة
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  . (Taine, 1896, p. 20)مهماأمرا االجتماعية  ابة حياتاستجواملثالية للمؤلف يف 
أبرز فيكون بحث يف هذا البحث، سوف ت ية اليتنظرا ابحلقائق االجتماع

إيبوليت تني. وعند منظور أكدها يف هذا اجملال هو النظرية اليت رأي األدب 
أدولف تني أن األدب ليس خبيال فقط ولكنه توثيق الزمان عن املناسبة  إيبوليت

ة قيوثأن األدب تني فاعتقد . (Taine, et. al., 1890, p. 14) االجتماعية املاضية
الروح والوسط والوقت احلاضر. هذا الذي يكون  و هي؛ثالثة أشياء، تتكون من 

وركز البحث إىل احلقائق املنظور املناسب لتحليل املشكلة يف هذا البحث. 
 ، ألن فيه اخلصائص واملميزات مل يكن حبثه ابلغاجملتمع األندلس االجتماعية

شف كل احلقائق واخلصائص من جانب تكتأن  ةالباحث دير حىت اآلن. وت كشفلل
وهذا . (Taine, 1905, p. 40) جملتمع األندلس يةحوال االجتماعاألالطبيعة، واملناخ، و 

 ديوان ابن زيدون.ل أبيات شعر املدح والتهنئة يف من خالل حتليالبحث خيص 
 

 أسئلة البحث .ب
لقة من خلفية الىت أتتى منط املشكلة املطروحةأسئلة البحث من  افأم

 البحث، تعىن:
 يف األندلس؟حملة اترخيية ابن زيدون كيف  -1
 ؟بن زيدونإل يةشعر ال تقاليدال كيف -2
 ؟على شعر ابن زيدون مجتمع األندلسلل احلقائق االجتماعية كيف -3

 
 أهداف البحث ج.

وأما أهداف البحث الذي نريد أن نبحث ونكشفها يف هذا البحث، 
 تعىن:

 .خيية ابن زيدون يف األندلسحملة اتر  وصف واستكشاف -1
 .بن زيدونإل الشعرية تقاليدالوصف  -2
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شعر مدح على  األندلساحلقائق االجتماعية للمجتمع وصف واستكشاف  -3
 .عند تني البن زيدونوهتنئة 

 
 فوائد البحث .د

 تعىن: ،من هذا البحث البحث نرجو تطبيقهافوائد وأما ال
 الفوائد النظرية -1

احلقائق و  االجتماعي،األدب  على مفهومظرة النيف واملعارف  العلوم إضافة (أ
 .واجملتمع األندلسي ابن زيدونالشعر االجتماعية و 

املنهج التحليلي و  البحث األدىب علىالنظرة يف واملعارف  العلوم إضافة  (ب
 .ألندلسحتليل الشعر الوصفي وتطبيقه يف 

 الفوائد التطبيقية -2
شعر مدح في لتحليل نهج الوصملاب البحث األدىب تطبيق ةمإقا: ةللباحث (أ

 .احلقائق االجتماعية للمجتمع األندلسيحول  البن زيدونوهتنئة 
 مجيع األطراف احملتاجة البحث اآلتى يف ستخدامالاملراجع  ةفإضاللجامعة:   (ب

احلقائق حول ، و البن زيدونلألدب األندلس، و  ومسامهة األفكار. إليها
ربية املوجودة يف كلية الع دبخاصة يف األ االجتماعية للمجتمع األندلسي
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. العلوم اإلنسانية، جامعة موالان

العريب عن األدب  زيد والفهم حول التفكريمعرفة املمساعدة يف للقارئ:   (ج
احلقائق االجتماعية حول ، و بن زيدونإ، واألدب األندلس، و الشعر األندلسى

  .للمجتمع األندلسي
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 يد البحثحتد ه.

لقد كان األشعار إلبن زيدون يف ديوانه كثري جدا وهو أكثر من مائة شعر 
املوضوعات املتنوعة من الغزل، والراثء، والتهنئة، واملدح، وما إىل الذي تضمن على 

ذلك. لكن أخذ هذا البحث موضوعني منه، وهو التهنئة واملدح. وحّددت الباحثة 
من الديوان الذى   150األول حىت صفحة األشعار يف عدة الصفحات، وهو من 

، يعىن "يف مدح ابن األشعار املدائح 10ومنه حتتوى على  صفحة. 455كان له 
"إىل ابن  أشعار يف عنوان مثل، "مدح وراثء"، "مدح وراثء وهتنئة"، 6جهور" 
، يىن "هتنئة"، "هتنئة بفصد"، األشعار التهاىن 5و. "يف مدح املعتضد" جهور"،

الشاعر  ةومجيعهم يتضمن حيا اح"، "ال يهنأ الشامت"، "هتنئة بقران"."هدية التف
األشعار  خلفوهذا التحديد يُقام حسب القصة التارخيية  ابن زيدون يف قرطبة.

 املختار املقصود.

 
 الدراسة السابقةو. 

، لكن ابن زيدونشعر تبحث عن  السابقة عديد من الدراساتهناك ال
 منها؛و ، يف األدب اإلجتماعي لتحليل املوضوع ليس فيه من يستخدم النظرية

حبث جامعي عن شعر غزل إلبن زيدون يف علم البيان الذي كتبه دايدي  -1
زكراي، طالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا، جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية 

علم البيان يف شعر "احلكومية سورااباي، يف رسالة البكالوريوس حتت املوضوع 
هذا  حصل. 2017ون "أضحى تنائي": دراسة بالغية" سنة غزل ابن زيد

البحث على بعض البياانت؛ شكل أسلوب اللغة الواردة يف قصيدة "أضحى 
  4جماز ، و  29تشبيه ، و  5تنائي" البن زيدون يف علم البيان يعىن: 
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 كناية، ومجيع النتائج املتحصل عليها هي من شكل غزال عدري عفيف
 .(6، ص. 2017 زكراي،)

لشعرية الذي  حبث بشكل املقالة العلمية عن شعر ابن زيدون يف الثنائيات ا  -2
التطابق "غاران صالح الدين شكور، حتت املوضوع كتباه أورهان أغوز و 

. ينتج هذا 2018والتضاد يف الثنائيات الشعرية عند ابن زيدون" سنة 
البحث على العديد من الثنائيات داخل منظومة الشعرية بني )احلق 
والباطل( أو )اخلري والشر( أو )النور والظالم( أو )الفضيلة والرذيلة( أو 

أورهان ) )اإلصالح والفساد( أو )البياض والسواد( أو )الشرق والغرب(
 .(46-39، 2018وشكور، 

حبث جامعي عن شعر ابن زيدون يف دراسة بنيوية الذي كتبته ليليس  -3
جامعة سلطان موالنا حسن الدين  ،لبة يف قسم اللغة العربية وأدهباخملصة، طا

اإلسالمية احلكومية بننت، يف رسالة البكالوريوس حتت املوضوع "شعر ابن 
. ينتج هذا البحث على بعض البياانت؛ 2019زيدون )دراسة بنيوية(" سنة 

العاطفة .( 2( موضوع فيه الغزل؛ 1الداخلية لشعر ابن زيدون يعىن: العناصر
( األسلوب فيه قافية وجناس 4يال فيه الستة؛ ( اخل3فيه احلزن والشوق؛ 

 .(5، ص. 2019خملصة، ) وسجع واستعارة وطباق وتشبيه
حبث جامعي عن ديوان ابن زيدون يف علم البالغة الذي كتباه بزيو حنان  -4

ودحامنية لبىن، طالبان يف قسم اآلداب واللغات، جامعة حممد خيضر 
"حجاجية املضمر يف ديوان بسكرة، يف رسالة البكالوريوس حتت املوضوع 

. ينتج هذا البحث على توفر هذه األفعال الكاملية 2020ابن زيدون" سنة 
جدت فيها بقوة إجنازية حرفية يف الديوان ضمن صيغ جلمل وأساليب وُ 

لوجودها منذ القدمي يف الرتاث العريب، ولتطرق البالغيني هلا ضمن نظرييت 
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ظور ابلغي وهو داستها يف الفعل اخلرب واإلنشاء لتظهر من جديد ومن من
 .(2020 ،حنان و لبىن)ابن زيدون حينما قصدان دراستها 

 الذي كتبه النفسحبث بشكل املقالة العلمية عن شعر ابن زيدون يف علم  -5

لندم يف شعر ابن م.م. أمساء حممد صاحب معلة، حتت املوضوع " الشعور اب
. ينتج هذا البحث 2020زيدون )دراسة يف ضوء املنهج النفسي( " سنة 

على ابن زيدون الذي حظي مبكانة جلّية يف اجملتمع األندلسي حيث 
أصبحت له شخصية فنّية قوية و قد ذاع صيته، و ذاق طعم احلب و العشق 

 .(2020معلة، )اليأس و احلزن و الصدود  قبل أن يتجرع

شعر  حول اركز دراستهت ةالباحث تتلك الدرسات السابقة كاننظرا إىل 
عند  االجتماعيةخذ الفكرة يف احلقائق أتاملدح والتهنئة يف ديوان ابن زيدون و

فهوم على املهذا البحث  حيصل ىتحليلية وصفية حتدراسة  بطريقةإيبوليت تني 
 جملتمع األندلس. االجتماعيةتقاليد اليف  دقيقال

 

 منهج البحثز. 

 منهجية ، يتطلب هذا البحث أسلوبللوصول إىل إجابة صياغة املشكلة
جيعل شيئا من الغموض يف األعمال األدبية يسرى  ديبإن حبث األ ديب.األبحث ال

)ضيف، يف معانيه. ولب املقصود فيها ال تنكشف متاما ألهنا من معان عاطفية 
وأكد تني أبن الشعر هو التنمية الزخرفية والرمسية من عقلية  (.14 ، ص.119

الناس وعاطفتيتهم. فاحتاج إىل املناهج اخلاصة لنرى املراد واملقصود الغموض فيه 
(Taine, et. al., 1890, p. 155). ىب أىل اكتشاف الغموض حتاول هذا البحث األد

 االجتماعى يف الشعر األندلس مبنهج البحث األدىب. من احلقائق
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 ,Bairagi & Munot, 2019) منهجية البحث هي شرح شامل لعملية البحث

p. 9) . نتائج البياانت هبدف حل حليل حيتوي منهج البحث على عملية لتو
 .Law, 2004, p)البياانت واحلقائق  حسببنية املعلمية الفرضية الشكلة أو إثبات امل

ومصادر البياانت وتقنيات مجع  . يتكون منهج البحث من أنواع البحث(9
 البياانت وتقنيات حتليل البياانت. 

مل على تا تشهب القيام مته الدراسة، فتكون الطرق املنهجية اليت هذوأما 
 النحو التايل:

 البحث ية منهجنوع -1

 وهي ،له ثالثة مناهج الذي كان هذا البحث هو نوع من البحث العلمي
 البحث النوعي والبحث الوصفي والبحث املكتيب. التفسريات على النحو التايل:

 البحث النوعي (أ
دون أي من املالحظات النوعية  النوعي أييت البحث

نف الباحثون هذا . ص(Kirk & Miller, 1986, p. 9) حساابت عددية
فاهيم اليت عرب عنها بوجدان البحث إىل حبث نوعي بناًء على امل

هلا ( 1. البحث النوعي هو البحث ذو اخلصائص التالية: اخلاص
لدراسة ا ، جتعل هذهليجتعل اإلنسان أداة حتل اليت طبيعيةاللفية اخل

األساليب  البحث م( استخد2اجملتمع األندلسي كموضوع البحث؛ 
اجلودة دون  النوعية وحتليل البياانت االستقرائي، تقارن هذه الدراسة

ستخدم البحث النظرية األساسية، ا م( استخد3سابية؛ مالحظة احل
البحث ابلعملية هتم ( ا4لدراسة النظرية االجتماعية لألدب؛ هذه ا

بحث يالحظ كل تفاصيل عملية البحث؛ ، هذا الأكثر من النتائج
ر يف الديوان فقط ، فهذه الدراسة حتصر موضوع الشع( وجود احلد5
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( وجود معايري خاصة لصحة البياانت 6 املدح والتهنئة؛يف موضوعي 
، تستخدم خدام األرقام )موضوعية البياانت(بصرف النظر عن است

( هلا طبيعة وصفية، 7ملعايري التارخيية لصحة البياانت؛ هذه الدراسة ا
شاغل الرئيسي هو املعىن، ( ال8؛ تصف هذه الدراسة كل من النتائج

شاف املعىن والنوااي الضمنية للشعر يسعى هذا البحث إىل استك
لبحث أيًضا على بياانت يف شكل نص أو األندلسي. حيتوي هذا ا

مجل وأدلة اترخيية. يف حني أن موضوعية البياانت يف هذه الدراسة 
هي أيًضا معايري األدلة املكتوبة واألدلة التارخيية األخرى دون 

 حبث نوعي.استخدام احلساابت العددية. لذلك هذا البحث هو 
 البحث األديب (ب

هو نشاط حبثي ضروري إلحياء العلوم األدبية.  األديب البحث
. (Soeratno, 2001, p. 7)املية يرتبط البحث األديب مبفاهيم أدبية ع

، يصنف هذا البحث على أنه حبث أديب إيستنيمفهوم على  ابناءً 
( استخدام األدب كهدف منه، تستخدم 1الية: بسبب العوامل الت

( 2ابن زيدون كموضوع للبحث؛ ديوان  الشعر يف ياتهذه الدراسة أب
 ، وتستخدم هذه الدراسة النظريةام النظرية األدبية للتحليلستخدا
 الكشف عن وظيفته  ( يهدف العمل األديب إىل3 ؛ألدب االجتماعيةا

اجتماعية من الشعر  ، ويكشف هذا البحث حقائقكمنتج للمجتمع
( الوجود 4 ؛األندلسي لتحليل السياق االجتماعي للمجتمع

خدم هذه ، تستملعريف للنظام األديب كمنهج حبثياألنطولوجي وا
( منهج البحث األديب مستمد من جوانبه 5؛ الدراسة هاتني النظامني

ة يف موضوع هذا البحث على موضوع املدح والتهنئ املواضيعية، ويركز
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( البحث األديب يهدف إىل توسيع أفق فهم اإلبداع األديب، 6 ؛اآلية
 ويهدف هذا البحث إىل فهم األدب األندلسي.

 البحث املكتيب (ج
هو حبث يستخدم طريقة البحث عن شركاء  ملكتيبا البحث

، ابإلضافة إىل حتليل املستندات اليت مت املسار والتاريخ احلايل واخللفية
يف هذه الدراسة هي  قنيات املستخدمةاحلصول عليها. األشياء والت

. فإن (Kothari, 2004, p. 7) حتليل املالحظات وحتليل القراءة اجلديدة
ب من األدب، البحث يف املكتبات هو حبث يستخدم يف تنفيذه جوان

أحباث ابحثني سابقني  يف شكل كتب ومذكرات وتقارير لنتائج
(Walenta, 2019, p. 11)ا البحث على أنه حبث مكتبة . يصنف هذ

لكتاب ألنه يتم من خالل مجع بياانت من املؤلفات السابقة. ا
لشعر األندلسي. الرئيسي املستخدم هو الديوان الذي حيتوي على ا

، تستخدم هذه الدراسة األدب األندلسي التارخيي ابإلضافة إىل ذلك
 الذي يدعم البحث.

 مصادر البياانت -2
 البياانت صادر هذا البحث نوعني من امليفتستخدم الباحثة 

 : ا كما يليمهو  ،ذا البحثهباملعلومات املتعلقات للحصول على 
 مصدر البياانت األساسي (أ

البياانت الرئيسية أو األساسية عن  ويتم احلصول على مصادر
طريق املالحظة. يستخدم الباحثون هذه البياانت للحصول على 

. (Lofland, 1996, p. 87) معلومات مباشرة وحتليلها يف البحث
ي يف هذه الدراسة كتاب بعنوان "ديوان ابن مصدر البياانت األساس

، مجع هذا الديوان وقدم شرًحا (ر امللكنيشع، ه، أخبار هلائزيدون )رس
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وقد ُنشر أول ديوان  .له من قبل كامل الكيالين وعبد الرمحن خليفة
صطفى ابب م لناشرل 474م( رقم  1932هـ )  1351مطبوع عام 

صفحة  455ديوان من ، ويتكون هذا الاحلليب واالديهي يف مصر
، اترخيية البن زيدون وأهل األندلسحتتوي على مقدمة وشروح سرية و 

)كيالين وخليفة،  ة قصائد مصنفة قائمة على أساسهامث تليه جمموع
 .(3، ص. 1932

 مصدر البياانت الثناوي (ب
هي األدبيات ومصادر أخرى متنوعة  الثناوي مصادر البياانت

ت وحماضر اجتماعات تتكون من خطاابت شخصية ومذكرا
اجلمعيات والواثئق الرمسية من خمتلف الوكاالت احلكومية. ميكن أن 
تكون البياانت الثانوية أيًضا يف شكل جمالت ونشرات ومنشورات من 
منظمات خمتلفة ومرفقات من جهات رمسية مثل الوزارات ونتائج 

ما الدراسة واألطروحات ونتائج االستطالعات والدراسات التارخيية و 
إىل ذلك. يستخدم الباحثون البياانت الثانوية لتقوية النتائج 

 .Jonker & Pennink, 2010, p)واستكمال املعلومات اليت مت مجعها

. مصادر البياانت الثانوية يف هذه الدراسة هي مصادر  (37
اتريخ أدب األندلسي  :على الدراسات األندلسية التارخيية واليت تشمل

فصول ؛ )1997عباس، ( حسان عباسإل واملرابطني طوائفال عصر
كمت حل للهجرة( األدب األندلسي )يف القرنني الثاين والثاليث يف

الداية، ( الداية مد رضوانحمل يف األدب األندلسي ؛األوسي علي
دراسات ؛ اجمليدي الد عبد الكاظمخل حات األندلسية؛ املواش)2000

املوشحات ؛ )2003القيسي، ( القيسي فايزل يف األدب األندلسي
 ،بدوى) بدوي مال صاحلجلاألندلسية: دراسة يف الضوابط الوزنية 
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دراسات يف ؛ وقى ضيفلش مارة األندلس؛ عصر الدول واإل)1993
ت، الملقاوا و؛ (2003)القيسي,  ألندلسي لفايز القيسياألدب ا

 .خرىألوراق العلمية األت اللغوية العربية، واجملالاو 
 طريقة مجع البياانت -3

 غايةاملهمة ل البياانت معات جلطو اخليعترب  البياانت مجع طريقة
من أجل احلصول جيب أن يكون الباحث ماهرًا يف مجع البياانت  البحث.

. كانت تقنيات مجع البياانت (Somel, 2019, p. 55)على بياانت صحيحة 
التتفصيل  أما ، و تسجيل طريقةو القراءة  طريقة ومها اثنني، يف هذه الدراسة

 :كما يلي

 طريقة القراءة (أ
القراءة من خالل قراءة موضوع الدراسة بدقة  طريقةتتم 

فهم حمتوايت اجلملة اليت هي حمور املناقشة يف موضوع لوتعميق 
 اخلطوات يف هذه املرحلة هي:و . (Gulo, 2002, p. 116) البحث

الباحثة ديوان ابن زيدون بدقة يف موضوع نقاش وتتعمق  تقرأ (1
 أبيات شعر املدح والتهنئة كنقطة رئيسية للمالحظة.

ابن زيدون مبوضوع  الديوانالباحثة أبيات الشعر يف  تفهمت (2
 املدح والتهنئة وهتتم ابملعىن والعناصر األدبية فيها.

القراءة املوثوقة أخرى اليت حتتوي على الباحثة مصادر  تقرأ (3
 مناقشات حول األدب األندلسي.

 التسجيلطريقة  (ب
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هي تقنية تستخدم جلمع البياانت اليت مت  التسجيل طريقة
 .Gulo, 2002, p)مجعهابعد احلصول عليها من نتائج تسجيل البياانت 

 بعدة خطوات وهي: ةقوم الباحث. ت (119
ابن  يف الديوان ةوالتهنئح الباحثة أبيات شعر املد  تسجل (1

 .توي على معلومات مهمة عن األدب األندلسياليت حتزيدون 
واردة يف مصادر موثوقة الهمة املعلومات امل الباحثة تالحظ (2

 ندلسية.األجتماعية االحتتوي على حقائق  اليت أخرى
 اانتطريقة حتليل البي -4

بطرق خمتلفة  عملية تفسري البياانت يه طريقة حتليل البياانتإن 
، وتقسيمها وفًقا جملموعات معينة مثل تصنيف البياانت، ومتييزها، وتصنيفها

طريقة . يف هذه (Rahardjo, 2020, p. 117) اإلجابة عليهاو لرتكيز املشكلة 
يستخدم الباحث تقنيات حتليل البياانت مبنهج أديب يعتمد على مفهوم 

 نا. يصف يف كتابه عدة مناهج أدبية لتحليل العمل األديبان كوات راتنيوم
(Ratna, 2001, p. 31) .ماعي التارخيي يف حتليل املنهج االجت ةتبع الباحثت

 لي:مايك  التفصيل، و البياانت

 حتليل االجتماعي (أ

أخذ كثريون من دارسي األدب يصلون بني دراساته 
تعبري عن اجملتمع وكل يف حقيقته هو  األدبوالدراسات االجتماعية. 

ماجری فيه من نظم وعقائد ومبادئ وأوضاع وأفكار يصدر عن كل 
رى ي(. 96 ، ص.1119رأى األديب وأحس ومسع )ضيف، ما 

أن األدب ينتمي إىل اجملتمع. ال ميكن استخدام  االجتماعي حتليل
نهج االجتماعي ، فإن املدون املالحظة. لذلك مباشرة األديب األعمال
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 األعمال األدبية يف حيلل األعمال األدبية من خالل فهم معىن وحمتوى
(Ratna, 200, p. 60).  وقد أكد تني أبن الزمان وعرق اجملتمع

. (Taine, et. al., 1890, p. 29) مطابقان يف إنشاد الشعر اجليد
جانب األول يف ابتداء حتليل فأخذت الباحثة حتليل اإلجتماعى ك

 التالية:اخلطوات  ةستخدم الباحثت البياانت.
الباحثة اجلوانب االجتماعية املتضمنة يف أبيات الشعر  تتفهم (1

حسب النظرية اإلجتماعية  والتهنئة يف الديوان ابن زيدون املدح
 .عند تني

البن  تارخييةاللمحة وال عيةالباحثة اخللفية االجتما تفهمت (2
زيدون يف بياانت األدبيات املختلفة اليت مت احلصول عليها من 

 مصادر البياانت.

الباحثة الظروف االجتماعية للمجتمع األندلسي يف  تتفهم (3
بياانت األدبيات املختلفة اليت مت احلصول عليها من مصادر 

 البياانت عن األندلس.

بن زيدون حسب النظرية إل ريةالشع تقاليدالالباحثة  تتفهم (4
 عند تني بثالثة أنواعه من املناخ والعرق والزمان. االجتماعية

على  مجتمع األندلسلل احلقائق االجتماعيةالباحثة  تتفهم (5
عند تني بثالثة  االجتماعيةشعر ابن زيدون حسب النظرية 

 أنواعه.

الباحثة التحليل االجتماعي يف الشعر مبصادر أخرى  تربط (6
 صداقية للحقائق االجتماعية للمجتمع األندلسي.ذات م
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الباحثة حتليل احلقائق االجتماعية يف أبيات شعر  تستنتجا (7
املدح والتهنئة يف الديوان ابن زيدون والظروف االجتماعية 

 األندلسي بناًء على نظرية تني. للمجتمع
 حتليل التارخيي  (ب

واملناهج يرتبط التحليل االجتماعي ارتباطًا وثيًقا ابلتاريخ 
ألعمال األدبية التارخيية جيدا اب حتليل التارخيي اهتماًمااهتم التارخيية. 

سترت عند عملية امل نيل احلقائق يف جوهر البحثوقع لدراسة. ابقيد امل
ومعىن اللغة كما هي مكتوبة. ال مراد حتليل التارخيي البحوث. تتبع 

بل  وع فحسبابلضرورة على جوهر املوضينصب تركيز العمل األديب 
 .(Ratna, 2001, p. 65) يرتبط أبعمال أخرى لتحديد جودته التارخيية

اختص الزمان ولقد متيز بزمان آخر يف شكل أدبه، واألعمال األدبية 
. (Taine, 1874, p. xxi)له، وكذلك يف الفنون وفن العمارة املعينة 

 :باحثة كما يليالتارخيية اليت تستخدمها الحتليل البياانت طريقة 

الباحثة عناصر التاريخ األندلسي حسب الفرتة اليت  تتفهم (1
 .يف مصادر أدبية خمتلفة ظهرت فيها سرية ابن زيدون

لشعر املدح والتهنئة يف الديوان  التارخييالباحثة بتحليل  تمقا (2
 مع نظرية األدب التارخيي عند تني.ابن زيدون 

ات شعر املدح والتهنئة يف أبي التارخييالباحثة حتليل  تستنتجا (3
 بناًء على نظرية تني.يف الديوان ابن زيدون 

صادر البياانت األخرى اليت حتتوي على مب الباحثة تقارن (4
 دراسات اترخيية لألندلس.

الباحثة املؤشرات التارخيية فيما يتعلق بعلم االجتماع  تستعرضا (5
 من أجل احلفاظ على مصداقية حتليل البياانت.
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 عرض البياانت (ج

تقنيات  ةستخدم الباحث اخلطوة األخرية من الدراسة، تيف
هي  عرض البياانت طريقة عرض البياانت لتحسني نتائج الدراسة.

عملية مجع البياانت بطريقة منظمة وقصرية ولكن واضحة حبيث ميكن 
.  (Pandey, 2016, p. 27) وميكن استخالص النتائجللجميع فهمها 

 لي:ما يك  ةتخذها الباحثكانت اخلطوات اليت ت

الباحثة وصفاً وشرحاً للبياانت اليت مت مجعها على شكل  تقدم (1
 حملة اترخيية ابن زيدون يف األندلسل عن وصف بياانت طوي

 .منظور إيبوليت تنيعلى  بناءً 

عند بن زيدون إل الشعرية تقاليداللتحليل  وصفاً الباحثة  تقدم (2
 .منظور إيبوليت تني

عن احلقائق  لتحليل وتفسري البياانت وصفاً الباحثة  تقدم (3
للمجتمع األندلسي يف شعر مدح ه بثالثة أنواع االجتماعية

 .منظور إيبوليت تنيعلى  بناءً  ة البن زيدونوهتنئ
حملة اترخيية ابن من  الباحثة حتليل احلقائق االجتماعية تستنتجا (3

احلقائق بن زيدون، و إل الشعرية تقاليد، والزيدون يف األندلس
يف أبيات شعر املدح والتهنئة يف  مجتمع األندلسلل االجتماعية

األندلسي  ة للمجتمعالديوان ابن زيدون والظروف االجتماعي
 بناًء على نظرية تني.
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 باب الثاينال

 اإلطار النظري

 

 علم األدب االجتماعى .أ
فيه عن وجهة مجال األدب من  يبحثعلم األدب االجتماعى هو علم 

. هو جيعل عمل (Wiyatmi, 2013, p. 12) خالل إجياد حقائق جوهر اإلنسان
لم األدب االجتماعى هو جمال األدب حمكوما عليه وحياة اإلنسان موضوعه. ع

الدراسة الذي مل يقم بنفسه ولكنه حيتوي الدراسات االخرى، مثال: علم 
االجتماع، علم النفس، علم الفلسفة، وغري ذلك. ويف الكشف عن سلوك 
الشخصية حنتاج بعلم النفس وكذالك يف ختليل الوضع االجتماع حنتاج أن نفهم 

. ومتكن دراسة االجتماعي (Saraswati, 2003, p. 32)ابملعرفة االجتماعية والثقافية 
يف الشعر ألن حتلَل ابلتفصيل عرب تنسيق ألفاظه ابستخدام األسلوب وعلم الداللة 
يف علم اللغوي. وجيعل إشراك العلوم املتنوعة علم األدب االجتماعى جمال الدراسة 
َر األدب الذي يتعلق ابملؤلف، اجملتمع ومادة األدب  الذي يستطيع أن يفسِّ

(Escarpit, 2005, p. 21) . 
األدب هو نتائج من اجملتمع الذي يصور حياة اإلنسان. هذا األمر، املؤلف 
من أعضاء اجملتمع لديه هاجز كمثل اجملتمع اآلخر مبدموم من أعضاءه. ويتأثر 
الواقع االجتماعي يف خلق الشعر يف العصر غالبا، ولذا، متكن حياة اجملتمع 

لك أن تـَُعّلَم بوصيلة عمل خبصوص تطلعاته وثقافيته وذوقه ونظر حياته، وغري ذ
 . (Damono & Effendi, 1979, p. 51)األدب 

األدب له وظيفة اجتماعي للمجتمع، ومنها: اهلواية والوسيلة واملؤسسة 
االجتماعية والثقافة. وعند دماان، عمل األدب يساوي بعمل راهب وأثر النيب، 
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ألنه أمر لتبليغ الرسالة أو تعليم أبشكال الرتفيه. كمثل شعر عبد الرمحن الداخل 
العميق ألنه يشعر ابلغرابة  ( عند هجرة إىل األندلس، هو يرسل ذوقه731-788)

هناك  2يف الغرب. ويف النهاية، وقد اراتح ألنه جنح يف إقامة الدولة األموية 
(Endraswara, 2013, p. 43) . 

سانية. ويصبح خالف من ذلك، األدب له دور يف تطوير احلضارة اإلن
شكل احلياة اخليالية واملثالية للمؤلف يف االستجابة حلياته االجتماعية مهما. ليس 
من غري املألوف أن يسجل األدب ما مل يكن موجودا يف التاريخ، ألن التاريخ 
يبحث عن األحداث الكربى واألدب يبحث عن أشياء صغرية اليت مل يدركها 

يتأثر تشكيل عمل األدب بعوامل أخرى يعين  بعض اجملتمع. ومن منتج الثقافة،
. ألن عمل املؤلف مطابق (Taine, 1892, p. 65)العوامل التارخية والعوامل البيئية 

مع عصره وبيئة معينة. هذا األمر الذي كان ديناميكي وتغيري موجودا يف عمل 
األدب هي نتائج األدب. ومؤشرة الديناميكي والتغري يف عمل األدب أن عمل 

 . (Suwardi, 2011, p. 39)الثقافة اإلنسانية الذي خيضع فيضا دائما 
 

 إيبوليت أدولف تنيمنظور ى عند علم األدب االجتماع ب.
تطوير األدب واجملتمع عند إيبوليت أدولف تني، هو فيلوسوف، انطلق 

أيضا زعيم  م. هو يعترب 1967-1766مؤرخ، سياسي، وانقد من فرنسا يف سنة 
(. ومن أشهر مذهبه العالقة بني 51-50تدفق املذهب الطبيعي يف فرنسا )

األدب واجملتمع. هو يعتقد أن عمل األدب يظهر يف بيئة اجتماعية معينة. ويصبح 
 .Zimmermann, 2018, p)عمل األدب جزءا من الثقافة من اجملتمع بشروط معينة 

37) . 
وحاول تني أيضا تطوير رؤية علمية. هو افرتض أن األدب والفن أن حتلال  

بطريقة حتليل العلوم الطبيعية والدقيقة. ورأيه أن األدب ليس لعبة خيال لكنه شكل 
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ظروف عصره وظهور العقل معينة. قصة كمثل مرأة ميكن محلها يف أي مكان 
. يعترب علم  (Taine, 1905, p. 24)واألنسب ليعكس جوانب احلياة والطبيعة

اجتماع األدب مثل هذا مبثابة مرأة، خيث جيب إعداد وثيقة ملناقشة مجيع أنواع 
. لكن تني مل يكن (Damono & Effendi, 1979, p. 19)األدب اجليد أو السيئ 

مناصرا خالصا مثل عامل االجتماعي يف األدب وهو مل يستخلص أبدا استنتاجات 
مثل ماسبق. هو جيادل أن األدب وثيقة إال إذا كان نصبا تذكاراي. وميكن فقط 
للشعراء ماهرة أن يصور حالة العصر كاملة وحقيقة. ولذالك، هو حياول حتديد 

 . (Taine, 1892, p. 59)أسباب ظهور األدب العظيم 
 : مبدئنيتني لعلم األدب االجتماعي إىل  رىوي 

أحدها، ظهر األدب من احلياة االجتماعية. ويقدم األدب مرجعا لسلوك 
اإلنسان الذي يصبح وسيلة للحياة االجتماعية. ينشأ األعمال األدبية على أساس 
احلياة االجتماعية. ووافق هانوك ليفني، هو من عامل علم األدب االجتماعى، قال 

. ومها يوافقان (Taine, et. al., 1890, p. 56–60) األدب من مؤسسة اجتماعية أن
 اة االجتماعية. أن األدب صور احلي

األدب هو تعبري عن اجملتمع، كمثل اخلطابة. واألدب تعبري اإلنسان  الثاين،
اليت تظهر دعاية احلياة دائما. كمثل عمل األدب جُيعل هبدف انتقاد الظروف 

 . (Taine, et. al., 1890, p. 63)االجتماعية السيئة يف الوقت الواحد 
ويف عصر النهضة االنسانية، ظهرت صراعة بني األدب القدمي واحلديث. 
هذه الفرتة املعروفة بقرن التجديد، هي الفرتة االنقالية من العصر الوسطي إىل 
العصر احلديث. وتستنتج هذه الفرتة أن األدب هو أبداع فريد وله خصائص يف  

تارخيي والوراثي أن األدب كل فرتة. وخبسب تني، ابعتباره من أتباع علم األدب ال
حقيقة اترخيية تصف احلياة االجتماعية يف زمانه. واألدب الميكن فصله عن وجهة 

 . (Zimmermann, 2018, p. 77)النظر التارخيي 



21 
 

 
 

 حاول .ويف تطور علم األدب االجتماعى، يعرب تني عن آراء جمتمع القراءة
مثال، شاعر إجنليزي ألفريد تينيسون الذي  مع ذوق القارئ. أن يّتفق عمل األدىبال

. جمتمع القارئ يف زمان تينيسون طيبون، عشاق 1892-1809عاش بني 
هو اجملتمع تينيسون ل جمتمع حو الرايضة ورجال األعمال الثرايء وحميب الطبيعة. 
على األنفس. واألشعار احملافظة احملسن واحملب يف الرايضة والعلم احلر واملغىن و 

تناسب القارئ. وحني أن شاعر فرنسي ألفريد دي  لتينيسون حمفظة مع األمور الىت
لديه قوايف مع ذكاء عال جلذب القراء.  1857-1810موسيت الذي عاش بني 
كون من املثقفني والبوهيميني والنساء الذين لديهم وقت وقراء يف عصر موسيت تت

فراغ. اختلف القراء بني الشاعرين على حمتوى وشكل الشعر الذي يكتبانه 
(Damono & Effendi, 1979, p. 20). 

ة تعرب أن دراسة األدب وجهة االجتماعياليف النظرية النقدية لتني، كان 
قام على املمارسة الواقعية. القوة االجتماعية املوجودة يف األدب االجتماعي ت

العمل. ورأي تني، أن األدب ليس فقط  مناسبة مع قرارها يف إدراك قوة خصائص
قافة. وهو مظهر من مظاهر لكنه ميكن أن يعكس الث ،يةنفرادواسع اخليال واال

من األدب يشتمل األفكار من  ار عندما يتم إنشاء العمل. وكل شئبعض األفك
 .(Taine, 1905, p. 45)مؤلفه 

الوضعية العلمية. هذا مبعىن إيبوليت أدولف تني هو األول من وضع كان 
األدبية تضمن على أنه من القدماء الذى أتى ابلرأي اجلديد، وهو أن األعمال 

رأى تني  .(Taine, et. al., 1890, p. 118) املعلومة واحلقائق وليس فقط خياىل األدابء
لمية، وهي مهمة يف عملية املقاربة أبن علم األدب االمجاعى حمتاج إىل الوضعية الع

  .(Taine, 1874, p.  164) واملناهج يف األعمال العلمية
جدرت يف احلقائق االجتماعية خمتلفة مع احلقائق اخليالية الىت  تكان

م. لذلك آراء تني يف احلقائق االجتماعية املوجودة يف األعمال األدبية يف العمو 
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األعمال األدبية هي من رأي جديد يف الوضعية العلمية. لكن ال شك أن األديب 
والناقد وابحث األدب ال يستطيع أن يهمل األثر القطعي من العناصر اخلارجية 

ارخيية. اخلاصة لدى األعمال األدبية، مثل العناصر االجتماعية والعناصر الت
لذلك، ليس من اخليال أن علم األدب االجتماعي يصبح احلل لتكشيف و 

 .(Taine, 1892, p.  108)األحوال خارج األدب 
 

 احلقائق االجتماعية .ج
ربَُّ يف عمل جتماعية هي حقيقة حياة اجملتمع االجتماعي الذي يـُعَ االقائق احل

ب. العالقة أبعراض اجتماعية يف عمل األد تماعية لديهااألدب. احلقائق االج
األدب يشتمل احلقائق االجتماعية والثقافة يف أول نشأته. عمل األدب مستعار 
من حقيقة الذي يساوي ابحلقيقة نفسها. هذا رأي موافق من رأي سووردي 
إندراسوارا، قال، أن األدب ليس نسخة احلقيقة فقط لكنه حقيقة الذي ُفِسَر 

(Taine 1905, p.  46). 
لكن املؤلف لديه  ،عمل األدب من انعكاس لطيف ومجايل فقطمل يصور 

ألن عمل  .مهارة حلزم عمل األدب حىت يصبح مجاليا ومل ميكن فصله عن الواقع
 األدب يتم إنشاؤه من تفكري مؤلف من أحداث مشهودة، وحُمَلٍَّل، ومشعور

(Endraswara, 2013, p.  78).  والشعراءقد كان كل مؤلف األدب من األدابء 
ما إىل ذلك، هم صنعوا وألّفوا وكتبوا وأنشدوا كما هم شعروا ونظروا واملنشد الشعر و 

ومسعوا من األحوال واألمور املوجودة حوهلم. فهذا أمر خارجي أثّر احلاصالت 
 .األدبية هلم

هما يف عمل األدب. بوسيلة اللغة، نتائج املراقبة وشعور املؤلف منصوص علي
ليس من الناذر أن يكون اختالف القيمة من ثقافة خمتلفة وأحكام وأداين وجانب 
احلياة اآلخرى. األدب يعرب كعمل الفين مستقل ويقوم بنفسه، وحر من مؤلف 
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وحقيقة وقارئ. وتفكري تني عن آثر حقيقة اجتماعية يف األدب تشتمل على مقام 
ضمنية حيث ختتاج إىل تفسريها ابلعميق. إذا كانت مستور. واحلقائق االجتماعية 

احلقائق االجتماعية ظاهرة فريسل عمل األدب رسالة فريدة وخمتلفة بعضها بعضا 
(Taine & Durand, 1873, p.  55) . 

عند منظور واحلقائق االجتماعية هي حمتوى األدب املتعلق ابلتاريخ. و 
إيبوليت أدولف تني أن األدب ليس خبيال فقط ولكنه توثيق الزمان عن املناسبة 

االجتماعي األدب االجتماعية املاضية. وبتعليق احلقائق االجتماعية، مفهوم علم 
على التعليق  يدل. وهلم والزمن املنخ،، و عرقعند تني وثق بثالثة أشياء، يعين: ال

 ,Endraswara)ابلتاريخ والعمل املاضي الذي يشتمل على جوانب الواقع معقد 

2013, p.  83):هذا هو مفهوم لعلم االجتماعية عند تني . 
 العرق -1

 (spirit)ابلروح أو سبرييت  أيضا عرق أو ما يسمىال طبيعةالعرق أو 
القبيلة أو األمة. ميكن أن يتجسد جتسيد الروح أو طبيعة هو شخصية أو 

يف األعمال األدبية يف شكل الشخصيات. غالًبا ما يرتبط هذا  الطبيعة
أبنه مكون يؤثر على احلقائق  (spirit)البيان جبنس األمة. يعّرف تني 

عمال األدبية مشريًا إىل السمات اليت متتلكها اجملموعة من االجتماعية يف األ
جيل إىل جيل. مثل املزاج، وشكل اجلسم، وكذلك خصائص األمة. وفًقا 
لتني، على الرغم وجود دول منتشرة يف أماكن خمتلفة يف العامل، هناك 

مثال  .(Taine, 1876, p.  112)طبيعتها احلقيقية بمهمة وخضائص عالمات 
يف جمتمع األندلس، وجود االحتمال على أن خلفية العرق املتنوع جعلت 
األشعار شبه إىل صفة الشعر الشرقي، ولكن ظهرت اخلصائص يف الشعر 
تصور بشكل الغريب. وظهرت احلقيقة االجتماعية أبن جمتمع األندلس هو 

 وتنوع العرق يسبب تنوع شكل الشعر له. جيل شرقي يف الشعر.
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 املنخ -2
هي بيئة أو مكان يتم استخدامه الشاعر  (Milieau)أو ملييو  املنخ

بشكل مباشر. كمكان إلنشاء األعمال األدبية. وتشمل هذه البيئة التقاليد 
اللغوية واألدبية اليت يسرتشد هبا املناخ الثقايف بشكل عام، مبا يف ذلك ثقافة 

ة على األدب. لذلك،  القبيلة أو األمة. كان للمناخ واجلغرافيا أتثريات مهم
كانت هناك عالقة غري مباشرة بني عامل األدب والوضع االجتماعي 

. على (Escarpit, 2005, p.  13)واالقتصادي والسياسي امللموس يف اجملتمع 
ة سبيل املثال، من خالل النظر إىل املكان الذي رمسه املؤلف يف أعمال أدبي

طهاري يف روايته بكيسار مراح  أمحدمثل حالة القرية أو القرية اليت وصفها 
(Bekisar Merah) البيئة هي أحد املؤشرات يف الكشف عن املعىن .

االجتماعي لألعمال األدبية من وجهة نظر املؤلف يف وضع بيئته الثقافية. 
علق ابملناخ، حتاول هذه النظرية البيئية تقدمي تفسري ألصل األدب. فيما يت

يعتقد تني أيًضا أن األدب األورويب ينقسم إىل جمموعتني على أساس املناخ، 
  .Taine, 1896, p)واليت تشمل أدب أورواب الشمالية وأدب أورواب اجلنوبية 

. ووفقا له، فإن أدب أورواب الشمالية أنتج من قبل أانس حيبون الكآبة، (22
نوبية كتبته دول مرحة. لذلك، يُطلق على تني اسم والد بينما أدب أورواب اجل

مثل املنخ يف األدب  .(Damono & Effendi, 1979, p.  20)النقد اجليين 
األندلس هو أن األقاليم األندلس بريد وحماط ابلنبااتت. فخصائص الشعر 
األندلس متيل إىل أصلوب لطيف. فاحلقائق االجتماعية الظاهرة تعىن 

 شخصية اجملتمع األندلس حمسن، ولطيف، وحمب األمن.
 الزمن -3

للحظة أو تعترب ا (momen)أو ما يسمى مبومني  الوقت احلاضر أو الزمن
العصر مكواًن يؤثر على احلقائق االجتماعية لألعمال األدبية. أعطى تني 
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مصطلًحا يُعرف غالًبا ابسم "روح العصر". لكل عصر أفكار سائدة. 
احتوى عصر واحد على األقل على منط فكري ميكن أن يستمر عرب 

ينة القرون. لذا ، فإن كلمة حلظة حتتوي على معىن مرتبط بوقت أو حلظة مع
 & Damono)حيدث فيها حدث نتيجة نقطة التقاء بني عوامل خمتلفة 

Effendi, 1979, p.  20) احلدث املوصوف يف العمل األديب هو شكل من .
أشكال اإلشارة إىل سياق اجتماعي معني حيدث يف وقت معني نتيجة 
لرتاكم مجيع مشاكل احلياة اليت حتدث. مؤشر الوقت هذا له معىن اترخيي 
لألحداث أو األحداث اليت حتدث يف اجملتمع مع احلياة االجتماعية يف 

وضيح هذه اللحظة ميكن رؤيته يف جو العصر األعمال األدبية. كمثال لت
. يف ذلك 1945الذي حدث يف جيل األعمال األدبية اإلندونيسية عام 

الوقت كان جو العصر مليًئا بظروف سياسية غامضة، وأجواء التمرد على 
االستعمار وأاثرت سيطرة الدولة على الدولة روح االستقالل والرغبة يف 

ذلك الوقت ظهرت أعمال أدبية تعرب عن جهود التحرر من قيود الغزاة. يف 
، وإدروس مع روايته بعنوان AKUبعنوان  أنورالتحرير ، مثل شعر شرييل 

SURABAYA وما إىل ذلك ،(Taine, 1896, p.  25).  مثال يف األدب
األشعار أنشد يف األندلس هلم اختالفات حسب زمنهم. شعر األندلس هو 

مع شعر يف ملوك الطوائف، وكذلك يف زمن عهد الفتنة. يف األموى خمتلف 
 فاحلقائق االجتماعية تتكلم عن أثره يف املناخ. 

: العرق، تنيتُعرف هذه اجلوانب الثالثة عموًما مبفهوم االجتماعي عند 
بنية الذهنية عمليًة  الهذه العالقة تنتج و (spirit, milieau, momen)  والزمن ،واملناخ

مث ينتج عن هذا اهليكل أفكاَر الىت ما زال يف شكل بذور، واليت  كانت ومضاربًة.
 .(Sumarjo, 1981, p.  32)تتجلى بعد ذلك يف األدب والفن 
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 شعر والتقاليد الشعريةال د.
خطر على ما و  كل ما أدركته حواسهم  حني رب الشعر يفالع شعراء نظم

 ،1916 ،اإلسكندرى وعنان)تهم وينتظم مع تنشئتهم مما يالئم بيئ . أنشدهقلوهبم
 .(46 ص.

 الشعر -1
عرفه العروضيون أبنه الشعر. هنالك التعريفات الكثرية يعرب ماهية 

(. 42 ص. ،1916اإلسكندرى وعنان، ) قصدا املقفَّىالكالم املوزون 
هو شيء ذايت محيمي. والشعر هو شيء ابلغ  ومنهم من قال أبن الشعر

تحدث أفالطون عن الشعر ياجلوهرية حبيث ال ميكن تعريفه دون التشتت. 
ح واملقدس. يعرف الشعر بشكل ما، حيث إنه جنأبنه الشيء اخلفيف، امل
وقال املنصور أبن (. 21 ، ص.2017مندور ) ال يعرفه بشكل جامد

 .ة الوزنكالما موزوان خيرجه الزايدة فيه والنقص منه عن صحهو  الشعر 
إما أجازت العرب فيه ما ال جيوز يف الكالم، ف ه.حييله عن طريقكذلك و 
ألفت فيه الضرائر  الذي موضع ضطروا إىل ذلك أو مل يضطروا إليه. ألنها
خيصون الشعر هم ف ،ققون من األدابءأما احمل(. 7، ص. 1999، عصفور)

 صور اخليال البديععن  غالبا ،املعرب ،فىاملق ،املوزون ،الكالم الفصيح يعىن
أما منشد األشعر يرى أبن كل  (. 42 ص. ،1916اإلسكندرى وعنان، )

شعراء اإلنشاد تبدو قصائدهم فخمة جليلة ذات ديباجة ملساء ألقة هبيجة 
ومعان قريبة سهلة بسيطة وقواف خفيفة عذبة مرنة قاتنة )اجلندى، 

 (.16-15، ص. 1119
 قدماء الرواة، وإىل كتب األدب اليت صنعها الشعردواوين  نظرا إىل

ألن  دقيقا ينتظم موضوعات الشعر.الشعر  مواملصنفني مل جتد فيها تقسي
أكثر املصنفني والرواة كانوا على مجع هذا الشعر أحرص منهم على 
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 مات.تقسيمه. ومن حرص منهم على التقسيم مل يكن تقسيمه واضح القس
على أساس ا اجته التقسيم ابملصنف إىل التمييز بني طبقات الشعراء مبور 

 تفاضلهم يف الفحولة، كالتقسيم الذي صنعه حممد بن سالم اجلمحي
 (.61، ص. 1992، ألشقروا طليمات)

فكان أبو متام حبيب بن أوس الطائي حاول أن يقسم الشعر إىل 
ي، : احلماسة، واملراثموضوعات، فجاءت أكثر من عشرة أبواب، وهي

ح، والصفات، والسري، واألدب، والنسيب، واهلجاء، واألضياف، واملدي
والنعاس، وامللح، وملعة النساء. وهذا بعض من أغراض الشعر املشهور يف 

 :(49–47 ص. ،1916اإلسكندرى وعنان، )موضوعته 
عند اجلاهلية يكون بذكر  الشعر طريقهويسمى التشبيب.  -النسيب  (أ

صف ، وو . وشرح أحواهلن ممن ظعهن وإقامتهنسهنوحما النساء
، وغناء ليهن حبنني اإلبلوالتشوق إر بعد مغادرهتن، األطالل والداي

، وبذكر املياه واملنازل النريان، وهبوب النسيم ع الربوق ولوحومل ،مئاحلما
، هبار، و وصف ماء هبا من خزامی، و نها لوالرايض اليت حل، اليت نزلنها
 كانوا ال يعدون النساء إذا نسبوا.و  .و عرار، وأقحوان

و متد املرء خبصال نفسه وقومه والتحدث حبسن ه - واحلماسة الفخر  (ب
رفعة حسبهم ونسبهم و  کارمهم وكرم عنصرهم ووفرة قبيلهم.هم ومئبال

 وشهرة شجاعتهم.

وهو الثناء على ذي شأن مبا يستحسن من األخالق النفسية،   -ج( املدح 
کرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة. وأن هذه الصفات عريقة فيه 

عداد حماسنه احللقية كاجلمال وبسطة اجلسم وشاء املدح ويف قومه. وت
عند ما ابتذل الشعر واختذه الشعراء مهنة. ومن أوائل مداحيهم زهري 

 .والنابغة واألعشی
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وهو تعداد مناقب امليت، وإظهار التفجع والتلهف عليه.  -الراثء د( 
بن واستعظام املصيبة فيه. ومن عادات اجلاهلية يف الراثء، كما قال ا

رشيق، وهو من أدابء إفريقية، يف كتابه العمدة "اضرب األمثال بناء 
امللوك العظام. واملالك الكثرية، واألمم القوية، والوعول املمتنعة يف قلل 
اجلبال، واألسود اخلادرة يف الغياض، وحبمر الوحش املتصرفة بني القفار، 

 .وابلنسور والعقبان واحليات لبأسها وطول أعمارها
نفى املكارم واحملاسن عنه. ، و تعداد مثالب املرء وقبيلههو  -هلجاء اه( 

فى ابلتهكم كتوكانت العرب يف بده أمرها ال تفحش يف هجوها. وت
، مث أقذع فيه بعض اإلقذاع احملرتفون والتشكك يف حقيقة حاله ابملهجو

 ابلشعر، وحاكاهم السفهاء يف ذلك.

فق يف االحتجاج على براءته ، والرت هتهمة عنهو درء الشاعر ال -االعتذار ز( 
 .، واستمالة قلب املعتذر إليه، واستعطاؤه عليهمنها

هو شرح حال الشيء وهيئته على ما هو عليه يف الواقع  -ح( الوسف 
إلحضاره يف ذهن السامع كأنه يراه أو يشعر به. وهذا هو األصل الذي 

ره أو متليحه، أو جرى عليه أكثر العرب قدميا. وقد يبالغ فيه لتهويل أم
تشويهه، أو حنو ذلك. فيكون منه املقبول واملمقوت. وال سبيل إىل 
حصر ضروب الوصف عند العرب، فهم وصفوا كل ما رأوه أو عانوه أو 
خالط نفوسهم. ووصفوا مجال اإلنسان، وأخالقه، وطباعه، وأحواله يف 

 .حهالظعن واإلقامة، وأفعاله يف قتاله ونزاله، ودفاعه مبختلف سال
 

 والتهنئة املدح -2
املدح فأما موضوع الشعر اليت حبث يف هذا البحث خمصص يف 

دح هو نقيض اهلجاء، وهو امل . وتعريفه جاء يف لسان العرب،والتهنئة
والصحيح أن املدح مصدر، واملدحة االسم واألمدوحة، حسن الثناء. 
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: ضد مادحاملدائح واألماديح. وامل وهو املديح واجلمع ح.دَ واجلمع مِ 
واملديح يف االصطالح غرض من أغراض الشعر، يقوم على فن  .املقابح

الثناء، وتعداد مناقب اإلنسان احلي، وإظهار آالئه، وإشاعة حمامده وفعاله 
سااب، واليت يتومهها الشاعر اليت خلقها هللا فيه ابلفطرة، واليت اكتسبها اكت

 .(160 ، ص.2002عرفان و  خمتار)فيه 

إلنشاد. د اجملتمع وعرفهم يف ايهلذا املدح معاين وأنواع حسب تقال
الشجاعة، وإغاثة امللهوف، ومحاية اجلار، وكرم  يف املدح هو م املعاينوأه

األرومة، ونقاء العرض، والوفاء ابلذمم، وسعة الصدر، واحلزم يف غري عنف، 
صور كثرية، والشهرة وحصافة واحللم يف غري ضعف، والكرم الذي يتبتی ب

أن الرتف والسرف. لتليد، و ، والصرب على صروف الدهر، واجملد االرأي
الشعراء مل يكونوا متساوين يف تناول هذه املعاين، ألن طبيعة املمدوح كانت 

لذلك  لفضائل مايصلح للممدوح.تفرض على الشاعر أن خيتار من هذه ا
اليت يوصفون هبا إىل ثالثة قسم املدح وفق شخصيات املمدوحني والفضائل 

حد الشعراء يؤثر نوعا، : الشكر، واإلعجاب، واملدح السياسي. أأنواع
. أما التهنئة هو موضوع الشعر قريب مع املدح، واآلخر مييل إىل نوع آخر

 .(164 ، ص.2002عرفان و  خمتار)فيكون نوع مت أنواع املدح 

 تقاليد الشعر -3

تقليدا وهو مصدر. ويف -يقلِّد-قلَّدَ  هو مجع من التقليد من كلمة التقاليد
اإلصطالح يعىن اتباع اإلنسان غريه من إنسان أو فئة أخرى يف قول أو 

إن  .أيًضا ابالحتمال وااللتزام ابألمر أما التقليد يف اللغة، يوصفو  فعل.
التقليد مل حيدث إال بعد انقراض خري القرون، مث الذين يلوهنم، مث الذين 
يلوهنم. وأما التقاليد الشعرية هي أفعال اإلتباع واإلمتثال والتقاليد يف صناعة 

 (.50 ، ص.1858، وإنشاد الشعر لدى جمتمع يف عصر معني )اجلرجاىن
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 هلذاين الشاعر وجنونه على الورق.أتليف الشعر تسجيال كان 
ويعود إىل رشده  الشاعر يثوب ،ينتهي من كتابة القصيدة الشاعر وعندما

لناس على ما مسوه . ولذلك اصطلح كثري من اإىل عامل العقالء املتزنني
  لكن. و الح مطاط ال خيضع ألي تقنني علمىوهو اصط ابجلنون الشعرى.

 ينظر لطرافة وغرابة الشعروبعض من الشعراء  أغرم به.كثري من قراء الشعر 
اليت حتيل الشاعر إىل خملوق غريب يقوم من حني آلخر برحلة إىل عامل 

د أن أضاف إىل جعبته مث يعود منه بع ،زاخر ابألحالم واألوهام واخلياالت
. م عن الشعراء. وهذه الفكرة تعود إىل أفالطون عندما تكلقصيدة جديدة

يتحكم  ني مضمون القصيدة الذي البربط أفالطون بني الوحي أو اإلهلام و 
 .(17 ، ص.1996)راغب رابت الشعر  فيه الشاعر ألنه من وحی

، إذ  ن للشعراء عند العرب منزلة رفيعة، وحكم انفذ وسلطان غالبوكا
اليت يذودون هبا  همتوأصلح، سنتهم الناطقة مبكارمهم ومفاخرهمكانوا أل

. وما كانوا ، ويفاخرونعن حياض شرفهم. وهم كانوا مياجدون، وينافرون
اإلسكندرى وعنان، )بشيء أعظم من سرورهم بشاعر ينبغ فيهم  يسرون
أكثر األحوال أن يرجتلوه . وكانت طريقة نظم الشعر يف (58 ص. ،1916
الناس دهرا  غرب وقدا. هو ا ومعانيه ر و ألفاظه عف ، فتأتيهم طريقة نطمارجتاال

. ال طويال ال يقولون الشعر إال يف األغراض الشريفة واملقاصد النبيلة
يت ح .اال يهجون شريفا تشفيا منه وانتقام، و ميدحون عظيما طمعا يف نواله

ومدحت به امللوك واألمراء كالنابغة  سب به.الشعر وتك هنتتنشأت فئة أم
، و زهري بن أيب سلمى انمع النعمان بن املنذر وملوك غسالذبياين وحسان 

بد هللا بن جدعان أحد ، ووأمية بن أيب الصلت مع عرم بن سنانمع ه
أجواد قريش، واألعشى مع امللوك والسوقة. حىت قصد به األعاجم، وجعله 

)اإلسكندرى  ، فتحامي الشعر األشراف وآثروا عليه اخلطابةا بتجر بهجر مت
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 .(59 ص.، 1916وعنان، 

 وتقاليده ىاألندلسالشعر  -4

ظهر فيه ما ابن يف حياة األمة يف هذا  ،ة األمةمرآ أن الشعر هو
. هذا ، ووصفت اخلمر، وأفحش يف اهلجاء. فشاع الغزلاألموي العصر

جممل شأن الشعر يف هذه الدولة ، وهو قول نفصله فيما يلي عند تناول  
 .(26 ، ص.1937مصطفى ) شأن من شئونه كل

ناية من منهم ع. فر يف هذا العصر متعددة املناحيلشعكانت العناية اب
الس لدراسته والتحكيم بني ، وعقد جمخللفاء مبوضوعه، وحرص على روايتها

 ، وتلك هينة عاهبا عليهم كل ورع تقيوقد سن اخللفاء يف ذلك س قائليه.
وقف على اجملاهدين يف سبيل ، وهو فرض أعطية للشعراء من بيت املال

، وليس منهم هؤالء الشعراء. ولقد أجاب هللا يف آية الفئهللا. ومن ذكرهم 
ة يف ر مبالغاخللفاء هبذا ملال دواعى األرحيية عند ما كان يعجبهم من شاع

 .(269 ، ص.1937 ،مصطفى) حد أعدائهمهجاء ألمدحهم أو 

 
 األندلس وجمتمعه ه. 

( على البالد اإلسالمية واليت عرفت يف Iberiaأطلق اإلغريق اسم إيرباي )
(، Spaniaاحلضارة اإلسالمية ابسم األندلس. وأطلقوا عليها امسا آخر وهو إسبانيا )

(، يف رأي بعض املؤرخني هو مشهور Hispaninفلما دخلها الرومان صار االسم )
ابسم اإلسبان. هذا االسم مأخوذ من كلمة ذات أصل فينيقي. واسم األندلس له 

لة ابسم قبائل الوندال اليت سكنت البالد بعد الرومان. تغري االسم من ص
(Vandalas أو ،Wandalos.واختذ من العريب فقيل األندلس، أو بالد األندلس ) 

ا كان اسم إسبانيا متاما وشاع همانتشر هذا االسم بعد الفتح اإلسالمي. م
، واملشرقية يف الواثئق، والتواريخ، استعماله يف املؤلفات العربية، واألندلسية، واملغربية
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 .(17 ، ص.2000 ،)الداية والرحالت وكتب اجلغرافية، وما إىل ذلك
اسم األندلس كان مرتبطا ابلدولة اإلسالمية وحدها مهما كان امتدادها 

يف  يتسع ابتساعها، ويضيق ابحنسارها. ومل يذهب هذا االسم بنهاية دولة اإلسالم
األندلس. فإنه ما يزال مستعمال للمعىن القدمي كلما ذكرت األندلس، أو ذکر َعَلٌم 
من أْعاَلمها، أو فن من فنوهنا، أو أثر من آاثرها، أو أي شيء له صلة هبا. وبقي 
اسم األندلس يف إسبانية احلديثة بعد أن أخذ صورة أندلسيا ويشبه ما مساه بنو 

 تضم أقاليم: املرية، وغرانطة، ومالقة، وجيان، سعيد موسطة األندلس. هي اليت
. وأما الشرح عن (18 ، ص.2000)الداية,  وقرطبة، وإشبيلية، وقادس، وولية

 وسياسية وحضارة األندلس ابلتفصيل كما يلى: جغرفية
 جغرافية -1

ا. يبرييَّة، وهو االسم القدمي إلسبانياجلزيرة اإليقع األندلس يف 
يف اجلنوب الغريب من القارة األوربية، وتتصل ابلقارة عن  يقعوابلتفصيل 

طريق جبال شاهقة وعرة، هي جبال الربينيه اليت تكون حاجزا منيعا بينها 
يسمون لذا  ،اها العرب ابألبوابمتعرجة ضيقة مستدور بينها  .وبني أوراب

لشرق مطلة على جبال األبواب. ويف وسط اجلزيرة هضبة كربى تنحدر حنو ا
الفينيقية واليواننية البحر املتوسط مهد احلضارات القدمية الكربى: املصرية و 

ويتصل يف جنوبيها ابلبحر املتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذي  والرومانية.
. ومتتد يف هضبة إيبرياي (100، ص. 1969 ،)عباس بل طارقجبمسى 

بني أجزائها الوسطى سالسل جبال من الشرق إىل الغرب تصعب التواصل 
يف الغرب حيث تصب يف احمليط، وهي: يف الداخل. وهبا أهنار كثرية وخاصة 

مث هنر دويرة وهو كثري الفروع غزير املياه خصب الرتبة، ويليه هنر  ،هنر املنيو
اتجه وتقع عليه مدريد وطليطلة ويصب عند أشبونة، مث هنر آنه وتقع عليه 

ه قرطبة وإشبيلية ومنه يتفرع هنر شئيل بطليوس، فنهر الوادي الكبري وتقع علي
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مادا ذراعا له إىل غرانطة، وجنوبيه هنري لكه ويصب يف احمليط ابلقرب من 
قادس، وتصب يف البحر املتوسط أهنار أقل أمهية ما عدا هنر إبر و يف إقليم 
سر قسطة يف الثغر األعلى فإقليم فطالونية ويصب عند الشهال وهو متعدد 

طرطوشة ياه، وينبع من شرقي إقليم قشتالة ومير إبقليم اراجون الفروع غزير امل
، يض ويصب عند بلنسيةبهنري الوادى األ جنوبی برشلونة. ويليه يف اجلنوب
 .)13 ، ص.1119 ،ضيف( ةفنهري شقر ابوديته وفروعه اخلصب

الختالف أقاليمها، فهو يف اجلبال  وخمتلف اي متبايناملناخ يف إبري 
يف الوداين ابلوسط ويف اجلنوب. ومناخ األقاليم يف  ومشال البالد ابرد، ودافئ

الشرق مناخ البحر املتوسط وختضع له تلك األقاليم يف نبااتهتا وحيواانهتا، 
انته اوااخ احمليط األطلسي ونبااتته وحيبينها ختضع األقاليم يف الغرب ملن

وغاابته. وإيبرياي التساع مساحتها وقيام اجلبال واهلضاب هبا متعددة املناخ، 
فمناطق جبلية هبا غاابت وأحياان معادن و بسفوحها مراع، ووداين وسهول 
هبا زروع وبساتني، وهضاب هبا قفار ومراع، وأحواض أهنار هبا حبوب 

ض وما هبا من زرع وبقول وحدائق ذات هبجة. ومن يعيشون يف تلك األحوا
وضرع جتري حياهتم سهلة هينة، ومن يعيشون يف اجلبال يتاثرون بوعورهتا 
ومن يعيشون يف سفوحها والقار ومراعيها بتأثر ون مبا يتأثر به أهل البوادي. 
وعلى هذه الشاكلة بينما جند يف إيبرياي اهل مدن متحضرين جند أهل جبال 

قدمي بني أهل إيبرياي وبني قيام  حال من ابنسني كما جند رعاة متبدين،
 .(14 ، ص.1119 ،)ضيف بينهم وجتمع أشتاهتم وحدة جغرافية تؤلف

  سياسية -2
وكانت  سكان من خمتلف اجلنس املتنوعة. كان يعيش يف األندلس

حياة البداوية. فيها وعر اإلجتماعى، حياة إيبرياي قبل الفتح العرىب أقرب إىل 
وصلب األخالقى، وكانت املعيشة غري املعتدل. وملا أخذت الدولة األموية 
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 ،)ضيفسادت هذه احلضارة، تصبح حياة اجملتمع يف أمن واستقرار 
هو فاتح األندلس، كان يرسل . أن موسى ابن نصري، و (47 ، ص.1119

فقهاء دائما إىل الداير املفتوحة ليعلموهنم اإلسالم. حىت هم حيفظون بعض 
دائما إىل  القرآن ويعلمون الدين احلنيف. ومعروف أن اإلسالم يدفع أمته

. فإذن محل اإلسالم نورا (61 ، ص.1119 ،)ضيفالعلم والتعليم 
لألندلس يف كثري من اجملال، إما يف احلضارة واألدب، وكذلك يف انتشار 
العلوم والثقافة. وهبذا يتولد يف أندلس عدد من الشعراء، والعلماء، 

 والفالسفة املسلمني الكثرية.
 حضارة -3

إن األدب األندلس جزء مهم من اتريخ األدب العريب. وهو امتداد 
يف هذه  صار األدب العريب زايدة سريعةألدب العريب يف املشرق. طبيعي ل

، 1119 ،)ضيفحضارهتا خالل عصر اإلسالم األماوي  املنطقة مع سري
انتشرت العلوم واألدب انتشارا واسعا مع ارتفاع االهتمام  .(46 ص.

بكتب وتنفس األمراء يف تعزيزها حىت يشتغلون األندلسيون ابملكاتبات. 
. (10 ، ص.1994فرحات، )املشارقة، دراسة كان أو معارضة ونقدا 

ه(، ازدهرت  366-350يف عهد خليفة حكم ابن عبد الرمحن ) ِسيََّماالَ 
احلركة العلمية طول األايم. أنشأ احلكم سبعة وعشرين كتااب يف قرطبة. وأنه مل 
حيصص الطالب من الرواتب املعينة كما هو املوجود يف بعض العهد. لكنه 

خلدون يعمم مجيع املؤدبني ليعلمو أوالد الفقراء واملساكني. حىت يقول ابن 
"اجتمعت ابألندتس لعهده خزائن من الكتب مل تكن ألحد قبله وال من 

 .(65 ، ص.1119 ،)ضيفبعده" 
ذات منهجية خاصة. كشف فيه  ألندلسكانت دراسة األدب ل

(. 5 ص.، 2000)الديب، مظاهر التجديد يف األساليب واملوضوعات 
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 األندلس عن أبيات الشعر للمجتمع الشرقي بشكل عام. خيتلف شعر
فيه  أوضح أتثري الطبيعة يف شعر األندلس. وكان الطبيعة إطارا يقضى

.  (12 ، ص.1994فرحات، )الشاعر شعور الفرح واللهو واالراتح واملتعة 
متتعت حالة أنسب إىل طبيعة الناس وظروفهم.  املنطقةكان الشعر يف هذه 

بكثري من اجلمال الطبيعي، واجلو البارد، واحملاطة ابخلضرة  األندلس املنطقة
واملناظر اهلادئة للعيون، وهي تكون العامل من عوامل التغيري األسلوب 

. عادة، خيرج الشاعر إىل احلقول واملتنزهات األديب خاصة يف الشعر
ا العادة لألغنياء الذين والبساتني الشائعة ليبدو إنشاء الشعر. وجرى أيض

 يهتمون بتنظيم احلدائق وزراعة الزهور. هذا هو الذي ليس له أهل املشرق.
يف اجتاه املدرسة احملافظة املشرقية جالسج.  ألندلسيسري الشعر ا

ت التقليدية من فخر ومدح وهتنئة ومحاسة وراثء وما يهتمون كثريا ابملوضوعا
الشعراء األندلسيون جيل من . (81 ص. ،2007هيكل، )إىل ذلك 

شعراء الشرق. لقد حافظ هذا الشاعر جيًدا على األسلوب السابق للغة 
ستشرقني يسمى األدب األندلسي إن بعض امل وكان خمصًصا للمملكة.

 .(3 ، ص.1971األوسي، )"كم السرتة العربية" 
ملوضوعات الشعرية التقليدية. فانتشر هتم شعراء األندلس ابا

. هتدف هذا (11 ، ص.1994فرحات، )وراجت أشعار املدائح والتهاين 
إىل التعبري عن السرور واحلب جتاه األشخاص الذين النوع من القصيدة 

أشهر شعراء  قدموا مسامهات أو األشخاص الذين حيظون ابحرتام كبري.
ين وابن دراج وابن زيدون وابن سياح ولسان مداح يف األندلس هم ابن ها

  .هو تعبري عن التهنئة لشخص ما تهنئةشعر ال فأما الدين بن اخلطيب.
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 الثالث بابال

 عرض البياانت وحتليلها

 

 حملة اترخيية ابن زيدون يف األندلس .أ
بن غالب بن زيدون  أمحدبن عبدهللا بن  أمحد أبو الوليدامسه الكامل 

 394. ولد يف قرطبة سنة نسبه إىل بين خمزوم من بطون قريشينتهي  املخزومي،
يف بيت من بيوت العلم واألدب وهو يف بيت أبيه من بين م(  1004ه )

ثالثة لزيدون" مسي كان اسم "ابن  .(11 ، ص.2004)غزال، املخزوم النبيلة 
أشخاص يف أسرة املخزوم اجمليدة، وهم: ابن زيدون نفسه، الذي نبحث عنه يف 

بن غالب بن  أمحدأبوه وهو "عبد هللا بن و  وكنيته أبو الوليد؛هذا البحث، 
زيدون" وكنيته أبو بكر، وكان هو فقيها بقرطبة؛ وابنه "أبو بكر بن زيدون" الذي 

املعتمد بن عباد وقتله يوسف بن اتشفني، بعد أن توىل بعد وفاة أبيه وزارة 
 .(30 ، ص.1932وخليفة  )كيالينه  484استوىل على ملك بين عباد سنة 

 ابن زيدون: حياته وبيئته -1
يف ولد ابن زيدون يف خالفة هشام الثاين يف زمن الدولة العامرية. يعىن 

أول عهد املظفر ابن املنصور وبعد سنة واحدة من موت املنصور بن أيب عامر 
هشام بن احلكم ابن املنصور هو الذي  .(30 ، ص.1932وخليفة  )كيالين

امر خضع لنفوذ العامرين وحكمهم. وكانت الدولة العامرية هي الدولة لبين ع
كان عصر حياة ابن زيدون هو أزهی .  (14 ، ص.1994)فرحات، ابألندلس 

عصر أديب يف األندلس. حىت تتلمذ على أساتيذ األدب يف زمنه وأمل من كل علم 
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وخليفة  )كيالينبطرف. وفرص ابن زيدون الشعر وهو يف العشرين من عمره 
 .(30 ، ص.1932

 حياة السياسية -2
يني على قد عاصر ابن زيدون عهد الفتنة، فشهد الصراع بني األمو 

احلكم، وبني األمويني والعامريني، وبني العرب والرببر. رافق ابن زيدون تقلبات 
األموية وقيام دويالت  األوضاع السياسية يف األندلس، فشهد سقوط الدولة

 . (7 ، ص.1994)فرحات، ملوك الطوائف 
م واستمر  ۷55–۷۱۰يف األندلس عام  قام احلكم األموي عهد الوالة

م. فتعاقب ابن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان  ۱۰۳۰حىت عام 
على احلكم بعد املؤسس عبد الرمحن الداخل. األمراء متعدد يف األندلس وهم 
هشام بن الداخل، احلكم بن هشام الربضي، عبد الرمحن بن احلكم، حممد بن 

مد بن عبد الرمحن، عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن، عبد الرمحن، املنذر بن حم
مث عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا بن حممد الذي لقب ابلناصر لدين هللا. 
وهذا األخري من األمراء ويكون األول من تسمى أبمري املؤمنني، ألثر مقتل 

ولة اخلليفة العباسي، املقتدر ابهلل على يد مْؤنس. وبعد األايم، بلغت الد
األموية أوج عزُّها وذروة عظمتها وغاية قوهتا. وقد دام هذا العهد مخسني سنة، 

م. اتبع احلكم بن الناصر سرية أبيه، فحافظ على ما أجنزه  ۹۹۲-۹۱۲يعىن 
 .(7 ، ص.1994)فرحات، م  967أبوه إىل حني وفاته عام 

من احلكام الذين قادوا الدولة إىل االحنالل. أوهلم تسلم اخلالفة عدد 
هشام بن احلكم الذي استأثر ابحلكم على أايمه العامريون. وهم املنصور حممد 
بن أيب عامر وولداه عبد امللك املظفر وعبد الرمحن. ومع هناية حكم العامريني، 
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ني بدأ يف األندلس ما عرف ب"عهد الفتنة" الذي استمر حىت سقوط األموي
م. وقد توىل شؤون البالد حكام ضعاف أمثال حممد بن هشام  ۱۰۳۰عام 

بن عبد اجلبار وسليمان بن احلكم وعبد الرمحن بن هشام وحممد بن عبد 
الرمحن املستكفي، وهشام بن حممد الذي خلع لسوء سياسته ومات بطريقة 

ائف غامضة. وبذلك انتهت الدولة األموية يف األندلس وبدا عهد ملوك الطو 
 .(7 ، ص.1994)فرحات، 

 من أسباب سقوط الدولة األموية يعىن:

عداوة العرب والرببر، وهذه العداوة بدأت يف عهد الوالة. كانت  .أ
سياسية واجتماعية واقتصادية دوافعها وهي امتيازات العرب وغنب 

 الرببر.

لتقت يف األندلس أجناس وطوائف تنوع األجناس البشرية، إذ ا .ب
متنوعة. وهي عرب، بربر، صقالبة، يهود، إسبان، وما إىل ذلك. ومل 
تكن األحوال تساعد على تفاعلهم الكامل، مما أوجد بيئة تفتقر إىل 
التجانس. وهذا األمر أفسح يف اجملال أمام خالفات صدعت جسم 

الفات لتحقيق الدولة. فاستغل الطامعون يف اخلارج والداخل تلك اخل
 ما رهبم.

ومن األسباب املباشرة لسقوط اخلالفة، كثرة طالب العرش من بين  .ج
أمية، ومل تعد القوى احلاكمة متماسكة. مث أشاحت اخلاصة وجهها 
عن أبناء البيت املالك بعد ما أدركت مدى الضعف الذي وصلوا 

 إليه.
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ومة اجلماعة وملا قتل آخر خليفة أموي، اجتمع وجهاء قرطبة وأقاموا حك
.  (14 ، ص.1994)فرحات، االرستقراطية وعلى رأسها أبو احلزم بن جهور 

كان ابن زيدون من زعماء تلك الفتنة الىت زلزلت دولة بين أمية ودولة بين 
ئف على محود والعليبني. وانتهى األمر ابلقضاء عليهم مجيعا، وقيام ملوك الطوا
 )كيالينانقاضهم. وكانت سن ابن زيدون وقت الثورة مثانيا وعشرين سنة 

 .(30 ، ص.1932وخليفة 
بعد اهنيار الدولة األموية أصبحت األندلس دوال متعددة. لكل دولة أمري 
وجيش وحياة مستقلة. واهتم كل حاکم ابتفاق األموال على بناء احلصون 
واالستعانة ابملرتزقة. وراح القوي ينقض على الضعيف، مما أوجد حتالفا مؤقتا 

لقوى املرتبصة ويف ما بعد فقد األمراء القدرة بني الدويالت الصغرية ملواجهة ا
على توحيد املوقف والصف أمام اخلطر اخلارجي. وقد رضي بعض احلكام، يف 
املمالك القريبة من احلدود الرومية، بدفع اجلزية إىل ملوك الروم من أجل 
إسكاهتم. كما راح أولئك األمراء حيتكمون، يف النهاية، إىل صاحب الروم، يف 

م الداخلية. وجتدر اإلشارة إىل أن األندلس حتولت يف ذلك العهد إىل خالفاهت
معرب أقوى الشمال واجلنوب، فكانت عرضة إما لغزو الروم وإما لغزو املغاربة. 
والغريب يف أمر ملوك الطوائف أهنم تقسَّموا ألقاب اخلالفة، فتسموا ابملعتقد 

 .(8 ، ص.1994)فرحات، واملعتمد واملظفر واملأمون 

 ألقاب معتضد فيها ومعتمد  # مبا يزهدين يف أرض أندلس 

 کاهلر حيكي انتفاخا صورة األسد # ألقاب مملكة يف غري موضعها

كانت الدولة العامرية من الدويالت اليت قامت يف ذلك العهد. وهي 
نو طاهر يف مرسبة اليت استوىل عليها دولة موايل العامريني يف أملرية. منهم ب
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السيد القنبيطور مدة من الزمن، وخريان العامري وزهري العامري يف أملرية. وقد 
 ، ص.1994)فرحات، م ۱۰۹۰انتهت الدولة العامرية على يد املرابطني سنة 

9). 
غرانطة ومالقة. أسسها حبُّوس بن  قامت دولة بين زيري، الصنهاجية، يف

ماكسن الذي استوىل على قربة، وجيان. وخلفه ابنه ابديس الذي استوىل على 
مالِقة. وألقي شؤون الدولة إىل وزيره اليهودي ابن النغزالة )أو النغريلة( كما 
خضع لنفوذ النساء يف القصر. وقد اثر أبناء غرانطة اببن النغرالة وقتلوه. وملا 

م ۱۰۹۰ديس خلفه حفيده عبد هللا بن بلقني الذي أزاله املرابطون سنة تويف اب
 .(10 ، ص.1994)فرحات، 

يف مدينة بطليوس هنض ابألمر بنو األفطس، من الرببر، ومن حكامها 
يف  م.1094أزال املرابطون دولتهم سنة  املشهورين املظفر واملتوكل، وقد

طليطلة برزت الدولة الذنونية )بنو ذي النون( اليت أسسها امساعيل بن ذي 
النون امللقب ابلظافر. وخلفه ولده حيي امللقب ابملأمون. وانتهت ابستيالء 

 يفم.  ۱۰85األدفونش )ألفونس(، ملك قشتالة )كستيليا( على طليطلة سنة 
سليمان بن هود. وقد  سرقسطة قامت الدولة اهلودية )بنو هود( بعدما أسسها

تقسم أوالده اململكة ووقعوا يف نزاع طويل وحروب داخلية. وبرز املقتدر بن 
سليمان الذي استعان ابلسيد القنبيطور على إخوته. وقد أزال املرابطون دولتهم 

 .(10 ، ص.1994)فرحات، م  ۱ ۱۰۹سنة 
عامرية، الىت فيها عاش ابن زيدون، والدولة احلمودية قامتا كانت الدولة ال

يف مدينة قرطبة يف عهد األمويني. وبعد انتهاء احلكم األموي هنض ابألمر بنو 
جهور من اسياد املدينة فأسسوا الدولة اجلهورية. ومن حكامها أبو احلزم بن 
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ديني، بعدما جهور الذي خلفه ابنه أبو الوليد. وقد سقطت قرطبة يف يد العبا
 .(10 ، ص.1994)فرحات، مضى أربعون سنة على قيام الدولة اجلهورية 

أما أشهر الدويالت وأقواها الدولة العبادية، اليت أسسها بنو عباد 
اللخميون. وقيل إهنم من ُوْلد النعمان بن املنذر بن ماء السماء. ويعود الفضل 
يف قيام هذه الدولة إىل أيب القاسم حممد بن امساعيل بن عباد الذي انفرد حبكم 

م(. فتوىل أمر  1044ه )  436مدينة إشبيلية وأدار شؤوهنا حىت وفاته سنة 
إشبيلية من بعده، ولده أبو عمرو عباد الذي تلقب ابملعتضد ابهلل. فوسع 

يط األطلسي. وشهدت دولته وأصبحت متتد من شرقي الوادي الكبري حىت احمل
إشبيلية يف عهده هنضة ابرزة فكثرت فيها القصور كما كان املعتضد أديبا 

م(.  ۱۰۹۹ه )  461يتذوق الشعر وحمبا لذوي املعارف. وقد تويف سنة 
فتوىل احلكم من بعده ابنه أبو القاسم حممد بن عباد الذي لقب ابملعتمد على 

والده. وكان الشاعر ابن زيدون من هللا. وقد تلقى املعتمد دروسه يف بالط 
معلميه، فتخرج أدبيا شاعرا. وبتدبري من ابن زيدون نفسه استوىل على مدينيت 
مرسية وقرطبة. وقد اضطر إىل دفع اجلزية مللك قشتالة. وملا تعاظم خطره 
استعان ابملرابطني وعاهلهم يوسف بن اتشفني. فاستجاب املرابطون وعربوا إىل 

 .(11 ، ص.1994)فرحات، م(  1086ه ) 4۷۹األندلس سنة 
 حياة الثقافية -3

نشأ ابن زيدون يف بيئة مثقفة، وكان أبوه من وجهاء قرطبة وأغنيائها 
وفقهائها، فأحضر له األدابء واملربني. لكن والده مات عندما كان ابن زيدون 

من العلماء تم به جده ألمه. وكان جده ألمه يف احلادية عشرة من عمرهم فاه
 ، ص.2004)غزال، الذين تسلموا القضاء وأحكام الشرطة والسوق بقرطبة 

ف يغر  جدهجعل . فتثقف ابن زيدون ثقافة حسنة ونظم الشعر ابکرا. (11
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من حبر الرتاث العريب بوساطة علماء كبار من شيوخ قرطبة ومؤدبيها. وتسىن له 
، 2004)غزال، ذلك األخذ من علوم العربية لتمتعه مبوهبة أدبية وبذكاء حاّد 

واآلداب يف حياته، وكان األمراء يتنافسون يف  انتشرت العلوم. (12 ص.
تعزيزها، وأصبح االهتمام ابملكتبات امرة ابرزة، فاشتغل األندلسيون بكتب 
املشارقة دراسة ومعارضة. وهذا ما ساعد على اشتهار عدد من العلماء 
والفالسفة أمثال الكرماين يف الرايضيات وابن جبريول يف املنطق والطب، وابن 

 بطليوسي وابن ابجة يف الفلسفة وعلم النبات.السيد ال
أما األدب فقد شهد ارقي مراحل ازدهاره بعدما حتولت بالطات األمراء 
إىل منتدايت يقصدها الشعراء والكتاب ليفيدوا من األعطيات. وقد قلد 
األرستقراطيون األمراء فحولوا قصورهم ومنازهلم إىل جمالس ثقافية. والواقع أن 

تاب كانوا إما من أبناء اخلاصة، وادهبم بعكس حياهتم، وأما من الشعراء والك
خارج اخلاصة ويف هذه احلال يستخدم األديب نبوغه لتحسني وضعه احليايت. 
وما من سبيل أمام األدابء سوى تقدمي إنتاجهم إىل الطبقة الغنية القادرة على 

، وأفضل املكافأة. من هنا فإن الشاعر املبدع هو من حاز إعجاب امللوك
. وعلى غرار (11 ، ص.1994)فرحات، األدب ما جاء يف خدمتهم 

الشارقة اهتم الشعراء ابملوضوعات الشعرية التقليدية. فراجت املدائح واملراين 
والتهاين، كما راج وصف جمالس اللهو اليت كانت حتفل هبا القصور. وعاجل 

املوضوعات اليت توحيها احلياة العملية وما فيها من أحداث، فکان  الشعراء
 القضاء والقدر هو العنوان البارز فيها.

وكان للمرأة دورها املهم يف احلياة األدبية. وقد كثر عدد اإلماء واجلواري 
يف القصور ودور األغنياء. وكن على وجه العموم يثقفن ثقافة خاصة 

ن، كرواية الشعر والغناء واملوسيقى والرقص. ومل تساعدهن على أداء واجباهت
يت برز منهن عدد من الشاعرات ويف اء الاليكن األغنياء يهملون تعليم النس
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عتهن والدة بنت املستكفي اليت اقرتن امسها ابسم ابن زيدون. كل هذا طل
ساعد على انتشار شعر اللهو واخلمرايت والغزل. وأتثري الطبيعة واضح يف 

املرحلة، فالطبيعة هي اإلطار الذي كان الشاعر يقضي فيه ساعات شعر هذه 
هلوه ومنعته. ويبدو أن عادة اخلروج إىل املتنزهات واحلقول والبساتني كانت 
شائعة، كما اهتم األغنياء بزراعة الزهور وتنظيم احلدائق . وال نكاد نقرأ قصيدة 

االجتاه الغالب يف شعر أندلسية إال وتلمح آاثر الطبيعة واضحة فيها. إال أن 
هذا العصر هو العناية الشديدة ابللفظ واالغراق يف استعمال احملسنات 
البديعية والبيانية وال سيما االستعارات والتشبيهات اليت خيتفي وراءها احلب 

 .(12 ، ص.1994)فرحات، العميق للطبيعة 
دية اليت عاش يف كنفها ابن زيدون عرفت عددا من الشعراء  واململكة العبا

كما أن القاضي املؤسس للدولة كان بتلؤق الشعر وينظمه، وكذلك ولده 
املعتضد الذي وصلتنا منه ابيات ومقطوعات تشري إىل تعمقه يف جمال الشعر، 
ومن أقواله الرقيقة يف وصف جملس انس وليل أقنا فيه شرب مدامة إىل أن بدا 

لصبح يف الليل أتثري وجاءت جنوم الصبح تضرب يف األجي فولت جنوم الليل ل
والليل مقهور حنزان من الذات طيب طيبها ومل يغنا هم وال عاق تكدير خال 

، 1994)فرحات، أنه، لوطال، دامت مسرة ولكن ليايل الوصل فيهن تقصري
 .(12 ص.

 بن زيدونسجن ا -4

بدأ هذه القضية من أحوال غري واحد. قد كان ابن زيدون يف حب 
دة. ولكن ابن عبدوس يف حبها أيضا ال قلَّ وال ضعيف. فهو وأحزابه وشوا  والَّ
به عند ابن جهور، فسجنه ألن أاب احلزم بن جهور، الذي كان يف زعمهم، هو 

ليعا ماجنا كإبن رجل ورع، ويؤثر القوى والزهد. وال يقبل أن يرى إىل خ
زيدون. ونسي هـذا الفريق من مؤرخي اآلداب أن ابن عبدوس نفسه كان 
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مغمسا يف حب والدة. وكان أكثر من ابن زيدون خالعة وجموان إن كان ال بد 
من هذا التعبري الذي ارتضاه مؤرخو اآلداب. فليس من االنصاف أن يطلق 

ن اذا قورن بغريه من شعراء اسم املاجن املستهرت على مثل ابن زيدون. فقد كا
عصره وشعراء العصور األخرى أبعد عن هذه الصفة إىل ألصقها به مؤرخو 

 .(42، ص. 1932وخليفة  )كياليناآلداب 

لقد سجن ابن زيدون وزير ابن جهور وكان معرضا للقتل. وسجن ابن 
عمار، وزير املعتمد وقتل. وسجن غريمها من األدابء والشعراء الذين استوزرهم 
ملوك الطوائف. واألسباب من سجنهم وأكثر قتلهم فقط ألن هذه التهمة، 

لتأمر على قلب امللك والطمع فيه. لقد كان ابن زيدون شااب يف مقبل وهي ا
عمره، وكان قريب عهد ابلثورة الىت دعا إليها آل جهور. وكان أقرب شيء اىل 
هذه النفس الشابة الفتية املتوقدة عزما وومها. والىت ظفرت ابلوزارة يف مستهل 

رقد كان ابن زيدون كثري  حياهتا السياسية أن تطمح إىل ماهو أبعد من الوزارة.
السفارات، وكان موفقا حمبواب من ملواك الطوائف ذائع الشهرة يف عصره 

 .(43 ، ص.1932)كيالين وخليفة 

دةح -5  ب والا
دة بنت املستكفي، وهي من نساء قرطبة  قد أحب ابن زيدون والَّ
اجلميالت وشاعرة جميدة. وكان أبوها اخلليفة األموي الذي خلعه أهل 
دة جملسها  قرطبة، فانتقل إىل الثغر، ومات هناك بطريقة غامضة. جعلت والَّ

شعراء وأهل األدب. يقول ابن بسَّام، صاحب کتاب "الدخرية يف ملتقى ال
دة: "کان جملسها بقرطبة منتدى األحرار العصر  حماسن أهل اجلزيرة" يف والَّ
وفناؤها ملعبا جلياد النظم، يعشو أهل األدب إىل ضوء غرهتا ويتهالك أفراد 

. وقد (15 ، ص.1994)فرحات، الشعراء والكتاب إىل حالوة عشرهتا" 
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عشقها ابن زيدون وجرت له معها أخبار مشهورة، فكانت والدة تداعبه 
 موعدا كقوهلا: هبجائها أو تضرب له

 فإين رأيت الليل أكَتم للسر # ترقب إذا جنَّ الظالم زايريت

 مل يسر وابلليل ما أدجي وابلنجم # ويب منك ما لو كان ابلبدر ما بدا
منافات كثرية النزا کهما يف  عبدوسوكانت بني ابن زيدون وابن 

حب والدة، فأخذ يكيد له ابن عبدوس هو وأصحابه االقون على ابن 
زيدون عند أيب احلزم حىت غربوا عليه قلبه وسجنوه بتهمة االمر على قلب 

وخليفة  )كيالينامللك واعادته إىل بين أمية كما سنقل داع يف رسالة انمة 
 .(31 ، ص.1932

ابن زيدون وكان الوزير أبو عامر بن عبدوس امللقب ابلفار ينافس 
على قلب والدة. فاغتنم اجلفوة وراح يتودد إليها، مما جعل الغرية تدبَّ إىل 
قلب ابن زيدون. وبعدما تصاحل احلبيبان أرسل ابن عبدوس امرأة إىل والدة 
تستميلها إليه. فبلغ ذلك ابن زيدون فكتب عن لساهنا رسالة مهشورة يف 

الة، "أما بعد أيها املصاب سب ابن عبدوس والتهكم به. ومما ورد يف الرس
بعقله املورَّط جبهله الَبنيِّ سقطه العاثر يف ذيل اغرتاره األعمى عن مشس 
هناره، فإنك راسلتين مرسال خليلتك مراتدة مستعمال عشيقتك قوادة..." 
فاشتد العداء بني الرجلني واستطاع ابن عبدوس مع أعوانه أن يوقع بني ابن 

ابن زيدون ابختالس رجل ذمي وابخليانة.  زيدون وابن جهور الذي اهتم
 .(15 ، ص.1994)فرحات،  فسجنه ومل تنفع قصائد االعتذار

وقد فر ابن زيدون من السجن، مث اتصل أبيب الوليد بن جهور الذي 
من أن  تسلم احلكم بعد موت أبيه. فجعله وزيره وممثله لدى امللوك. وخوفا

يقع مع االبن ما وقع مع األب ترك ابن زيدون قرطبة، على أثر جفوة مع 
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أمريه، واتصل ابملعتضد بن عباد أمري إشبيلية. مث أغري ابنه املعتمد الذي 
خلفه ابحتالل قرطبة. فاغتنم املعتمد استنجاد عبد امللك بن ايب الوليد به 

 مملكته وينقل كرسي ضد ابن ذي النون ليستويل على قرطبة ويضمها إىل

 .(15 ، ص.1994)فرحات،  ملكه إليها االعتذار
وقد أنشأ ابن زيدون يف سجنه كثريا من القصائد الرائعة والرسائل 
البليغة. وحاول أن يستعطف ها اين جهور متوسال إليه اترة اببنه أيب الوليد 

قائه. فلم تلف شكواه أذان صاغية على أن السجن مل واترة بغربه من أصد
ينس ابن زيدون حبه والدة فنظم فيها خنبة من أروع قصائده. وملا يئس من 
دة اليت كان يهيم  عفو أيب احلزم، جلأ إىل الفرار من السجن، ومل ينس والَّ

على أن ابن زيدون مل  حيبها. ولكنها أغفلته واشتعلت عنه حبب ان عبدوس.
طول حياته، وما زال ينظم األشعار متغزال هبا، شديد احلنني إىل أايم  ينسها

وصاهلا وظل حبها املعني الثرار الذي الينضب. وما زال يلهمه أروع خواطره 
الثائرة وعواطفه املتأججة. وكان من أكثر األسباب يف وصول ابن زيدون إىل 

 ، ص.1932وخليفة  )كيالينمرتبة الزعامة بني شعراء الغزل املمتازين 
31). 

 وبقي ابن زيدون إىل جانب املعتمد حىت اضطربت األحوال يف
إشبيلية، فأرسل املعتمد ولده احلاجب وابن زيدون لتهدئتها. وكان شاعران  
كبريا يف السن مريضا، فاشتدت عليه وطأة احلمى وتويف يف إشبيلية ودفن 

م(. ترك ابن زيدون ديواان شعراي يف الغزل  ۱۰۷۰ه ) 41۳فيها سنة 
ك والراثء والوصف والشكوى والعتاب واملديح واالعتذار، وما إىل ذل

 .(16 ، ص.1994)فرحات، 
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وملا مات ابو احلزم عاد ابن زيدون إىل قرطبة وانضم إىل أيب الوليد 
وقام ابلسفارة بينه وبني ملوك الطواف. فأعجبوا به ومتنوا استشار هم به 

اثنية حتی لرباعته وحسن سريته ومتكن من دولة ابن جهور وابتسمه احلظ 
افد احلاد ماصلح. وخشي ابن زيدون أن يلقى من االبن مالقي من األب 
من النكال والسجن، ففر هاراب من قرطبة. وظل ينتقل يف أرجاء األندلس 
من رنده إىل إبداجوز إىل اشبيلية أخريا حيث اتصل بعباد اين حممد صاحبها 

 .(31 ، ص.1932وخليفة  )كيالينامللقب املعتضد 

 

 الشعرية إلبن زيدونتقاليد ال .ب
 مدح بعض أمراء الطوائف -1

بعض أمراء الطوائف. لع األندلس هو مدح جملت الشعريةتقاليد المن 
بن زيدون مدائح كثرية يف أيب احلزم بن جهور وأيب الوليد ويف املعتضد وابنه إل

املعتمد. وله أيضا راثء يف أيب احلزم بن جهور ويف املعتضد وبعض أبناء 
اخلاصة. وهو يستهل مدائحه غالبا على طريقة القدماء. وأما مراثيه فيبدأ ابن 

)كيالين  بذكر فداحة املصاب أو حبكمة تتناول ذکر الدهر وغدرهزيدون 
شعر ابن زيدون يف مدح ابن  هذه هي أحد .(44 ص.، 1932وخليفة 
 جهور:

 (69 ، ص.1932 ،خليفةو الين كي) يف مدح ابن جهور

 َفِصلي ِبَفرِعِك لَيَلِك الِغربيبا # َهذا الَصباُح َعلى ُسراِك َرقيبا
  أَلَِفت مَساَءِك لَبًَّة َوَتريبا # َوَلَديِك أَمثاَل الُنجوِم َقالِئدٌ 

 َجَنَحت حَتُثُّ َجناَحها َتغريبا # لِيَـُنب َعِن اجلَوزاَء قُرُطِك ُكلَّما
 طََلَعت ثـَُراّي مَل َتُكن لَِتغيبا # ِوشاُح تـََعرََّضت أَثناُؤهُ َوِإذا ال

 َكّفاً ِهَي الَكفُّ اخَلضيُب َخضيبا # َوَلطاَلما أَبَديِت ِإذ َحيَّيِتنا
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 التهنئة انشاد -2
 اهلا:ن زيدون عدة مرات، هذا من أحد أمثأما التهنئة اليت أنشدها اب

 (77 ، ص.1932 ،خليفةو كيالين ) هتنئة
 َونِلَت عاِفَيَة الِشفاءِ  #  َت عاِقَبَة الَدواءِ أمحد

 َخرََج احُلساُم ِمَن اجِلالءِ  #  َلماَوَخَرجَت ِمنُه ِمث
 َت َدواُؤها ِمن ُكلِّ داءِ  #  َوبَقيَت لِلُدنيا َفَأن

 َوَقَسمَتها يف اأَلولِياءِ  #  َوَورِثَت أَعماَر الِعدى
 َد َوساَر يف ِظلِّ الِلواءِ  #  ايَخرَي َمن رَِكَب اجلِيا

 باءِ ماً َوِاحَتىب َيوَم احلِ  # َوِاجتاَل َيوَم احلَرِب ُقد
 جَتري ِإىل َغرِي اِنِتهاءِ  #  ُبشراَك ُعقىب ِصحَّةٍ 
 َء الَدهِر آِمَنَة الَفناءِ  #  يف َدوَلٍة تَبقى بَقا
 َزَمٌن َكحاِشَيِة الرِداءِ  #  َوَمَسرٍَّة يُفضي هِبا

 َوَرقَّ ِسرابُل اهلَواءِ  # َوِاشَرب فـََقد َلذَّ الَنسيمُ 
ِطلَّ 

ُ
 يُس يف ُحَلِل الَبهاءِ ميَ  #  لَِنرى ِبَك الَبهَو امل
 ِإن حَنُن ُجزان يف الِفداءِ  #  َوبَقيَت َمفِداّيً بِنا

ال جند يف مدح ابن زيدون وراثئه جتديدا فعليا، بل هو يتناول املعاين 
الشائعة عند القدماء كذكر الكرم والشجاعة والتقوى وسائر املعاين اليت مل يبلغ 

، عمد أحياان إىل املبالغة املعنوية هبا شأو املشارقة. ويف تقليد القدامى
واللفظية، حىت إنه يغايل يف بعض أقواله فيصل حد النفور. ويف شعر ابن 
زيدون أبيات تدل على أنه مل يتخلص من رواسب القدمي. أنه عاش يف بيئة 
ختتلف عن اليت عاش فيها املشارقة، ومع ذلك ظل يقرتض الصيغ والتعابري من 

 .(16 ، ص.1994)فرحات، الشرق القدمي 
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أما شعره يف والدة فهو من نوع الغزل الصادق. فيه تتجلى قوة عاطفة 
الشاعر، وهي عاطفة تتأرجح بني الشكوى والعتاب واألمل والذكرى واحلنني 

 يف غزله انقما على الوشاة حاقدا على الدهر. زيدونوالرجاء. ويبدو ابن 
والالفت يف غزل أبن زيدون، ويف شعره بعامة، ميله إىل املبالغة اليت هدف 

 شعر ابن زيدون يف والدة: منها التأثري يف السامع وحتريکه العواطف.
 (320 ، ص.1994 ،فرحات) أنت مواله

 أنستَك دنياَك عبداً أنَت موالهُ  # اي انزحاً وضمرُي القلِب مثواهُ 

 فليس جيري بباٍل منَك ذِكراهُ  # اأهلَْتَك عنه ُفكاهاٌت تلذُّ هب

ُم معناهُ  # َعلَّ الليايل تـُبَـقِّيين إىل أملٍ   الدَّهُر يعلُم واألايَّ
كان ابن زيدون قد أعجب ابملشارقة. ذلك ال يعين التقليد التام وال 
يعين أنه ضيع شخصيته. فله الكثري من املعاين اجلديدة اليت جتعله يف طليعة 

شعراء العربية. واالهتمام بشعره حتقيقا ودرسا هو  األندلسيني ومن كبار
 (16 ، ص.1994)فرحات، مسامهة يف إحياء الرتاث وحفظه 

 " حبرتی الغرب" لقب -3
قال كامل كيالىن يف كتابه، "وقد أطلقوا على ابن هانئ لقب متين 

لى ابن زيدون لقب حبرتی الغرب". أن هذه التسمية الغرب، كما أطلقوا ع
صادقة يف تفصياها وإمجاهلا. ألن من يدرس ابن زيدون والبحرتي سوف يطلق 
على ابن زيدون لقب حبرتي املغرب. ولو مل يعرف من القدماء قد أطلقوا عليه 
ذلك اللقب من قبل. كالمها رائع النظم، وساحر األداء، وأکثر الصور 

 يت أبدعاها جديرة أبن ينال أعز مكان يف أرق املتاحف الشعريةالشعرية ال
 .(33 ، ص.1932ة وخليف )كيالين

 كان ابن زيدون قد لقب ب"حبرتي الغرب"، فذلك لسببني:
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السبب األول، كان له طويل األبيات يف شعره طول النفس. وجاءت 
 يف املديح والغزل أببيات طويلة. قصائده أكثر

والسبب الثاين هو ولع ابن زيدون ابلزخارف الشعرية. أكثر قصائدهم 
البحرتي. وكانت غنية ابلصور البيانية  من الصنعة جاءت أبياته کشعر

واحملسنات البديعية. وكان ابن زيدون قد أعجب ابملشارقة، فذلك ال يعين 
التقليد التام وال يعين أنه ضيع شخصيته. لكن له الكثري من املعاين اجلديدة 

، 1994)فرحات، اليت جتعله يف طليعة األندلسيني ومن كبار شعراء العربية 
 هذا املثال: .(17-16 ص.

 رتى:حقال الب

 رجال عن الباب الذي أما داخله # وملا حضر انسدة االذن أخرت
 أقابل بدر التم حني أقابله # فأفضيت مسن قرب إىل ذي مهابة
 عاملهأانبيبـه، واهـتز للطعن  # كما انتصب الرمح الرديين ثقفت

 ومت سناه واستهلت منـازله # وكالبدر، وافيناء، مث سعوده
 تنازعىن القول الذي أان قائله # وسلمت، فاعتاقت جناىن هيبة

 إىل بيشر آنستنی خمايله # فلما أتملنا الطـالقة، وانثىن
 كرمي حمياه سباط أانمله # دنوت فقبلت الندى من يد امرئ

 ورقت كما رق النسيم مشائله  # هصفت مثل ما تصفو املدام خالل
 وقال ابن زيدون :

 وكل مبا يرضيك داع فلحف # فلما قضينا ماعـناان أداؤه
 ألوكـد ماحيظى إليــه ويزلف # قران حبمد هللا حـمدك، إنه

 يغاديه منا انظر أومطـرف # وعدان إىل القصر الذي هوكعبة
 ابخليل ترجفعجاجته واألرض  # إذا حنن طالعناء واألفق البس
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 تطلع من حمـراب داود بوسف # رأيناك يف أعلى املصلى كأمنا
 تشري فيمضى، والقضاء مصرف # وملا حضران االذن والدهر خادم
 هبا يتلم املال اجلسيم وخيلف # وصلنا وقلنـا الدى مـك يف يد

 وأمنت حىت ما بقلب ختوُّف # لقد جدت حىت ما بنفس خصاصة
 

 ماعية للمجتمع األندلس على شعر ابن زيدوناحلقائق االجت ج.

كل العمل األدىب لديه احلقيقة االجتماعية يف لب تكوينه. فيه احلياة   
والواقع عند الناس واحلقائق االجتماعية عند عهده. فيه أيضا، فلسفة احلياة 
مسترتة حول الكلمة واألصلوب واجلملة بشكل ضمين. فأغلبية اجملتمع يتفق 

ما حدث خلف األعمال األدبية. ألن األدابء والشعراء، هم فيه ويفهم ع
 ,.Taine , et. al)تبصَّروا احلقائق االجتماعية يف قصائدهم  ناملنعكسون الذي

1890, p.  13) ،فحسب ثالثة اجلوانب تتعلق بعلم األدب االجتماعى عند تني .
 املنخ، والزمن، هنالك التحليل عنه:العرق، و وهي 

 العرق -1
هو  (spirit)العرق أو ما يسمى أيضا ابلروح أو سبرييت  طبيعةالعرق أو 
كما سبق يف .  (Taine, 1876, p.  112)القبيلة أو األمة طبيعة شخصية أو 

من تقاليد اجملتمع األندلس هو حيب يف انشاد الشعر لبعض شرح قبل، أن 
األمراء. مثل قصيدة املدح من الشاعر ابن زيدون إىل أمري الطائفة، ابن 

 جهور:

 (81 ، ص.1932وخليفة  )كيالينيف مدح ابن جهور 
ِلُك الَّذي حاَط اهلُدى

َ
 َلوالَك كاَن مِحًى قَليَل املانِعِ  #  اي أَيُّها امل

 ِمن قائٍِم َأو ساِجٍد أَو راِكعِ  # أَِنَس اأَلانُم إِلَيَك فيِه فـَُهم بِهِ 
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 ُمتَـَفيِّئوَن ِظالَل أَمٍن شائِعِ  # َن َجناَب َعيٍش موِنقٍ ُمتَـبَـّوِئو 
 يف َأجرِِهم ِمن موتٍِر َأو شاِفعِ  # فَلَتضرَِبن َمَعُهم أِبَوَفِر ِشرَكةٍ 

 َخرَي الِبقاِع لَُه أبَِسَعِد طاِلعِ  # َخرُي الُشهوِر ِاخرَتَت ِعنَد طُلوِعهِ 
ور يف احلسن. فعرب مدح ابن زيدون حني العالقة بينه وبني ابن جه

يف شعره أن املالك ابن جهور أمىري جيد، أهدى إليه اهلداية وله الكرامة. 
جعله عيش اجملتمع يف أمن واستقرار، وحفظه السكان كاحلمى. هو الذى 

 ساد العهد وضمنه يف أمن شائع.
من التقاليد الشعرية للمجتمع األندلس أيضا، أنشد قصيدة يف التهنئة 

حينما حدث البشرى أو احلديثة أو الفوز، ال يشهم اجملتمع  لبعض األمراء.
أن يساهم السرور جبعل القصيدة. هذه هي من قصيدة ابن زيدون يف التهنئة 

 بفصد:
 (78 ، ص.1932)كيالين وخليفة  هتنئة بفصد

 فَــِللَِّه ِمــنّــا َأجــَمــُل الُشـكـِر َواحلَـمـدِ  # َت عــاقِـبَـَة الَفـصـدِ أمحدلَِيهــنِــَك َأن 
 ـَلقَّيــَتُه مَل يَــنــَصــِرف نــابِــَي احلَــدِّ تَـ # َويــا َعــَجــبــاً ِمــن َأنَّ ِمــبــَضــَع فـاِصـدٍ 
ـدِّ  # َوِمــن ُمــتَــَويّل فَــصـِد يُـمـنـاَك َكـيـَف ملَ 

َ
 يـَُهـلُه ُعـبـاُب البَـحـِر فـي ُمـعـظَـِم امل

ـنـيـُر ُشـعـاُعهـا
ُ
 َن الَقـصـدِ فَــيُــخــِطــَئ فــيـمـا راَمُه َسـنَـ # َومَل تَـغـَشُه الَشـمـُس امل

***   
هـراُق فـي اأَلرِض فَاكَتَست 

ُ
 أَفــانــيــَن َروٍض ِمــثــِل حـاِشـيَـِة البُـردِ   # َسـرى َدُمـَك امل

 َكما طاَب ماُء الَورِد يف الَعنرَبِ الَوردِ   # فِـصـاٌد َأطـاَب الَدهـَر َكالَقطِر يف الَثرى
 َكـــأَنَّكـــَ قَــد َعــلَّمــَتهــا َكــَرَم الَعهــدِ  #  ــِدَك نُـصـَرةً َلَقــد َأوفَــِت الُدنــيــا بِــَعه

 َكــِمـثـِل فِـرِنـِد الَورِد فـي َخـجـَلِة اخلَـدِّ  #  َلدى َزَمــــٍن َغــــضٍّ أَنــــيــــٍق فِــــرِنــــُدهُ 

 ــقـابَـَلِة اأَلرجـاِء بِـالَكـوَكـِب الَسـعـدِ مُ  #  تُــَســوُِّغ ِمــنــُه الَعــيــَش فــي ِظــلِّ َدوَلةٍ 
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احتوى هذا الشعر على موضوع خاص ال جنده يف الشعر احلديثة هذا 
العصر. إن الفصد هو عملية الطب يف عصر املاضى. وكان األطباء 
يستخدمون مبضع الفصد ليعاجل املريض. شفي ابن جهور وجنح يف فصده 

الشاعر ابن زيدون هبذه البشرى، فحمده هللا حىت يفرحون الناس إليه. هنأ 
تعاىل يف شفاعته. مث استمرت قصيدة التهنئة من الشاعر إىل ابن جهور 
حبديثة له. جائت القصيدة حينما املالك ابن جهور وىف ابلعهد. وعرب 
الشاعر أبن العهد يف النصرة للدنيا كمثل رشيق املستقبل للعهد. وال يزال 

خلمراء يف اخلد حينما ختجل املرأة وتصبح خديها كتوريد األنيق وأيبد كمثل ا
 الورد وإزهار الزهرة.

بعد واقعة السجن إلبن زيدون، كان هو فّر يف عناية مالك إشبيلية. 
وكان ابن زيدون له العالقة اجليدة مع أمري طائفة إشبيلية، املعتضد ابن عباد. 

ربعمائة، جالسه وحينما انتقل من قرطبة حواىل سنة احدى وأربعني وأ
صاحب إشبيلية. مدح الشاعر وأنشده عدة قصيدة يف املدح والتهنئة. أحد 

 األشعار كان حتدث عن تفاح أهداه إىل معتضد ابهلل: 
 (91 ص.، 1932وخليفة  )كيالينهدية التفاح 

 َسُة حنَي أُلِبَس ثَوهَبا # اي َمن تـََزيَـَّنِت الراي
 ُم ِمَن َأن يُعاِرَض َصوهَبا # َوَلُه َيٌد يَِئَس الَغما

دا
ُ
 ِم َفُخذ َعَليها َذوهَبا # جاَءتَك جاِمَدُة امل

وملا تويف والد املعتمد، جعل ابن زيدون الراثء. فكان استقبل املعتضذ  
 ابمللك. أتى ابن زيدون بقصيدة الشعر طويلة واحتمل الراثء واملدح: 

 (140 ، ص.1932)كيالين وخليفة،  مدح وراثء

 َفِمن ِشَيِم األَبراِر يف ِمثِلها الَصربُ  #  ُهَو الَدهُر فَِاصرب لِلَّذي َأحَدَث الَدهرُ 
 لَّذي َمَعُه ِوزرُ َفال َترَض اِبلَصرِب ا #  َسَتصربُ َصرَب الَيأِس أَو َصرَب ِحسَبةٍ 
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 َيضيُق هَلا َعن ِمثِل َأخالِقَك الُعذرُ  # ِحذاَرَك ِمن َأن يُعِقَب الرِزءُ ِفتَنةً 
 رَأى أَبرََح الَثكَلنِي َأن حَيِبَط اأَلجرُ  # ِإذا َأِسَف الَثكُل الَلبيَب َفَشفَّهُ 

يُت الَّ  # ُمصاُب الَّذي أَيسى مبَيِت ثَواِبهِ 
َ
 ذي َأحَرَز الَقربُ ُهَو الرَبُح ال امل

***   
وِت َمهَيعٌ 

َ
 هَلُم فيِه إيضاٌع َكما يوِضُع الَسفرُ  #  َحياُة الَورى هَنٌج ِإىل امل

ا  ُهَو الَفجُر َيهديَك الِصراَط َأِو الَبجرُ  # فَيا هاِدَي املِنهاِج ُجرَت فَِإمنَّ
 ماين فـََنغرَتُّ نـَُغرُّ أبَِطماِع األَ  # لَنا يف ِسواان ِعربٌَة َغرَي أَنَّنا

وُت َأضحى َقصَر ُكلِّ ُمَعمَّرٍ 
َ
 فَِإنَّ َسواًء طاَل َأو َقُصَر الُعمرُ  #  ِإذا امل

 فـََلم يُغِن أَنصاٌر َعديٌد َوال َوفرُ  # أمََل تـََر َأنَّ الديَن ريَع ِذمارُهُ 
لُك اثينَ ِعطِفهِ 

ُ
جرُ َوَجرََّر ِمن أَذايلِِه الَعسَكرُ  # حِبَيُث ِاستَـَقلَّ امل

َ
  امل

سَلُك الَوعرُ  # ُهَو الَضيُم َلو َغرُي الَقضاِء يَروُمهُ 
َ
راُم الَصعُب َوامل

ُ
 َشآُه امل

 بَِليِل َعجاٍج لَيَس َيصُدُعُه َفجرُ  #  ِإذا َعثـََرت ُجرُد الَسواِبِح يف الَقنا
أنصح ابن زيدون يف أول قصيدته أبن العمر هو الدهر الذى سوف 

ن حقيقة احلياة هي طريق إىل املوت وسوف تنتهى حيدث يف املوت. قال أب
يف وقته. واستمرت النصيحة من الشاعر بصرب. ال خلص ابن زيدون يف 

لك الثاين.
ُ
 شعره من مدح للمعتضد. مدح الشاعر بعطف يف ِاستقالل امل

مجيع األشعار يف املدح والتهنئة يدل إىل أن جمتمع األندلس يرغب  
. وليست القصيدة أنشد يف حادث كبري فقط. كثريا يف مدح بعض األمراء

لكن انشاد القصيدة يف عدة مرات ولو أتت قلة البشرى هلم. ومن التقاليد 
الشعرية هلم أيضا يف عرق، كان جمتمع األندلس يشمل على أعراق 
متجانس. وهذا الذى يكون أحد العوامل يسبب إىل وجود عصر الطوائف. 

ندلس يعظم أمريه وال أمري طائفة آخر. رمبا ظاهرا يف األشعار، أن الشعر األ
 له شعور التعصب عرقيا وعنصراي.
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 املنخ -2
هي بيئة أو مكان يتم استخدامه الشاعر  (Milieau)أو ملييو  املنخ

. (Escarpit, 2005, p.  13)بشكل مباشر. كمكان إلنشاء األعمال األدبية 
ثر املنخ القوي يف أعماله األدبية. معروف أن إن األدب األندلس لديه أ

العامل حول األندلس مجيل، وأحاط ابخلضروات، وزين ابألزهار، ونور 
ابملناظر الرائعة. فكان الشعراء بدأ شعرهم أحياان استلذ العامل حوهلم حىت 

 مثال يف املدائح: جيعلون مجال العامل عبارة الشعور يف شعرهم.

 (10 ، ص.1932وخليفة  )كيالين يف مدح ابن جهور
 الباكي َغمامُ  الَأضَحَكهُ  الَروضِ كَ  # لِلَجهورِيِّ َأيب الَوليِد َخالِئقٌ 

 َتدبريُُه لِلُملِك َخرُي ِمالكِ  # َمِلٌك َيسوُس الَدهَر ِمنُه ُمَهذَّبٌ 
دى

َ
 فـََتالُه َبنَي الَفوِت َواإِلدراكِ  # جارى َأابُه بَعَدما فاَت امل

 َفرَقٍد َومِساكِ أَبناُؤُه ِمن  # ُس الَنهاِر َوَبدرُُه َوجُنوُمهُ مشَ 
 ِمنُهم تُنرُي َغياِهَب اأَلحالكِ  #  َكواِكبٍ زُهرَ َيسَتوِضُح الساروَن 

 َهذا الَوزيُر أَبو الَوليِد فَتاكِ  # ُبشراِك اي ُدنيا َوُبشراان َمعاً 
كان الشاعر يرى ويشعر ويؤلف ما شعره يف الشعر. أنشد ابن زيدون 
شعرا مادحا البن جهور، اجلهور أيب الوليد هو اسم املدوح للمالك. أخذ 

العامل لعبارة الشعر. عبارة الروض مبعىن البستان أو احلديقة الشاعر صورة 
وقصده الشاعر األرض الىت كستها اخلضرة. ومعناه أليب وليد ابن جهور 
أخالق كالروض الذي أضحكه الغمام ببكائه. والغمام يعىن السماء 
والسحاب فيه. وهذه العبارة أتتى ملدح أىب الوليد حبسن أخالقه، وأدبه، 

ال أبن أمري قرطبة، ابن جهور، هو خري املالك، أتبعه أابه الذى ولطفه. ق
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تويف قبل. كان أابه يسوس الرعية بتهذيب العرف طوال حياته. وأيضا تدبر 
 أابه امللك خبري التدبري حىت معه خري العهد والدهر عند قوامه.

عبارة مشس النهار وبدره وجنومه، وهو من كائنات السماء، وكذلك 
، وهو من النجوم. كله يعرب مرشد يف طريق اهلدى. عرب الشاعر فرقد ومساك

ابملاشى أو السارى الذى حيتاج إىل نور الكواكب للمشي بني املتامهة. معناه 
سار على خطى أبيه بعدما جتاوز املدى املعروف. فخلفه بني التجاوز 
واإلدراك. والغياهب عبارة عن صعوبة الطريق الذى سرى الناس فيه. 

الك هو الظلمات. هنا مبعىن أن املسافرون يبحثون ليال الذي فيه واألح
النجوم والكواكب تنري الظلمات احلالكة. ويف األخري، مدح الشاعر أبن 

 الدنيا سوف مسرور وله البشرى بوجود الوزير ابو الوليد ابن جهور.
 (11 ، ص.1932وخليفة  )كيالين يف مدح ابن جهور

 مُيناُه يف َمَهٍل َويف إيشاكِ  # َصَنُع الَضمرِي ِإذا َأجاَل مبُهَرقٍ 
 يف اأَلسالكِ  التومِ َنظَم الََليل  # هِ َنَظَم الَبالَغَة يف ِخالِل ُسطورِ 
 َأحَرزِت ُكلَّ َفضيَلٍة َفَكفاكِ  # اندى َمساِعَيُه الَزماُن ُمناِفساً 

 ُمَتَحلِّياً ِإاّل بَِبعِض ُحالكِ  # يف جَمناُه ساَمَرُه الَندى الَوردُ ما 
 اكِ ُمتَـَعطِّراً ِإاّل ِبَوسِم ثَن # الَنموُم أَرجُيهُ  املِسكُ َكاّل َوال 

عٍ   يَفنَتُّ يف اإِلطالِق َواإِلمساكِ  # الَلهُو ذِكُرِك ال ِغناُء ُمَرجِّ
 هَتفو هَلا َأَسفاً قُلوُب ِعداكِ  # طاَرت إِلَيِك أِبَولِياِئِك ِهزَّةٌ 

***   
 َوَسناُه َتعنو الَسبُع يف األَفالكِ  # الَّذي ِلَسنائِهِ  الَقَمرُ اي أَيُّها 

 فـَرَُح الَعروِس ِبِصحَِّة اإِلمالكِ  # َمَلكَت ِعناهَنافـَرَُح الرايَسِة ِإذ 
 َوالصاحِلاِت َفداَن اِبإِلشراكِ  # َمن قاَل ِإنََّك َلسَت َأوَحَد يف الُنهى

 َحسيب لَِيوَمي زيَنٍة َوِعراكِ  # قـَلِّدينَ الرَأَي اجلَميَل فَِإنَّهُ 
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َثِت احلَواِدُث اِبلَران   فـَُقل هَلا ِإاّيكِ َشزراً ِإيَلَّ  # َوِإذا حَتَدَّ
 لِلَخطِب َواخلُُلِق الَندي الَضّحاكِ  # ُهَو يف َضماِن الَعزِم يَعِبُس َوجُههُ 

***   
 َوَمداكِ  مبِسَحقٍ َلّما أُهنَي  # َتضاَعَف ِعزُّهُ  دارِيٍّ َوَأَحمَّ 

نريَةِ وَ 
ُ
 الصارِِم الَفّتاكِ  َواجلَفُن َمثوى # حاِجبٌ  الَدجُن لِلَشمِس امل

اهَ   َشخٌص ُأحاِورُُه َلُقلُت َهناكِ  # َنأَتَك ِصحَُّتَك الَّيت َلو َأهنَّ
 حَتيا ِبَك اأَلخطاُر بَعَد َهالكِ  # داَمت َحياُتَك ما ِاسُتِدمَت فـََلم تـََزل

أما يف استمرار الشعر املدح، هنالك عدة العبارة عن العامل األخرى 
عىن قلب. إذان معناه تستخدم فيه. صنع الضمري مبعىن حاذق، وأجال ي

حاذق عميق الفهم، إذا قلب بيمينه األوراق على مهل أو بسرعة. وعرب 
ينظم الكالم  واملعىنالشاعر ابلتوم، وهو مجع تومة الدرة، هي من النبااتت. 

البليغ يف الشعر والنثر، كما تنظم الَللئ والدرر يف اخليوط. ويف رتل بعده 
حد الزمان. قال أحرزت كل فضيلة أيتها يعىن انفس الزمان يف مساعيه إىل 

املساعي فكفاك. وعبارة الورد معناه الورد الذي سامره الندى فازداد مجاال 
ليس إال بعض خالك )الكاف عائدة إىل املساعي(. املسك واملفردات 
النموم أرجيه مبعىن الفائحة رائحته. والوسم هو األثر، وثناك هو فضائلك. 

ملسك الذي فاحت رائحته مل أيخذ عطره إال من أثر معىن هذه العبارة هي ا
 فضائلك.

يف أبيات بعدها، عرب الشاعر ابلقمر ملدح سناء ابن جهور. فمعناه 
الرفعة، وأما معىن السنا هو الضوء. وتعنـو هو ختضع. والسبـع يف األفالك 

فعته معناه النجـوم السبع السيارة. فاملعىن هذه العبارة يعىن أيها القمر الذي لر 
أراد بصحة اإلمالك  ويف رتل بعده، وضوئه ختضع النجوم السبع يف الفلك.



58 
 

 
 

عقد الزواج واملعىن إن الرائسة اليت أمـسكت بعناهنـاأبدت فرحا شبيهـا بفرح 
 العـروس إثر عقـد الزواج.

أما يف بيت بعدها، عرب الشاعر ابألحم يعىن األسود. وداري يعىن 
لبحـريـن. واملسحق يعىن ما يسحق به املسك. املسك املنسوب إىل دارين يف ا

ومداك هو حجر يسحق به الطيب. واملعىن أبن رب مسك أسود من دارين 
تضاعف نشره وازدادت رائحته، عندمـا دق وسحق )إشارة إىل أن األحداث 
تزيد من قوة املمدوح وعزمه(. الدجن هو غيم كثيف. اجلفن يعىن فيه تورية 

يف أي غمده. املعىن هذه العبارة هو والغيم بني جفن العني وجفن الس
الكثيف حاجب لعني الشمس املنرية، كما أن الغمد مقر السيف القاطع. 
مجيعه من عبارات املدائح تستخدم عبارة العامل يف إنشاده. لذلك يف جانب 
املنخ، أخذ الشاعر األندلس عدة عباراة العامل مبا يرى، وينظر، ويسمع، 

 ر، مث أنشده يف شعره.ويذوق، ويشم، ويشع
 الزمن -3

تعترب اللحظة  (momen)أو ما يسمى مبومني  الوقت احلاضر أو الزمن
أو العصر مكواًن يؤثر على احلقائق االجتماعية لألعمال األدبية. أعطى تني 
مصطلًحا يُعرف غالًبا ابسم "روح العصر". لكل عصر أفكار سائدة 

(Taine, 1896, p.  25)  كان جمتمع األندلس عند عهد ابن زيدون حيب .
اللهو والغناء. كثري منهم أّدى برواية الشعر، واملوسيقى، والرقص،  كثريا يف

والغناء. ثقافة األندلس مميز بكثرة املوشحات، وهي الشعر الذي اهتم 
ابلقافية. وأغلبية الشعر إلبن زيدون حىت ليس الشعر له إال ابقافبة. وهذا 

 من بعض أمثاهلا:

 قافية الالم
 (62 ، ص.1932)كيالين وخليفة  مدح أاب الوليد ابن جهور
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 فية الكاف
 (136 ، ص.1932)كيالين وخليفة  هتنئة بقران

 َوِاطُلب َفَسعُدَك َيضَمُن اإِلدراكا # ِاخُطب َفُملُكَك يَفِقُد اإِلمالكا
 َهَجَرت إِلَيِه زُهرُها األَفالكا # َوِصِل الُنجوَم حِبَظِّ َمن َلو راَمها

ها َوِاسَتهِد ِمن
َ
 فَالَصعُب َيسَمُح يف ِعناِن َهواكا # َأمحى َمراتَِعها امل

ِلُك الَّذي َتدبريُهُ 
َ
 َأضحى ِلَممَلَكِة الَزماِن ِمالكا # اي أَيُّها امل

 َفَمىت تـَُقل هايت تـَُقل َلَك هاكا # َهذي الَليايل اِبأَلماين مَسَحةٌ 
 َرًة بَِنيِل ُمناكاواَفت ُمَبشِّ  # فَِاعِقل َشوارَِدها ِإزاَء َعقيَلةٍ 

 مَل َتعُد َأن قـَرَّت هِبا َعيناكا # أَهدى الَزماُن إِلَيَك ِمنها حُتَفةً 
 مُثَّ ِاسَتطاَر هَلا الَسنا ِبَسناكا # مَشٌس َتواَرت يف َظالِم َمضيَعةٍ 

 َأن َسوَف تُتَبُع َفرَقَديِن مِساكا # قُرَِنت بَِبدِر الَتمِّ كاِفَلًة لَهُ 
 فـََقَددَت ِإذ َخُلَق الِشراُك ِشراكا # َفقيَدُة َكاأَلدمِي ِاخرَتتَهُ ِهَي َوال

عاِوِد ذِكرُهُ 
ُ
 َوِاسَتأِنِف الُنعمى َفذاَك ِبذاكا # فَِاصَفح َعِن الُرزِء امل

 قافية الراء
 (150 ، ص.1932)كيالين وخليفة  مدح وراثء وهتنئة

 َوَأن َقد َكفاان َفقَدان الَقَمَر الَبدرُ  # أمََل تـََر َأنَّ الَشمَس َقد َضمَّها الَقربُ 

 للَ جَيتاُب احلُ  أَم َشِهدان الَبدرَ  # للَ لكِ َهل َعِهدان الَشمَس َتعتاُد ا
 أَم َغزاُل الَقفِر ُيصبيِه الَغَزل # أَم َقضيُب الباِن يَعنيِه اهلَوى
 َحَشَد احُلسُن َعَليها فَاحتَـَفل # َخَرَق العاداِت ُمبدي صورَةٍ 

 ُمشَبُع الَوجَنِة ِمن ِصبِغ اخَلَجل # ُمشَرُب الَصفَحِة ِمن ماِء الِصبا
 َنِسَي الَعهَد َوِإن عاَودُت َملّ  # هُ َمن َعذيري ِمنُه ِإن أَغَببتُ 

 لَيَت ِشعري َأَحالٌل ما ِاسَتَحلّ  # قاِتٌل يل اِبلَتَجيّن ما لَهُ 
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 فـََقد فاَض ِلَلماِل يف ِإثرِِه الَبحرُ  # َصوبُهُ َوَأنَّ احلَيا ِإن كاَن أَقَلَع 
 َوَذنُب َزماٍن جاَء يَتبَـُعُه الُعذرُ  # ِإساَءُة َدهٍر َأحَسَن الِفعَل بَعَدها
 لَنا الَليُل ِإاّل َريَثما طََلَع الَفجرُ  # َفال يـَتَـَهنَّ الكاِشحوَن َفما َدجا

 ُتُه الَعدُل الِرضى َواِبُنُه الرَبُّ َخليفَ  # َوِإن َيُك َوىّل َجهَوٌر َفُمَحمَّدٌ 
مجيع األشعار ابلقافية وما جند يف الديوان واملوشخات، كلهم يؤثر 
أبثر التقاليد الشعرية جملتمع األندلس وثقافتهم. ليس شعر ابقافية أيتى يف 

واألغراض  املوضوعاتغرض واحد أو معني، لكن أغلبيتهم ويكاد مجيع 
القواىف. وهذا من خصائص الزمان الىت مل أجل  للشعر األندلس حتتوى على

 موجود يف زمن آخر.
ومن التقاليد الشعرية أخرى عند شعراء عهد األندلس هو استخدام 
اللغة األندلس بكتابة العربية. هذه التقاليد تسمى ابلشعر لومسورجيوس 

(losmoricos) . هذه الشعر أكثر اإلنشاد يف أواخر عهد اإلسالم يف
 ومن أمشاله: األندلس. 

 (40 ص.، 1932وخليفة  )كيالينيف مدح ابن جهور 
ِحبِّ ِعتابُ  # أَما َعِلَمت َأنَّ الَشفيَع َشبابُ 

ُ
 فـََيقُصَر َعن َلوِم امل

 ِإذا َعنَّ ِمن َوصِل احِلساِن َذهابُ  # الِصبا َغضٌّ يَِرفُّ ُرواُؤهُ  َعالمَ 
 ِإذا مَل َيُكن ِمنُهنَّ َعنُه َثوابُ  # َوفيَم اهلَوى حَمٌض َيِشفُّ َصفاُؤهُ 
 هَلا ُكلَّما ِقظنا اجلَناَب َجنابُ  # َوُمسِعَفٍة اِبلَوصِل ِإذ َمرَبُع احِلمى

 َوداعي اهلَوى حَنَو الَبعيِد جُمابُ  # ن َمزارِهاَتُظنُّ الَنوى َتعدو اهلَوى عَ 
 َوهَبماُء ُغفُل الَصحَصحاِن جُتابُ  # َوَقلَّ هَلا ِنضٌو بَرى حَنَضُه الُسرى

 َفهاَن َعَليِهم َأن خَتُبَّ رِكابُ  # ِإذا ما َأَحبَّ الرَكُب َوجهاً َمَضوا َلهُ 
 فيها اِبلَصهيِل ِعرابُ جَتاَوُب  # َعروٌب َأالَحت ِمن أَعاريِب ِحلَّةٍ 

عاِوِد يف الَكرى
ُ
 ُمشيحوَن ِمن َرجِم الظُنوِن ِغضابُ  # َغيارى ِمَن الطَيِف امل
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َ َوصَلها  ِطعاٌن فَِإن مَل يُغِننا َفِضرابُ  # َوماذا َعَليها َأن ُيَسينِّ
 ِإذا مَل يـَُلمَّع اِبلَنجيِع ِخضابُ  # أمََل َتدِر َأاّن ال نَراُح لَِريَبةٍ 

 ِإذا مَل ُيَشعَشع اِبلَعجاِج َمالبُ  # ال نَنَشُق الِعطَر الَنموَم أَرجُيهُ وَ 
 َفما راَعُه ِإاّل الطُروَق َجوابُ  # وََكم راَسَل الَغرياُن يُهدي َوعيَدهُ 

 َتساَنُد َسعٌد دوهَنا َوراببُ  # َومَل يَثِننا َأنَّ الَرابَب َعقيَلةٌ 
 َوَحفَّت ِبُقبِّ الساحِباِت ِقبابُ  # نَّةٌ َوَأن رُِكَزت َحوَل اخلُدوِر َأسِ 

 َلَكرَّت ُعظاىل َأو َلعاَد ُكالبُ  # َولو َنِذَر احلَيّاِن ِغبَّ الُسرى بِنا
يف الشعر يف مدح ابن جهور، جند عدة املفردات الغريبة وميكن  

. كان الشعر يتحدث عن مدح الوزير األجل حممد العربيةال جند يف معجم 
حممد ابن جهور وأتى بعد استهالل غزيل. فاملفردات فيه   ابن جهور ابن

كمثل يف بيت األول: الَغّض : الناضر، طرى انعم؛ الرواء: احلسن، يرف 
رواؤه: يرتقرق فيه ماء احلسن؛ عن: اعرتض؛ حمض: خالص ال شائبة فيه؛ 
مربع: مكان أو موضع نزول القوم يف الربيع؛ احلمى: املكان أو املوضع الذي 

فيه العشب من أن يرعاه غري النازلني فيه؛ قظنا: من القيظ وهو حيمى 
صميم الصيف، شدة احلر، فقظنا: أقمنا يف زمن القيظ؛ اجلناب األول: ما 

  قرب من حملة القوم أى قطئا يف املكان القريب من احلمى.
ويف رتل بعدها النضو: البعيـر املهزول ومراده البعري الذي أنصاه 

بـرى: أهزل ؛ حنضـه: حلمه؛ السـرى: سري الليـل، أي  السفر أي أهزله؛
أذهب حلمه السري ابلليل ؛ هبماء: الفالة ال يهتدى فيها؛ الغفل: اخلالية مما 
يدل عليها؛ الصحصحان: اجلرداء؛ جتاب: تقطع. مث بعدها الركب: الذين 
يسافرون مع القافلة؛ ختب: تسرع؛ ركاب إبل. مث بعدها العروب: املرأة 

حببة إىل زوجهـا؛ أالحت: أشارت بشيء من مكان بعيد؛ حلة: حملة؛ املت
عراب: أصائل. واملعىن :امرأة متحببة أشارت من حملتها بني األعراب، 
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تتجاوب فيها اخليول األصيلة ابلصهيل. وبعدها الطيف: اخليال؛ الكرى: 
النوم؛ مشيحون: حماذرون؛ رجم الظنون: ظنون الشر. وبعدها يسين: 

غذي. نراح: من راح لألمر: أسرع إليه فرحا؛ يلمع: يلون؛ النجيع: يسفي، ي
 الدم؛ خضاب: صباغ.

وبعدها التموم أرجيه: املنتشرة رائحته؛ يشعشع: خيلط؛ العجاج: 
الغبار؛ مالب: عطر؛ الغريان: الذي يشعر ابلغرية؛ راعه: أخافه؛ الطروق: 

ساكن النساء؛ أسنة القدوم إىل احلي ليال. سعد ورايب: قيلتان. اخلدور: م
رماح؛ قب، واحدها أقب: ضامر. نذر احليان: علم احليان؛ غب السري: 
بعد السري ليال؛ عظاىل وكالب: يومان من أيـام العرب. حقبقة، املفردات 
الغريبة يف األشعار ما زالت كثرية فأكثر. لكن قليلها فقد أوضح ما هو 

 الباقى غريها.
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 الباب الرابع

 قرتحاتاخلالصة وامل

 نتائج البحث .أ
تقاليد مدح وهتنئة للمجتمع األندلسية يف شعر جرى هذا البحث حول 

عند دراسة حتليلية يف علم األدب االجتماعى . لقد أخذ البحث ابن زيدون
. ختصص البحث على حتليل احلقائق االجتماعية جملتمع إيبوليت تنيمنظور 

يف علم يدون. فكان تني يرى إلبن ز  تهنئةاألندلس مبوضوع األشعار املدح وال
أبن حتليل األعمال األدبية جرى يف التحليل االجتماعى  األدب االجتماعى

بثالثة أشياء،  تعلقت احلقائق االجتماعية عند منظور تنيوالتحليل التارخيي. و 
 املنخ، والزمن.وهو العرق، و 

ته حياحملة اترخيية ابن زيدون يف األندلس من حصل حتليل البياانت حول 
دةسجنه، وأيضا وبيئته، وحياة السياسية، وحياة الثقافية، وحني  . حبه يف والَّ

أزهی عصر أديب يف وينتج أن ابن زيدون له النسب املخزوم النبيلة. حياته يف 
عاصر يف عهد األندلس يعىن يف زمن الدولة العامرية. وكان حياته السياسية 

األموية،  األندلس، وسقوط الدولة الفتنة، ورافق تقلبات األوضاع السياسية يف
 وقيام دويالت ملوك الطوائف. وأما حياته الثقافية عاش يف بيئة مثقفة املنتصرة.

ينتج إىل عدة  الشعرية إلبن زيدونتقاليد الأما حتليل البياانت حول 
، وتناول املعاين الشائعة يف مدح لبعض أمراء الطوائف، منها كثرة الشعريةتقاليد ال

حبرتی الغرب" لسببني، وأما شعره  واملدائح عند القدماء، وأيضا لقب " األشعار
 .فيه تتجلى قوة عاطفة الشاعر يف والدة من نوع الغزل الصادق الذي

احلقائق االجتماعية فتحليل البياانت األخري وهو لب البحث حول 
( 1بنتج إىل ثالثة النقات، يعىن:  للمجتمع األندلس على شعر ابن زيدون

من تقاليد اجملتمع األندلس هو حيب يف انشاد الشعر لبعض األمراء. رق، الع
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وليست القصيدة أنشد يف حادث كبري فقط. لكن انشاد القصيدة يف عدة مرات 
( 2ولو أتت قلة البشرى هلم. هذا الذي حتتوى يف األشعار املدائح والتهاىن؛ 

له األدبية. كثرة العبارات إن األدب األندلس لديه أثر املنخ القوي يف أعمااملنخ، 
( الزمن، كان جمتمع األندلس عند 3أتتى جبمال الطبيعة والعامل يف األندلس؛ 

عهد ابن زيدون حيب كثريا يف اللهو والغناء حىت ثقافة األندلس مميز بكثرة 
وأيضا استخدام اللغة األندلس بكتابة العربية املوشحات واهتم الشاعر ابلقافية. 

 فردات الغريبة يف األشعار األندلس.جند عدة املحىت 
 

 املقرتحات .ب

تقاليد مدح وهتنئة للمجتمع األندلسية يف استنادا إىل حتليل واستنتاجات 
إيبوليت عند منظور دراسة حتليلية يف علم األدب االجتماعى ، شعر ابن زيدون

 املقرتحات والتوصيات التالية: بعض ةقدم الباحث، تني

، علم األدب االجتماعىيركزون دراستهم على ال بد للباحثني الذين   .1
واألدب األندلس، واألشعار املدائح والتهنئة أن يالحق حصوهلم 

 على التفسريات الصحيحة وفق تطور العصر احلدديث.
حتليل الكتب األخرى اليت تدعم و التاريخ  ينبغي على الباحثني قراءة  .2

 االجتماعى و ويزيد التوثيق بني األدب يف إجراء البحوثالبياانت 
 األدب التارخيي.

يتم  قراءة ودراسة وفهم النظرية أو املنهج كامال.الباحثني جيب على  .3
ذلك لتجنب أي حتليل وعرض البياانت اخلاطئة وال تتماشى مع 

 .التوقعات
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