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ّ
�ص:
امللخ ّ
ن�صا يتل ّب�س فيه م�ؤ ّلفه �صوتًا �سرد ًّيا �أنثو ًّيا حقيق ًّيا
مل يعرف ال ّنرث ال
أندل�سي – فيما بني �أيدينا من ن�صو�ص – ًّ
ّ
�سوى “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” البن زيدون ا ّلتي يهجو فيها غرميه الوزير ابن عبدو�س على ل�سان حمبوبته و ّالدة بنت
�ص� ،إ ّال �أ ّنه ينفتح على عوامل �سرد ّية متع ّددة امل�ستويات تتوازى
امل�ستكفي ،ومع ب�ساطة البنية ال�سرد ّية اخلارج ّية لل ّن ّ
فيها �أزمنة و�أمكنة �شتّى.
أنثوي ،وتفكيك بنيته والبنية املواز ّية له
ردي ب�صوته ال ّ
ال�س ّ
وت�سعى هذه ال ّدرا�سة �إلى ا�ستنطاق هذا ال ّن ّ
�ص ّ
املوجهات اخلارج ّية ا ّلتي مار�ست �سلطتها
والبنى الفرع ّية املتداخلة فيه للك�شف عن مكنوناته ،وحتديد طبيعة ّ
امل�شرقي بعيدً ا عن مقوالت التّبع ّية واال�ستن�ساخ،
أندل�سي مع نظريه
عليه ،ومقاربة فهم جديد لتعالق الأدب ال
ّ
ّ
وو�ضعه يف مكانته الالئقة به بو�صفه �أد ًبا مهجر ًّيا �أخل�ص لنقاء العرب ّية وف�صاحتها طوال ثمانية قرون على ال ّرغم
من بعده عن منبع العروبة الأ�صيل والوطن الأ ّم.

ال�سرد.
م�صطلحات �أ�سا�سية :ابن زيدون ،و ّالدة“ ،ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” ،ال ّنرث ال
أندل�سيّ ،
ّ

372

العلي
 فريال عبد الرّحمن.د
ّ

تقاطعات البنى السردية في «الرسالة الهزلية» البن زيدون

The Interwoven Sections of Narrative Structures in
Ibn Zeidoun’s Humorous Treatise
Dr. Feryal Abdul-Rahman Al-Ali

Abstract:
Of all the available texts of Andalusian prose, there is only one in which the writer
assumes a true female narrative voice; namely, Ibn Zeidoun’s humorous treatise. Here,
the writer defames his rival, minister Ibn Abdous, in the words of his beloved Wallada
bint Al-Mustakfi. Despite the apparent simplicity of the narrative structure of the text, it
opens up multileveled narrative worlds where various places and times run parallel.
The present study endeavors to examine this narrative text in its female voice and
decompose its structure, parallel structure and interwoven substructures in order to
reveal its intricacies and determine the nature of the external factors by which it was
influenced. The study also attempts to find an approach to a new understanding of the
interrelationship between Andalusian literature and its oriental counterpart by distancing
itself from prejudgments of dependency and imitation. The aim is to allow it to assume
its well- deserved position as a literature that undisputedly belongs to the immigrant
literature , in view of the purity and eloquence that characterized its use of the Arabic
language over eight centuries in spite of its remoteness from the origins of Arabism and
its proper homeland.

Keywords: Ibn Zeidoun , Wallada , Humorous Treatise , Andalusian Prose, Narration.
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القول وفنون البديع واملبالغة الوا�ضحة� ،إ ّال �أنّ هذا
قدي ا ّلذي انتهجه ج ّل القدماء ال يق ّلل
الأ�سلوب ال ّن ّ
من عل ّو طبقة ابن زيدون ال ّنرث ّية.
ومع �أنّ ابن زيدون يع ّد من �أ�شهر �شعراء القرن
الهجري بل �شعراء الأندل�س قاطبة �إ ّال
اخلام�س
ّ
�أنّ (بروكلمان) مل يذكره معهم� ،إنا ترجم له
اخلا�ص بال ّنرث الف ّن ّي( ،)5وهذا ما �أثار
يف الف�صل
ّ
وتعجبه ،وال �س ّيما
ا�ستغراب امل�ست�شرق (�شارل بي ّال) ّ
ممن له خربة ال ُتن َكر
�أنّ (بروكلمان) كما يقولّ ”:
العربي”(� ،)6إ ّال �أنّ بروكلمان مل ي�ص ّنفه يف
بالأدب
ّ
الهجري
ال ّناثرين عب ًثا ،فقد �شهد القرن اخلام�س
ّ
انزياحا نقد ًّيا جّ
باتاه ال ّنرث ا ّلذي �أخذ يناف�س ّ
ال�شعر
ً
ويحاول جماراته �إن مل يكن التّف ّوق عليه ،وقد �سبقت
ب�سام �أ ّنه كان “ �صاحب منثور
الإ�شارة �إلى قول ابن ّ
الكالعي ناث ًرا قبل �أن يكون
ومنظوم” ،كما ق ّدمه
ّ
�شاع ًرا؛ �إذ قال فيه”:كان �صاحب منثور ومنظوم،
وخيمة �شعر خمزوم”( ،)7وهذا ما ي�ؤ ّكد �أنّ ال ّذائقة
الهجري -مل تعد
ال ّنقد ّية – منذ القرن اخلام�س
ّ
تنظر �إلى ّ
ال�شعر نظرة القدا�سة ،وبد�أ ال ّنرث يحت ّل
مكانة الئقة واعرتا ًفا �شرع ًّيا �أمام ت� ّأ�صل مقولة
ّ
“ال�شعر ديوان العرب” يف ال ّذاكرة اجلمع ّية العرب ّية
اجلاهلي.
منذ الع�صر
ّ
علي عبد العظيم  -حم ّقق ديوانه  -فقد ع ّده
�أ ّما ّ
يف ال ّرعيل الأ ّول من “طائفة الكتّاب املن�شئني ا ّلذين
تن�صرف مواهبهم �إلى �إتقان و�سائل التّعبري و�صياغة
بال�صور فوق
الأ�ساليب اللفظ ّية واملعنو ّية ،وعنايتهم ّ
()8
عنايتهم بالأفكار”.
و�أ ّما م�صطفى ّ
ال�شكعة فقد و�صفه ب�أ ّنه “ف ّنان
�أع ّد نف�سه المتالك نا�صية فنّ ال ّنرث �إعدادها
المتالك جمامع فنّ ّ
ال�شعر ،بل �إنّ الأمر هنا يتجاوز

ناثرا:
ابن زيدون ً
ا�شتهر ابن زيدون ناث ًرا كما ا�شتهر �شاع ًرا ،وقد
�شهد له القدماء واملعا�صرون بتف ّوقه يف م�ضمار
ب�سام ي�سته ّل رّ
التجمة حلياته يف
ال ّنرث؛ فها هو ابن ّ
“ال ّذخرية”بالقول“ :كان �أبو الوليد �صاحب منثور
ومنظوم ،وخامت �شعراء خمزوم� ،أحد من ج ّر الأ ّيام
ال�سلطان نف ًعا و�ض ّرا،
ج ّرا ،وفات الأنام ط ّرا ،و�ص ّرف ّ
وو�سع البيان نظ ًما ونرثا� ،إلى �أدب لي�س للبحر تد ّفقه،
لل�سحر بيانه ،وال لل ّنجوم
وال للبدر ت�أ ّلقه ،و�شعر لي�س ّ
الزّهر اقرتانهّ ،
وحظ من ال ّنرث غريب املعاين،
�شعري الألفاظ واملعاين”( ،)1وي�صف ر�سائله ب�أ ّنها
ّ
()2
“باملنظوم �أ�شبه منها باملنثور”.
�أ ّما ابن خاقان في�شري يف “القالئد” �إلى براعة
ابن زيدون ناث ًرا ومكانته يف بالط بني َج ْه َور بالقول:
“زعيم الفئة القرطب ّية ،ون�ش�أة ال ّدولة َ
اجل ْه َور ّية،
ا ّلذي بهر بنظامه ،وظهر كالبدر ليلة متامه ،فجاء
من القول ب�سحر ،وق ّلده �أبهى نحر ،مل ي�صرفه �إ ّال بني
ريحان وراح ،ومل يطلعه �إ ّال يف �سماء م�ؤان�سة و�أفراح،
وال تع ّدى به ال ّر�ؤ�ساء وامللوك ،وال تر ّدى منه �إ ّال حظوة
ّ
كال�شم�س عند ال ّدلوك ،ف�ش ّرف ب�ضائعه ،و�أرهف
بدائعه وروائعه ،وكلفت به تلك ال ّدولة ،حتّى �صار
()3
يلهج بل�سانها ،وح ّل من عينها مكان �إن�سانها”.
ري وغريهما – م�ؤ ّكدً ين
ب�سام وامل ّق ّ
وي�شري ابن ّ
براعة ابن زيدون يف م�ضمار ال ّنرث� -إلى ما جرى معه
حني تو ّفيت ابنته؛ �إذ وقف لل ّنا�س بعد دفنها يت�ش ّكر
لهم ح�ضورهم اجلنازة،وهو الوزير ولع ّلهم باملئات،
فقيل �إ ّنه ما �أعاد يف ذلك الوقت عبارة قالها لأحد،
وهذا كثري �إلى الغاية ،وال �س ّيما من حمزون كما يع ّلق
()4
فدي.
ال�ص ّ
ّ
ومهما بدت ّ
ال�سابقة م�أ�سورة بزخرف
ال�شهادات ّ
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وينقل املح ّقق عن “ال ّذخرية” ثالث ر�سائل
موجزة كتبها ابن زيدون متو ّددًا �إلى املعت�ضد وطال ًبا
ال�سماح بالعودة �إلى قرطبة( ،)16وهذه ال ّر�سائل
منه ّ
وجهها �إلى �صديقه
هي“ :ال ّر�سالة العامر ّية” ا ّلتي ّ
ليتو�سط له بق�ضاء حاجته
�أبي عامر بن م�سلمة
ّ
وجه ر�سالتني حملت ك ّل منهما
عند املعت�ضد(ّ ،)17ثم ّ
ا�سم “ال ّر�سالة الع ّباد ّية” �إلى املعت�ضد نف�سه كان
لهما �أطيب الأثر يف نف�سه( ،)18وتو ّثقت �صلة ابن
زيدون باملعت�ضد  -مبا �أظهره من براعة وموهبة
يف َ�س ْبكهما -وعا�ش حياة رغدة يف كنفه وكنف ابنه
املعتمد حتّى توفيّ .
و�سلمت من عاديات الزّمن مقطوعة من ال ّنرث
و�صف فيها ابن زيدون ليلة طواها يف نعيم وعتاب مع
حمبوبته و ّالدة ،ويلحظ القارئ �أ ّنها �إلى ّ
ال�شعر �أقرب
ّ ()19
منها �إلى النرث.
ن�صا نقد ًّيا يف �شعر و ّالدة
و�أثبت له حم ّقق ال ّديوان ًّ
نقله عن ال ّنفح( ،)20و�إن كان ال ينبئ عن قدرة نقد ّية
لدى ابن زيدون.
ويختم املح ّقق ال ّديوان ب�إيراد قطعتني من كتاب
ري ،ا ّلذي ذكر �أنّ ابن
“التّبيني” نقال عن امل ّق ّ
زيدون �ص ّنفه يف خلفاء بني �أم ّية “على منزع التّعيني
للم�سعودي”( ،)21لكنّ عدنان غزال
يف خلفاء امل�شرق
ّ
يف كتابه “م�صادر درا�سة ابن زيدون” يرى �أنّ عبد
العظيم  -مع اجلهد ا ّلذي بذله يف حتقيق هذا ال ّديوان
�صحة
ال ّنفي�س -مل يرت ّيث ويتح َّر ال ّدقة يف التّث ّبت من ّ
ن�سبة الكتاب �إلى ابن زيدون ،فالكتاب كما يرى
املراك�شي
الباحث  -اعتمادًا على ما �أورده عبد امللك
ّ
يف ال ّذيل والتّكملة( - )22هو البن زيدون احلفيد ال
ابن زيدون اجل ّد ّ
ال�شاعر �صاحب ال ّديوان( ،)23مواف ًقا
بذلك حم ّمد بن�شريفة يف مقالته “حول ن�سبة كتاب

هذا املفهوم درجات ،ذلك �أنّ ّ
ال�شعر موهبة تن ّمى،
وملكة ته ّذب ،و�أ ّما ال ّنرث ف�إ ّنه مرتبة تقوم على
اكت�ساب ،ومنزلة تبنى على ح�سن اال�ستعداد”( ،)9وال
تكاد درا�سة معا�صرة حول نرث ابن زيدون تخلو من
الإ�شادة مب�ستواه الف ّن ّي الف ّذ.
�آثاره النّرث ّية:
مل ي�صل �إلينا من نرث ابن زيدون – مع تف ّوقه
امل�شهود له يف هذا الفنّ � -سوى عدد ال ُيذكر من
ال ّر�سائل الأدب ّية وال ّنتف ال ّنرث ّية� ،أ ّما ر�سائله
ال�سيا�س ّية فلم ُيعرث لها على �أثر بعد ،على رفيع
ّ
منزلته يف بالط املعت�ضد يف �إ�شبيلية كات ًبا �أ ّو ًال يف
ديوانه لأكرث من ع�شر �سنوات �صدرت عنه خاللها
ع�شرات ال ّر�سائل ا ّلتي جابت �أرجاء الأندل�س حم ّققة
()10
له �شهرة وا�سعة.
علي عبد العظيم  -يف مق ّدمة حتقيقه
وقد تناول ّ
لديوان ابن زيدون ور�سائله -ما و�صل �إلينا من
�آثار ابن زيدون ال ّنرث ّية بدرا�سة موجزة معتمدً ا
رّ
ّمني يف عر�ضها ( ،)11وهي”“ :ال ّر�سالة
التتيب الز ّ
الهزْ ِل ّية”” ا ّلتي نظمها على ل�سان حمبوبته و ّالدة يف
غرميه ابن عبدو�س( ،)12و“ال ّر�سالة اجل ّد ّية” ا ّلتي
كتبها يف �سجنه بقرطبة م�ستعط ًفا فيها الأمري �أبا
احلزم ابن َج ْهور( ،)13ور�سالة ا�ستعطاف كتبها بعد
ويتو�سل
عودته من �إ�شبيلية م�ستخف ًيا ين�شد الأمان
ّ
ب�أ�ستاذه �أبي بكر م�سلم بن �أحمد ليعفو عنه ابن َج ْه َور
ُعرفت بـ”ال ّر�سالة البكر ّية” ،وهي �أطول ال ّر�سائل
مع �أ ّنها مل ت�صل �إلينا كاملة( ،)14ف�ض ًال عن ر�سالة
ا�ستعطاف �أخرى كتبها �إلى املظ ّفر �سيف ال ّدولة
�أبي بكر ابن الأفط�س �أمري ْ
بط َليو�س ،وحملت عنوان
()15
“ال ّر�سالة املظ ّفر ّية”.
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ّناتي �شرحها � ً
أي�ضا(،)32
الع ّالمة يو�سف بن عمر الز ّ
وي�ضيف بروكلمان �إلى �ش ّراح هذه ال ّر�سالة حم ّمد بن
اليحيوي ا ّلذي �أجنز م�ؤ َّلفه هذا  -كما ي�شري
را�شد
ّ
()33
الأ�صل املخطوط � -سنة 1265هـ1848 /م.
فدي
�أ ّما ما �أ�شار �إليه امل ّق ّ
ال�ص ّ
ري( )34من �أنّ ّ
�شرحها فيخالف ما نعرفه من اعتنائه ب�شرح ال ّر�سالة
اجل ّد ّية يف كتابه “متام املتون يف �شرح ر�سالة ابن
()35
زيدون”.
وقد حظيت هذه ال ّر�سالة بعناية عدد من
امل�ست�شرقني ،و�صدرت ّ
الطبعة الأولى منها مع
ترجمة التين ّية يف (ليب�سنج) �سنة 1755م بعناية
امل�ست�شرق (ري�سك)ّ ،ثم �أعيدت طباعتها يف (ليينا)
رواجا
�سنة 1770م( ،)36وراجت بعد ذلك يف �أوروبا ً
كب ًريا رُ
فتجمت �إلى الإجنليز ّية والإ�سبان ّية والأملان ّية
()37
وال ّرو�س ّية رّ
والتك ّية.
وتراوح اهتمام ال ّدار�سني العرب بهذه ال ّر�سالة
أندل�سي عا ّمة
بني �إدراجها يف الت�أريخ لتط ّور ال ّنرث ال
ّ
خا�صة ،ومن هذه ال ّدرا�سات
�أو ال ّر�سائل الأندل�س ّية ّ
على �سبيل املثال ال احل�صر -كتاب “مالمحّ ()38
ال�سيويف
التّجديد يف ال ّنرث ال
أندل�سي” مل�صطفى ّ
ّ
أندل�سي /التّط ّور والتّجديد” ملح ّمد عبد
و“الأدب ال
ّ
املنعم
أندل�سي”
خفاجي( )39و“درا�سات يف الأدب ال
ّ
ّ
()40
للعربي �سامل �شريف  ،و“�أدب ال ّر�سائل يف
ّ
الهجري” لفايز
الأندل�س يف القرن اخلام�س
ّ
أندل�سي”
القي�سي( )41و“ال ّر�سالة الأدب ّية يف ال ّنرث ال
ّ
ّ
()42
لفوزي عي�سى � ،أو االعتناء بها يف �إطار كتب
أدبي البن زيدون وحتليله
�أُ ْفردت لدر�س الإنتاج ال ّ
ونقده ،ومنها  -مث ًال “ -ابن زيدون /ع�صره وحياته
لعلي عبد العظيم( )43و“ابن زيدون� /أثر
و�أدبه” ّ
و ّالدة يف حياته و�أدبه” لوليم اخلازن(� ،)44أو درا�ستها

يف التّاريخ �إلى ّ
ال�شاعر ابن زيدون”.
ومن الغريب �أن يفوت عبد العظيم ذلك مع �أ ّنه
لفت انتباهه اختالف الأ�سلوب ،وع ّلق عليه قائ ًال:
ال�سطور نالحظ �أنّ ّ
ال�شاعر
“ومن ال ّت�أ ّمل يف هذه ّ
التزم يف كتابة تاريخه الإيجاز مع �إي�ضاح ما يحتاج
خال من
�إلى �إي�ضاح ،و�أ�سلوبه �سهل وا�ضح دقيق ٍ
واملح�سنات ،مع �أنّ معا�صره ابن ح ّيان كان
ال�سجع
ّ
ّ
()25
ي�سجع يف كتابة التّاريخ”  ،و�أ�ضاف �أنّ “ابن
ال�صفات اجل�سم ّية
زيدون حري�ص يف كتابه على ذكر ّ
وتت ّبع البواعث ال ّنف�س ّية وحماولة تعليلها”( ،)26وهذا
ما ال نلم�سه يف �أ�سلوبه ال ّنرثي كما �سرنى عند امل�ضي
قدما يف حتليل “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية”.
ً
كما �ص ّوب جمعة �شيخة يف كتابه “ع�صر ابن
زيدون” ما ذهب �إليه م�صطفى ّ
ال�شكعة ( )27من �أنّ
ابن زيدون �أ ّلف كتا ًبا لطي ًفا ل�صديقه �أبي عامر بن
م�سلمة يف �إ�شبيلية �أ�سماه “حديقة االرتياح يف و�صف
“وال�صواب �أنّ هذا الكتاب �أ ّلفه �أبو
ال ّراح” بالقول:
ّ
()28
عامر بن م�سلمة”.
()24

“الر�سالة الهزْ ِل ّية” بني ّ
والدر�س:
ال�شرح ّ
ّ
لفتت “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” انتباه القدماء
واملحدثني وحظيت باهتمامهم ،فطافوا يف �سطورها
�شرحا وو�ص ًفا وحتلي ًال ونقدً ا ،و�أقدم من ُعني ب�شرحها
ً
ابن نباتة يف كتابه املو�سوم بـ”�سرح العيون �شرح
ر�سالة ابن زيدون”( ،)29وقد ع ّقب على هذا ّ
ال�شرح
الهوريني بكتاب �س ّماه “م�س ّودة التّحريرات
ن�صر
ّ
ال ّن�صر ّية على �شرح ال ّر�سالة الزّيدون ّية”( ،)30كما
حاجي خليفة يف “ك�شف ّ
الظنون” �أنّ حم ّمد بن
ذكر ّ
امل�صري قد �شرحها يف كتاب �س ّماه “العيون”،
الب ّناء
ّ
()31
لكنّ هذا الكتاب مل ي�صل �إلينا  ،و�أ�شار �إلى �أنّ
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يف �إطار ظاهرة الفكاهة ّ
وال�ضحك يف الأدب كما يف
أندل�سي “ حل�سني خريو�ش
كتاب “�أدب الفكاهة ال
ّ
ّ ()46
ّ
ال�سيويف
ال�ضاحك” مل�صطفى
و“الأدب
ّ
و“الفكاهة يف الأدب ال
أندل�سي” لريا�ض قزيحة(،)47
ّ
�أو اال�ست�شهاد بها يف �إطار در�س ال ّر�سائل الأدب ّية
خارج �إطار ع�صورها كما فعل �صالح بن رم�ضان يف
كتابه “ ال ّر�سائل الأدب ّية”( ،)48وت�ش ّكل �إ�شاراته �إلى
ال ّر�سالة ال َهزْ ل ّية يف �إطار هذا الكتاب مقاربة نقد ّية
ت�سعى �إلى نقلها من عامل رّ
ال�سرد،
الت ّ�سل �إلى عامل ّ
و�إن مل يو ّفها ح ّقها من البحث والتّحليل.

العلي
د .فريال عبد الرّحمن
ّ

وتب�سطت يف تناولها
التّاريخ ّية املنتمية �إليها،
ّ
ردي فيها ،ويرى
ال�س ّ
متجاوزة �إ�شكال ّية التّجني�س ّ
�صالح بن رم�ضان يف كتابه “ال ّر�سائل الأدب ّية” �أنّ
هذا التّب�سيط ي�شمل م�ستويني اثنني؛ “ �أ ّما امل�ستوى
ال�صلة بني �أجنا�س ال ّر�سائل
الأ ّول فهو تب�سيط ّ
نف�سها ،فقد �أغفل ال ّن ّقاد جميع وجوه التّفاعل بني
الأجنا�س الفرع ّية املك ّونة لنظام ال ّر�سائل ،ومل ُيربزوا
احلركة الأدب ّية ا ّلتي مت ّيزت بها”( ،)53وا�ست�شهد على
ذلك مبا �أ�سماه (حركة املعار�ضة الهازلة) احلا�ضنة
ملا �أن�ش�أه ال ّناثرون من ر�سائل �ساخرة تق ّلد ال ّر�سائل
اجلا ّدة ،ور�أى �أنّ هذه احلركة “جزء من التّداخل
ا ّلذي ح�صل بني �أجنا�س ال ّر�سائل ،ولك ّنه مل َ
يحظ
()54
باهتمام ال ّدار�سني”.
و�أ ّما امل�ستوى ال ّثاين ا ّلذي �أ�شار �إليه فهو “تب�سيط
�صلة ال ّر�سائل ب�سائر الأجنا�س الأدب ّية”( ،)55م�ؤ ّكدً ا
وال�سري
“�أنّ ح�ضور ال ّر�سائل يف �أدب الأخبار ّ
اتي واحت�ضانها
وانفتاحها على �أجنا�س ّ
ال�سرد ال ّذ ّ
ملقا�صد اخلطابة ّ
وال�شعر �صالت �أدب ّية مت ّثل جميعها
وجوهً ا من التّداخل بني ال ّر�سائل وهذه الأجنا�س،
أدبي يف
وتك ّون جان ًبا ها ًّما( )56من جوانب التّاريخ ال ّ
هذا املجال ،ولك ّنها مل َ
حتظ كذلك بعناية املهت ّمني
()57
بال ّر�سائل الأدب ّية”.
كما يذهب ابن رم�ضان يف درا�سته عن “�أدب
ال ّر�سائل يف رّ
العربي” �إلى �أ ّنه ينبغي �أن “من ّيز
التاث
ّ
بني ال ّر�سالة عم ًال توثيق ًّيا وال ّر�سالة خطا ًبا �أدب ًّيا ،و�أن
الت ّ�سل ذاتًا اجتماع ّية رّ
نف ّرق بني رّ
والت ّ�سل ذاتًا كاتبة
�سائلي والتّخاطب بني
�ساردة ،فقد �أ�سهم التّل ّفظ ال ّر ّ
الأدباء ومعا�صريهم يف �إن�شاء �أجنا�س �سرد ّية حتمل
اتي”.
�آثار التّل ّفظ يف �أدب الوقائع ويف �أدب ّ
ال�سرد ال ّذ ّ

()45

ن�صا �سرد ًّيا:
“الر�سالة الهزْ ِل ّية” ًّ
ّ
حافظت هذه ال ّر�سالة على ّ
اخلارجي
ال�شكل
ّ
ذكر
الت�سل؛ من ٍ
جلن�س ال ّر�سالة ،وعلى مقت�ضيات ّ
ل�سبب �إن�شائها بو�صفها ر�سالة جواب ّية من و ّالدة على
طلب ابن عبدو�س( ،)49وت�صديرها بف�صـل اخلطــاب
“�أ ّما بعد ،)50(”..ولك ّنها خلت من ال ّدعاء واملق ّدمات؛
�إذ اندفع ابن زيدون �إلى الهجاء منذ البداية�..“ :أ ّيها
امل�صاب بعقله ،املُو َرط بجهله ،العاثر يف ذيل اغرتاره
مما يك�شف عن رغبة ابن زيدون/
�إلخّ )51(“ ..
احلقيقي يف الهجوم على الغر�ض ،فتخ ّفف
امل�ؤ ّلف
ّ
ال�صارمة لفواتيح ال ّر�سائل هنا،
من بع�ض التّقاليد ّ
�إ ّال �أنّ احلفاظ على البناء ّ
اخلارجي لل ّر�سالة
كلي
ّ
ال�ش ّ
بو�صفها ف ًّنا له �أ�صوله وقواعده الإن�شائ ّية ال يعني
التّ�سليم ب�إدراجها يف جن�س ال ّر�سائل؛ نظ ًرا النفتاحها
على �أجنا�س �سرد ّية �أخرى”تكاد تبتلع ال ّر�سالة،
()52
املحت�ضن لها”.
وت�صرف القارئ عن املقام
ِ
لقد ظ ّلت كثري من ال ّدرا�سات ال ّنقد ّية �إلى عهد
قريب تتناول خمتلف ال ّر�سائل الأدب ّية بو�صفها وحدة
ال�سمات والبنية اخلارج ّية واحلقبة
واحدة م�شرتكة ّ

()58

377

العدد  - 26شتاء 2015م

بعيدً ا عن مقوالت التّبع ّية واال�ستن�ساخ ،مع الأخذ بعني
منوذجا حتليل ًّيا جامدً ا
ال�سرد ّية لي�ست”
ً
االعتبار �أنّ ّ
ينبغي فر�ضه على ال ّن�صو�ص لو�سائله الو�صف ّية،
والتّحليل ّية ،وال ّت�أويل ّية ،ولر�ؤيته ال ّنقد ّية ا ّلتي ي�صدر
عنها”( ،)63و� مّإنا تتح ّلى بقدر من املرونة تتيح لل ّناقد
ا�ستخدام �أدوات و�إمكان ّيات نقد ّية متن ّوعة ،ت�سعفه
ال�شمو ّ
الكلي ّ
يل ،وال تتعار�ض مع ال ّد ّقة
يف التّحليل ّ
املهم “االنفتاح على خمتلف
واملو�ضوع ّية ،ومن
ّ
العلوم الإن�سان ّية والتّفاعل معها؛ لأنّ ك�شوفاتها تغ ّذي
ال�سرد ّية يف �إ�ضاءة مرجع ّيات ال ّن�صو�ص ال ّثقاف ّية
ّ
وال ّدين ّية ،مبا يكون مفيدً ا يف جمال ال ّت�أويل و�إنتاج
ال ّدالالت ال ّن ّ�ص ّية ،وميكن ا�ستثمارها يف ت�صنيف تلك
املرجع ّياتّ ،ثم ك�شف قدرة ال ّن�صو�ص على متثيلها
()64
�سرد ًّيا”.
وينبغي ابتداء القول �إنّ ابن زيدون كان يف هذه
ال ّر�سالة م�ؤ ّل ًفا منوذج ًّيا ال م�ؤ ّل ًفا جتريب ًّيا ،وهو
منوذجي( )65قادر على ّ
فك التّداخل
يحتاج �إلى قارئ
ّ
والتّ�شابك والتّقاطع داخل هذا ال ّن�ص ،وترتبط هذه
ً
القدرة
ارتباطا وثي ًقا بدرجة ثقافة القارئ“ ،وتتغيرّ
بتغيرّ خمزونه ال ّثقا ّيف ،وبح�سب ّ
اطالعه على م�صادر
ن�ص متداخل  -كهذا-
ثقافة الكاتب”()66؛ لأنّ قراءة ّ
تظ ّل “رهينة ال ّذاكرة ال ّثقاف ّية”(� ،)67أو حمتاجة �إلى
�إ�شارات وعالمات تعني القارئ على تل ّم�س طريقة
املت�ش ّعبة يف ّ
فك امل�ضمرات ال ّن ّ�ص ّية ،فابن زيدون يف
ر�سالته هذه  -كما يقول �شوقي �ضيف -ك�أ ّنه “ي�ؤ ّلف
مت ًنا من املتون ،فالإن�سان ال يخل�ص من معرفة
ممن ي�شري �إليهم ،حتّى يقع يف َم َثل �أو حادثة
�شخ�ص ّ
�أو يف بيت �شعر يحتاج �إلى ف�ضل من ّ
ال�شرح ،ولهذا
()68
ك ّله عمد ابن نباتة �إلى �شرح ال ّر�سالة”.
لقد �ش ّكل ابن زيدون هذه ال ّر�سالة من خالل

لكن من املبالغة القول �إنّ انفتاح ال ّر�سائل على
جن�سا �أدب ًّيا جديدً ا ميكن االطمئنان
ال�سرد �س ُيو ِّلد ً
ّ
ال�سرد فيها
�إلى مق ّوماته ومالحمه عا ّمة؛ �إذ �إنّ عوامل ّ
ميكن �إحالتها �إلى مرجع ّيات متع ّددة لأ ّنها تفتقر �إلى
ّ
املنهجي والق�صد ّية املربجمة املتكاملة املعامل،
ال�ضبط
ّ
وتختلف باختالف مقا�صد ال ّر�سائل .ويرى حم ّمد
الق�ص�صي
رجب ال ّن ّجار يف معر�ض حديثه عن املنحى
ّ
الوا�ضح يف “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” البن زيدون �أنّ “هذا
ال�ساخر ينحو منحى ما
اللون من الأدب
الق�ص�صي ّ
ّ
ُي�س ّمى اليوم با�سم (ق�ص�ص ّ
ال�شخ�ص ّية)؛ لأنّ الفعل
ثانوي ..ولذلك قد
رامي �أو احلدث
الق�ص�صي هنا ّ
ّ
ال ّد ّ
()59
ق�صة على مثل
يرت ّدد البع�ض يف �إطالق م�صطلح ّ
()60
ال�ساخرة”  ،ومع
هذا اللون من ّ
ال�سرد ّية ّ
ال�صور ّ
ذلك ف�إنّ “املد ّونة العرب ّية القدمية القابلة لالن�ضواء
حتت طائلة الأدب ّية والقابلة تب ًعا لذلك للتّجني�س �أو�سع
مما توحي به امل�صطلحات واملفاهيم
و�أ�ش ّد تن ّو ًعا ّ
()61
واحلدود املتوا�ضع عليها”  ،وال ن�ستطيع �إغفال
ال�سرد يف رّ
رثي عا ّمة
التاث ال ّن ّ
الكثري من مناحي ّ
م�ستع�ص على التّجني�س
خا�صة فقط لأ ّنه
ٍ
وال ّر�سائل ّ
ال�سرد ّية ربمّ ا
اجلامع املانع؛ �إذ �إنّ االعتناء ب�أبعاده ّ
مينحنا  -على الأقل -فر�ص ًة لنعرف تراثنا ب�صورة
�أو�سع و�أعمق ،ونعيد ترتيب العالقة معه على �أ�سا�س
الوعي بتاريخ ّيته ،وتاريخ ّية قراءته �أو قراءاته
()62
املمكنة.
خا�صة -بتفكيك
و ُتعنى هذه ال ّدرا�سة  -ب�صورة ّ
ال�سرد ّية لل ّر�سالة ال َهزْ ل ّية ،وحتديد البنى
البنية ّ
الفرع ّية املتداخلة فيها والبنية املواز ّية لها ،للك�شف
املوجهات
�ص ،وحتديد طبيعة ّ
عن مكنونات ال ّن ّ
اخلارج ّية ا ّلتي مار�ست �سلطتها عليه ،ومقاربة فهم
امل�شرقي
أندل�سي مع نظريه
جديد لتعالق الأدب ال
ّ
ّ
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ّ

احلقيقي والقارئ وتت�ش ّكل من خاللها املعاين العا ّمة
ّ
()71
�ص.
واخلا�صة لل ّن ّ
ّ
أدبي،
�أمر �آخر قد يقود �إلى تنميط هذا العمل ال ّ
ّوهم غري الواعي ا ّلذي قد يقع فيه القارئ
وهو الت ّ
ال�سرد
عند ان�سجامه يف قراءة ال ّر�سالة � -أنّ هذا ّواقعي نظ ًرا حل�ضور �شخو�صه يف
يدخل يف �إطار
ّ
جم�سد فع ًال ،لكنّ هذه البنية املنتمية �إلى
ف�ضاء ّ
�ص
منوذج ي�صادق واق ًعا خارج ًّيا � مّإنا تنتمي يف ال ّن ّ
�إلى عوامل ممكنة تختلف عند اختبارها ع ّما ميكن
�أن يكون قد حدث فع ًال ،وهو ما ن ّبه عليه (فاندايك)
ال�سرد ّية ّ
وال�سرد ّية
الطبيع ّية ّ
من �ضرورة التّمييز بني ّ
()72
امل�صطنعة.
�إنّ التكيز على ّ
ن�ص
الطبيعة التّخييل ّية ل ّأي ّ
أدبي ي�ؤ ّدي �إلى حيويته “ا ّلتي ت�ش ّكل جممل ّ
الظروف
� ّ
�ص
ال ّناجتة عن هذا العمل ،ومن هنا ال يوجد ال ّن ّ
�إ ّال من خالل وعي يتل ّقاه ،ويتل ّقاه فقط �أثناء العمل
أدبي”( ،)73كما �أنّ الكتابة مبختلف �أجنا�سها
ال ّ
“ت�ستند �إلى �آل ّيات �إنتاج خف ّية رّ
مت�ستة على نف�سها
يف �صميم ال ّن�صو�ص واخلطابات ،وهي �آل ّيات ت�ضطلع
التّ�شخي�صات وال ّرموز ا ّلتي ت�ؤ ّثث متخ ّيل منتج
()75
اخلطاب بدور ها ّم( )74يف حتديدها”.
وميكن القول �إنّ “فكاهات ّ
ال�شعوب و�سخر ّيتها
ال�صافية
ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية هي �إحدى املرايا ّ
ّ
 �إن مل تكن �أف�ضلها  -ا ّلتي تنعك�س عليها �أحوالوتتج�سم عليها ما م ّر
جمتمع بعينه يف ع�صر بعينه،
ّ
به من �أحداث وما اكت�سب من مق ّومات وما اندمج يف
ُخ ُلقه من �سمات وموا�صفات ثابتة �أو متغيرّ ة؛ �أ�صيلة
()76
�أو دخيلة”.
للر�سالة:
الرئي�سة ّ
مك ّونات البنية ّ
ال�سرد ّية يف هذه ال ّر�سالة
تختلف مك ّونات البنية ّ

متوالية من اجلمل والأمثال ّ
وال�شواهد ت�ضافرت
جميعها للو�صول �إلى عامله املق�صود ،وال ب ّد من فهم
�ص
�آل ّية اال�ستدعاء واال�ستبقاء ا ّلتي انتهجها ونقل ال ّن ّ
من خالل هذه القراءة التّفكيك ّية من عامل التّ�ص ّور
�ص املتعايل يف
�إلى عامل �إعادة التّ�صوير ،وفتح ال ّن ّ
كمونه على خارجه �أو على “� َآخره” كما يقول بول
()69
ريكور.
الرئي�سة:
�أ ّو ًال -البنية ّ
ال�سرد ّية ّ
ّ
ال�سرد ّية ال ّرئي�سة يف الهدف املعلن
تتلخ�ص البنية ّ
لإن�شاء هذه ال ّر�سالة ،وهو �أنّ ابن عبدو�س �أر�سل امر�أة
من جهته �إلى و ّالدة بنت امل�ستكفي ت�ستميلها �إليه،
وتذكر حما�سنه ومناقبه ،وتطلب �إليها و�صاله ،فر ّدت
ال�س ّب ّ
وال�شتم والهجاء له
عليه ردًّا
ً
مقذعا فيه من ّ
ول�سفريته ما مل ُي�سبق �إليه ،ويف مقابل ذلك ُتعلي من
قدرها وتتباهى بد ِّلها وح�سنها ورفعة ح�سبها ون�سبها،
وته ّدده بعدم الإخالل بامليزان والتّطاول عليها وطلب
و�صالها ونيل و ّدها ،و�أن يلزم نف�سه قدرها.
وقد يبدو لنا ظاهر ًّيا �أنّ ال ّر�سالة “تعر�ض لنا
مر ّك ًبا واحدً ا من الأحداث ،يتك ّرر من �أ ّول ال ّر�سالة
�إلى �آخرها ،فهي ال تزيد على �أن تعيد وتك ّرر يف
و�صفي ّ
منظم �شخ�ص ّية ابن عبدو�س”(،)70
تعاقب
ّ
ال�سرد ّية-
لكنّ لهذا ال ّن ّ
�ص  -كما لك ّل ال ّن�صو�ص ّ
داخلي يت�ش ّكل من خالل العالقة
م�ستويني؛ �أ ّولهما
ّ
ال�سارد /و ّالدة ،واملر�سل �إليه �أو
بني ِ
املر�سل �أو ّ
امل�سرود له /ابن عبدو�س ،وهما عماد ت�شكيل ال ّن�سيج
ال ّدال ّ
يل رّ
�ص بو�صفه فعال ّية ترا�سل ّية
كيبي لل ّن ّ
والت ّ
تقوم على البثّ والتّق ّبل والإر�سال والتّل ّقي ،وهي ا ّلتي
�ص� .أ ّما امل�ستوى ال ّثاين فهو
تك ّون الأبعاد ال ّدالل ّية لل ّن ّ
اخلارجي ا ّلذي ت�ش ّكله العالقة بني امل�ؤ ّلف
امل�ستوى
ّ
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ال�سرد ّية التّقليد ّية ا ّلتي “ تختفي
عنها يف البنى ّ
غال ًبا وراء “�ضمري” يحيل على �شخ�ص جمهول،
ال يعلن عن ح�ضوره ،ويتج ّنب الإ�شارة �إلى نف�سه،
وي�ؤ ّدي وظيفته يف ت�شكيل املروي بو�صفه جز ًءا منه،
وال ُيعنى بتوجيه خطابه مبا�شرة �إلى مروي له ذي
ال�ساردة
مالمح متع ّينة”( ،)77فو ّالدة – املر�سلّ /
تعلن ح�ضورها بو�صفها راو ًيا علي ًما يخاطـب ابن
عبدو�س -املر�سـل �إليه /امل�سرود له بو�صفه قار ًئا
حقيق ًّيا التقدير ًّي�أ( )78يقع ّ -
بال�ضرورة -على امل�ستوى
الق�ص�صي نف�سه( ،)79يف تواقت مطلق يغيب فيه
ّ
الف�ضاء الزّمكا ّ
ال�سرد ذاته ا ّلذي �شغلت
ين ل�صالح ّ
()80
ال�ساردة ح ّيزه بعر�ض �أفكارها وم�شاعرها.
ّ
�ص ابتدا ًء كان ال ب ّد
ولت�سويغ وجود هذا ال ّن ّ
ال�ساردة لإعالن
من وجود دافع �أو حم ّر�ض ي�ستف ّز ّ
()81
وجودها ،فتخربنا �أنّ ابن عبدو�س �أر�سل �سفرية
جمهولة اال�سم �إليها ،وال يعرف القارئ عنها �سوى
ال�ساردة يف معر�ض حديثها
�صورة قامتة تر�سمها ّ
املوجه �إلى ابن عبدو�س تهجو �صنيعه بالقول:
ّ
“مر�س ًال خليلتك مرتادة ،م�ستعم ًال ع�شيقتك ق ّوادة،
كاذ ًبا نف�سك �أ ّنك �ستنزل عنها �إ ّ
يل”( ،)82وتك�شف عن
ال�سفرية بالقول
ف�سي لقبول هذه املر�أة بدور ّ
ال ّدافع ال ّن ّ
 ”:وال ّ
�شك �أ ّنها َق َلتْك �إذ مل ت�ضنَّ بك ،وم ّلتك �إذ مل
ق�صرت
ال�سفارة لك ،وما ّ
َت َغ ْر عليك ،ف�إ ّنها �أُعذرت يف ّ
يف النيابة عنك”( ،)83كما تدافع عنها يف مو�ضع
�آخر ”:وه ْبها مل تالحظك بعني كليلة عن عيوبك،
مل�ؤها حبيبها ،ح�سن فيها من تو ّد ،وكانت � مّإنا ح ّلتك
بحالك ،وو�سمتك ب�سيماك ،ومل تعرك �شهادة ،وال
تك ّلفت لك زيادة ،بل �صدقت �سنّ بكرها فيما ذكرته
عنك ،وو�ضعت الهناء مو�ضع ال ّنقب مبا ن�سبته �إليك،
()84
ومل تكن كاذبة فيما �أثنت به عليك.”...،

�إنّ هذه ال ّنظرة املتعاطفة من �سيدة ذات �ش�أن �إلى
�أخرى تبدو �أق ّل �ش�أ ًنا منها بكثري تك�شف عن جانب
مهم يف نف�س ّية امر�أة مثل و ّالدة؛ تلك ا ّلتي �صفعت
ّ
جارية لها ذات يوم فقط لأنّ ابن زيدون ا�ستح�سن
غناءها وطلب اال�ستزادة منه ،وهاجمته بالقول:
كنت ُت ْن ُ
�صف يف الهوى ما بيننا
لو َ
مل ته َو ج ـ ــاريتي ومل تتخيرّ ِ
بجم ــاله
وت ْر َ
كت غ�ص ًنا مثم ًرا َ
()85
ثمر
وج َن ْح َت للغ�صـ ِـن ا ّلذي مل ُي ِ
َ
فاختالف ردود الفعل يف املوقفني يتع ّلق بعالقة
و ّالدة بك ّل من ابن زيدون وابن عبدو�س ،ففي هذا
الواقع املفرت�ض نفهم �أنّ و ّالدة ال مييل قلبها �إلى
ابن عبدو�سّ ،
بغ�ض ال ّنظر عن حقيقة عالقتها به
�ص؛ لذا جاء ر ّد فعلها
ّاريخي خارج ال ّن ّ
يف الواقع الت ّ
من�سج ًما مع هذه امل�شاعر ،ونطقت  -يف هذا العامل
َ
امل�صطنع -مبا ين�سجم مع نف�س ّيتها وي�سرب �أغوارها
ّ
“ال�ضحك عا ّمة
ويخ ّفف من غ�ضبها ،وال�س ّيما �أنّ
خا�صة ت�ؤ ّديان يف حياة الأفراد واجلماعات
وال�سخرية ّ
ّ
()86
العاطفي
وظيفة نف�س ّية ها ّمة من وظائف االتّزان
ّ
وال�ص ّحة العقل ّية م ًعا”( ،)87ويك�شف عن فهم و ّالدة
ّ
وت�ساحمها ملا ميكن �أن ُت�ضفيه امر�أة عا�شقة من
�صفات غري حقيق ّية على حمبوبها كما نفهم من هذا
الن�ص الغائب بني املر�أتني� ،أو
ال�سياق الكا�شف عن ّ
ّ
ال�سفرية الكامنة يف االنتقام من ع�شيقها بعد
رغبة ّ
فتور امل�شاعر بينهما ،فقبلت القيام بهذا ال ّدور ال
ح ًّبا له بل ت�ش ّف ًيا به من خالل تو ّقعها ر ّد فعل و ّالدة
وال�ساخر وال ّراف�ض ،فتنتقم منه بيد و ّالدة
العنيف ّ
ال بيدها ،لك ّننا يف الوقت نف�سه ال ن�ستطيع جتاهل
ال ّدوافع الكامنة يف نف�س امل�ؤ ّلف من اختيار ابن
عبدو�س �صاحبته لتكون موفدته �إلى و ّالدة ،فهو يف
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ّ

خا�صة� -إ ّال �أل�صقتها بابن عبدو�س ،وا�ستطاعت -من
ّ
تباعا يف ا�ستكمال
ال�صفات ا ّلتي تتناوب ً
خالل هذه ّ
ال�صورة يف متوالية متد ّفقة من
خمتلف جوانب ّ
الألفاظ ( -)88ت�شكيل مالمح �شخ�ص ّية هزل ّية داخل
�إطار زمانها ومكانها املعروفني يف ذهن امل�سرود له
من ناحية والقارئ من ناحية �أخرى ،وك�شفت عن ولع
أنثوي بتع ّقب � ّ
أدق تفا�صيل ال ّرجل اجل�سد ّية وال ّنف�س ّية
� ّ
حتّى �إ ّنها مل ترتك مثلبة �شاردة �أو واردة �إ ّال �أل�صقتها
به ،وهي بذلك تعزّز �صورة املر�أة املتح ّررة اخلبرية
بال ّرجال لكرثة اختالطها بهم ،وهذا ين�سجم مع
�أخبارها املتناثرة يف امل�صادر التّاريخ ّية املختلفة،
ويرى (هرني بري�س) �أنّ و ّالدة “ قد �أظهرت ُ
بظرفها،
واحتقارها اخلمار ،وجر�أتها يف احلديث ،و�أحيا ًنا
�شذوذ مواقفها ،ما ّ
يدل بو�ضوح على �أ ّنها حت ّررت
متاما من الكثري من الأوهام ،وربمّ ا داخل �أخبارها
ً
�شيء من التّز ّيد ،وهو ما يعود �إليها نف�سها ،ومع ذلك
ف�إنّ التّ�سامح معها ب�إزاء حياة من هذا اللون يعني
وح�سا�س للغاية فيما
�أنّ الإ�سالم ،وهو مت�ش ّدد كث ًريا ّ
يتّ�صل باملر�أة ،ارتخت قب�ضته �شي ًئا يف الأندل�س”(،)89
ال�صورة املتم ّردة
ولوال هذا التّ�سامح من ناحية ،وتلك ّ
لو ّالدة من ناحية �أخرى ،ملا جت ّر�أ ابن زيدون  -ربمّ ا-
يف و�ضع هذه ال ّر�سالة �أ�ص ًال على ل�سانها و�أنطقها
بعبارات جريئة بل بذيئة �أحيا ًنا ،وك�أ ّنه يعاقبها
ال�سلب ّية لها ،وي�سعى يف عقله
برت�سيخ هذه ّ
ال�صورة ّ
غري الواعي �إلى اغتيال كينونتها على نحو ما.
ال�ساردة يف ر�سم مالمح �شخ�ص ّية
لقد عمدت ّ
ابن عبدو�س �إلى ا�ستخدام �أ�سلوبني؛ فهي م ّرة ت�سند
ال�صفات املذمومة �إلى �ضمري الغائب يف خماطبته
ّ
انتقا�صا
“�أ ّيها امل�صاب بعقله ،املورط بجهله� ..،إلخ”
ً
من �ش�أنه وازدرا ًء له ،كما �أنّ هذا الأ�سلوب “يخفي

حتريكه للأحداث على هذا ال ّنحو يريد �أن يك�شف
� ً
أي�ضا عن غلظة ابن عبدو�س وف�ساد ذوقه حني يبعث
حمبوبته �سفرية ملحبوبة �أخرى ،وهو يف الوقت ذاته
خفي ملا ميكن �أن يتج ّلى يف قولها:
يبتذل و ّالدة ب�إيحاء ّ
“ كاذ ًبا نف�سك �أ ّنك �ستنزل عنها �إ ّ
يل” ،فو ّالدة �سليلة
احل�سب وال ّن�سب مل تهاجم جوهر فكرة انتقال ابن
ال�سفرية �إليها � ،مّإنا �شغلها تكذيب هذه
عبدو�س من ّ
الفكرة فقط.
ال�ساردة يف موا�ضع خمتلفة من
ّثم مت�ضي ّ
�ص يف ر�سم �صورة ابن عبدو�س وتتع ّقب تفا�صيله
ال ّن ّ
اجل�سد ّية وال ّنف�س ّية مزاوجة بينهما دون اعتناء
بالغو�ص يف �أعماق نف�سه والك�شف عن �أبعادها
اخلف ّية ،واكتفت بتعداد م�ساوئه وا�ضعة �إ ّياها يف
ال�سائدة مبا تقبله �أو
�سياق ال ّذهن ّية االجتماع ّية ّ
ترف�ضه من طباع و�صفات و�أخالق وممار�سات،
و�إن كانت ال تخلو من مبالغة وتهويل وت�ضخيم ،فهو
م�صاب بعقله ،مورط بجهله ،نّبي �سقطه ،فاح�ش
غلظه ،عاثر يف ذيل اغرتاره� ،أعمى عن �شم�س نهاره،
�ساقط �سقوط ال ّذباب على ّ
ال�شراب ،متهافت تهافت
الفرا�ش يف ّ
ال�سبال،
ال�شهاب ،هجني القذال� ،أرعن ّ
طويل العنق والعالوة ،مفرط احلمق والغباوة ،جايف
ّ
وال�سمع ،بغي�ض الهيئة� ،سخيف
الطبع� ،س ّيئ اجلابة ّ
ال ّذهاب واجليئة ،ظاهر الو�سوا�س ،مننت الأنفا�س،
كثري املعايب ،م�شهور املثالب ،كالمه متتمة ،وحديثه
غمغمة ،وبيانه فهفهة ،و�ضحكه قهقهة ،وم�شيه
هرولة ،وغناه م�س�ألة ،ودينه زندقة ،وعلمه خمرقة،
وجوده عدم ،واالغتباط به ندم ،واخليبة منه ظفر،
واجل ّنة معه �سقر ،م ّد ٍع رواية الأ�شعار ،وتعاطيه حفظ
ال�سري والأخبار.
ّ
ال�ساردة �صفة ت�ستقبحها الأنثى -
وهكذا مل ترتك ّ
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�إ ّال واو عمرو فيهم؟ وكالو�شيظة يف العظم بينهم،
�...إلخ”( ،)94و�إن كان �صوت امل�ؤ ّلف  -هنا -قد التب�س
ال�سياق ،وميكن ا�ستح�ضاره
ال�ساردة يف هذا ّ
ب�صوت ّ
من بع�ض فلتات الل�سان الكا�شفة� ،إ ّال �أنّ ذلك ال
أنثوي  -بانفعاالته احلا ّدة
ال�صوت ال ّ
مينع �أن يكون ّ
ال�صوت الوا�ضح ،و�إن وافق هواه هوى
امل�شــبوبة  -هو ّ
ال�صوت ال ّذكوري املتواري خلفه ا ّلذي يك�شف عن
ّ
تعاليه وتكبرّ ه وحت ّديه ،كما يك�شف عن غروره و�صلفه
ورغبته يف االنتقام من خالل هذه املوازنة ا ّلتي �أ ّدت
به �إلى متجيد نف�سه واحتقار خ�صمه ،وقد يكون يف
ٌ
ذلك ُ
وتخفيف من معاناته ومداوا ٌة
بع�ض عزاء لنف�سه
لكربيائه اجلريح ،وال �س ّيما �أنّ هذه هي ال ّر�سالة
الوحيدة ا ّلتي مل يتح ّدث فيها ابن زيدون عن نف�سه
ب�صراحة وو�ضوح ،ف�سطا يف حلظة ما على �صوت
ال�ساردة لي�شفي غليله من غرميه بهذه املوازنة ،ولع ّل
ّ
هذا التّحايل يف اخلفاء والتّج ّلي ا ّلذي ميار�سه ابن
زيدون يف هذا املقام �أو�صله �إلى بالغة الإخفاء ا ّلتي
()95
ال�سرد.
تع ّد ذروة بالغة ّ
لك ّنه بعد �أن ينال منه وينت�صر للأنا /ال ّرجولة/
النرّ ج�س ّية يعيد �إليها �صوتها لينقل امل�شهد �إلى ُب ْعده
ال�ساردة
ال ّثالث يف ال ّنيل من ابن عبدو�س ،ولتك�شف ّ
ال�صراع بينها وبني ابن عبدو�س( ،)96وك ّلما زادت
عن ّ
ال�ساردة من ّ
احلط من �ش�أن ابن عبدو�س/
و ّالدةّ /
خفي
امل�سرود له �أعلت من �ش�أنها ،كا�شفة عن �صراع ّ
أنت  /ال ّذكورة ،فهي “علق
بني �أنا  /الأنوثة وهو �أو � َ
ال يباع فيمن زاد ،وطائر ال ي�صيده من �أراد ،وغر�ض
ال ي�صيبه �إ ّال من �أجاد” ،وهكذا تبقى العالقة
ال�ص ّياد تطارد
الأزل ّية بني الأنثى /الفري�سة وال ّرجلّ /
ال�ساردة دون �أن حتاول التّق ّدم على ال ّنظرة التّقليد ّية
ّ
االجتماعي يف
ال�سائدة مع حت ّررها وفرادة منوذجها
ّ
ّ

وراءه �شعو ًرا بـ (املحو) �أو (الإق�صاء) بعد �سلب
ّ
ال�شخ�ص ّية ك ّل قدراتها العقل ّية واملعنو ّية ،ونفي ك ّل
ف�ضيلة عنها “(ّ ،)90ثم تعود �إلى �إ�سناد ال�صفات
�إلى �ضمري املتك ّلم عند بلوغ املواجهة بينهما ذروتها
“كالمك متتمة ،وحديثك غمغمة� ..إلخ” ،وجل�أت
وال�سمع ّية املتخ ّيلة
�إلى اال�ستعانة باملفارقات الب�صر ّية ّ
ا ّلتي تثري حالة من التّنافر وعدم االن�سجام مع مبالغة
وتهويل ،لتخلق عاملًا �آخر “هو عامل اال�ستحالة �أو
وبخا�صة ذات
(الالواقع ّية) ،وبذلك حتت ّل املفارقات
ّ
ال�صلة الوثيقة باال�ستحالة (ما ّد ّية كانت �أم معنو ّية)
ّ
ال�سخرية والفكاهة”(،)91
مكانة كربى يف عامل ّ
أهم �أهدافه.
�ص �أحد � ّ
ويح ّقق ال ّن ّ
ال�صورة (الكاريكاتري ّية)
وميكن من خالل هذه ّ
ال�ساخرة البن عبدو�س  -ا ّلتي تقفد القارئ ال ّرغبة
ّ
()92
�أو القدرة على التّعاطف معها غال ًبا  -ا�ستنباط
�صورة موازية لل ّرجل ا ّلذي ميكن �أن يثري امر�أة مثل
و ّالدة ويلفت انتباهها وير�ضي غرورها ويتوا�صل
معها ،و�إن كانت قد �أ�شارت �إلى هذا ال ّرجل ّ
مني
ال�ض ّ
يف قولها“ :ولع ّلك � مّإنا غ ّرك من عل ْم ّت �صبوتي �إليه،
و�شهدتَ م�ساعفتي له ،من �أقمار الع�صر ،وريحان
ْ
امل�صر ،ا ّلذين هم الكواكب عل ّو همم ،وال ّريا�ض
طيب �شيم”( ،)93وال يحتاج املتل ّقي �إلى من يد ّله على
ال�صفات ال ّذكور ّية
�أنّ ابن زيدون يتوارى خلف هذه ّ
ا ّلتي ترت�ضيها و ّالدة وال يك�شف عن نف�سه ،و�أ ّنه
يح�ضر يف �سياق املوازنة بني ال ّرجل املرفو�ض /عل ًنا
وال ّرجل املقبول� /ضم ًنا ،وتذهب و ّالدة �إلى �أبعد من
ذلك؛ حيث ّ
حتط من �ش�أن الأ ّول وتبالغ يف هجائه،
وتعلي من قدر ال ّثاين وتبالغ يف مدحه� ،ش�أنها – يف
ذلك� -ش�أن ك ّل �أنثى يف ر�ضاها و�سخطها ،فت�س�أل
�ساخرة“ :ما �أنت وهم؟ و�أين تقع منهم؟ وهل �أنت
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ذلك الع�صر ،لك ّنها �أظهرت جر�أة يف تناول م�س�ألة
اجلن�س ،فهي تعرتف �صراحة ب�أنّ القدرة اجلن�س ّية
لل ّرجل ت�ش ّكل حمور قبولها ورف�ضها ،معلنة عن ذلك
بالقول“ :وكم بني من يعتمدين بالق ّوة ّ
الظاهرة،
وال�شهوة الوافرة ،وال ّنف�س امل�صروفة �إ ّ
ّ
يل ،والل ّذة
علي ،وبني �آخر قد ن�ضب غديره ،ونزحت
املوقوفة ّ
()97
بريه ،وذهب ن�شاطه ، ”...،وهذه اللغة املبا�شرة
ّقليدي ا ّلذي
الكا�شفة قد ت�صطدم ذائقة املتل ّقي الت ّ
�ألف �أن تلج�أ املر�أة �إلى التّلميح دون التّ�صريح ،لكن
ال ّناظر يف رّ
أندل�سي ال يرى �أنّ و ّالدة قد
التاث ال
ّ
ال�سائدة �آنذاك،
جتاوزت مد ّونة ال ّثقافة اجلن�س ّية ّ
والق�ص�ص ا ّلتي و�صلت �إلينا على �أل�سنة بع�ض ال ّن�ساء
تفوق ما تذكره و ّالدة يف هذا املقام �أو ما تن�سبه بع�ض
امل�صادر من �شعر لها ،ومع ذلك فقد ت�ص ّدى بع�ض
ب�سام لل ّدفاع عنها وت�أكيد �أنّ
امل�ؤ ّرخني من �أمثال ابن ّ
ما ينقل من كتابتها �أبياتًا مبتذلة على عاتقي ثوبها
افرتاء حم�ض( ،)98ولع ّل �سبب دفاع عدد من امل�ؤ ّرخني
أموي
عنها �أ ّنها ابنة اخلليفة امل�ستكفي
العربي ال ّ
ّ
القر�شي املنتمي �إلى جمتمع غري مت�سامح يف احل ّر ّية
ّ
اجلن�س ّية للمر�أة بحكم �سطوة العادات والتّقاليد
القبل ّية قبل ال ّدين؛ مع �صورته اخلليعة امل�ستهرتة
يف بع�ض امل�صادر( ،)99لك ّنها يف الوقت نف�سه ابنة
“�سكرى” ا ّلتي ُعرفت  -كما تذكر بع�ض
اجلارية َ
امل�صادر -ب�سوء �أخالقها( ،)100وابنة بيئة مهجر ّية
غري ملزَ مة باحلفاظ على مرياث ن�ساء ّ
ال�شرق يف
بيئة متن ّوعة الأعراق والأجنا�س والأديان ،ولع ّلها
�أخذت الكثري من �صفاتها اجلريئة من بيئة اجلواري
ا ّلتي تر ّبت فيها.
لك ّنها تتجاوز هذه البيئة – � ً
أي�ضا -حني تعلن
رف�ضها فكرة االهتمام برجل متز ّوج مع �ألفة تع ّدد

العلي
د .فريال عبد الرّحمن
ّ

الزّوجات وتكاثر اجلواري يف بيت رجل واحد يف
�سام ْيتهم يف ذروة
ع�صرها ،وذلك يف قولها“ :وهبك َ
املجد واحل�سب ،وجا َر ْيتهم يف غاية ّ
الظرف والأدب،
أل�ست ت�أوي �إلى بيت قعيدته َلكاع؟ �إذ ك ّلهم َعزَ ب
� َ
أغلب �إ ّال
خايل ال ّذراع ،و�أين من �أنفر ُد بهّ ،
ممن ال � ُ
أخ�س منه”( ،)101ولع ّل مر ّد ذلك �إلى
على الأق ّل ال ّ
�أنّ و ّالدة امر�أة مولعة باال�ستئثار بال ّرجال وراغبة
دائ ًما و�أبدً ا يف �أن تكون ال حمور اهتمامهم فح�سب،
ين�صب اهتمام
بل الوحيدة والفريدة ا ّلتي يجب �أن
ّ
ال ّرجال عليها ،وال ب�أ�س عندها �أن ينتقل ال ّرجل من
�سواها �إليها ،ولك ّنها ال تطيق �أن ُي�شغل ب�سواها معها،
ويكفي دلي ًال على ذلك �أ ّنها ا�ست�شاطت غ�ض ًبا عندما
�أبدى ابن زيدون �إعجابه بجاريتها يف ح�ضورها
وا�ستزادها من الغناء كما �سبقت الإ�شارة.
ولكن ماذا عن دور ابن عبدو�س يف هذه البنية
ال�سرد ّية؟ ي�ؤ ّكد عبد اهلل �إبراهيم �أ ّنه “ال ينبغي فهم
ّ
دور “املروي له” على �أ ّنه دور من يتل ّقى فقط ،وينفعل
مبا ير�سل �إليه ،فوظائفه �أكرث من ذلك ،وقد ح ّددها
ّو�سط بني ال ّراوي
(برن�س) ب�أ ّنها تتّ�صل بنوع من الت ّ
والقارئ ،ويف الكيف ّية ا ّلتي ي�سهم فيها بت�أ�سي�س هيكل
�ص،
ال�سرد ،وحتديد �سمات ال ّراوي ،وك�شف مغزى ال ّن ّ
ّ
()102
أدبي �أو حتديد مقا�صده” ،
وتنمية حبكة الأثر ال ّ
ن�صها ترهق القارئ يف
ال�ساردة على ّ
لكنّ �سيطرة ّ
تت ّبع دور امل�سرود له بو�صفه رك ًنا ال ي�ستغنى عنه يف
ال�ساردة
ال�سرد ،بل قد ينقاد القارئ �إلى �سطوة ّ
عمل ّية ّ
�سرد موازٍ
فين�سى التّفكري يف دور امل�سرود له يف �إنتاج ٍ
�ص� ،أ ّما �إن جنا من ذلك
ال�س ّ
ردي لل ّن ّ
يح ّقق االكتمال ّ
فما عليه �سوى اللجوء �إلى التّخمني �أو ال ّت�أويل لي�شارك
يف حلظات الك�شف عن امل�سكوت عنه �أو امل�ضمر يف
()103
�ص.
ال ّن ّ
383

العدد  - 26شتاء 2015م

وحد
والزّباء بنت عمرو ،و�أرد�شري بن بابك ا ّلذي ّ
مملكة فار�س حتت عر�شه ،والإ�سكندر املقدو ّ
ين ملك
وق�صة قتله دارا ملك الفر�س ،وغريها.
الإغريق ّ
وهذه البنى – و�إن كانت تقوم على �أحداث
حقيق ّية يف الغالب� -إ ّال �أ ّنها ّ
ت�ضخمت يف خميال
ال�سري ّ
ال�شعب ّية ا ّلتي
العوا ّم ّ
مما دفع بها �إلى عامل ّ
متجد البطوالت وحتتفي بحكايات الع�شق والغرام
ّ
والوفاء والغدر ،وجميعها مرو ّيات �سرد ّية مت� ّأ�صلة يف
ال�سهولة ا�ستدعا�ؤها يف ذهن
ال ّذاكرة اجلمع ّية ،ومن ّ
ال�ساردة ل ّأي من
املر�سل �إليه /امل�سرود له عند �إ�شارة ّ
حدث من �أحداثها ،و�إن احتاج القارئ -
�أبطالها �أو َ
�ص بزمن غري ي�سري� -إلى اال�ستعانة
بعد كتابة ال ّن ّ
ّ
بال�شرح والتّعليق ليكون قاد ًرا على ا�ستدعاء بع�ض تلك
املوجه �إليه
ال�سرد ّية ،لكنّ القارئ ال ّن
موذجي ّ
املرو ّيات ّ
ّ
�ص  -كما �سبقت الإ�شارة -لن يجد �صعوبة
هذا ال ّن ّ
يف فهم ال ّدالالت واملقا�صد يف هذه البنى ،و�سيم ّكنه
خمزونه ال ّثقا ّيف من االنفتاح على عوامل �سرد ّية غن ّية
ممت ّدة يف �أزمنتها و�أمكنتها.
ومن املالحظ �أنّ هذه املرو ّيات تنتمي �إلى التّاريخ
أموي؛ حيث
العربي من اجلاهل ّية �إلى نهاية الع�صر ال ّ
ّ
تو�سع بالفتوحات الإ�سالم ّية
الإ�شارة �إلى قتيبة ا ّلذي ّ
احلجاج
وتو�سع معها باملجد ال ّ
أموي التّليد� ،أو ّ
�شر ًقا ّ
حاميي حمى الأمو ّيني �ض ّد خ�صومهم
وامله ّلب
ْ
وال ّثائرين عليهم ،كما تنتمي بع�ض املرو ّيات �إلى
ال ّثقافتني الفار�س ّية والإغريق ّية اللتني طغت عليهما
ال ّثقافة العرب ّية و�صهرتهما يف بوتقتها.
�ص �إ�شارات متناثرة �إلى �أ�سماء
ووردت يف ال ّن ّ
عدد من العلماء والأدباء الع ّبا�س ّيني امل�شهورين �شر ًقا
وغر ًبا ،من �أمثال� :سهل بن هارون ،واجلاحظ،
ّ
والكندي ،ف�ض ًال
وب�شار بن برد ،وجابر بن ح ّيان
ّ

الداعمة :
ثان ًيا -البنى الفرع ّية ّ
ُيق�صد بالبنى الفرع ّية ال ّداعمة تلك املالمح
ال�سردية ا ّلتي ت�ش ّكلت يف �إطار البنية ال ّرئي�سة
لل ّر�سالة لتحقيق �أهدافها وغاياتها ،ومتتاز تلك البنى
اللفظي؛ حتّى تكاد تكون
ب�ش ّدة تكثيفها واقت�صادها
ّ
مو�سوعة تراث ّية خمتزلة ،ولوال ارتباطها ب�أحداث
تاريخ ّية وحكايات تف�سري ّية خارج �إطار ال ّر�سالة ملا
ال�سرد �أ�ص ًال ،وهي من الكرثة
دخلت يف �إطار بنية ّ
بحيث ي�صعب تع ّقبها واحدة واحدة ،لكن ميكن
ت�صنيفها -وفق م�صادرها� -إلى ثالثة �أق�سام،هي:
 .1بنى �سرد ّية م�صدرها القر�آن الكرمي:
ال�سرد ّية ح�ضو ًرا ،وتقت�صر على
وهي �أق ّل البنى ّ
ال�سالم -مع امر�أة
الإ�شارة �إلى ّ
ق�صة يو�سف  -عليه ّ
العزيز ،وذلك يف قول و ّالدة“ :حتّى خ ّيلت �أنّ -
ال�سالم -حا�سنك ،فغ�ض�ضت منه ،و�أنّ
يو�سف عليه ّ
()104
امر�أة العزيز ر�أتك َف َ�س َلت عنه”  ،والإ�شارة �إلى
قارون الفاح�ش الثرّ اء يف قولها“ :و�أنّ قارون �أ�صاب
بع�ض ما كنزت”( ،)105وهاتان الإ�شارتان تك�شفان عن
ذهن ّية �سائدة عند �أغلب الن�ساء اللواتي ت�ش ّكل و�سامة
ال ّرجل وغناه مواطن �إغراء وغواية لهن حتّى يحظى
بر�ضاهن واهتمامهن.
 .2بنى �سرد ّية م�صدرها تاريخ العرب ومن
جاورهم:
ال�ساردة يف ال ّر�سالة بع�ض تاريخ
ا�ستح�ضرت ّ
العرب – ومن جاورهم -يف اجلاهل ّية والإ�سالم،
ومن �أ�شهر الق�ص�ص ا ّلتي �أ�شارت �إليها :داح�س
والفجار ،ومفاخرات اجلاهل ّيني ب�أن�سابهم،
والغرباءّ ،
وفتوحات قتيبة بن م�سلم ،وتوليّ
احلجاج الكوفة،
ّ
وق�صة �شريين زوجة
و�صراع امله ّلب مع الأزارقةّ ،
�أبرويز بن هرمز وابنتها بوران ،وبلقي�س ملكة �سب�أ،
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العلي
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ّ

ال�سليك ،ودهاء قي�س ،وفطنة
وكرم حامت ،و�سرعة ُ
وعي باقل ،وغفلة هب ّنقة ،وغريها .وذهبت
�إيا�سّ ،
ال�ساردة �إلى اال�ستعانة بهذه اخل�صال املحمودة �أو
ّ
املذمومة على منطني؛ الأول� :أن تل�صق اخل�صلة
تقريري
احلميدة بابن عبدو�س من خالل �أ�سلوب
ّ
وال�سخرية ،وقد جل�أت �إلى هذا ال ّنمط
يفيد التّه ّكم ّ
من اال�ست�شهاد يف اجلزء الأ ّول من ال ّر�سالة بعد �أن
ذكرت �سفريته حما�سنه ومناقبه �أمامها ،فع ّقبت
......ال�سمو�أل � مّإنا وفى عن
بالقول “ :حتّى خ ّيلت �أنّ
ّ
عهدك ،والأحنف � مّإنا احتبى يف بردك ،وحا ًمتا �إنا
جاد بوفرك ،ولقي الأ�ضياف ب ِب ْ�شرك ،وزيد بن مهلهل
� مّإنا ركب بفخذيك� ...،إلخ”( .)109وال ّثاين� :أن توازن
بينه وبني �أ�صحاب اخل�صال املذمومة منحازة �إليهم،
ّ
مف�ضلة �إ ّياهم عليه �إمعا ًنا منها يف هجائه وال ّنيل منه
عقا ًبا له على جر�أته ،وكان ذلك يف ال ّن�صف ال ّثاين
من ال ّر�سالة بعد �أن اتّهمت �سفريته بالعمى عن
عيوبه ،وكالت له �شتائم ال حت�صىّ ،ثم �أردفت“ :حتّى
�إنّ باق ًال مو�صوف بالبالغة �إذا ُق ِرن بك ،وهب ّنقة
م�ستحقّ ال�سم العقل �إذا �أ�ضيف �إليك( ،و�أبا ُغب�شان
وطوي�سا
حممو ٌد منه �سداد الفعل �إذا �أ�ضيف �إليك)،
ً
()110
م�أثور عن يمُ ن ّ
الطائر �إذا قي�س عليك”.
�ص ال ميكن
�إنّ ح�ضور ك ّل هذه البنى ال ّداعمة يف ال ّن ّ
�أن ُتفهم على �أ ّنها �شواهد �شعر ّية ونرث ّية وتاريخ ّية
ا�ستخدمت بو�صفها “�أداة من �أدوات تو�شيع الكتابة
حجة نقل ّية للإقناع بفكرة
و�إثرائها باملا ّدة املوروثة� ،أو ّ
)
(
ما ،يف �سياق اال�ستدالل والربهنة”  ، 111وال�س ّيما �أ ّنها
ُنزعت من �سياقاتها الأ�صل ّية ،و�أعيد �صهرها يف بوتقة
جديدة تخدم غر�ض ال ّر�سالة و�أهدافها.
ال�سرد ّية ال ّداعمة ا ّلتي
�إنّ املتع ّقب ملختلف البنى ّ
ال�ساردة يف ت�شكيل �صورة �ساخرة البن
اتّك�أت عليها ّ

عن فال�سفة اليونان وعلمائهم ،من �أمثال� :أر�سطو،
و�أفالطون ،وجالينو�س ،و�أبقراط .وه�ؤالء الأعالم
�ص ،لكنّ �سرية
يح�ضرون ح�ضو ًرا عاب ًرا يف ال ّن ّ
حياتهم وميادين تف ّوقهم حا�ضرة يف الأذهان �أكرث
�ص ب�إ�شارات عابرة؛ مثل قولها:
من ح�ضورها يف ال ّن ّ
“وبطليمو�س �س ّوى اال�صطرالب بتدبريك ،و�ص ّور
الكرة على تقديرك ،و�أبقراط َع ِلم العلل والأمرا�ض
بلطف ح�سنك� ،)106(”...،أو قولها“ :و�أنّ عبد احلميد
بن يحيى باري �أقالمك..،وعمرو بن بحر م�ستمليك،
ومالك بن �أن�س م�ستفتيك�...،إلخ”(ّ ،)107
ووظفت
ال�ساردة وجودهم لتعميق املفارقة بني ا ّدعاءات ابن
ّ
عبدو�س وحقيقته كما تراها.
 . 3بنى �سرد ّية م�صدرها الأمثال(:)108
�شغلت هذه البنى جان ًبا كب ًريا من ال ّر�سالة،
وجاءت على نوعني:
ال�سرد ّية حوادث وحكايات ،مثل:
�أ � .أمثال حوا�ضنها ّ
كدمت يف غري َم ْك َدم ،ور�ضيت من الغنيمة بالإياب،
ورجعت بخفي حنني ،وزوج من عود خري من قعود،
وجتوع احل ّرة وال ت�أكل بثدييها ،وح�شف و�سوء كيلة،
وغريها .وهذه الأمثال هي الأكرث ح�ضو ًرا يف ثنايا
ال ّر�سالة ،و�إن كانت ال ت�ش ّكل �أكرث من عالمات لغو ّية
لبنى �سرد ّية حم ّددة الزّمان واملكان ،ومرتبطة
ق�صة قريبة الفهم كثرية ال ّدوران بني
بحدث �أو ّ
ال ّنا�س ،وال�س ّيما يف املجتمعات العرب ّية الإ�سالم ّية
قد ًميا ،وال ي�صعب على امل�سرود له الو�صول �إلى داللته
مما ي�سهم
االعتبار ّية ،وا�ستح�ضار املقام ا ّلذي و ّلدهّ ،
يف �إنتاج بنى �سرد ّية جديدة يف ذهن امل�سرود له �أو
القارئ.
ال�سرد ّية خ�صلة حممودة �أو
ب � .أمثال حوا�ضنها ّ
مذمومة ارتبطت ب�شخ�ص بعينه ،مثل :وفاء ال�سمو�أل،
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ال�ساردة  -مع ما ت�ش ّكله من
عبدو�س يرى �أنّ و ّالدةّ /
العرقي
عالمة ثقاف ّية فارقة يف الأندل�س بك ّل تن ّوعها
ّ
يني -تك�شف عن انتماء �صارم لل ّثقافة
ّ
واللغوي وال ّد ّ
()112
امل�شرق ّية وتعالقاتها الفار�س ّية والإغريق ّية  ،ومل
ترد � ّأي �إ�شارة �إلى بنية �سرد ّية �أندل�س ّية �أو�إ�سبان ّية �أو
بربر ّية �سوى ما جاء يف مق ّدمة ال ّر�سالة من �أنّ ابن
زيدون كتب هذه ال ّر�سالة على ل�سان و ّالدة لينال من
غرميه ابن عبدو�س ،وهو ما حدا م�صطفى ّ
ال�شكعة
يجر ذكر و ّالدة وابن عبدو�س
�إلى القول �إ ّنه “ لو مل ِ
ق�صة ال ّر�سالة وخربها ملا خامر قارئها �أدنى
حول ّ
ّ
�شك يف �أ ّنها ل َع َلم من �أعالم ال ّنرث الف ّن ّي يف امل�شرق”.

رمز ّية متخ َّي َلة يف ظ ّل �أفول ملك �أبيها و�أجدادها
وه�شا�شة حا�ضر الأمو ّيني يف �أوائل القرن اخلام�س
الهجري بل انهياره و�سقوطه ،ولك ّننا يف الوقت نف�سه
ّ
العربي
احلقيقي
ال ن�ستطيع �إغفال �صوت امل�ؤ ّلف
ّ
ّ
ال�ساردة املو ّلدة ،ا ّلذي
القر�شي امللتب�س ب�صوت ّ
ّ
ّ
ح�س القوم ّية
ن�ش�أ و�إ ّياها يف ظل دولة قامت ب�إعالء ّ
العرب ّية على غريها من القوم ّيات وجعلتها مرجع ّية
ال�سلطة املركز ّية يف �إدارة �ش�ؤون البالد وال ّثقافة
ّ
وال�ساردة ثمرة هذه ال ّثقافة
والتّعليم ،فجنى امل�ؤ ّلف ّ
العربي ي�أفل
املغرو�سة فيهما ،فا�شتعال حني ًنا -واملجد
ّ
يف جزيرتهم� -إلى الوطن /الأم /الفردو�س املفقود
ال ّثاين(*) ،يف الوطن /املهجر /الفردو�س املفقود
ال ّثالث؛ ليخ ّففا عن نف�سيهما وط�أة الإح�سا�س بفداحة
�سقوط ُملك الأمو ّيني ا ّلذين وجدوا يف الأندل�س
ً
تعوي�ضا حقيق ًّيا عن امل�شرق ،ليعود �أحفادهم بعد
قرون  -نتيجة هذا الفقد املتك ّرر� -إلى امل�شرق ويبحثوا
رمزي فيه ،يف الوقت ا ّلذي ال ميكن البن
عن تعوي�ض ّ
معنوي يف
العربي �أن يبحث عن تعوي�ض
حزم غري
ّ
ّ
ذاك الوطن الأ ّم ،وربمّ ا مل يكن �أمامه �سوى التّ�ش ّبث
()115
ب�أندل�س ّيته ا ّلتي ال يتح ّقق وجوده �إ ّال من خاللها
ويرى �سليم ريدان �أنّ “الوعي بعن�صر ال ُب ْعد يك ّثف
ّ
أندل�سي بالأر�ض
ال�شعور بالغربة ،وي�ؤ ّثر يف عالقة ال
ّ
ا ّلتي هو عليها ،ويو ّلد يف نف�سه �شعو ًرا ب�أنّ �إقامته
عليها حمفوفة باملخاطر ،فهو مه ّدد يف كيانه املا ّد ّي،
ّ
حتف به �أقوام غرباء عنه عرق ًّيا وثقاف ًّيا ،ويف حاالت
ال�سند املا ّد ّي .وهو مه ّدد يف
احلرب يع�سر ا�ستمداد ّ
وحي ،لبعده عن منابع العروبة والإ�سالم،
كيانه ال ّر ّ
()116
واختالطه بهذه الأقوام” ؛ لذا ف�إنّ اللجوء
�إلى ال ّثقافة الأقوى لالحتماء بها �ضرورة حتم ّية،
وال �س ّيما �إذا كانت هذه ال ّثقافة منجذبة ملا�ضيها

()113

ال�ساردة م�شدودة �إلى امل�شرق على
ولكن ملاذا بدت ّ
هذا ال ّنحو مع مرور ما يزيد على ثالثة قرون على
خروج �أجدادها من دم�شق واندثار جمدهم هناك؟
وملاذا اختفت ال ّنزعة الأندل�س ّية  -ا ّلتي و�صلت �أوجها
ال�سرد ّية
يف عهد اخلليفة ال ّنا�صر -يف ك ّل البنى ّ
ال ّداعمة عند �أمرية �أندل�س ّية يف الوقت ا ّلذي تبدو فيه
ال�سطوع عند �أدباء معا�صرين لها
هذه ال ّنزعة �شديدة ّ
من �أمثال الأديب ابن حزم؟ وملاذا مل تلج�أ  -مث ًال-
�إلى اال�ست�شهاد ببيت واحد من �شعر الأندل�س ّيني،
وجمل�سها كان ي�ؤمه �أبرز ّ
خا�صة
ال�شعراء ،وقرطبة ّ
والأندل�س عا ّمة بزّت امل�شرق ب�شعراء ال يق ّلون �أه ّمية
عن �شعراء امل�شرق؟ و�أين الأمثال الأندل�س ّية ا ّلتي كانت
تدور يف �أل�سنة مواطنيها؛ �إذ ي�ؤ ّكد ر�ضوان ال ّداية �أنّ
ّ
ال�شخ�ص ّية الأدب ّية الأندل�س ّية �أخذت باال�ستقالل عن
امل�شرق تدريج ًّيا ،ومن مظاهر ذلك ا�ستقاللها يف
()114
�أمثالها ،ويف طبيعة لهجتها ولغتها.
ال�ساردة /الأنثى حتاول
لع ّله من املمكن القول �إنّ ّ
التّ�ش ّبث برموز خالدة تو ّفر لها الإح�سا�س بحماية
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“حي
�أكرث من حا�ضرها ،ومن املعروف �أنّ القدمي ّ
العربي يت�أ ّثر به ويتفاعل و�إ ّياه على مدى
يف �ضمري
ّ
خا�ص ّية ك ّل ثقافة ح ّية ،لك ّنها عند
الع�صور ،وهذه ّ
العرب �أبرز لأنّ عن�صر القدمي عندهم ال يبلى �أو ُيبلي
�سجلوا
الزّمان”( ،)117ويرى �سعيد يقطني �أنّ العرب ّ
ردي املرتاكم عرب الع�صور
ال�س ّ
من خالل الإنتاج ّ
“خمتلف �صور حياتهم و�أمناطها ،ور�صدوا من
خالله خمتلف الوقائع وما خ ّلفته من �آثار يف املخ ّيلة
والوجدان ،وعك�سوا عرب توظيفهم �إ ّياه ج ّل �إن مل نقل
جت�سدت لنا
ك ّل �صراعاتهم ال ّداخل ّية واخلارج ّية ،كما ّ
من خالله خمتلف مت ّثالتهم للع�صر والتّاريخ والكون،
و�صور تفاعالتهم مع ال ّذات والآخر”( ،)118وك ّلما
ا�شت ّدت الأزمات زاد الإقبال على هذا ال ّنبع ي�ستقون
اخلي
منه ما يعينهم على الو�صول �إلى التّوازن ال ّد ّ
واخلارجي .
ّ
كما �أنّ ابن زيدون -على امل�ستوى ّ
خ�صي-
ال�ش ّ
ربمّ ا اندفع �إلى تلك املباهاة وا�ستعرا�ض معارفه
املو�سوع ّية نتيجة “ت�أ ّزم ال ّذات ا ّلتي فقدت متا�سكها
أح�ست بالعجز �أو ّ
ال�ضعف حني ف�شلت يف معر�ض
و� ّ
(املفا�ضلة) و�أخفقت يف الفوز بو ّالدة ،فكانت تلك
املباهاة �ضر ًبا من �ضروب الإ�سقاط والإيهام بقدرة
ن�صه ما ميكن
ال ّذات وتف ّوقها”( ،)119فجمع يف ّ
�أن مينع ذاته الفرد ّية واجلمع ّية  -يف �آن م ًعا -من
وال�سخرية ا ّلتي ُت َع ّد
التّ�ص ّدع ،وجل�أ �إلى الفكاهة ّ
()120
أندل�سي”
“�سمة �أ�صيلة من مك ّونات الوجدان ال
ّ
اخلا�صة والعا ّمة ،وهكذا �أنتج
لي�سمو على انك�ساراته
ّ
ن�صه هذا يف ظ ّل �سياقني؛ �أ ّولهما مت�أ ّثر
ابن زيدون ّ
يا�سي ا ّلذي ظهر
بال�سياق
االجتماعي وال ّثقا ّيف ّ
ّ
وال�س ّ
ّ
ال�سابقة عليه
فيه ،وثانيهما مرتبط بتاريخ ال ّن�صو�ص ّ
أدبي
وهو ال ّ
أهم“ ،لأ ّنه هو ا ّلذي يح ّدد انتماء ال ّن ّ
�ص ال ّ

العلي
د .فريال عبد الرّحمن
ّ

اخلا�ص”.
يف تاريخه
ّ
وهكذا ف�إنّ القول �إنّ ذكر و ّالدة وابن زيدون وابن
عبدو�س يف مق ّدمة ال ّر�سالة هي العالمة الوحيدة
ال ّدالة على �أندل�س ّية ال ّر�سالة يهدم قيمتها ويحيلها
�إلى ما ي�شبه ا�ستعرا�ض املعارف من �أديب متحذلق
متعامل فح�سب ،وهذا يحيل ال ّذاكرة �إلى تعليق
ال�صاحب بن ع ّباد على كتاب “العقد” ملّا قر�أه:
ّ
“هذه ب�ضاعتنا ر ّدت �إلينا”؛ �إذ مل يفهم كثريون �أنّ
ابن عبد ر ّبه � مّإنا �أ ّلف هذا الكتاب لنا�شئة الأندل�س
لري�سخ َم َل َكة العرب ّية يف �أل�سنتهم من ناحية ،وليحفظ
ّ
ذاكرة �أجدادهم ويربطهم بامل�شرق يف �أر�ض غريبة؛
العرب فيها �أقل ّية لك ّنها غالبة ،وث ّمة ما ميكن قوله
عند حتليل البنية املواز ّية بالإ�ضافة �إلى ذلك.
ثال ًثا -البنية املوازية :
ال تكاد “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” ُتذكر �إ ّال ا�ستح�ضر
()122
ال ّنقاد معها ر�سالة “التبيع والتّدوير” للجاحظ
بو�صفها الأمنوذج ا ّلذي احتذاه ابن زيدون عند �إن�شاء
ر�سالته ،لكنّ منهم من يذهب �إلى القول ب�أنّ جوانب
ّهكمي
التّ�شابه تكمن يف اتّباعهما “املنهج
الو�صفي الت ّ
ّ
بح�س الفكاهة
ال�ساخر”( ،)123و�أنّ ابن زيدون ت�أ ّثر ّ
ّ
عند اجلاحظ ال ب�أ�سلوبه“ ،فاجلاحظ مييل �إلى
رّ
التزاما
بال�سجع
ً
الت ّ�سل غري املق ّيد وابن زيدون يلتزم ّ
()124
يكاد يكون مطل ًقا”.
وي�ؤ ّكد ح�سني خريو�ش يف كتابه “�أدب الفكاهة
ال
أندل�سي”(� )125أنّ ث ّمة ت�شابه بني ال ّر�سالتني ،لكنّ
ّ
“ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” عريقة يف �أندل�س ّيتها“ ،حتّى
لتبدو امل�شابه الأخرى ك�أ ّنها م�سحة عار�ضة”(،)126
حتّى لو اتّفق يف بع�ض الأحيان “�أن يتك ّرر امل�شهد
�شخ�صيتي ابن عبد
بني اجلاحظ وابن زيدون حول
ْ
الوهاب وابن عبدو�س”( .)127وهو  -و�إن مل ينكر �أثر
ّ
()121
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الفكاهة امل�شرق ّية يف احلياة الأدب ّية الأندل�س ّية -لي�ؤ ّكد
أدبي  -ونعني به
“�أنّ �أهل الأندل�س مار�سوا هذا الفنّ ال ّ
أندل�سي ،و�أ�سلوب
أندل�سي ،وعقل �
�أدب الفكاهة -بذوق �
ّ
ّ
يف الكتابة �
أندل�سي”( ،)128ويرى خريو�ش �أنّ الأديبني
ّ
يلتقيان “من حيث �إ ّنهما ي�ستهزئان ّ
بال�شخ�ص ّيتني
املذكورتني يف ر�سالتيهما بق ّوة وعدم خفاء ويف
تقحم ،ولكنّ ال ّنزعة الباغ�ضة واالنتقام يف توليد
ّ
)
(
129
ال�سخرية فيهما تختلفان ق ّوة و�ضع ًفا”  ،ف�ض ًال
ّ
وال�سخرية،
عن “ �أنّ اجلاحظ مطبوع على التّف ّكه ّ
�شديد التّم ّر�س يف هذا املجال”( ،)130ويتف ّوق على ابن
زيدون يف “العلم بال ّنف�س ،ي�سرب �أغوارها ،ويقف على
وا�ضحا مع
حقائقها”( .)131و�أظهر اجلاحظ تعاط ًفا
ً
الوهاب ،فيما اتّ�سمت �شخ�ص ّية ابن زيدون
ابن عبد ّ
“بال�سخرية الالذعة وال ّرغبة يف االزدراء امل�صاحب
ّ
)
(
132
للعنف”  ،لك ّنه يعود �إلى القول يف مو�ضع �آخر من
الكتاب“ :واملظنون �أنّ ابن زيدون مل يزل يجري -
هو وغريه -خلف هذا ال ّرجل ويتعثرّ  ،ويطلب مطالبه
فتتع�سر عليه ،دون �أن يحتكم �إلى مقايي�س �أخرى،
ّ
لو احتكم �إليها خل ّل�صته من عبود ّيته لنماذج ف ّن ّية
قدمية� ،أو على الأق ّل خل ّففت عليه من ا�ستبداد ذلك
()133
الأمنوذج القدمي”.
ومل ينكر م�صطفى ّ
ال�شكعة ت�أ ّثر ابن زيدون
باجلاحظ� ،إ ّال �أ ّنه يرى �أنّ “ا�ستهالل ابن زيدون يف
ر�سالته �أق�سى من ا�ستهالل اجلاحظ و�أ�ش ّد نكا ًال ،حتّى
لنكاد ن�ص ّنف هذا القدر منها حتت باب الهجاء �أكرث
ال�سخرية واال�ستهزاء”(،)134
ّ
مما ن�ص ّنفه حتت باب ّ
ويع ّلل ذلك بخ ّفة روح اجلاحظ وهدوء م�شاعره جتاه
�شخ�ص م ّد ٍع للعلم يف مقابل غرية ابن زيدون ا ّلتي
�أ�شعلت غ�ضبه وهو يرى حمبوبته متيل �إلى غرميه دون
�سواه من ال ّرجال ،ويف الوقت ا ّلذي نال فيه اجلاحظ

من غرميه فقط نال ابن زيدون من غرميه وحمبوبته
ال�سيو ّيف �صفحات
يف �آن م ًعا( ،)135كما �أفرد م�صطفى ّ
من كتابه “الأدب ّ
ال�ضاحك” عر�ض فيه وجوه
االتّفاق واالختالف بني ال ّر�سالتني منت�ص ًرا للجاحظ
()136
تارة والبن زيدون تارة �أخرى.
العربي �سامل �شريف �أنّ “ال ّر�سالة
ويرى
ّ
الهزْ ِل ّية” تقف على ر�أ�س ال ّن�صو�ص الأندل�س ّية ا ّلتي
ت�أ ّثرت بطريقة اجلاحظ( ،)137ومع ذلك فهو ي�ؤ ّكد
�أنّ ابن زيدون تف ّوق “يف التّ�صوير ،ويف الإ�شارات
التّاريخ ّية وت�ضمني الأمثال والأ�شعار ،مع كرثة
التّ�شبيهات واال�ستعارات ،وا�ستق�صاء جميع ظالل
()138
املو�ضوع”.
�إ ّال �أنّ وداد القا�ضي ترى �أنّ الإ�شارات ال ّثقاف ّية
والتّاريخ ّية الواردة يف “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” ت�سري
على قاعدة مع ّينة هي قاعدة املو�ضوع؛ �إذ يحاول
ابن زيدون نظمها يف خيط ال ّدين �أو تاريخ العرب
ومن جاورهم �أو العلوم �أوغري ذلك ،على العك�س من
اجلاحظ ا ّلذي مل ين�شغل رّ
بالتتيب؛ �إذ “قد ي�س�أل
عن القبائل البائدةّ ،ثم عن الأنهار واجلبالّ ،ثم عن
اجلبال ،فعن الأبدال ،فعن التّاريخ القدمي�...إلخ”.
()139

لكنّ �أثر امل�شارقة يف “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” مل
يقف عند اجلاحظ ،ويرى م�صطفى ّ
ال�شكعة �أنّ
“ابن زيدون مت�أ ّثر بكتّاب م�شارقة �آخرين مثل �أبي
ال�صابي وبديع الزّمان الهمذا ّ
ين ،و�إن كان
�إ�سحاق ّ
و�ضوحا ،ومنهجه
�أثر اجلاحظ يف ال ّر�سالة �أكرث
ً
()141
علي عبد العظيم
�أوفر ظهو ًرا”( ،)140كما ي�شري ّ
ّوحيدي يف كتابه “مثالب
�إلى ت�أ ّثر ابن زيدون بالت
ّ
الوزيرين”( ،)142ويف �سياق التّداخل املزدوج بني
اجلاحظ وابن زيدون يع ّلق �صالح بن رم�ضان بالقول:
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“لئن ا�ستعار الكاتب من اجلاحظ طريقته يف �صياغة
ال ّذم ا ّلذي ي�شبه املدح ،ف�إ ّنه �أثراها ببع�ض الأ�ساليب
اخلوارزمي هذه البنية”( ،)143ويق�صد
ا ّلتي ط ّور بها
ّ
اخلوارزمي يف هجاء ّ
البديهي،
ال�شاعر
بذلك ر�سالة
ّ
ّ
وال�س ّيما يف قوله“ :ك�أ ّنك ع ّلمت حامت بن عبد اهلل
وال�سمو�أل بن عاد الوفاء ،وقي�س بن زهري
ال�سخاءّ ،
ّ
()144
املكر وال ّدهاء”  ،لكنّ ابن زيدون �أعادها ب�صياغة
“وال�سمو�أل � مّإنا وفى بعهدك...،
خمتلفة؛ �إذ قال:
ّ
وحا ًمتا � مّإنا جاد بوفرك ،ولقي الأ�ضياف بب�شرك،
...وقي�س بن زهري � مّإنا ا�ستعان بدهائك”(،)145
عدي وزيد بن مهلهل
ال�س ّ
وبينهم �أ�شار �إلى الأحنف ّ
وال�سليك وعامر بن مالك.
ّ
ال�ساخر �إلى منوذج
ولكن هل يحتاج ال ّن ّ
�ص ّ
ال�ساخرة ال
يحتذيه؟ يرى (تودوروف) �أنّ
ّ
“ال�صورة ّ
()146
املرجح �أنّ ابن
حتتاج كث ًريا �إلى منوذج”  ،ومن ّ
زيدون يف ر�سالته هذه مل يق�صد متابعة اجلاحظ
وتقليده و�إن كان اجلاحظ ذا �أثر كبري على ال ّناثرين
من بعده()147؛ لأ ّننا ال ن�ستطيع �أن نغفل ابتداء �أنّ زخم
أندل�سي
ح�ضور ال ّنماذج الأدب ّية امل�شرق ّية يف الإنتاج ال
ّ
مرتبط بحقيقتني؛ �أوالهما�“ :أنّ الأندل�س عند الفتح
إ�سالمي مل تكن ذات ح�ضارة عريقة مع ّقدة من
ال
ّ
�ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر فيما تتق ّبله من عنا�صر احل�ضارة
العرب ّية الإ�سالم ّية �أو ت�ؤ ّلف عن�صر �صراع معها يحتاج
فكري متط ّور ملواجهة
يف م�ستوى ال ّثقافة �إلى نظام ّ
اخل�صم ،ولك ّنها كانت على منط من العمران ب�سيط
الفالحي ،وكانت تعي�ش ً
فراغا ثقاف ًّيا وقل ًقا
هو ال ّنمط
ّ
روح ًّيا جلمود ال ّثقافة الالتين ّية يف قب�ضة الكني�سة
امل�سيح ّية ،فهذان عامالن يه ّيئان الأندل�س لتق ّبل
خم�صو�صا يختلف عن كثري
ال ّثقافة العرب ّية تق ّب ًال
ً
من البالد املفتوحة”� )148(.أ ّما احلقيقة ال ّثانية فهي
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ّ

�أنّ �أهل الأندل�س ج ّدوا يف تعليم �أبنائهم العرب ّية
العربي من خالل
تتح�صل لهم ملكة الل�سان
حتّى
ّ
ّ
ً ()149
حتفيظهم �أرقى ال ّنماذج اللغو ّية �شع ًرا ونرثا ،
وو�ضعوا بني �أيديهم ك ّل ما ا�ستطاعوا احل�صول عليه
فرت�سخت تلك ال ّنماذج يف
من م�ؤ ّلفات امل�شارقةّ ،
يتق�صدوا احتذاءها فيما ينظمون �شع ًرا
�أذهانهم ومل ّ
�أون ًرثا ،بل بقي ت�أثريها “يف حدود ال ّنمط ال ّثقا ّيف
ا ّلذي �ساد عندهم”( ،)150ومبا ين�سجم مع ذائقتهم،
و�إن كان ابن زيدون وغريه من الأندل�س ّيني قد ت�أ ّثروا
بامل�شارقة ،فال يعني هذا �أ ّنهم مل ي�ؤ ّثروا فيهم كذلك،
فها هو ابن عبد ّ
الظاهر (ت692هـ)  -مث ًال -يحذو
حذو ال ّر�سالتني الهزل ّية واجل ّد ّية يف خماطبته الأمري
نا�صر ال ّدين ح�سن بن �شاور الكتّا ّ
ين املعروف بابن
ال ّنقيب( )151و�إن مل َ
يرق �إلى م�ستوى ابن زيدون
الف ّن ّي ،ومع ذلك فقلي ًال ما يلتفت ال ّدار�سون �إلى هذه
امل�س�ألة عند مناق�شتهم ق�ض ّية ال ّت�أثري وال ّت�أ ّثر بني
امل�شارقة والأندل�س ّيني.
وقد ت�أخذ م�س�ألة ال ّت�أثر هذه بعدً ا �آخر �إن و�ضعنا
بعني االعتبار موقف ال ّن ّقاد من العالقة بني ّ
ال�شعر
الهجري واملفا�ضلة بينهما،
وال ّنرث خالل القرن ال ّرابع
ّ
ال�سائد عند �أغلب ال ّن ّقاد �آنذاك منحا ًزا
وكان املوقف ّ
�إلى ّ
ال�شعر( ،)152هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى
ر�أى بع�ضهم �أنّ �أغلب ّ
ال�شعراء الفحول ال يجيدون
املرت�سلني البلغاء ال يف ّلقون يف ّ
رّ
ال�شعر،
الت ّ�سل و�أغلب ّ
ابي ذلك بالقول�“ :إنّ طريق الإح�سان يف
وع ّلل ّ
ال�ص ّ
منثور الكالم يخالف طريق الإح�سان يف منظومه؛
لأنّ �أفخر رّ
الت ّ�سل ما و�ضح معناه ،و�أعطاك غر�ضه يف
�أ ّول وهلة �سماعه ،و�أفخر ّ
ال�شعر ما غم�ض معناه فلم
يعطك غر�ضه �إ ّال بعد مماطلة منه لك ،وعر�ض منك
“ال�صورة امل�ألوفة
عليه”( ،)153وهو بذلك يتجاوز
ّ
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للجدل ال ّدائر حول املفا�ضلة بني ّ
ال�شعراء والكتّاب
 و�إن مل ي�ستطع جتاهلها -وذلك حني بحث يفابي
طبيعة الإبداع عند ك ّل منهما”( ،)154وي�ؤ ّكد ّ
ال�ص ّ
ندرة من اجتمع لهم قياد الف ّنني م ًعا“ ،فلي�س يكاد
يوجد اجلامع بني الإح�سانني� ،إ ّال على �شرط يزيد به
الأمر تع ّذ ًرا ،والعدد تن ّز ًرا ،وهو �أن يكون طبعه طائ ًعا
له ،ف�إذا دعاه �إلى التّط ّرف معه �إلى �أحد اجلانبني
�أجابه”( ،)155وهو ما �سبق �إليه اجلاحظ قبله بالقول
�إنّ “املرء قد يكون له طبع يف ت�أليف ال ّر�سائل
واخلطب والأ�سجاع ،وال يكون له طبع يف قر�ض بيت
()156
�شعر”.
لكنّ ابن خلدون يذهب مذه ًبا �آخر يف تف�سري
�سبب عدم الإجادة يف ف ّن ّي املنظوم واملنثور م ًعا �إ ّال
“م َل َكة يف
للأق ّل ،فهو يحيل ذلك على �سبب �آخر هو َ
ق�صرت
الل�سان ،ف�إذا ت�س ّبقت �إلى حم ّله َم َلكة �أخرى ّ
باملح ّل عن متام ا َمل َلكة الالحقة؛ لأنّ متام ا َمل َلكات
وح�صولها ّ
للطبائع ا ّلتي على الفطرة الأولى �أ�سهل
و�أي�سر ،و�إذا تق ّدمتها َم َلكة �أخرى كانت منازعة لها
يف املا ّدة القابلة وعائقة عن �سرعة القبول فوقعت
ال�صناع ّية ك ّلها على
املنافاة وتع ّذر التّمام يف ا َمل َلكات ّ
()157
الإطالق”.
ومما ّ
ال�شك فيه �أنّ ابن زيدون كان جز ًءا من هذه
ّ
()158
الق�ضية ال ّنقد ّية ا ّلتي �أثريت يف الأندل�س � ً
أي�ضا ،
ولع ّلها �أثارت فيه رغبة يف التّم ّيز على امل�شارقة
مبقدار رغبته يف مماثلتهم ،وال�س ّيما مع ما ُطبع عليه
معا�صره
من �شعر رائق مل يت� َّأت  -مث ًال -البن ُ�شهيد
ِ
ومناف�سه يف م�ضمار ال ّنرث ،و�أراد �أن يثبت قدرته
ِ
على ك�سب ال ّرهان بتطويع ال ّنرث بني يديه كما يت�أتّى
له ّ
طوعا ،فاختار واحدً ا من �أرفع ال ّنماذج
ال�شعر ً

مدفوعا برغبة حقيق ّية يف
ال ّنرث ّية امل�شرق ّية يحتذيه
ً
التّف ّوق عليه ،ووا�ض ًعا باعتباره �أنّ اجلاحظ  -وهو
�إمام ال ّناثرين  -مل يكن له � ّأي ّ
حظ من ّ
ال�شعر ،ولع ّل
ا�ستح�ضارها لتكون ال ّنموذج ا ّلذي يرغب يف مباراته
والتّف ّوق عليه �سببه ظروف مو�ضوع ّية مت ّثلت يف
�صالح ّية منوذج ابن عبدو�س ليكون القالب املوازي
الوهاب عند اجلاحظ ،مع الأخذ
لنموذج ابن عبد ّ
بعني االعتبار الأ�سباب وال ّرغبات ّ
ال�شخ�ص ّية الأخرى
عند ابن زيدون؛ تلك ا ّلتي ذكرت يف غري مو�ضع يف
ال ّدرا�سة ،و�إن كان �إح�سان ع ّبا�س يرى �أنّ ابن زيدون
يهتم كث ًريا ب�أن جتد ال ّر�سالة طريقةا �إلى غرميه،
مل ّ
أمنوذجا �أدب ًّيا ّ
يدل به على مقدرته
“و� مّإنا كان ير�سم � ً
()159
واتّ�ساع معارفه”.
�أ ّما ما ذهب �إليه �شارل بي ّال من �أنّ قيود
العرو�ض منعت ابن زيدون من التّعبري عن عواطفه
ال�ساخرة فلج�أ
اجل ّيا�شة الغا�ضبة وخواطره و�أفكاره ّ
�إلى �إمكانات ال ّنرث الوا�سعة( ،)160فما يف ديوانه من
مقطوعات �شعر ّية يف هجاء و ّالدة وابن عبدو�س ما
ي�ؤ ّكد قدرته على تطويع ّ
ال�شعر �إلى ما �شاء يف فنّ
الهجاء ،ويكفي مثا ًال على ذلك قوله(:)161
خر
ـرم بو ّالدة ذخـ ًرا مل ّد ٍ
�أكـ ْ
لـو ف ّرقـت بني بيطـا ٍر ّ
وعطـا ِر
عامر �أ�ضحى ُيل ُّم بها
قالوا �أبو ٍ
قلت الفرا�شة قد تدنــو مـن ال ّنار
عيرّ متونا ب�أن قد �صار يخلفنا
نحب ،وما يف ذاك من عا ِر
يف من ّ
�شهي �أ�صبنا مـن �أطايبه
�أك ٌل ٌّ
بع�ضاً ،
ً
وبع�ضا �صفحنا عنه للفـا ِر
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والأمثال �أو �آي التّنزيل احلكيم وي�سبك ذلك بقوله،
وي�ضفي عليه من �شخ�ص ّيته ،وك�أنّ اجلميع من �صنع
()164
ابن زيدون”.
كما ي�ؤ ّكد م�صطفى ّ
ال�شكعة �أنّ “ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية”
أ�سلوبي املتم ّيز من خالل ظاهرة
“منفردة بنمطها ال ّ
ال ّنرث الف ّن ّي ،ذلك �أنّ ابن زيدون �شاعر حتّى وهو
يكتب ،ومن هنا كانت �ألفاظه خمتارة ،وكلماته ذات
�إيقاع ،وعبارات ذات �إ�شراق ،وفقراته تقتن�ص املعاين
اقتنا�صا ،وتل ّفها ل ًّفا ،وت�صل �إلى املرمى يف ان�سياب ّية
ً
()165
بارعة ور�شاقة حم ّببة”.
ولع ّل هذه ال�صبغة ّ
ال�شعر ّية الوا�ضحة يف هذا
الهجري �شهد
رثي ت�شي �أنّ القرن اخلام�س
ّ
�ص ال ّن ّ
ال ّن ّ
حركة نرث ّية مه ّمة حاولت التّخ ّفف من �سطوة ّ
ال�شعر
على ال ّذائقة العرب ّية ،لك ّنها مل تكن ثورة بقدر ما كانت
مرحلة حت ّول تنحاز لل ّنرث دون �أن ت�ستغني عن غنائ ّية
ال�شعر ،ف�ص ّبت خ�صائ�ص ّ
ّ
ال�شعر يف قوالب ال ّنرث
جن�سا �أدب ًّيا جديدً ا وا�ضح املعامل ميكن
دون �أن تول ّد ً
االطمئنان �إليه ،ولكنّ هذا ال ينفي �أنّ هذه احلركة
قد �أ ّدت �إلى �شكل من �أ�شكال تداخل الأجنا�س الأدب ّية
يف م�ستويات متع ّددة و�أ�ساليب متن ّوعة ،وال �س ّيما فيما
نّ
تفن به ال ّناثرون من ر�سائل �سرد ّية ،وهو ما يحتاج
�إثباته وت�أكيده �إلى مزيد من البحث واال�ستق�صاء
والتّحليل.

التّ�شكيل /عالمة فارقة:
ال�سرد ّية
لع ّله من امل�شروع  -بعد تفكيك البنى ّ
لل ّر�سالة الهزل ّية  -البحث يف خ�صو�ص ّيتها بعيدً ا عن
ر�سالة “التبيع والتّدوير” بعد ك ّل ما �أثري حولهما
من نقاط التقاء وافرتاق.
	�إنّ خ�صو�ص ّية هذه ال ّر�سالة تكمن يف فرادة
الق�ص�صي ا ّلذي انتهجه ابن زيدون
البناء الف ّن ّي
ّ
ّ
املنطقي
�ص املفارق للبناء
ال�شاعر يف ت�شكيل ال ّن ّ
ّ
الوا�ضح ا ّلذي انتهجه اجلاحظ املتك ّلم يف ر�سالة
رّ
“التبيع والتّدوير”( ،)162وال �س ّيما �أ ّنها “مبن ّية بناء
متع َّمدً ا ،ولي�ست قائمة على الفو�ضى ،و�إن �أوهمت �أ ّنها
ال�سرد
كذلك”( ،)163وقد �أ�سعفته يف ذلك غنائ ّية لغة ّ
وطواع ّيتها للتّ�شكيل ،حيث تقع ر�سالته ً
و�سطا بني
ّ
ال�شعر وال ّنرث ،وقد �سبقت الإ�شارة �إلى �أنّ القدامى
قد تن ّبهوا �إلى االنحياز ا ّلذي قام به ابن زيدون
خل�صائ�ص اللغة ّ
ال�شعر ّية عندما و�صفوا �أنّ نرث ابن
زيدون باملنظوم �أ�شبه منه باملنثور.
ال�سيو ّيف على مهارة ابن زيدون
وقد ن ّبه م�صطفى ّ
يف تطويع ّ
ال�شواهد والأمثال للتّ�شكيل ا ّلذي يريده -وهو
ما مل يفعله اجلاحظ يف ر�سالته -بالقول”:اجلاحظ
ين�سب املثل �أو القول �أو �أبيات ّ
ال�شعر �إلى �صاحبها،
ولي�س كذلك عند ابن زيدون ،فهو يتم ّثل بالأقوال
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الهوام�ش
ب�سام ّ
نرتيني ( ،ت 542هـ) ،ال ّذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ،حتقيق� :إح�سان
ال�ش
علي بن ّ
ّ
�	.1أبو احل�سن ّ
ع ّبا�س ،بريوت :دار ال ّثقافة1417،هـ1997/م ،ق ،1مج ،1ص.336
ال�سابق ،ص.337
 .2امل�صدر ّ
إ�شبيلي (ت ،)529قالئد العقيان وحما�سن الأعيان،
�	.3أبو ن�صر الفتح بن حم ّمد بن خاقان
القي�سي ال ّ
ّ
حتقيق وتعليق :ح�سني خريو�ش ،الأردنّ  :مكتبة املنار ،ط1409 ،1هـ1989 /م ،مج ،1ج ،2ص.209
ب�سام ،ال ّذخرية ،ق ،1مج ،1ص� ،339أبو الع ّبا�س �أحمد بن حم ّمد التّلم�سا ّ
ري (ق11هـ)،
ين امل ّق ّ
 .4ابن ّ
نفح ّ
الطيب من غ�صن الأندل�س ال ّرطيب ،حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :دار �صادر ،1997 ،ج،3
فدي (ت764هـ) ،الوايف بالوفيات ،حتقيق واعتناء� :أحمد
ال�ص ّ
ص�،565صالح ال ّدين خليل بن �أيبك ّ
الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،بريوت :دار �إحياء رّ
العربي ،ط ،1د.ت ،.ج ،7ص.59
التاث
ّ
ال�سيد يعقوب بكر ورم�ضان عبد ال ّت ّواب ،القاهرة :الهيئة
 .5كارل بروكلمان ،تاريخ الأدب
العربي ،ترجمةّ :
ّ
امل�صر ّية العا ّمة للكتاب ،1993 ،ق ،3ص.140
ال�سنة التّا�سعة ،العددان
� .6شارل بي ّال“ ،ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية من �أبي عثمان �إلى �أبي الوليد” ،جم ّلة الكتّابّ ،
 ،11-12ت�شرين ال ّثاين -كانون الأ ّول ،بغداد ،1975 ،ص.125
أندل�سي (ت562هـ)� ،إحكام �صنعة الكالم،
إ�شبيلي ال
 .7ذو الوزارتني حم ّمد بن عبد الغفور
ّ
الكالعي ال ّ
ّ
حتقيق :حم ّمد ر�ضوان ال ّداية ،بريوت :دار ال ّثقافة ،1996 ،ص.258
املخزومي( ت463هـ) ،ديوان ابن زيدون ور�سائله� ،شرح
�	.8أبو الوليد �أحمد بن �أحمد بن غالب بن زيدون
ّ
�ص ،الكويت :م� ّؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود
وحتقيق :علي عبد العظيم ،تقدمي ومراجعة� :إح�سان ال ّن ّ
البابطني للإبداع ّ
عري ،ط ،2004 ،3ص.104
ال�ش ّ
 .9م�صطفى ّ
ال�شكعة ،قراءة م�ست�أنية لنرث ابن زيدون ،جم ّلة الكتّاب ،ص.75
ب�سام ،ال ّذخرية ،ق ،1مج ،1ص.339 336-
 .10انظر :ابن ّ
 .11ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص.104-111
ال�سابق ،ص.663
.12
ّ
ال�سابق ،ص.687
.13
ّ
ال�سابق ،ص.707
.14
ّ
ال�سابق ،ص.727
.15
ّ
 .16وردت هذه ال ّر�سائل متتالية يف ق ،1مج 1من ال ّذخرية ،ص.408 403-
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.17
.18
.19
.20
.21

ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص732

العلي
د .فريال عبد الرّحمن
ّ

ال�سابق ،ص736و.739
ّ
ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص.741
ري ،ال ّنفح ،ج� ،ص ،ابن زيدون ،ال ّديوان ص.745
امل ّق ّ
ري ،ال ّنفح ،ج ،3ص ،182ابن زيدون ،ال ّديوان ص .747كما ذكر حممود م ّك ّي يف مق ّدمة املقتب�س
امل ّق ّ
القرطبي (ت469هـ) ،املقتب�س
�أنّ هذا الكتاب البن زيدون .انظر� :أبو مروان ح ّيان بن خلف بن ح ّيان
ّ
من �أنباء �أهل الأندل�س ،حتقيق وتعليق وتقدمي :حممود م ّك ّي ،القاهرة :جلنة �إحياء رّ
إ�سالمي،
التاث ال
ّ
1390هـ1971 /م ،ص ،41احلا�شية رقم (.)2
املراك�شي (ت) ،ال ّذيل والتّكملة لكتابي
أو�سي
�	.22أبو عبد اهلل حم ّمد بن حم ّمد بن عبد امللك ال
ّ
ّ
أن�صاري ال ّ
وال�صلة ،حتقيق :حممد بن�شريفة ،بريوت :دار ال ّثقافة ،د.ت ،.وقد وردت ترجمة ابن زيدون
املو�صول ّ
ال�سفر الأ ّول ،ق ،1ص.369 368-
احلفيد يفّ :
 .23انظر :عدنان حم ّمد غزال ،م�صادر درا�سة ابن زيدون ،الكويت :م� ّؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود
البابطني ،ط ،2004 ،1ص.47-49
 .24وردت هذه املقالة يف جم ّلة كل ّية الآداب ،ال ّرباط ،العدد 3و1978 ،4م ،ص.61-80
 .25ابن زيدون ،ال ّديوان ،مق ّدمة املح ّقق ،ص.111
ال�سابق.
.26
ّ
 .27م�صطفى ّ
امل�صري ،1987 ،ص.415
ال�شكعة ،املغرب والأندل�س ،القاهرة :دار الكتاب
ّ
 .28جمعة �شيخة ،ع�صر ابن زيدون ،الكويت :م� ّؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني ،2004 ،ص.237
امل�صري (ت768هـ)،
اجلذامي
الفارقي
 .29جمال ال ّدين �أبو بكر جمال ال ّدين حم ّمد بن �شم�س ال ّدين بن نباتة
ّ
ّ
ّ
�سرح العيون يف �شرح ر�سالة ابن زيدون ،حتقيق :حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم� ،صيدا :من�شورات املكتبة
الع�صر ّية1406 ،هـ1986 /م ،وهذه ال ّن�سخة تع ّد �أف�ضل ال ّن�سخ املح ّققةّ .
ال�شكعة ،،املغرب والأندل�س،
ص.415
العربي ،جم ّلة الكتّاب ،ص� )356أنّ ن�سخة هذا
 .30ذكر علي عبد العظيم يف مقالته (�آثار ابن زيدون يف ال ّنرث
ّ
الكتاب ّ
اخلط ّية حمفوظة يف دار الكتب امل�صر ّية حتت رقم (� /8845أدب) ،لك ّنه ذكر �أ ّنها التّحريرات
امل�صر ّية ال ال ّن�صر ّية ،والأغلب �أنّ ت�صحي ًفا وقع فيها ،و�أن ن�سبتها �إلى �صاحبها ال �إلى بلده ،كما ذكرها
بروكلمان (تاريخ الأدب
العربي ،ق ،3ص ،)141و�أ�شار �إلى �أ ّنها حمفوظة يف برن�ستون /حتت رقم .19
ّ
بحاجي خليفة( ،ت1067هـ) ،ك�شف ّ
الظنون عن �أ�سامي الكتب
جلبي امل�شهور ّ
 .31م�صطفى عبد اهلل كاتب ّ
والفنون ،القاهرة:دار الفكر ،1982 ،ج ،1ص.634
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.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

ال�سابق.
ّ
وردت الإ�شارة �إلى هذه ال ّر�سالة يف كتالوج الب�ستا ّ
ين (1933م) حتت رقم ( .)51انظر :بروكلمان ،تاريخ
الأدب
العربي ،ق ،3ص.142
ّ
حاجي خليفة يف ك�شف ّ
الظنون ،ج ،1ص.634
امل ّق ّ
ري ،ال ّنفح ،ج ،4ص ،207وتابعه يف ذلك ّ
فدي( ت) ،متام املتون يف �شرح ر�سالة ابن زيدون ،حتقيق :حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
ال�ص ّ
خليل بن �أيبك ّ
بريوت :املطبعة الع�صر ّية1389 ،هـ1969 /م.
بي ّال“ ،ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية” ،ص.126
الكزبري�“ ،أثر و ّالدة يف حياة ابن زيدون وف ّنه” ،جم ّلة الكتّاب ،ص.307
�سلمى احل ّفار
ّ
أندل�سي ،بريوت :عامل الكتب� ،1985 ،ص .453 445-
ال�سيو ّيف ،مالمح التّجديد يف ال ّنرث ال
م�صطفى ّ
ّ
أندل�سي /التّط ّور والتّجديد ،بريوت :دار اجليل ،ط1412 ،1هـ/
خفاجي ،الأدب ال
حم ّمد عبد املنعم
ّ
ّ
ق�صة الأدب يف الأندل�س ،القاهرة :املطبعة الأمري ّية
1992م� ،ص  .630 618-كما ذكرها يف كتابه ّ
بالأزهر ،ط1376 ،1هـ1956 /م.19 7- ،
أندل�سي ،بنغازي :دار �شموع لل ّثقافة ،ط� ،2003 ،1ص 247
العربي �سامل ،درا�سات يف الأدب ال
�شريف،
ّ
ّ
و.276-277
الهجري ،ع ّمان :دار الب�شري ،ط،1
القي�سي� ،أدب ال ّر�سائل يف الأندل�س يف القرن اخلام�س
بي
ّ
ّ
فايز عبد ال ّن ّ
1989م ،عن ابن زيدون ونرثه� ،ص  236 234-و -630 618
أندل�سي ،م�صر :دار املعارف اجلامع ّية ،2002 ،ص.86 61-
فوزي عي�سى ،ال ّر�سائل الأدب ّية يف ال ّنرث ال
ّ
علي عبد العظيم ،ابن زيدون /ع�صره وحياته و�أدبه ،القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�صر ّية ،1955 ،ص409-
ّ
.414
وليم اخلازن ،ابن زيدون� /أثر و ّالدة يف حياته و�أدبه ،بريوت :دار مكتبة احلياة ،-196 ،ص.107 105-
أندل�سي (درا�سة نقد ّية تطبيق ّية) ،الأردنّ  :من�شورات جامعة الريموك،
ح�سني خريو�ش� ،أدب الفكاهة ال
ّ
 ،1982ص.66-75
ال�سيو ّيف ،الأدب ّ
ال�ضاحك ،القاهرة :الدّار الدّول ّية لال�ستثمارات التّعليم ّية ،2008 ،ص.46 38-
م�صطفى ّ
أندل�سي ،بريوت :املكتبة الع�صر ّية ،ط ،1998 ،1ص،158 ،89 ،65
ريا�ض قزيحة ،الفكاهة يف الأدب ال
ّ
.274 ،273 ،237 ،237 ،236 ،222
�صالح بن رم�ضان ،ال ّر�سائل الأدب ّية ،تون�س :جامع منوبة ،2001 ،ص.445 444-
ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص.663
ال�سابق.
ّ
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.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65

.66
.67
.68
.69
.70

العلي
د .فريال عبد الرّحمن
ّ

ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص.663
�صالح ،ال ّر�سائل الأدب ّية ،ص204
ال�سابق ،ص83
ّ
ال�سابق.
ّ
�صالح ،ال ّر�سائل الأدب ّية ،ص.83
وال�صواب :مه ًّما.
�صّ ،
هكذا وردت يف ال ّن ّ
ال�سابق.
ّ
�صالح�“ ،أدب ال ّر�سائل يف رّ
العربي” ،عالمات يف ال ّنقد ،مج ،7ع� ،28صفر 1419هـ /يونيو-
التاث
ّ
أدبي ال ّثقا ّيف ،ص.415-416
حزيران 1998م ،ج ّدة :ال ّنادي ال ّ
وال�صواب :بع�ضهم �أو بع�ض ال ّدار�سني �أو الباحثني.
�صّ ،
هكذا وردت يف ال ّن ّ
حم ّمد رجب ال ّن ّجار ،رّ
العربي (مقاربات �سو�سيو� -سرد ّية) ،الكويت :من�شورات
الق�ص�صي يف الأدب
التاث
ّ
ّ
ال�سال�سل ،1995 ،مج ،1ص.678
ذات ّ
العربي القدمي ونظر ّية الأجنا�س (الق�ص�ص) ،تون�س :دار حم ّمد علي احلامي،
فرج بن رم�ضان ،الأدب
ّ
 ،2001ص.34
العربي القدمي ،ص.12
انظر :فرج ،الأدب
ّ
ال�سرد ،بريوت :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدرا�سات وال ّن�شر ،ط ،2005 ،1ص.9
عبد اهلل �إبراهيم ،مو�سوعة ّ
أدبي” ،جم ّلة ثقافات ،ع 2005 ،14م،
عبد اهلل �إبراهيمّ ،
“ال�سرد ّية :التّل ّقي واالتّ�صال والتّفاعل ال ّ
ص.106
أويلي يف
( )65للمزيد عن القارئ ال ّن
موذجي ،انظر� :أمربتو �إيكو ،القارئ يف احلكاية (التّعا�ضد ال ّت� ّ
ّ
العربي ال ّثقا ّيف ،ط،1
ال ّن�صو�ص احلكائ ّية) ،ترجمة� :إنطوان �أبو زيد ،ال ّدار البي�ضاء /بريوت ،:املركز
ّ
 ،1996ص.82 61-
�صالح ،ال ّر�سائل الأدب ّية ،ص.397
ال�سابق.
ّ
العربي) ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،1959 ،2ص.45
�شوقي �ضيف ،ابن زيدون (نوابغ الفكر
ّ
الغامدي ،مراجعة :جورج زيناتي ،بريوت :دار الكتاب
وال�سرد ،ترجمة� :سعيد
ّ
انظر :بول ريكور ،الزّمان ّ
اجلديد ،2006 ،ج ،3ص.237-238
خريو�ش� ،أدب الفكاهة ،ص.70
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.71

ال�سرد ّية ،انظر
للمزيد عن م�ستويات ال ّن�صو�ص ّ

.72
.73

انظر� :إيكو ،القارئ يف احلكاية ،ص88

Jonathan. D. Culler, On Deconstruction, Theory & Criticism after Structuralism, Hardback
book, 1983, ,p34

ال�سرد ّية) ،بريوت /ال ّدار البي�ضاء :املركز ال ّثقا ّيف
�صالح �صالح� ،سرد الآخر (الأنا والآخر عرب اللغة ّ
ط ،2003 ،1ص ،20-21نق ًال عن:

Wolfgang Iser- L’acte de lecture- th’eorie de l’effet esth’etique- Traduit par Evlyne srnyces.
Pierre Mardage- Bruxelles 1985- P 47

مهم.
.74
ال�صوابّ :
ّ
اليو�سفي ،فتنة املتخ ّيل (1-الكتابة ونداء الأقا�صي) ،بريوت /ع ّمان :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية
 .75حم ّمد لطفي
ّ
لل ّدر�سات وال ّن�شردار الفار�س ،ط2002 ،1م ،ص.25
“ال�شعر ّ
 .76ال ّن ّجارّ ،
ال�ساخر “ ،ص75
عبي ّ
ال�ش ّ
ال�سرد ،ص7
�	.77إبراهيم ،مو�سوعة ّ
 .78يذهب جريار جينيت �إلى �أنّ ال ّر�سالة ال تخاطب مر�س ًال �إليه حقيق ًّيا وحم ّددًا �إ ّال بافرتا�ض �أن يقر�أها ذلك
املر�سل �إليه .انظر :جريار جينيت ،عودة �إلى خطاب احلكاية ،ترجمة :حم ّمد معت�صم ،ال ّدار البي�ضاء
العربي ،ط ،2000 ،1ص.194
املركز ال ّثقا ّيف
ّ
 .79انظر :جريارجينيت ،خطاب احلكاية (بحث يف املنهج) ،ترجمة :حم ّمد معت�صم و�آخران ،ال ّرباط:
املجل�س الأعلى لل ّثقافة ،ط� ،2000 ،2ص .268
ّمني ّ
ال�ضئيل حلكاية الأحداث والتّواقت املطلق يف عر�ض الأفكار وامل�شاعر،
 .80عن الفرق بني التّفاوت الز ّ
انظر :جينيت ،خطاب احلكاية� ،ص .231
علي بن �أحمد بن �سعيد بن حـ ـ ـ ـ ـ ــزم
ال�سفرية يف املجتمع ال
 .81للمزيد عن املر�أة ّ
أندل�سي ،انظر� :أبو حم ّمد ّ
ّ
(ت 456هـ) ،طوق احلمامة يف الألفة والأ ّالف ،حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدرا�سات
وال ّن�شر ،ط1993 ،1م ،ص.143 141-
 .82ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص 663-664
ال�سابق� ،ص 664
.83
ّ
ال�سابق� ،ص 674
.84
ّ
ري ،ال ّنفح ،ج ،1ص.533 532-
الق�صة يف :امل ّق ّ
 .85انظر ّ
ال�صواب :مه ّمة.
.86
ّ
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“ال�شعر ّ
 .87حم ّمد رجب ال ّن ّجارّ ،
ال�ساخر يف ع�صور املماليك” ،عامل الفكر ،الكويت ،املج ّلد ال ّثالث
عبي ّ
ال�ش ّ
ع�شر ،العدد ال ّثالث� ،أكتوبر-دي�سمرب 1982م ،ص.74
أدبي” ،يف كتاب طرائق
ال�سرد ،انظر :تزفيتان تودوروف“ ،مقوالت ّ
 .88للمزيد عن دور التّكرار يف ّ
ال�سرد ال ّ
أدبي ،ال ّرباط :من�شورات حّاتاد كتّاب املغرب ،ط� ،1992 ،1ص .44 42-
التّحليل ال ّ
أندل�سي يف ع�صر ّ
 .89هرني بري�سّ ،
الطوائف (مالحمه العا ّمة ومو�ضوعاته ال ّرئي�سة وقيمه
ال�شعر ال
ّ
التّوثيق ّية) ،ترجمةّ :
الطاهر �أحمد م ّك ّي ،القاهرة :دار املعارف ،ط1408 ،1هـ1988 /م ،ص.349
 .90عي�سى ،ال ّر�سالة الأدب ّية ،ص.65
ال�شعر ّ
 .91ال ّن ّجارّ ،
ال�ساخر ،ص.75
عبي ّ
ال�ش ّ
أ�سا�سا على املم ّيزات ال ّنف�س ّية �أو الأخالق ّية �أو
 .92يرى جينيت �أنّ التّعاطف مع �شخ�ص ّية �أو كرهها يتو ّقفان � ً
البدن ّية ا ّلتي مينحها �إ ّياها امل�ؤ ّلف ،وعلى التّ�ص ّرفات واخلطابات ا ّلتي ين�سبها �إليها ،وقليال جدًّا على
تقن ّيات احلكاية ا ّلتي ترد .جينيت ،عودة �إلى خطاب احلكاية ،ص.198
 .93ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص .680
 .94ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص.680-681
وال�سرد ،ص.242
وال�سرد ،انظر:ريكور ،الزّمان ّ
 .95للمزيد عن بالغة الإخفاء ّ
 .96للمزيد عن �أثر عالقة و ّالدة بابن عبدو�س يف نف�س ابن زيدون ،انظر :ممدوح ح ّقي ،ابن زيدون حتت
ف�سي ،جم ّلة الكتّاب ،ص.139 132-
�أ�ضواء املنهج ال ّن ّ
 .97ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص683
ب�سام ،ال ّذخرية ،ق ،1مج ،1ص ،269 268-كما وردت هذه الأبيات يف :ذو ال ّن�سبني �أبو
 .98انظر :ابن ّ
ّ
الكلبي (633هـ) ،املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب ،حتقيق� :إبراهيم
اخلطاب عمر بن ح�سن بن دحية
ّ
بدوي ،مراجعة :طه ح�سني ،القاهرة :مطبعة دار الكتب امل�صر ّية،
أبياري وحامد عبد املجيد و�أحمد ّ
ال ّ
ري ،ال ّنفح ،ج ،4ص.205
 ،1997ص ،8امل ّق ّ
ب�سام ،ال ّذخرية ،ق ،1مج ،1ص� ،433أبو الع ّبا�س �أحمد بن حم ّمد بن
 .99من امل�صادر ا ّلتي ترجمت له :ابن ّ
املراك�شي ،البيان املغرب ،حتقيق� :إ .ليفي بروفن�سال ،بريوت :دار ال ّثقافة ،د.ت ،.ج ،3ص،140
عذاري
ّ
ّ
ري ،ال ّنفح ،ج ،1ص432و .437
امل ّق ّ
ب�سام باخلبث و�ش ّبهها بح�سناء ّ
ب�سام،
ا�سي .انظر :ابن ّ
 .100و�صفها ابن ّ
ال�شرياز ّية حمظ ّية امل�ستكفي الع ّب ّ
ال ّذخرية ،ق ،1مج ،1ص.433
 .101ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص .682-683
ال�سرد ،ص.11-12
�	.102إبراهيم ،مو�سوعة ّ
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.103

.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112

.113
.114
.115

.116
.117

.118

وال�سارد وامل�سرود له من ناحية �أخرى ،انظر :جاب
للمزيد عن جدل العالقة بني امل�ؤ ّلف والقارئ من ناحية ّ
ال�سرد ،ترجمة :ر�شيد بنح ّدو،
ال�س ّ
لينتفلت “ ،مقت�ضيات ال ّن ّ
أدبي” ،يف كتاب :طرائق حتليل ّ
�ص ّ
ردي ال ّ
ال ّرباط :من�شورات حّ
اتاد كتّاب املغرب ،1992 ،ص105 85-
ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص .664
ال�سابق.
ّ
ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص 668
ال�سابق� ،ص .669-670
ّ
ال�سرد ،ص.81 79-
ال�سرد ّية للأمثال ،انظر� :إبراهيم ،مو�سوعة ّ
للمزيد عن البنية ّ
ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص .665-666
ال�سابق.676 ،
ّ
�صالح ،ال ّر�سائل الأدب ّية ،ص.400
مفهومي ال ّثقافة الأ ّم ا ّلتي هي ال ّنواة الأولى لل ّثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية قوامها
يف ّرق �سليم ريدان بني
ّ
ما �س ّمي بثقافة البادية واحلدث القر�آ ّ
ين وما يتّ�صل به من حديث و�س ّنة و�أثر ،وبني ثقافة امل�شرق بعد
الفتوحات ا ّلتي �أ�ضيف �إليها ما علق بها من روا�سب ال ّثقافات القدمية الأخرى.
ال�ساد�س هجر ًّيا)،
انظر� :سليم ريدان ،ظاهرة التّماثل والتّم ّيز يف الأدب ال
أندل�سي (من القرن ال ّرابع �إلى ّ
ّ
2ج ،تون�س :جامعة منوبة ،2001 ،ج� ،2ص .853 852-
م�صطفى ّ
أندل�سي /مو�ضوعاته وفنونه ،بريوت :دار العلم للماليني ،1979 ،ص.607
ال�شكعة ،الأدب ال
ّ
أدبي يف الأندل�س ،بريوت :م� ّؤ�س�سة ال ّر�سالة ،ط1414 ،2هـ1993 /م ،ص.46
حم ّمد ر�ضوان الدّاية ،تاريخ ال ّنقد ال ّ
ال�سماو ّية.
(*) الفردو�س الأ ّول هو اجل ّنة ّ
خا�صة يف ر�سالته عن ف�ضائل الأندل�س و�أهلها .انظر :ابن
تظهر ال ّنزعة الأندل�س ّية عند ابن حزم ب�صورة ّ
أندل�سي ،حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدرا�سات وال ّن�شر،
حزم ،ر�سائل ابن حزم ال
ّ
ط ،2007 ،2مج ،1ج ،2ص.188 171-
ريدان ،ظاهرة التّماثل ،ج ،2ص.950-951
�سليم ريدان ،تط ّور احل�سا�س ّية الأندل�س ّية و�أثرها يف العالقات الأدب ّية بني الأندل�س وامل�شرق يف عهد
للكالعي ،حول ّيات اجلامعة التّون�س ّية ،العدد ،20
املرابطني من خالل كتاب “�إحكام �صنعة الكالم”
ّ
1980م� ،ص .199
وال�صريورة” ،عالمات يف ال ّنقد ،املج ّلد  ،9العدد  ،35ذو
ال�سرد
العربي /املفهوم ّ
يقطني� ،سعيد“ ،تاريخ ّ
ّ
القعدة 1420هـ /مار�س 2000م ،ص.71
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 .119فوزي ،ال ّر�سالة الأدب ّية� ،ص .68
أندل�سي ،الإ�سكندر ّية :دار الوفاء لدنيا ّ
الطباعة وال ّن�شر ،ط2004 ،1م� ،ص .84
� .120أمين ميدان ،درا�سات يف الأدب ال ّ
ال�سرد ،ص.53
 .121يقطني ،تاريخ ّ
�	.122أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ (ت255هـ) ،كتاب رّ
التبيع والتّدوير ،عني بن�شره وحتقيقه� :شارل
بي ّالت ،دم�شق :املعهد
الفرن�سي بدم�شق لل ّدرا�سات العرب ّية.1955 ،
ّ
 .123خريو�ش� ،أدب الفكاهة ،ص44
ّ .124
أندل�سي ،ص.593
ال�شكعة ،الأدب ال
ّ
 .125انظر حتليله لل ّر�سالة� ،ص .66-75
 .126خريو�ش� ،أدب الفكاهة ،ص.66
ال�سابق ،ص.70
ّ .127
ال�سابق ،ص.53
ّ .128
 .129خريو�ش� ،أدب الفكاهة ،ص72
ال�سابق.
ّ .130
ال�سابق.
ّ .131
ال�سابق ،ص.54
ّ .132
 .133خريو�ش� ،أدب الفكاهة ،ص.70
ّ .134
ال�شكعة ،قراءة م�ست�أنية ،ص.84
ال�سابق ،ص.84-85
ّ .135
ال�سيو ّيف ،الأدب ّ
ال�ضاحك ،ص.46 38-
ّ .136
أندل�سي ،ص.276-277
� .137شريف ،درا�سات يف الأدب ال
ّ
ال�سابق ،ص.277
ّ .138
 .139القا�ضي ،وداد“ ،بني اجلاحظ وابن زيدون” ،جم ّلة الكتّاب ،ص.200-201
ّ .140
أندل�سي ،ص.593
ال�شكعة ،الأدب ال
ّ
 .141عبد العظيم� ،آثار ابن زيدون ،ص.352
ّوحيدي (ت400هـ) ،مثالب الوزيرين ،حتقيق� :إبراهيم الكيال ّ
ين ،دم�شق :دار الفكر.1961 ،
�	.142أبو ح ّيان الت
ّ
� .143صالح ،ال ّر�سائل الأدب ّية ،ص.444
اخلوارزمي (ت383هـ) ،ال ّر�سائل ،حتقيق :ن�سيب وهيبة اخلازن ،بريوت:
�	.144أبو بكر حم ّمد بن الع ّبا�س
ّ
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من�شورات مكتبة احلياة ،1970 ،ص.243
 .145ابن زيدون ،ال ّديوان� ،ص .665-666
 .146تزفيتان تودوروف ،فتح �أمريكا (م�س�ألة الآخر) ،دار �سينا لل ّن�شر� ،1992 ،ص .262
 .147للمزيد ،انظر :عبد احلكيم بلبع ،ال ّنرث الف ّن ّي و�أثر اجلاحظ فيه ،القاهرة :مكتبة وهبة1975 ،م.
 .148ريدان ،ظاهرة التّماثل ،ج ،2ص.966
املغربي (ت808هـ)،مق ّدمة تاريخ ابن خلدون ،ت�صحيح
احل�ضرمي
 .149انظر :عبد ال ّرحمن حم ّمد بن خلدون
ّ
ّ
وتعليق :تركي امل�صطفى ،بريوت :دار �إحياء رّ
العربي ،ط1427 ،1هـ2006 /م� ،ص  456و.459
التاث
ّ
 .150ريدان ،ظاهرة التّماثل ،ج ،2ص.854
فدي هذه ال ّر�سالة يف �آخر كتابه “متام املتون” ،ص.404-415
ال�ص ّ
 .151د ّون ّ
ابي يف كتابه:
ّعبي يف مق ّدمة حتقيقه لر�سالة �أبي بكر ّ
ال�ص ّ
 .152انظر ال ّدرا�سة ال ّنقد ّية ا ّلتي �أع ّدها زياد الز ّ
ر�سالتان من رّ
الكندي ،2004 ،ص.105 – 95
قدي (درا�سة وحتقيق) ،الأردنّ  :دار
ّ
التاث ال ّن ّ
ال�صابي يف الفرق بني
ابي (ت384هـ) ،ر�سالة �أبي �إ�سحاق ّ
�	.153أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن هالل بن زهرون ّ
ال�ص ّ
املرت�سل ّ
وال�شاعر ،يف كتاب ر�سالتان من رّ
قدي ،ص.121
التاث ال ّن ّ
ّ
ّعبي ،ر�سالتان من رّ
التاث ،ص.105
 .154الز ّ
املرت�سل ّ
وال�شاعر ،ص.121
ّ .155
ابي ،الفرق بني ّ
ال�ص ّ
ال�سالم هارون ،بريوت ،ط ،4د.ت ،.ج ،1ص.208
 .156اجلاحظ ،البيان والتّبيني ،حتقيق :عبد ّ
 .157ابن خلدون ،املق ّدمة� ،ص .462
الهجري ،بريوت:
أدبي يف الأندل�س يف القرن اخلام�س
ّ
 .158للمزيد ،انظر :م�صطفى عل ّيان ،ت ّيارات ال ّنقد ال ّ
م� ّؤ�س�سة ال ّر�سالة1414 ،هـ1984 /م ،ص� ،42 41-شريف عالونة“ ،املفا�ضلة بني ّ
قدي
ال�شعر وال ّنرث ال ّن ّ
أندل�سي” ،جم ّلة جامعة �أ ّم القرى لعلوم ّ
ال�شريعة واللغة العرب ّية و�آدابها ،جم ّلد  ،18العدد  ،37جمادى
ال
ّ
ال ّثانية  1427هـ� ،ص .486 463-
أندل�سي (ع�صر ّ
الطوائف واملرابطني) ،ط ،1دار ّ
ال�شروق ،ع ّمان1997 ،م ،ص.124
�	.159إح�سان ع ّبا�س ،تاريخ الأدب ال ّ
 .160بي ّال“ ،ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية”.127 ،
 .161ابن زيدون ،ال ّديوان ،ص.262
 .162للمزيد ،انظر :القا�ضي“ ،بني اجلاحظ وابن زيدون” ،ص.195 193-
 .163ع ّبا�س ،ع�صر ّ
الطوائف ،ص.125
أندل�سي ،ص ،445والأدب ّ
ال�ضاحك ،ص.39-40
ال�سيو ّيف ،الأدب ال
ّ .164
ّ
ّ .165
ال�شكعة ،قراءة م�ست�أنية ،ص.89
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امل�صادر واملراجع
-

-

-

-

�إبراهيم ،عبد اهلل
أدبي” ،جم ّلة ثقافات ،ع  ،2005 ،14ص.102-115
o
ّ
“ال�سرد ّية :التّل ّقي واالتّ�صال والتّفاعل ال ّ
العربي ،بريوت :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدرا�سات وال ّن�شر ،ط.2005 ،1
ال�سرد
 oمو�سوعة ّ
ّ
أويلي يف ال ّن�صو�ص احلكائ ّية) ،ترجمة� :إنطوان �أبو زيد ،ال ّدار
�إيكو� ،أمربتو ،القارئ يف احلكاية (التّعا�ضد ال ّت� ّ
العربي ،ط.1996 ،1
البي�ضاء /بريوت :املركز ال ّثقا ّيف
ّ
ال�س ّيد يعقوب بكر ورم�ضان عبد ال ّت ّواب ،القاهرة :الهيئة
بروكلمان ،كارل ،تاريخ الأدب
العربي ،ترجمةّ :
ّ
امل�صر ّية العا ّمة للكتاب.1993 ،
ب�سام ّ
علي ( ت 542هـ) ،ال ّذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ،حتقيق� :إح�سان
ال�ش
ابن ّ
نرتيني� ،أبو احل�سن ّ
ّ
ع ّبا�س ،بريوت :دار ال ّثقافة1417 ،هـ1997/م.
بلبع ،عبد احلكيم ،ال ّنرث الف ّن ّي و�أثر اجلاحظ فيه ،القاهرة :مكتبة وهبة.1975 ،
بن�شريفة ،حم ّمد “حول ن�سبة كتاب يف التّاريخ �إلى ّ
ال�شاعر ابن زيدون”،جم ّلة كل ّية الآداب ،ال ّرباط ،العدد
3و1978 ،4م.
أندل�سي يف ع�صر ّ
بري�س ،هرنيّ ،
الطوائف (مالحمه العا ّمة ومو�ضوعاته ال ّرئي�سة وقيمه التّوثيق ّية)،
ال�شعر ال
ّ
ترجمةّ :
الطاهر �أحمد م ّك ّي ،القاهرة :دار املعارف ،ط1408 ،1هـ1988 /م.
ال�سنة التّا�سعة ،العددان 11-
بي ّال� ،شارل“ ،ال ّر�سالة الهزْ ِل ّية من �أبي عثمان �إلى �أبي الوليد” ،جم ّلة الكتّابّ ،
 ،12ت�شرين ال ّثاين -كانون الأ ّول ،بغداد.131 125- ،1975 ،
تودوروف ،تزفيتان
 oفتح �أمريكا (م�س�ألة الآخر) ،دار �سينا لل ّن�شر1992،م.
أدبي ،ترجمة :احل�سني �سحبان وف�ؤاد �صفا،
“ oمقوالت ّ
أدبي” ،يف كتاب طرائق التّحليل ال ّ
ال�سرد ال ّ
ال ّرباط :من�شورات حّاتاد كتّاب املغرب ،ط ،1992 ،1ص.70 39-
اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255هـ)
ال�سالم هارون ،بريوت ،ط ،4د.ت.
 oالبيان والتّبيني ،حتقيق :عبد ّ
 oكتاب رّ
الفرن�سي بدم�شق لل ّدرا�سات
التبيع والتّدوير ،عني بن�شره وحتقيقه� :شارل بي ّالت ،دم�شق :املعهد
ّ
العرب ّية.1955،
جينيت ،جريار
العربي ،ط.2000 ،1
 oعودة �إلى خطاب احلكاية ،ترجمة :حم ّمد معت�صم ،ال ّدار البي�ضاء :املركز ال ّثقا ّيف
ّ
 oخطاب احلكاية (بحث يف املنهج) ،ترجمة :حم ّمد معت�صم و�آخران،ال ّرباط :املجل�س الأعلى لل ّثقافة،
ط2000 ،2م.
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جلبي (ت1067هـ) ،ك�شف ّ
الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون،
ّ
حاجي خليفة ،م�صطفى بن عبد اهلل كاتب ّ
القاهرة :دار الفكر.1982،
علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم (ت 456هـ)
ابن حزم� ،أبو حم ّمد ّ
أندل�سي ،حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدرا�سات وال ّن�شر ،ط،2
 oر�سائل ابن حزم ال
ّ
2007م.
 oطوق احلمامة يف الألفة والأ ّالف ،حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدرا�سات وال ّن�شر،
ط1993 ،1م.
ال�سنة التّا�سعة ،العددان ،11-12
ف�سي” ،جم ّلة الكتّابّ ،
ح ّقي ،ممدوح“ ،ابن زيدون حتت �أ�ضواء املنهج ال ّن ّ
ت�شرين ال ّثاين -كانون الأ ّول ،بغداد ،1975 ،ص.139 132-
القرطبي (ت469هـ) ،املقتب�س من �أنباء �أهل الأندل�س ،حتقيق
ابن ح ّيان� ،أبو مروان ح ّيان بن خلف بن ح ّيان
ّ
وتعليق وتقدمي :حممود م ّك ّي ،القاهرة :جلنة �إحياء رّ
التاث ال
إ�سالمي1390 ،هـ1971 /م.
ّ
البغدادي (ت400هـ) ،مثالب الوزيرين ،حتقيق:
علي بن الع ّبا�س
�أبو ح ّيان الت
ّ
ّ
علي بن حم ّمد بن ّ
ّوحيديّ ،
�إبراهيم الكيال ّ
ين ،دم�شق :دار الفكر.1961 ،
إ�شبيلي (ت ،)529قالئد العقيان وحما�سن الأعيان ،حتقيق
ابن خاقان� ،أبو ن�صر الفتح بن حم ّمد
القي�سي ال ّ
ّ
وتعليق :ح�سني خريو�ش ،الأردنّ  :مكتبة املنار ،ط1409 ،1هـ1989 /م.
اخلازن ،وليم ،ابن زيدون� /أثر و ّالدة يف حياته و�أدبه ،بريوت :دار مكتبة احلياة.-196 ،
أندل�سي (درا�سة نقد ّية تطبيق ّية) ،الأردنّ  :من�شورات جامعة الريموك،
خريو�ش ،ح�سني� ،أدب الفكاهة ال
ّ
.1982
خفاجي ،حم ّمد عبد املنعم
ّ
أندل�سي /التّط ّور والتّجديد ،بريوت :دار اجليل ،ط1412 ،1هـ1992 /م.
 oالأدب ال
ّ
ق�صة الأدب يف الأندل�س ،القاهرة :املطبعة الأمري ّية بالأزهر ،ط1376 ،1هـ1956 /م.
ّ o
املغربي (ت808هـ) ،مق ّدمة تاريخ ابن خلدون،
احل�ضرمي
ابن خلدون ،عبد ال ّرحمن بن حم ّمد بن خلدون
ّ
ّ
ت�صحيح وتعليق :تركي امل�صطفى ،بريوت :دار �إحياء رّ
العربي ،ط1427 ،1هـ2006 /م.
التاث
ّ
اخلوارزمي� ،أبو بكر حم ّمد بن الع ّبا�س (ت383هـ) ،ال ّر�سائل ،حتقيق :ن�سيب وهيبة اخلازن ،بريوت :من�شورات
ّ
مكتبة احلياة.1970 ،
أدبي يف الأندل�س ،بريوت :م� ّؤ�س�سة ال ّر�سالة ،ط1414 ،2هـ1993 /م.
ال ّداية ،حم ّمد ر�ضوان ،تاريخ ال ّنقد ال ّ
ابن دحية ،ذو ال ّن�سبني �أبو ّ
اخلطاب عمر بن ح�سن (633هـ) ،املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب ،حتقيق� :إبراهيم
بدوي ،مراجعة :طه ح�سني ،القاهرة :مطبعة دار الكتب امل�صر ّية.1997 ،
أبياري وحامد عبد املجيد و�أحمد ّ
ال ّ
ابن رم�ضان� ،صالح
�“ oأدب ال ّر�سائل يف رّ
العربي” ،عالمات يف ال ّنقد ،مج ،7ع� ،28صفر 1419هـ /يونيو -حزيران
التاث
ّ
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ّ

أدبي ال ّثقا ّيف ،ج ّدة ،ص.420 409-
1998م ،ال ّنادي ال ّ
 oال ّر�سائل الأدب ّية ،تون�س :جامع منوبة.2001 ،
العربي القدمي ونظر ّية الأجنا�س (الق�ص�ص)� ،صفاق�س :دار حم ّمد علي احلامي،
ابن رم�ضان ،فرج ،الأدب
ّ
.2001
ريدان� ،سليم
“ oتط ّور احل�سا�س ّية الأندل�س ّية و�أثرها يف العالقات الأدب ّية بني الأندل�س وامل�شرق يف عهد املرابطني من
للكالعي” ،حول ّيات اجلامعة التّون�س ّية ،العدد  ،1980 ،20ص191-
خالل كتاب “�إحكام �صنعة الكالم”
ّ
.212
ال�ساد�س هجر ًّيا)2 ،ج ،تون�س :جامعة
 oظاهرة التّماثل والتّم ّيز يف الأدب ال
أندل�سي (من القرن ال ّرابع �إلى ّ
ّ
منوبة.2001 ،
الغامدي ،مراجعة :جورج زيناتي ،بريوت :دار الكتاب اجلديد،
وال�سرد ،ترجمة� :سعيد
ّ
ريكور ،بول ،الزّمان ّ
.2006
املخزومي ( ت463هـ1070/م) ،ديوان ابن زيدون
ابن زيدون� ،أبو الوليد �أحمد بن �أحمد بن غالب بن زيدون
ّ
�ص ،الكويت :م� ّؤ�س�سة جائزة عبد
ور�سائله� ،شرح وحتقيق :علي عبد العظيم ،تقدمي ومراجعة� :إح�سان ال ّن ّ
العزيز �سعود البابطني للإبداع ّ
عري ،ط.2004 ،3
ال�ش ّ
ال�سيو ّيف ،م�صطفى
ّ
 oالأدب ّ
ال�ضاحك ،القاهرة :ال ّدار ال ّدول ّية لال�ستثمارات ال ّدول ّية.2008 ،
أندل�سي ،بريوت :عامل الكتب.1985 ،
 oمالمح التّجديد يف ال ّنرث ال
ّ
أندل�سي ،بنغازي :دار �شموع لل ّثقافة ،ط.2003 ،1
العربي �سامل ،درا�سات يف الأدب ال
�شريف،
ّ
ّ
ّ
ال�شكعة ،م�صطفى
أندل�سي /مو�ضوعاته وفنونه ،بريوت :دار العلم للماليني.1979 ،
 oالأدب ال
ّ
ال�سنة التّا�سعة ،العددان  ،11-12ت�شرين ال ّث ّاين-
“ oقراءة م�ست�أنية لنرث ابن زيدون” ،جم ّلة الكتّابّ ،
كانون الأ ّول ،بغداد ،1975 ،ص.94 72-
أندل�سي.1987 ،
 oاملغرب والأندل�س ،القاهرة :دار الكتاب ال
ّ
�شيخة ،جمعة ،ع�صر ابن زيدون ،الكويت :م� ّؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني.2004 ،
ال�صابي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن هالل بن زهرون (ت384هـ) ،ر�سالتان من رّ
قدي ،درا�سة وحتقيق:
التاث ال ّن ّ
ّ
الكندي.2004 ،
ّعبي ،الأردنّ  :دار
ّ
زياد الز ّ
العربي،
ال�سرد ّية) ،بريوت /ال ّدار البي�ضاء :املركز ال ّثقا ّيف
�صالح� ،صالح� ،سرد الآخر (الأنا والآخر عرب اللغة ّ
ّ
ط.2003 ،1
فدي (ت764هـ)
ال�ص ّ
ال�ص ّ
فدي ،خليل بن �أيبك ّ
ّ
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 oمتام املتون يف �شرح ر�سالة ابن زيدون ،حتقيق :حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،بريوت :املطبعة الع�صر ّية،
1389هـ1969 /م.
 oالوايف بالوفيات ،حتقيق واعتناء� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،بريوت :دار �إحياء رّ
العربي،
التاث
ّ
ط ،1د.ت.
العربي) ،القاهرة :دار املعارف ،ط.1955 ،2
�ضيف� ،شوقي ،ابن زيدون (نوابغ الفكر
ّ
أندل�سي (ع�صر ّ
الطوائف واملرابطني) ،ع ّمان :دار ّ
ال�شروق ،ط1997 ،1م.
ع ّبا�س� ،إح�سان ،تاريخ الأدب ال
ّ
عبد العظيم ،علي
 oابن زيدون /ع�صره وحياته و�أدبه ،القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�صر ّية.1955 ،
ال�سنة التّا�سعة ،العددان  ،11-12ت�شرين ال ّثاين-
�“ oآثار ابن زيدون يف ال ّنرث
العربي” ،جم ّلة الكتّابّ ،
ّ
كانون الأ ّول ،بغداد ،1975 ،ص.375 351-
املراك�شي (ت703هـ)،
أو�سي
اك�شي� ،أبو عبد اهلل حم ّمد بن حم ّمد بن عبد امللك ال
ّ
ّ
أن�صاري ال ّ
ابن عبد امللك امل ّر ّ
ال�سفر الأ ّول ،حتقيق :حم ّمد بن�شريفة ،بريوت :دار ال ّثقافة،
كتاب ال ّذيل والتّكملة لكتابي املو�صول ّ
وال�صلةّ ،
د.ت.
املراك�شي ،البيان املغرب ،ج ،3حتقيق� :إ .ليفي بروفن�سال،
عذاري
عذاري� ،أبو الع ّبا�س �أحمد بن حم ّمد بن
ابن
ّ
ّ
ّ
بريوت :دار ال ّثقافة ،د.ت.
أندل�سي” ،جم ّلة جامعة �أ ّم القرى لعلوم ّ
عالونة� ،شريف“ ،املفا�ضلة بني ّ
ال�شريعة واللغة
قدي ال
ال�شعر وال ّنرث ال ّن ّ
ّ
العرب ّية و�آدابها ،جم ّلد  ،18العدد  ،37جمادى ال ّثانية  1427هـ ،ص.486 463-
الهجري ،بريوت :م� ّؤ�س�سة ال ّر�سالة،
أدبي يف الأندل�س يف القرن اخلام�س
ّ
عل ّيان ،م�صطفى ،ت ّيارات ال ّنقد ال ّ
1414هـ1982 /م.
أندل�سي ،م�صر :دار املعارف اجلامع ّية.2002 ،
عي�سى ،فوزي ،ال ّر�سائل الأدب ّية يف ال ّنرث ال
ّ
غزال ،عدنان حم ّمد ،م�صادر درا�سة ابن زيدون ،الكويت :م� ّؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني ،ط،1
.2004
ال�سنة التّا�سعة ،العددان  ،11-12ت�شرين ال ّثاين-
القا�ضي ،وداد“ ،بني اجلاحظ وابن زيدون” ،جم ّلة الكتّابّ ،
كانون الأ ّول ،بغداد ،1975 ،ص.215 179-
أندل�سي ،بريوت :املكتبة الع�صر ّية ،ط1998 ،1م.
قزيحة ،ريا�ض ،الفكاهة يف الأدب ال
ّ
الهجري ،ع ّمان :دار الب�شري ،ط،1
بي� ،أدب ال ّر�سائل يف الأندل�س يف القرن اخلام�س
ّ
القي�سي ،فايز عبد ال ّن ّ
ّ
1989م.
ال�سنة التّا�سعة ،العددان 11-
ّ
الكزبري� ،سلمى احل ّفار�”،أثر و ّالدة يف حياة ابن زيدون وف ّنه” ،جم ّلة الكتّابّ ،
ّ
 ،12ت�شرين الثاين -كانون الأ ّول ،بغداد.315 301- ،1975 ،
أدبي ،ترجمة :ر�شيد
ال�س ّ
لينتفلت ،جاب “ ،مقت�ضيات ال ّن ّ
أدبي” ،يف كتاب طرائق حتليل ّ
�ص ّ
ال�سرد ال ّ
ردي ال ّ
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بنح ّدو ،ال ّرباط :من�شورات حّاتاد كتّاب املغرب ،1992 ،ص.105 85-
أندل�سي (ت562هـ)� ،إحكام �صنعة الكالم،
إ�شبيلي ال
الكالعي ،ذو الوزارتني حم ّمد بن عبد الغفور
ّ
الكالعي ال ّ
ّ
ّ
حتقيق :حم ّمد ر�ضوان ال ّداية ،بريوت :دار ال ّثقافة ،1996 ،ص.258
ين (ق11هـ) ،نفح ّ
ري� ،أبو الع ّبا�س �أحمد بن حم ّمد التّلم�سا ّ
الطيب من غ�صن الأندل�س ال ّرطيب ،حتقيق:
امل ّق ّ
�إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :دار �صادر.1997،
أندل�سي ،الإ�سكندر ّية :دار الوفاء لدنيا ّ
الطباعة وال ّن�شر ،ط� ،2004 ،1ص
ميدان� ،أمين ،درا�سات يف الأدب ال
ّ
.84
ال ّن ّجار ،حم ّمد رجب
رّ
ال�سال�سل،
الق�ص�صي يف الأدب
التاث
o
العربي (مقاربات �سو�سيو� -سرد ّية) ،الكويت :من�شورات ذات ّ
ّ
ّ
.1995
“ال�شعر ّ
ّ
ال�ساخر يف ع�صور املماليك” ،عامل الفكر ،الكويت ،املج ّلد ال ّثالث ع�شر ،العدد ال ّثالث،
o
عبي ّ
ال�ش ّ
�أكتوبر -دي�سمرب1982 ،م ،ص.146 63-
الفارقي
امل�صري ،جمال ال ّدين �أبو بكر جمال ال ّدين حم ّمد بن �شم�س ال ّدين ابن نباتة
ابن نباتة
ّ
ّ
اجلذامي(ت768هـ)� ،سرح العيون يف �شرح ر�سالة ابن زيدون ،حتقيق :حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم� ،صيدا:
ّ
من�شورات املكتبة الع�صر ّية1406 ،هـ1986 /م.
وال�صريورة” ،عالمات يف ال ّنقد ،املج ّلد  ،9العدد  ،35ذو
ال�سرد
العربي /املفهوم ّ
يقطني� ،سعيد“ ،تاريخ ّ
ّ
القعدة 1420هـ /مار�س 2000م.
اليو�سفي ،حم ّمد لطفي ،فتنة املتخ ّيل ( 1-الكتابة ونداء الأقا�صي) ،بريوت /ع ّمان :امل� ّؤ�س�سة العرب ّية لل ّدر�سات
ّ
وال ّن�شر ،دار الفار�س ،ط.2002 ،1

- Culler, Jonathan .D., On Deconstruction, Theory & Criticism after Structuralism,
Hardback book, 1983.
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