
 م2021( 7) اجملدل (1ق )ملح راسات العلياعن عامدة البحث العلميم والم ة تصدر جمةل علمية حمكم ،  للبحوثجمةل جامعة احلسني بن طالل  

237 

 

 زيدون في شعر ابن  يسّ الّتراسل الح 

 د. أحمد صالح الزعبي

 جامعة مؤتة -كلية اآلداب   - غة العربية وآدابهاقسم الل  أستاذ مشارك/ 
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  ةقنيّ فيلة التّ جامعة الطّ  -كلية اآلداب  - قسم الّلغة العربية وآدابهاأستاذ / 

 الملخص 

الدّ   تهدف إلى  هذه  ظاهرةتجراسة  الحّسي تّ ال  لية  ابن    راسل  شعر  وبيان  زيدون في   تشكيل في    اهأثر ، 
عمقًا  ه  تمنح شعر تي  الّ ،  يالحسّ   راسلالتّ   نماطتبرز فيها أ  شعرية    نصوص    على بالوقوف  وذلك    ؛ة لديهورة الفنيّ الّص 

و  و دالليّ أبعادًا    كسبهت  وثراء،  وبالغيّ وفنيّ ة  جماليّ ة  الدّ .  ةة  جاءت  في  وقد  المحور    -:ماه  ينمحور و   مة قدّ مراسة 
قاد الغربيين والعرب، وي بّين مدى تأثيره في ر عدد من النّ من وجهة نظ  يسّ راسل الحتّ ال  مفهوميتناول  :  ري ينظتّ ال

شعر ابن في    يسّ راسل الحتّ ال  ظاهرةل  ةتطبيقيّ ن دراسة  يتضمّ المحور اإلجرائي:    -اللة، وتعميق المعنى.توسيع الدّ 
، معانيه وأفكارهعبير عن  التّ ، و عريةالشّ   هصور بناء  في    ه الخاصأسلوباعر، و لغة الشّ في    مدى تأثيره  بيان، و زيدون 

 .ونقل مشاعره وأحاسيسه للم تلّقي
 االنزياح، واالستعارة، والّصورة البالغية.، و راسل الحّسيتّ ال: الكلمات الّدالة
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Abstract 

This study aims at exploring sense correspondence in Ibn Zaidoon poetry and 

showing its influence in creating the artistic image. This comes through investigating 

types of sense correspondence  Ibn Zaidoon's poems, which enriches his poetry and 

endows it with several semantic and aesthetic dimensions.The study consists of an 

introduction and two major frames:The Theoretical  Frame: it explores the concept of 

sense correspondence as proposed by several western and Arab critics, and shows its 

influence in enriching the meaning and implications. 

Application: it includes an applied study of the concept of sense correspondence in 

Ibn Zaidoon's poems, showing its influence on the poet's method of creating poetic 

images and expression of meaning and ideas. 
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 مة:قدّ الم  

ي  اّلتللي ناللل  الغربيللة الحدي،للة، ة قديللّ أبللرز المفللاهيم النّ مللن  (Correspondance Sense)الّتراسللل الحسللّ

ة والّتطبيقيللّ  ك،يللرعنايلة  ددة التللي وذلللك مللن الالل الدراسللات المتعللة؛ مللن الّدارسلين والبللاح،ين مللن النللاحيتين: الّنظريلّ

بمصلطلحات ، ورفلده وتطلوره الّدرس الّنقلدي الحلدي  إغناءفي كبير أثر  كان لهاف، (1)حول هذا الموضوع قاموا بها

 ، وجمال الّتصوير، وروعة اإلبداع.، وعمق المعنىفي الكشف عن دّقة األسلوبومعارف جديدة أسهم  

ه في تشلكيل دور  وبيانزيدون، ابن ي شعر ف يسّ الح راسلتّ ال مفهوم الوقوف علىالّدراسة إلى    هذه  تهدف

ي جديلدة  ال  المعلاني  وابتكلارة لديله،  الّصورة الفنيلّ  ذات األبعلاد الّدالليلة العميقلة والخيلاالت الواسلعة الملؤّثرة فلي المتلقلّ

 من االل االمتزاج الوظيفي بين الحواس في أداء المعنى المقصود. 

ملن بعلم معطيلات  اعللى الملنها االسلتقرائي، وأفلاد ح،انل الّدراسة إلى غايتها فقد اعتمد الباوحتى تص

اهرة األسلللوبية، رصللدا ملن االلهمللا سللوبي، فالملنها األ ل الظلّ تحلللياًل دقيقلًا بللّين وقاملا بتحليلهلا الّنصلوص اّلتلي ت م،للّ

المصللادر  وقلد اتمللا الّدراسلة بقائمللة .إليهللا اّلتلي توصللال بعلم الّنتللائا الشللكلّية والمضلمونّية، ثللم استخلصللاأبعادهلا 

 والمراجع، اّلتي أغنتها، ورفدتها بمعلومات ثّرة غزيرة.

 

فتوح:  ينظر:    ((1 محمد  المعاصر،  أحمد،  الشعر  في  والرمزية  القاهرة:2طالرمز  المعارف  ،  م،  1978،  دار 

القاهرة: دار نهضة مصر، د األدبي الحديث،  النقهالل، محمد غنيمي:  و   ،343-329و  143-133ص

ص 1997 ط  ،403-395م،  الفنية،  والصورة  الحداثوي  الشعري،  الخطاب  عبداإلله:  ، 1الصائغ، 
بيروت،   العربي،  الثقافي  العربي  و  ،1999المركز  الشعر  في  االستعارية  الصورة  وجدان:  الصايغ، 

ط الصغير،  األخطل  لشعرية  بالغية  رؤية  بيروت1الحديث:  والنشر، ،  للدراسات  العربية  المؤسسة   :

 : تقديم: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث،  واليافي، نعيم  ، 151،  87،  30، ص م2003

والوصيفي، عبد ، 168-158صفحات للطباعة والنشر، ص ،2008 ،دمشق، 1ط، محمد جمال الطحان

،  58-17م، ص2003ة: مكتبة اآلداب،  ، القاهر1، طتراسل الحواس في الشعر العربي القديمالرحمن:  

عشري،   علي  الحديثة،  وزايد،  العربية  القصيدة  بناء  اآلداب،  5طعن  مكتبة  القاهرة،  م،  2008، 

العربي و،  80-78ص الشعر  في  الدرامية  القصيدة  في  الحواس  تراسل  إسماعيل:  محمد  شريف، 

ورمضان، أحمد: ،  8، ص2018، كلية دار العلوم،  االمعاصر في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة المني

العدد  مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية،  "بالغة تراسل الحواس في القرآن الكريم: نماذج تطبيقية"،  

الثاني،  1 كانون  ص  2007،  عبدهللا:  ، 16-1م،  حميد  الحواس،    أمجد،  تراسل  األصول، نظرية 

العراقي، بغداد،   العلمي  المركز  الحواس في شعر وعن  ،2010األنماط، اإلجراء،  وز، كاظم: "تراسل 

الياسين، إبراهيم: و،  176-167، ص2007،  6العدد  مجلة مركز دراسات الكوفة،  الشيخ أحمد الوائلي،

العدد  مجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت،  "تراسل الحواس في شعر ابن حمديس الصقلّي"،  

 . 223-185ص، م2017، 35، السنة 140
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 يسّ راسل الحتّ الأواًل: المحور الّتنظيري: مفهوم 

"وصف مدركات كّل حاسة من الحواس بصفات ملدركات الحاسلة ي في أبسط تعريفاته هو سّ راسل الحتّ ال

نلوع جديلد ملن  هلوو  ،(1)ت صلبح المرئيلات علا"رة"األارى، فت عطى المسموعات ألوانًا، وتصير المشمومات أنغاملًا، و 

المجللاز، بحيللل  ي سللتعمل للشللليء المسلللموع مللا أصلللله للشلليء الململللوس أو المرئلللي أو المشللموم، وي سلللتعمل للشللليء 

ويم،لل التراسلل الحسلي إعلادة  ، (2)ئي أو الملموس أو المسموع وهكلذاالمشموم ما من شأنه أن ي ستخدم للشيء المر 

ويسللند إلللى  فللي المخيلللة اإلنسللانية والللتمكن مللن صللياغة الفكللرة بقاللل  فنللي يترسللمي الللنف  مكونللات اللغللة فللالللق 

 .في اللغة المعيارية المتداولة الحواس التي تقوم باألداء الوظيفي لألفعال على نحو غير مألوف

 

 

 

اعر البتكلار  ة والّتراسل الحّسي كما أشار أحد الّدارسين هو "ضلرب ملن البالغلة يلجلأ إليله الشلّ صلور فنيلّ

ي وت دهشلله" ًا (3)جديللدة، والللق معللان  عميقللة ت ،يللر الم تلقللّ ، و"ي شللّكل انزياحللًا عميقللًا وانحرافللًا يمللنح المخّيلللة جللّوًا إيحائيللّ

، وعلّده علدد ملن (4)رحبًا، وتحليقًا في أجواء من الوهم الجميل اللّذي يحّققله م،لل هلذا الخلّر الّتراسللي بلين الحلواس"

 

محمهالل  ((1 غنيمي،  الحديث،  ،  د  األدبي  وينظر:395صالنقد  عشري،  زايد،  ،  القصيدة   علي  بناء  عن 
 . 81، صالعربية الحديثة

تطور األدب الحديث في مصر: من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى ينظر: هيكل، أحمد:    ((2
 . 330م، ص1987القاهرة: دار المعارف،  الثانية، 

 . 189الحواس في شعر ابن حمدي  الصقّلي"، ص  الياسين، "تراسل ((3
صنعاء: إصدارات وزارة ال،قافة  اللون في الشعر األندلسي حتى نهاية عصر الطوائف،  المنصوري، أحمد:    ((4

 . 256م، ص2004والسياحة،  
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ذي  ،(1)سللتعارة، ودرجلللة ملللن درجاتهللاالّدارسللين نوعلللًا ملللن اال اعر ملللن "إفلللراس المحتللوى النفسلللي اللللّ غايتللله تمكلللين الشللّ

 .(3)، ويقوم بالربط بين مدركات الح  المشترك وصور المحسوسات(2)يستعصي على الّداللة الّلغوية"

ي، فوجلدوا أّن في الّتراث العربل يسّ راسل الحتّ ال مفهومالمحدثين تتّبع  العرب وقد حاول عدد من الّدارسين

حه، كمللا وجللدوا فللي شللعرنا  للقلرآن الكللريم أسللبقية فللي هللذا الموضللوع، واسللتهدوا عليلله بّيلات قرآنيللة تللدّل عليلله وتوضللّ

، وقد رصد علدد ملن نقادنلا القلدامى ودارسلينا المحلدثين بعضلها، ووقفلوا مفهومال ي القديم أم،لة ك،يرة ت م،ِّّل هذاالعرب

 .(1))تناوب األعضاء( ، وسماه بعضهم(4)ضيحوالتو بالّتعليق والّتحليل  عليها

 

محمد:    ((1 مندور،  الثالثة،  ينظر:  الحلقة  شوقي:  بعد  المصري  نهضة مصر، ص الشعر  دار  ،  32القاهرة: 
، الدر البيضاء، دار  1ترجمة: د. محمد الولي ومحمد العمري، طبنية اللغة الشعرية،  ، جان:  وكوهن

المغرب،   ص1986توبقال:  والصايغ124م،  وجدان،  العربي  ،  ،  الشعر  في  االستعارية  الصورة 
 . 151صالحديث: رؤية بالغية لشعرية األخطل الصغير، 

النقد األدبي الحديث،  هالل، ، وينظر: 46ص المعاصر،الرمز والرمزية في الشعر محمد فتوح، أحمد،  ((2
 . 395ص

،  87، ص 1985،  1علوش، سعيد، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  ((3
تراسل الحواس في القصيدة الدرامية، في الشعر العربي المعاصر في    إسماعيل،شريف محمد  وانظر:  

 . 13مصر، ص
،  2، ط1تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، جالزهرة،  ه(:  297صبهاني، أبو بكر محمد بن داود )ت  ينظر: األ  ((4

المنار،   مطبعة  ص1985الزرقاء:  و 154-146م،  )ت  ،  أحمد  بن  السّري  كتاب (:  ه362الّرفاء، 
، بغداد: دار الرسالة،  1، تحقيق: د. حبي  حسين الحسيني، طالمحب والمحبوب والمشموم والمشروب

)ت  ،  158-151، صم1982 هالل،  أبو  الصناعتينهل(:  395العسكري،  والشعر،   ،كتاب  الكتابة 
،  268، ص 1986تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت،  

)ت  القاسم،  أبو  الصيرفي،  االقتضاب،  هل(،  542ابن  قصابكتاب  وليد  المانع، تحقيق  عبدالعزيز   ،
والقاشاني، عبد الرزاّ بن أحمد )ت   ، 230-226، ص1982اللغة العربية، دمشق،    مطبوعات مجمع

الفارض،    ه(:730 ابن  تائية  شرح  الّدر:  نظم  لمعاني  الغّر  الوجوه  فريد  كشف  أحمد  د.  تحقيق: 
ط العلمية1المزيدي،  الكت   دار  بيروت:  ص 2005،  ،  )ت  249م،  الدين  شهاب  والخفاجي،   ،

، القاهرة: عيسى البابي 1ط، د. عبد الفتاح الحلو تحقيق:رة الحياة الدنيا،  ريحانة األلبا وزهه(: 1069
والوصيفي،  177-176م، ص1967  ،الحلبي القديم،؛  العربي  الشعر  في  الحواس    . 17ص  تراسل 

،  2، طاإلعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن الكريماللبيدي حسين:  و   ،الهاللي، صادّ
، أسلوبية االنزياح في القرآن الكريمالخرشة، أحمد:  ،  13، صهل1421ي، مكة،  رابطة العالم اإلسالم

إبراهيم، صاح  اليل: التراسل في الشعر ،  89، ص2014، األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان،  1ط
رمضان، أحمد: "بالغة تراسل الحواس  ،  1994( حزيران  8،  6،7العربي القديم، مجلة أقالم، األعداد ) 

القرآن   تطبيقية"،  في  نماذج  اإلنسانيةالكريم:  للعلوم  تكريت  جامعة  العدد  مجلة  ال،اني، 1،  كانون   ،
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 ثانيًا: المحور اإلجرائي: ظاهرة الّتراسل الحّسي في شعر ابن زيدون 

عرّية البلارزة فلي  واهر الشلّ أشار بعم الّدارسين المحدثين إللى أّن ظلاهرة تراسلل الحلواس تم،لّل إحلدى الظلّ

بعادهللا الفنيللة والموضللوعية، وقللد ذكللروا بعضللًا مللن ديللوان ابللن زيللدون، تسللتحّق الوقللوف عنللدها ودراسللتها، وتجليللة أ

ا يخلتلا  األم،لة اّلتي تمّ،ل تلك الّظاهرة، ثلم قلاموا بتحليلهلا، والوقلوف عنلد آثارهلا فلي اللق معلان  جديلدة ومعبلّرة عملّ

 .(2)في ذات الّشاعر من مشاعر وأحاسي 

اهر   ة، وتجليللة مفاصلللها األساسللّية، وقللد جللاءت هللذه الّدراسللة اسللتكمااًل لتلللك الجهللود فللي دراسللة تلللك الظللّ

وتقديم تحليالت وافية ودقيقة لنماذج شعرية ذات عالقة، وبيان أثرها في تشكيل ّصور فنّية لها أبعاد دالليلّة جديلدة 

 تنسجم مع الواقع الّنفسي واالنفعالي لدى الّشاعر، وتؤّثر في المتلّقي. 

مع والبصر حاستي الّتبادل بين  السَّ

 :(3)ادحًا أبا الحزم بن جهوريقول ابن زيدون م

ي ن  َأَدبللللللللللللللللِّ ِّّ مللللللللللللللللِّ ا ى اآلفللللللللللللللللَ يَن َرفم َعلللللللللللللللللَ  َأحللللللللللللللللِّ

بًا لللللللللللللللللللللل ن  َنسللللللللللللللللللللَ ل إاّل َتكلللللللللللللللللللل   لَوسلللللللللللللللللللليلْة َسَبباللللللللللللللللللللً

لْ  ن ه  َم،لللللللللللللللللللللَ سللللللللللللللللللللل  اء  ح  ن  َثنلللللللللللللللللللللَ ائِّن  ملللللللللللللللللللللِّ  َوبلللللللللللللللللللللَ

ه   ى َنَوافِّحللللللللللللللللل  فلللللللللللللللللَ َف ال َتخ  ح  َدع  الصللللللللللللللللل  َتو   ي سللللللللللللللللل 

 

رِّ   انِّع  ال،ممللللللللللللللللللللَ اه  يلللللللللللللللللللَ ْس لللللللللللللللللللله  َجنللللللللللللللللللللَ ر   غلللللللللللللللللللَ

فَ  َداد  صللللللللللَ َو الللللللللللوِّ َدرِّ َفهلللللللللل  ا كللللللللللَ رِّ مللللللللللَ ن َغيلللللللللل   ا مللللللللللِّ

َررِّ  م  الطللللللللللللل  لللللللللللللَ ه  م ع  نلللللللللللل  نِّ مِّ ي  الَمَحاسللللللللللللِّ  (4)َوشلللللللللللل 

َررِّ  ي الصللللللللللللل  كِّ فلللللللللللللِّ يمِّ المِّسللللللللللللل  اَء َنسلللللللللللللِّ  إاّل َافلللللللللللللَ

 

 

"، مجلة العربية  تراسل الحواس في شعر ابن حمديس الصقّليالياسين، إبراهيم: "،  16-1، ص م2007
 . 189صم 2017، 35، السنة 140للعلوم اإلنسانية، جامعة الكوي ، العدد  

 . 226اسم، كتاب االقتضاب، صابن الصيرفي أبو الق ((1
الوصيفي،    ((2 القديمينظر:  العربي  الشعر  في  الحواس  شو   95، صتراسل  ستة  أورد  حي   بعدها،  هد  ا وما 

عميقة   تحليالت  لها  وقّدم  الدراسةشعرية،  هذه  منها  يون :  أفادت  وشنوان،  ابن ،  شعر  في  اللون 
العلمي والدر زيدون  البح   اليرموك، عمادة  العليا، منشورات جامعة  -109، ص 1999إربد،  ،  اسات 
 .عرية مع تعليقات بسيطة على بعضها، حي  أورد عددًا من الشوهد الش117

شرح وتحقيق: علي عبد  ديوان ابن زيدون ورسائله،    ه(،493)ت    أحمد بن عبد هللا المخزومي،  ابن زيدون   ((3
البابطين لإلبداع الشعري، الك م،  2004وي ، الطبعة ال،ال،ة،  العظيم، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 

 . 343ص
 بائن: فائق بالحسن والزينة، والوشي: ال،وب الملون المنقوش، والطرر األ"راف.  ((4
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فالّشاعر ي صّور أدبه وما فيه من مدح وثناء البن جهور بالغرس الجميل، الذي "اب جنلاه، وأينلع ثملره، 

"، وبلال، رِّ انع  ال،مملَ اه  يلَ ْس لله  َجنلَ نِّ "َغر  ي  الَمَحاسلِّ ّرزت أ"رافله فجملل منظلره، وحسلن مظهلره "َوشل  وب المللّون، اللذي "ل 

يمِّ ال اَء َنسلِّ ه  إاّل َافلَ ى َنَوافِّحل  فلَ "، وبالمسك الفواح، الذي انتشر عطره، ولم تختفِّ رائحته "ال َتخ  َلم  الطمَرزِّ كِّ مِّن ه  م ع  مِّسل 

"، وهو بذلك ي بادل بين أربع حواس هي:  َررِّ ، والبصر، والّشم؛ فيصير أدبه/ ثناؤه  للممدوح فِّي الص  الّسمع، والّذّو

ًا كللالّ،وب المطللّرز، ومشللمومًا كالمسللك الفللّواح، وغايتلله مللن ذلللك أن يفخللر بنفسلله وأدبلله  متللذّوقًا كللالّ،مر اليللانع، ومرئيللّ

 من االل مدح ابن جهور. 

ورة يسللت،ير شللبكة مللن اإلحس اسللات المرتبطللة بكللّل حاسللة، إنم إشللراك أك،للر مللن حاسللة فللي رسللم هللذه الصللّ

فتنصهر مع بعضها في بوتقة واحدة؛ لتخلق صلورة جديلدة مبتكلرة. وهلذا ملا عبلّر عنله جلان كلوهن بقولله: "تجلاوب 

ت  حسللّية مختلفللة" جالِّّ . وهنللا نجللد إحساسللًا مسللموعًا يتجللاوب مللع (1)الحللواس، أي تللداعي إحساسللات منتميللة إلللى سللِّ

حساس الذوقي تارة أارى في صورة مرّكبة عميقة تلتغي فيها الفواصل بين اإلحساس المرئي والشّمي تارة، ومع اإل

 الحواس المختلفة فتتراسل وتتجاوب؛ وهذا ما عّمق الّصورة، وأكسبها أبعادًا رمزّية إيحائّية بارعة.   

  :(2)ويقول في رسالة مسهبة إلى المظّفر بن األفط  أمير بطليوس

و  قللللللللللللللللللللللللل  م  الع  كرَِّك َنظللللللللللللللللللللللللل  نلللللللللللللللللللللللللدي لِّشللللللللللللللللللللللللل   دِّ َوعِّ

َبابِّ   َد الشللللللللللللللللللللللللللللم ر  رَِّك بلللللللللللللللللللللللللللل  لَفخ  د  لللللللللللللللللللللللللللللِّ  ت جللللللللللللللللللللللللللللِّ

 

َؤم    ا ال للللللللللللللللللللللللللللي  التللللللللللللللللللللللللللل  ق  فِّيهلللللللللللللللللللللللللللَ  َتَناسلللللللللللللللللللللللللللَ

َرم   َد الهللللللللللللللللللللللللللَ ر  لر  بلللللللللللللللللللللللللل  هلللللللللللللللللللللللللل  بَِّ  الدم  إذا لللللللللللللللللللللللللللَ

 

ة لشلكره ده عللى هيدلة قلالدة منظوملة ملن اللّدر ال،ملين،  /فهو يرسلم صلورة فنيلّ إ"رائله فلي المملدوح، ويجسلّ

َد  والجواهر الفريدة، وال لئ اليتيمة المنسّقة " تارًة، وعلى شكل ثوب مطّرز مخّطط أنيق تارة أالرى " بل ر  "نظم الع ق ودِّ

م ي بللين السللّ "، معتمللدًا علللى  الّتراسللل الحسللّ َبابِّ شلليء مسللموع معنللوي  ع والبصللر، فيصللير إ"للراؤه/ شللكره وهللوالشللم

يع سللبكه، ولطيللف لللك اإل"راء/ال،نللاء، وبللدئيللان محسوسللان؛ وذلللك ليظهللر جمللال ذقللالدة، أو ثوبللًا، وهمللا شلليدان مر 

 تناسقه، وحسن صياغته.

 

 

 . 124، ص، بنية اللغة الشعريةكوهن ((1
 . 476ص، ديوان ابن زيدون ورسائله، ابن زيدون  ((2
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 :(1)ويقول مجيبًا الوزير أبا بكر بن القصيرة على أبيات أرسلها له

لتِّي قللللللللللللللللللللَ ن  مِّ لدم مللللللللللللللللللللِّ َتبللللللللللللللللللللِّ يِّّدِّي الم س  ا سللللللللللللللللللللَ  يللللللللللللللللللللَ

ه     ملللللللللللللللللللللللللللل  د  زِّيللللللللللللللللللللللللللللَن َناظِّ قلللللللللللللللللللللللللللل  انَي العِّ  َوافللللللللللللللللللللللللللللَ

لياً  يَع م ن تَلقللللللللللللللللللللللللللللللَ دِّ َ  فيللللللللللللللللللللللللللللللهِّ البللللللللللللللللللللللللللللللَ  َبَ،،لللللللللللللللللللللللللللللل 

 

له    اَب َسعلللللللللللللللللللللَ سلللللللللللللللللللللَ ة  َفاتلللللللللللللللللللللَ ِّ الحِّ طلللللللللللللللللللللم  (2)بِّخِّ

له   ْث َصَنعلللللللللللللللللللللللللَ ادِّ ي  ال َراَع حلللللللللللللللللللللللللَ  (3)َوالَوشللللللللللللللللللللللللل 

له   ا قَِّطعلللللللللللللللَ بلللللللللللللللَ اِّ إذ  بلللللللللللللللَ م فلللللللللللللللي الر  و   كلللللللللللللللالرم

 

، والتشبيه تارة أارى "كلالّروا"؛ لي ماثلل  فالّشاعر يرسم صورة فنّية تقوم على االستعارة تارة "وافاني العقد 

مع فيهللا بللين قصلليدة أبللي بكللر مللن جهللة، والعقللد والللّروا مللن جهللة أاللرى، معتمللد ًا علللى الّتراسللل بللين حاسللتي السللم

ي أّن شللعر صللاحبه مللنّظم  د للم تلقللّ عر" مرئيللًا وهللو "العقللد" و  "الللّروا"؛ لي ؤكللّ والبصللر، فيجعللل المسللموع وهللو "الشللّ

د بللللديع كالعقلللد، أو الللللّروا متعلللّدد األلللللوان واألشلللكال والعطللللور. مع والبصللللر،  منضلللّ وبلللذلك امتزجلللل  حاسلللتا السللللّ

كل باإلضافة لحاسة الّشم   في بناء الصورة؛ لت ظهلر مالملح الجملال فلي شلعر أبلي بكلر، اللذي جملع بلين جملال الشلّ

مع والبصللر مللن أهللم وسللائل تللذّوّ الجمللال، وهمللا منفللذان إلللى  وجمللال الجللوهر. هللذا إذا مللا علمنللا أّن حاسللتي "السللّ

 .(4)القل "

 :(5)وم،له قوله مناجيًا أبا القاسم بن رفق

اسِّ دِّ  "للللللللللللللللَ ت َن القِّر  اَج َلفلللللللللللللللل    َواكلللللللللللللللل    مللللللللللللللللَ  يبللللللللللللللللَ

ك  الللللللللللللللللللللد    َدائِّع  ال َيشلللللللللللللللللللل  ن  بللللللللللللللللللللَ َرْر مللللللللللللللللللللِّ  غلللللللللللللللللللل 

 

رِّ   يم  َوَن،لللللللللللللللللللل  ن  َنظللللللللللللللللللللِّ َر مللللللللللللللللللللِّ ر  الفِّكلللللللللللللللللللل   َيب هللللللللللللللللللللَ

د  د رِّ  ا َقالئللللللللللللللللللللللللللللِّ ي َأنمهللللللللللللللللللللللللللللَ  لللللللللللللللللللللللللللللَدهر  فللللللللللللللللللللللللللللِّ

 

بك، الدقيقلة اللنظم،  فابن زيدون يرسم صورة تشبيهّية لقصائده، وي ماثل بينهلا وبلين قالئلد اللدّر البديعلة السلّ

مع والبصللر؛ فيصللبح المسللموع  أو المقللروء وهللي "قصللائده المبدعللة" معتمللدًا علللى نظريللة ال ي بللين السللّ ّتراسللل الحسللّ

 شيدًا مرئيًا وهي "قالئد الّدر"؛ لي ظهر دقيق نظمها، وحسن إبداعها، وجمال بنائها.

 

 . 279ص، ، ديوان ابن زيدون ورسائلهابن زيدون  ((1
 والخطة: األرا التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك. المقة: الحّ ، ((2
 رجل صنع اليدين: حاذّ، وصنع اللسان: بليغ. ((3
 . 8رمضان، "بالغة تراسل الحواس في القرآن الكريم: ص ((4
 . 318ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((5



 م2021( 7) اجملدل (1ق )ملح راسات العلياعن عامدة البحث العلميم والم ة تصدر جمةل علمية حمكم ،  للبحوثجمةل جامعة احلسني بن طالل  

244 

 

   :(1)ويقول

َوةً  ادِّف  َالللللللللللللللل  ل  أ صلللللللللللللللَ رِّي هلللللللللللللللَ ع  َ  شلللللللللللللللِّ  أال َليللللللللللللللل 

َباَبتِّ  ك و صلللللللللللللللَ هِّ َأشللللللللللللللل  ملللللللللللللللًا فِّيللللللللللللللل  ى هللا  َيو   ي  َرعلللللللللللللللَ

 

د    ا َواجللللللللللللِّ ا َأنللللللللللللَ َم مللللللللللللَ ك و َبعلللللللللللل  ، َفَأشلللللللللللل  َدي كِّ  للللللللللللَ

َواهِّد   م وعِّ شللللللللللللللللللللللَ ي بالللللللللللللللللللللللد  ان  َعي نللللللللللللللللللللللِّ فللللللللللللللللللللللَ  َوَأج 

 

؛ كلي يشلكو لهلا ملا بله  فهو يخا"ل  المحبوبلة متسلائاًل بلألم وحرقلة علن موعلد للقلاء معهلا فلي مكلان الال 

، اللللذين ستفضللحهما عيونلله الباكيللة؛ ّو ه وشللوقه بسللب  لدرجللة أنّ  مللن لوعللة الحللّ  وحللرارة الشللّ هللا سللترى بعينيهللا حبللّ

وهنلا تصلير عيلون  الّدموع الغزيرة، التي ستنهمر لحظة الّلقاء، وكأّنها أفلواه تنطلق ملن شلّدة صلبابته، وحلرارة شلوقه.

ر عللن شللوقه. اعر/ دموعلله فمللًا يشللهد علللى حبلله، وي عبللّ ورة علللى االنزيللاح الللوارد فللي قوللله:  الشللّ وترتكللز هللذه الصللّ

َفان  َعي نِّ " م وعِّ َشَواهِّد  َوَأج   "؛ إذ أسند الّشاعر فعل الّنطق للعين، فصارت لسانًا نا"قًا شاهدًا عّما بدااله.  ي بالد 

  :(2)ويقول في إحدى مقدماته الغزلّية

َنْن  ْة عللللللللللللللللللَ ظللللللللللللللللللَ ه  َلح  َنى َفَجَنتلللللللللللللللللل  ا الضللللللللللللللللللم  أمللللللللللللللللللم

ي   كِّ بلللللللِّ فلللللللِّ يِّ َ"ر  ن  َوحللللللل  َوى ملللللللِّ ى الهلللللللَ نلللللللَ مللللللل    َمع   َفهِّ

 

ا واللللللللللللللللرمَدى   َدرِّ َكَأنمهلللللللللللللللَ ى قلللللللللللللللَ اَءا َعللللللللللللللللَ  (3)جلللللللللللللللَ

َورِّ  َن الحللللللللللللللللللللللَ هللللللللللللللللللللللوْم مللللللللللللللللللللللِّ واَر َلَمف   إنم الحللللللللللللللللللللللِّ

 

فِّك لي" القائم فهو يرسم صورة فنّية تقوم على االنزياح الوارد في قوله: " يِّ َ"ر  َنى الَهَوى مِّن  َوح  م    َمع  َفهِّ

اعر فعللل الحللدي   للعللين، ويجعلهللا مع؛ إذ يسللند الشللّ ي بللين البصللر والسللّ لسللانًا كاشللفًا لمعنللى  علللى الّتراسللل الحسللّ

اعر ابيللر بفهللم هللذا الحللدي  الشلليِّّق  الهللوى، ولللواعا الصللدر؛ إذ إنم ""للرف المحبوبللة يللوحي بحللدي  الهللوى، والشللّ

الذي ينبع  من َحور العين، فالمسألة تعدمت اإلابار بالعين أو حدي،ها إلى الحوار المتبادل بين حبيبلين وفهلم هلذا 

 .(4)الحوار"

مع والذَّوق  يحاست الّتبادل بين  السَّ

 

 . 213ص  ،، ديوان ابن زيدون ورسائله ابن زيدون  ((1
 . 339-338ص وان ابن زيدون ورسائله،، ديابن زيدون  ((2
 لحظة عنن: نظرة عارضة.  ((3
 . 97، صتراسل الحواس في الشعر العربي القديمالوصيفي،  ((4
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 :(1)يقول ابن زيدون متغّزالً 

نْ  ْق م َحسلللللللللللللللللللم ْب َوَالللللللللللللللللللل  ذ  ْق علللللللللللللللللللَ لللللللللللللللللللل   لللللللللللللللللللله  ا 

ذ ه   ي   َتلللللللللللللللللللللَ دِّ ن  حللللللللللللللللللللَ ي مللللللللللللللللللللِّ سللللللللللللللللللللِّ للِّل  َنف   ي عللللللللللللللللللللَ

 

رِّ   َوةِّ الَخملللللللللل  يلللللللللل ِّ َأو َنشلللللللللل  ر فِّ الطِّّ ْف َكعللللللللللَ ر   َوظللللللللللَ

رِّ  لِّ فللللللللي ع قلللللللل  ِّ الَهجلللللللل  ى والَوصلللللللل  لِّ الم نللللللللَ ،لللللللل   َكمِّ

 

ًا؛ فهلللي حسلللناء فاتنلللة ناعملللة فهلللو ي قلللّدم صلللورة لمحبوبتللله وقلللد جم ًا ومعنويلللّ عللل  الحسلللن ملللن أ"رافللله ماديلللّ

نْ مكحولة العينين، لها هيدة حسنة، وظرف كرائحة الّطي  وللّذة الخمر" ْق م َحسلم فْ  َالل  ر  َوةِّ  وظلَ يل ِّ َأو َنشل  ر فِّ الطِّّ َكعلَ

رِّ  ْب""، تزّينهللا "بللاع جميلللة، وأاللالّ عذبللة الَخملل  ذ  ْق عللَ للل  ل"للله  ا  نفسلله ويؤّملهللا بحللدي  لذيللذ منهللا،  ؛ مللا يجعللله يعلللّ

ي   َتَلذ ه " ت شبه لّذته لّذة الم نى بوصل المحبوبة، والّلقاء بها بعد "ول هجر ي مِّن  َحدِّ  . "ي َعلِّل  َنف سِّ

ة فللي قوللله "  ورة علللى الصللورة الحسللّية الذوقيللّ ْب"، ويعتمللد ابللن زيللدون فللي تشللكيل هللذه الصللّ ذ  ْق عللَ للل  للله  ا 

الّتبادل بين حاستي الّسمع واللّذّو ي غير المحسوس وهو األاالّ مادة متذّوقة لذيذة، وعلى جاعاًل الشيء المعنو 

ي   َتَلذ ه  في قوله " ؛ لي عبلّر علن روعلة كلالم تللك المحبوبلة، "؛ فيجعل ما كلان مسلموعًا "وهلو الحلدي " متلذوقاً مِّن  َحدِّ

 لحاستين ألحادي،ها الّلذيذة، وأاالقها العذبة. ، فتنعك  إحساسات مرّكبة من االل تذّوّ اوسحره، وأثره في نفسه

ل( يك اعر بمحبوبتلله، وتقللديره لهللا، وتعّلقلله إّن الفعللل )ي علللّ شللف عللن صللورة ت فصللح عللن مللدى إعجللاب الشللّ

بها؛ "فاالرتواء من الّشراب الّلذيذ أتى مقاباًل للوصل بعد الهجر، وكأّن فراّ المحبوبة ي عادل حالة الظممأ، والوصل 

مع واللّذّو فلي بنلاء هلذه (2)االرتواء اللذي تللّذه نفسله ويطيل  لله قلبله"منها هو  د أّن "إشلراك حاسلتي السلّ . وهلذا ي ؤكلّ

ه اسلت،ارة شلبكة ملن اإلحساسلات المرتبطلة بكلّل  الّصورة ال يعنلي مجلرد إيلراد األلفلام الم عبلّرة علن الحاسلتين، بلل إنلّ

 .(3)المتجّددة" حاسة، وهي تنصهر جميعًا كي تخلق الّصورة االستعارّية

 :(4)ويقول مادحًا أبا الحزم بن جهور

ا َورِّّي" َفَطاَلملللللللللللللللللللللللللللللللللَ ار  "الَجهللللللللللللللللللللللللللللللللل   هللا  جلللللللللللللللللللللللللللللللللَ

َعةْ  م  ي سللللللللللللللللللللللللللللل  اعِّ ْك َدَرى أنم الَمسلللللللللللللللللللللللللللللَ  َمللللللللللللللللللللللللللللللِّ

ارعِّ   ه  بِّقللللللللللللللَ نلللللللللللللل  لرِّ مِّ هلللللللللللللل  لاة  الدم  (1)م نِّيللللللللللللللَ   َصفللللللللللللللَ

امِّعِّ  ه  للسلللللللللللللللللللللللم ي،لللللللللللللللللللللل  اَب َحدِّ َعى َفطللللللللللللللللللللللَ  َفسللللللللللللللللللللللَ

 

 . 141ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((1
 . 128، ص، تراسل الحواس في الشعر العربي القديمالوصيفي ((2
 . 151ص لعربي الحديث: رؤية بالغية لشعرية األخطل الصغير،الصورة االستعارية في الشعر االصايغ،   ((3
 . 464ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((4
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مَ  ي  َتَبسلللللللللللللللللم ر  الَجنلللللللللللللللللِّ َيْم هلللللللللللللللللَي الزمهللللللللللللللللل      شلللللللللللللللللِّ
 

اتعِّ   حاءِّ الملللللللللللللَ ائِّم  فلللللللللللللي الضلللللللللللللم ه  الَكملللللللللللللَ  (2)عنلللللللللللل 
 

اعر يرسللم صللورة لممدوحلله األثيللر ابللن جهللور، ي ظهللر فيهللا قّوتلله، اّلتللي ابتليلل  صللخور الللّدهر منهللا  فالشللّ

َعى  دث "َفسلَ امع والمتحلّ "، كما ي ظهر مساعَيه الطّيبة، اّلتي يسلتلّذها السلّ ه رِّ مِّن ه  بَِّقارعِّ ي،ل ه  "م نَِّي   َصفاة  الدم اَب َحدِّ َفطلَ

"، معتملدًا  ي  ر  الَجنلِّ َيْم هلَي الزمهل  ًا "شلِّ "، ويظهر أيضلًا اصلاله الحميلدة، اّلتلي ت شلبه الّزهلور جملااًل وعطلرًا وجنيلّ امِّعِّ للسم

؛ إذ يجعلل الكلالم علن مسلاعيه، وهلو شليء مسلموع شلرابًا "يبلًا،  مع واللذمّو في إبرازها على المزج بين حاستي السلم

ي بحلالوة وهو شيء متذ ّوّ، وهذا المزج بينهما ي عّبر عن لّذة الحلدي  علن مسلاعي المملدوح، وأثلره فلي نفل  المتلقلّ

 ما يدفعه لحّبه واالقتراب منه.  و"عم  

ة(،  مّية الّذوقيلّ كما يعتمد ابن زيدون في إبراز صورة ممدوحه على الّصورة الحسّية المرّكبلة )البصلرّية الشلّ

"؛ في شلّبه "بلاع المملدوح واصلاله، وهلي شليء معنلوي بلالّزهور اّلتي تقوم على التشبيه تلار  ي  ر  الَجنلِّ َيْم هلَي الزمهل  ة "شلِّ

"؛ إذ يجعلل  اتعِّ حاءِّ الملَ ائِّم  فلي الضلم ه  الَكملَ م  عنل  الجميلة المعّطرة الطّيبة اليانعة، وعلى التشخيص تلارة أالرى "تبسلّ

ًا يبتسللم عنهللا وي ورة الكمللائم التللي تغلللف الّزهللور إنسللانًا حيللّ كشللفها فيظهللر بهاؤهللا، ويفللوح شللذاها؛ وهللذا مللا يمللنح الصللّ

 قّوة، وي كسبها عمقا داللّيًا. وقد امتزج  فيها الوظائف المعنوية بين الحواس.

 :(3)ويقول مهّندًا المعتمد بن عّباد بالّظفر في بعم الحروب

لؤَسه "  ر  أكلللللللللللللللللللللللللل  اقِّيَنا: "ي حللللللللللللللللللللللللللِّ ل  لِّسللللللللللللللللللللللللللَ  قلللللللللللللللللللللللللل 

رْ  كللللللللللللللللللللللللللللللَ ه  ذِّ ْر َجَنتلللللللللللللللللللللللللللللل  ك  ب َنا سلللللللللللللللللللللللللللللل   َحسلللللللللللللللللللللللللللللل 

 

 " َع اللللللللللللللللللللَوَتر  ل  َقطللللللللللللللللللل  نَِّنا: "َيصلللللللللللللللللللِّ  (4)َولِّشلللللللللللللللللللادِّ

َكر   ي السللللللللللللللم نلللللللللللللِّ ر  الللللللللللللللذي يج  ك  ه  السللللللللللللل  ونلللللللللللللَ  (5)د 

 

َكرِّ الممدوح الّطّيبة ولّذة الخملرة، معتملدًا فلي إبرازهلا عللى الّتراسلل  فهو يرسم صورة فنّية ي ماثل فيها بين ذِّ

؛  مع والللّذّو َكر/ األعلللى المسللموع "اللل يفي ضللفبللين حاسللتي السللّ عللن بللذلك كر"؛ لي عبللّر ّ "السلل  " صللفة المتللذوّ حاديلل ذِّّ

 

 مني : ابتلي ، والصفاة: الحجر العريم األمل ، وقارع: ضارب. ((1
 المرتفع. شيم: "باع، والجنّي: اليانع، والكمائم: وعاء الطلع، وما تغلف الزهور، والضحاء: النهار، الماتع: ((2
 . 553ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((3
 يحر أكؤسه: يرجعها، ويبعدها. ((4
كر: الخمرة المستخرجة من التمر. ((5  السم
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َكرِّ روعللة  ذاكر عللن الممللدوح والحللدي  عللن  فللي نفسلله ا، وأثرهللاوسللحره تلللك الللذِّّ امعين، ويصللبح التللّ وفللي نفللوس السللّ

اربين، كر فلي نفلوس الشلّ السل   نفوذ لمستمعينبسرعة في أعماّ ا ينفذشرابًا /امرًا  لذيذًا، شمائله في مجال  األن  

كر فيهلا؛ أي إّن وسلهم تلأثير هلذا الحلدي  فلي نفف  ،سكرًا وانتشلاءً   واالمزيد منه؛ ليزداد  ون لبفيط رِّ يشلبه تلأثير السل  كلَ ذِّ

 .راببم،ابة اإلسكار من الشّ  لذمةمن ال الممدوح

اعر بلالطعم الم سلكر؛ فكلالم النلماس  وهذا الّتبادل بين الحاستين ي عّبر عن لّذة الحدي ، وأثره فلي نفل  الشلّ

مع أو  عن ممدوحه وفضائله ي سكره لسحره وعذوبته، وهذا أمر مألوف في االستعمال؛ ألّن الّذّو جن  لحاسة السلّ

، في قلال حلدي  حللو وعلذب ومسلكر، وي قلال أيضلًا ذقل  الكلالم، وذقل  (1)كالجن  كما يقول عبد اللطيلف البغلدادي

 ، و"اب الحدي  ولّذ النغم.الّنغم

 :(2)هورويقول في مدح الوزير ابن ج

ا ل َوَة الظلللللللللللللللللللللللللللللم ل ت ه  سلللللللللللللللللللللللللللللَ سلللللللللللللللللللللللللللللَ اْء َأر   َوَثنلللللللللللللللللللللللللللللَ

ل  ل ِّ وال َفخلللللللللللللللللللللللل  ة  الَجلِّيلللللللللللللللللللللللل  َو َري حانللللللللللللللللللللللللَ  َفهلللللللللللللللللللللللل 

 

يمِّ   قِّهِّ َوَلهلللللللللللللللللللَو الم قلللللللللللللللللللِّ و  ن  شلللللللللللللللللللَ نِّ علللللللللللللللللللَ  علللللللللللللللللللِّ

ديمِّ  أ سِّ النللللللللللللللللللللللللللم َزاج  كللللللللللللللللللللللللللَ  َر وفيللللللللللللللللللللللللللهِّ مللللللللللللللللللللللللللِّ

 

، في ضللفي علللى  م، والللّذّو مع، والشللّ ة ي بللادل فيهللا بللين ثللالث حللواس هللي: السللّ اعر يرسللم صللورة فنيللّ فالشللّ

ر عللن عطللر ثنائلله ال ديمِّ"؛ لي عبللّ َزاج  كللأسِّ النللم مسللموع "الّ،نللاء" /المللديح صللفة المرئللي المشللموم "ريحانللة"، والمتللذّوّ "مللِّ

لممدوحه وعذوبته، وأثره في نفوس الّسامعين؛ فيصبح ثناؤه/مدحه في ظّل الّصورة ريحانة الجلساء يتسلامرون بهلا، 

 ّغل بسرعة في أعماقهم وفي نفوسهم. ومزاج لكؤوس الن دماء يستلّذون سماعها، فتتو 

م حاستي الّتبادل بين مع والشَّ  السَّ

 :(3)يقول ابن زيدون في مدح أبي الوليد بن جهور وقومه

ي ا َأَمللللللللللللللللللِّ ى َراَدهلللللللللللللللللَ ملللللللللللللللللَ َك ن ع  َم   للللللللللللللللللَ دم ع    َتقلللللللللللللللللَ انِّ م ن َتجللللللللللللللَ َو لإلن سللللللللللللللَ ي َجانللللللللللللللِّ   هلللللللللللللل   (1)فللللللللللللللِّ

 

تحقيق: بول غليونجي، وسعيد عيدة، مقالتان في الحواس ومسائل طبيعية،  ينظر: البغدادي، عبد اللطيف:    ((1
الكوي ،   حكومة  مطبعة  حمدي  87م، ص1972الكوي :  ابن  شعر  في  الحواس  تراسل  الياسين،   ،

 . 207الصقلي، ص
 . 362ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((2
 . 380-379ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((3
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ا هلللللللللللللللَ ي َمَواقِّعِّ رِّي فلللللللللللللللِّ ك  ق  شللللللللللللللل  ا َزاَل ي ونلللللللللللللللِّ  ملللللللللللللللَ

هِّ  َمتلللللللللللللِّ يللللللللللللل   " ع  ي "ِّ ضلللللللللللللِّ ّ  وي ر  و ر  كْر يلللللللللللللَ  شللللللللللللل 

دَ  نم العللللللللللللللِّ ا ان َقَطعللللللللللللللَ   ظللللللللللللللَ  ا إذ أََغبللللللللللللللم   أنمهللللللللللللللَ

َدح   ن  مللللللللِّ ت  مللللللللِّ يمر  ا سللللللللَ ر  مللللللللَ اَظه م  َغيلللللللل  ا غللللللللَ  مللللللللَ

 

َرع   ارِّهِّ التلللللللللللللللللل  ق  فللللللللللللللللللي آثللللللللللللللللللَ نِّ ت ونللللللللللللللللللِّ الم ز   كللللللللللللللللللَ

ع   للللللللللللللللللللَ ا اِّ اْت َبي َنهلللللللللللللللللللَ هِّ َنَفحلللللللللللللللللللَ ي َ"يلللللللللللللللللللِّ  فلللللللللللللللللللِّ

ع   رِّ م ن َقطلللللللللللللَ دِّّ الَبحللللللللللللل  اَت لللللللللللللليَ  لِّملللللللللللللَ  (2)َهي هلللللللللللللَ

ي ع   فللللللللِّ ها َكنللللللللَ ائِّكِّ المِّسللللللللكِّ مللللللللن َأن َفاسللللللللِّ  (3)صللللللللَ

 

ل آثلللار ه الّريلللاا فتونلللق ف ذي ت جملللِّّ م ابلللن جهلللور وفضلللائله بلللالمطر، اللللّ ذي ت ظهلللره نِّعلللَ هلللو ي صلللّور شلللكره اللللّ

َرع  " ارِّهِّ التللل  ق  فلللي آثلللَ نِّ ت ونلللِّ الم ز  "، فيصلللير شلللكره / مدائحللله جميلللل المنظلللر، "يلللّ  الملللذاّ، علللذب الّنفحلللات ي  لللي   كلللَ

"  األعداء ائِّكِّ المِّسلكِّ َمتِّهِّ وفلِّي صلَ ي   " ع  ي بلين أربلع حلواس ""ِّ ورة عللى الّتبلادل الحسلّ ، معتملدًا فلي إبلراز هلذه الصلّ

ًا كللالمطر، ومتللذوقًا كللالّ،مر،  كر/ المللديح مرئيللّ م؛ فيصللبح المسللموع وهللو الشللّ ، والشللّ مع، والبصللر، والللّذّو هللي: السللّ

 ومشمومًا كالمسك.  

 :(4)عباد ومدح ابنها ويقول في رثاء أّم المعتضد بن

ا دِّ َكَأنمهللللللللللللللللللللللللللَ اة  الفِّرِّنلللللللللللللللللللللللللل  هللللللللللللللللللللللللللَ ق  م م   َاالئللللللللللللللللللللللللللِّ

َدد    ؤ  يلللللللللللللللللللللللل   سللللللللللللللللللللللللل  ا َأَحادِّ ن هلللللللللللللللللللللللللَ ا مِّ هللللللللللللللللللللللللَ  ت َنافِّح 

َبا  َن الصللللللللللللم َرى ملللللللللللِّ ِّّ َأسللللللللللل  ا ي اآلفللللللللللللَ ل  فلللللللللللِّ  َتَغل غلللللللللللَ

 

لأي َنَعا  نِّ جيلللللللللللللللَد فللللللللللللللللَ ز  اِّ الحللللللللللللللللَ َدائِّق  َرو   (5)حلللللللللللللللَ

ومَعا ا َتضلللللللللللللللَ ن هلللللللللللللللَ كِّ مِّ َ  المِّسللللللللللللللل  ال  َفتِّيللللللللللللللل   َتخلللللللللللللللَ

َهَر  َرَعاَوَأشللللللللللللللل  ارِّ وَأسللللللللللللللل  م  ِّ النمهلللللللللللللللَ ن شلللللللللللللللَ  ملللللللللللللللِّ

 

ة العذبلة واألحاديل  الّطّيبلة عنله ورائحلة  فهو يرسم صورة فنّية ي ماثل فيها بين أالالّ المملدوح ابلن المرثيلّ

؛  مع والللّذّو " صللفة األحاديلل في ضللفى علللى المسللموع "المسللك، معتمللدًا فللي إبرازهللا علللى الّتراسللل بللين حاسللتي السللّ

جمللال أاالقلله، وسللمعته العللا"رة، وشللمائله العذبللة، ويصللبح الحللدي  عللن تلللك عللن بللذلك ر "؛ لي عبللّ كسللم"ال المشللموم

 

 رادها: تقّدمها، ومنتجع: مكان النجعة وهي المرعى.  ((1
 أغّب : تأّارت حينًا.  ((2
 المسك بال،وب: لصق به.صائك: الصق، وكنع  ((3
 . 587ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((4
 أمهى الصانع الشفرة: رققها، والفرند: رونق السيف ووشيه، والحزن: ما غل  من األرا.  ((5
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امعين ك سو فلي نفل هتلأثير فيغلدو ، األاالّ والّشمائل فلي المجلال  مسلكًا متضلّوعاً  أالالّ ّن أ؛ أي مسلكتلأثير الالسلم

 المشمومات.من  المسك نزلةبمالممدوح وشمائله والحدي  الّطّي  عنها 

 :(1)ًا الوزير ابن عبدوس ومنذرًا لهويقول معاتب 

اً  َطلِّع  َناهِّضلللللللللللللللللللَ م  اضللللللللللللللللللل  ن  للللللللللللللللللللي: َأللللللللللللللللللللَ  َأبلللللللللللللللللللِّ

ًة  حلللللللللللللللللللللللَ ي َنف  ن  أَدبلللللللللللللللللللللللِّ ن َ  ملللللللللللللللللللللللِّ م  تلللللللللللللللللللللللَ  َأللللللللللللللللللللللللَ

 

م    ي َمن  َنهلللللللللللللللللللللللللَ رَِّك فلللللللللللللللللللللللللِّ اءِّ بلللللللللللللللللللللللللِّ بلللللللللللللللللللللللللَ  بَِّأع 

ّم  ًا ي فلللللللللللللَ يبلللللللللللللَ َك "ِّ ا المِّسللللللللللللل  ب َ  بِّهلللللللللللللَ  (2)َحسلللللللللللللِّ

 

فللاء اللّذي حصللل بينهملا، مللذّكرًا فهلو ي عاتلل  ابلن عبللدوس عتابلًا مللّرًا، ويسلأله بتعجلل  شلديد عللن سلب  الج

ة عطرهللا  إيللاه بالعالقللة القديمللة التللي كانلل  تجمللع بينهمللا، وبقصللائده اّلتللي كللان يرسلللها للله، وتفللوح منهللا رائحللة زكيللّ

َحًة "كرائحة المسك " مع َأَلم  َتن َ  مِّن  أَدبِّي َنف  ورة عللى نظريلة الّتراسلل بلين حاسلتي السلم ، معتملدًا فلي إبلراز هلذه الصلّ

ة يستنشلقها والشّ  م؛ إذ يصبح أدبه في ظّل الّصورة مسكًا فتيته من،ور، ورذاذه مصبوب، فتتضّوع منه نفحلات عطريلّ

  الّسامع أو القارئ.

 :(3)وم،له قوله مادحًا المعتضد باهلل ومهندًا إّياه بعقد قرانه

ةْ  ح وضللللللللللللللللللللللَ يَحْة َمم  لِّّ َنصللللللللللللللللللللللِّ د  الم قللللللللللللللللللللللِّ  َجهلللللللللللللللللللللل 

اَءه   َأنم َثنلللللللللللللللللللللللللللللَ ل  كلللللللللللللللللللللللللللللَ َتفلللللللللللللللللللللللللللللِّ اء  م ح    َوَثنلللللللللللللللللللللللللللللَ

 

َراَكا  ال إِّشللللللللللللللللللللللل  لا فلللللللللللللللللللللللَ َيهلللللللللللللللللللللللَ دِّ َت م ه  َرد   (4)َأفللللللللللللللللللللللل 

اَكا لِّ صلللللللللللللللللللللللَ ْك بللللللللللللللللللللللأرَدانِّ الَمَحافللللللللللللللللللللللِّ  مِّسلللللللللللللللللللللل 

 

مع والّشم، فيصير المسموع، وهو الّ،ناء  ملادة  فهو يرسم صورة تشبيهّية تقوم على الّتبادل بين حاستي السم

 م.المجتمعات، وفاح في أرجاء محافل الكال أردانمشمومة كأّنها المسك تعّطرت به 

 

 :(5)وقوله

 

 . 609ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((1
 نشي ريحًا "يبة: شّمها وانتشاها، ويفّم: يف  أو يص .  ((2
 . 500-499ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((3
 الّجهد: الطاقة، وَجهد المقل: أقصى ما يستطيعه الضعيف. ((4
 . 614ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((5
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ائِّك م   ت م  بَجفللللللللللللللللللللللَ َرق  ور   أحلللللللللللللللللللللل  ي َجهلللللللللللللللللللللل   َبنللللللللللللللللللللللِّ

 

ق    بلللللللللللللللَ َدائِّحِّ َتع  ال  الملللللللللللللللَ ا بلللللللللللللللَ مِّيري فملللللللللللللللَ  ضللللللللللللللَ

 

 وهنا تتحّول المدائح إلى مادة عطرّية تعبق بها المجال .

 :(1)ويقول مجيبًا أبا العطاف بن حي على أبيات أرسلها له

َررِّ  ائِّ ِّ الللللللللللللللللللللللللللللد  ن  َنفللللللللللللللللللللللللللللَ َتنِّي مللللللللللللللللللللللللللللِّ د   َأفللللللللللللللللللللللللللللَ

ظللللللللللللللللللللللللللللَ  ن  َلف  املللللللللللللللللللللللللللِّ يَرَتهللللللللللللللللللللللللللللَ  ة  َقاَرنللللللللللللللللللللللللللللَ   َنظِّ

ه   ْر َبَدائِّعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ا"ِّ َدَعَها اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَ  َأبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

  ْ ه  َنفلللللللللللللللللللللَ َرى للللللللللللللللللللللَ ا سلللللللللللللللللللللَ ملللللللللللللللللللللَ ر  َمه  طلللللللللللللللللللللَ  أَع 

 

رِّ   َوائِّص  الفِّكللللللللللللللللللللللللللَ ه  غللللللللللللللللللللللللللَ ا َأب َرَزتلللللللللللللللللللللللللل   مللللللللللللللللللللللللللَ

َورِّ  ونِّ لِّلحلللللللللللللللللللللللللللَ فللللللللللللللللللللللللللل  مِّ الج  ق  َراَن سللللللللللللللللللللللللللل   قللللللللللللللللللللللللللِّ

رِّ  َة الَخطللللللللللللللللَ اَزت  َجاللللللللللللللللللَ مِّ حللللللللللللللللَ ي الللللللللللللللللنمظ   فللللللللللللللللِّ

َحرِّ  ي السللللللللللللللم اِّ رّم فللللللللللللللِّ و  ن  َنفللللللللللللللَ ِّ الللللللللللللللرم  مللللللللللللللِّ

 

زيدون يرسم صورة تشخيصّية للقصيدة، ويراها عللى هيدلة فتلاة جميللة جّذابلة علا"رة تنلاف  قريناتهلا فابن  

ة؛   بجمالها وسحرها حر أبلدعها شلاعر يسلّح الا"ره بالنفحلات العطريلّ ورائحتها، اّلتي تشلبه رائحلة اللّروا وقل  السلّ

مع والشللّم؛ فيجعللل المسللموع وهللو  ة الّتراسللل معتمللدًا علللى الّتوافللق بللين حاسللتي السللم عر مللادة مشللمومًة وفقللًا لنظريللّ الشللّ

 الحّسي.

 :(2)ويقول

ي م  دوَن إياتِّهلللللللللللللللللللا ّم ال لللللللللللللللللللَ م    َر ا الشلللللللللللللللللللم  َفملللللللللللللللللللَ

ور كِّ واضلللللللللللللللللللْح  رتِّ  نللللللللللللللللللل  ى ز   قعيلللللللللللللللللللَدكِّ  أنلللللللللللللللللللم

 

ف      (3)سللللللللللللوى مللللللللللللا أرى ذاك الجبللللللللللللين  الم َنصللللللللللللم

ف   جللللللللللللللللللللِّ كِّ م ر  اْم َوَحل يلللللللللللللللللللل  ر كِّ َنمللللللللللللللللللللم طلللللللللللللللللللل   (4)َوعِّ

 

ّم، وترتكلز عللى عنصلر التشلخيص؛ إذ  فهو يرسم صورة فنّية تقوم على مع والشلّ الّتراسل بين حاسلتي السلّ

ي صّور الّشاعر )العطر( وهو مادة شمّية محسوسة إنسانًا نّماما يك،ر الكالم عن أوصاف تلك المحبوبة وجمالياتهلا 

م نللراه هنللا ك، ورة غريبللة مدهشللة؛ "فللالعطر الللذي يلل درك بحاسللة الشللّ ّم وأاالقهللا العللا"رة، فتبللدو الصللّ يللر الكللالم ومللن ثللَ

 

 . 275ص  ،، ديوان ابن زيدون ورسائله ابن زيدون  ((1
 . 528-527ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((2
 لشم : حسنها ونورها، الجبين المنصف، الذي يعلوه الخمار.أياة ا ((3
 النم: رفع الحدي  على وجه اإلشاعة واإلفساد، رجف: تحرك واضطرب. ((4
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ذي يجعللل العطللر يللتكّلم فوحللًا هللو رائحللة  اعر، فالللّ مع، وكللالم العطللر ذو داللللة نفسللّية تّتصللل بالشللّ يلل درك بحاسللة السللّ

اعر ال يشللّم رائحللة بقللدر مللا يشللعر بفللوح محبوبتلله و"يلل  رائحتهللا، كمللا أّن العطللر  المحبوبللة المعطللرة أصللاًل، فالشللّ

 . (1)لعطر المادي اّلذي تعرفه"الفّواح هنا عطر معنوي يختلف عن ا

 البصر والّلمسحاستي الّتبادل بين 

 :(2)يقول ابن زيدون في إحدى مقّدماته الغزلّية

اكِّ  لا َعي نلللللللللللللللللللللللللللللَ ير هلللللللللللللللللللللللللللللَ َدامِّ ت دِّ ا لِّلمللللللللللللللللللللللللللللل   ملللللللللللللللللللللللللللللَ

الَفها  قيكِّ سلللللللللللللللللللللللل  اّل َمَزجلللللللللللللللللللللللل  ِّ لَِّعاشللللللللللللللللللللللللِّ  هللللللللللللللللللللللللَ

 

اكِّ   فلللللللللللللَ ط  َبا عِّ رِّ الصلللللللللللللِّّ ك  ي سللللللللللللل  يلللللللللللللل  فلللللللللللللِّ  (3)َفَيمِّ

ذ بِّ  كِّ أو بِّعللللللللللللللللللَ رودِّ َظلمللللللللللللللللللِّ اكِّ  بِّبللللللللللللللللللَ  (4)َلملللللللللللللللللللَ

 

ي بللين العللين واليللد فللي إبللراز جمللال تلللك  ة الّتراسللل الحسللّ ابقين علللى نظريللّ اعر فللي البيتللين السللّ يعتمللد الشللّ

الفتلللاة وسلللحر نظراتهلللا؛ فيجعلللل عينيهلللا يلللدًا ملللاهرة ت جيلللد تقلللديم الخملللر/ الّنظلللرات، وتصلللي  قلللل  العاشلللق؛ فتسلللكره 

ى منهللا أن تمللزج تلللك الخمر/الّنظلل رات ببريللق أسللنانها أو عللذب شللفتيها. "فالجمللال فللي الّتراسللل هنللا بنظراتهللا، فيتمنللّ

ذي  رور والبهجللة، وهللذا يتناسلل  مللع جمالهللا المحللم الللّ يتناسلل  تمامللًا مللع الجللو الّنفسللي، فعللين المحبوبللة تللدير السللّ

 .(5)ي سكر الّناظرين"

محاستي الّتبادل بين   البصر والشَّ

 :(6)وم وشفاء من مرايقول ابن زيدون مهنِّّدًا المعتمد بن عباد بقد

الِّعْ  ولَِّك "لللللللللللللللَ صللللللللللللللل  ن  و  َعَد ملللللللللللللللِّ اَن َأسللللللللللللللل   إن  كلللللللللللللللَ

اف وَرةْ  ار ه  كلللللللللللللللللللللللللَ ان  َنهلللللللللللللللللللللللللَ َحى الزمملللللللللللللللللللللللللَ  َأضلللللللللللللللللللللللل 

 

ائِّر    َك "لللللللللللللللللَ ن  ق فوللللللللللللللللللِّ َن ملللللللللللللللللِّ َذاَك َأي ملللللللللللللللللَ  َفكلللللللللللللللللَ

ر   ا"ِّ ك عللللللللللللللللَ اللللللللللللللللللِّ ن  اِّ ْك مللللللللللللللللِّ  َواللميللللللللللللللللل  مِّسلللللللللللللللل 

 

 

 . 169، ص، تراسل الحواس في الشعر العربي القديمالوصيفي ((1
 . 420ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((2
با: الشباب، وعطفاك: جانباك ((3  الصِّّ
 السالف: الخمر، والظلم: األسنان البراقة، اللمى: سمرة في الشفة أو احمرارها.  ((4
 . 168، صتراسل الحواس في الشعر العربي القديمالوصيفي،  ((5
 . 213ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((6
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لّتراسلل بلين حاسلتي البصللر فهلو يرسلم صلورة جديلدة ومبتكلرة للّزمللان بنهلاره وليلله، وقلد اعتملد فيهللا عللى ا

ار ه كلافوره " و"الّليلل مسلك". وفلي كلال التلركيبين انزيلاح اوالّشم؛ فجعل النمهلار واللميلل وهملا للل مرئيلان مشلموم ن للل " َنهلَ

ورة غريبللة مدهشللة، وذات داللللة  اعر العطللور علللى المرئيللات، فتغللدو الصللّ بللين المسللند والمسللند إليلله؛ إذ ي ضللفي الشللّ

اعر ينظلر لللّزمن فلي ظلّل علودة المعتملد وشلفائه ملن الملرا بعلين  متأّمللة مبتهجلة؛ عميقة، ت وحي ل لقارئ بأنم الشلّ

ولللذا ارتللبط بللأجود العطللور وأثمنهللا. وقللد "كللان توزيللع أنللواع الطيلل  منسللجمًا مللع ألوانهللا؛ إذ جعللل الكللافور األبلليم 

 .(1)للّنهار والمسك األسود لّليل"

 ق البصر والّذوحاستي الّتبادل بين 

 :(2)يقول ابن زيدون 

للللللللللللَ    ة  ك حِّ للللللللللللَ ن  م ق  وى علللللللللللَ ر فِّ الهلللللللللللَ ي بِّصلللللللللللَ  إنلللللللللللّ

لرهِّ   مللللللللللللللللللَ ًا بَأح  َودم س  م سلللللللللللللللللل  د  َدا الصلللللللللللللللللل  ا بللللللللللللللللللَ  َلمللللللللللللللللللِّّ

مْ  َتظِّ مِّ م نلللللللللللللل  ل ك  الللللللللللللللنمج  َت وسللللللللللللللِّ ر  د َ  ز  و  شللللللللللللللِّ  لللللللللللللللَ

َم كللللللللللللللرىً  ان  َ"علللللللللللللل  فللللللللللللللَ ذمتِّ األج  بمًا إذا التللللللللللللللَ  صللللللللللللللَ

 

ي   شللللللللللللللِّ رِّ منللللللللللللللَك واللللللللللللللدّ  بالجمللللللللللللللالِّ و  ح   بِّالسللللللللللللللِّّ

َب ِّ أَرى ال ومِّ والحللللللللللللللللللللَ  تمسللللللللللللللللللللال َم بلللللللللللللللللللليَن الللللللللللللللللللللر 

َب ِّ  وب  ملللللللللللن ال لللللللللللَ ي ثلللللللللللَ ال  فلللللللللللِّ تلللللللللللَ  واألفلللللللللللق  َيخ 

ام  وصللللللللللللاّح الّليللللللللللللل  يللللللللللللا ق َرشللللللللللللي  ا الَمنللللللللللللَ  َجفللللللللللللَ

 

ة تقللوم علللى االسللتعارات الللواردة فللي قوللله: " اعر يرسللم صللورة  فنيللّ ا فالشللّ َم كللرًى" و"َجفللَ ان  َ"علل  فللَ التللَذمتِّ األج 

، إذ يجعل األجفان فملًا، والكلرى الَمَنام " و"صاَح الّليل"، معتمد ًا في إبرازها على الّتراسل بين حاستي البصر والّذّو

اعر نتيجللة ذلللك سللاهرًا وقللد جفللاه المنللام وصللاح بوجهلله  مللادة سللائلة، فتشللربها األجفللان وتتللذّوّ "عمهللا، فيظللّل الشللّ

حو فلي أثنلاء تلذّكر الّليل. وقد أضفى الفعل المستعار من حاسلة اللّذّو "التَلذمت" عللى األجفلان دالال ت التللّذذ بالصلّ

 جمال المحبوبة وعذوبة "باعها وصفاتها. 

راع بللين مللا تريللد األجفللان ومللا يصللع  علللى  ي فللي هللذه األبيللات فللي "الصللّ وتكمللن روعللة الّتراسللل الحسللّ

اعر يعطينللا دالللة تعّلقله بمحبوبتله مللن  اعر تحقيقله لهلا، فطيللف المحبوبلة وروعلة جمالهلا ت بعللد عنله النلّوم، والشلّ الشلّ

 

 . 114، صاللون في شعر ابن زيدون شنوان،   ((1
 . 210-209ص ائله،، ديوان ابن زيدون ورسابن زيدون  ((2
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هر إاّل أّن لللذّ  وم بعللد "للول السللّ ر فللي المحبوبللة تكللون أك،للر اللالل الّتراسللل فللالبرغم مللن لللّذة النللّ حو مللادام يفكللّ ة الصللّ

 . (1)لذاذة"

عرّية صلورًا حسلّية متعلّددة ترتكلز عللى نظريلة تراسلل الحلواس،  وقد اسلتخدم ابلن زيلدون فلي نصوصله الشلّ

 ومنها:

  الّصور الّلونّية -1

ناء كبيرًا، معتمدًا ي لح  من االل القراءة الفاحصة لديوان الّشاعر، أّنه يعتني بالّصور الحسّية اللونّية اعت

ي؛ للتعبيلر عللن المعلاني واألفكلار بصللورة تسلت،ير وعلي القللارئ، وتسلتفّزه للبحل  عللن  فلي بنائهلا عللى الّتراسللل الحسلّ

ام البليم،  جماليات تلك الّصور ودالالتهلا العميقلة البعيلدة، وملن ذللك قولله: )الّليلالي الغلرر، والّليلالي البليم، األيلّ

ود، واليللد ال ام السللّ بيضللاء، والّنعملللة الخضللراء، والللّنعم الخضللر، واألالللالّ الخضللراء، والّزمللان األهللم، واللللّزمن واأليللّ

ون هللي اسللتعارات مبتكللرة(2)األحمللر، وقر"بللة الغللّراء( ور المتحّققللة بفضللل كلمللة دالللة علللى اللللّ وأّن  ،(3). فهللذه الصللّ

ة فللي صللور محسوسللة ملّونللة ال يللأتي بللال قصللد أو وعللي؛ ألّن "ارتبللاط المعنللوي  الميللل إلللى إبللراز األشللياء المعنويللّ

عرية وبالوقل   ياّ، سلياّ الجمللة الشلّ بالّلون يتكئ أساسًا على إيحاءات الّلون المستقّرة في اللّذهن ملع إيحلاءات السلّ

 . (4)ذاته مع أصداء الّنف "

 :(5)يقول ابن زيدون معّزيًا األمير أبا الوليد بن جهور في أّمه

يمِّ فلللللللللللي  ودِّ البلللللللللللِّ ر  ر  البللللللللللل  َرى َلَعمللللللللللل  َك ال،لللللللللللم  َذللللللللللللِّ

ًة  يللللللللللللللللللللللللللم َرى َتحِّ اَلم  هللاِّ َتتللللللللللللللللللللللللل  ا سلللللللللللللللللللللللللَ  َعَلي هلللللللللللللللللللللللللَ

 

ر    ا الللللللللللللللنَِّّعم  الخ ضلللللللللللللل  رِّجللللللللللللللَ   أث َناَءهللللللللللللللَ د  أ د   َلقللللللللللللللَ

ر   ا النمضلللللللللللللللللللل  َراَن ري َحان هللللللللللللللللللللَ م َها الغ فلللللللللللللللللللل   ي َنسللللللللللللللللللللِّّ

 

ر   ي، وذللك فلي قولله: "اللنَِّّعم  الخ ضل  "؛ فالّشاعر يرسم صورة حسّية بصرّية تقوم على نظريلة الّتراسلل الحسلّ

ون األاضللر، الللذي يرملللز "للخيللر، والخصلل ، والّنمللاء، والتجللّدد، والعطلللاء، ويحمللل ب عللدًا روحيللًا ااصلللًا  فيسللند اللللّ
 

 . 160، صتراسل الحواس في الشعر العربي القديمالوصيفي،  ((1
،  577،  345، 169، 452،  448، 371،  448ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ينظر: ابن زيدون  ((2

587 ،392  ،540 ،157 . 
 . 127، صبنية اللغة الشعريةكوهن،  ((3
 . 256، صية عصر الطوائفالّلون في الشعر األندلسي حتى نهاالمنصوري،  ((4
 . 577ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((5
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إللى "اللنِّّعم"، فتغدوللل وهلي شليء معنلوي غيلر ملمسلوس للل ملادة لونيلّة بصلرّية   (1)التصاله بالنعيم والجنة فلي اآلالرة"

 لدة األمير، وعطّرت بها حياتها بأ"ي  اآلثار.ت ظهر جمال األعمال الّطيبة، التي قّدمتها وا

َراَن  م َها الغ فلل  ة جمللااًل وعمقللًا دالليللًا االنزيللاح األسللنادي الللوارد فللي قوللله: "ي َنسللِّّ ورة الّلونيللّ وممللا يزيللد هللذه الصللّ

"؛ إذ يصلللبح الّريحلللان األاضلللر الّنضلللر/ الللنِّّعم واألعملللال الصلللالحة إنسلللانًا، ويصلللير ال ر  ا النمضللل  غفلللران ملللادة ري َحان هللَ

زه  ي، وتحفلّ معطّرة بفعل ذلك الّريحان، فتنتا عن ذلك صورة حسلّية مرّكبلة: لونيلّة حركيلّة شلمّية، تسلتفّز وعلي المتلقلّ

، ولعلللّل هلللذا التركيللل  الحسلللي للبحللل  علللن دالالتهلللا العميقلللة، ومحاوللللة إيجلللاد العالقلللة بلللين األ"لللراف المكّونلللة لهلللا

غير ملّون، أو إلى أشياء غير محسوسة يبدو تحّديًا مقصودًا في وجه إسناد لون  ما إلى شيء المشترك يجعل من 

ليستكنه صورة جديدة مبتكرة بما تشلّف ملن معلان  ت،يلر وعيله وتدفعله للبحل  فلي أعملاّ تللك الصلورة بملا ،  (2)العقل

 .تحمله من "اقات إيحائية مدهشة

 :(3)األمير أبا الوليد بن جهور في عيد الفطر  ويقول مهّنداً 

فِّ الت قللللللللىتللللللللرى م ي َقشللللللللَ كِّ فللللللللِّ للللللللل  َو الم   نللللللللَك سللللللللر 

  ْ َ  البلللللللللللللللللللِّ ا َأنللللللللللللللللللل  ف  إنمملللللللللللللللللللَ للللللللللللللللللللِّ ل  وَأا   َفَأبلللللللللللللللللللِّ

 

اب    اَك ع جلللللللللللللللللللللَ ر أى ه نلللللللللللللللللللللَ لا ملللللللللللللللللللللَ  (4)َفي ب لرِّق هلللللللللللللللللللللَ

اب   َي ثِّيللللللللللللللللَ ذي الّليللللللللللللللللالِّي الغللللللللللللللللّر،ِّ َوهلللللللللللللللل   لِّهللللللللللللللللَ

 

اللي، وذلللك فللي قوللله: " ي واالنزيللاح الللدِّّ ة ترتكللز علللى الّتراسللل الحسللّ الّليللالِّي فلابن زيللدون يرسللم صللورة لونيللّ

"؛ فيسند الم للل"الّليالي"، وينلزاح   الغرِّ فاء، والّنقلاء، والهلدوء، واألنل ، واألملل، والسلّ الّلون األبيم، اّلذي يل وحي بالصلم

بهلذا التركيل  علن ملألوف الّلغلة العاديلة، فيلأتي بنعل  غيلر متجلان  ملع منعوتله؛ للّتعبيلر علن حاللة ااصلة صللار 

ف والّزهللد والّتقللوى فيهللا اللللّون رمللزًا للله داللتلله الم وحيللة؛ فاألعيللاد تللرى فللي جللالل األميللر وبهائلله مجتمعللين مللع التقشللّ

الم والّنقلاء  منظرًا غريبًا مدهشًا؛ فيدعو الّشاعر األمير ليسلتبدل بهلا أعيلادًا أالرى بيضلاء جديلدة؛ ليلدوم األملن والسلّ

 واألمل في البالد. 

 

،  6تون ، العددسلسلة اللسانيات، األلوان في اللغة،  أللفاممختار، أحمد، الدالالت االجتماعية والنفسية  ((1
 .  48، ص 1986

 . 127، ص بنية اللغة الشعريةينظر: كوهن،  ((2
 . 448-447ص رسائله،، ديوان ابن زيدون و ابن زيدون  ((3
: أده .  ((4  السرو: المروءة والّسخاء، والقشف: اشونة العي  وشّدته، وأبّر
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 الّصور الّشّمّية -2

ّمّية، اّلتلي تعتملد عللى تبلادل الحلواس، وتراسلل مللدركاتها اهلتّم ابلن زيلدون اهتماملًا كبيلرًا  ور الشلّ برسلم الصلّ

با، ونفحات المنلى، ونفلح  بصورة غريبة؛ وذلك في قوله: ) َعر ف الّرياح، وأرج  ال،مناء، وريحان الحفاوة، وَعرف الصم

الل نللرج ، و  كر، ومسللك الّرجللاء، وعطللر اآلصللال، والعهللد ورد، والخللِّ يم القصللائد، ومسللك الشللّ فاعة عنبللر، والشللّ الشللّ

كر والّرجللاء  ؛(1)زهللور، والّرضللا مسللك( با َعرفللًا، وللمنللى نفحللًا، وللشللّ إذ جعللل للّ،نللاء أرجللًا، وللحفللاوة ريحانللًا، وللصللّ

ور  ات وغيللر المحسوسللات فللي ظللّل تلللك الصللّ فاعة عبيللرًا؛ فصللارت المعنويللّ والّرضللا مسللكًا، ول صللال عطللرًا، وللشللّ

 َعرف، ونفح، وعبير، وريحان، وعنبر، ونرج ، ومسك.عطورًا وزهورًا لها أرج، و 

 :(2)ابن زيدون ملتمسًا شفاعة أستاذه أبي بكر بن أحمد النحوي  يقول

ئَِّها د  وَد َكبللللللللللللللللللللللللللَ َراج  أن  َتعلللللللللللللللللللللللللل  ي لللللللللللللللللللللللللللَ  وإنللللللللللللللللللللللللللّ

وهِّ  و اللللللللللللللللللذ ن وب  بَعفللللللللللللللللل  فللللللللللللللللل  م  املللللللللللللللللرئ  َتع  لللللللللللللللللل   وحِّ

َفاَعة    نِّي بِّشللللللللللللللللللللللللَ َتصلللللللللللللللللللللللل  َك ال َتخ  ا لللللللللللللللللللللللللَ  َفمللللللللللللللللللللللللَ

رِّ  يمِّ الَعن بللللللللللللللللللَ ي بَِّنسللللللللللللللللللِّ اَيفللللللللللللللللللِّ هللللللللللللللللللَ ح  دِّ َنف    الللللللللللللللللللَور 

 

ب ط    ق  السلللللللللللم لللللللللللل  َراء  والخ  ي َمة  الزمهللللللللللل  َي الشلللللللللللِّّ  (3)للللللللللللِّ

ط   َي الخللللللللللَ ا م حللللللللللِّ َل مللللللللللَ ،لللللللللل  ا مِّ ى الَخَطايللللللللللَ حللللللللللَ  َوت م 

ط   َها َعلللللللللللللل  مِّ رِّي لَِّمي سلللللللللللللَ ى َدهللللللللللللل  وح  َعللللللللللللللَ  (4)َيللللللللللللل 

ط   َك األحللللللللللللمم بللللللللللللهِّ َاللللللللللللل  َع المِّسلللللللللللل  شللللللللللللَ   (5)إَِّذا َشع 

 

ّية شلل فاعة صللورة حسللّ اعر يرسللم للشللّ ّم؛ إذ فالشللّ ّمّية، معتمللدًا فيهللا علللى الّتراسللل بللين حاسللتي البصللر والشللّ

ق ايللال القللارئ  ورة مللادة عطريللة مشللمومة ومرئيللة، فيحلللّ فاعة( وهللي شلليء معنللوي فللي ظللّل هللذه الصللّ تصللبح )الشللّ

ك بعيللدًا؛ ليتصللّورها علللى هيدللة وردة تنمللو، ثللم ت زهللر، فيفللوح عبيرهللا كمللا يفللوح أريللا الللورد األحمللر إذا اللالط المسلل

 األسود. وم،ل هذا الّتراسل الحّسي ي عّمق المعنى، ويزيده ثراء دالليًا وجماليًا. 

 :(6)ويقول مهنِّّدًا المعتمد بن عّباد بالّنصر

 

،  326،  325، 357، 319،  492، 489،  417ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ينظر: ابن زيدون  ((1
552 ،357  ،369 ،464  ،358 . 

 . 369ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ينظر: ابن زيدون  ((2
 : السهل أو الحسن أو الكريم. السبط ((3
 الميسم: المكواة، وعلط: كي في العنق. ((4
 العنبر: الطي  المعروف، والورد: األحمر، وشعشع: مزج، األحّم: األسود.  ((5
 . 552ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ابن زيدون  ((6
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الظمَفر   ر  بلللللللللللللللللللللللللللِّ افِّر  أب شلللللللللللللللللللللللللللِّ  أي هلللللللللللللللللللللللللللا الظلللللللللللللللللللللللللللم

ي َتنللللللللللللللللللللللللللللللِّ د  َتج  ع  لم سللللللللللللللللللللللللللللللَ ا ظللللللللللللللللللللللللللللللِّ  وَتَفيللللللللللللللللللللللللللللللم

حِّ     َتو  م  م سللللللللللللللللللللللللللللللللل  ب َح، َفكلللللللللللللللللللللللللللللللللَ  َورِّدِّ الصللللللللللللللللللللللللللللللللل 

َك  بللللللللللللللللِّ ن  ق ر  اَن ملللللللللللللللللِّ د ّ كللللللللللللللللَ ي    نلللللللللللللللللَ  فلللللللللللللللللي عللللللللللللللللَ

 

ور    ى الصلللللللللللللل  ي َأب هللللللللللللللَ لِّ الَتأييللللللللللللللَد فللللللللللللللِّ تللللللللللللللَ   (1)واج 

ر   ى ال،ممللللللللللللَ لللللللللللللَ ى َأح  ر سِّ الم نللللللللللللَ ن  غللللللللللللَ  فِّيللللللللللللهِّ مللللللللللللِّ

َدر   َك إللللللللللللللللى أ نللللللللللللللل  ِّ الصلللللللللللللللم نللللللللللللللل  رِّا  مِّ  (2)غلللللللللللللللَ

ر   احِّ الب كللللللللللللللللللللللَ الِّ َوضللللللللللللللللللللللم رِّ اآلصللللللللللللللللللللللَ  َعطللللللللللللللللللللللِّ

 

م، وعللى فهو يرسم صورة فنّية جديدة ل صال، معتمدًا في بنائها على الّتراسلل بلين حاسلتي ا لبصلر والشلم

االنزيللاح الللّداللي بلللين المضللاف "عطلللر" والمضللاف إليللله "اآلصللال"؛ فيجعللل اآلصلللال لللل وهلللي شلليء مرئلللي لللل ملللادة 

اعر كللان يعللي  فللي  ورة غريبللة ومدهشللة، وذات داللللة عميقللة، تلل وحي للقللارئ بللأنم الشللّ رة، فتغللدو الصللّ مشللمومة معطللّ

باح، متمنيلللًا أن يعلللود هلللذا اللللّزمن الجميلللل، الممتللللئ ظلللّل المملللدوح حيلللاة نديلللة ناعملللة معطلللرة المسلللاء و  اءة الصلللم ضلللّ

 باالنتصارات والمكارم؛ لينتشي بعطره وبهائه وسعده. 

 الّصور الّذوقّية  -3

ي،  ور الحسلّية الّذوقيلة القائملة عللى الّتراسلل الحسلّ والمرتكلزة عللى االنزيلاح اللّداللي اهتّم ابن زيلدون بالصلّ

بر و تللارة، والتشللبيه تللارة أاللرى،  ق العللذب، ومعسللول الّنصللر، ولللّذة الللّذكرى، والبللّر العللذب، والصللّ للل  منهللا قوللله: )الخ 

رف الحللو، والوصلل املر، وسلالف الّنعليم، وتسلنيم الوصلال، و"يل  الحلدي ، وشليم كلالّراح، والبالغلة  شهد، والظلّ

 . (3)امر(

 :(4)يقول مادحًا صديقه الوفي أبا عبد هللا بن عبد العزيز

أيِّّ  ي بللللللللللللللللللللللللِّ ل  لللللللللللللللللللللللللِّ ر  قلللللللللللللللللللللللل  اللِّ سللللللللللللللللللللللللَ   اللللللللللللللللللللللللِّ

ذي مِّ اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّ َك الَعملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَ دِّ  َأبَِّمجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

ى   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو الَجنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَ َك الح  فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللِّ  َأم  َظر 

ا مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَ رَِّك العللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذبِّ الجِّ  َأم  بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللِّ

يم    َتن  أو أَهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللِّ ل  أ فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  َك َقبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   وِّ

يم   دِّ يَ  مللللللللللللللللللللللللللَع القللللللللللللللللللللللللللَ دِّ َق الحللللللللللللللللللللللللللَ  َنسللللللللللللللللللللللللللَ

افي األديلللللللللللللللللللللللللللللللم   َك الصلللللللللللللللللللللللللللللللم ضلللللللللللللللللللللللللللللللِّ ر   َأم  عِّ

يم   ّمِّ الَجمللللللللللللللللللللللللللللللللللِّ رَِّك الغللللللللللللللللللللللللللللللللللَ  مِّ وبِّشلللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 

 اجتلى الشيء: نظر إليه.  ((1
 . الغرا: شّدة النزوع نحو الشيء والشّو إليه ((2
 . 358، 231، 270،  329، 282،  554ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ينظر: ابن زيدون  ((3
 . 270ص ، ديوان ابن زيدون ورسائله،ينظر: ابن زيدون  ((4
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ّية يصف من االلها شمائل صديقه واصلاله الحميلدة، معتملدًا عللى التراسلل فهو يرسم صورة حسّية ذوق

"؛ إذ  رَِّك العلذبِّ للو الَجنلَى" و"بلِّ َك الح  فلِّ الحّسي القائم على االنزياح الّداللي بين الّنع  ومنعوته، وذلك في قولله: "َظر 

فلاءه لله ملادة مسلتعذبة صلافية يجعل ظرافة صديقه وهي شيء معنوي مادة حلوة الجنى والمذاّ، كما يجعل بلّره وو 

 . المشرب 

 :(1)ويقول في الغزل

ي تِّنللللللللللللللللللللللللِّ َدَما َجرمع  نلللللللللللللللللللللللل  ْد عِّ ه  ب ر  شللللللللللللللللللللللللَ  الصللللللللللللللللللللللللم

َص األذى تِّنِّي غ صللللللللللللللللَ ى فللللللللللللللللأَذق   ك نلللللللللللللللل  ِّ الم نللللللللللللللللَ

 

َلي تِّني  ْد عنللللللللللللللللللللللللدما أصلللللللللللللللللللللللل  ر  ار  بللللللللللللللللللللللللَ  والنللللللللللللللللللللللللم

ي ا َلي َتنلللللللللللِّ : يلللللللللللَ ي ملللللللللللا ف هللللللللللل    فيلللللللللللكِّ ا َلي َتنلللللللللللِّ  يلللللللللللَ

 

هد، عللى شلكل فيجعله    ة؛صورة حسّية ذوقيّ للّصبر  فالّشاعر يرسم   ملادة سلائلة ت شلرب، فتكلون حللوة كالشلّ

ر عللن لحظللات تجربتلله مللع تلللك المحبوبللة التللّي ، معتمللدًا فللي إبرازهللا علللى تبللادل مللدركات الحللواس، وهللو بللذلك ي عبللّ

 .علمته معنى الّصبر بّصدها وابتعادها عنه

مضاف إليه، وذلك في قوله "ريحان فالشاعر ي بادل بين حاستي السمع والشم في انزياح بين المضاف وال

ال،نللاء"، في عطللي المسللموع وهللو ال،نللاء صللفة المشللموم وهللو الريحللان، وي صللّور جللود المعتمللد بللالكوثر العللذب، وهللي 

؛ إلدراك "بيعللة كللرم الممللدوح وعطائلله، الللذي ي رافقلله لللّذة ونشللوة لللدى شللاربه، أو  صللورة تعتمللد علللى حاسللة الللذّو

 المستفيد منه. 
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 خالصة البحث

ي فللي شللعره، حتللى غللدا يمكللن القللول فللي ضللوء مللا تقللّدم إ ّن ابللن زيللدون أك،للر مللن اسللتخدام الّتراسللل الحسللّ

وتتجلاذب معطياتهلا لهلا تتقلارا بين الحواس كّلها، وجعالّشاعر بادل ؛ إذ عالمة أسلوبية بارزة، وظاهرة فنية الفتة

صلللار حيللل  غريبلللة ومدهشللة،  بصلللوروامتزجلل   ،والعطلللور حفتجاوبللل  فيهللا األصلللوات واألللللوان والللّروائ وتتللداال؛

ام  فلمإللى لعلين لل  ا، وصلار المرئلي مسلموعًا، ومشلمومًا؛ فتحوّ ومشلموماً  ،ومتلذوقاً  ،المسلموع مرئيلاً  يتحلّدث عللن نملّ

عّما بداال الّشاعر من لوعة الحّ  وعلذابات فصيح ينطق   ولسانالمحبوبة وجمالياتها، وعطر أاالقها وصفاتها،  

وليللله  صللبحه وأصلليله، وغللدا الّزمللان العاشللقتللي تصللي  قللل  الّ  ،مللاهرة تجيللد الّرمللي بللالّنظرات القاتلللةويللد  ،الللّروح

  .كافورًا وعطرًا ومسكاً 

اعر صلللورًا حسلللّية بصلللريّ كملللا   تقلللوم عللللى تراسلللل الحلللواس ةة، وذوقيلللّ ة(، وشلللميّ ة ولونيلللّ ة )حركيلللّ رسلللم الشلللّ

مّكنله  األسلوب الخلاصوم،ل هذا ا. هتدالاله وتوسيع معانيلتعميق   المرتكز على االنزياح، والّتشخيص، والّتجسيد؛

ة تصللللوير حاالتلللله غللللة، واإلمعللللان فللللي اسللللتيعاب المعللللاني، و ابتكللللار وسللللائل إيحللللاء جديللللدة دااللللل اللّ مللللن  العا"فيللللّ

  .اتيةه وتجاربه الذّ أحاسيس، ونقل واالنفعالّية

ي بجماليلات هلذا األسللوب الفنل عميقلةال عرفتلهكان نابعًا عن ماهرة إلى هذه الظّ   زيدون   ويبدو أّن ميل ابن

والتعبيلر عملا يجلول فلي نفسله ملن مشلاعر وأفكلار، وقلد سلاعده ، الللة المقصلودةورة وإبلراز الدّ في تعميلق الصلّ   وأثره
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فطّوع مفردات اللغة بطاقاتها ، الجّياشةوإحساسه الّرهيف، وعا"فته ، الفسيح، واياله في ذلك قدرته اللغوية البارعة

ة ال،للللّرة، اإليح ور الم،يللللرة، و  ،غامضللللةز الو ممليدللللة بللللالرّ وهللللي لغللللة ائيللللة الهائلللللة وتفاعللللل مللللع معطياتهللللا الّدالليللللّ الصللللّ

إللللى  جلللنحتلللي ت، الّ ومبادئهلللا العامللة مزيلللة الحدي،لللةيقتلللرب ملللن اتجاهلللات المدرسللة الرّ  بهللذاوهلللو ، والمجللازات الغريبلللة

فاف الغمللوااسللتخدام الّرمللز بصللورة مكّ،فللة، وتميللل إلللى  ، والعميقللة البعيللدة ةور الفنيللّ بنللاء الصللّ تعتمللد علللى و   ،الشللّ

 .الّتراسل الحّسيعلى  تقومتي الّ 
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