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ية في رسالة   ابن زيدون الهزلية اإلحالة الِضدِّ

Assignment antibody in Ibn Zaidoun's comedy letter 

  PhD. Safaa Hussain Lateef                                      (1) م.د صفاء حسين لطيف

 الملخص

ــالة ابن زيدون اهلزلية، وهو  دِّية يف رسـ ــِ ــة اإلحاالت الضـ ــرف تقوم فكرته على دراسـ هذا حبث علمي صـ
إطاللة على ما وراء النص اهلزيل البن زيدون يف رســالته اهلزلية، فما مل يقله ابن زيدون يف رســالته اســتشــرقته 

الذي سعى جاهداً لنيل ود حبيبته    اإلحاالت الِضدِّية اليت ميكن النفوذ منها إىل صفات غرميه ابن عبدوس
دة بنت املســـتكفي، مّتخذا حيثية من حيثيات املنهج اللســـاين احلديث املســـمى بعلم اللغة النصـــي )حنو  وال 

 النص( وسيلة لدراسة نص ابن زيدون النثري.
Abstract  
This scientific exchange research based on the idea of a study 

assignments antibody in a letter Ibn Zaidoun comics, a look at the behind 

the comic text of Ibn Zaidoun in his comics, what Ibn Zaidoun did not say in 

his letter A_i_rgueth antibody assignments that can influence them to 

recipes son Abdos rivals who sought hard to Dr. Neil sweetheart girl 

Almcetkvi birth, taking the aspect of the curriculum lingual talking labeled 

with the knowledge of the script language (some text) means to study the 

text of Ibn Zaidoun prose. 

 المقدمة

ــالتِه  ــوء على جزء خاص من إبداع األديب البارع ابن زيدون يف رســــــ ــليط الضــــــ يهدف البحث إىل تســــــ
 اهلزلية؛ لبيان اإلحاالت الِضدِّية املوجودة فيها وإبرازها للقارئ بطريقٍة أدبيٍة مميزة.
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ــالـته بطريـقٍة خمتلـفٍة عمـا عهـدانه، ـفابن زـيدون   دِّـية املختلـفة، والرائـعة يف رســــــــــــ ــِ إذ تظهر اإلحـاالت الضــــــــــــ
دة، ودخول الغرمي   أديٌب ابرع، وخصٌم حمنك يف ظل النزاع العشقي، فهَو بعد وقوع املخاصمة بينُه وبنَي وال 

غّذاها ابملعارِف املختلفة اليت تشــهد، وتؤكد   ابن عبدوس ترفع بنفســِه، وأدبِه، فأخرج بِه لوحًة أدبيًة انصــعةً 
دِّية املتضـمنة ثنااي الرسـالة، وهَي إشـاراٌت ملا مل يقلُه  ثقافتُه الواسـعة، وسـعة معرفتِه من خالل اإلحاالت الضـِ
ابن زيدون ترفعاً، وكرامًة لنفســــه، وحفاظاً على معشــــوقتِه، وصــــورهتا اجلميلة، مع ضــــآلِة صــــورة غرميِه، وقلة 

 شأنِه.
 تمهيد:

ــيلة للتحليل النصــــــــي وهذه املعايري هي  يتخذ علم اللغة النصــــــــي )حنو النص( من معايري ديبوكراند وســــــ
دِّية، املقبولية، املوقفية، اإلعالمية، التناص  ، وخيتص الســبك ابملســتوى الرتكييب (2)}الســبك، احلبك، الضــِ

سـتوى التداويل، وملا كانت اإلحالة من أبرز )النحوي( واحلبك ابملسـتوى الداليل، وتعىن املعايري األخرى ابمل
 عناصر السبك وجب بيان عناصره )آلياته( ومنها: 

 الربط: -1
وأشـــهر أدواته حروف العطف فضـــاًل عن تعابري أخر تســـهم يف عملية الربط مثل }على العكس، على 

 .(3)الرغم، على حنو اتٍل 
 إن التفسريية.

 الالم: يف حنو: ليفعل كذا.
 يفعل. كي: يف حنو كي

 .(4)لكي وأدوات الشرط واالستدراك واإلضراب
 االستبدال: -2

من مقومات )عناصــر( ســبك النص، ويتم داخله، وهو التعبري عن معىن ما بلفٍظ وذكر املعىن مرًة اثنية 
ــاداً يف اللغة لتقوية الســـــبك وجتنب التكرار املخل  ــاً واقتصـــ بلفٍظ آخر فيحيل اللفظ الثاين إىل األول تعويضـــ

 .(6). وبه يتحقق التماسك الداليل والسبك النحوي(5)غرس املعىن يف ذاكرة القارئمع 

 
 .128 :لغة النص املفاهيم واالجتاهات علم :يُنظر -2
 ، اندية رمضان  ،وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )اخلطابة النبوية إمنوذجاً(  ،110  :علم لغة النص النظرية والتطبيق  :يُنظر  -3

 .23 :م2006 ،2ع  ،9مج ،جملة علوم اللغة
ولسانيات  ،23 :علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق :يُنظر ،165 ،162 ،110 :علم لغة النص النظرية والتطبيق :يُنظر -4

 ،136 :والسبك يف العربية املعاصرة ،وما بعدها 346 :والنص واخلطاب واإلجراء 24 ،23 :النص مدخل إىل انسجام اخلطاب
األدوات النحوية يف  ،95 :ونظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري ،95 :اللغة النص وجماالت تطبيقية ومدخل إىل علم
 .166 :لم لغة النص النظرية والتطبيقوع ،487 :كتب التفسري

والسبك يف العربية   ،121  ،113  :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق  ،19  :لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب  :يُنظر  -5
 .130 :وحنو النص بني االصالة واحلداثة ،96 :املعاصرة
 .1/132 :أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية )أتسيس حنو النص( :يُنظر -6
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 الحذف:  -3 
ــر لغوية  ــتغناء عن عناصــــ ــياق الذي قد يكون ُمغنياً عن ذكر كثري من العبارات واالســــ ترتبط اللغة ابلســــ

ــياقية ويك ون يف النصــــوص ميكن حملتواها املفهومي أن يقوم يف الذهن فيفهمها املخاطب بقرائن لغوية أو ســ
 .(7)أكثر من اجلمل

 اإلحالة: -4
ــ))العناصر اللغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث التأويل، إذ البد من  وهي أوىل عناصر السبك وابرزها فــــــــ

، وفيها (8)العودة إىل ما تشــــري إليه من أجل أتويلها، وتتوفر كل لغة على عناصــــر متتلك خاصــــية اإلحالة((
 ر إشــــــاري مذكور قبله )إحالة على الســــــابق أو إحالة ابلعودة أو إحالةيتم ارجاع عنصــــــر إحايل إىل عنـصـــــ 

، وبداًل من ذكر العنصــر اإلشــاري (10)أو ســيذكر الحقاً )إحالة على عنصــر بعدها )الحق((   (9)ابلكناية(
ــفـاـته ــر اإلحـايل فيغين عن ذكره مع احلفـاظ على ابعـاد احملـال إلـيه ومواصــــــــــــ  (11)وتكراره وحيـال إلـيه ابلعنصــــــــــــ

ــهم   ــكيل وحدته وانتظامهفتســـــــــ ــمان إحالة ملا يف داخل النص على   (12)يف ربط بىن النص وتشـــــــــ وهي قســـــــــ
ــر لغوية ُأخر واحالة ملا يف خارجه ــر لغوية إىل عناصـــــ ــابق والالحق وهي إحالة عناصـــــ ، وهي إحالة (13)الســـــ

ت الدالة عناصـــــر لغوية إىل عناصـــــر اشـــــارية غري لغوية مؤولة بوســـــاطة املقام واالحياءات والســـــياق واالشـــــارا
 .(15)وفيها يتم اإلحالة إىل شخص أو موقف أو حدث إمجااًل أو تفصيالً  (14)عليها

 وسائل اإلحالة:
 .(16)الضمري حيقق النيابة )الكناية( وميكن اخلفة واالختصار -1
ــارة(: تكون بدياًل عن لفظ أو عبارة أو مجله أو فقرة أو نص بكامله  -2 ــارية )أُساء اإلشـــــــ اإلحالة اإلشـــــــ

 أو خارجه. (17)سبك النص وانسجامه وتستعمل لإلشارة إىل شيء موجود يف النصتسهم يف 
 اإلحالة املوصولية )االسم املوصول(: تكون بدياًل عن لفٍظ أو عبارة أو مجلٍة أو فقرٍة أو نٍص بكامله. -3

 
 ،106 :والنص واخلطاب واالجراء ،130 :وحنو النص بني األصالة واحلداثة ،115 : علم لغة النص والنظرية والتطبيق :يُنظر -7

لم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )تطبيق على وع ،4وظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي:  ،167 :وحنو النص نقد نظرية وبناء أخرى
 .253والداللة والنحو: ،2/208 :السور املكية(

 .16 :لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب -8
 .41 :اإلحالة يف حنو النص :يُنظر -9

 .119 :نسيج النص )حبث فيما يكون به امللفوظ نصاً( -10
 ،جملة الدراسات العربية ،حممد خليفة حممود ،نص قصيدة زحلة ألمري الشعراء إمنوذجاً التوحيد اإلبداعي يف حنو ال :يُنظر -11

 .20 :م2009 ،19ع  ،10ج
 .106 :حنو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية :يُنظر -12
يف االتساق سورة االنعام إمنوذجاً   والقرائن العالئقية واثرها  ،1118  :نسيج النص )حبث نصي يكون به امللفوظ نصاً(  :يُنظر  -13

 .18 :م2009 ،اجلزائر ،ابتنة ،جامعة احلاج خضر ،)دراسة وصفية إحصائية حتليلية( سليمان بوراس )رسالة ماجستري(
 .105 :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة :يُنظر -14
 .41 :اإلحالة يف حنو النص ،119 :(نسيج النص )حبث فيما يكون به امللفوظ نصاً  :يُنظر -15
أنظمة الربط يف العربية دراسة يف  :ويُنظر ،1/195 :مقاالت يف اللغة واألدب ،1/137 :البيان يف روائع القرآن :يُنظر -16

 .46 :الرتاكيب السطحية بني النحاة والنظرية التوليدية التحويلية
 :وحنو النص اطار نظري ودراسات تطبيقية  ،160  ،150  ،149  :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني النية والداللة  :يُنظر  -17
119، 120. 
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 اإلحالة املقارنة: حييل إىل عنصـــــــر داخل النص أو خارجه، وتعد املقارنة من عناصـــــــر اإلحالة النحوية -4
وتقســــــــم على عامة وخاصــــــــة، وتضــــــــم العامة: التطابق أبلفاظ حنو: يطابق،  (18)وتســــــــهم يف الســــــــبك

والشـيء نفسـه وعينه، والتشـابه أبلفاظ حنو: مثل ومثيل ومياثل وشـبيه ويشـابه ويقارب، وتضـم اخلاصـة 
 (19)مـا يشــــــــــــــري إىل كميـة مثـل: اكثر، بـدرجـة أكرب من، أقـل، ومـا يشــــــــــــــري إىل الكيفيـة حنو أمجـل من

 االحالة كاالستبدال تسهم يف التماسك الداليل والسبك النحوي.و 
 ابن زيدون:

لقد أمجعت الرواايت على نســـب أيب الوليد أمحد بن عبدهللا بن غالب بن زيدون املخزومي االندلســـي  
على كونه من بين خمزوم القبيلة املكية اليت ترتبط بقريش ابلقرابة، واألمر نفســــــه مع نســــــب أمه  (20)القرطيب

 الذي تشري املصادر إىل أهنا من قبيلة قيس عيالن.
وقد ســـــــاعد يف تتبع نســـــــب ابن زيدون مكانة العائلة اليت ينتســـــــب إليها وطبيعة الوظائف الســـــــياســـــــية 

 والدينية والفكرية والثقافية اليت اضطلعت هبا، وهو ما جيعل من إمكانية تتبع نسبها ممكناً.
الذي قال عنه القاضـــــــــي عياض ))كان متفنناً يف ضـــــــــروب العلم جم فأبوه من فقهاء املذهب املالكي 

 .(21)الرواية واملعرفة، فصيحاً، مجيل األخالق((
 .(22)وهذا ما أكده ابن بشكوال بطريقة مماثلة ))كان من اهل النباهة واجلاللة واملعرفة ابللغة واالدب((

ر بني القولني ))كان متفنناً يف ضـــــروب الع ــل النباهة واجلاللة وقد مجع ابن األاب  لم، جم الرواية من أصـــ
 .(23)واملعرفة ابللغة واآلداب((

وكـــل هـــذه األخبـــار تـــدل على أن ابن زيـــدون مل يكن من العـــامـــة، بـــل كـــان من ِعّليـــة القوم وكبـــار  
 الشخصيات يف االندلس.

 ويكفينا وحنن لســــنا بصــــدد التعريف الكامل اببن زيدون؛ ألن أغلب املصــــادر التارخيية تناولته تفصــــيالً 
 ما ذكر من ابب رفد البحث مبنهجية مميزة.

 عصره وحياته:

ميثل العصـــر الذي عاشـــه ابن زيدون أكثر العصـــور تدهوراً يف اتريخ الدولة اإلســـالمية يف األندلس، بل 
يعد نقطة التحول الكربى اليت حدثت عندها املتغريات الســــــــــياســــــــــية والثورات والفي، اليت أدت إىل اهنيار 

 
وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )اخلطابة النبوية  ،118 :تسيح النص )حبث فيما يكون به امللفوظ نصاً( :يُنظر -18
 .18 :منوذجاً(
وعلم اللغة النصي بني  ،124 :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق ،19 :يات النص مدخل إىل انسجام اخلطابلسان :يُنظر -19

 .17 :وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )اخلطابة النبوية منوذجاً( ،124 :النظرية والتطبيق
 ، خرية يف حماسن أهل اجلزيرة البن بسام والذ   ،1/209  :1989  ،1ط  ،حسن يوسف خربوا  :حتقيق  :قالئد العقبان  :يُنظر  -20
 ،د. حسني مؤنس :تح ،واحللة السرياء البن االابر ،336 :1م1ق :1979 ،بريوت ،دار الثقافة ،1ط ،د. احسان عباس :حتقيق
وابن زيدون  ،76 – 8 :1939 ،دمشق  ،املطبعة اهلامشية ،هناد رفعت عناية ، وابن زيدون ،104 – 2/99 :1963 ،القاهرة  ،1ط

 .155 – 2 :1959 ، القاهرة ،املطبعة املنريية ،ادبه( حسن جاد حسن ،عصره ،)حياته
نقال عن خمطوط ترتيب املدارك للقاضي  .64 :1997 ،القاهرة  ،دار الكتاب العريب ،علي عبدالعظيم :ابن زيدون ورسائله -21
 .2/143 :عياض

 .254 :1989 ،القاهرة ،دار الكتاب املصري ،إبراهيم اإلبياري :تح : الصلة البن بشكوال -22
ر  ،التكملة لكتايب املوصول والصلة  -23  . 2/445  :1989،  1ط   ،القاهرة  ،دار الكتاب املصري  ،إبراهيم اإلبياري  :تح  ،ابن األاب 
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ة االموية وتفتت الدولة إىل دويالت وطوائف، بعد أن شــــهدت أزهى عصــــورها عندما أعلنت قرطبة اخلالف 
 هـ( انتهاء عصر االمارة. 316سنة )

لقـد كـاـنت االحـداث اليت مرت هبـا اـلدوـلة واخلالفـة اإلســــــــــــــالميـة وملـدينـة قرطبـة اليت أدت إىل ـتدهورهـا 
م  1003هـــــــ( )463 -هـــــــ  394اذ عاا من ) وتفككها متثل مجيعها حوادث وقعت يف حياة ابن زيدون 

ــادية، فكثرت فيها احلروب 1071 – ــية واجتماعية واقتصـــــــــ ــياســـــــــ م( وهي مدة امنازت بتحوالت كبرية ســـــــــ
والفي، ومل جتد هلا متنفســــــــاً إلعادة تشــــــــكيل الدولة أو هيبتها أو مكانتها اال اندراً أو ملدة قصــــــــرية جداً مل 

 كافية.تكن  
زيدون مبنأى عنها فقد أثّرت أتثرياً مباشـــــــراً عليه كونه من ُأســـــــرة عريقة هلا وهذه األحداث مل يكن ابن  

 من الوجاهة واملكانة السياسية واالجتماعية ما هلا فكان من الطبيعي أن تتأثر هذه العائلة هبذه التغريات.
(، هــــــــــــــــ  422، وهو يف ســن الثامنة والعشــرين أي ســنة )(24)وبعد نشــأته توىل منصــب الوزارة لبين عباد

وكان مســــــؤواًل عن النظر يف شــــــؤون أهل الذمة، وهي وزارة متتلك أمهيتها من طبيعة الظروف اليت عاشــــــتها 
 .(25)قرطبة

ــتكفي املنعطف املهم يف حيـاة ابن زيـدون ألن أغلـب االحـداث  وميثـل اجلزء املتعلق بواّلدة بنـت املســــــــــــ
 ا:البارزة يف أدبه متثّلت حببه لواّلدة والقطيعة اليت وقعت بينهم

والبحث بصــــدد جزء مهم يف ادب ابن زيدون يتمثل برســــالته اهلزلية ضــــد غرميه ابن عبدوس الذي أراد 
 نيل ود واّلدة فكان هذا سبباً كافياً ِلوالدة فكرة هذا البحث وحتديد اإلحاالت الِضدِّية يف الرسالة اهلزلية.

 الرسالة الهزلية:

ــالــة كتبهــا ابن زيــ  دون بعــد أن وقعــت القطيعــة بينــه وبني واّلدة بنــت يتفق اجلميع على أن هــذه الرســـــــــــــ
املســــــتكفي اليت أحبها وعشــــــقها، وبعد أن تدّخل ابن عبدوس مســــــتغاًل هذه القطيعة لينال ِوّد واّلدة، فما 

 كان من ابن زيدون االّ أن ينظم رسالته اهلزلية هذه منذراً غرميه بقوله: 
 أثتتتتتترت هتتتتتتزيتتتتتتر الشتتتتتتتتتتتتتتتتر  إذ ربتتتتتتض

 التتتتتتتتتكتتتتتتتتتر  حتتتتتتتتتذار حتتتتتتتتتذار فتتتتتتتتتان 
 لتعتمتري لتفتوقتتتتتتت ستتتتتتتتتتتهتم التنضتتتتتتتتتتتتتتتتال
 و تتتتتتتتتتتّرك متتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتد واّلدة
 هتتتتتتي املتتتتتتا يتتتتتتعتتتتتتز  عتتتتتتلتتتتتتى قتتتتتتابتتتتتتض  

 

 ونتتتتتتتتبتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتته  اذ هتتتتتتتتدأ فتتتتتتتتارمتتتتتتتتتض 
يتم  خستتتتتتتتتتتفتتتتتتًا أ  فتتتتتتامتتتعتض  إذا ستتتتتتتتتتتِّ
 وأرستتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتته لتتو أصتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتت التتغتتر 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتراب  تتتتتتتتراء  وبتتتتتتترق ومتتتتتتتض

 (26)وميتتتتتتتنتتتتتتتع زبتتتتتتتدتتتتتتتته متتتتتتتن حمتتتتتتتض
 

ــتيعاب ت ــعر على اسـ ــاق الشـ فاصـــيل احلديث، فلجأ ابن ومع اتســـاع املدة، واحتدام براكني املأســـاة، ضـ
زيدون إىل النثر، فكتب هذه الرســـالة على لســـان واّلدة إىل ابن عبدوس، مســـتغاًل قضـــية اســـتخدام األخري 
ــاعر موتور، ومعرض لقدرات ابن  ــالة نفثة مصــــــدور ومرآة مشــــ ــيطٍة تزينُه يف عني واّلدة، فجاءت الرســــ لوســــ

 
 .100 – 97 :1م1ق  :الذخرية -24
 .377 :1م1ق : املصدر نفسه -25
نفح الطيب  :وينظر ايضاً  ،439 :2004 ،الكويت ،3ط  ،دالعظيمعلي عب ،شرح وحتقيق ،ديوان ابن زيدون ورسائله -26

 .209 :5مج  ،احسان عباس :حتقيق ،للمقري التلمساين 
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األديب يف تلك البيئة األدبية فكانت ملبية حلاجتني زيدون املبدع العبقري أمام حمبوبته األديبة، وخصــــــــــــمه 
 مها:
 التربج ابلقدرات اإلبداعية يف شكل الرسالة ومضموهنا. -أ

 التنفيس عن مكبواتت الغرية والغضب أبسلوب اهلزل والسخرية احملضة. -ب
 ومن هذا الطابع األخري اختذت الرسالة اسم اهلزلية.
ية في الرسالة الهزلية:   اإلحالة الِضدِّ

هي إحــالــة ملــا يف خــارج النص وهي ذات منحى تــداويل واضــــــــــــــح؛ ألهنــا ترتبط لبيــان القول أو املقــام 
وبقضــــــــــااي اجتماعية ومرجعية اترخيية وفكرية، وترتبط ابلوعي الثقايف للمخاطب، وهذا هو املنحى التداويل 

ــا ــاد مع املعىن الظاهر، وجتري على لســ ن البلغاء والعظماء أتدابً وهي إحالة خفية تتعلق ابملعىن اخلفي املتضــ
ــلوابً هلـا حنو قولـه:   قـاَل ِإيّنِ َعبـ ُد هللِا آاتينَ ال ِكتـاَب َوَجَعَليِن نَِبيًـّاأو حيـاًء، متخـذًة التلميح والتلويح اســــــــــــ

ســـــتقولون   ابلعبودية يف اول قوله له فيه إحالة ضـــــدية إىل أنكم --( فإقرار عيســـــى ابن مرمي 30)مرمي 
يتكلم، مما هللا أو إله، وهذا مما حيتمه السـياق أو املوقف، فقد ولد من غري أب وهو صـيب  ابلباطل إنين ابن

ى اب َن َمر مَيَ أَ يدفعهم إىل القول إنه ابن هللا أو هللا نفســــه، وقد فعلوا بدليل قوله تعاىل  َوِإذ  قاَل هللاُ اي ِعيســــَ
 ِ ُذوين َوأُمِّي ِإهلني  يف جملس يزيد   --اإلمام السّجاد    ( ومنه قول116)املائدة    ...أَن َت قـُل َت لِلن اِس اختِ 

 (27)))أان ابن عدميات العيوب اان ابن نقيات اجليوب...((
وهذا النص حيمل إحالة ضـــــــــــــدية واضـــــــــــــحة هي ما يقابله وهو يزيد الذي على العكس متاماً من هذه 

 الصفات.
دِّية يف رســــــالة ابن   زيدون اهلزلية، كوهنا يف الدرجة األســــــاس كتبت ومن هنا جاءت فكرة اإلحالة الضــــــِ

ــيما اذا كان  بطابع الســـــــــــخرية؛ وألن الســـــــــــخرية اذا كانت بطابع نثري حتتاج كماً هائاًل من املعارف الســـــــــ
انظمها ابن زيدون امللم ابلعلوم واملعارف؛ وألن اإلحالة تصـــدر على لســـان البلغاء والعظماء أتدابً أو حياًء 

دِّية الرائعة فقد كان ابن زيدون مد ركاً لذلك جيداً يف رســـالته فأرســـلها معيناً ال ينضـــب من اإلحاالت الضـــِ
 جاعاًل من غرميه معرضاً للسخرية وقلة الشأن.

ويف هذه اللحظة وأان على عتبة الدخول إىل عامل الرســـــالة الداخلي اســـــتشـــــعر مع ابن بناته رهبته حني 
ح، وولوج هذا الشــرح، ومعارضــة ذلك البز، ولســت طلب منه شــرحها فصــاح: ))ما أان وصــعود هذا الصــر 

 .(28)من ذلك الطرح((
إالّ يف اللحظة نفسـها أسـتشـعر روح املغامرة واجلرأة، ألن ما طلب من ابن نباته هو التوسـع يف شـرحها 
وتفصــــــــيلها وبيان مدى روعتها وهذا جمال واســــــــع وكبري، وعلى العكس منه فإن ما أُطالب به نفســــــــي هو  

 فصل واحد لبيانه وتوضيحه.اختزاهلا يف م

 
مطبعة مؤسسة النشر  ،1ط ،الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي :حتقيق :وقعة الطف أليب خمنف لوط بن حيىي أبو سعيد -27
 .هـ1367قم  ،اإلسالمي
 ،صيدا ،منشورات املكتبة العصرية ،حممد أبو الفضل إبراهيم  :حتقيق ،البن نباته ، رسالة ابن زيدونيف شرح  سرح العيون -28
 .14 :1986 ،بريوت
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 وهذا ما شجعين لولوج هذا الصرح األديب الشامخ. 
ــالة من مقدمتها البرتاء اليت مل يبتدئ هبا كاتبها مبا تعارفت  دِّية املميزة يف هذه الرســــــــ ــِ تبدأ اإلحالة الضــــــــ

شـــــأن املقصـــــود عليه رســـــائل تلك احلقبة الزمنية قافزاً هبا على األعراف والتقاليد وهي إحالة ضـــــدية إىل أن 
هبذه الرســــــــالة ال تســــــــتحق أن تكون الرســــــــالة على النمط املتعارف الن النمط اهلازل ليس بذي ابل حىت  

 يُبسمل قبله، أو الحتقاره لشأن املكتوب له.
مث أتيت قذائف ابن زيدون منهالة على غرميه ))أما بعد أيّها املصـــــــــــــاب بعقله، الَبنيِّ ســـــــــــــقطه الفاحش 

دِّية املتجانســــة واملوصــــولة إىل هناية الرســــالة وضــــمن (29)غلطه...(( مث ينتقل بنا ابن زيدون إىل اإلحالة الضــــِ
ــن ـبك، وملـتك إذ مل تغر علـيك ـفإهنـا  فقراهتـا املتعـددة ومن ذـلك قوـله: ))وال شــــــــــــــك أهنـا قلـتك إذ مل تضــــــــــــ

واإلنســـــانية اســـــم أعذرت يف الســـــفارة لك، وما قصـــــرت يف النيابة عنك زاعمة أن املروءة لفظ أنت معناه،  
ــتعليت يف مراتب اجلالل،  ــتأثرت ابلكمال، واســــ أنت جســــــمه وهيؤاله، قاطعة أنك انفردت ابجلمال، واســــ

، حاسـنك فغضـضـت منه، وأن امرأة العزيز --واسـتوليت على حماسـن اخلالل، حىت خلت أن يوسـف  
 (30)رأتك فسلت عنه((

س ما هي إال إحالة ضـدية يف بيان الصـورة وهذه الكلمات املتسـقة واملتناسـقة يف رسـم صـورة ابن عبدو 
املثالية املزعومة له، فابن زيدون أراد ان يظهر العكس من ذلك، فإقحام ابن زيدون لصـــــــــــــوت ابن عبدوس 
داخل صـوت وسـيطتة ما هو اال أتكيٌد ملزاعم تلك الصـورة املزعومة البن عبدوس، وما دامت هذه الصـورة 

ة احلـاكمـة بغروره وعمـاه، وحتكم يف بـنائهـا الزعم والتخيـيل، فمعىن ذـلك املـثالـية اليت انبعـثت من تـلك املقـدمـ 
 أهنا صورة هازلة تضمر نقيض ما تظهر وهذه هي اإلحالة الِضدِّية املقصودة.

ــور الكاريكاتريية املزعومة البن  ــمن إطار الصــ دِّية ضــ ــِ ويُظهر لنا ابن زيدون اجادته يف جعل احالته الضــ
دِّيـة عبـدوس اليت ظهرت على لســـــــــــــــان  واّلدة، وأنـه على العكس من ذـلك متـامـاً مظهرة ان اإلحـاـلة الضـــــــــــــــِ

ــنه ومجال مظهره  ــور تدل على حسـ واضـــحة املعاين جلية املظهر ملا تريد فهو على العكس مما أوردته من صـ
اذ تقول ))وإن كنت قد بلغت قعر اتبوتك، وجتافيت عن بعض قوتك وعطرت اردانك، وجررت مهيانك، 

ــيت ك، وحذفت فضــــــــول حليتك، وأصــــــــلحت شــــــــاربك، ومططت حاجبك، ورفعت خط واختلت يف مشــــــ
 .(31)عذارك، واستأنفت عقد إزارك...((

ــتبطن  ــياق واملوقف واملقام؛ لذا كان ابن زيدون يف موقف واّلدة يســ ــع للســ دِّية ختضــ ــِ ان اإلحاالت الضــ
هارها صرّح هبا معلنا وخماطباً هذه اإلحاالت وال يبديها لكنه ملا كان املقام والسياق يسمُح له إببدائها وإظ 

دِّية على لســـاهنا ما جيعل منه  غرميه الذي أراد أن أيخذ مكانه يف قلب معشـــوقته فاورد من اإلحاالت الضـــِ
 صغري الشأن أمامها.

دِّية املميزة  مث أتيت الضــربة القاضــية على يد ابن زيدون يف مقارنة اســتطرادية قوية حتمل من اإلحالة الضــِ
ز ابن عبدوس يف جانيب العاطفة والقدرة اجلنســــــــية فيقول على لســــــــان واّلدة: ))وكم بني من إبظهارها لعج

 
 .إىل ما بعدها وكل مقبس من الرسالة يرجع إىل املصدر نفسه والصفحات نفسها  3نص الرسالة من ص :سرح العيون -29
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يتعمدين ابلقوة الظاهرة، والشـــــهوة الوافرة، والنفس املصـــــروفة إيّل، واللذة املوفرة علي، وبني آخر قد نضـــــب 
دِّية هنا هي (32)غديره، ونزحت بريه، وذهب نشـــــاطه ومل يبق االّ...(( طعن ابن عبدوس يف  واإلحالة الضـــــِ
 رجولته اذ اجهز عليه ابن زيدون هنائياً يف هذه اإلحالة.

ــان واّلدة  ــيئة اليت أوردها ابن زيدون البن عبدوس على لســــ ــبيهات الســــ دِّية ابلتشــــ ــِ مث أتيت اإلحالة الضــــ
ــة اليت آل إليها فيقول: ))ال تكن براقش الدالة على أهل ــفي فيه وحتميله النهاية البائســ ــاً للتشــ ها، وعنز ايضــ

 .(33)السوء املستثرية حلتفها، فما اراك اال سقط العناء بكلِّ على سرحان...((
فاإلحالة جاءت عن طريق االمثال اليت أوردها ابن زيدون لبيان ســـــلبية غرميه وســـــوء طالعه الذي أورده 

 املهالك فهو كـ )براقش الدالة على أهلها(.
يف الروعة واألانقة لفظاً ومعىن من خالل اخلارطة الفكرية   مث ينتقل بنا ابن زيدون يف إحالة ضـــدية غاية

املوسـوعية له اليت متثلت بسـعة معرفته أبمثال العرب وأُساء رجال التاريخ والوقائع الشـهرية اليت أفاد منها يف 
ــيات اليت   ــدية فريدة من نوعها تتمثل يف عقده ملقارنة بني غرميه والشـــــــــــخصـــــــــ فتح اجملال أمام إحاالت ضـــــــــ

 ليُبني لنا ضآله هذا الشخص املدعي واملنازع فيما ليس له ومثال ذلك قول ابن زيدون:  يذكرها
))وكليــب بن ربيعــة امنــا محى املرعى بغرتــك(( وهي إحــالــة ضـــــــــــــــديــة واضــــــــــــــحــة إىل مــدى ُجنب غرميــه  

 (34)وضعفه...
ــاً ))وان الصــــــلح بني بكر وتغلب مت  برســــــالتك، واحلماالت بني عبس وذبيان أســــــندت إىل   وقوله أيضــــ

 .(35)كفالتك((
 وهذه إحالة ضدية تشري إىل مدى سفاهة ابن عبدوس وفراغه من احلكمة.
 مث يردفها ابإلحاالت الِضدِّية املتفرقة يف العلوم املختلفة مبيناً لنا أمرين مها:

 زيدون وإدراكه ابلعلوم املختلفة وعلمائها. األول: سعة ثقافة ابن
 ه الســاخرة اليت منحته كل شــيء ظاهراً مث ســلبته كل شــيء منالثاين: ســفاهة ابن عبدوس ورســم صــورت

 خالل اإلحاالت الِضدِّية البن زيدون.
ــتنتجها من أقوال ابن زيدون هي نتاج ظن  دِّية اليت اســــ ــِ ورمبا يعرتض معرتض فيقول ان اإلحاالت الضــــ

دِّية؛ وترجح ال دليل عليه. ويل أن أقول إن ابن زيدون أشــــــار مبا ال يقبل الشــــــك إىل هذه ا إلحاالت الضــــــِ
ألن املقارانت اليت عقدها لغرميه يف حقول متنوعة من رســــــــــالته اهلزلية هي إشــــــــــارات واضــــــــــحة وجلية ملا مل 

 يصرح به قواًل مباشراً وإمنا إحالة إىل ضده ليجعل من غرميه مدعاة للسخرية.
 الخاتمة

ــياق  ــالة ابن زيدون اهلزلية ثنائيات من املعاين اخلفية تطلبها الســــــ دِّية يف رســــــ ــِ ــك لت اإلحاالت الضــــــ شــــــ
واملوقف الذي مّر به ابن زيدون فاختذ التلويح وابتعد عن التصـــــــــريح يف بيان املعاين اليت أرادها، وهي معاٍن  
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رة إىل هذه املعاين اخلفية ثين غرميه ُتســـــتنبط من القول وتفهم من بني طياته، وقد حاول ابن زيدون ابإلشـــــا 
 ابن عبدوس عن مسعاه لنيل ود واّلدة حىت ال يناَل ما ال حيمد عقباه.
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