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امللخص
أنّ لكلّ تعبري شعري أسراراً ومجاليات وملسات وصوراً فنية تدلّ علينا بالنسج الفريد لكلّ قصيدة شعرية كالش

. لشاعرٍ ما
دراسة قصيدة نونية شهرية البن زيدون، مستخدماً املنهج األسلويب الذي يتمحور حول إىلهذا البحثهدفي

ىلمات يف القصيدة، ويدرس املستوكالصويت واملوسيقي لألصوات والىويتناول املستو. اللغة العاممعطيات علم 
رار كالتكالداليل ومسات األلفاظ، وتتبع الظّواهر األسلوبية البارزة يف القصيدة واملعاين البالغية املالزمة هلا 

.االستعارةالتشبيه وىواجلناس والطباق، واهتم بالتصوير الفين املعتمد عل
لغته ىعاطفةً صادقةً يف القصيدة وانعكست انفعاالت الشاعر علكظهر من خالل هذه الدراسة أنّ هنا

رار هو كما أنّ التكمع املوضوع، البحر والروي للقصيدةالشعرية بشكل واضح، وأنّ هناك توازناً مقصوداً يف اختيار 
وقد ترجم التكرار حالة الشاعر النفسية املتأزمة .للقصيدةمن العناصر اهلامة يف زيادة هذا اإليقاع اجلميل 

تناسق هذه األصوات، وأنّ ألفاظ القصيدة متيزت بالدقة يف االختيار وقوة التأثري يف املتلقي واحلزينة، إضافة إىل
.وأنّ التناسق الفين قد برز بني الصور املختلفة بصورة واضحة
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ةمقدم
،انة عالية يف دراسات علم اللغة حالياًكالدراسات األسلوبية من الدراسات اليت حتتلّ م

وقد أثار .الدراسات اللغوية أساساً يف حتليل النصوصىوتعد من املناهج اليت اعتمدت عل
منهج؟ وهذا أمر يصعب عدة تساؤالت حول حقيقة األسلوبية هل هي علم مستقل أم كذل

علم اللغة، أو علم كألنّ نقاد العرب اختلفوا فيه، فمنهم من اعتربها علماً عاماً ؛حتديده
.)٢١٧، ص١٩٨٤مصلوح، (الم باعتبارها منضوية يف علم اللسانيات أو فرع من فروع اللغةكال

.)٢١٩، ص١٩٨٤أبوديب، (رفض بعضهم وصف األسلوبية بالعلم بينما
وهو أنّ ،عن علمية األسلوبية أمرمل حيسم عند الدارسني لسبب واضحواحلديث 

.األسلوبية نشأت مرتبطة بالدراسات اللغوية، مثّ استفاد منها النقاد يف دراسة النص وحتليله
فإنّ األسلوبية جتمع بني املنهج العلمي يف دراسة اللغة، واملنهج النقدي يف كذلىوبناء عل

.أي أا جتمع بني العلم واملنهج،دراسة النص األديب
: منها،ولعلم األسلوب اجتاهات خمتلفة تستخدم فيها املستويات املتعددة للتحليل اللغوي

ولكلّ من هذه . املستوى الصويت، واملستوى التركييب، واملستوى الداليل، ومستوى الصورة
نص وتعني املتلقي يف املستويات صفات متيزه عن اآلخر وتساعد الناقد يف كشف مجاليات ال

فهم أسرار النص.
خيامرنافهذا البحث دراسة تطبيقية للمنهج األسلويب على قصيدة نونية البن زيدون، وال
ومن أهم . شك أنّ ابن زيدون من كبار شعراء العربية املبدعني، ويستحق شعره دراسة شاملة

ه لولّادةقصائده الشهرية هي قصيدته النونية يف الغزل، وإظهار حب .
أيضاً ومنهج البحث هو املنهج األسلويب الذي يتمحور حول معطيات علم اللغة العام،

تف بالتناول اجلزئي للنص، بل كـ التحليلي ألبيات القصيدة، والبحث مل يــاملنهج الوصفي 
لية للقصيدةكر واجلمال، فلم يغفل البنية الكاملة من اللغة والفكتعامل معه بوصفه قطعة مت

.يف مضموا من ترابط موضوعي وفينىوما يتجلّ
:أما األهداف اليت كان البحث بصدد حتققها منها

دراسة الظواهر األسلوبية واللغوية يف قصيدة شهرية يف األدب العريب، ىالتركيز عل-
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.هي قصيدة نونية البن زيدونوأال
وذلك على املستويات بيان ما تؤديه القصيدة من معان بالغية، ومقاصد أسلوبية -

.الصوتية والداللية والتركيبية والصورة
فهناك حبوث ومقاالت متنوعة خمتلفة حول ابن ،الدراسات السابقةأما بالنسبة إىل

وأيضاً هناك حبوث وكتب حول األسلوبية يف شعر ،زيدون هذا الشاعر الشهري األندلسي
:منها، ىبعضها من جدوشاعرٍ ما، فال ختلو إشارتنا إىل

حملمد بن سعيد بن » شعر أيب ذؤيب اهلذيل دراسة بالغية أسلوبية«: دراسة بعنوان-
درجة املاجستري جبامعة اإلمام حممد بن إبراهيم اللوميي قدمها الباحث لنيل إىل

.هـ١٤٢٣سعود اإلسالمية قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي، عام 
قدمها الباحثة يل » عر أيب فراس احلمدايندراسة أسلوبية يف ش«: دراسة بعنوان-

فتحي أمحد كتانه لنيل إىل درجة املاجستري يف اللغة العربية جبامعة النجاح الوطنية 
. م٢٠٠٠كلية الدراسات العليا، عام 

، قدمها الباحث أمحد »شعر زهري بن أيب سلمى دراسة أسلوبية«: بعنواندراسة-
. م٢٠٠٥اه يف فلسفة اللغة العربية، علم حممد علي، لنيل إىل شهادة الدكتور

، قدمها الباحث سامي محاد »أسلوبيةشعر بشر بن أيب خازم دراسة «: دراسة بعنوان-
اهلمص لنيل إىل درجة املاجستري يف األدب والنقد، جبامعة األزهر بغزة كلية اآلداب، 

. م٢٠٠٧عام 
» دراسة لغوية أسلوبيةلغة الشعر عند الصعاليك قبل اإلسالم، «: دراسة بعنوان-

قدمها الباحث وائل عبد األمري خليل احلريب، لنيل إىل درجة املاجستري يف اللغة 
. م٢٠٠٣العربية وآداا جبامعة بابل كلية التربية، عام 

كما أننا عثرنا على دراسات خمتلفة أسلوبية يف سور القرآن الكرمية ال جمال هنا لإلشارة 
. إليها

نعثر على دراسة شاملة وافية ملوضوع دراسة أسلوبية يف شعر ابن زيدون ولكننا ال نكاد 
وهذا هو الذي قد تكفله هذا .وقصيدته النونية الالمعة يف األدب العريب خاصة،عامة

. البحث راجياً التوفيق فيه
دراسة الظواهر األسلوبية واللغوية، وبيان ما تؤديه من معان ىز علكوالبحث هذا ير
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املستويات الصوتية والداللية والتركيبية ىعلكوذل،ومقاصد أسلوبية يف القصيدةبالغية، 
تف بالتناول اجلزئي كحتليلي ألبيات القصيدة، والبحث مل يــوالصورة، ومبنهج وصفي ـ

ر واجلمال، فلم يغفل البنية كاملة من اللغة والفكللنص، بل تعامل معه بوصفه قطعة مت
.يف مضموا من ترابط موضوعي وفينىيتجلّلية للقصيدة وما كال

فالبحث يقتضي التعريف بالشاعر، وبكلّ ما سيساعد على دراسة القصيدة من الناحية 
مثّ .واألسلوبية، والتعريف بأداة البحث املستعملة وهي املنهج األسلويبالتعبريية واجلمالية

ة ابن زيدون، وتستخرج املالمح اخلاصة يركّز على عناصر األسلوب واألسلوبية يف قصيد
. البن زيدون اليت متيز شعره عن شعر غريه بأسلوبه اخلاص له

ابن زيدون يف سطور
اهللا بن أمحد بن غالب بن زيدون املخزومي األندلسي أمحد بن عبدالكامل،امسه 

إىل قبيلة إحدى ضواحي قرطبة، ينتسب،م يف الرصافة١٠٠٣القرطيب، أبو الوليد، ولد عام 
خمزوم العربية القرشية، كان والده قاضياً وجيهاً عرف بغزارة علمه وماله، توىف عندما كان 

وقد أخذ ابن زيدون العلم يف .أمحد ما يزال يف احلادية عشر من عمره، فتوىل جده تربيته
خ فكان حيضر جمالس أصحابه من العلماء والفقهاء، مث اتصل بشيو،بداية حياته عن والده

خذ العلم عنهم مثل النحوي الرواية أبو بكر بن مسلم بن أمحد والقاضي أبو بكر أعصره و
عرف ابن زيدون بثقافته الواسعة وكثرة إطالعه، هذا األمر الذي انعكس على . بن ذكوان

.)١٩٠، ص٦ج،١٩٨٠الزركلي، (قصائده واليت ظهرت من خالهلا ثقافته التارخيية واإلسالمية 
حيث مات احلكم مسموماً بعد والدة ابن زيدون ،ون يف فترة تارخيية حرجةنشأ ابن زيد

هذه الفتنة اليت ظلت مشتعلة لعدد كبري من ،»عهد الفتنة«خبمس سنوات، ونشأ ما عرف بـ
فكانت قرطبة ساحة للمواجهات الدامية بني كل .السنوات حىت كانت وفاة أخر خليفة أموي

.ان، نشأ بعد الفتنة دويالت صغرية عرفت بدول الطوائفمن الربابرة والعامريني واألسب
وعلى الرغم من كل هذه األحداث كان النشاط األديب يف أوج ازدهاره، وعرفت قرطبة 
كمدينة للهو والطرب واألدب، وظهر ابن زيدون يف هذه الفترة فكان خيالط األمراء والعلماء، 

الوليد بن جهورفكان صديقاً أليب،ءوجيلس يف جمالس العلم، وقد صادق امللوك واألمرا
.)١٥٥، ص١٩٢٦ابن دحية، (

وذلك نظراً لعلمه ،ومتكن من نيل مكانة متميزة عنده» بين جهور«بـاتصل ابن زيدون 
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احنداره من بيت جاه وشرف، فكان ابن زيدون سفرياً بني امللوك يف باإلضافة إىل؛وثقافته
انة عالية لديه إىل أن تدخل بعض املنافسني ، فكان حيظى مبك»أيب حزم بن جهور«دولة 

الذين عملوا على الوقيعة بينهم، فقام ابن جهور بسجنه، فأنشد ابن زيدون العديد من 
.القصائد الشعرية يف السجن واستعطف يف بعض منها ابن جهور ليفرج عنه

لية، مث قام بالفرار من السجن قاصداً اشبي،وعندما مل تفلح رسائل وتوسالت ابن زيدون
عاد إىل قرطبة مرة أخرى واختبأ عند بعض أصدقائه، حىت عفا عنه أبو حزم، فعاد ليمدحه

.)١١، ص١٩٨٢البستاين، (مث رثاه بعد وفاته 
جاء بعد ذلك عهد أيب الوليد بن أيب حزم بن جهور، فحظي ابن زيدون يف عهده مبكانة 

.فعينه على أهل الذمة، وتبع ذلك تولّيه للوزارة،عظيمة
وقد عمل ابن زيدون سفرياً بني كل من أيب الوليد وإدريس احلسين يف مالقة، وبعد 
حدوث اجلفاء بينه وبني بين جهور، قصد بلنسية، وتنقل بني عدد من امللوك واألمراء الذين 

فجعله » ابن عباد«ه من قبل حاكمها أحسنوا ضيافته، وعندما عاد إىل اشبيلية مت االحتفاء ب
والذي كان يعد » كاتب اململكة«مستشاراً له وسفرياً لعدد من الدول ااورة، وتوىل منصب 

.)١٦، صن.م(» ذي الوزارتني«من أهم املناصب، وتوىل الوزارة وعرف بلقب 
وقد كان ابن زيدون يف أحسن حال سواء يف عهد ابن عباد أو يف عهد ابنه املعتضد، 
وحني مات ابن عباد ساعد ابن زيدون املعتمد على إمخاد ثورة قرطبة، مث مت إرساله يف احد 

.)١٢٤، ص١، ج١٨٨١ابن خلكان، (م ١٠٧١املهام إىل اشبيلية وكان مريضاً فتوىف هناك عام 
دة بنت اخلليفة املستكفي، وانشد فيها العديد من القصائد اليت عشق ابن زيدون وال

تعرب فيها عن حبه هلا، ومل تكن والدة كاآلخرين فكانت تتمتع باجلمال وبثقافة عالية فكانت 
شاعرة ومغنية هلا جملس بقرطبة جيتمع فيه أشهر املثقفني والشعراء واألدباء، وقد هام كل 

باً إىل أن وقعت بينهم مشكلة فرقت بينهما، وسنحت من ابن زيدون ووالدة ببعضهما ح
ويف . الفرصة لدخول الوزير أيب عامر بن عبدوس بينهما متقرباً لوالدة وعدواً البن زيدون

» الرسالة اهلزلية«ن والدة وابن عبدوس قام بكتابة حماولة من ابن زيدون للتفريق بني كل م
على لسان والدة األمر الذي زاد من غضب واليت يقوم فيها بذم ابن عبدوس والسخرية منه

.)١٩ت، ص.ضيف، د(الدة وزاد من بعدها عن ابن زيدونو
:واليت يقول فيهايف والدةاليت كتبها » النونية«ومن أشهر قصائد ابن زيدون 
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ــن تـــدانينا     ــديالً مـ ــائي بـ ــحى التنـ ــا  أضـ ونـــــاب عـــــن طيـــــبِ لُقيانـــــا تجافينـــ

.اليت حنن بصدد دراستها باملنهج األسلويبوهذه القصيدة الشهرية هي 

مضمون القصيدة النونية 
والغزل شعلة من مشاعر ابن زيدون . موضوع القصيدة النونية الشهرية، هو الغزل

املشعل ىومل يكن حبه لولّادة سو. املتلهبة بتدفق احلياة، يف أحاسيسه املفرطة الشفافة
هي اليت مألت اخلافقني، حيث تناوهلا الشعراء القليب املضيء بنور احلياة والقصيدة هذه
غدا حفظ أبياا من كمال آلة األديب، كما قيل تشطرياً وختميساً، ومعارضة، وزيادة، حىت

.)٢١، ص١٩٨٢البستاين، (»ما حفظها أحد إلّا مات غريباً«: عنها الكثري من الشؤم، كقوهلم
ألـم به من اهلجر والبعد عن احملبوبة، يبدأ الشاعر قصيدته بتصوير الواقع املرير الذي 

وأملا على فراق والدة بنت املستكفي حبيبته، وحيترق شوقًا إليها وإىل ىوكأنه يذوب أس
ظالل هذه العاطفة املتأججة امللتهبة يقرض ويف. األوقات الصافية املتعة اليت أتيحت له معها

ىواحلب عنده خيتلف عنه لد. عن الشوقشعره نابضا باحلياة مترمجا عن احلب كاشفًا
مسببات نقائه وصفائه، إذا ما اآلخرين، الذين ال يعللّونه حسب مظاهره، بل يرجعونه إىل

التفريق بني احلبيبني، أحاطته نوازع الشر الدفينة، يف مثالب احلسد والغرية الدافعة إىل
، إلمعام يف ىسدين يئة العدويصور احلا. ونصب شرك الفتنة إلبعاد أحدمها عن اآلخر

.السعي املغرق بالتفريق
خمتصر الفكرة يف القصيدة هو وصف حلال احلاضر واملاضي ويف القصيدة أبيات 

احللوة فيدعو لعهد ويطوف بالشاعر طائف الذكرى.واحلب والتجلد على الواقع األليمالوفاء
من حمبوبته األمل حه به وتلقّىالوفاء بينهما باحلياة والتجدد ألنه عاش فيه وصفت رو

ومجال الذكرى، ويذكر أنه إذا وحياة النفس وهو دعاء يكشف عن احلنني إىل العهد املاضي
أن ينسى الشاعر هواه كان الفراق يغير احملبني وجيعلهم ينسون حبات قلوم فلن يستطيع

ه مقصورا عليها فقد كانت وهوابل يزيده البعد وفاء وإخالصا فما زالت أمانيه متعلقة بوالدة
.الرياحني لروحه وما زالت كذلك

عاطفته والقصيدة مليئة بأسلم حب وأصفاه صوره ابن زيدون لولّادة باإلضافة إىل
ويف القصيدة يفصح ابن زيدون عن صبابته حيال ولّادة يف . الدافقة وأشواقه املتزامحة هلا
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أن ينهي قصيدته اية صدق ىوالتأسي، وال ينسىأسلوب من احلزن الشامل مقرون باألس
:تتناسب مع جالل القول الذي قاله، وتتسق مع روعة الشعر الذي أساله يف بيته الرائع بقوله

ــا بقيــــت      ــه مــ ــا ســــالم اللَــ ـ نـم ــك صــــــــبابةٌ بِــــــــك نخفيهــــــــا فَتخفينـــــــــا   علَيــ

وداللتها األسلوبية
ىديثة يف تناوهلا السطحي للنصوص، واعتمادها عللة الدراسات النقدية احلكتتمثّل مش
لية يف معاجلتها، فالعملية النقدية للنص األديب ال تتوقف عند مرحلة شرح كالظواهر الش

النص إىلىوالواقع أن استخدام هذه الطريقة يهبط مبستو. النص وتوضيح معناه العام
يف جتاوزه دور ١علم األسلوب احلديثومن هنا تربز أمهية. درجة يفقد فيها مجالياته املميزة

النقد السطحي يف التعامل مع النصوص وحتليلها، وقد متيزت الدراسات األسلوبية احلديثة 
شف عن مواطن اجلمال فيها، كالىبتناوهلا الناضج والعميق للنصوص، وقدرا عل

حبيث تتجاوز مستفيدة من علم اللغة ودراساته العلمية اليت تغذي الدراسات النقدية 
ذا فإنّ كالشرح والتفسري، وهىلية للنص والنقد السطحي الذي يقوم علكاجلوانب الش

شاف ما فيه من كاست«ثرياً يف فهم النص األديب وكالدراسة األسلوبية احلديثة تفيدنا 
التعامل مع االستخدامات اللغوية، ىمبا تتيح للدارس من قدرة علكجوانب مجالية، وذل

تشفة بطريقة كيف العمل األديب، وذا التفاعل مع اخلواص األسلوبية املميزة املودالالا
.)١٠٠، ص١٩٩٤عودة، (»خواصه الفنيةعلمية سليمة، تتضح مميزات النص و

عمق ومن هنا يأيت اختيارنا للمنهج األسلويب وسيلة نستطيع من خالهلا النفاذ إىل
انيات نقدية حتليلية عميقة، كملنهج من إمالنص الشعري البن زيدون مبا حيمله هذا ا

نستطيع من خالهلا أن نرصد مجاليات النص، معتمدين لغة الشاعر وأدواته الفنية وسيلة 
للتحليل النقدي، آخذين بعني االعتبار األساليب اليت أحلّ عليها الشاعر يف قصيدته النونية 

.اره ومشاعرهكوعالقتها بشخصية الشاعر وأف
،)La Stylistique(الفرنسيةويف)Stylistics(اإلجنليزيةيفعليهيطلقالذيهواألسلوبوعلم«

تعين طريقة الكالم، وهي ) Style(، وكلمة )Stylistician(كما يطلق على الباحث يف األسلوب 
تابة، مث كان يستخدم يف الكعود من الصلب مبعىن) Stylas(لمة الالتينية كمأخوذة من ال

1. Stylistics
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وهكذا ميكننا القول.)١٨٥، ص١٩٩٤عبد املطلب، (»تطلق على طريقة التعبري عند الكاتبأخذت 
ننا أن نعرف كهذا االعتبار ميىيل املادة اللغوية، وعلكاتب يف تشكإنّ األسلوب هو طريقة ال

أساس حتليل ىأا منهج نقدي حديث، يتناول النصوص األدبية بالدراسة، علىاألسلوبية عل
اللغوية واألسلوبية بشكل يكشف الظواهر اجلمالية للنصوص، ويقيم أسلوب مبدعها،الظواهر

ذا تبدو أهم مسات كوه. حمددا املميزات األسلوبية اليت يتميز ا عن غريه من املبدعني
استكشاف العالقات اللغوية القائمة يف النص، والظواهر املميزة اليت «: املنهج األسلويب هو

اصة فيه، مثّ حماولة التعرف على العالقات القائمة بينها وبني شخصية الكاتب، تشكل مسات خ
الذي يشكل مادته اللغوية وفق أحاسيسه ومشاعره اليت جتعله يلح على أساليب معينة، ويستخدم

.)٩٩، ص١٩٩٤عودة، (» صيغاً لغوية تشكل يف جمملها ظواهر أسلوبية هلا داللتها يف النص األديب
هي األساس الذي تقوم عليه الدراسات األسلوبية، وهي األداة األوىل اليت ترتكز اللغة 

وعلى الرغم . عليها األسلوبية يف حتليل النصوص اإلبداعية والكشف عن مظاهر اجلمال فيها
من العالقة الوثيقة اليت تربط علم اللغة باألسلوبية، إلّا أنّ الفرق بينهما كبري وملموس من 

راسة وهدفها، فعلم اللغة يتناول دراسة اللغة العادية املنطوقة واليت يستخدمها حيث مادة الد
أما علم األسلوب فهو يتعدى اللغة املتداولة . اتمع يف حياته اليومية االعتيادية أداة لالتصال

يف اتمع إىل األمناط اللغوية الفردية املتميزة مبا فيها من احنرافات لغوية الفتة ومتميزة
.على املستوى الفردي

ىاللغة األدبية ألنها متثّل التميز يف األداء علىز علكذا فإنّ الدراسة األسلوبية تتركوه
هذا االعتبار ىوعل. املألوف للغةىالفردي عن وعي واختيار واحنراف عن املستوىاملستو

ألسلوب يتخذ اللغة يف يقال، ومبا أنّ اكفإنّ اللغة تدرس ما يقال، أما األسلوب فهو يدرس 
أساساً للتحليل األسلويب، فإنه يعتمد دراسة املستويات اللغوية لفهم النص األديب، آخذاً بعني 

.ل اختياري وإرادي ومتميزكيفية استخدام اللغة يف العمل األديب بشكاالعتبار 
يف وضع تتجاوز جمرد نقل املعىن إىل عمق االستعمال اللغوي املتمثل «إذاً فاألسلوبية 

الكلمات يف أنساق معينة، وكيفية انتظامها، وانتظام اجلمل واملفردات، ورسم الصور، وانتظام 
ومن .)١١٣، ص١٩٩٤عودة، (» ذلك كله مع املعىن، فالكلمة هي مادة التشكيل الفين لدى األديب

اة اليت هنا تأيت أمهية توظيف اللغة يف فهم النص األديب يف الدراسات األسلوبية، فهي األد
يستخدمها املبدع يف تشكيل مادته الفنية تشكيالً يعكس أفكار الشاعر ومشاعره، فيضفي عليها 
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وعلى هذا األساس فسوف تكون أداتنا األوىل يف دراستنا . بذلك مالمح جديدة وأبعاداً خمتلفة
صورة، األسلوبية هذه هي اللغة مبستوياا املختلفة؛ الصوتية، والتركيبية، وعلى مستوى ال

لننفذ من خالهلا إىل عمق النص الشعري لدى ابن زيدون، آخذين بعني االعتبار مدى متيزه 
.يف صياغة تلك اللغة وتشكيلها ومجاليات هذا التشكيل

تم األسلوبية باجلانب العاطفي للظاهرة اللغوية، إذ تسعى األسلوبية إىل تتبع الكثافة 
وقائع التعبري يف اللغة املنظمة «كذا فإنّ األسلوبية تدرس الشعورية اليت متيز النص األديب، وه

»من ناحية حمتواها العاطفي، أي التعبري عن وقائع اإلحساس عرب اللغة، وفعل اللغة يف اإلحساس
.)١٣٣، ص١٩٨١العطار، (

ويف األسلوبية شاعت كثرياً دراسةُ النص ابتداًء من ذاته واعتماداً على النص من الداخل 
بعيداً عن دور املؤلف والقارئ واملؤثرات اخلارجية، وقد كان هذا رد فعل للدراسات اليت ركزت 
على حياة املؤلف وظروفه وجعلتها أساساً للدراسة النقدية، ولكن هذه النظرية وهي الفصل بني
املؤلف والنص، أو الفصل بني العالقات الداخلية يف النص وما حييط بالنص من عالقات 
خارجية أثبتت فشلها على نطاق التطبيق من الوجهة األسلوبية، إذ كثرياً ما نضطر إىل اإلشارة 
إىل مدى ارتباط الظواهر األسلوبية يف عمل شاعر ما بشخصية ذلك الشاعر وظروفه، أو 

والواقع أنّ ذلك الفصل . ظواهر على أساس العالقات اخلارجية احمليطة بالنصحتليل تلك ال
وهكذا فإنّ . بني الكاتب وظروفه وتشكيله للنص يضعف الدراسة النقدية وحيطّ من مستواها

ما حييط بالكاتب من التجارب، واخلربات والعالقات والظروف النفسية، واالجتماعية، 
أكرب األثر يف تشكيل املادة الفنية لألديب والعالقات الداخلية الفكرية، العاطفية، يكون له 

فهناك عالقة وثيقة بني جتارب الشاعر، وخرباته، وأفكاره، ومشاعره، واختياره . القائمة بينها
.ألسلوب معني، أو إحلاحه على صيغ معينة، وانتقائه لكلمات معينة يف تشكيله لنصوصه

أسلوب النص يرسم صورة واضحة «ؤلف والنص، إذ أنّ ومن هنا تأيت أمهية الربط بني امل
لشخصية مبدعه، من حيث تعامله مع اللغة، وقدرته على اكتشاف عالقات خاصة مميزة 
تكشف عن إحساس مميز يف نفسه، فهو صاحب رؤية خاصة ليس يف جمال اللغة وإمنا يف كلّ 

و خيتلف بطبيعة احلال على ما يتصل حبياته، وعلى هذا فإنّ أسلوبه صورة ذاتية لنفسه، وه
.)١٠٤، ص١٩٩٤عودة، (» أساليب غريه من الكتاب

ثرياً ما يعمد إىلكننا القول إنّ التحليل األسلويب للنص يتميز بطابع مقارن، إذ إنه كومي
ذا فإنّ كوه. االختالف واالقتران بني األسلوبنيىاتب آخر، ومدكاتب ما بكمقارنة أسلوب 
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ثرياً يف حتليل بعض كقات اخلارجية والداخلية للنص تساعدنا عملية الربط بني العال
كاللجوء إليها يف تفسري بعض تلثرياً ما نشعر حباجتنا إىلكالظواهر األسلوبية للنص، ف

ثري من الظواهر األسلوبية امللحة يف ديوان ابن زيدون ال نستطيع أن جند هلا كالظواهر، فال
الظواهر، كيل تلكتشىاس ظروف الشاعر علكانعىنا ملدكتفسرياً مقنعاً إلّا من خالل إدرا

ثرة الغزل يف ديوانه ال جند له تفسرياً إال من خالل معرفتنا ككفمثالً ظاهرة أسلوبية 
. لظروف الشاعر وحالته يف عشق والدة اليت أحبها حباً مجاً

يف .. .بيعة واحلقول الداللية يف موضوعات كاهلجر واللقاء والطىاء الشاعر علكوأما ات
الشديدة التأثر والسريعة االنفعال وهي س وجدانية الشاعر وطبيعته النفسية كديوانه فيع

ان من الصعب علينا تفسريها لوال أن ربطناها بظروف الشعر اخلارجية من حيث كظواهر
.بريكل كأسلوبه بشىست علكنشأته وطبيعة نفسيته اليت انع

:هيألسلوب مستويات التحليل اللغوي وعلم ايستخدم١ويف داخل االجتاهات املختلفة

الصويت ىاملستو
وهو الذي يدرس األمناط اليت خترج عن النمط العادي، واليت تؤثر بشكل الفت يف 

ويف ديوان ابن زيدون حاولنا توظيف التحليل الصويت وسيلة من وسائل توضيح . األسلوب
لتشكيل، إذ كان التركيز على دور التكرار يف التشكيل املوسيقي يف ديوانه وما مييز هذا ا

التشكيل املوسيقي سواء أكان ذلك التكرار يتعلق باحلرف أو بالكلمة أو ما يسمى بالتكرار 
التدوميي، هذا فيما خيص املوسيقى الداخلية وأثرها كظاهرة أسلوبية يف ديوان الشاعر، وكان 

ويأخذ . يف تشكيل اإلطار العام ملوسيقاهالتركيز على املوسيقى اخلارجية لقصائده، وأثرها 
التحليل على املستوى الصويت بعني االعتبار الوقف، والوزن، والنرب، واملقطع، وكذلك التنغيم 

:ثالثة اجتاهاتويتفرع العلم الذي يدرسه األسلوب إىل.١
يز كم الدرس األسلويب دون التركعلم األسلوب العام ويتم من خالله دراسة القوانني اليت حت-١

.األغلب، وغري تطبيقي، وهو يوازي علم اللغة العامىلغة معينة، وهو علم نظري علىعل
اجتاه يدرس اخلصائص األسلوبية يف لغة معينة، وهو ميثل اجلانب التطبيقي لعلم األسلوب، -٢

.أساس فردي بأنه يبحث يف طاقات التعبري يف لغة معينةىن ليس علكويتناول التنوعات اللغوية، ول
لظواهر اتب معني حماوالً رصد اكاالجتاه الثالث وهو الذي يدرس الظواهر األسلوبية يف إنتاج -٣

، ١٩٩٤دة، عو(نتاجه األديب عن غريه من األدباءاألسلوبية امللحة يف عمله األديب، وأسباب متيز إ
.وهذا هو االجتاه الذي سنتبعه يف دراستنا األسلوبية هذه. )١٠٨-١٠٥صص
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.كعناصر أسلوبية الفتة متيز مبدعاً عن مبدع آخر

ييب كالترىاملستو
ذ يعترب هذا األسلوبية ترى يف هذا املستوى عنصراً هاماً يف جمال البحث األسلويب، إ

املستوى من أهم املالمح اليت متيز أسلوب مبدع ما عن غريه من املبدعني، ويتوجه علم 
تكرار األلفاظ والعبارات، وظاهرتا : األسلوب على املستوى التركييب إىل حبث العناصر التالية

...اجلناس والطباق و

الصورة ىمستو
رارهاكتىمدوونة هلاكاصر املالشاعر من حيث العنىيل الصورة لدكهو يدرس تشو

يل صور كتدخل اخليال يف تشىمدوالبيئة املستمدة منها عناصر الصورةوراركأثر هذا التو
نظرة الشاعر الفلسفية يف وجتددهاىمدوتقليدية الصور،كذلكهو يدرس و.الشاعر

.يلهاكدور العاطفة يف تشويل هذه الصوركتش

الداليل ىاملستو
يز هنا كيأيت التروالتحليل األسلويبوالداليل من أهم عناصر البحثىاملستويعتربو

لماتكالىيز علكيتم الترو.املعىنىاأللفاظ يف املقام األول ملا هلا من تأثري جوهري علىعل
املقصود هنا هو والداليل،ىاملستوىلدراسة ااز دور هام علو.جتاور األلفاظويبااكترو

إضفاء وجتاوز املألوفىارية قادرة علكم االستعاري املتميز الذي حيمل قدرة ابتاالستخدا
)١١٠-١٠٥ص، ص١٩٩٤عودة، (. دالالت جديدة متميزة

اللغة ىمستوىدراسة تطبيقية يف قصيدة نونية البن زيدون عل
وبناءً على ما سبق لنا ذكره يف هذا اال فاآلن تم بدراسة تطبيقية على مستويات اللغة 
يف شعر هذا الشاعر األندلسي الشهري ابن زيدون وهي املستوى الصويت ومستوى الصورة 

. واملستوى الداليل

الصويت ىاملستو
ا املدخل الذي يفتح به حيث إــسيما الشعر العريب ــ الــجوهر الشعر ىمتثل املوسيق

الرتباطها بالشعر منذ نشأته؛ فهي اليت جتعل القارئ للشعر كشفرات النص الشعري وذل
هذا ىوعل. عاملها وعامل املبدع بصفة خاصةالعريب يستمتع جبمال القصيدة وتدخله إىل
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وافرها ان الواجب تك؛ حيث إا تعد من أهم األرىن القول إنه ال يوجد شعر بدون موسيقكمي
.الم العادي شعراًكجلعل ال

ارتباط املوسيقى بالشعر ليس ارتباطاً حديثاً ولكنه ارتباط وجد منذ القدم وال ينقطع والذي 
ميعن النظر يف الشعر العريب جيد عظم حرصه على عنصر الرنني املوسيقى فهو يكاد يكون 

وسيقى والشعر إحساس فطري منذ موقوفاً على إطراب األذن أوالً وذلك ألنّ إحساس اإلنسان بامل
قدمي األزل ذلك أنّ عالقة املوسيقى بالشعر عالقة قدمية قدم الفننيِ وهي عالقة مستمرة ال 

هي اليت تفرق ــــ متمثلة يف الوزن واإليقاع ــإنّ املوسيقى الشعرية .)١٧، ص١٩٨٨أنيس، (تنقطع 
بني لغة الشعر ولغة النثر ذلك أنّ لغة الشعر موزونة وأوزان الشعر خمتلفة ولكلّ وزن ما يالئمه 

ال ميكن دراسة موسيقى الشعر مبفردها ولكن جيب ربطها . من املعاين واألجناس األدبية
الية عنصر جوهري يف تشكيل النص الشعري يقوم بوظيفة مج.. «مبضمون القصيدة حيث إا 

مع غريه من عناصر تشكيل النص الشعري فهو يكمل بقية العناصر ويؤازرها يف الوقت نفسه 
» ، وتقنيات الشكل، وبلغة النص الشعري بوجه عامان ذا وشائج بالصورة الشعريةومن مثّ ك

وهكذا جيب على دارس الشعر أن خيضع موسيقى هذا الشعر خلدمة .)٧٩، ص١٩٩٤اجليار، (
تعتمد األسلوبية الصوتية على مفهوم «من أسلوب الشاعر حيث ! متثل جزءاالنص كله فهي

املتغريات الصوتية األسلوبية ومبقدار ما يكون للغة حرية التصرف ببعض العناصر الصوتية 
.)٦٠، ص١٩٩٤جريو، (» للسلطة الكالمية تستطيع اللغة أن تستخدم تلك العناصر لغايات أسلوبية

البحر 
األوزان ىديوان ابن زيدون، نالحظ أنه مل خيرج شعر ابن زيدون علعندما ندقّق يف

اخلليلية حيث إنه استخدم البحور العروضية التقليدية وهذا يعين تأثّر الشاعر بالتراث 
.العريب تأثّراً بالغاً وإن مل يستخدم الستة عشر حبراً، إذ استعمل اثين عشر حبراً فحسب

استطاع أن حيتفظ بشكل القصيدة التراثي حيث استخدم ميكن القول إنّ ابن زيدون قد 
املديد، واملضارع، (اثين عشر حبراً من البحور اخلليلية يف حني أنه قد أمهل أربعة حبور وهي 

).واملقتضب، واملتدارك
البحور التامة أكثر منه وعند تصفّحنا لديوان الشاعر، يتضح لنا أنّ الشاعر أميل إىل

ان قليالً بصفة عامة كازوء من البحور ىعلىما أن اعتماد القدامكوالبحور ازوءةإىل
.البحور ازوءةىفلعل الشاعر األندلسي ابن زيدون الهتمامه بالشرق فلم يعتمد عل
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الذي مسي بسيطاً النبساط احلركات " البسيط"بالنسبة إىل القصيدة النونية، فالبحر هو 
اسب موضوع القصيدة تناسباً كامالً، إذ املوضوع هو الغزل والبحر هذا يتن. يف عروضه وضربه

.ويتطلب حبراً يعطي الشاعر اال إلظهار ما يف ضمريه من املشاعر واألحاسيس
القافية 

الشعرية فهي متثل االرتفاع الصويت يف ىالقافية متثل عنصراً مهماً من عناصر املوسيق
يف الظاهر وإمنا متثل مهزة كما يبدو ذلكيت البيت الشعري وذا هي ال متثل خامتة الب

.إعادة لألصواتكالوصل بني البيتني فلها وظيفتها اخلاصة يف التطريب 
القافية يف اية األبيات قد ساهم يف إبراز داللة القصيدة إىلىاز علكأنّ االرتكفال ش

إنّ مجال «فضل يف هذا يقول صالح ثيف لغة الشعر وكتىجانب أنّ القافية قد تعمل عل
ثف كز مكمنوذج مرىوليست القافية سومن يف تشابه الصوت واختالف املعىنكالقافية ي

.)٣٩١، ص١٩٨٠فضل، (»ى التوازي يف بنيتها العميقةلها اليت تعتمد أساساً علكللغة الشعر 
كي اكويعرفها الس: القافية املطلقةقد جاءت القافية يف قصيدة ابن زيدون هذه بصورة 

والروي يف ) ٥٧٢، ص١٩٨٣السكاكي، (» ...اًكان رويها متحركالقافية املطلقة ما «: لهبقو
والنون من األصوات احلنكية، وفيها . القصيدة هو النون وهلذا مسيت هذه القصيدة نونية

ىأنّ األلف يف اية القوايف تساعد علغنة وتزداد القصيدة موسيقياً ورنةً، باإلضافة إىل
بوح ما يف ضمريه من األحاسيس، كأنّ الشاعر يريد أن ىعر ويساعده علكشف حال الشا

.يتأوه ويبين ماجيول يف صدره من حزن الفراق وشوق اللقاء
وأما األلف هذه يف آخر القوايف فليست حبرف روي، بل هي إما األلف اليت تكون بدالً 

:من تنوين النصب كقوله
   ــأه ــه أنشـــــ ــأنَّ اللَـــــ ــك كَـــــ ــب ملـــــ مســــكاً وقَـــــدر إِنشـــــاَء الـــــورى طينـــــا ربيـــــ

:أو قوله
 ـــــــهتجنـــــــحنِ وـــــــت يف صمـــــــا أُثبِتزيينــــــا كَأنتعويــــــذاً وــــــبِ تالكَواك هــــــرز

:وإما هي ألف اإلطالق اليت تنشأ من إشباع فتحة حرف الروي، كقوله
النــــــأي املُحبينـــــــا أن طالَمــــــا غَيـــــــر  ال تحســـــــبوا نــــــــأيكُم عنــــــــا يغيرنــــــــا 

:للمتكلم مع الغري يف الكلمة، كقوله) نا(وإما هي ألف ضمري 
   ــه ــوِ مطلَعــ ــن علــ ــا مــ ــبا نحونــ ــو صــ بدر الدجى لَـم يكُـن حاشـاك يصـبينا    ولَــ
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:أو قوله
ــا كــانَ يحيينــا    ويــــــا نســـــــيم الصــــــبا بلِّـــــــغ تحيتنـــــــا   يح عــدلــى البــن لَــو عم

راركالت
اجلرس الناتج عن التكرار والذي يتجلى يف ثنايا األبيات الشعرية يزيد من موسيقى الشعر 
وذلك ألن األصوات اليت تتكرر يف حشو البيت مضافة إىل ما يتكرر يف القافية جتعل البيت 

ى أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم خمتلفة األلوان يستمع ا من له دراية ذا الفن وير
فيها املهارة واملقدرة الفنية والذي جيعل املتلقي يرتع إىل هذه املوسيقى الداخلية هو إحساسه 

ـ فتجعله ــإن كانت ثقيلة وغري مالئمة يف موضعها ــبتلك الرتابة الناجتة من الوزن والقافية ـ
كي يهرب إىل داخل النص الشعري حىت يعوض هذه املوسيقى اخلارجية بأخرى داخلية كبديل

ويقصد بالتكرار .)٤٤، ص١٩٨٨أنيس، (يستمع ذا الشعر ويستطيع تأويل ما لديه من نص 
تكرار النماذج اجلزئية أو املركبة بشكل متتابع أو متراوح بغية الوصول بالصياغة إىل درجة 
عالية من الوجد املوسيقى والنشوة اللغوية عندئذ تتصاعد البنية املوسيقية لتسيطر على 

التصويري وتصبح رمزاً تتكشف حوله داللة الشعر ويتمركز معناه وتصبح الصياغة املستوى
وقد حياول الشاعر .)٢٦٢ت، ص.فضل، د(هي حمور القوة التعبريية ونقطة التفجري الشعري 

. توظيف هذا التكرار للتعمق الداليل واإلمعان يف التطريب املوسيقي ونفي الرتابة واجلمود
يكشف عن الفكرة املسيطرة على الشاعر واحلالة الشعورية الطاغية على وبإمكان التكرار أن 

مضمون النص كما يكشف عن أوضح خصائص الشاعر األسلوبية؛ فالشاعر حني يكرر كلمة أو 
صيغة أو حرفاً ويلح على أي منها فهو يريد أن يؤكد على حقيقة ما، فقد تكون حقيقة داخلية 

جيعل من التكرار جزءاً من كلّ مماته الذاتية اخلاصة تتصل بتكوين جتربته الشعرية وحرك
ذي وظيفة حية متحركة وقيمة إبداعية وقد تكون حقيقة خارجية تتصل بنفاد احلركة الذاتية 

حييل ظاهرة التكرار إىل مراوحة شكلية مماوعدم قدرا على االمتداد والتحول واخللق، 
.)٣٨٢-٣٨١، صصن.م(... خليةمغلقة تشري إىل انتهاء الطاقة احلقيقية الدا

:رار يف قصيدة ابن زيدون النونية مظهرين مهاكيتخذ الت
تكرار الصوت)أ

تعد ظاهرة تكرار أصوات بعينها دون أخرى يف شعر شاعر من الشعراء من الظواهر 
األسلوبية اليت تساعد املتلقي على تأويل النص الشعري تأويالً داللياً وتكرار األصوات يتمثل يف 
تكرار مالمح صوتية متساوية أو متشاة جداً من الناحية السمعية، فتتكرر الوحدة الصوتية 
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جمموعة الفونيمات يف كلمتني متتاليتني أو أكثر بتكثيف معني حىت ميكن احلصول نفسها أو
.)٣٩٤، صن.م(على تأثري رمزي أو حتفيز للمضمون انطالقاً من التعبري 

ثر كرر يف قصيدة ابن زيدون بصورة ملحوظة، حيث يكظاهرة الصوت املتىوتتجل
:أسناين رخو مهموس، كقولهوهو من أصوات الصفري و) السني: (الشاعر من حروف هي

   ــه ــلينا عوارِضــ ــأس تســ ــرى اليــ ــا نــ ــد يئســـــنا فَمـــــا لليـــــأسِ يغرينـــــا    كُنــ وقَـــ

نزوعه حنو نربة اهلدوء وبعده عن الصخب ىميل ابن زيدون ملثل هذه األصوات يدلنا عل
:مثالً يقول. واخلطابية العالية

   اسـقِ بِـهو القَصـر رقِ غادالب سـقينا    يا سارِيي دالـواهلَـوى و ـرفن كانَ صم

حيث ارتبط ) الراء(وقد وجد هذا التكرار الصويت يف األبيات املتفرقة مثل تكراره حلرف 
:حبالة النجوى احلزينة

ــينا  ال غَرو يف أن ذَكَرنا احلُزنَ حـني نهـت   ــى وتركنـــا الصـــرب ناسـ عنـــه النهـ

:باألنني يف قولهمرتبط) النون(وصوت 
ــبحنا    ــبنيِ صـ ــبح الـ ــانَ صـ ــد حـ ــا وقَـ ــا   ألّـ ــنيِ ناعينــــ ــا للحــــ ــام بِنــــ ــني فَقــــ حــــ

:أو قوله
ــمائرنا   ــاجيكُم ضـــــ ــني تنـــــ ــينا  نكـــــــاد حـــــ يقضــــي علَينــــا األســــى لَــــوال تأســ

.ومبا أنّ الروي هو النون، كثرة النون يف األلفاظ يف القصيدة بها مجاالً خاصاً
يف التعبري عن مدى وطول البعد وقوة الشوق جند الشاعر أنه استخدم ألفاظًا جزلةً

فيها النفس ليعرب عن أمله وجند ذلك يف حيث استخدم ألفاظاً ذات حروف ممدودة ميتد
:مجيع ألفاظ البيت األول

ــن تـــدانينا     ــديالً مـ ــائي بـ ــحى التنـ ــاب عــــن طيــــبِ لُقيانــــا تجافينــــا    أضـ ونــ
الذي يريد الشاعر أن فإنّ شيوع حروف بعينها يف شعر الشاعر مرتبط باملعىنوذا
لّ حرف رمز مرتبط حبالة شعورية حمدودة عند الشاعر أو هو رسالة صوتية كأنّ كيوصله ف

.يوجهها للمتلقي
تكرار اللفظ )ب

التكرار هو الشكل الثاين من أشكال التكرار يف قصيدة ابن زيدون النونية وهذا النوع من 
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يتمثل يف استعمال اللفظ مرتني يف نفس املعىن اللغوي ال يتميز استعمال الثاين عن األول مبعىن 
:يف البيت التايل) أعادي(خاص سوى ما قد يتولد عن جمرد التكرار، كقول الشاعر يف تكرار لفظ 

ــتىب    يـــا لَيـــت شـــعري ولَـــم نعتـــب أعـــاديكُم   ــن العـ ــاً مـ ــالَ حظّـ ــل نـ ــاهـ أعادينـ
:تكرار بعض األلفاظ يدلّنا على مشاعر الشاعر وعاطفته يف القصيدة، كتكرار الشاعر يف قوله

   ــه ــلينا عوارِضــ ــأس تســ ــرى اليــ ــا نــ ــا   كُنــ ــأسِ يغرينـــ ــا لليـــ ــنا فَمـــ ــد يئســـ وقَـــ
حالة احلزن واليأس وضعف نور الرجاء واألمل يف وجود ىيدلّ عل) اليأس(فتكرار كلمة 
.الوصالسبيالً إىلىالشاعر، إذ ال ير

وهناك نوع آخر من التكرار يف كلّ القصيدة، إذ نالحظ أنّ بعض األلفاظ قد تكررت ال 
:قد تكرر يف بيتني) الصرب(يف بيت واحد، بل يف أبيات خمتلفة، مثالً كلمة 

ــا الصـــرب ناســـينا    ا احلُزنَ حـني نهـت  ال غَرو يف أن ذَكَرن ــه النهـــى وتركنـ عنـ
:ويف قوله

ــوراً     ــوى سـ ــوم النـ ــى يـ ــا األسـ ــا قَرأنـ ــرب تلقينــــــا   إنـ ــةً وأخــــــذنا الصــــ مكتوبــــ
وكأنّ الشاعر أراد بذكره هذه الكلمة أن يوجد ويولّد يف نفسه الصرب والتأسي حيال هذا 

.احلبيبةالفراق والبعد من 
ون كون مهماً يف موقعه وقد يكرار له دور هام يف إبراز اجلو النفسي للقصيدة فقد يكفالت

يب كايته وهو ذو رسالة موسيقية متتزج بالترزيادة رد ملئ البيت والوصول بالبيت إىل
.لهكاللغوي يف اجلملة الشعرية والنص 

التركييب ىاملستو
أهم الظواهر األسلوبية اليت ظهرت يف النص الشعري وجتعل أما هذا املستوى فيهتم إىل

.اجلناس والطباق والتضمني: من هذه الظواهر يف القصيدة النونية هي. الشاعر خيتلف عن غريه
اجلناس 

أو أساسني مها اللفظ واملعىنىاجلناس من الظواهر املوسيقية يف الشعر وهو يعتمد عل
ل مع االختالف يف كيتفق الداالن متاماً أو بعضاً من حيث الشما يعرف بالدال واملدلول حيث 

بعض مناذج للجناس يف قصيدة ابن زيدون الشهرية، وقد أشري إليها خبط كهنا. املضمون
:يف األبيات التالية

ــد   ــا وقَـ ــانَألّـ ــبح حـ ــبنيِصـ ــبحناالـ ناعينــــــاحــــــنيِحــــــني فَقــــــام بِنــــــا لل صـ
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حان، (وجناس ناقص أيضاً بني كلميت ) البني، احلني(هناك جناس ناقص بني كلميت 
:وجناس االشتقاق أكثر أنواع اجلناس شيوعاً يف القصيدة، من مناذجه). حني

   هِمزاحــانت ــينا بِــــ ــغُ املُلبِســــ ــن مبلــــ يبلينـــــاويبلــــى حزنــــاً مــــع الـــــدهرِ ال  مــــ
 القَصر رقِ غادالب يا سارِياسـقِ و بِـه    ي دالـواهلَـوى و ـرفن كـانَ صسـقينا م

   ــه ــأنَّ اللَـــــ ــك كَـــــ ــأهربيـــــــب ملـــــ الـــــورى طينـــــاإِنشـــــاَءمســـــكاً وقَـــــدر أنشـــــ
دينــــاإِنصــــافاً كَمـــا  دانَفَـــاحلُر مـــن   محافظَــةًدمنــاعلــى العهــد مــا  دومــي

الطباق 
اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىن وقد يكونان امسني، أو فعلني، أو حرفني، «هو الطباق

.)٣٦٦، ص١٣٨٦اهلامشي، (» يزيد الكالم حسناً وطرافةمماأو خمتلفني، فيكون تقابل املعنيني 
يبدو أنّ ابن زيدون وظّف الصورة البديعية لتخدم أغراض شعره املختلفة دون تكلّف أو 

هذه الصور تأيت نتيجة هلذا متسمة بالعفوية والبساطة بريئة من التمحل ويسيطر متحل، وكأنّ
:على شعره صور الطباق بغري منازع، هناك اإلشارة إىل بعض الطباقات يف القصيدة

ــن تـــدانينا     ــائي بـــديالً مـ ــحى التنـ ــا تجافينــــا    أضـ ــبِ لُقيانــ ــن طيــ ــاب عــ ونــ
والطباق هنا يدلّنا ). لقيانا وجتافينا(وبني ) تداينال(وتدانينا )التنائي(والطباق بني 

:ويقول أيضاً. القرب والبعد: الفاصلة البعيدة بني احلالتنيىعل
نســــــاً بِقُــــــربِهِم قَــــــد عــــــاد يبكينــــــا اُأنَّ الزمــــانَ الَّــــذي مــــازالَ يضــــحكُنا    

جفاء الزمان اإلشارة إىل؛ وكأنّ الشاعر أراد)يبكينا(و) يضحكنا(هناك طباق بني 
الفراق وال يرحم أحداً وجيعل اإلنسان حريان البكاء والوصال إىلالذي يبدل الضحكات إىل
.بني احلالتني املتناقضتني

بطباقات خمتلفة بني الكلمات الدالة ىوإذا تأملنا يف األبيات ألدركنا أنّ الشاعر قد أت
اعر من املشاعر اليت انتبابته من خالل قلب الشىالوصال والفراق، وكأنّ شيئاً يثقل علىعل

:بعده من احلبيبة ويقول
ــا   ــى تفَرقُنــــ ــونُ ومــــــا يخشــــ فَــــاليوم نحــــن ومــــا يرجــــى تالقينــــا  وقَــــــد نكــــ

:    أو قوله
ــانَ معقــــوداً بِأنفُِســــنا     ــلَّ مــــا كــ وانبـــــت مـــــا كـــــانَ موصـــــوالً بِأيـــــدينا فَاحنَــ

:يف بيته) األيام والليايل(وبني ) والسودالبيض(وهناك طباق بني اللونني 
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ــا   حالَـــــــت لفَقــــــــدكُم أيامنــــــــا فَغــــــــدت  ــاً لَيالينــ ــم بيضــ ــت بِكُــ ــوداً وكانــ ســ
ميسور وواضح وهو متعلّق ــتواجد صور الطباق وسيطرا على شعره ـــوتربير هذا األمر ـ

باستمداده لواقع جتربته األليمة اليت مجعت بني املتناقضات النابعة من وجدانه املأساوي 
احلزين، كأنّ الطباق عنده مل يكن  طباقاً زخرفياً متكلفاً دف الزينة والتجميل، ولكنه كان 

.ياً يف تشكيل صوره وبنائهاطباقاً فكرياً فلسفياً جيمع بني األضداد، لذلك كان عنصراً أساس
التدوير

بعض كإلي. هو ظاهرة تبحث عن اتصال نطقي بني الشطرين اتصاالً معنوياً وحنوياً
:مناذج التدوير يف قصيدة ابن زيدون الشهرية

رأيــــــــاً ولَــــــــم نتقَلَّــــــــد غَــــــــريه دينــــــــا لَـــم نعتقـــد بعـــدكُم إِلّـــا الوفـــاَء لَكُــــم     

:أو قوله. جاء املفعول به للفعل يف الشطر األول من البيت يف الشطر الثاينحيث
ســــوداً وكانــــت بِكُــــم بيضــــاً لَيالينــــا     حالَـــــــت لفَقــــــــدكُم أيامنــــــــا فَغــــــــدت 

.يف الشطر الثاين) غدت(إذ جاء خرب فعل 
ــا    ــرورِ فَمــ ــد الســ ــدكُم عهــ ــق عهــ كُنــــــــتم لأرواحنــــــــا إِلّــــــــا رياحينـــــــــا   ليســ

.ورد يف الشطر الثاين) ما(والفعل املنفي بـ 
    سـقِ بِـهاو القَصـر رقِ غـادالب سـقينا     يا سارِيي دالـواهلَـوى و ـرفن كـانَ صم

.يف الشطر األول ورد يف الشطر الثاين) اسق(ويف هذا البيت، املفعول به لفعل 

الصورة ىمستو
متولدة يستحدثها الشاعر يف الكلمة الواحدة أو بني الصورة الشعرية هي عالقة لغوية 

الكلمات بتغيري مواضع اإلسناد الداليل؛ فتخرج العالقة اللغوية عن استخدامها املعجمي املألوف 
إىل استخدام جمازي، تأخذ فيه دالالت متجددة عند كلّ تركيب ويظهر ذلك يف نشاط السياق 

والصورة الشعرية مبا هلا من خصوصية يف التشكيل تعد من أهم .)١٨، ص١٩٩٢اجليار، (الداليل
مبا تضيفه على اللغة من حتويرات سياقية حدسية جتعلها حتطم الوظيفة العفوية الشعرمميزات

للغة وتبث فيها شعوراً باملباغتة وعدم التوقع لدى املتلقي؛ وهذا ما يتجلى يف اخلطاب األديب 
.)٩٨، ص١٩٩٢بارت، ( املتوقع الذي ينسف الطبيعة العفوية للغة بصفة عامة فهو اخلطاب غري

يعد التشبيه واالستعارة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية؛ فهما ميثالن ذروة اللغة اازية 



ª٤٥مقاربة أسلوبية لنونية ابن زيدون

اليت يؤلف ا الشاعر صوره، واليت متثل اللغة التلقائية اليت مل يستطع نظم شعره بدوا حيث 
واتكاء الصورة الشعرية . والتعبري ذه الصور هو اللغة التلقائية لديهإنّ الشاعر يفكر بالصور

على التشبيه واالستعارة ال يعين أنّ أي تشبيه أو استعارة صاحلة لتشكيل الصورة اجليدة، ولكن 
الصورة اجليدة جيب أن تقوم على قوة التفاعل بني طرفيها إىل جانب عالقة التأثري والتأثر بني 

.ورةطريف هذه الص
التشبيه 

مبا قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثرية ال من مجيع يءصفة الش«والتشبيه 
، إمنا أرادوا )خد كالورد(جهاته، ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه، أال ترى أنّ قوهلم 

، القريواين(» ..محرة أوراق الورد وطراوا، ال ما سوى ذلك من صفرة وسطه، وخضرة كائمه
.)٢٨٦، ص١، ج١٩٦٣

صور تشبيهية خمتلفة ومتنوعة وتأخذ العالقة بني طريف كويف ديوان ابن زيدون هنا
شف عن عامل الشاعر كالتشبيه بعداً نفسياً ويصبح أداة فنية تساعد غريها من األدوات يف ال

هناك . من سائر أشعاره هذه القصيدة النونيةوال يستثىن. وجوهر جتربته النابعة من الذات
:التشبيه يف القصيدةإشارة إىل

عندما يتذكر الشاعر العهد املضي، ذلك العهد الذي كان مملوئاً بالسرور يشبه احملبوبة 
:بالرحيان لروحه

ــد الســــرورِ فَمــــا     ــق عهــــدكُم عهــ كُنـــــــــتم لأرواحنـــــــــا إِلّـــــــــا رياحينـــــــــا ليســ

، والوجه )رياحينا(واملشبه به هو ) كنتم(يف ) مت(وهذا تشبيه بليغ، املشبه هو ضمري 
.هو الراحة والرفاهية والرائحة الطيبة

يستسلم الشاعر جلمال حمبوبته فيأيت بفيض من الصور التشبيهية اليت توضح رؤيته 
:اخلاصة هلا كقوله

ــا  لَــــم نجــــف أُفــــق جمــــالٍ أنــــت كَوكَبــــه   ــره قالينـــ ــم نهجـــ ــه ولَـــ ســـــالني عنـــ

يشبه وجه احملبوبة بالكوكب، والتشبيه بليغ، ووجه الشبه بني وجه احملبوبة والكوكب إذ
ويف بيت آخر يشبهها بالذي مرضعه هو الشمس، واحلق أنه أراد بيان . هو التأللؤ واللمعان

:أنّ هذه احملبوبة مجيلة كالشمس، والوجه هو اجلمال والتأللؤ
ــراً يف أكلَّتــــ     ــمس ظئــ ــه الشــ ــت لَــ ــا    هكانــ ــا أحايينـــ ــا إِلّـــ ــى لَهـــ ــا تجلّـــ ــل مـــ بـــ
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ويف توصيفه خلق اهللا إياها، شبهها بالورق احملض أو الفضة اخلالصة، والتشبيه هنا 
:بليغ أيضاً ووجه الشبه هو اللمعان

 ـــــــهجوتحضـــــــاً ورِقـــــــاً مو ــينا   أو صـــــــاغَه ــداعاً وتحسـ ــربِ إِبـ ــعِ التـ ــن ناصـ مـ
:ويقول

ــوراً    ــوى سـ ــى يـــوم النـ ــا األسـ ــا  إِنـــا قَرأنـ ــذنا الصــــــرب تلقينــــ مكتوبــــــةً وأخــــ
والتشبيه بليغ أيضاً، وكأنّ الشاعر أراد أن . بالسور املكتوبة) األسى(حيث شبه ابن زيدون 

يصور لنا أنّ األمر الذي قد جرى عليه من البعد والفراق عن احملبوبة، هوكالسورة القرآنية
وما كان باختياره، وهذا الفراق كان مكتوباً له من  األكرمالرسول األكرماليت أوحيت إىل

.قبل، ومل يكن يف وسعه أن يغيره
االستعارة 

، ١٩٨٠أبوموسى، (االستعارة هي استعمال الكلمة يف غري ما وضعت له لعالقة املشاة 
بيه الشيء بالشيء فتدع أن االستعارة أن تريد تش«: وقد وضحها اجلرجاين بقوله.)١٨١ص

تفصح بالتشبيه، وجتيء إىل اسم املشبه به فتعريه املشبه وجتريه عليه أن تقول رأيت رجالً هو 
.)١٠٥، ص ١٩٨٧اجلرجاين، (» كاألسد يف شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت أسداً

إنّ الصور االستعارية أقدر من الصور التشبيهية يف إظهار «تقدم نستطيع القول مما
اجلمايل، إذ بينما يبقى طرفا التشبيه منفصلنيطاقاا اخليالية والتشكيلية، وكذلك على األداء

مع وجود األداة الرابطة، فإنّ االستعارة من شأا أن تلغي احلدود وأن حتطّم الفواصل، 
.)١٩٠، صن.م(» رفان يف صورة واحدة حىت لو كانا منفصلني أومتناقضنيفيندمج الط

تطوير اللغة ىيل الصورة الشعرية إذ تعمل علكإذاً متثل االستعارة دوراً مهماً يف تش
يب كثر حرية وسعة يف التراكل صوره بطريقة أكوتراثها وتفتح أمام املبدع جماالت رحبة ليش

تشخيص ألبرز يف تشكيل صوره االستعارية، فقد عمد إىلوالتشخيص هو العنصر ا. اللغوية
.املعاين اردة، ومظاهر الطبيعة اجلامدة

من أهم العناصر اليت شخصها ابن زيدون يف هذه القصيدة، وأضفى عليها مالمح 
، ويبدو أنّ صراع اإلنسان مع الزمن قضية عامة تصور موقفه من الزمن )الدهر(إنسانية، 

يف القصيدة النونية بعض اإلشارات إىل الدهر . ذا املوقف تصاحلياً أم تصادمياًسواء أكان ه
وقد صاغ الشاعر إحساسه بالدهر معتمداً األسلوب اازي وخباصة االستعارة اليت تتجلّى 
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.فيها قدرة الشاعر على التعبري عما هو معنوي بشكل حمسوس
:يد حتكم بالفراق بني األحبةفالدهر شخص عدائي من ألد اخلصام للشاعر، وله

بِـــــأن نغـــــص فَقــــــالَ الـــــدهر آمينــــــا   غيظَ العدا من تساقينا اهلَـوى فَـدعوا  

هو الذي يبكي ويبدل القرب والسرور بالفراق والبعد واحلرمان، ) الزمان(والدهر 
:فيسبب البكاء واحلزن

أُنســـــاً بِقُــــــربِهِم قَــــــد عــــــاد يبكينــــــا أنَّ الزمــــانَ الَّــــذي مــــازالَ يضــــحكُنا    

وهلذا يتعجب الشاعر كلّ العجب أن يقضي الدهر له باملساعدة فيلتقي باحلبيبة، ويظهر 
:هذا التعجب يف صورة االستفهام

منــــه وإِن لَـــــم يكُـــــن غبـــــاً تقاضـــــينا فَهــــل أرى الــــدهر يقضــــينا مســــاعفَةً 

وأما بالنسبة إىل استخدام الصور االستعارية للطبيعة على سبيل التشخيص، فنرى أنّ الشاعر 
: يستخدم عناصر الطبيعة حلبيبته على سبيل استعارة مصرحة، خياطب حبيبته ويناديه بالروضة

ــت لَواحظَنــــا     ــا أجنــ ــةً طالَمــ ــا روضــ ورداً جــــاله الصــــبا غَضــــاً ونســــرينا يــ

حبالة السرور واللقاء ىاحلبيبة كاجلنة اليت ا تبدلّت حالة الفراق والبعد واألسىأو ير
: وعبر عن األوىل بالزقوم والغسلني الذين يتعلقان جبهنم وعن الثاين بالسدرة والكوثر. والرفح

ــدرتها    ــدلنا بِِســـ ــد أُبـــ ــةَ اخلُلـــ ــا جنـــ ــلينا  يـــ ــاً وغســـ ــذبِ زقّومـــ والكَـــــوثَرِ العـــ
اليت وردت ) السدرة، الكوثر، الزقوم، الغسلني: (البيت اقتباس من األلفاظ القرآنيةويف 

َناَك اْلَكْوثـََر﴿:يف اآليات كقوله تعاىل َزقُّوٍم﴿و)١:الكوثر(﴾ِإنَّا أْعطَيـْ مِّن َشَجٍر ِمن الواقعة (﴾َآلِكُلوَن

ِغْسِليٍن﴿و)٥٢ ِمْن ِإأل َطَعاٌم .)٣٦احلاقة (﴾َوال
:أفضل أيام حياته يف ظلّهاىالشاعر احملبوب نعيماً قضىوير

  هتــار ــه حينـــا    ويـــــا نعيمـــــاً خطَرنـــــا مـــــن غَضـــ ــى ســـحبنا ذَيلَـ ــيِ نعمـ يف وشـ
:ومن الصور التشخيصية االستعارية تلك الصورة لليأس

   ــه ــلينا عوارِضــ ــأس تســ ــرى اليــ ــا نــ وقَـــــد يئســـــنا فَمـــــا لليـــــأسِ يغرينـــــا     كُنــ

الشاعر يف ما كان يعرض له من اليأس ساحنة تسلية وكأنّ اليأس كان ىإذ كان ير
يف اليأس ىيسليه، يف حني أنه كان يقضي أيامه الطيبة، أما اليوم وقد حلّ به ما حلّ فإنه ير

.مغريات للزيادة منه
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ويف هذه القصيدة، صورة استعارية مكنية للوصل واللقاء، إذ شبه الشاعر الوصل 
:لوازمه وهو الفنون أو الغصونىإحدشجرة مثمرة وحذف املشبه به وأشار إىلب

ــلِ دانِيـــــةً    ــونَ الوصـــ ــرنا فُنـــ ــا شـــــينا    وإِذ هصـــ ــه مـــ ــا منـــ ــا فَجنينـــ قطافُهـــ
احلقيقة أنّ الشاعر يكين ذه االستعارة عن األيام الرغيدة املاضية، إذ كان ينعم ويف

.بثمار الوصل يف غري عناء وال مشقّة

الداليل ىاملستو
يف هذا القسم تم باملعجم الشعري لدى الشاعر والقصد من املعجم الشعري هو ذلك 

صية أو الذاتية الناجتة عن قدرة الرصيد اللفظي الذي يكون اخلطاب الشعري ويتسم باخلصو
واملعجم . حيويه خطابه الشعريممااملبدع يف بث الطاقات اجلديدة يف هذه األلفاظ أو تلك 

الكلمة هي الركن . الشعري من أهم اخلواص األسلوبية اليت يتسم ا شاعر دون آخر
ومن مث النص األساسي لتكوين املعجم الشعري بل تعد األساس يف تكوين اجلملة الشعرية 

هذا املعجم الشعري من اإلمكانات اليت تساعد املتلقي على فهم عامل الشاعر . الشعري
وحتديد ثقافته وإيديولوجيته ورؤيته ملا حوله ويتجلى هذا يف قدرة املبدع على تشعري الكلمات 

)٨٠، ص١٩٨٠أمحد مكي، (.وشحنها بطاقات جديدة قادرة على انعكاس عامله لدى القارئ

:يك احلقول اهلامة يف القصيدة اليت تندرج حتتها كلمات املعجم الشعري للشاعر ابن زيدونإل

عدد املفردات احلقل الداليل
املفردات يف احلقليف احلقل

التنائي، التداين، لقيانا، تالقينا، شوقاً، البني، الوصل، النأي، القرب، ١٨اهلجر واللقاء
.نلقاكم، الصرب، النوى، الطيف، الذكر، صبابةتذكرنا، املودة، اللقاء، 

الربق، النسيم، الصبا، الشمس، البدر، الزهر، الروضة، نسرين، ١٣الطبيعة
ورداً، رياحني، زهرة، الغضارة، أفق

الدهر، الزمان، الصبح، الدجى، أيام، ليايل، غاد٧الزمان
غادالدهر، الزمان، الصبح، الدجى، أيام، ليايل، ٦الزينة

احلزن، يبكينا، يبلينا، حزناً، اليأس، األسى٦احلزن والبكاء

يدل على أن األلفاظ اليت استخدمها الشاعر مماكثرة املفردات يف حقل اهلجر واللقاء 
. يف قصيدته تتطابق مع املضمون القصيدة وأن الشاعر أحرزعلى التوفيق يف هذا األمر
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وال يفوتنا املقام دون التنويه بأن املعجم الشعري إذا كان يعد واحداً من اإلمكانات اليت 
تساعد املتلقي على فهم عامل الشاعر وحتديد ثقافته وإيديولوجيته ورؤيته ملا حوله، فال شك أنّ 
هذا يتجلّى يف قدرة املبدع على تشعري الكلمات وشحنها بطاقات جديدة قادرة على انعكاس

وعلى هذا عندما ندقّق يف املعجم الشعري يف القصيدة النونية، نالحظ أنه . عامله لدى القارئ
يرتبط بظروف الشاعر وما حلّ به من البعد والفراق عن احلبيبة ومشاعره املتألّمة من هذا 

هذه األمر، إذ يتضمن حقل اهلجر واللقاء أكثر املفردات وجيدر بنا اإلشارة إىل أنّ كثرياً من 
املفردات تندرج حتت دائرة الطباق ـ كما سبق القول إليه يف الطباق ـ وكأنّ الشاعر هو حريى 
أمام حالته هذه، بني القرب والبعد، لذا يلجأ إىل الطبيعة كي يتسلّى ولكن أين هو من التسلّي؟ 

:حييي عليهاوهو يرى يف الطبيعة ما يذكّره باحلبيبة، فعندما يهب عليه النسيم، يطلب منه أن 
ــا    ويــــــا نســــــيم الصــــــبا بلِّــــــغ تحيتنــــــا      ــا كــانَ يحيين يح عــدــى الب مــن لَــو عل

األزهار يتذكّر تلك األيام الرغيدة والطيبة ىوير) احلديقة(وعندما يعرب الروضة 
:جبانب احلبيبة

جــــاله الصــــبا غَضــــاً ونســـــرينا   ورداًيـــا روضـــةً طالَمـــا أجنـــت لَواحظَنـــا     
هي يف الدرجة الثانية من الكثرة بعد ) حقل الطبيعة(وال عجب أنّ مفردات هذا احلقل 

.حقل اهلجر واللقاء
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النتيجة
شف لنا أبعادها اجلمالية كدراسة القصائد الشعرية يف ميزان علم األسلوبية احلديثة ت

ة البن زيدون، البحث األسلويب يف القصيدة النونية الشهريثر، فاستنبطنا يف هذا كثر فأكأ
الصويت، ىاملستوكومتّ البحث يف املستويات األسلوبية املختلفة للقصيدة بعض األسرار فيها،

:داليل، والتركييب، ومستوى الصورة، من هذه النتائجوال
.لقافية للقصيدةالدراسة الصوتية للقصيدة دلّتنا على وجود الدقة يف اختيار البحر وا-
ألفاظ القصيدة متيزت بالدقة يف االختيار وتنوعها وبقوة التأثري يف املتلقني وبالكشف -

.عن مشاعر الشاعر اخلفية
ال الطباق يف القصيدة انبثقت من العالقة بني الوصال والفراق، كنّ معظم أشإ-

.حتير الشاعر بني احلالتنيو
دور التضاد الفاعل يف إنشاء مقارنة بني نقيضني دف التبيني وإظهار الفاصلة برز-

.البعيدة بينهما
إشاعة ظالل احلنني والشوق كوقد ساهم يف تأدية املعاين ،رار يف القصيدةكالتظهر-

.يدهكوتواحلبيبة يف جو القصيدة وتقوية املعىنإىل
الشاعر اختار التعبري بالصورة عن املعاين اليت أراد إثباا يف ذهن املتلقي وأراد نّإ

وهناك التصوير ،ار واملعاين بصورة حسيةكالبوح عن أحاسيسه اخلفية يف قلبه، فنقل له األف
.التشبيه، واالستعارة يف القصيدةىالبالغي املعتمد عل
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