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٢٩٣ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

������� �
  

                          ى النب��ي األم��ین  س��یدنا محم��د                 وال��صالة وال��سالم عل��  .  ،                   ب��سم هللا ال��رحمن ال��رحیم

     .                                   علیھ وعلى آلھ وصحبھ إلى یوم الدین ،                    أشرف الخلق والمرسلین
  دـــــوبع

                                            مع البنیة الشعریة في  إنجازاتنا العربیة على          وأنواعھا         التعامل             تتعدد أشكال               

                                                           ویعود ھذا التعدد إلى طبیعة التع�اطي م�ع الن�صوص ال�شعریة وف�ق  ،         مر العصور

       .                            واضحة حینا ومبھمة حینا آخر ،   صة              أسس ومبادئ خا

                            دعام�ة أساس�یة م�ن دع�ائم العم�ل                   العربی�ة من�ذ الق�دم                  شكل بن�اء الق�صیدة     وقد               

             ایا المختلف�ة                                         یعكس لنا رؤیة الشاعر وطریقة معالجتھ للقض  ،        ودقتھ       بتقنیتھ       الشعري 

   . )          و الجمالیة ،           والسیاسیة ،           و األخالقیة ،        العاطفیة (

                      ورصد مظاھرھا  ف�ي أي  ،                           بنیة الفنیة للقصیدة الشعریة        قراءة ال   في         والشك أن           

                             ب�ین أدوات ال�شاعر الفنی�ة وب�ین               التي ت�ربط  ة                               حلة أدبیة  یقودنا إلى مدي العالق  مر

   .                                      تجربتھ الشعریة التي یرید نقلھا للمتلقي

           الوص�ول إل�ى                     تل�ك العالق�ة  یمكن�ھ                                              ومع محاولة الدارس الوقوف على العالق�ة

          وجمیعھا  ،                                              تمتزج فیھا الصورة مع الفكرة والعاطفة مع المغزى                  أنھا عالقة تكاملیة 

       الذي         الرئیسي                     حتى یتبلور المحور  ،                                إحكام البناء الفني للنص الشعري         تتكاتف في

         خاصیة            ما تضفیھ من        حیث                           النصوص الشعریة عن غیرھا من    یز    تمی           یعول علیھ  

              قي في بحثھ ع�ن                     أول ما یصل إلى المتل         وھي والشك    ، )                       العاطفة والخیال واإلیقاع (

     .                              المتعة الفنیة والصورة الجمالیة

                    ن��ص ش��عري والوق��وف عل��ى    أي                                   وال یمك��ن بح��ال م��ن األح��وال تحدی��د قیم��ة               

          األث�ر ال�ذي  و   ، ھ                      المغزى الذي یھ�دف إلی�           الوقوف على    من        انطالقا        ردیئھ   من      جیده 

                 م�ا یت�وفر ل�ھ م�ن       م�ن خ�الل                 بتحدی�د قیمت�ھ        وإنم�ا ،    فح�سب                     یتركھ في نفس المتلقي 

        وروع��ة  ر                                                          دوات فنی��ة تحك��م بن��اء الق��صیدة وتمنحھ��ا ق��وة العاطف��ة وص��دق ال��شعو أ



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٢٩٤ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                           لت��ستوعب الق��صیدة ال��شعریة مزی��دا م��ن التجری��ب والت��شكیل وتط��ویر  ؛       الخی��ال 

   .                                        لیظل اإلبداع إمكانیة مفتوحة على مر العصور  ،                 الھندسة البنائیة

             س�احة  واس�عة       ا      معانیھ�     و                 اإلیحائي لأللف�اظ      مدلول  ال              العالقة بین     بدت       وقد              

   ع�ن                                ألدب العربي في عصوره األول�ى ینب�ئ           وتاریخ ا ،          منذ  القدم               للدراسة والبحث 

   .   ذلك

                    وأف�ردت لھ�ا األب�واب  ،          الق�دامى                                         فقد شغلت قضیة اللفظ والمعنى شغل النق�اد            

     .                       والفصول في نقدنا القدیم

               لداللة اإلیحائی�ة  ا                       ثبات الترابط القوي بین                          من تلك الدراسة تھدف إلى إ        والغایة             

          نونیة اب�ن    و ،                                   في خدمة القصیدة الشعریة بوجھ عام  ا م      وتآزرھ         خیالیة           والصورة ال

      .                 زیدون بوجھ خاص

                                                                وق��د ك��ان اختی��اري لل��صورة الخیالی��ة لم��ا لھ��ا م��ن قیم��ة أدبی��ة ف��ي ال��نص                     

        نھ�ا تع�د  إ      حی�ث  ،          اإلبداعی�ة                               محك والمؤش�ر ال�دقیق لق�درة ال�شاعر                 الشعري إذ أنھا ال

    .                                          حدى الدعائم األساسیة التي یقوم علیھا الشعر إ

                                 في ابتك�ار واق�ع جدی�د یخل�ق عالق�ات           من خاللھا              براعة الشاعر           وحیث تبرز          

   .                                                بین موجودات ال توجد بینھا عالقات في الواقع الحقیقي

      تت�ضح                           اإلیحائیة لتلك ال�صورة حت�ى         الداللة              في إبراز قیمة                    ثم كانت رغبتي          

     .           بدقة اإلیحاء   زج     یم                  روعة الخیال حین یم ل                 القیمة الفنیة

                                                                  ثم كان اختیاري للتطبیق على الصورة الخیالی�ة والدالل�ة اإلیحائی�ة من�صبا                   

          البراع��ة                                                          عل��ى ق��صیدة م��ن روائ��ع ال��شعر األندل��سي ؛ لم��ا یحوی��ھ ھ��ذا ال��شعر م��ن

  أ                                                                     التصویریة المشوبة  بسحر العاطفة وزخم اإلیح�اء لكون�ھ األدب ال�ذي ول�د ون�شـ

        ونھل م�ن    ،  ھـ  ٩١                     سـبانیا فـاتحین سـنة                               ـان الغـرب، حـین دخـل العـرب أ       فـي أحض

                                                     حیث األنھار فضة، والترب�ة م�سـك، والروض�ـة خ�ـز، وال�ـدر                  طبیعتھا الساحرة ؛

     .               ولألغصـان إصـغاء   ،                             م الزھـر مـن طـرب، وللطیر شدو                  حصـباء، وحیـث یبسـ



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٢٩٥ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                          ب��ي بم��ا ی��سحر العق��ول، ویأخ��ذ                                  الطبیع��ة ال��ساحرة أتحف��ت األدب العر                   تل��ك

                                                                    بمجامع القلوب، على م�دى ثمانی�ة ق�رون، حت�ى فق�د الع�رب ف�ردوس ال�دنیا، نح�و 

    ھـ .   ٨٩٧      العام 

                                                   خیر مثال للشاعر المبدع المت�صرف بفن�ون الق�ول وأس�الیب            وابن زیدون                     

   ،                   وص��وره تأخ��ذ األلب��اب ،                                       وش��عره یتمی��ز بروع��ة الدیباج��ة وس��مو الخی��ال    ،      البی��ان

   .     وجدان        وتأثر ال

                                                 من روائع األدب األندلسي الت�ي ال ی�ـنذوي لھ�ـا زھ�ـر،                         وقصیدتھ النونیة             

           ة ف�ـي األدب             مكان�ـة رفیع�ـ   من        لھـا      لما                 مغردة أبد الدھر ؛                          وال تـزال حمـائم أفنانھـا

                        م�ـا وص�ـل إلی�ـھ ال�ـذوق     تعكس                             شـاعرھا كـالقمر لیلـة تمامـھ                    العربـي، إذ أخرجھا 

               فق��ـد اس��ـتطاع  ،                                    وم��ن تمثی��ل لحی��اة الف��رد ودواف��ع الع��شق  ي،                األندل��سـي م��ـن رق��ـ

                أن یرس�ـم حب�ـھ -              وس�حر البی�ان  ،                من ناص�یة الك�الم              من خالل ما وھب -         الشـاعر

                                                                     تفاعلـت فیھـا سـیاقات متعـددة مـن روعـة البیـان ووشـي البـدیع وخیـوط    ،    ھـوه  ول

        الھی�ـا  ،            ح�د ال�سـفور   إل�ى                               ذلك المجتمع الذي ك�ان انفتاحی�ا              بأبیـات تمثـل           المعـاني، 

   .                                        إلـى حـد العبـث، عاطفیـا إلـى حـد العشـق

ً                                                                       ًھادفـة من وراء ذلك إلـى  تسلیط الضوء على ذلك الن�وع م�ن األدب الرفی�ع لم�ـا   

                                                                 فی��ـھ م��ـن محاس��ـن ال��ـنظم وج��ـودة ال��سـبك وس��ـحر البی��ـان، وسالس��ة األس��لوب 

   .             وسھولة المأخذ

              

                                          المنھج االس�تداللي الق�ائم عل�ى التجری�ب العقل�ي      بحثي                     ھذا وقد اعتمدت  في              

                                                                          الخیالي لمالھ من قیمة فنیة جمالیة خالق�ة والس�یما عن�د جم�وع العب�اقرة والفن�انین 

   .        والشعراء

      

            تناول��ت ف��ي  ،                                                   وق�د اقت��ضت طبیع�ة البح��ث أن یق��سم إل�ى مقدم��ة وثالث��ة مباح�ث          

                         التكاملیة بین مكوناتھا                                                      المقدمة الحدیث عن طبیعة البحث والبنیة الشعریة والعالقة

     .                والمنھج المتبع ،              وھدف الدراسة ،      الفنیة



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٢٩٦ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

        وخص��صت  ،                                                        وف��ي المبح��ث الث��اني تعرض��ت للح��دیث ع��ن ال��صورة ال��شعریة

                           القول في الصورة الخیالیة 

                                                      وحاول�ت ال�ربط ب�ین ال�صورة ال�شعریة ف�ي النق�د األدب�ي الق�دیم   "              مناط الدراسة   " 

                                ل وقیمت��ھ ف��ي إث��راء البنی��ة الفنی��ة                            وك��شفت م��ن خ��الل ذل��ك ع��ن الخی��ا ،       والح��دیث

   .               للقصیدة الشعریة

                         وتتبع�ت مفھومھ�ا وتأص�لھا  ،                                                  وفي المبحث الثاني تطرقت للحدیث ع�ن الدالل�ة

     .                              إلى الوصول إلى الداللة اإلیحائیة

                                                                وتعرض��ت ف��ي المبح��ث الثال��ث إل��ى األدب األندل��سي واب��ن زی��دون وق��صیدتھ 

         والقیم�ة    "          اب�ن زی�دون  "                   ألدبیة التي احتلھا                              وبینت من خالل ذلك المكانة  ا ،       النونیة

   .         النونیة        حظیت بھا             الفنیة  التي 

                                                                          ثم عرجت إلى التحلیل الفن�ي للق�صیدة محاول�ة الك�شف م�ن خ�الل ھ�ذا التحلی�ل 

                                                                         عن قیمة الصورة الخیالیة حین تمتزج بروعة الداللة اإلیحائیة في إذك�اء التجرب�ة 

       .        العاطفیة
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٢٩٧ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

  ا اول

  الصورة الشعریة:المطلب األول

  

                                                                          من المعلوم لدى الباحثین في دراسة األدب ونقده أن التصویر أح�د الوس�ائل الفنی�ة 

          وجزئی��ات  ،                                   وھ��و یتك��ون م�ن مجموع��ة عناص�ر متباین��ة ،                    الم�ستخدمة ف��ي الق�صیدة

   ) ١ ( .                                      خرج في النھایة طاقة تعبیریة عن موقف ما    لت ،            تتآزر كلھا ،      مختلفة

ً                                                                         ًكما أن من المسلم بھ أیضا أن التصویر الخیالي أقوى وسیلة للتعبی�ر ع�ن األفك�ار 

ًوالمشاعر تعبیرا حیا فاتنا و مؤثرا ً ً ً                                  ً ً ً ً. ) ٢ (   

   ،                                                                     والتصویر الخیالي في الصورة الشعریة ھو الذى یمنحھا الخصب ویھبھ�ا الحی�اة

   ) ٣ ( .                                      ور المعاني والمشاعر على نحو مثیر وممتع        حیث یص ،                 ویجرى فیھا الحركة

   ،                                       م�شاعر اآلخ�رین وت�وفیر المتع�ة الفنی�ة لھ�م      إث�ارة                          ویمكننا أن ن�درك دورھ�ا ف�ي 

                      تلف ال�صورة الت�ي ح�دد  ،ً                                               ًحین یطلق الشاعر من آفاق خیالھ صورا رفافة بالحسن

                كم�ا س�نقف علی�ھ  ،                تعم�ل عم�ل ال�سحر ،                             وتعكس علیھا أضواء م�ن الفتن�ة ،       معالمھا

    .                    ما نعرض بعض نماذجھا   عند

  

                                   الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث :             المطلب الثاني

    - :               في النقد القدیم        الشعریة          الصورة  :   أوال

              الت��ي ل��م ی��نص  ،                                               إن م��صطلح ال��صورة ھ��و م��ن الم��صطلحات النقدی��ة الحدیث��ة          

                   وأش�ار إل�ى قیمتھ�ا  ،            ودار حولھ�ا ،               بل ألمح إلیھا ،                              علیھا النقد القدیم نصا مصطلحیا

        وجلھ��ا  ،                 ي كت��ب األدب الق��دیم                                        ص األدب��ي م��ن خ��الل اآلراء النقدی��ة المتن��اثرة ف��   لل��ن

                    وإبرازھ���ا ف���ي ص���ورة   ،                  وتقری���ب المعنوی���ات ،                       یرك���ز عل���ى قیم���ة المح���سوسات

                                                          وم��ا لھ��ا م��ن أث��ر ف��ي التعبی��ر ی��صل إل��ى المتلق��ي فیق��ع من��ھ موق��ع  ،         المح��سوسات

       .               اإلعجاب والتأثیر

                عندما ركز على  "                         اإلمام عبد القاھر الجرجاني "       ده عند                    ومن تلك اآلراء ما نج          

                       وإن�ا ل�نعلم أن الم�شاھدة  "         حی�ث یق�ول  ،                  األنس عند المتلقي                      قیمة المشاھدة في تحقیق



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٢٩٨ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                              وال سبیل إلى المشاھدة إال عرض�ھا   ،  ) ٤ (   "                                ثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر  تؤ

   .               في صورة المحسوس

                           ریة النظم في معرض دفاع�ھ ع�ن                                    كما أشاد اإلمام  بضروب التصویر في نظ            

                                  ومعل��وم أن س��بیل الك��الم س��بیل الت��صویر    "                                ثنائی��ة اللف��ظ والمعن��ى حی��ث یق��ول 

                                                                    والصوغ فی�ھ كالف�ضة وال�ذھب، ی�صاغ منھم�ا خ�اتم أو س�وار، فكم�ا أن مح�ال إذا 

                  أن تنظر إلى الفضة  ،                                                   أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءتھ

     ) ٥ ( "                               ي وضع فیھ ذلك العمل وتلك الصنعة         الذھب الذ                       الحاملة لتلك الصورة أو 

                                     إنما ھو تمثی�ل قی�اس لم�ا نعلم�ھ بعقولن�ا   "        الصورة   "                واعلم أن قولنا  "              ویضیف 

   ) ٦ (      ...."         بأبصارنا              على الذي نراه 

                                             الھیك�ل وال�شكل ف�ي مقاب�ل الم�ادة والم�ضمون حی�ث     جعل  "              قدامة بن جعفر   "  و      

                                ل���ة الم���ادة الموض���وعیة و ال���شعر فی���ھ                            إذا كان���ت المع���اني لل���شعر بمنز    "  :    یق���ول

                                                         كما یوجد ف�ي ك�ل ص�ناعة والب�د فیھ�ا م�ن ش�يء موض�وع یقب�ل ت�أثیر  ،       كالصورة

   ) ٧ (   . "     الصور

         دورھ�ا ف�ي  و                         ین�وه عل�ى قیم�ة االس�تعارة  "                         على بن عبدالعزیز الجرج�اني " و                

                وعلیھا المع�ول  ،                                 فأما االستعارة فھي أحد أعمدة الكالم  "            حیث یقول  ،           تزیین الكالم

   ) ٨ (   . "                                                 وبھا یتوصل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر  ،                 في التوسع والتصرف

                                               ین�وه عل�ى قیم�ة التخی�ل ف�ي تحقی�ق االنفع�ال والتفاع�ل   "                حازم القرط�اجني  " و          

                                              والتخی�ل أن تتثم�ل لل�سامع م��ن لف�ظ ال�شاعر المتخی��ل   "            حی�ث یق��ول  ،           ل�دى المتلق�ي

                           یر رؤیة إلى جھة من االنب�ساط                                  أو تصور شيء أخر بھا انفعاال من غ ،       وتصورھا

     . ) ٩ (  "          واالنقباض 

  

   :                                الصورة الشعریة في النقد الحدیث :     ثانیا

                                                                    تعددت التعریفات للصورة ال�شعریة  ف�ي النق�د األدب�ي الح�دیث عن�د كثی�ر م�ن         

             مح�اولین م�ن  ،                                م�دلیا ك�ل م�نھم ب�دلوه ف�ي م�ضمارھا ،                    وتباروا فیما بینھم ،        الباحثین

                                                    الفنی�ة الت�ي تم�نح الق�صیدة ال�شعریة  القیم�ة األدبی�ة                        خاللھا التوص�ل إل�ى ال�سمات



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٢٩٩ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                       كما أبرزوا من خاللھا قیمة التجربة الذاتیة للشاعر وطبیعة    ،                    مشوبة بالمتعة الفنیة

                                                           وص��یاغة ھ��ذا االنفع��ال بطریق��ة فنی��ة تك��شف براع��ة ال��شعراء ف��ي نق��ل  ،        انفعالھ��ا

               األدبي الح�دیث                                         وھو ما یحقق معیار صدق العاطفة في النقد ،                   تجاربھم إلى المتلقي

   )  ١٠ (   . "                 الخبرة الشعریة        من خالل           التعبیر     أداة                إذ أن الصورة ھي   " 

                 ب��ل تك��اد جمیعھ��ا  ،                             إال أن جلھ��ا یت��شابھ فیم��ا بین��ھ                  تع��دد تل��ك الدراس��ات       وم��ع             

                               وقال��ب الفك��ر وال��شعور م��ن ناحی��ة  ،                                     ت��صب ف��ي قال��ب التخیی��ل والتمثی��ل م��ن ناحی��ة

                                  مل إبداعي ب�ین الفك�رة وال�شعور وب�ین                        نھ ال یمكن الفصل في أي ع إ      حیث  ،    أخرى

                                   كما أن جل تلك التعریفات یومئ إلى  ،                                           البراعة الفنیة والتخییلیة في نقل تلك الفكرة

                                                                       دور الصورة الب�ارز ف�ي ال�ربط ب�ین التجرب�ة ال�شعریة والحال�ة ال�شعوریة للمب�دع 

   .                                                ونقلھما بریشة الفنان لتصال إلى فكر ووجدان المتلقي

             ة التعبی��ر ع��ن    أدا    "  :                                م��ا ن��راه عن��د ال��صادق عفیف��ي بأنھ��ا                           وم��ن تل��ك التعریف��ات

   . )  ١١ ( "               الخبرة الشعریة 

                             تركیبة عقلیة تنتمي في جوھرھ�ا  "                                       ویعرفھا الدكتور عز الدین اسماعیل بأنھا             

    ).  ١٢ (   "                                           إلى الفكر أكثر من انتمائھا إلى عالم الواقع 

            ل الفن��ان م��ن                      ت��شكیل لغ��وي یكونھ��ا خی��ا "                                   كم��ا یعرفھ��ا ال��دكتور عل��ي البط��ل بأنھ��ا 

                        فأغل�ب ال�صور م�ستمدة م�ن  ،                                         معطیات متعددة یق�ف ع�الم المح�سوس ف�ي مق�دمتھا

    ت ال          وإن كان� ،                                                  إل�ى جان�ب ال یمك�ن إغفال�ھ م�ن ال�صور النف�سیة والعقلی�ة ،      الحواس

   )  ١٣ ( .                       تأتي بكثرة الصور الحسیة

                                                                       وفي  أشعار الرومانسیین تبدو الصورة  مرتبطة بالخیال الواسع والمكثف، حی�ث 

                                                           الم�ادة الت�ي تترك�ب م�ن اللغ�ة ب�دالالتھا اللغوی�ة والموس�یقیة، وم�ن   "    ھا         عرفت بأن

                                                                    الخی��ال، ال��ذي یجم��ع ب��ین عناص��ر الت��شبیھ واالس��تعارة والكنای��ة والطب��اق وح��سن 

    ).  ١٤ ( "        التعلیل 

                                                                 وواضح من التعریف السابق أن  الخیال یلعب دورا مھما في عناص�ر تك�وین           

   .                وتحلیل أي صورة ،                              بل إنھ المدخل الطبیعي لمعرفة ،      الصورة



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٠ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

              بنی��ة ال��صورة -           ف��ي دراس��تھا   "                  ھب��ة غیط��ي  الربع��ي  "                                وق��د تتبع��ت الباحث��ة 

   ، ة                                                                       الشعریة عند أبي تم�ام التب�این ف�ي تن�اول ال�صورة ب�ین الم�دارس النقدی�ة الحدیث�

        بینم�ا  ،                                                 الصورة الخیالیة كانت محط اھتمام المدرس�ة الرومن�سیة  "               وانتھت إلى أن 

                              وال��صورة التقریری��ة دع��ت إلیھ��ا  ،                بال��صورة الح��سیة                     اھتم��ت المدرس��ة الرمزی��ة

   ،              ال�صورة الذھنی�ة                                  ف�ي ح�ین رك�زت المدرس�ة ال�سریالیة عل�ى                    المدرسة البرناسیة، 

                        أم���ا ال���صورة ف���ي المدرس���ة    ،              ال���صورة الوص���فیة                        وعالج���ت المدرس���ة الوجودی���ة 

              تعب�ر ع�ن حق�ائق   "                                                          الكالسیكیة  فھي تنتمي إلى الحقیق�ة أكث�ر م�ن انتمائھ�ا للخی�ال 

                                    لذا فھي تقریری�ة والخی�ال فیھ�ا م�روض  ،                                موضوعیة تستند إلى قوانین العقل     ثابتة

   )  ١٥ (   . "                                                              والعاطفة ملحومة، ألن العقل الذي ابتدعھا یفرق بین الوھم والحقیقة

              

   ،                                                         وق��د آث��رت ف��ي تل��ك الدراس��ة أن تك��ون من��صبة عل��ى ال��صورة الخیالی��ة                

                        وس��یلة ال��شاعر للك��شف ع��ن          من حی��ث ھ��و ،         والخی��ال ،                        الرتباطھ��ا الوثی��ق بالعاطف��ة

                              وألھمیة الخیال في التعبی�ر ع�ن  ،                                         عاطفتھ  والوصول بھا إلى نبض وفكر المتلقي 

      وذلك ،                                                األحاسیس والعواطف المغمورة في أعماق النفس البشریة

     .َ                                                                 َعندما یلجأ الشاعر إلى قلب المجردات  والمعنویات وتحویلھا إلى حسیات

         فھ�و یعم�ل     ...                        ح�ارة وال�شعر الح�ي الفی�اض              لغ�ة العاطف�ة ال   ھ�و        الخیال      و ألن               

         وبالخی��ال    )  ١٦ ( . "                                                     لیحق��ق م��ا ی��صبو إلی��ھ المتخی��ل م��ن آم��ال ح��رم منھ��ا ف��ي واقع��ھ 

           .                                                                 نستطیع أن نسمو إلى أماني طالما حرمنا من تحقیقھا في العالم الواقعي

        تنح��صر  ،                      حی��ث یتجل��ى ف��ي ص��ور جزئی��ة  ،               ق��د یك��ون  جزئی��ا               والت��صویر               

  ب  ھ��              وھ��ى خی��ر م��ا و ،                               بیھ واالس��تعارة وس��ائر ض��روب المج��از               أنماطھ��ا ف��ي الت��ش

   )  ١٧ ( .                ومھارتھ الفنیة ،                          وبھا تتبین براعتھ األدبیة ،                       الشاعر من أدوات التعبیر

ً             ّ ًوقد یكون كلیا                                                                   حیث یصور فكرة كلیة تشمل مجموعة مترابطة م�ن أبی�ات  ،ّ

   ئ��م   یال  ،         ح��ت عن��وان               وت��صلح ألن توض��ع ت  ،                         تن��درج تح��ت ت��ألیف وح��دتھا ،      لق��صیدة ا

          فیشملھا   ،               وقد یتسع نطاقھ ،            معناھا العام

   )  ١٨ ( .    كلھا



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠١ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

ً                ً  حی�ث یبل�غ أحیان�ا  ،                                                   وإلى جانب ھذین النوعین یقف التصویر بالتعبیر الحقیق�ي          

   )  ١٩ (   .                          ال تصل إلیھا ألوان الخیال      ربما ،                                     منزلة رفیعة من السمو والروعة والتأثیر

              م��ن التراكی��ب                                                 ویك��ون م��ع ذل��ك دقی��ق الت��صویر إذ منط��ق الواق��ع یح��تم أن            

                                                                     الحقیقیة ما یق�وم عل�ى دع�اوى بارع�ة م�ؤثرة ربم�ا ال ت�نھض العب�ارات المجازی�ة 

   )  ٢٠ ( . . .        واالنفعال                                  ودعاویھا بأمثالھا في بعث العاطفة

          

                                                                  ومن یمعن النظر في شعر ابن زیدون عامة وفي النونیة خاصة  ی�رى أن�ھ ق�د           

                      ى أن یع�الج ھ�ذه األل�وان                              وبة بصدق اإلحساس بالحب الع�ف إل�    المش             دفعتھ عاطفتھ 

ًوأن یستخدمھا  استخداما فنیا بارعا  ،     كلھا ً ً                                  ً ً ً.   

    

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٢ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

  )علم الداللة(المبحث الثاني

   الماھیة والنشأة :المطلب األول

  

                         اللغ���ة ال���ذي  یتن���اول نظری���ة                                   وعل���م الدالل���ة ھ���و ذل���ك الف���رع م���ن عل���م                     

                غربی�ون باعتب�اره              عن�ي ب�ھ ال ،                                وھو ثم�رة م�ن ثم�رات العل�وم الحدیث�ة  ،  )  ٢١ (      المعنى

                                                                        مستوى من مستویات الدرس اللساني، یقوم بدراسة المعنى، فھو القضیة التي ی�تم 

   )  ٢٢  .(                                                                  من خاللھا ربط الشيء والكائن والمفھوم والحدث بعالمة قابلة ألن توحي بھا

  

                                                                  ب��دأ االھتم��ام ب��ھ من��ذ أواخ��ر الق��رن التاس��ع ع��شر الم��یالدي عل��ى ی��د الع��الم                 

    " "                               حی��ث أن��ھ أول م��ن اس��تعمل م��صطلح  ، "            می��شال بری��ال   "                اللغ��وي الفرن��سي 

                 وق�د كان�ت دراس�ة  ،                                          ح�ین كت�ب مقال�ة ف�ي ال�سیمانتیك لدراس�ة المعن�ى   "          سیمانتیك 

                                                                    المعن���ى عن���ده من���صبة عل���ى اللغ���ات الھندی���ة األوربی���ة مث���ل الیونانی���ة واالتینی���ة 

    )  ٢٣ (      .                                        وعد بحثھ أنذاك ثورة في دراسة علم اللغة ،         نسكریتیة     والس

  

                            في تحدید موضوع علم الدالل�ة -         دون ریب-     انطلق  )      بریال (                 إن العالم اللغوي             

                                                                     ومصطلحھ من جھود من سبقھ من علماء اللغة الذین وفروا مفاھیم مختلفة تخص 

   .                                المنظومة اللغویة من جمیع جوانبھا

ًإن دراس�ة المعن�ى بوص�فھ فرع�ا م�ستقال    : " "             كمال محمد ب�شر "             یقول الدكتور            ً                                 ً ً

                          ، لكن ھذه الدراسة لم تعرف     ١٨٣٩                               اللغة، قد ظھرت أول ما ظھرت سنة        عن علم 

                     عن�دما ابتك�ر الع�الم     ١٨٨٣                         إال بع�د فت�رة طویل�ة أي س�نة   )           ال�سیمانتیك (          بھذا االس�م 

                                  إال أن الم�ؤرخین اللغ�ویین لظھ�ور عل�م    ."               الم�صطلح الح�دیث  )      بریال . م (        الفرنسي 

ً                 ًاب�ا اس�تقل بدراس�ة                  یكمن ف�ي تخصی�صھ كت  )      بریال (                         الداللة یجمعون على أن فضل 

                                   بسط فیھ القول عن ماھیة علم الداللة،   )                      محاولة في علم المعاني (               المعنى ھو كتاب 

ًوأبدع منھجا جدیدا في دراسة المعنى ھو المنھج الذي ینطل�ق م�ن الكلم�ات نف�سھا  ً                                                                        ً ً

   )  ٢٤ (  .                                                  لمعاینة الدالالت دون ربط ذلك بالظواھر اللغویة األخرى



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٣ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                            ثم�رات العل�وم الحدیث�ة إال أن ج�ذوره قدیم�ة ق�دم            ثم�رة م�ن                  ومع أن ھ�ذا العل�م         

                                                      عند مختل��ف اللغ��ات وال��شعوب م��ن الیونانی��ة إل��ى الھندی��ة ال��ى  ،     ن��ساني        تفكی��ر اإل  ال

                                                      ووص��وال إل��ى أواس��ط الق��رن التاس��ع ع��شر ال��ذي وض��عت فی��ھ أص��ول  ،       العربی��ة

                                                          فجل القضایا الت�ي عالجھ�ا التفكی�ر االن�ساني الق�دیم تع�د جمیعھ�ا  ،                ومبادئ ھذا العلم

   )  ٢٥ ( .                    وال لمباحث علم الداللة  أص

  

   :                    علم الداللة عند العرب  :              المطلب الثاني

                                                              كان للعرب في ھذا شأن عظیم، حیث إن تاریخ نشأة عل�م الدالل�ة عن�دھم      قد            و

                                                                فمنذ الق�رون األول�ى ك�ان البح�ث ف�ي دالالت الكلم�ات م�ن أھ�م م�ا تنب�ھ إلی�ھ   .     قدیم

ًاللغویون واھتموا بھ اھتماما كبیرا، ولذا ف ً                                         ً                                      إن ھذا التاریخ المبكر لالھتم�ام بق�ضایا ً

ً                                                                    ًالدالل��ة یع��د ن��ضجا أحرزت��ھ العربی��ة، وم��ا األعم��ال العلمی��ة المبك��رة عن��دھم م��ن 

                                                                   مباحث في علم الداللة كضبط المصحف الشریف بالشكل إال خیر دلیل على ذلك، 

ًحیث یعد عمال داللیا ً                  ً ً. ) ٢٦  ( .   

                         بكثیر من العلوم ومج�االت                                                         ونظرا ألھمیة اللفظ والمعنى عموما وارتباطھما

                                                   ھیمنت تلك القضیة  عل�ى تفكی�ر اللغ�ویین والنح�اة وش�غلت                        المعرفة اإلنسانیة، فقد

                                                                           الفقھاء والمتكلم�ین، واس�تأثرت باھتم�ام البالغی�ین والم�شتغلین بالنق�د، نق�د ال�شعر 

                 العالق��ة ب��ین اللف��ظ      بك��شف       عن��وا                         المف��سرین وال��شراح ال��ذین          ناھی��ك ع��ن         والنث��ر، 

   )  ٢٧ (  ".                              موضوع اھتمامھم العلني الصریح             ت تلك العالقة       وشكل       والمعنى

                                 ثنائیة في المزج بین سحر البن�اء  "             قدامة بن جعفر " و "       الجاحظ  "    شكل                         وقد 

                                   بالت��صفیة والت��دقیق  الل��ذین یق��دمان  "             قدام��ة ب��ن جعف��ر "      ش��غل      حی��ث ،           ودق��ة الدالل��ة

           دم االكتراث                           بالخلط بین المتناقضات وع "      الجاحظ "              بینما شغل  ،              حاجات السامعین

         البحث ع�ن  "      قدامة  "       دافع    و ، "                التسلیة والمتعة  "                      وكان دافعھ البحث عن  ،        بالحدود 

   )  ٢٨  .(            دقة المعنى   "     قدامة "      وشاغل   ،  "            سحر اللغة  "   ھ       وشاغل ،       الحقیقة

  :                                                             كم��ا  اقت��ضت جھ��ود البالغی��ین ف��ي ھ��ذا ال��شأن ال��سیر ف��ي ث��الث اتجاھ��ات              

                              اكی�ب، ودراس�ة الظ�واھر البدیعی�ة                                       دراسة الحقیقة والمجاز، وبحث خ�صائص التر



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٤ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                        وق��د ن��تج ع��ن ھ��ذه الجھ��ود اكت��شاف نظری��ة ال��نظم عن��د عب��د الق��اھر    ،         اللفظی��ة

                البی��ان والمع��اني   :                                              الجرج��اني ووض��ع ثالث��ة عل��وم تمث��ل ھ��ذه االتجاھ��ات وھ��ي

                           العالق�ة ب�ین االختی�ار األس�لوبي   "                                          والبدیع، وھذه العلوم یجمعھا إطار م�شترك ھ�و

   )  ٢٩ (  ".   عنى                      باعتباره رمزا وبین الم

                                                            ویضاف إلى ذلك أن ھذه القضیة برزت بوضوح في ت�اریخ األدب العرب�ي                 

                                                                   وخاصة في القرن الثال�ث الھج�ري، وش�غلت األدب�اء والنق�اد وظل�ت من�اط البح�ث 

                                                         وقد انقسم ھؤالء أمامھا فریقین، وكان االتجاه السائد تف�ضیل  .                 والجدل فترة طویلة

   ) ٠ ٣ (  .          عربي بھذا                                 اللفظ على المعنى حتى عرف النقد ال

                 على مجال اللغ�ة -                عند العرب وغیرھم–                               لم تقتصر دراستھما قدیما وحدیثا      و          

                    ، ب��ل إن ج��ل  المج��االت  )  ٣١ (                                             وح��ده ال��ذي یع��د أكث��ر می��ادین العل��وم اھتمام��ا بھم��ا

                  ول�ذلك نج�د أن ق�ضیة   .                                                  المعرفیة ذات الصلة بھذه القضیة درست م�ا یخ�صھا منھ�ا

                                              ة أساسیة مشتركة في العلوم والدراسات العربیة                             اللفظ والمعنى في تراثنا مسأل

                 وض�ع مع�اجم األلف�اظ   :                                                        وقد ك�ان م�ن إس�ھام اللغ�ویین الع�رب ف�ي ھ�ذا المج�ال

                                                                    ومعاجم المعاني، ودراسة اتصال معاني األلفاظ المتح�دة األص�ول ومحاول�ة رب�ط 

   )  ٣٢   ( .                                                     بعضھا ببعض فیما عرف باسم االشتقاق األصغر واالشتقاق األكبر

                                                              لق�د أس��ھم النح�اة ب��دورھم ف�ي  إش��اعة فك�رة الدالل��ة م�ن خ��الل الح�دیث ع��ن              و

                      ولق�د ك�ان الخ�الف ال�ذي  ،                                                    داللة التراكیب اإلسمیة أو الفعلیة المتصلة أو الم�ستأنفة

           ول�یس ح�ول  ،                                                       یدور بین النحاة أحیانا ھو خالف ح�ول م�ا ی�سمى بفل�سفة اإلع�راب

      وال��ذي   ’                كثی��را ف��ي كالمھ��م                                 أو ح��ول التوكی��د ال��ذي ك��ان یت��ردد  ،             دالالت التراكی��ب

                                   وفي ھذا االطار سیطرت فكرة التوكید  ،                                    انتقل منھم تحت مسمى االدعاء والمبالغة

                              وك��ان المخاط��ب األثی��ر عن��دھم ھ��و  ،                 أو دف��ع ال��شبھات  ،                 بھ��دف إزال��ة ال��شكوك

                                                                      المخاط��ب المفك��ر ال��ذي ت��زداد ل��ھ درج��ات التوكی��د ال��واقعي أو الم��دعى كلم��ا زاد 

     )  ٣٣ (  .  )      إنكاره

                                                                 ا إن المفھوم الشائع  للداللة ھو  دراسة دالالت األلفاظ وتطورھ�ا لكونھ�ا    وبم            

ّ            ّال ت�ستقر عل�ى   " ّ                                                            ّأكثر العناصر اللغویة قابلیة للتغـیر ف�ي اللغ�ات اإلن�سانیة؛ بحی�ث



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٥ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

ّ                                              ّفك�ل م�تكلم یك��ون مفردات�ھ م�ن أول حیات�ھ إل�ى آخرھ��ا  ،                     ح�ال؛ ألنھ�ا تتب�ع الظروف

       ینقص                           واإلنسان یزید من مفرداتھ، و                       ستعارة ممن یحیطون بھ؛                 بمداومتھ على اال

     ."                                                        منھا أیضا ویغیر الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروج

       تعب�ر                كل نظریة فیھ  و   ،                                     مقدمة للمفردات ودالالتھا في اللغة عـامة    یعد                     وھذا

         ظری��ة فی��ھ                            فال��ذین یعن��ون بالجوان��ب الن ،                              ع��ن ھ��ذا الم��ضمون ف��ي زاوی��ة مناس��بة

                          ب���ین اللف���ظ و المعن���ى وال���دال                       و یھتم���ون فی���ھ ب���الربط                     ی���ضمنونھ نظری���ة المعن���ى

ّ                                                   ّ وال�ذین یعن�ون بجوانب�ھ التطبیقی�ة الحدیث�ة یلم�ـون فی�ھ  ،      والشيء                والمدلول والرمز 

     )  ٣٤ ( .             بعناصر التطور

  

                  الداللة اإلیحائیة  :             المطلب الثالث  

               زائ����د ع����ن المعن����ى                  المعن����ى الع����اطفي ال  "                                                 یق����صد بالدالل����ة اإلیحائی����ة 

     )  ٣٥ (  "        اإلدراكي

                        وق��د ك��ان  لل��سانیین دور  ،                                             والدالل��ة اإلیحائی��ة تختل��ف ع��ن الدالل��ة اإلدراكی��ة          

   .                                                        بارز في توضیح الفرق بین الداللة اإلدراكیة والداللة اإلیحائیة

  "                                   الذي یرى أن المعنى اإلیحائي ھو ذلك   "      الینز  "                                   ومن ھؤالء العالم الغربي 

                       وھ��و ب��ذلك یق��صر المعن��ى  )  ٣٦ ( ، "      مرك��زي                                   المك��ون الع��اطفي الزائ��د ع��ن المعن��ى ال

     .                          اإلیحائي على الظالل العاطفیة

                                           فق�د ع�رف المعن�ى اإلیح�ائي بأن�ھ األص�داء العالم�ات   "          ل�وفیغر      ھن�ري  "                أما 

    حی��ث   ،  "      س��تورك   "  و  "         ھارتم�ان   "                      والتق�ى مع��ھ ف�ي المعن��ى   "                    االنفعالی�ة والعقلی��ة 

                        لى المشاعر واألفك�ار الت�ي                المعنى المؤسس ع  "                               ذھبا إلى أن المعنى اإلیحائي ھو 

   )  ٣٧ ( . "                                               تلوح عقل المتكلم أو الكاتب أو السامع أو القارئ 

        وم�نھم  ،                                                                              كما كان للعلماء العرب المحدثین جھود بارزة في ھذا الم�ضمار

     دالل��ة   "            ف��ي كتاب��ھ   "             إب��راھیم أن��یس "                                   عل��ى س��بیل المث��ال ول��یس الح��صر ال��دكتور 

                                وأنواعھا و أفرد ف�صال للح�دیث ع�ن  ،      الداللة                         والذي تناول فیھ  تعریف  ، "       األلفاظ 

     .                                          و أخر للحدیث عن استیحاء الداللة من األلفاظ ،                      الصلة بین اللفظ وداللتھ



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٦ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                     لما تعارف علیھ عن�د  ،                                             استخدم مصلح الداللة المركزیة والداللة الھامشیة               كما 

    ذل�ك   "    ھ�ي                     جعل الداللة المركزی�ة    ف ،                                        األخرین بالداللة اإلدراكیة والداللة اإلیحائیة

      وھ�و  ،                                                                    القدر المشترك من الفھم التقریب�ي ال�ذي یكتف�ي ب�ھ أف�راد بیئ�ة لغوی�ة واح�دة

   )  ٣٨ ( . "                           الذي یسجلھ اللغوي في معجمھ 

                                                                            أما الدالل�ة الھام�شیة فعرفھ�ا بأنھ�ا تل�ك الظ�الل الت�ي تختل�ف ب�اختالف األف�راد 

    )  ٩ ٣   ( . "           وأجدادھم       آبائھم               وما ورثوه عن  ،                وتركیب أجسامھم ،        وأمزجتھم

               جزء من متطلبات   "     ھدي                 رزاق عبد األمیر م  "           أطروحة لـ        أیضا         ومن ذلك               

                                                     فصل فیھا القول عن الداللة المركزیة والدالل�ة الھام�شیة  ،              بجامعة بغداد         الدكتوراه

                                                 مع��اني الح��روف الثنائی��ة والثالثی��ة ب��ین الق��رآن الك��ریم  "                م��ن خ��الل حدیث��ة ع��ن 

   )  ٤٠ (   . "                              ودواوین شعراء المعلقات السبع

                     الدالل��ة اإلیحائی��ة فـ��ـي  (            ف��ي كتابھ��ا  "          ص��فیة مطھ��ري "                 تتبع��ت ال��دكتورة    كم��ا          

      وھ�ي  ،       مع�ان                   فأرجعتھ�ا إل�ى خم�سة   ’    "       دالل�ة   "             معن�ي كلم�ة  )               الصیغة اإلفرادی�ة

   :                على النحو التالي

                                وھ����و ال����ذي ی����سمى المعن����ى الت����صوري أو   :                       المعن����ى األساس����ي أو األول����ي- ـ���� ١

             ، وھ���و العام���ل itcognif   ك���ي           ، أو اإلدراconceptual meaning        المفھ���ومي

    .                                           الرئیسي لالتصال اللغوي والتفاھم ونقل األفكار

                             وھ�و ذل�ك المعن�ى ال�ذي ی�شیر إل�ى   :                                    المعنى اإلض�افي أو الث�انوي أو الت�ضمني  - ٢

                                                                      اللفظ إضافة إلى معناه التصوري وھ�و غی�ر ثاب�ت وال ش�امل، وإنم�ا یتغی�ر بتغی�ر 

   .                          الثقافة أو الزمن أو الخبرة

                                                 وھو الذي تحدد مالمحھ الظروف االجتماعی�ة والجغرافی�ة،   :   بي            المعنى األسلو  - ٣

   و                                   وبرتب�ة اللغ��ة الم�ستعملة أدبی�ة كان��ت أ   ،                                     كم�ا یتقی�د بالعالق�ة ب��ین الم�تكلم وال�سامع

    .                                                 وكذا بنوع ھذه اللغة أھي لغة الشعر أم لغة القانون   ،       عامیة و       رسمیة أ

  ،              ی��ة ل��ذلك اللف��ظ                                     وھ��و م��رتبط بم��ا یملك��ھ الف��رد م��ن دالالت ذات  :              المعن��ى النف��سي  - ٤

                 عكس فیھا المعاني                               ت األدباء وأشعار الشعراء التي ت                        ویظھر ذلك بوضوح في كتابا

    .                                                                     النفسیة لألدیب أو الشاعر بصورة واضحة اتجاه األلفاظ والمفاھیم المتباینة



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٧ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                      كون�ھ یعم�ل عل�ى اس�تنباط  ل                              إن للمعن�ى اإلیح�ائي أھمی�ة بالغ�ة   :               المعنى اإلیحائي- ٥

                ولم��ا تحمل��ھ م��ن  ،       المف��ردة                          ردة اللغوی��ة لم��ا تؤدی��ھ ھ��ذه                       الدالل��ة الكامن��ة ف��ي المف��

     .                                    بناء على ما تتمیز بھ من شفافیة معینة ،     إیحاء

       أولم�ان   "                                       الح�دیث ع�ن المعن�ي اإلیح�ائي فنوھ�ت إل�ى أن   -        الباحثة -                  ثم فصلت 

   ،                 والت�أثیر ال�صرفي ،               التأثیر  الصوتي (                                   حصر المعني اإلیحائي في ثالثة مؤثرات  

   . )  ٤١ (   )               والتأثیر الداللي

  

                                             حاول�ت أن أجع�ل مح�ور ھ�ذه الدراس�ة  ح�ول الدالل�ة  ،                       ومن خالل تلك التقسیمات

                                                                        اإلیحائیة وتناغمھا مع الصورة الخیالیة في حمل المعاني الت�ي زخ�رت بھ�ا نونی�ة 

     .         ابن زیدون

  

  

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٨ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

ا ا )ونز ا مم(   

  

   :                      لمحة عن األدب األندلسي :           المطلب األول

                                                      سي ھو ذلك األدب الذي ولد ونشـأ فـي أحضـان الغـرب، ح�ـین                         األدب األندل

                                  ھـ ؛ورضع ث�دي طبیعتھ�ا ال�ساحرة، حی�ث   ٩١                                  دخـل العـرب اسـبانیا فـاتحین سـنة 

                                                                   األنھار فضة، والترب�ة م�سـك، والروض�ـة خ�ـز، وال�ـدر ح�صـباء، وحی�ـث یب�سـم 

    ـاض                                                               الزھـر مـن طـرب، ویشـدو الطیـر ولألغصـان إص�ـغاء، وحی�ـث ھ�ـي الری�

   . )  ٤٢ (                وكـل األرض صـحراء

                                                              فھ��ذه الطبیع��ة ال��ساحرة أتحف��ت األدب العرب��ي بم��ا ی��سحر العق��ول، ویأخ��ذ             

                                                                    بمجامع القلوب، على م�دى ثمانی�ة ق�رون، حت�ى فق�د الع�رب ف�ردوس ال�دنیا، نح�و 

    ھـ .   ٨٩٧      العام 

                                                                               وقصـیدة ابـن زیـدون من روائع األدب األندلسي التي ال یـنذوي لھ�ـا زھ�ـر، 

                         تـزال حمـائم أفنانھـا  وال

                                                         لم��ا م��ن لھ��ـا مكان��ـة رفیع��ـة ف��ـي األدب العرب��ـي، إذ أبرزھ��ـا  ،               مغ��ردة أب��د ال��دھر

                               شـاعرھا كـالقمر لیلـة تمامـھ 

                                                                      تب��ین م��ـا وص��ـل إلی��ـھ ال��ـذوق األندل��سـي م��ـن رق��ـي، فق��ـد اس��ـتطاع ال��شـاعر أن 

                 ل�ذي ك�ان انفتاحی�ا                                                            یرسـم حبـھ ولھـوه بأبیـات تمثـل حیاة الفرد ف�ي ذل�ك المجتم�ع ا

                                                                 إلى حد السـفور، الھیـا إلـى حـد العبـث، عاطفیـا إلـى حـد العشـق،

  

   :                      نبذة عن حیاة ابن زیدون   :             المطلب الثاني

                                                                      ھو  أبـو الولی�ـد أحم�ـد ب�ـن عب�ـد اهللا المخزوم�ـي الم�شـھور ب�ـابن زی�ـدون،             

                   لحك�ـم، أب�ـوه فقی�ـھ                        م، فـي خالفة ھشـام بـن ا    ١٠٠٣    ھــ     /    ٣٩٤                  ولـد بقرطبـة سـنة 

                                      وج�ـده ص�ـاحب األحك�ـام ال�ـوزیر أب�ـو بك�ـر   .                                مـن سـاللة بنـي مخـزوم القرشـیین

                                              ك�ـان اب�ـن زی�ـدون زع�ـیم الفئ�ـة القرطبی�ـة، ن�شـأ   .                             محمـد بـن محمـد بـن إب�ـراھیم

        أح�ضر ل�ھ                                ھ�اء ق�ر طب�ة وأغنیائھ�ا وفقھائھ�ا،                                  فـي بیئـة مثقفة، وكان وال�ده م�ن وج



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٠٩ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                            ، فتثقـف ثقافـة عالیـة، ونظـم الشـعر باكرا، حت�ى ب�زغ ب�دره ف�ي                األدباء والمربین

    .                                         سماء قرطبة وكانـت لـھ فیھـا صـوالت وجـوالت

                                                                   ك��ـان مقرب��ـا م��ـن أب��ـي الح��ـزم ب��ـن جھ��ـور، ث��ـم دفع��ـت ب��ـھ الدس��ائس إل��ى               

           لولی�ـد ب�ـن  ا     ب�أبي  "          ث�م ات�صل  ،                                            السجن، ولما لم تجده قصائد االعتذار فر من س�جنھ

                                                             ، ال��ـذي ت��سـلم الحك��ـم بع��د م��وت أبی��ھ، فجعل��ھ وزی��ـره وس��ـفیره ل��ـدى  "     جھ��ـور

                                                                         الملـوك، عل�ـھ یت�سـلى ع�ـن حب�ـھ باألس�ـفار، ولك�ـن ال�سـفر زاد م�ـن حب�ـھ، فع�ـاد 

    .       قرطبـة      إلـى

                                وابن�ـھ المعتم�ـد، واتخ�ذه وزی�را  ،                                         ثم اتصل بالمعتضد بن عب�اد أمی�ر اش�بیلیة          

                                            عتمد وزیره ومستشاره وبق�ـي مع�ـھ بقرطب�ـة حت�ـى                             كما اتخذه من بعده ابنھ الم ،  لھ

                                                                  اض��ـطربت األح��ـوال ف��ـي اش��بیلیة، فأرس��ل المعتم��د ول��ده الحاج��ب واب��ن زی��دون 

                                                                    لتھ�دئتھا، وك��ان ش�اعرنا مری��ضا فاش��تدت علی�ھ وط��أة الحم��ى وت�وفي ف��ي اش��بیلیة 

   )  ٤٣ (   .    ھـ   ٤٦٣              ودفن فیھا سنة 

                 ھ حال��ھ م��ن مفارق��ة                                            والق��صیدة ت��دور ح��ول ش��كوى اب��ن زی��دون مم��ا آل إلی��              

          بوالدة بن�ت  "               حیث كان یكلف  ،                                   وما أصابھ من ھم وحزن النقطاعھ عنھم ،      ألحبابھ

                             وكانت شاعرة تتمل�ك ناص�یة األدب   )   ٤٤ ( ، "                             التي كتب إلیھا ھذه الرسالة  ،        المستكفي

        جعل��ـت  ،                           بحی��ث تختل��ب القل��وب واأللب��اب ،                     وتی��یم الم��سمع والط��رف ،      والظ��رف

   ،                           یع���شو أھ���ل األدب إل��ى ض���وء غرتھ���ا  ،                                مجل��سـھا ملتق���ى ال���شعراء وأھ��ل األدب

     )  ٤٥ ( .                                             ویتھالك أفراد الشعراء والكتاب على حالوة عشرتھا

                                                                           ووقعت بین الشاعر ومحبوبتھ جفوة اختلـف المحلل�ـون ف�ـي أس�ـبابھا، وذھب�ـت 

             أب�و ع�امر ب�ـن  "                                                             المحبوبـة تكیـد لمحبوبھـا، وت�ـروم ودا جدی�ـدا، فناف�سھ ف�ي حبھ�ا 

                              ف���ـي رس���ـالتھ الھزلی���ـة، و جعل���ـھ   "           ـن زی���ـدون   اب��� "              ، ال���ـذي ھج���ـاه  "      عب���ـدوس

                                                                         أضـحوكة علـى كـل لسـان، وانتقاما منھ سعى بینھ وبین األمیر حتى أثار حفیظتھ 

                         ی�ـروم دن�ـو والدة فیتع�ـذر،  "          اب�ن زی�دون  "        لم یـزل    و         وسجنھ،  "         ابن زیدون "    على 

                                                                     فلم��ـا ی��ئس م��ن لقیاھ��ا، وحجب��ت عن��ھ محیاھ��ا، كت��ب إلیھ��ا ی��ستدیم عھ��دھا، ویؤك��د 

                               ویعلمھا أنھ ما سال عنھ�ا بخم�ر،  ،                                         ودھا، ویعتذر عن فراقھا بالخطب الـذي غشـیھ



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٠ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                           وال خب��ا م��ا ف��ي ض��لوعھ م��ن جم��ر، وھ��ي ق��صیدة ض��ربت ف��ي اإلب��داع ب��سـھم، 

                                               وضربت كل خاطر ووھم، ونزعت منزعا قصر عنھ حبیب             وطلعـت فـي

   ) ٦ ٤ ( .          وابن الجھم

                        عقـب ھروبـھ مـن السـجن،   "      والدة  "                                                     أرسل ابن زیدون ھذه القصیدة إلى 

   ،                  ویك�اد أن یتفط�ر أس��ى  ،                                                   ی�سـألھا أن ت�ـدوم عل�ـى عھ�ـده، ویتح��سـر عل�ـى أیامھم�ـا

                                      وفي ظالل تلك العاطفة المتأججة أنشأ تلك  ،                   وبتحرق شوقا إلیھا ،                وألما على فراقھا

   .                                                            النابضة بالحیاة المترجمة عما في صدره من مكنون الحب والوفاء ،       القصیدة

                                                      ة حوت دررا من ب�دائع ال�نظم  الفری�د قلم�ا توج�د ف�ي ق�صیدة،  د    لقصی                   وقد تلك ا

                  في حریة دون تقیی�د  ،                      ویعبر فیھا عن خواطره ،               وتكتظ بالشعور ،             تفیض بالعواطف

      بحت�ري  "                                    وال غرو في ذلك فقد لقب ال�شاعر باس�م   ،،                       بضروب التصنیع أو التصنع

    )  ٧ ٤ (       البحتري "                 لقرب ذوقھ من ذوق   "        األندلس 

           لتعب�ـر ع�ـن   -                                             ـیدة یبـرز براعت�ھ ف�ي انتق�اء  األلف�ـاظ بعنای�ـة               وكل ما في القص          

                انتقـاء صـانع -                                    الشـاعر لمحبوبتـھ، ویرثـى بھـا ھـواه                                العاطفـة النبیلـة التـي یكنھـا

    .                   وما أل إلیھ مآلھ ،    حالھ                 مـاھر لتعبـر عـن 

  

   : )                  والداللة اإلیحائیة ،               الصورة الخیالیة (                   شرح القصیدة في ضوء    :             المطلب الثالث

                         یقول الشاعر  

  )٤٨( بدیال عن تدانینا        وناب عن طیب لقیانا تجافینا التنائيأضحى 

  

                           عبر أصدق تعبیر عن حال�ھ ب�ین  و                                                  استھل الشاعر قصیدتھ بالتوجع والتحسر 

                                           أفضل من الصورة الخیالیة لتعینھ في الك�شف ع�ن       یجد       ولم  ،           وما أصبح  ،      ما كان

                       وجع�ل للق�اء متع�ة ح�سیة  ،                            تج�سید ك�ل م�ن اللق�اء والجف�اء          ؛ فلجأ إلى             تلك المفارقة 

                      وتل�ك دالل�ة ت�وحي بم�دى  ،                            وجع�ل الجف�اء یح�ل مح�ل الوص�ال ،              تمثلت ف�ي الطی�ب

                  ص��دق عاطفت��ھ وق��وة   ع��ن    ھ��ا       لیك��شف ب ،                               سعادة الت��ي كان��ت تغم��ره ح��ال الوص��ل  ال��

     .                      وحسرتھ على تبدل حالھ ،              تمكنھا من نفسھ



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١١ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                      ل المتلقي على الشغف بمعرفة حكایتھ وسر                               وكأنھ بھذه الداللة اإلیحائیة یحم              

         وم�ا آل  ،                                                       لینفذ من خالل تلك الداللة إلى سرد  حكایتھ فیكشف عما كان ،         تبدل حالھ

    .           إلیھ الحال

                       م�ن المع�اني المعجمی�ة ف�ي                                      یك عن زخم الداللة اإلیحائی�ة الت�ي  ب�رزت    ناھ                  

   ،          ألم��ر وبیان��ھ                                          الت��ي انتقاھ��ا ال��شاعر ب��داللتھا عل��ى  ات��ضاح ا )    أض��حى (        الكلم��ات 

                                                وال یخفى القیم�ة الفنی�ة الت�ي أدتھ�ا التخالفی�ة ف�ي  ،                           وصیرورتھ حقیقة ال مراء فیھا 

                                                              إذ أنھا توحي  باستدعاء الماضي  أمام الشاعر لیمثل ھذا الماض�ي  )    أضحى (     كلمة 

                 ثم یتح��ول مع��ھ إل��ى  ،                                                 أی��ضا  أم��ام المتلق��ي ویجعل��ھ ی��شارك ال��شاعر ح��الوة الوص��ل

   .                           معایشة لوعتھ واإلشفاق علیھ     ھ على       لیحمل ، ھ                         الحاضر بآالمھ ولوعتھ ومآسی

                                                             الت�ي ت�دل دالل�ة إیحائی�ة عل�ى  بع�د الم�سافة النف�سیة بینھم�ا بع�دا  ، )       التن�ائي (             ثم 

   ،                           بدالتھا على النف�ور والخ�صام )       التجافي (   و ،                              یستحیل معھ تحول األمر إلى نقیضھ

     .        ن الوصال                                                               لتوحي بانعدام أسباب  العودة إلى الغبطة والسعادة التي غمرتھما زم

   ھ�ا         الت�ي أدت             اإلیحائی�ة                                                            ثم رأینا روعة الخیال تدور في فلك المؤثرات الصوتیة

  )           وتجافین�ا ،       ت�دانینا (       وب�ین  )          والتن�ائي ،       الت�داني (   :     مثل ،                            الكلمات المتجانسة والمتقابلة

                               والت��ي ت��وحي بتح��ول الح��ال وتب��دل  )                لقیان��ا  وتجافین��ا (                        والكلم��ات المتطابق��ة ب��ین  

                                                         لمشاعر التي زخمت بھا نفسھ وفرت لھ تلك القوة التعبیریة ع�ن         ولعل ا  ،       األحوال

                                      ال��صوتیة ح��ین امتزج��ت ب��زخم الح��روف الدال��ة                    یخف��ى دالل��ة الجن��اس     وال ،      الم��راد

                               والت�ي یمت�د ال�نفس معھ�ا  لت�ضفي  ، )                الی�اءات والنون�ات (                     على األنین والتوج�ع م�ن 

   .                                                 على البیت صبغ من اإلیقاع الحزین المسیطر على الشاعر

                                                               ر الشاعر في الكشف عن استمراریة الصدمة التي ما زالت تذكره بقسوة            ویستم

   :          حیث یقول ،             وقع الفراق 

َ                                                                                                 أال وقد حان صبح البین، صبحنا                  حین، فقام بنا للحین ناعینا  َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ َ ٌَ ّ ُ ُ َ َ ّ)٤٩(  

  

    ج�سد     ح�ین                                                                   وھنا نرى الشاعر یك�شف م�ن خ�الل ال�صورة الخیالی�ة أث�ر الب�ین 

   ،             فكان�ت نھ�ایتھم                                                           البین وجعلھ یباغتھم صباحا مما جعلھم ال یتحملون تلك المباغت�ة 



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٢ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

  ،                                              ث�م اس�تعان ب�بعض الكلم�ات ذات الم�ؤثرات الداللی�ة ،            ینعي ھالكھ�م            وقام الناعي 

             ولم یك�ن م�ا  ،                              الدالة على التنبیھ لما بعدھا )  أال (          فاستعمل  ،                      دبج بھا صورتھ الخیالیة

                                                 فما ھي إال إیحاء  باستمرار اإلعالن عن حقیقة البین   ،         ما قبلھا م       وقعا   خف       بعدھا أ

     ،               التي أصبحت واقع

           ث�م انتق�ي                  وضوح مزق ال�نفس  ،                         داللة على استمراریة الوضوح  )       بالصبح   (            ثم

       فم�زق  ،                              بوض�وح أم�ر الف�راق  وض�وح ال�صبح ،                           الكلمات ذات ال�دالالت اإلیحائی�ة

     .                 حتى أودت بنعیھم ،               النفس أیما تمزق

                                                        یخف�ى وق�ع الم��ؤثرات ال�صوتیة ال�ذي أض��فاه الجن�اس ح�ین مزج��ھ                        ك�ذلك ال

       وص��بح –         والح��ین -   ح��ان (                                             ب��زخم اإلیق��اع الح��زین والمتمث��ل ف��ي  المجان��سة ب��ین 

      حی�ث  ،                 ھو حرف سھل المخرج  و                     شیوع الحاء في البیت     إلى           باإلضافة  ، )      وصبحنا

     ع�ن                                                                  أعطى ذلك األسلوب داللة إیحائیة ب�أن ال�شاعر ق�د  أثقل�ھ اإلعی�اء فھ�و یبح�ث

   .                                           لتحمل داللة ضعفھ وإعیائھ وإشرافھ على الھالك ،                 أسھل الحروف مخارج

  

                                                                              وتستمر حالة التوزع والغصة عند الشاعر فیبحث عن منقذ یبلغ  حالة الحزن 

                فیج�د ف�ي ال�صوة  ،                              علھ یجد من یواس�یھ وی�رق لحال�ھ ،              صار لھا حالھ    التي      واألسى 

       :                    الخیالیة ملجأه فیقول

  

ِ                   من مبلغ الملبسی ُ ْ ُ               نا، بانتزاحھمَ َ                                       حزنا، مع الدھر ال یبلى ویبلینا  ،              ِ ْ ُ ُِ َ ً ْ)٥٠(  

  

                                                           أكمل��ت تل��ك ال��صورة الخیالی��ة حال��ة الت��وزع عن��د ال��شاعر ح��ین ج��سدت                

                 ویبق�ى بع�ده داال  ،                   لباس یبلیھ  والیبل�ى                                لبستھ للشاعر لباسا ال ینفك عنھ   أ       الحزن و

     .         على أثاره

                                                       داللة اإلیحائیة لروعة الكلمات التي انتقاھ�ا لیكم�ل بھ�ا تل�ك                          كما ال یخفى دور ال

   ،                           بدالل�ة الل�بس عل�ى لف�ھ للج�سد )       ملبسینا (                اختیاره لكلمة   في    ضحت     قد و و ،      الصورة

   ،        ویغمره       یحوطھ                  لبسھ الوشاة الشاعر أ                                      لتوحي تلك الكلمة بأن الحزن واألسي الذى 



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٣ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                  عل�ى ح�رص ال�شاعر أن          ب�دالتھا  )         ویبلین�ا–       ال یبل�ى  (     ف�ي  )     البل�ى (     كلم�ة            ثم انتق�اءه 

                                             المتلقي بأن ھذا الحزن الذى ألب�سھ ل�ھ الوش�اة    إلى                           یقطع االحتراز الذي قد یتسرب 

     .                       قد یزول ببالء ثیاب الحزن

    

                                                                           وتمت��د حال��ة الت��وزع عن��د ال��شاعر فی��ستمر ف��ي ال��صور الخیالی��ة لیكم��ل معن��ى 

   ،   عر                                                              البی��ت ال��سابق بداللت��ھ عل��ى اس��تمرار حال��ة االض��طراب والت��شتت عن��د ال��شا

         ویعین�ھ  ،                                                          فیؤكد من خاللھ حال التح�ول م�ن أن�س الوص�ال إل�ى زم�ن لوع�ة الف�راق

     :                                    ھذا المعنى الصورة الخیالیة التالیة    داء  أ     على

ُ                                                                                             إن  الزمان الذي مازال یضحكنا                      أنسا بقربھم قد عاد یبكینا  َُ ََ ُ ِ ِ ُِ ً ُ ُ ِ َ َّ َ)٥١(  

  

                           ز المفارق���ات فی���ھ ب���ین الماض���ي     وأبر ،                                         حی���ث ش���خص ال���شاعر الزم���ان

                     ھ��و نف��سھ ذاك الزم��ان  ،                                        فالزم��ان  ال��ذي  طالم��ا أس��عدھم ب��أنس الق��رب ،       والحاض��ر

     .                                  الذي انقلب علیھم وبدل ضحكاتھم بكاء

    بھ�ا               الت�ي تكن�ي  )     م�ازال (       لفظ�ة     دتھ�ا                                                       ثم تأتي داللة الصورة الكنائیة الت�ي أ

                       الرغم من التحول من أنس  ب ،                                          عن مصدر سعادتھ الذي تحقق بحالوة الوصل حینھا

   .                      الوصال إلى لوعة الفراق

          المقابل�ة            الن�اجم م�ن          ال�صوتي        اإلیحاء                                            ثم یمزج روعة الخیال ومفارقاتھ بسحر 

                                      بإیحائھا بمدى الحزن واألسى الذي أطب�ق  ، )               ما عاد یبكینا–              ما زال یضحكنا  (   في 

   .          على الشاعر

        

                            ر البی�ت وختم�ھ ب�ھ أی�ضا لیعط�ي                                              كما ال یخفى دالل�ة التوكی�د ال�ذي ب�دأ ب�ھ ال�شاع

                                                                     إیحاء بأن غبطة األنس في الوصال إن كانت مؤكدة فغصة األلم في الف�راق ك�ذلك 

   .                 وأثره على النفس ،                                 بداللتھ اإلیحائیة على تحقق البكاء ،                 ال تقل عنھا تأكیدا

      

                                      یعلل بھ سبب ما آل إلیھ حالھ فبقول  ،                                         ثم یجد الشاعر في الصورة الخیالیة متنفسا



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٤ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

، فقال الدھر آمینا َ     غیظ  َ                                                   َّ                                  العدا من تساقینا الھوى فدعوا                بأن نغص  َ َ ََ َ ْ ِْ ْ َ َ ِ ِ ِ
 )٥٢(  

      ح�ین  ،                                                                            فنراه یعلل ذلك الحزن واألسى الذي ألم بھ بأنھ غیظ وحقد من الوشاة

   ،                    فلم ی�رق ذل�ك لح�ساده ،                                      وجعلھ  شراب ممتع یسقیھ كل منھما لآلخر ،         جسد الھوى

                     ثم شخص الدھر وجعلھ    ،                       وأخذوا بالدعاء علیھما ،           لنعمة عنھما                تمنوا زوال تلك ا و

         .                 وتحققت االستجابة ،                وقد تحقق التأمین  ،                   ویؤمن على دعائھم ،           یتحالف معھم

                          ابت��داء م��ن انتقائ��ھ لكلم��ة  ،       النف��سیة                                                  وال یخف��ى الدالل��ة اإلیحائی��ة بمؤثراتھ��ا 

                ب�داللتھا عل�ى  )   ینا    ت�ساق (   ث�م   ،                                       التي تدل على تمل�ك الحق�د م�ن نف�س الخ�صم )   غیظ (

                                                                          فرط الصبابة بینھما وإیحائھ�ا  بالم�شاركة ف�ي ال�شراب ب�ین الحبیب�ین ول�ذة  النھ�ل 

                                                 یخفى داللة المشاركة والس�یما إن كان�ت ف�ي المأك�ل أو      كما ال   ،              من كاسات الھوى

             حی�ث داللتھ�ا  ،                             إیحائھ�ا بق�وة العاطف�ة بینھم�ا         ناھی�ك ع�ن    .                     المشرب من لذة التناول

     دالل�ة    ث�م    ،             عاطف�ة متبادل�ة                              فة لم تكن من طرف واحد ب�ل كان�ت  ط                على أن  تلك العا

                              ویضارع كل ھذا المؤثر ال�صوتي  ،                                حیث توحي باأللم الممزوج بالحسرة )   نغص (

            ).       آمینا–        تساقینا  (     وفي )       الھوى–      العدى  (                     الذى أضافھ الجناس في 

                                   وإعالن��ھ اس��تجابة ال��دھر للخ��صم وتحقیق��ھ  ،                                       وت��ستمر حال��ة االعت��راف بالواقع

                       ف�ال یج�د ال�شاعر خی�ر مع�ین   ’                                               لفراق الذي یحقق الغصة التي  تمناھا لھم األعداء  ل

     :                                    لھ إال تلك الصورة االستعاریة  حین یقول

  

ِ                                    فانحل ما كان معقودا بأنفس ُ ُْ َ ً َ َ ّ َ َ                                       وانبت ما كان موصوال بأیدینا َ                        نا                     َ ِ ْ ً ُّ ْ ََ َ ْ َ
)٥٣(  

  

               ج��سد ال��نفس أی��ضا    و  ،                  ال��ذي  تعاھ��دا علی��ھ                       ج��سد ال��شاعر عھ��د الھ��وى    فق��د                    

                    وجعل��ھ مقبوض��ا علی���ھ            الھ��وى أی���ضا        وج��سد   ،،        بنف���سیھماً                 ً وجع��ل العھ��د معق��ودا 

     .                                                 وكل ذلك یدل داللة واضحة على تمكنھما من ناصیة الھوى ، ا      بأیدھم

               وھ�ي كنای�ة ع�ن  )    انح�ل (                                             وتكمل ھذه الصورة داللة الكنایة ف�ي اس�تخدامھ ل�ـ               

   .                      توحي والشك بعظم الوشایة    وھي  ،               سرعة تقطع الصالت



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٥ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                            بكنایتھ�ا   عل�ى  أن م�ا ك�ان  )      معق�ودا (                                      واستخدامھ للرباط الذي كان بینھما بـ             

                ناھی�ك ع�ن دالل�ة  ،                      وإنما كان عھ�د معھ�ودا ،                                   بینھما لیس شیئا واھیا أو نزوة عابرة

     .                                             العقد وإیحائھا  بمدى االلتزام بھ بین الطرفین )    كلمة (

                                          ر ال��سابقة  تل���ك الم��ؤثرات الت���ي أدتھ��ا اإلیح���اء        ل��ة ال���صو                        وی��ضاف إل���ى جم

              فنراه یراعي    ،                             لینقل بھما تلك الصور الخیالیة        وللجناس    ،             مراعاة النظیر        الصوتي ل

         والوص�ل  ،                    والعقد یناسبھ الح�ل ،        والوصل ،                    ویستخدمھما للعقد )      انبت–     انحل  (    بین 

   .            یناسبھ القطع

                اع ب�ین ال�شطرتین                            الصوتي الحاصل من ج�رس اإلیق�       اإلیحاء                       أضف إلى ذلك 

     و )      انبت–     انحل  (   في 

                                  وال یخف�ي أی�ضا إیح�اء النون�ات الت�ي  ، )         بأی�دینا–        بأنف�سنا  (    و  )       موصوال-      معقودا (  

                                                                   شاعت في البیت للداللة على مدى ما تمل�ك ال�شاعر م�ن أن�ین وتوج�ع وھ�و یخب�ر 

    .                                                عن انتھاء ما كان بینھما من عھد موثق وعاطفة قویة

  

                       إال أن��ھ م��ا زال متعلق��ا  ،                  لب��ین وانقط��اع الوص��ل                                وم��ع إق��رار ال��شاعر بثب��وت ا

   :          حیث یقول ،          ببصیص األمل

َ                                                                                               وقد نكون، وما یخشى تفرقنا،                   فالیوم نحن، وما یرجى تالقینا   َ َ َْ ُ َُ َ َُ َ ُُ ّ َ ََ َُ ْ)٥٤(  

  

   ف�ي                ومدلول كلماتھ�ا                              عند الشاعر للصورة الكنائیة        االنتقاء              وھنا تبرز دقة                       

              وھ��ذا التعل��ق ال   ،  )                                     كنای��ة ع��ن التعل��ق باألم��ل وإمكانی��ة الع��ودة (      لرج��اء           اس��تخدامھ ا

   .                     تعطیھ سوى كلمة الرجاء

      بدالل�ة            ح�ین اس�تعان    ،                            لأللفاظ الدال�ة عل�ى مكن�ون نف�سھ                                       ثم براعة االنتقاء 

               بدالل�ة الماض�ي  ،                                بدل من اس�تعمالھ الفع�ل الماض�ي ك�ان ،     نكون  (               الفعل المضارع  

                             إیح�اء ب�أن ال�شاعر ال یری�د أن  )                    مضارع على االس�تمراریة                    على االنتھاء وداللة ال

                                            فلم یكن لدیھما خ�شیة م�ن الف�راق ألن عاطفتھم�ا  ،                               یقنع نفسھ بانتھاء ما كان بینھما



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٦ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                           التي أدتھا المقابل�ة  ب�ین                   سحر اإلیحاء الصوتي                   ثم  تأتي روعة  ،             أقوى من توقعھ

     .   )                  ما یرجى تالقینا-               ما یخشى تفرقنا  (        الشطرین 

                       یح�اول النف��وذ إل�ى قل��ب  ،                     وفق�د األم��ل ف�ي اللق��اء ،                      بع�د إق��راره بثب�وت الھج��ر             و

    :                                  الحبیبة من خالل العتاب الرقیق قائال

َ                                                                                         یا لیت شعري، ولم نعتب أعادیكم،            ھل نال حظا من العتبى أعادینا   َ ََ َ َ َُ َ ًَ ّ ْ ْ ِ ُ ِ
)٥٥(  

  

         للوف�اء         إثبات�ا ،         التواص�ل                                                                یبدأ الشاعر بیتھ بالن�داء  بداللت�ھ عل�ى الرغب�ة ف�ي

   ،                   ل الوش�اة م�رادھم من�ھ                     فھل یستحق منھا أن تنی   ،           رضاء عذالھا إل        ونفیا   ،   تھ      لمحبوب

   .                                                         وداللة االستفھام على التحسر ساعیا بذلك  الجتیاز مغالیق قلبھا

                                                           وال یخف���ى دالل���ة الطب���اق ومفردات���ھ ف���ي أداء ھ���ذا المعن���ى حی���ث ط���ابق                     

                    وك�ذلك دالل�ة الجن�اس  )          ون�ال حظ�ا–        ل�م نعت�ب  (  ن                           الشاعر  طباق إیجاب وسلب بی

                        والش�ك أن ھ�ذا ال�رد ی�ضیف  )             دینا وأعادیكم ا  أع (                          ورد عجزه على صدره في قولھ 

   .          وتكاملیة           انسجامیة                     لألبیات قوة توافقیة و

        

     :                                          وتكملة للعتاب المشوب باإلصرار على العاطفة

ْ                                  لم نعتقد بعدكم إال الوفاء لكم  ُْ ّ َ                                 ولم نتقلد غیره دینا ً   یاَ           رأ             ْ َ َ َِ ُ َ ْ ّ ْ َ
)٥٦(  

  

   ،                                              ال��صورة الكنائی��ة الدال��ة عل��ى ص��دق المحب��ة رغ��م األل��م                          وھن��ا تب��دو دق��ة           

                 ى فع�ل المح�ب ال�ذي                                           وتعبیره عن ھذا المعن�ى بع�د إب�داء تح�سره عل�  ،           ورغم القلى

                                               ال��رغم م��ن ك��ل ذل��ك فال��شاعر ق��د عق��د عل��ى نف��سھ الوف��اء        وعل��ى  ،          أرض��ى عذال��ھ

           بإیحاء  ،                                                        حین استعان بالصورة االستعاریة حیث جسد ھذا الوفاء وتقلده ،     لألحبة

            بإیحائھ�ا   )    دین�ا (             ب�ل  اتخ�اذه  ،                             ولم یكتفي بتقلد الوفاء فحسب ،             بمدى التمسك )      التقلد (

                                      ناھی��ك ع��ن دالل��ة الموازن��ة ب��ین ط��رفین ف��ي  ،                              عل��ى أن الوف��اء لدی��ھ عقی��دة راس��خة

      وھ�و  ،                   ط�رف عاق�د عل�ى الوف�اء                                    طرف نول األعادي مرادھم وفي المقابل  ،     الھوى

                                                            ب��ذلك وال ش��ك ی��سعى للول��وج إل��ى تلم��س م��شاعر المح��ب عل��ھ ی��وقظ م��ن فت��ر 



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٧ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                          وال یخفى  داللة األلف�اظ ،                      إلى قلب األحبة من وشایة                  وعلھ یستل ما تسرب  ،     الوجد

       .                                      والتي توحى بعدم وضع البعد في الحسبان )           ولم نتقلد-          لم نعتقد   (

    مم�ن                       مذكرا إیاھا أن مثلھ  ،                    نفوذ إلى مكنون نفسھا                                           ویستمر في محاولتھ  ال

                             ال ینبغي أن ین�ول من�ھ الوش�اة  ،                                              یمتكلون تلك العاطفة الجیاشة وذلك الوفاء المطلق

     :      قائال ،         والحاقدین

َ                                                                                         ما حقنا أن تقروا عین ذي حسد                 بنا، وال أن تسروا كاشحا فینا   َِ ِ ًِ ّّ ُّ ِ ٍ َ َ َ ُ)٥٧(  

  

                                                     لبیت تبرز شخصیة الشاعر الذي ینتق�ي أرق الكلم�ات حت�ى ف�ي                              وفي ھذا ا

                   وش�ایة الواش�ین وح�سد                                  وقر في نفس الحبیب�ة م�ن حن�ق س�ببھ                   العتاب علھ یستل ما

     ،           یب��دأ ب��النفي  و    ،                         وھ��ل ج��زاء اإلح��سان إال اإلح��سان (                 فینطل��ق م��ن مب��دأ  ،        الحاس��دین

      لھ�م  ت         حین حقق ،                                                           بإیحائھا باأللم الذي أحدثھ ما وفره األحبة من إقرار عین الحاسد

      ساد و                                     وإنك��اره عل��ى األحب��ة أن یق��روا ع��ین الح�� ،                   أم��انیھم بقط��ع الوص��ال        الحبیب��ة 

   .                      یوفروا المسرة للكاشحین

  

             ب��أن الف��راق     ت��وحي        الت�ي   )     تق��روا (                  ال�صورة الكنائی��ة                   كم�ا ال یخف��ى دالل��ة                     

         وف�ي ،         أعی�نھم ب�ھ                         الحبیب�ة ھ�ذا األم�ل و أق�ررت       لھ�م           وقد حققت   ،               غایة أمل للحساد

                    ألنھ��م وش��ایتھم حقق��ت     م��سرة                                       بإیحائھ��ا  بم��دى م��ا انت��اب الكاش��حین  م��ن  )     ت��سروا (

     .      مرادھا

               بعاطفت�ھ تج�اه                           لماض�ي لی�دلل عل�ى م�دى تعلق�ھ                                       ویعقب الشاعر عل�ى البی�ت ا

         إذا كن�تم   ’                                           فیستعین بالصورة التالی�ة حی�ث ی�ضمنھا معن�ى  ،           وتمسكھ بھا   ،        محبوبتھ

                   فإننا حینم�ا حاولن�ا   ،                      ا الكاشحین بھجركم لنا                                رضیتم بأن تقروا عین الحساد وتسرو

                                                                  أن نقن��ع أنف��سنا ب��أن الی��أس م��ن وص��الكم ق��د یك��ون س��لوى یخف��ف عن��ا وط��أة أل��م 

     :          حیث یقول .                            فما زادنا الیأس إال إغراء بكم ،     الھجر

َ                                                                                                    كنا نرى الیأس تسلینا عوارضھ،                    وقد یئسنا فما للیأس یغرینا َِ ِْ ُ ُِ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َْ َ َ َ ُ ّ ُ)٥٨(  

    



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٨ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                      د الی�أس ف�ي البی�ت األول  ی  ج�س ت                                                     وتبرز دقة االنتقاء عند الشاعر عن�دما یخت�ار 

           ثم شخصھ في   ،                  ن تسلیھ عن عاطفتھ                                     وجعل لھ عوارض كان الشاعر یظنھا یمكن أ

   .                                            البیت الثاني عندما جعلھ  یغریھ بزیادة التعلق

      الی�أس  (     ف�ي                                                                   ثم یلبس الشاعر صوره بإیحاء األلفاظ الناتج من ج�رس الجن�اس

        ورنین  ،                                                  بدالتھا اإلیحائیة على اعتصار النفس وشدة وقع الكلمة )       للیأس–        یئسنا –

                                             لتعطي إیحاء بأن الشاعر مع فرط یأسھ المتك�رر  )        اإلغراء–      الیأس  (            الطباق بین  

     .                        إال أنھ  یظل متعلقا باألمل

       یلج�أ      ح�ین ،                     لم�س بھ�ا م�شاعر الحبیب�ة ی                                                ثم یلجأ الشاعر إلى وسیلة یحاول أن 

                          ع��ل تل��ك الوس��یلة تنف��ذ إل��ى  ،                  وب��ین فعل��ھ وفعلھ��ا ،                            إل��ى الموازن��ة ب��ین حال��ھ وحالھ��ا

   :          حیث یقول ،                    مشاعرھا فتسترد وعیھا

َ                                           بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا َُ ِ َ ََ ْ ّْ َ ّ ِ َ                                          شوقا إلیكم، وال جفت مآقینا                 ُِ ِ ْ ّ ًَ َ ْ ُ َ ْ َ)٥٩(  

  

                            وبان فعلن�ا بتم�سكنا بك�م م�ع  ،        ء الوشاة                                   بان فعلكم وھان علیكم الفراق وإرضا            

                                                             وبالرغم من ذل�ك ل�م یھ�دأ خفق�ان قلوبن�ا یوم�ا ش�وقا ال�یكم وال جف�ت  ،            ھواننا علیكم

   .                                مأقینا من الدموع حزنا على فراقكم

                                                                           وقد س�اعده ف�ي إی�صال ھ�ذا المعن�ى جنوح�ھ لل�صورة الكنائی�ة الت�ي ت�دل عل�ى 

                 م�ا ابتل�ت جوانحن�ا  (             قة الفراق في                             ومدى معناتھ من ألم الشوق وحر ،             مدى تعلقھ بھا

      ).               ما جفت مآقینا–

     بن�تم  (                                                                       یضاف إلى تلك الصورة المؤثرات الصوتیة التي أضفاھا الجن�اس  ب�ین 

                                    وتلمسھ ألكثر منطقتین تتأثران بلوعة  ،                                    بإیحائھا بالموازنة بین حالھا وحالھ )     بنا–

   ،          ت��راق القل��ب     واح ،               باعت��صار ال��نفسً      ً  إیح��اء ، )        الم��آقي–        الج��وانح  (           الف��راق وھ��ي 

      جف�ت –              ابتل�ت جوانحن�ا  (                                                 باإلضافة إل�ى اإلیح�اء ال�صوتي  ال�ذي أدت�ھ المقابل�ة ف�ي 

        وأس�ند  ،                                                               بما فیھا من التألف بین اللف�ظ والتعبی�ر ح�ین اس�ند ابتل�ت للج�وانح  )      مآقینا

       .          جفت للمآقي



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣١٩ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                                               ثم یكمل الشاعر إبراز الحالة المعتصرة التي یمر بھا من خالل  تلك الصورة 

     :                          شخص األسى والضمائر حین یقول      التي ت

َ                                                                                      نكاد، حین تناجیكم ضمائرنا،                یقضي علینا األسى لوال تأسینا َ َّ ْ ََ َ َُ َ َُ ْ ُ ِ ِ ُ)٦٠(  

  

                                                                               وف��ي تل��ك ال��صورة امت��داد لمحاول��ة ال��شاعر النف��وذ إل��ى مك��امن ال��نفس ف��ي 

   ،       نف��سھا                                                            الحبیب��ة فیح��اول أن ینف��ذ إل��ى ال��ضمائر مح��اوال إیق��اظ ض��میرھا ومكن��ون

                                   عل تلك المناجاة من ض�میره ت�صل إل�ى  ،                                 فیجرد من نفسھ ضمیر یناجي المحبوبة

                                     ثم یعود لیدلل على أن ھذا الفراق ق�د  ،                                      ضمیرھا فتوقظ المشاعر الكامنة  في نفسھا

                                                    فكل محاولة منھ الستعادة الوص�ل تب�وء بالف�شل تق�ضي عل�ى  ،              ذھب بھ كل مذھب

     .                           على الشاعر لوال تعلقھ  باألمل                               حیث شخص األسى وجعلھ یكاد یقضي  ،      الشاعر

   )        تأس���ینا–     األس���ى  (                                                           وت���دعم ال���صور ال���سابقة  دالل���ة الم���ؤثر ال���صوتي ف���ي 

     .                                                                   بإیحائھا بإشرافھ على الھالك لوال أن التعزي یعود بھ  فیحیي بداخلھ األمل

  

ً                                                                                 حالت لفقدكم أیامنا، فغدت  سودا،                 وكانت بكم بیضا ًِ ْ ُ ُْ ْ ُْ َ َ ُ ُّ ِ ِ َ َ              لیالینا َ ِ َ َ
 )٦١(  

  

                                                                              وتل��ك ص��ورة خیالی��ة أخ��رى تتجل��ى ف��ي الكنای��ة الت��ي ب��رزت م��ن رم��ز 

                                                                     األلوان التي تحولت من البیاض إلى ال�سواد كنای�ة ع�ن التح�ول م�ن ھن�اء الوص�ل 

     .              إلى شقاء الھجر

                                                                                   باإلض��افة ال��ى ال��صورة التج��سیدیة الت��ي ج��سد بھ��ا األی��ام واللی��الي ح��ین 

                لبیاض والسواد         صبغھا با

                                                                              وی�ضاف إل�ى ذل�ك م��ا دب�ج ب�ھ ال�شاعر تل��ك ال�صورة بروع�ة التخالفی�ة ب��ین 

             والبیاض مع  ،                             واستعمالھ السواد مع األیام ، )     غدت–     حالت  (     وبین  ،               اللیالي  واألیام

                                                                لت��ضفي عل��ى المعن��ى إیح��اء ب��أن العاطف��ة الم��شبوبة جعل��ت س��واد لی��الیھم  ،       اللی��الي

   .                    یاض األیام إلى سوادھا                   ومع فقدھا  تحول ب ،     بیاضا



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٠ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                لتعط��ي اإلیح��اء ب��أن  الحبیب��ة دون  )     بك��م–       لفق��دكم  (                                    ث��م ت��أتي دالل��ة الكلم��ات  

                                                                    غیرھ��ا ھ��ي الت��ي م��ن ش��أنھا الت��أثیر ف��ي أی��ام ال��شاعر وص��بغ أیام��ھ تبع��ا للوص��ل 

                                                            الملك لألیام واللیالي إیحاء بأثر العاطفة على لیالی�ھ وأیام�ھ  )  نا (         وإضافة  ،       والفراق

     .        دون غیره

        

                                                                            وال یقف الشاعر عند مجرد اإلخب�ار ع�ن ھن�اء الوص�ل ال�ذي ك�ان وتحول�ھ 

                  فیك�شف جانب�ا مم�ا  ،                                      بل یضمن البی�ت الث�اني معن�ي البی�ت األول ،              إلى شقاء الھجر

      ح��ین  ،                                                            ك��ان بینھم��ا م��ن ألف��ة ص��بغت س��واد لی��الیھم ببی��اض ع��اطفتھم وم��شاعرھم 

       :    یقول

ِ                   إذ جانب العیش  َ ُ ِ ِ                طلق من تألفْ ُّ ٌ ْ َ                                                            ومربع اللھو صاف من تصافینانا؛      َ َِ َِ َ َْ ٍ ِ ْ ّْ ُ َ َ
)٦٢(  

  

                                                                                 حیث یظھر أن بیاض اللی�الي م�ا أحدث�ھ إال ھن�اء الع�یش ف�ي اللی�الي الباس�مة 

      وق��د  .              وص��دق العاطف��ة ،                                   وص��فاء الع��یش الن��اتج م��ن ص��فاء القل��وب ،           ب��ألف الم��ودة

                 وجعل��ھ ی��شاركھم                                                  س��اعده ف��ي إی��صال ھ��ذا المعن��ى ال��صورة التشخی��صیة للع��یش

                    ث��م  أض��اف إل��ى جم��ال  ،                                              غبط��تھم فی��سعد ل��سعادتھم ویلھ��و ص��فاء بت��صافي قل��وبھم

                           بإیحائھ��ا ب��الحنین إل��ى تل��ك  )         ت��صافینا–    ص��اف  (                        ال��صورة س��حر المجان��سة ب��ین 

     .                                         األجواء الصافیة التي افتقدھا مع تبدل الحال

   ،    لوص�ل              الحی�اة زم�ن ا                                ار أث�ر العاطف�ة الت�ي أدت إل�ى بھج�ة                      ویكمل الشاعر إظھ�

   :          حیث یقول ،                                         لیحمل المتلقي على مشاركتھ اإلحساس بالمعانة

َ                           ً                                                                       وإذ ھصرنا فنون الوصل دانیة                      قطافھا، فجنینا منھ ما شینا َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َُ ِ َ ََ َُ ْ)٦٣(  

  

            إنم�ا كان�ت  ،               وال ن�زوة ع�ابرة ،                                                  یقول الشاعر  إن عاطفتنا لم تكن عاطف�ة واھی�ة

                      حتى استوت على عودھا  ،                             ثمارھا ورعیناھا بصدق مشاعرنا                  عاطفة قویة غرسنا 

     .                                                         ونضجت ثمارھا دانیة منا لقطافھا والتلذذ بما شئنا من حالوتھا



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢١ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                                               وقد أعانھ عل�ى ذل�ك  اس�تعانتھ بتل�ك ال�صورة التج�سیدیة للعاطف�ة الت�ي جعلھ�ا 

               وع�ادت علیھم�ا  ،                                                      الشاعر نبت تم غرسھ ورعایتھ من قبل الحب�ین حت�ى أت�ت أكلھ�ا

                                   و یجن��ون من��ھ م��ا ش��اءوا م��ن أطای��ب ثم��ار   ،                               طی��ب الثم��ار یمیلون��ھ كیفم��ا ش��اءوا ب

                                                              ث��م انتق��اءه للكلم��ات ذات ال��دالت اإلیحائی��ة المعب��رة ع��ن م��دى الغبط��ة  ،       العاطف��ة

          ع�ن غ�صون  )          فن�ون الوص�ل (     ف�ي  ،                                        والھناء الذین كانا یحظیان بھما زم�ن الوص�ل

   )            دانی��ة قطافھ��ا (     و ،  م��ا                     الذین كان��ا یتمتع��ان بھ ،                              العاطف��ة بإیحائھ��ا بالجم��ال الح��سي

       .                                  بإیحائھا بقرب التناول متى ما شاءوا

            

                                                                        ویعود الشاعر لیبرھن على أثر حالوة الوصل التي كانت ومازال أثرھا ممتد مع 

        لیظ�ل   ،                                                             وأن الزمن الذي أسعده بوصلھا قمین بأن یدعو لھ ال�شاعر بال�سقیا ،     الزمن

     :          حیث یقول ،                               نضرا یمتع المحبین بألوان السرور

َ                                                                                           یسق عھدكم عھد السرور فما                     كنتم ألرواحنا  إال ریاحینال ََ ّ ِ َ ْ ُ ْ ُ َُ ِ ُ ُّ ُ َُ َ َُ
)٦٤(  

  

                                                                        وھنا ی�ستعین ال�شاعر بال�صورة التشخ�صیة الت�ي ش�خص فیھ�ا عھ�د الوص�ال  

                           ث��م ج��سد أی��ضا األرواح وجع��ل    ،،                        ج��زاء م��ا غم��رھم م��ن س��عادة ،               ودع��ا ل��ھ بال��سقیا

         لتمت�زج  ،                                  ثم تأتي األلفاظ ذات الدالالت اإلیحائی�ة ،      األرواح                     األحبة ھم ریاحین لتلك 

         و وھ�ذا  ،                                         والت�ي تب�رز م�ن دعائ�ھ لعھ�د الوص�ال بال�سقیا ،                     بتلك الصورة التج�سیدیة

                                                                      الدعاء یحمل في طیاتھ  اعت�زازه ب�ذلك العھ�د واالعت�راف بجمی�ل م�ا أس�دى ال�یھم 

             الل�ة اإلیحائی�ة         ث�م الد ،                                            وعن�دما أك�د  ذل�ك باس�تخدامھ ص�یغة الب�دل للعھ�د ،       بالسرور

                ثم قصر الری�احین                           عندما وصف األحبة بالریاحین                          التي برزت من أسلوب القصر 

                                              بطیب معشر األحب�ة ف�ي ھ�ذا ال�زمن الحبی�ب إل�ى نف�س ٌ          ٌ  وھو إیحاء ،          على األرواح

     .      الشاعر

                                                                                   ثم یعمد الشاعر إلي التأكید على ق�وة  عاطفت�ھ وتم�سكھ بھ�ا  مھم�ا اخت�ارت 

     :                              الصورة الكنائیة التي یقول فیھا                    الحبیبة الفراق بتلك 

ُ                                      ال تحسبوا نأیكم عنا یغیرنا؛ ُّ ّ َُ ْ َ ََ َ                                         أن طالما غیر النأي المحبینا              َْ َُ ُ ّ َ ّ َ ْ)٦٥(  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٢ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

   ،                                                                           وھنا یستھل الشاعر بیتھ بالنفي اإلنكاري الذي یكني بھ عن قوة تشبسھ بعاطفتھ

      وھ�و  ،            م�ن المحب�ین                                                   فیحرص إلى  المسارعة بنفي  تغی�ر م�شاعره بم�ا یغی�ر كثی�ر

           حت��ى یثب��ت  ،  ،                                                          البع��د ال��ذي كثی��را م��ا أ ث��ر ف��ي م��شاعر المحب��ین فأص��ابھا ب��الفتور

     .                            قوة عاطفتھ  وقوة تمسكھ بھا ،                                  للحبیبة من خالل تلك الصورة الكنائیة

  

                                                                                      كما ال یخفى الداللة اإلیحائیة لتلك الصورة الكنائیة التي حاول فیھا الشاعر 

          أن العام�ل                            من خ�الل إی�صال رس�الة فحواھ�ا   ،          ان الحبیب�ة                     أن ینفذ إلى ضمیر ووجد

                  ع��صي عل��ى أن یب��دل  ،                        م��شاعر المحب��ین وتغییرھ��ا                       ال��ذي ل��ھ ق��درة عل��ى تب��دیل 

     .               أي ریاح للتغییر   ام                                         مشاعره؛ فھي قویة قوة تمكنھا من الصمود أم

    

                         باالس��تعانة بالق��سم وبالجم��ل   ،                                                           ث��م یعم��د ال��شاعر إل��ى توكی��د م��ا ذھ��ب إلی��ھ

     :          حیث یقول ،           یة الماضویة     الفعل

َ                                                                                           وهللا ما طلبت أھواؤنا بدال                    منكم، وال انصرفت عنكم أمانینا َْ ْْ ْ َْ َ ََ َُ ًِ َِ ْ َ َ َ
)٦٦(  

  

                                                                   وف��ي ھ��ذا البی��ت تت��ضح روع��ة ال��صورة االس��تعاریة الت��ي ب��دت م��ن ت��شخیص 

       ص�ة إذا      وخا ،                                            فجع�ل األھ�واء الت�ي كثی�را م�ا تن�زع إل�ى التغیی�ر ،              األھواء واألماني

          س��ائطة  ،    قلب��ھ         دفین��ة ف��ي                                                    أثق��ل ال��شاعر ب��آالم العاطف��ة إال أن عاطفت��ھ تج��اه الحبیب��ة 

                                                               ممتزجة بروحھ ؛ فال یتنازعھا إال اإلصرار عل�ى تل�ك الحبیب�ة وال ترض�ى  ،    بدمھ

   ،           بسواھا بدیال

                                                                            وتكملة للتأكید على ھذا المعني أردف الشاعر صورة استعاریة أخرى برزت 

                    وقد مزج  ف�ي البی�ت  ،               فھي كل أمانیھ ،                حصرھا في الحبیبة                 من تشخیص األماني و

     :                                           بین روعة االستعارة وطرافة الداللة اإلیحائیة في

         وم�ا ھ�و  ،                                                                داللة القسم الذي صدره الشاعر قب�ل الح�دیث ع�ن األھ�واء واألم�اني

   .                                            وقطع الطریق عن أي تشكیك فیما سیسوقھ من كالم ،               إال لتثبیت القول



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٣ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                    ب�داللتھا عل�ى ثب�وت م�ا   ،  )           وال ان�صرفت–         ما  طلبت  (        الفعلیة                           ثم داللة الجمل 

     ،                                                              نفاه الشاعر ثبوتا متزامنا بثبوت العاطفة ومتأصال بتأصلھا في نفسھ

       وح��سن  )           وال ان��صرفت–        م��ا طلب��ت  (                                     ویكم��ل تل��ك ال��دالالت دالل��ة الطب��اق ف��ي  

   ،     ن�صراف                    واألماني یناسبھا اال ،                       فاألھواء یناسبھا الطلب ،                         انتقائھ للكلمات المتناسبة

                                                                        وداللة كل ذلك على الطبیعة البشریة الت�ي دائم�ا م�ا یتنازعھ�ا ھ�ذان الع�امالن ف�ي 

                                       واألماني قد تمل وتنصرف مع تباطؤ تحقیق  ،                    فاألھواء دائما تطلب ،           حیاة اإلنسان

     .            قائم علیھا ،                                       وھو مع كل ذلك التنازع ثابت على عاطفتھ ،     الھدف

  

               یث ؛ فین�زع إل�ى  د           ي الع�صر الح�                                              ویسلك ال�شاعر م�سلك ش�عراء الرومان�سیة ف�

     :       فیقول ،                                الطبیعة علھا تشاركھ وطأة العاطفة

  )٦٧(من كل صرف الھوى والود یسقینا   یا ساري البرق غاد القصر واسق بھ     

  

                                                                        والصورة الخیالیة التي لج�أ إلیھ�ا ال�شاعر تب�رز ص�فاء روح�ھ وص�دق عاطفت�ھ 

                          فھ�ي الوحی�دة الت�ي ال تحم�ل  ،                                             حیث تنزع إلى الطبیع�ة ب�صفائھا ونقائھ�ا وطفولتھ�ا

   ،                                             فلیج���ا إلیھ���ا ال���شاعر لتعین���ھ ف���ي م���شاركتھ أمانی���ھ ،                     حق���دا وال ح���سدا وال وش���ایة

                                               طالبا منھ أن یغادي قصر الحبیبة بالسقیا  ج�زاء  )     البرق (                  فیشخص أحد عناصرھا 

     .                                                                    لتلك الحبیبة التي كثیرا ما أسعدتھ و سقتھ ألوانا عدیدة من الود والھوى

                                                          ة الداللة اإلیحائی�ة لتل�ك ال�صورة الت�ي تكم�ن ف�ي الوف�اء للحبیب�ة                      وھنا تبرز قیم

     .                                                            والرغبة في مكافئتھا عن ما أغدقت بھ على الشاعر من سعادة سابقة

                                                                          أضف إلى كل  ذلك الجم�ال ال�ذي أض�فاه  الب�دیع م�ن رد العج�ز عل�ى ال�صدر 

   .                                        ومراعاة النظیر بجانب روعة الصور الخیالیة

     :                    ي مناجاة البرق فیقول                            ویستمر الشاعر  ف

َ                واسأل ھنالك ِ ُ ْ َ                                                                         ھل عنى تذكرنا                      إلفا، تذكره أمسى یعنینا؟: َ َّ َّ ُ ُ ُُّ ًُّ َ َْ.)٦٨(  

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٤ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                                                 ویكمل ال�شاعر ف�ي ھ�ذا البی�ت ال�صورة االس�تعاریة الت�ي ب�دأھا ف�ي البی�ت 

             الت�ي یتمناھ�ا                                                       حین وجد في عناصر الطبیعیة من یعینھ على تحقیق أمانی�ھ  ،      السابق

                            فیبث�ھ نج�واه طالب�ا من�ھ  أن  ،                                           للحبیبة وھي اإلغ�داق عل�ى ق�صرھا ب�الخیر والبرك�ة

                 وھل مازال ذكره  ،                                                     یسألھا سؤال المحب الودود ھل مازالت تشاركھ نفس المشاعر

     .                                  یعنیھا كما أمسى ذكرھا یؤرقھ ویعنیھ

           ھا واب�ل م�ن                              داللة نفس عنتھا الذكرى وتكنف ،                                     والصورة ھنا مثقلة بفیض الداللة

                                                   وال یجد م�ن ی�ستأمنھ عل�ى ك�ل ذل�ك إال الطبیع�ة لیب�ث لھ�ا  ،                 الھواجس والتساؤالت

   ،                                                                     نج��واه ویأمنھ��ا عل��ى س��ؤال أحباب��ھ ؛ لثقت��ھ بأمانتھ��ا ف��ي حم��ل الرس��الة للحبیب��ة

     .                               وأمانتھا في إیصال الجواب للشاعر

     : ال                                                                            ویستمر الشاعر في بث نجواه لعناصر الطبیعة فیناجي نسیم الصبا قائ

با بلغ تحیتنا                      من لو على البعد حیا كان یحیینا ِ            َّ                                                                                    ویا نسیم الص  ّ َّ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ّ َ
)٦٩(  

            

                                                                         وف��ي تل��ك المناج��اة  تكم��ن دق��ة الدالل��ة اإلیحائی��ة حی��ث أن ال��شاعر ل��م یكت��ف 

                                                                      بمناجاة البرق وكأنھ یبحث بلھف عن كل من یشاركھ عاطفتھ ؛ فبع�د أن وج�د ف�ي 

   ،                                                      التف��ت إل��ى ن��سیم ال��صبا فوج��د أن ل��ھ دورا یمك��ن أن یؤدی��ھ عن��ھ ،           لب��رق مبتغاه ا

                                 مكافأة لما أھدت�ھ م�ن حی�اة أی�ام   ،                                             فشخصھ طالبا منھ أن یھب علیھا و یبلغھا التحایا

     .     الوصل

                                                                                ویمزج الشاعر ببراعتھ ف�ي انتق�اء الكلم�ات الموحی�ة م�ن مزج�ھ ب�ین دالل�ة 

                     بإیحائھ��ا ب��أن وص��لھا  )        یحیین��ا–      حی��ا –       تحیتن��ا  (                             االس��تعارة ودالل��ة المجان��سة ب��ین

   .                    وفراقھا نفي للحیاة ،    حیاة

                                                                                وبعد أن لجأ لعناصر الطبیعة علھ یجد عندھا الع�ون ف�ي ب�ث النج�وى وف�ي 

   :        حیث یقول ،                                  اتجھ إلى الدھر؛  لیستجدي ما عنده ،                     حمل الرسالة والمكافأة

   )  ٧٠ (                             وإن لم یكن غبا تقاضینا                                                             فھل أرى الدھر یقضینا مساعفة         



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٥ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                                              وھن��ا یلج��أ ال��دھر إل��ى تل��ك ال��صورة االس��تعاریة الت��ي ی��شخص فیھ��ا ال��دھر 

                                                                     ویتمنى منھ أن یسعفھ بالوص�ال ول�و الوص�ال المتقط�ع القلی�ل ؛ فال�شاعر یرض�ى 

     .                         من الحبیبة ولو أقل القلیل

              إال أن�ھ م�ا زال    ،                                                        وال یخفى ما في ذلك من داللة على یأس ال�شاعر م�ن الوص�ال

    ).   لی�ت (                                       في تلك األمنیة ولم ی�ستعمل أداة التمن�ي  )  ھل (                        متعلق باألمل لذلك استعمل 

              ب��داللتھا عل��ى  )          وتقاض��ینا-       یق��ضینا  (                                   أض��ف إل��ى ذل��ك دالل��ة الكلم��ات المتجان��سة 

ً      ًإیحاء   ’                          فإنھ والشك سینصف المظلوم ،                                      التقاضي والتحاكم و خاصة إذا أسند للدھر

     .     الھوى                        بقناعتھ بعدالة قضیتھ في 

    

   :                                                             ثم ینتقل إلى أوصاف الحبیبة التي شغفتھ بفرط حسنھا حیث یقول

   )  ٧١ (  ً                                                                     ً               ربیب ملك كأن هللا أنشأه        مسكا وقدر إنشاء الورى طینا

  

                                                                 ویح�اول ال��شاعر أن یب�رھن عل��ى أس��باب تعلق�ھ بھ��ا م��ن خ�الل تل��ك ال��صورة         

                                   بیب�ة ق�در لھ�ا م�ن أس�باب الجم�ال الح�سي                                      الكنائیة الت�ي یكن�ي بھ�ا عل�ى أن تل�ك الح

                    نشأت وترب�ت ف�ي بی�ت  :  وال                                                والمعنوي ما لم یقدر لغیرھا من جنس النساء ؛ فھي أ

                                                                وف��ي ذل��ك دالل��ة عل��ى أنھ��ا مخدوم��ة منعم��ة  متمتع��ة بكاف��ة وس��ائل الراح��ة     مل��ك 

                                  ث��م یكم��ل تل��ك ال��صورة بروع��ة ال��صورة  ،            جمالھ��ا الح��سي                 والنع��یم مم��ا یعك��س 

                  في حین خل�ق بقی�ة  ،                                 ط حسنھا وجمالھا كأنھا خلقت من مسك                   التشبیھیة فھي من فر

                                                                   الورى من ط�ین وتل�ك ال�صورة تح�وي ب�ین جنباتھ�ا دالل�ة إیحائی�ة وك�أن ال�شاعر 

                                                                          یرید أن یحمل المتلقى على أن یعذره في فرط تعلقھ بتلك الحبیب�ة الت�ي تتمی�ز ع�ن 

     .                   غیرھا من جنس النساء

  

     :                           ة من حسن وصفاء ونضارة فیقول                                              ثم یؤكد على ما تتمتع بھ تلك الحبیب

ً                                 من ناصع التبر إبداعا وتحسینا       ً                             أو صاغھ ورقا محضا وتوجھ      َ)٧٢(  

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٦ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                                           وھن��ا ی��سوق ال��شاعر تل��ك ال��صورة الت��شبیھیة الت��ي ی��شبھ فیھ��ا ب��شرتھا بالف��ضة 

                                    فیجم��ع لھ��ا ص��فاء الف��ضة ویتوج��ھ ببری��ق  ،                        وی��شبھ ش��عرھا بخ��یط التب��ر ،       الناص��عة

                                          باإلضافة إلى كنایة المعادن التي نحت منھا  ،                  على جبینھا النضر               الذھب الذي یلمع

                                                        وداللتھا على ما تتمتع بھ الحبیبة م�ن أوص�اف ح�سیة ومعنوی�ة  ،               الشاعر تشبیھاتھ

     .                                                   وجمالیة  باإلضافة إلى طیب المعدن وأصالة الحسب والنسب

     : ل                                                                           ثم ھدتھ عاطفتھ المفتونة بسحر الحبیبة أن یتغنى بفرط نعومتھا فیقو

  )٧٣(     توم العقود وأدمتھ البرى لینا     ُ           رفاھیة    ’ ْ              إذا تأود آدتھ

    

                                     وال یجد إال تلك الصورة الكنائیة الت�ي  ،                                    وھنا  یعجز الشاعر عن وصف نعومتھا

                                                                یكن���ي بھ���ا ع���ن ف���رط نعوم���ة ب���شرتھا ورفاھیتھ���ا فحب���ات اللؤل���ؤ تثق���ل خطوتھ���ا 

                       ات الت��ي انتقاھ��ا ال��شاعر  م��   لكل                     أض��ف إل��ى ذل��ك  دالل��ة ا ،                    والخالخی��ل ت��دمي ق��دمیھا

   ،           غنجا وتدلال  ت                             بدالتھا على التثني والتمایل  )    تأود (                             لتؤدي تلك الصورة الكنائیة من 

      فھ�ي  ،                                 ف�رط الزین�ة الت�ي تت�زین بھ�ا الحبیب�ة              بدالتھا عل�ى )        والبرى- ،          توم العقود ( و

     .                                                                 تلك المرأة الحسناء التي یكسو سحرھا الحسي سحر ما تتزین بھ من جواھر

              

                                                                     ث��م ع��رج ال��شاعر إل��ى س��حرھا المتأص��ل لیرس��م لن��ا تل��ك ال��صورة االس��تعاریة   

   :          حیث یقول ،      الخالبة

َ                                                                         كانت لھ الشمس ظئرا في أكلتھ           بل ما تجلى لھا إال  أحایینا  ْ ِ ِ ِ َِ ً)٧٤(  

  

                                                                            فنراه في تلك الصورة یشخص الشمس ویجعلھا مرضعة للحبیبة ف�ي مھ�دھا 

                      وال یخفى  دق�ة الدالل�ة  ،                           ا وشعاعھا  الذي یخطف األبصار                     ؛ فھي تستمد منھا قبسھ

         ھ�دھا ب�أن  ع                                والت�ي ت�وحي بعنای�ة ال�شمس بھ�ا وت ،                            اإلیحائیة التي تكمن في أرضعتھ

                             فالمرض�عة ال تنقط�ع ع�ن رض�یعھا  ،                                          تمد تلك الحبیبة بذلك النور والبھاء م�ا بقی�ت

     .              حتى بعد الفطام



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٧ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

      ب��ل   ،                        ك الحبیب�ة ب��النور والبھ�اء                                                   ول�م یق�ف عن��د ح�د تعاھ�د ال��شمس ب�أن تم��د تل�

     :                                                    عرج إلى الكواكب لیجعل لھا دورا في تكملة الصورة فیقول

  )٧٥(   زھر الكواكب تعویذا وتزیینا              كأنما أثبتت في صحن وجنتھ  

  

                     وذلك النور والبھ�اء  ،                                                             فالحبیبة تستمد نورھا من الشمس و بھائھا من الكواكب

ٌ                                                      ٌلحبیبة فیصد  أعین الناظرین  إنما ھو زینة وتعویذ في آن                     الذي یشع  في وجنات ا

   .    واحد

                      أن تل�ك الحبیب�ة الت�ي  ،                                                            وكأن بالشاعر یرید أن یرسل رس�الة للمتلق�ي فحواھ�ا

                      تعھ�دت لھ�ا أی�ضا ب�أن   ،                                                    تعھدتھا مظاھر الطبیعة بأن تمدھا بالجمال  غیر المعھود

                 ذي یحمیھ���ا م���ن ح���سد                                               ھ���ذا الجم���ال ال���ذي یزی���دھا  س���حرا ھ���و نف���سھ الجم���ال ال���

       .                                                    من خالل ما یضفیھ علیھا من بھاء یخلب أعین الناظرین ،        الحاسدین

  ،                       والجم��ال الح��سي والمعن��وي  ،                                          وبع��د ك��ل م��ا أض��فاه ال��شاعر م��ن ص��فات الح��سن

                     وشرف الحسب والنسب  

                                               ھ��ل أن��ت ك��فء لتل��ك الحبیب��ة الت��ي تتحل��ى بك��ل تل��ك  ،                       ویح��ل نف��سھ مح��ل ال��سائل 

     :            الصفات فیقول

  )٧٦(    وفي المودة كاف من تكافینا               أن لم نكن أكفاءه شرفا  ً       ما ضر 

      

                                       ویعت�رف أن�ھ ال یباریھ�ا ف�ي ال�شرف لك�ن م�ا  ،                              ویحمل على عاتقھ عبء اإلجاب�ة

            وال یخف�ى عل��ى  ،                                                    یحمل�ھ لھ�ا م�ن ود ص��ادق ك�اف ب�أن یزی��ل م�ا بینھم�ا م��ن ف�وارق

     .          لود الصافي  وا ،                                          المتلقي تلك القیمة الداللیة للعاطفة الصادقة

                                                                               ویضاف إلى تلك الصورة الكنائیة دقة االنتق�اء للكلم�ات المتجان�سة وإیحاءاتھ�ا 

                                  حی��ث ت��وحي ب��دوران ال��شاعر ح��ول معن��ى  ، )         تكافین��ا–      ك��اف –      أكف��اء  (        ف��ي قول��ھ 

                                                            وكأنھ ال یرید من الدنیا إال تلك الحبیبة فھو یكتفي بھا ویأم�ل  ،                   االكتفاء واشتقاقاتھا

     .         والوجود                    أن تكتفي بھ عن الكون

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٨ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

     :                                              ثم یعاود دق الطبول  علي حسنھا مرة أخرى فیقول

  )٧٧(ً                                  وردا جاله الصبا غضا ونسرینا           یا روضة طالما أجنت لواحظنا  

  

                               فعن�د ع��وده عل��ى بدئ�ھ  ف��ي ھیام��ھ  ،                             غ��رام ال�شاعر بال��صور الخیالی��ة         وھن�ا یب��دو      

                    ھیة الت�ي ش�بھھا فیھ�ا                                     لم یج�د س�وى أجم�ل م�ن تل�ك ال�صورة الت�شبی ،            بحسن الحبیب�ة

                     مازج�ا بینھ�ا وب�ین تل�ك    ’                                                بالروضة الجامع�ة لك�ل جمی�ل المنظ�ر  زك�ي الرائح�ة  

                              ویجعلھ یجلو وینعش تل�ك ال�صحب  ،                                     الصورة االستعاریة التي یشخص فیھا الصبا

     .                          المنوعة من جمیل زھر الروضة

      تق�اة                                                                           ثم یجعل تلك الصور التشبیھیة واالستعاریة تموج ف�ي س�حر الكلم�ات المن

            لی�سوق لن��ا  ، )        ن�سرینا–      غ��ضا –         وردا –        وأجن�ت –           دالل��ة ال�روض  (           بعنای�ة وھ�ي 

                             عل��ى نف��س ال��شاعر م��ن راح��ة الع��ین                                        الدالل��ة اإلیحائی��ة  بم��ا تعك��سھ تل��ك العاطف��ة 

     .                                وانتعاشھا لكل زكي من طیب عطرھا ،                                لنظرھا لكل ما ھو جمیل في الحبیبة

     :                                               ثم یعرج إلى وصف أخر أكثر شموال فیقول

  )٧٨(  یا حیاة تملینا بزھرتھا                        منى ضروبا ولذات أفانیناو

  

                           لت�ي تكتن�ز عل�ى دالالت إیحائی�ة                                                    ویستمر الشاعر في سوق الصور الخیالیة ا

                                                           دھ���ا أن تل���ك  الحبیب���ة لی���ست روض���ة جامع���ة للح���سن الح���سي م���ن المنظ���ور    مفا

                       ي أھدت��ھ كثی��را  م��ن ض��روب                       ؛ ب��ل إنھ��ا الحی��اة الت�� ،                      والم��شموم والملم��وس فح��سب

     .                              األماني وعدیدا من أفانین اللذات

  

     :                                       ویستمر في استثمار داللة النداء فیقول

  )٧٩(    في وشي نعمى سحبنا ذیلھ حینا     و یا نعیما خطرنا من غضارتھ      

  

             ب�دالتھا عل�ى  ،          واس�تعارة ،                                                        وفي ھذا البیت تت�والى ال�صور الخیالی�ة م�ن ت�شبیھ

                            فك��أن ال��شاعر یبح��ث ع��ن أوص��اف  ،                كلف��ا  ال مح��دودا ،          ر بمحبوبت��ھ         كل��ف ال��شاع



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٢٩ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                وال یكفی��ھ أنھ��ا  ،                                                       للحبیب�ة ف��ال یكفی��ھ أنھ��ا الروض��ة الت��ي تمت��ع حواس��ھ وت��ریح نف��سھ

                                        وأھدتھ ضروبا عدیدة من أفانین الل�ذات ؛  ،                                   الحیاة التي حققت لھ كثیرا من األماني

   .                   مزخرفا بوشي النعم                              الشاعر زمن الوصال  ثوبا  غضا   كسا                    بل إنھا النعیم الذي 

                                                                                 وما من شك في الداللة اإلیحائیة لتلك الصورة التشبیھیة التي شبھھا فیھا بالنعیم 

                    ب�دالتھا عل�ى أن ذل�ك  ،                                                ثم شخص ھذا النع�یم لیجعل�ھ ثوب�ا موش�یا بزخ�رف النعم�ى

     .                                                                  النعیم كان یلف حیاة الشاعر زمن الوصال ؛ ومن ھنا یحق لھ التحسر علیھ

     :                                 شاعر إلى بیان قدر الحبیبة في قولھ                          ثم یعمد ال

  )٨٠(    وقدرك المعتلى عن ذاك یغنینا               لسنا نسمیك إجالل وتكرمة 

    

                                                                             فبعد أن ر سم لنا الشاعر في األبیات السابقة صورة  للحبیبة ومكانتھ�ا ف�ي نف�سھ 

      ف�انین                          وھ�ي الحی�اة  الت�ي تھب�ھ أ ،                                          فھي لھ الروضة  التي تنعش النفس وتمت�ع الع�ین

                                   فكأن��ھ یق��ف عل��ى ش��غف المتلق��ي إل��ى بی��ان  ،                           وھ��ي النع��یم ال��ذي یل��ف حیاتھ ،      الل��ذات

                                                                           الكشف عن اسم تلك المحبوبة ؛ فیعمد إلى أن یسوق لنا تلك الصورة الكنائیة الت�ي 

                                                                 یقط��ع فیھ��ا الطری��ق ع��ن س��ائل ش��غوف بمعرف��ة اس��م الحبیب��ة الت��ي اس��تطاعت أن 

                                    لھا وتعظیمھ لقدرھا یمنعھ من البوح                                         تستحوذ على نفسھ  وكیانھ ؛ مبینا أن إجاللھ

                                          وال یخفى ما في تل�ك الدالل�ة اإلیحائی�ة م�ن أن  ،                               باسمھا ؛حبا لھا وصونا لكرامتھا 

   ،                                                                 صاحب العاطفة الصادقة وص�احب النخ�وة ی�أبي إال أن ی�صون لحبیبت�ھ كرامتھ�ا

                                    وق�درھا المعل�ى عن�ده یغنی�ھ ع�ن الب�وح  ،                                 فھو غیر عابئ بأن یكشف للن�اس اس�مھا

     .    بذلك

  

                                                                              ثم یأتي بتلك الصورة الكنائیة التي توضح أن لشاعر مع عمده إل�ى إخف�اء اس�م 

     :                               السابقة كاشف عن شخصیتھا فیقول                           بة إال أن انفرادھا  بالصفات      الحبی

  )٨١(إذا انفردت وما شوركت في صفة             فحسبنا الوصف إیضاحا وتبیینا 

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٠ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                 اتھا الت�ي ال ت�شاركھا ام�رأة أخ�رى                                               كنایة عن أن ھیامھ بھا وتغنیھ بحسنھا وبصف

     .               كاف لبیان كنھھا

                                                                             ثم یعود عوده ع�ل بدئ�ھ م�رة أخ�رى فیرج�ع للمقابل�ة ب�ین نع�یم الوص�ل ون�ار 

     :           الھجر فیقول

            

  )٨٢(  والكوثر العذب زقوما وغلسینا         یا جنة الخلد أبدلنا بسدرتھا      

  

      وم�ا  ، ن                         ر النفس وتحسرھا على م�ا ك�ا                             برز روعة الصور الموحیة باعتصا ت       وھنا 

                                                     داللتھا اإلیحائیة على ما في الجنة من ألوان النع�یم الت�ي                         أصبح  ؛ فیشبھھا بالجنة ب

                                                والسیما س�درة المنتھ�ى الت�ي ك�ان ال�شاعر ی�ستظل بھ�ا  ،                    یعجز العقل عن  وصفھا

           لیتب�دل  ،                                        ورقة ن�سیمھا وعذوب�ة النھ�ل م�ن ك�وثر وص�لھا ،                    فیتنعم من طیب ھوائھا

                  وك�وثر الوص�ل إل�ى  ،                                             مع الفراق وتتحول  سدرة المنتھى إل�ى ش�جر الزق�وم      الحال 

   ،                                                    فیذھب الشاعر بتلك الصور الممزوجة بق�وة اإلیح�اء ك�ل م�ذھب  ،             غسلین الفراق

     .                                                                      ویستطیع أن ینفذ إلى عاطفة المتلقي ؛ فیحملھ أن یشاركھ أساه واعتصار نفسھ

                 الوش�اة  یعج�زون                                                        ویتذكر إحساس تعاطف الطبیعة مع عاطفتھم�ا حت�ى جعل�ت

     :                    عن النیل منھما فیقول

  

       والسعد قد غض من أجفان واشینا      كأننا لم نبت والوصل ثالثنا    

  )٨٣(    حتى یكاد لسان الصبح یفشینا    سران في خاطر الظلماء یكتمنا   

         والت�ي ،                            ر الخیالیة الرائقة في مكانھا           بزخم الصو                            وواضح أن البیتین ملیئین             

     ف�أین   ،                                                          حیرة الشاعر من تبدل الحال وتخلى عناصر الطبیعة عن رعایتھم�ا     تكشف 

                                    وأی��ن ال��سعد ال��ذي ك��ان یحرس��ھما ویحج��ب  ،                              الوص��ل ال��ذي ك��ان یبی��ت ثال��ث لھم��ا 

                          سرین یكتمھم�ا خ�اطر الظلم�اء                           وكی�ف كان�ا  وھ�و الحبیب�ة ك� ،     لوش�اة             عنھما أجفان ا

     .                         حتى یفصح عنھما لسان الصبح



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣١ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                               ور الت��شبیھیة واالس��تعارة بغ��الف م��ن الكلم��ات الموحی��ة                              ث��م یغل��ف تل��ك ال��ص

     من        بینھما            على ما كان 

  –  ا  م                                  والظلماء التي تكتنفھا عم�ق وج�دانھ–                     تحاشي أجفان الوشاة –         وصل وسعد  (

        ).                         سرھما ویكشف عن سعادتھما        الصبح              حتى یفشي لسان

      ق عل�ى      یفی� ،                                                                        وبعد تلك الحیرة التي أبداھا الشاعر من تبدل الحال وتغیر المآل

            أم�ا ال�صبر  ،                           ال�ذي أص�بح رفیق�ا لھ�م وم�صاحبا                  وھو واقع  الحزن  ،            واقع أشد أسى

     :         ؛ فیقول ق                   فلم یجد لقلوبھم طری

ْ                                                                           ال غرو في أن ذكرنا الحزن حین نھت             عنھ النھى وتركنا الصبر ناسینا ْ  

  )٨٤(الصبر تلقینا َ                 مكتوبة وأخذنا َ                         ــــــــورا             إنا قرأنا األسى یوم النوى س

  

   ،                                                   براع��ة ال��صورة ف��ي البی��ت األول  م��ن ت��شخیص الح��زن وال��صبر     وتب��دو              

      أما  ،                                                                فالحزن ھو من استطاع أن یسلك طریقھ إلیھم حتى ذھب بعقولھم  كل مذھب

                        ثم تجسید األس�ى  وال�صبر  ،                                               الصبر فلم یقف عند تركھم بل تجاوزھم إلى النسیان 

                                           ثال أم��ام ال��شاعر ی��وم ب��ان البع��د والف��راق وت��یقن               فاألس��ى ب��دا م��ا ،         ی��ت الث��اني ب     ف��ي ال

     أو  ،                               ولذلك أخذ یتلقن ال�صبر م�ن نف�سھ ،                                      الشاعر من أنھ سیتجرع منھ ألوانا متعددة

     .        من محبیھ

                                                                              وم��ا زاد ف��ي دق��ة المعن��ي لتل��ك ال��صور الخیالی��ة براع��ة االنتق��اء للكلم��ات 

               للح��زن بم��دلولھا               كإس��ناد ال��ذكر     ( ،                                      الموحی��ة الت��ي اس��تعان بھ��ا ال��شاعر ف��ي ص��وره

         ع�ة ال�نفس                                      الت�رك والن�سیان لل�صبر ب�داللتھا عل�ى لو        وإس�ناد–               المعای�شة لھ�م    على

                                                 القراءة لألسى  ب�داللتھا عل�ى مث�ول أل�وان األس�ى أم�ام         وإسناد–              واعتصار القلب 

                         ث��م إس��ناد التلق��ین لل��صبر –                                           ن��اظري ال��شاعر ی��وم الف��راق وض��وحا بین��ا الش��ك فی��ھ 

       وی�ضاف   ، )                             مح�اوال ت�صبیرھا ع�ن طری�ق التلق�ین                           بداللتھا على صراعھ مع  نف�سھ 

     .                                                            إلى كل ذلك  دور ألوان البدیع  والجناس في إزكاء المعنى المراد

                                                                            ثم یلتفت الشاعر محاوال قطع الطریق على من یظ�ن أن�ھ عن�دما أخ�ذ ال�صبر 

   :       فیقول ،                                                          تلقینا استطاع أن ینجح في ذلك واستطاع التصبر على آلم الفراق



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٢ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

  )٨٥(      شربا وإن كان یروینا فیظمینا     ل بمنھلھ    أما ھواك فلم نعد

                                 ویجعل�ھ م�نھال لك�ل م�ا ھ�و ع�ذب س�ائغ                                               وھنا یج�سد ال�شاعر ھ�وى الحبیب�ة

                م�ع أن�ھ ل�م یرت�وي   ،    رھ�ا                                          وینفي أنھ یمكن أن یعدل عنھ فینھ�ل م�ن ھ�وى غی ،     شرابھ

     ً.                            ًكلما نھل منھ كلما ازداد ظمأ   ف ،                 یوما من نھر ھواھا

   )        یظمین�ا–         یروین�ا –    نھ�ل  (                      لموحیة لتلك ال�صورة م�ن                 تي دور الكلمات ا               وھنا یأ

                                                     عل��ى ق��وة العاطف��ة الت��ي كان��ت تربطھم��ا ؛ حی��ث أنھم��ا كان��ا         واض��حة       دالل��ة    لت��دل

                                              ومع ذلك ال یرتویان لطلب ال�نفس دوم�ا للمزی�د م�ن  ،                        ینھالن من نعیم الھوى نھال 

     . د                                     فیظال دوما في إحساس بالظمأ إلى المزی ،              متعة ذلك الھوى

     :       فیقول ،                                                 ویستمر في تأكید إصراره على عاطفتھ

  )٨٦(  سالین عنھ ولم نھجره قالینا           لم نجف أفق جمال أنت كوكبھ  

  

                                          الشاعر  شاھدة عل�ى روع�ة ت�صویره ؛ حی�ث ج�سد  د                                   وتبدو سعة الخیال عن

   ،      الجم��ال                                            وجع��ل  الحبیب��ة ھ��ي الكوك��ب ال��ذي ی��زین أف��ق ھ��ذا  ،                الجم��ال وجعل��ھ أف��ق

                                           بداللة ذلك على أن الجمال نفسھ یستمد زینتھ 

                           ھجر  تل�ك الحبیب�ة الت�ي یغ�شى                         فأنى لھ  ان یتسلى أو ی .                     ھاءه  من جمال الحبیبة   و ب

     .                جمالھا الكون كلھ

          

                  فیب�دي تح�سره عل�ى    ،                  وأن الھج�ر ق�د ك�ان ،                                            ثم یعود فیتذكر أن البعد ق�د وق�ع

                             ولك�ن إكراھ�ا م�ن الظ�روف الت�ي  ،          ختی�ارا من�ھ                             ویعلن أن ھ�ذا البع�د ل�م یك�ن ا ،   ذلك

     :       فیقول ،               اعتادت أن تقھره

  )٨٧(    لكن عدتنا على كره عوادینا           وال اختیارا تجنبناه عن كثب   

  

              وھن�ا یشخ�صھا  ،                                                            والعوادي ھي الم�صائب الت�ي تت�واتر عل�ى اإلن�سان بانتظ�ام

     .              غیر رغبة منھ                                               الشاعر ویجعلھا تجبر الشاعر على البعد إكراھا على

     .         االختیار             لإلرادة في حق     سلب                         ما تتضمنھ تلك الصورة من                   وال یخفى 



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٣ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

               وحقیق�ة وقوع�ھ  ،                                                             ولم یقف الشاعر على مجرد الكشف عن حقیقة وقوع البع�د

     :                                                 كرھا ؛ بل یتعداه إلى أثر ھذا البعد في النفس فیقول

ً                                             نأسى علیك إذا حثت مشعشة            فینا الش ً                   مول وغنانا مغنیناـــــــــَ ً  

  )٨٨(ال أكؤس الراح تبدي من شمائلنا         سیما ارتیاح وال األوتار تلھینا 

  

     وال  ،                                                                            أي أن حزننا لغیابك عن مجلسنا ال یخففھ ذھاب العقل ب�شرب الخم�ر

                                            وتلك ص�ورة كنائی�ة ب�داللتھا عل�ى ترس�خ العاطف�ة  ،                            محاولة التسلى بغناء المغنیین

     .                                     ذھاب األسى بھ كل مذھب على فراق الحبیبة   و ،       في نفسھ

                                                                                  وتكمل الصورة الكنائیة في البیت الثاني عندما یؤكد عل�ى نف�ي أث�ر ك�ؤوس 

         ناھی�ك ع�ن   ،             أل�م الف�راق                             في محاولة التسلي والتلھ�ي ع�ن ،                      الخمر أو أوتار المغنین

  –  ح       ال�را-      غنان�ا  (         م�ن مث�ل  ،                               التي أعان�ت ال�شاعر ف�ي نق�ل المعن�ى          للكلمات       إیحاء 

     .       كل سبیل                                           بداللتھا على البحث الدؤوب عما یریح النفس ب )      تلھي–        أوتار –       ارتیاح 

                                                                            وھو في حدیثھ عن محاولة التسلي والتصبر بال ج�دوي یجع�ل تل�ك المحاول�ة 

     :       فیقول ،                                                 وسیلة ینفذ بھا إلى استعطاف الحبیبة علھا ترق لحالھ

  )٨٩(ر من دان إنصافا كما دینا   فالح       محافظة -ما دمنا  –دومي على العھد 

  

                                       ول�م نرض�ى بغی�ر البق�اء عل�ى العھ�د ب�دیال؛  ،                                      أي أننا حافظنا على عھد الھ�وى

                              وتلك المقابلة ال تكون  إال من  ،                                           فینبغي أن یكون جزاؤنا مقابلة اإلحسان باإلحسان

   .                   شیم الكرام المنصفین

                       فذ بھا إلى ضمیر ووج�دان                        التي انتقاھا الشاعر لین                       وال یخفى إیحاء  الكلمات                 

                       ب�داللتھا اإلیحائی�ة ب�أن  )        اإلن�صاف–        الدین –       الحر –         الحفاظ –      العھد  (           الحبیبة من 

                                                                   م��ا بینھم��ا ل��یس نزع��ة ع��ابرة وال لھ��و عاب��ث ؛ إنم��ا ھ��و عھ��د وثی��ق  ح��افظ علی��ھ 

                             ألن�ھ دی�ن علیھ�ا أن تج�ازي كم�ا  ،                                     و بنبغي أن تحافظ علیھ الحبیبة أی�ضا  ،      الشاعر

      .                                            لى أن قضاء الدین  إنما یكون من قبل األحرار           ثم یركز ع ،     جوزیت

          



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٤ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

      حیث  ،                                                                           وتتوالى الصور التي ینفث من خالل إیحاءاتھا  آھات الحسرة واأللم

     :    یقول

  )٩٠( وال استفدنا حبیبا عنك یثنینا         فما استعضنا خلیال منك یحبسنا   

  

                               والبعد تجعل تلك الصور الكنائی�ة                                                  وعاطفة الشاعر الملتاعة المثقلة بآالم األسى 

                          مشحونة بالداللة اإلیحائیة –                                            التي تدل داللة واضحة على إصراره على عاطفتھ -

          وال حبی�ب  ،                                     فال خلیل یأخذ بیدنا ویحب�سنا ع�ن ھوان�ا ،         المتقابلة و                  للكلمات المترادفة 

                                      والس��یما الدالل��ة  اإلیحائی��ة لكلم��ة الح��بس  ،                           یعوض��نا م��ا فق��دناه م��ن ح��ب عظ��یم

                         وھ�و األق�در عل�ى منع�ھ عم�ا  ،                           فالخلیل دوم�ا م�شفق عل�ى خلیل�ھ   ،          ا للخلیل       وإسنادھ

                   والعوض ال یك�ون إال  )       استعضنا (                              وكذلك الداللة اإلیحائیة لكلمة  .                یؤذیھ ولو بالقوة

       .                  في الخسارة الكبیرة

        

                               و أن�ھ ال یرض�ى بغیرھ�ا ب�دیال  مھم�ا  ،                                            ثم یعود  لیؤكد إص�راره عل�ى عاطفت�ھ

   :          حیث یقول ،                بلغ من حسن وجمال

  )٩١(   بدر الدجى لم یكن حاشاك یصبینا      ولو صبا نحونا من علو مطلعھ   

  

                                                                                 ویتفنن الشاعر في انتقاء الصور الموحیة من االستعارة التي ی�شخص فیھ�ا 

   )            حاش��اك ی��صبینا (              وف��ي الكنای��ة  )                                   ل��و أن ب��در ال��دجى ف��ي علیائ��ھ م��ال إلین��ا (      الب��در 

                                           ویلھی�ھ ع�ن أن ی�صبو لغیرھ�ا مھم�ا بل�غ م�ن ح�سن                           بداللتھا على أن ح�سنھا یكفی�ھ

   .        وعلو قدر

                                                                          ناھی���ك ع���ن إیح���اء الكلم���ات الت���ي انتقاھ���ا ال���شاعر لت���نھض بتل���ك ال���صور 

                   والكنائیة من مثل   ،          االستعاریة

                           ب�داللتھا عل�ى الرفع�ة  وعل�و  )   عل�و (   و ،                                 بداللتھا على المیل والقرب والحن�و )   صبا (

      بدر  ( و  ،    قدر



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٥ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                وك�أن ال�شاعر یری�د م�ن تل�ك ال�صور  ،               الجمال والح�سن               بداللتھا على فرط )     الدجى

           أن ب��در  ،                                                                 الخیالی��ة الملیئ��ة ب��زخم الدالل��ة اإلیحائی��ة  إی��صال رس��الة للحبیب��ة مفادھ��ا

                            حاش�ا للحبیب�ة أن یلفتن�ا ع�ن  ،                                              الدجى لو طل�ع علین�ا م�ن علیائ�ھ  وم�ال إلین�ا بح�سنھ

          ا أن ن��صبو                      وص��بوتنا إلیھ��ا تلھین�� ،                                      ح��سنھا و بھائھ��ا فح��سنھا یغنین��ا ع��ن ك��ل ح��سن

    .       لغیرھا

     :          حیث یقول ،                                                ویعترف أنھ یكفیھ منھا أقل القلیل ولو كان الطیف

  )٩٢(     فالطیف یقنعنا والذكر یكفینا         - وإن لم تبذلي صلة –ً           أبكي وفاء 

  

ٍ                                                                    ٍ        ویبدو سحر الصور وروعة الكلمات الموحی�ة ب�اد  ف�ي ك�ل جم�ل م�ن جم�ل 

                              كنای��ة ع��ن اعت��صار القل��ب ولوع��ة  )ً        ً بك��ي وف��اء أ (                            البی��ت  م��ن ال��صور الكنائی��ة ف��ي 

         وال��صور  ،                                 ی��ة ع��ن أن ذكرھ��ا یمل��ئ علی��ھ وج��وده      كنا )            ال��ذكر یكفین��ا (   و–      ال��نفس 

        ث�م  -                                          بتج�سیده لل�صلة ونفی�ھ منحھ�ا م�ن الحبیب�ة ل�ھ    )         تبذلي ص�لة (             االستعاریة في 

      ).             فالطیف یقنعنا (                              خیصھ للطیف وإسناد اإلقناع إلیھ      في تش

            فالوف�اء ال  ،                        بداللتھا عل�ى ص�فاء ال�نفس )    وفاء (              أیضا بادیة من                          وداللة اإلیحاء 

                           ب��داللتھا عل��ى االس��تعطاف وأن  )         تب�ذلي ص��لة (   و ،                            یك�ون م��ن ال��ذات النقی��ھ ال��صافیة

   .                     الوصل منھا منحة للمحب

          

     :              یخاطبھا قائال ،                                             وتكملة لمعنى  االستعطاف السابق

      

  )٩٣(ي التي ما زلت تولینا وفي الجواب متاع إن شفعت بھ      بیض األیاد

  

        أمتعتن�ا                                ا نصبو إلیھ من نع�یم الح�ب  ال�ذي             وأجبتنا لم ،                            إن قبلت منا االستعطاف

     ،               بھ في زمن الوصل

                        كنای��ة ع��ن  م��ا ینتظ��ر م��ن  )         ف��ي الج��واب (                                  وق��د كن��ى ال��شاعر ف��ي تل��ك ال��صورة ب��ـ 

  ى         وال یخف� ،                                      كنایة ع�ن م�ا أس�دتھ إلی�ھ م�ن نع�یم الوص�ل )          بیض األیادي (      وبـ  ،   صلة



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٦ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

  -       ب�یض  -      ش�فاعة –       مت�اع –     ج�واب  (                                    داللة الكلم�ات الت�ي حمل�ت تل�ك ال�صور م�ن 

   .                    وحسن الظن بالحبیبة ،                            وجمیعھا توحي  باألمل والفأل )    والیة

  

     :      قائال ،                                             وبالنھایة ال یملك الشاعر إال أن یدعو لھا بالسالم          

  )٩٤(    صبابة بك نخفیھا فتخفینا         علیك  منا سالم هللا ما بقیت     

  

                      إال أن تسوق ل�ھ دق�ة  ،                                                          وتأبى قریحة الشاعر الجیاشة بفیض العاطفة المشبوبة

                 حی��ث یب��ث ال��شاعر  ،                                               ال��صورة وإیح��اء الكلم��ة حت��ى الرم��ق األخی��ر م��ن الق��صیدة

                                                                    لحبیبت��ھ حال��ھ م��ع ال��صبابة ونزول��ھ وإیاھ��ا ف��ي معرك��ة طاحن��ة یح��اول ك��ل منھم��ا 

   ،                        ال التغل��ب علی��ھ ونح��ول ج��سده                          فم��ا ك��ان م��ن تل��ك ال��صبابة إ ،               التغل��ب عل��ى األخ��ر

     .                            مقابل فشلھ ھو في تلك المعركة

     فیھ��ا       ش��خص                                   بادی��ة م��ن  ال��صورة االس��تعاریة الت��ي                                 وال��صورة الخیالی��ة ھن��ا

                           ث�م م�ن ال�صورة الكنائی�ة ف�ي  .                    ال�شاعر معرك�ة طاحن�ة            لھا تن�زل م�ع            الصبابة وجع

     .                                          كنایة عن الھزال ونحول الجسم من فرط الجوى )      تخفینا (

                           ودالل��ة ال��صبابة عل��ى التول��ھ  ،                   و ھ��ي تحی��ة أھ��ل الجن��ة ،               الل��ة إلق��اء ال��سالم          ث��م د

     .                                    واإلخفاء وداللتھا على الذھاب والتالشي ،       والتدلھ

                                                                     وكأنھ یختم القصیدة بوضع واقعھ وما أل إلیھ حالھ بین ی�دي الحبیب�ة مح�اوال             

   .                                  النفوذ إلى مكنون نفسھا ووعي ضمیرھا

  

            القصیدة                 إضاءة عامة على :             المطلب الرابع

                         ی��ة أن نق��ف عل��ى أث��ر ال��صورة                                      ویمكنن��ا م��ن التحلی��ل ال��سابق ألبی��ات النون                  

             حی�ث نج�ح م�ن  ،                                          جعلھ�ا ال�شاعر تم�وج ف�ي ص�بغ الدالل�ة اإلیحائی�ة     عندما          الخیالیة

                                        وح��دة الج��و النف��سي وال��شعوري ال��ذي ش��اع ف��ي                      ا أن ی��صل بق��صیدتھ إل��ى  م��    خاللھ

                                    ل ال�صور الجزئی�ة المتمثل�ة ف�ي الت�شبیھ      م�ن خ�ال   ،                              القصیدة من بدایتھا إل�ى نھایتھ�ا

          وم�ن خ�الل  ،                               یخل�و بی�ت منھ�ا م�ن ص�ورة أو أكث�ر          والتي ل�م ،                  واالستعارة والكنایة



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٧ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                              المق����اطع المترابط����ة ع����ضویا الت����ي كونتھ����ا ت����سلیم ال����صور الجزئی����ة بع����ضھا 

   ،                             یك�ون ص�ورة كلی�ة تح�ت عن�وان واح�د                          بحیث ی�صلح ك�ل مقط�ع منھ�ا أن  ،    لبعض

        ت�سلم ك�ل    و ،                            ی�ة م�سترسلة ی�شد بع�ضھا إث�ر بع�ض                          حتى ب�دت الق�صیدة لوح�ة تعبیر

                               وك�ل ص�ورة كلی�ة منھ�ا لل�صورة الت�ي   ،        تلیھ�ا                 منھ�ا لل�صورة الت�ي       جزئی�ة      صورة 

         .     تلیھا

                  ن تتواجد في ال�شعر                                                                      كما یمكن القول بأن ھذا التآزر وھذه الوحدة التي قل أ

        وعیة ف�ي                           دعاة الوح�دة الع�ضویة والموض�      بھا      یسبق                            العربي القدیم جعلت الشاعر

     .            األدبي الحدیث        النقد 

  

  

     :                                                             وعلیھ یمكن تقسیم الصور الكلیة داخل القصیدة على النحو التالي

  

                          وق�د امت�دت تل�ك ال�صورة م�ن  ،        الزم�ان    تقل�ب                         الشكوى من مفارق�ة األحب�اب و - ١

         وقد نكون  (                     إلى البیت السابع    )                            أضحى التنائي بدیال عن تدانینا (           البیت األول 

     ).               وما یخشى تفرقنا

                م�ن البی�ت الث�امن                           وق�د امت�دت تلب�ك ال�صورة  :                   المشوب برقة العاطفة       العتاب  - ٢

ْ          ْوإذ ھ�صرنا  (                       إل�ى البی�ت ال�سادس ع�شر  ، )                            یا لیت شعري ولم أعتب أعادیكم (

     ).                فنون الوصل دانیة

     لی��سق  (                   م�ن البی�ت ال�سابع ع�شر :                                     اإلص�رار عل�ى العاطف�ة والبق�اء عل�ى الم�ودة - ٣

     ).                      وهللا ما طلبت أھواؤنا بدال (      عشر                   إلى البیت التاسع )                عھدكم عھد السرور

             وت�شاركھ األس�ى                    وتحم�ل عن�ھ اللوع�ة  ،                  لتبل�غ عن�ھ التحی�ة ،                میلھ إل�ى الطبیع�ة - ٤

                             ی�ا س�اري الب�رق غ�اد الق�صر واس�ق  (                                 وتمتد تلك الصورة من البیت الع�شرین

        . )                            ً فھل أرى الدھر یقضینا مساعفة ً (                          إلى البیت الثالث والعشرین  )  بھ



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٨ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

              وتل�ك ال�صورة  :                                 لحبیب�ة الت�ي ش�غفتھ حب�ا وكلفت�ھ وج�دا                   التغني بأوصاف تلك ا - ٥

                   إل��ى البی��ت التاس��ع  )                    ربی��ب مل��ك ك��أن هللا أن��شأه (                الراب��ع والع��شرین         تمت��د م��ن 

   ).                        كأنما أثبتت في صحن وجنتھ (         والعشرین 

                            وتمتد تلك الصورة من البیت  ،                                        التغني بما أھدتھ من نعیم الھوى زمن الوصل - ٦

   ی�ا    و (                            إل�ى البی�ت الث�اني والثالث�ین  )  نا                     روضة طالما أجنت لواحظ    یا (        الثالثین 

  . )                     نعیما خطرنا من غضارتھ

                                 وتمت�د تل�ك ال�صورة م�ن البی�ت الثال�ث   ،               حبیبة عل�ى س�رھا                 إجالل الحبیبة  وال - ٧

    إذا  (                              إل��ى البی��ت الراب��ع والثالث��ین  )                       ل��سنا ن��سمیك إج��الال و تكرم��ة (         والثالث��ین 

    )..                       انفردت وما شوركت في صفة

                                             والحنین إلیھا لما كانت تحوطھما بھ م�ن رعای�ة  ،                         العودة مرة أخرى للطبیعة - ٨

                    یا جن�ة الخل�د أب�دلنا  (                                            وتمتد تلك الصورة من البیت الخامس والثالثین  ،    وحفظ

                           إلى الیوم الثامن والثالثین    )       بسدرتھا

     ).                               ال غرو في أن ذكرنا الحزن حین نھت (

      لتاس�ع           من البیت ا                                                      اإلقرار بواقع الھجر وأثره على النفس وتمتد تلك الصورة  - ٩

   ال (                            إلى البیت الرابع واألربع�ین  )                             إنا قرأنا األسى یوم النوى سورا (         والثالثین 

   ).                           أكؤوس الراح تبدي من شمائلنا

                     فكما بدأ باالستعطاف  ،                                         یعود الشاعر في الصورة األخیر عوده على بدئھ-  ١٠

                                                           ینھ��ي ق��صیدتھ وص��وره باالس��تعطاف أی��ضا وتمت��د تل��ك ال��صورة م��ن البی��ت 

          إل��ى البی��ت    )          ً  محافظ��ة ً–          م��ا دمن��ا –             م��ي عل��ى العھ��د   دو (               الخ��امس واألربع��ین

    ).                      علیك منا سالم هللا ما بقیت (        الخمسین 

                       ق��د أعانت��ھ ألن ینھ��ل م��ن  ،                                                والش��ك أن عاطف��ة ال��شاعر الت��ي كان��ت نھ��را ع��ذبا

                                 ت��ھ أكب��ر األث��ر ف��ي وح��دة الج��و النف��سي                 ودق��ة إیح��اء دالال ،                 معینھ��ا روائ��ع ص��وره

   .       القصیدة    تلك                        والشعوري الذي تمیزت بھ 



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٣٩ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                                 كما نجح الشاعر من خالل ھذا المزج أن یصل بق�صیدتھ إل�ى تل�ك التخالفی�ة               

                               وأن��س وص��لھ وب��ین الحاض��ر وم��رارة                               وإب��راز المفارق��ات ب��ین الماض��ي  ،       الرائق��ة

       .    ھجره

                                                                              كان لإلیحاءات ال�صوتیة الت�ي أض�فتھا عل�ى الق�صیدة دالل�ة األل�وان البدیعی�ة 

          وتمیزھ�ا  ،        م�ن جھ�ة ،                 األس�ى وحرق�ة ال�ذكرى                              أكبر األثر في الكشف ع�ن اللوع�ة و

                                                                         بتلك الم�ساحة ال�صوتیة  الت�ي أم�دتھا باأللح�ان الرقیق�ة العذب�ة الت�ي ت�ستحوذ عل�ى 

     .            من جھة ثانیة             مجامع القلوب 

                           ولوعة الحنین إلى البراع�ة  ،                                                     ھدتھ عاطفتھ المكتویة بنار األسى ولظى الشوق

   .  ني                    تي تعبر عن تلك المعا                                       في انتقاء األلفاظ ذات الدالالت اإلیحائیة ال

                                                                             برع الشاعر في خلع مشاعره عل�ى الطبیع�ة وحلھ�ا عل�ى م�شاركتھ  البھج�ة 

     .                                           واللوعة  واحتراق النفس زمن الھجر واالنقطاع ،                  والغبطة زمن الوصال

                                                                               وھو بھذا الصنیع یسبق المبادئ الت�ي قام�ت علیھ�ا المدرس�ة الرومان�سیة ف�ي 

                                             إل��ى الطبیع��ة لم��ا فیھ��ا م��ن ب��راءة وفط��رة لت��شارك             والت��ي تج��نح ،            الع��صر الح��دیث

       .                           فتتألم أللمھ وتبتھج لبھجتھ ،             الشاعر عواطفھ

                                                                            ب��رع ال��شاعر ف��ي انتق��اء ال��صور الخیالی��ة الممزوج��ة ب��سحر الدالل��ة اإلیحائی��ة 

                                                                     لیتوصل بھا إلى استعطاف الحبیب�ة اس�تعطافا رقیق�ا ی�ستل مم�ا وق�ر ف�ي ض�میرھا 

  .     اسدین                         من وشایة الواشین وحسد الح

  

  



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٤٠ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

���������������� �
  

   ،               عبـاس بیـومي عجـالن  /          للـدكتور ،     األعـشى                          عناصر اإلبـداع الفنـي فـي شـعر   )  ١ (

   . م    ١٩٨١   ،                                   طبع مطابع جریدة السفیر باإلسكندریة ،   ٢٤٧ ص

   ،               علـــى محمـــدین موســـى  /          للـــدكتور ،                                 الـــصورة الـــشعریة بـــین الـــشكل والمـــضمون  )  ٢ (

     هــــ ـ     ١٤١٢   ،  لـــى            الطبعـــة األو ،                        طبـــع مطـــابع زهـــران بالقـــاهرة        = =  ،  ٦٦ ص

   . م    ١٩٩٢

    ٦٦   ص ،             المرجع السابق  )  ٣ (

                 الطبعة الثانیـة -   ١١٣   ص–                      عبد القاهر الجرجاني –                    راجع أسرار البالغة - ) ٤   (

     م      ١٩٥٤  -             استانبول –

                               تحقیــق رضــوان الدایــة دار قتیبــة -           دالئــل اإلعجــاز-                      عبــد القــاهر الجرجــاني - ) ٥ (

     ٢٥٤         دمشق ص -

     .                    نفس المرجع والصفحة- ) ٦ (

        و نقـــد –      مـــصر –              دار الــسعادة –    ١٤                 قدامــة بـــن جعفـــر ص–    شعر       نقــد الـــ  -   ) ٧ (

  - ٤    ص     ١٩٥٦                  مطبعة بربل لندن  .          بوبیناكر . أ .       تحقیق س  .      الشعر

  ص -                             علــى بــن عبــدالعزیز الجرجــاني  –                             الوســاطة بــین المتنبــي وخــصومة - ) ٨ (

  –                          دار احیـــاء الكتـــاب العربـــي –                               تحقیـــق محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم –     ٤٣٨

   .   مصر

         تـــــونس –    ٨٩                   حـــــازم القرطـــــاجني  ص–               وســـــراج األدبـــــاء                منهـــــاج البلغـــــاء- ) ٩ (

   م    ١٩٦٦

      مكتبـــة   -     ١٣٩                 الـــصادق عفیفـــي  ص ،                            النقـــد التطبیقـــي والموازانـــات :    راجـــع- )  ١٠ (

    .  م    ١٩٧٨-          القاهرة –        الخانجي 

     .   ١٣٩    ص               المصدر السابق   - )  ١١ (



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٤١ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

             دار العــودة -  ٦٦   ص–                 عــز الــدین إســماعیل   .    د–                      التفــسیر النفــسي لــألدب  )  ١٢ (

    م     ١٩٨١  - ١ ط–            بیروت لبنان 

  .    د–                                                              الصورة الفنیة في الـشعر العربـي حتـى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري - )  ١٣ (

   . م    ١٩٨٠             دار األندلس -  ٣٠ ص-          على البطل 

  -    ٢٠                                    بنیـــة الــصورة الـــشعریة عنـــد أبـــي تمـــام ص-                 هبــة غیطـــي  الربعـــي   - )  ١٤ (

                                                                  رسالة ماجستیر  مقدمة لنیل درجة الماجستیر في البالغة  وشعریة الخطاب 

       هـ     ١٤٣٠  /     ١٤٢٩  -  م     ٢٠٠٩    /    م    ٢٠٠٨  -

  .                                  نقــــال عــــن إبــــراهیم أمــــین الزرزمــــوني-    ٢٣-  ٢٠                 المــــصدر الــــسابق ص- )  ١٥ (

                        دار قبــاء للطباعــة والنــشر   .   ٤٣   ص–                                الــصورة الفنیــة فــي شــعر علــي الجــارم 

      م     ٢٠٠٠            عبده غریب -         والتوزیع 

    ص -                                  الــصورة الفنیــة فــي شــعر علــي الجــارم -                       إبــراهیم أمــین الزرمــوني    - )  ١٦ (

١٤٢     

   ،               على محمدین موسى  /          للدكتور ،                                 الصورة الشعریة بین الشكل والمضمون    - )  ١٧ (

   ،  ٤٩ ص  ،  ١    جــ ،              محمد زغلـول سـالم  /          للدكتور ،                     وتاریخ النقد العربي ،    ٦٧ ص

   . م    ١٩٦٤     سنة ،                        طبع دار المعارف بالقاهرة

          والـصورة  ،   ٤٤٧   ص ،              محمد غنیمي هالل  /          للدكتور ،                  النقد األدبي الحدیث    - )  ١٨ (

     ٤    ٦٦   ص ،               على محمدین موسى  /          للدكتور ،                          الشعریة بین الشكل والمضمون

-  ٨١   ص ،         محمــد نایــل  /          للــدكتور ،                                    راجــع اتجاهــات وآراء فــي النقــد الحــدیث- )  ١٩ (

                والبنــاء الفنـــي  ، م    ١٩٩٥     هـــ ـ     ١٣٨٥   ،                            طبــع مطبعــة العاصـــمة بالقــاهرة ،  ٨٤

         الناشر  ،  ٨٣   ،  ٨٢   ص ،           علي علي صبح  /          للدكتور ،                      للصورة األدبیة في الشعر

                            والـصورة الـشعریة بـین الـشكل  ، م    ١٩٩٦    ـ ـ  هـ    ١٤١٦   ،                      المكتبـة األزهریـة للتـراث

   .  ٧٢   ص ،               على محمدین موسى  /          للدكتور ،        والمضمون

                  والصفحات نفسها ،               المراجع السابقة        ٢٠ (



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٤٢ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

        ١٩٨٥-   ٥   ص–          القاھرة –             عالم الكتب –           أحمد مختار   .    د-            علم الداللة د- )  ٢١ (

   ٩   ص–           ص���فیة مطھ���ري   .  د  -                                    الدالل���ة اإلیحائی���ة فـ���ـي ال���صیغة اإلفرادی���ة  - )  ٢٢   (

                        رات اتحاد الكتاب العرب    منشو

  ) ٢٣  ( -    http://www.startimes.com/f.aspx/vb/f.aspx?t  

                منشورات اتحاد  ٦   ص–           صفیة مطھري   .                                     والداللة اإلیحائیة في الصیغ اإلفردایة د

              الكتاب العرب

      ٢٠٠٣  -     دمشق 

                                                                   علــم الداللـة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي مقالة ف�ي منت�دى ش�ذرات  - )  ٢٤ (

ww.shatharat.net  wكتب ومراجع إلكترونیة                      .     

   م    ١٩٩٤                   دار الفاضل بدمشق  ٦              كلود جرمان ص-           علم الداللة          أنظر - )  ٢٥ (

   ٩   ص–           ص����فیة مطھ����ري   .                                       والدالل���ة اإلیحائی����ة ف����ي ال���صیغ اإلفردای����ة د- )  ٢٦ (

                            منشورات اتحاد الكتاب العرب

        ، ف�صول،   ٢١   ص-                                                   اللفظ والمعنى في البیان العربي  محم�د عاب�د الج�ابري- )  ٢٧ (

   .    ١٩٨٥                      د السادس، العدد األول،      المجل

                  ترجم��ة عب��اس ص��ادق -          ج��ون الین��ز-                               انظ��ر  اللغ��ة  والمعن��ى وال��سیاق - )  ٢٨ (  

        ١،١٩٨٧                                      دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط-    ١٦          الوھاب،، ص

  -         تم�ام ح�سان-                                          دراسة ابستولوجیة للفكر اللغ�وي عن�د الع�رب  ،              األصول - )  ٢٩ (

    .     ١٩٨٢  -                              الھیئة المصریة العامة للكتاب   ٣٤٦  ص 

  -                   اب��ن رش�یق القیروان��ي   -                                    العم��دة ف�ي ص��ناعة ال�شعر وآداب��ھ ونق�ده  :       انظ�ر- ) ٠ ٣ (

                                                      تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجی�ل، بی�روت، -   ١٢٧-   ١٢٤ ص

    .  ١   ، ج      ٤،١٩٧٢ ط

                         ترجمة عباس صادق الوھاب -          جون الینز-                              أنظر اللغة  والمعنى والسیاق - ) ١ ٣ (

    ٨١       بتصرف ص



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٤٣ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                                لخصائص، باب إمساس األلفاظ أشباه المعاني وباب ق�وة  ا  :               انظر ابن جني- ) ٢ ٣ (

                                                                        اللفظ لقوة المعنى، تحقیق محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

     ٢٦٧ ص ٢     و ج   ١٥٤   ، ص ٢   ، ج    ١٩٨٦  ،  ٣ ط

    ٨٣   ص–      بتصرف -                                         أنظر دراسة األسلوب بین التراث والمعاصرة - )  ٣٣ (

                        مقال��ة بقل��م عب��د الق��ادر -               دراس��ة تأص��یلیة-                          التفكی��ر ال��داللي عن��د الع��رب-  )   ٣٤ (

     .http://www.diwanalarab-     سالمي 

) ٣٥  ( -          http://takhatub.blogspot.com/٢٠٠٩/١١       /blog-

post_١٠  .html    

   .                  المصدر السابق نفسھ       راجع       -  )   ٣٦ (

                            راجع المصدر السابق نفسھ –  )   ٣٧ (

      مكتب���ة    م    ١٩٨٤   ٥    ط    ١٠٧    ص –                                راج���ع إب���راھیم أن���یس دالل���ة األلف���اظ –  )   ٣٨ (

             لو المصریة     األنج

       ١٠٦                      المرجع السابق ص -  )  ٩ ٣ (

                                                                 مع��اني الح��روف الثنائی��ة والثالثی��ة ب��ین الق��رآن الك��ریم ودواوی��ن ش��عراء -  )   ٤٠ (

  ُ                                                       َّ   ُالمعلقات السبع أطروحة تقدم بھا رزاق عبد األمیر مھدي الطیَّار 

    -    ھ��ـ      ١٤٢٦-                 ف��ي جامع��ة بغ��داد  )       اب��ن رش��د (                            إل��ى مجل��س كلی��ة التربی��ة األول��ى 

   م    ٢٠٠٥

     م����ن   ١٥  -  ١٣                                            اج����ع الدالل����ة اإلیحائی����ة فـ����ـي ال����صیغة اإلفرادی����ة م����ن    ر  - )  ٤١ (

   م    ٢٠٠٣  –       دمشق -                          منشورات اتحاد الكتاب العرب

            دار الجی��ل -  ٦٣ ص–                       محم��د عب��دالمنعم خف��اجي –                    راج��ع األدب األندل��سي - )  ٤٢ (

     .           بیروت لبنان

                   دار المع�ارف بم�صر –         شوقي ضیف   .  د–                             راجع الفن ومذاھبھ في الشعر - )  ٤٣   (

       ٤٤٠  و    ٤٣٩             بدون تاریخ ص –        یة عشرة             الطبعة الحاد–



       
  

 

  
 
 
 

 
 

٣٤٤ 

  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

  –                 محم��د ص��الح ال��شنطي   .    د–                                    راج��ع ف��ي األدب العرب��ي الق��دیم وع��صوره - )  ٤٤ (

     ٢٥٢   م ص    ١٩٩٧ /    ١٤١٧-                               دار األندلس بحائل المجلد الثاني 

                تحقی��ق ال��دكتور –                 للف��تح ب��ن خاق��ان –                             قالئ��د العقی��ان ومحاس��ن األعی��ان –  )  ٥ ٤ (

     .   ٢٠٩   ص–  م     ١٩٨٩  - ١                         مكتبة المنار  باألردن  ج ،               حسین یویف خربوش

   .   ٤٤١   ص–         شوقي ضیف   .    د–                             راجع الفن ومذاھبھ في الشعر –  )  ٦ ٤ (

                                          ش�رح وض�بط  كام�ل كیالن�ي وعب�د ال�رحمن خلیف�ة  –                  دیوان اب�ن زی�دون -  )  ٧ ٤ (
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  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

   . ٦           الدیوان ص- ) ٤ ٦ (

   . ٦           الدیوان ص- ) ٥ ٦ (

   . ٦           الدیوان ص- ) ٦ ٦ (

   . ٦           الدیوان ص- ) ٧ ٦ (
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 زیدون

     . ٨           الدیوان ص- ) ٧ ٨ (

     . ٨           الدیوان ص- ) ٨ ٨ (

     . ٨           الدیوان ص- ) ٩ ٨ (

     . ٨           الدیوان ص- )  ٩٠ (

     . ٨           الدیوان ص- )  ٩١ (

     . ٨           الدیوان ص- )  ٩٢ (

     . ٨         الدیوان ص  -  )   ٩٣ (

   . ٨           الدیوان ص- )  ٩٤ (

  

   :                        مصادر ومراجع استفدت منھا

                         مكتبة األنجلو المصریة –             إبراھیم أنیس   .    د–               األصوات اللغویة   -  ) ١ (

         الكوی�ت –         ف�وزي خ�ضر   .    د–                                      عناصر اإلبداع الفني في شعر اب�ن زی�دون –  ) ٢ (

   م     ٢٠٠٤

  -    ح��سین                        ال��سید احم��د عب��د اللطی��ف -                              تحلی��ل أس��لوبي لنونی��ة اب��ن زی��دون   –  ) ٣ (
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�������� �
  

ّھ تتم الصالحات، وأفضل الصلوات وأت�م الت�سلیم عل�ى رس�ولھ                  الحمد � الذي بنعم ّّ                                                     ّ ّّ

                                    عین، ومن سلك طریقھم من الم�ؤمنین إل�ى                                    البشیر النذیر، وعلى آلھ وأصحابھ أجم

     .         یوم الدین

                                    ال�صورة الخیالی�ة والدالل�ة اإلیحائی�ة ف�ي  (     ة ب�ـ        الموسومّ                         ّ         خالل ھذه الدراسة 

     )               نونیة ابن زیدون

    :                       استطعت التوصل إلى اآلتي

                                                              تع��رض البح��ث لل��صورة الخیالی��ة فأثب��ت أنھ��ا ج��زء ال یتج��زأ م��ن ال��صورة  :   أوال

     .                                               وھي ركن مكین في البنیة الفنیة للقصیدة الشعریة ،       الشعریة

                      ة الخیالی��ة عل��ى الن��صوص                                        ك��شف البح��ث ع��ن القیم��ة الت��ي ت��ضفیھا ال��صور :     ثانی��ا

                                      وقوة التأثیر لتصل بال�شعر إل�ى الغای�ة  ،                        ودورھا في إذكاء المتعة ،       الشعریة

     .           المرجوة منھ

                                                                   عرج البحث إلى علم الداللة فكشف النقاب عن أن�ھ ثم�رة م�ن ثم�رات العل�وم  :     ثالثا

                           بید أن جذوره قدیم�ة ق�دم  ،                               ومستوى من مستویات الدرس اللساني ،       الحدیثة

     .   اني            التفكیر اإلنس

                  والس�یما البالغی�ین  ،                                             تتبع البحث جھود العلماء العرب  ف�ي ق�ضیة الدالل�ة   :  َ       َ رابعا

      نظریة  (                                                       وعلى رأسھم اإلمام عبد القاھر الجرجاني بنظریتھ الشھیرة  ،    منھم

        المع�اني  (                                                والتي من خاللھا قسمت علوم البالغة إلى مباحث ث�الث  ، )     النظم

      ).        البدیع–         البیان –

                                  حت��ى قادن��ا ھ��ذا الت��درج إل��ى الدالل��ة  ،              ف��ي معن��ى الدالل��ة             ت��درج البح��ث  :         خام��سا

                                      لتن�اغم تل�ك الدالل�ة م�ع ال�صور الخیالی�ة  ،                            اإلیحائیة فجعلھا مح�ور الدراس�ة

     .                                                   التي تعین الشاعر في نقل تجربتھ العاطفیة إلى المتلقي

                          وابن زیدون من بین شعراء  ،           وجمالیاتھ ،                             ألمح البحث إلى األدب األندلسي :     سادسا

             وأن یرتق��وا  ،                                       ذین اس��تطاعوا أن ی��شقوا ط��ریقھم وس��ط األف��ذاذ          األن��دلس الل��
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  املجلد السادس من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 ابن نونیة في اإلیحائیة والداللة الخیالیة الصورة 

 زیدون

                                   بأشعارھم الزاخرة بسحر الخیال وروعة   ،                           بأشعارھم إلى مصاف المبدعین

   .                   اإلیحاء ودقة التركیب

  

                                                              ك��شف البح��ث النق��اب ع��ن دور ال��صور الخیالی��ة الممزوج��ة بدق��ة الدالل��ة  :     س��ابعا

                  بوح��دة الج��و النف��سي          وص��بغھا  ،                                       اإلیحائی��ة ف��ي تماس��ك البنی��ة الفنی��ة للنونی��ة

     .                                            الذي شاع في القصیدة من بدایتھا إلى نھایتھا                والشعوري والعضوي

                                                                سلط البحث ال�ضوء عل�ى رق�ة عاطف�ة اب�ن زی�دون الت�ي ھدت�ھ إل�ى الطبیع�ة  :     ثامنا

     .                                ویحملھا على مشاركتھ فیض وجدانھ ،                  لیخلع علیھا مشاعره

              خ�الل مھارت�ھ ف�ي                                                  برع الشاعر في النفوذ إل�ى  ض�میر ووع�ي المتلق�ي م�ن  :     ثامنا

           نف�س ذاب�ت         لتك�شف ع�ن                                            انتقاء الصور المعب�رة ومزجھ�ا بالدالل�ة الموحی�ة 

                        لوح��ة تعبیری��ة ناطق��ة ب��صدق                  حت��ى غ��دت نونیت��ھ  ؛              واحترق��ت أس��ى  ،    ش��وقا

     .                       بھا صفحات التراث العربي         درة تزین    و ،       العواطف

   ،                                                               من خالل ھذه الدراسة یمكن التوصیة باالس�تفادة م�ن كن�وز تراثن�ا الق�دیم   :       تاسعا

   ود                      وحاضرنا بم�ا فی�ھ م�ن جھ�-                          بما فیھ من إبداع المبدعین   -            وربط ماضینا 

   ،                                                                المحدثین ؛ لیظل تراثنا مادة خصبة یمكن للمب�دع العرب�ي أن ینح�ت منھ�ا

                 ولنثبت ألجیالنا  ،                                          حتى نستطیع مباراة ثقافات العالم المختلفة ،           ویضیف إلیھا

            لیك�ون ذل�ك  ،  اع                                 وما زالت قادرة عل�ى التف�وق واإلب�د ،                   أننا أمة مبدعة كانت

   .                              اء آثار المبدعین والبناء علیھا      القتف ،         حافزا لھم

  

 .واحلمد هللا أوال وآخرا
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 زیدون
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