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    المقدمة

حــدوده مبجــرد القيــام بدراســة بســيطة بــراز ا ال ميكــنبوصــفها علمــا ومنهجــا  األســلوبية  إنّ        

 اتسـعت ألننـا كلمـا حاولنـا التقـرب مـن هـذه العلـوم  ؛من الدواوينلديوان لقصيدة من القصائد أو 

وكمــا  ،اعطتيف ذلــك مــا اســعلــى كــل دارس أن حيــاول وتبعــا لــذلك يتوجــب  ،املســافة بيننــا وبينهــا

هـذا  ،فهـو ينطبـق علـى األسـلوبية بوجـه خـاص ،الكالم على مجيع العلوم وبصفة عامةهذا ينطبق 

لكنـه وضـع ورسـم أسسـا وقواعـد أساسـية وثابتـة يرتكـز عليهـا يف  ،العلم الذي مل يكن قدمي العهـد

ر أكثـر وفـق فكون بذلك عاملا خاصا به له حدوده ومعامله اليت متكنه من التطو  الكشفية انطالقته

ذلـــــك فيهـــــا وبـــــاألخص علـــــم البالغـــــة وأثـــــر بعـــــد  ،األخـــــرىكمـــــا تـــــأثر بـــــالعلوم ،  قـــــوانني منطقيـــــة

سـلوبية عاملـا حـدوده وبـذلك صـارت األ ،واللسانيات إىل غري ذلك من العلـوم الـيت تفرعـت منهمـا

  .بعيدة املدى

يــــز هــــذه كمــــا أن األســــلوبية تطبــــق علــــى النصــــوص األدبيــــة حبســــب خصوصــــية وتفــــرد ومت         

 ،وحيولــه إىل دارس ،انتباهــهويثــري  جيــذب القــارئثــري هــو الــذي نفــالنص الشــعري أو ال ،النصــوص

وهــذا يعــود  ،وـذا يــتمكن الــدارس مــن معرفـة اجلوانــب الــيت ميكــن معاجلتهــا يف هـذا الــنص أو غــريه

الـنص أو إىل الظواهر األسلوبية بالدرجة األوىل اليت من خالهلا يـتمكن مـن ولـوج واقتحـام عتبـات 

وبعبـارة أخـرى هـي  ،للـدخول يف جمـال الدراسـة وتدفعـهه ألن هـذه الظـواهر البـارزة تشـجع ؛الديوان

وهـــذا مـــا حيـــدث بيننـــا وبـــني هـــذا الـــنص  ،األداة أو املفتـــاح الـــذي مـــن خاللـــه يفـــتح أبـــواب الـــنص

  ونــــــاملعن "ئابن هان"وهو نص شعري للشاعر األندلسي  موضوع الدراسة

وهـي  ،)200( بيـت مـائيتذا الـديوان تظـم وهـو عنـوان أطـول قصـيدة ـ "هوعروتين الدمنار " بـ 

كمـا أـا آخـر قصـائد ،  " املعـز لـدين اهللا" اخلليفـة " ابـن هـاين" ميدح فيها الشاعر ،مدحية الغرض

الشـاعر يف هـذه القصـيدة علـى ـج األقـدمني  وسـار ،بـاملغرب هـوبالقـاهرة و  الشاعر بعث ا إليـه

فبـــدأها مبقدمـــة  ،زاز ـــاأصــالته واالعتـــ و هوهــي تـــنم  عـــن مـــدى تـــأثر  ،اء اجلاهليـــةمــن فحـــول شـــعر 

أو االجنـذاب إذا كانـت تقـرأ  ،إليه األمساع إن كان يلقي مييلفيها جتربته العاطفية كي  طللية خلص

  .حىت يطمئن بأن األمساع كلها تتبعه وبعد ذلك يدخل يف املوضوع الرئيس وهو املدح
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، بعـــض الظـــواهر األســـلوبية انتباهنــاعـــدة مـــرات أثـــارت أن قرأنـــا القصـــيدة بــتمعن وبعــد            

علينــا الظــواهر أملتــه مــا وهــذا حســب  ،فقمنــا بتطبيــق املــنهج األســلويب متبعــني بعضــا مــن خطواتــه

  .البارزة يف النص

يب و من األسباب اليت دفعتين كـي أختـار هـذا املوضـوع، تكمـن يف أّن املـنهج األسـلو              

يف اعتقــادي يــرتك اــال للــدارس كــي حيلــل و يالحــظ و يبــدي رأيــه، و أيضــا ينقــد إن كانــت لــه 

و احلـدود  إىل املضي قـدما مـع مراعـاة القـواننيإمكانية ذلك، فهو ال يقيد الدارس بقدر ما يدفعه 

  .املرسومة هلذا املنهج

ــــق            ــــدما أحــــاول التطبي ــــر عن ــــأين أجــــد نفســــي أكث مســــتعينا بالنقــــاط  و كــــذلك أحــــس ب

املرســومة، و أيضــا يعـــود الســبب للـــنص يف حــد ذاتــه، فـــالظواهر األســلوبية الـــيت تتواجــد يف الـــنص 

دفعتـــين إىل االهتمـــام ـــا، و أخـــذها كعينـــات لدراســـة، لـــذلك كانـــت هـــذه احملاولـــة األكادميـــة يف 

ئ البــــن هــــان منــــار الــــدين و عروتــــهالبنيــــة األســــلوبية لقصــــيدة " الدراســــة األســــلوبية حتــــت عنــــوان

    ".األندلسي

فبــدأنا بلمحــة  ،وبــدأنا هــذه الدراســة بتمهيــد ناقشــنا فيــه ثالثــة عناصــر مناقشــة بســيطة           

 ؛مــوجزة عــن مفهــوم األســلوبية واألســلوب متطــرقني بعــد ذلــك إىل جمــال األســلوبية بشــكل خمتصــر

مـدار املقاربـة األسـلوبية وهـي مث بعد ذلك انتقلنا إىل  ،ألن جمال األسلوبية واسع وال ميكن حتديده

أمــا اجلانــب التطبيقــي للبنيــة الصــوتية الــيت  ،عبــارة عــن توضــيح اخلطــوات الــيت قامــت عليهــا الدراســة

مث ،والرخــوة مــع خالصــة قصــرية االنفجاريــةواألصــوات  ،واملهموســةاهــورة درســنا فيهــا األصــوات 

جاء الفصل الثاين وخصصناه للبنية الصرفية وتناولنا يف هـذا اجلانـب بنيـة األفعـال وداللتهـا مركـزين 

األفعال وكانت جل األفعال موظفة ما عدا الفعـل على األوزان اليت ركز الشاعر عليها يف توظيف 

لنحويــة قــد اخــتص بالبنيــة اف الثالــث مــع خالصــة هلــذا الفصــل، أمــا الفصــل ،ي والسداســياخلماســ

النحــوي وبــاألخص دراســة زمــن الفعــل املضــارع وجتــانس  الــزمنعلــى دراســة  فيهــا الــيت كــان الرتكيــز

قصـرية بنـاء علـى  خالصةاضي وجتانس  األفعال املاضية مع زمن الفعل امل وكذا ،األفعال املضارعة

علـــى الصـــورة هـــا فيويـــأيت الفصـــل الرابـــع الــذي تطرقنـــا فيـــه إىل البنيـــة البالغيـــة الــيت ركزنـــا  ،مــا تقـــدم

ويف الفصــل اخلــامس الســتعارة والطبــاق مــع خالصــة قصــرية، الــيت كانــت ممثلــة بالتشــبيه وا ،الشــعرية
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داللـــة ألفـــاظ كـــل حقـــل علـــى حـــدة تعرضـــنا إىل البنيـــة الدالليـــة مركـــزين علـــى احلقـــول الدالليـــة مـــع 

  .ا الفصلعن ما تقدم ذ خبالصة ختمناهوالتكرار  معرجني على ظاهريت الرتابط التقابلي

ا مـــا هـــي إال ظـــواهر أســـلوبية بـــرزت يف هـــذا الـــنص كـــل هـــذه العناصـــر الـــيت تطرقنـــا إليهـــو         

رامســـني بعضـــا مـــن  ،ب لدراســـتهااألنســـفوجـــدنا بعـــد إبرازهـــا بـــأن املـــنهج األســـلويب هـــو  ،الشـــعري

      .ة فيهالكامن خطواته للوصول إىل أعماق النص والكشف عن الدرر واجلواهر

الـــدال جـــدا أن نشـــري يف هـــذا الســـياق إىل أننـــا عملنـــا علـــى اســـتنباط تلـــك املالمـــح  ومـــن        

ص حتولت الدراسة إىل حـوار بـني الـدارس والـن االنطباعي حيثاألسلوبية ناظرين فيها من املنظور 

  .املدروس

ألننــا ركزنــا علــى جمموعــة مــن املراجــع  ؛كمــا أننــا مل نعتمــد علــى عــدد كبــري جــدا مــن املراجــع        

، وإمتـام هـذه احملاولـة األكادمييـة على حتليـل هـذه القصـيدة املساعدتناليت وجدنا فيها املادة الكافية 

فكانت لنا سندا عظيما يف هذه الرحلة البسيطة من التمهيد إىل العنصر األخـري يف البنيـة الدالليـة 

  : وهو التكرار، فكانت املراجع اليت ركزنا عليها كالتايل

تاوريريــت ســندا  لبشــري  "محاضــرات فــي منــاهج النقــد األدبــي" تــابيف التمهيــد كــان ك

ــة" كتــاب  الصــوتيةلنــا، ويف البنيــة    بنيــة الصــرفية وداللتهــا الإلبــراهيم أنــيس، ويف  "األصــوات اللغوي

 األبنيـة الصـرفية"حملمـد حممـد داود ، وكتـاب  "الداللـة والحركـة" كان تركيزنـا منصـبا علـى كتـاب

عـزف " البنيـة النحويـة فكـان كتـاب أما، يتشيهلدى  جنهو  "ن الطفيلوداللتها في شعر عامر ب

 كتـــاب  البنيـــة البالغيـــة ركزنـــا فيهـــا علـــىيف أمـــا لعمـــر حممـــد طالـــب،  "علـــى وتـــر الـــنص الشـــعري

جلـــابر عصـــفور، أمـــا  "الصـــورة الفنيـــة"لعبـــد القـــاهر اجلرجـــاين، وكـــذلك كتـــاب  "أســـرار البالغـــة"

ـــا علـــى كتـــاب  وكتـــاب ألمـــاين ســـليمان داود،  "األســـلوبية والصـــوفية"اجلانـــب الـــداليل فقـــد ركزن

لعمــر  "عــزف علــى وتــر الــنص الشــعري"لشــفيع الســيد  وكتــاب   "قــراءة الشــعر وبنــاء الداللــة"

  .وكتب أخرى يطول ذكرهااجلليل، عبد لعبد القادر " التنوعات اللغوية"حممد طالب، وكتاب 

قـدم يل يـد املسـاعدة مـن قريـب سـوى أن أشـكر كـل مـن  ويف ختام هذا التقدمي ال يسـعين

و خباصــة أســتاذي املشــرف الــدكتور  أو مــن بعيــد لتخطــي تلــك الصــعوبات الــيت اعرتضــت طريقــي
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أصـاب فلـه ومـن اجتهـد و  ،هذه اجلهـود تضافر، وما كان لضباا أن ينقشع لوال "بشري تاوريريت"

  .أجران ومن اجتهد ومل يصب فله أجر واحد

  
                                                                           


