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 ملخصال

َت موضثو  ججاجيثة الوجثوأل اوسثلوبية اثي داليثة المتنبثي   تناول هذا البحث    ، [يدا ِعيددُ ِعيدد  بِأيةدِة حداٍل ُعدد 

مقتصثر  ز على إبراز أثر هذأل الوجوأل اوسلوبية اي إقنا  المتلقي اي قصثيد  قثد تبثدو للن ثر  اوولثى ورك  

، جماليثثة: هثثأل وداء وفييتثثي وإذا بالتقنيثثاا البالغيثثة موج   ،علثثى التصثثولر الجمثثالي دود البعثثد الحجثثاجي

 . ، واالستعار   ، واالستيهام  ، واإللقا   واالختتام   ،االستهاللتقنية ادرس البحث  وإقناعية، 

 : م  أهمهال إلى نتائج وتوص  

 .لتميز خطاب المتنبي الشعري بطاقة ججاجية عالية -

 وتطولعأل نحو ما هو بصددأل. ،؛ للتأثير على ذه  المتلقيص الوجوأل اوسلوبيةف الن  كث   -

 ، لتوسل بأل المخاطب إلى طرح رؤاأل وأاكارأل التي لحاجج بسببها، ولهدفإد البالغة بناء إبالغي -

 . ، وتسليمها بمدلوالا الخطابم  خاللها إلى إذعاد اوذهاد

وال تثثدرس ااعليثثة هثثذأل الوجثثوأل  دلثثة المقاصثثد الحجاجيثثة والتداوليثثة،وتقثثوم الوجثثوأل اوسثثلوبية بتأ -

 ثروف النيسثية واالجتماعيثة ، والمعراة السياق الذي وردا ايثأل وأثرها اي اإلقنا  بمعزل ع 

لية كبرى اي اسثتكناأل اوسثاليب الحجاجيثة التثي لتمتثرس خليهثا . إد هذأل المعراة ذاا ااعللمبد 

؛ اومر الذي لهيئ بيئةً مث  ها اي تأثيرأل على المتلقي؛ عرًضا، أو التماًسا أو قدًجاالشاعر ولوفي

االنص الذي  أنماط التياعل بي  طراي التواصل، المشاركة بي  التكلم واالستما ؛ ومنهما تتنامى

 تنعكس ايأل ذاتأل ومجتمعأل. أنتجأل المتنبي صور ٌ 

 

 اإللقا .  –االستيهام  –االستعار   –الهجاء  –المتنبي  –: الوجوأل الحجاجية الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

طرح رؤاأل وأاكارأل التثي لحثاجج بسثببها، ولهثدف ، لتوسل بأل المخاطب إلى إد البالغة بناء إبالغي

 .بمدلوالا الخطابم  خاللها إلى إذعاد اوذهاد وتسليمها 

وال تدرس ااعلية هذأل الوجثوأل وأثرهثا  دلة المقاصد الحجاجية والتداولية،وتقوم الوجوأل اوسلوبية بتأ

 . روف النيسية واالجتماعية للمبد وال، معراة السياق الذي وردا ايأل اي اإلقنا  بمعزل ع 

تثثي لتمتثثرس خليهثثا الشثثاعر إد هثثذأل المعراثثة ذاا ااعليثثة كبثثرى اثثي اسثثتكناأل اوسثثاليب الحجاجيثثة ال

مث  المشثاركة بثي   اومثر الثذي لهيثئ بيئثةً  ؛اا أو قثدجً أو التماًسث، اولوفيها اي تأثيرأل على المتلقثي؛ عرًضث

 اثالنص الثذي أنتجثأل المتنبثي صثور ٌ  أنماط التياعل بي  طراي التواصثل، التكلم واالستما ؛ ومنهما تتنامى

 تنعكس ايأل ذاتأل ومجتمعأل. 
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بقثراء  اونسثاق الثقاايثة  مث  اوعمثال التثي اعتنثت الدراسثة مث  جهثة كونهثا عمثاًل  وتأتي أهمية هذأل

اإد مقاربة خطاب أبي الطيب المتنبي بغية استجالء ما انطثوى عليثأل واق ن رلاا لسانية جدلثة، ؛ اللغولة

جمعثت ايثثأل القصثثيد  بثثي  ؛ دجها اثثي سثثياق محثثد  مث  مالمثثج ججاجيثثة، وكشثف تسلسثثل البنثثى اللغولثثة وتثدر  

مثث   مث  جهثثة أخثثرى، وصثثور  المهجثثو  ، مث  فثثروف الليثثالي واولثثام مث  جهثثة الشثكوى واوسثثى والحثثزد

 االجتهاد اي اإلااد  مما ورد اي الدراساا الحجاجية م  أرسطو إلى وقتنا الراه . 

، لتحقيق أجالمأل وطموجاتثأل ؛كااور عندأل إلى مصر إنأل لما غضب المتنبي م  سيف الدولة توج      

خاب أملأل اي العطاء وانقط  وعندما ، نة بالهجاءبقصائد عد  مبط   ا؛ امدح كااورً اللة أو ضيعةح ى بوولي

اإذا بالخطاب الشعري لنتقل م  المدح  ،اا مرلرً صرلحً  هجاءً أل ، وهجاكااورعزم على الرجيل ع   رجاؤأل

التناقض، اجاء بثنص عدأل ع  ااجتاج الشاعر اي قصيدتأل إلى إقنا  المخاطب بصدقأل وب   ؛إلى الهجاء والذم

 بصور تخيلية ذاا أبعاد تأثيرلة.        ً مكسو  ، لحمل ااتراضاا ضمنية ججاجية شعري  

 م  أبرزها: ،ا؛ لعد  عواملا تطبيقي  هذا وقد وق  االختيار على القصيد  أنموذجً   

 قاد العرب. ا عند الن  ا واسعً : أنها تمثل أجد نماذج الشعر العربي القدلم، التي نالت جضورً أولً 

؛ بالدراسة جدلر ٌ  ووجداتها اللغولة ،ثنالا تراكيبهاوبي   ،: أد اإلمكاناا القابعة اي أعماقهاوثانيهما

 شثي  ل  د  ا وسثعيً ؛ ارب انيعالية صادقة عاشها الشاعروتج، ا جوتأل م  معانا  ومقاصد ومقاماامن را إلى 

 أل الشعري بهذا. نص  

غمماالقصثثيد   إنهثثا زاثثراا قلبيثثة إال   -يهثثاال نوااقثثأل عل-مثثا ايهثثا مثث  قثثدح مرلثثر وعنصثثرلة علثثى الر 

ومعزواثثة جزلنثثة ونغمثثة شثثجية، وصثثرخة ميعمثثة بالغصثثة والمثثرار  والتوجثث  مثث  تحثثدي الزمثثاد، وكثثأد 

   الماكرل  م  العيش اي سعة ورغد، ولقف لألواياء اوجرار. الزم  الغادر لمك   الشاعر لقول: إد  

ولٌمثا لثم لحصثل  لثة،لوالمتوث بة ، وطموح عثال  إلثى ا ة  صاجب هم  ، اا متميزً متنبي شاعرً : كاد الاثالثً 

ا لأل م  الملك والسلطاد والقو  مثا منعثأل كاد لواجأل خصمً أنهكما  ا اي نيسأل،ا كبيرً على شيء ترك ذلك أثرً 

مث   اسثتراتيجية الحث   ع  طرلثق اتبثا  ، إلى إفهار الخصم اي مرتبة متدنيةر  اضط   ؛الذلكم  التصدي لأل

 ، وهوالذي نتجت ايأل القصيد هو ولعل هذا السياق  والتعرلض بالخصم،، الهجاء  : الوجاهة،وأداتها اودبية

 عد عند الحجاجيي  أجد أبرز عناصر الحجاج ومقوماتأل.  ل  

مثا ا إلثى وما م  شك اي أد المتنبي كاد مجال أبحاث سابقة، وسيبقى كذلك على مر العصور؛ ن رً 

، دانصوصثأل قابلثثة للتجثثد   .ي، وخصثوبة خياليثثة، وأبعثاد السثثييةامتثاز بثثأل شثعرأل مثث  إبثدا  انثثي وتأمثل عقلثث

لكثث  هثثذأل تثثدا  المتلقثثي إلثثى تأمثثل شثثعرأل، ودراسثثتأل وتحليلثثأل،  اوسثثبابكثثل هثثذأل  لثثل،وإعثثاد  القثثراء  والتأو

مث  الزاولثة الحجاجيثة،  ببحث  خثا     [يَدا ِعيددُ  تَ د  ُعد الٍ َحد ةِ بأيةد يدد  عِ يرد قصيد   اوبحاث والدراساا لم ت  

 . البالغية واوسلوبية اي القصيد  وإنما كاد التركيز على النواجي

 الدراساا:  وم  تلك

، (21ة والعلم، المجلثد  صالج مال عزلز، مجلة التربيل، ( للمتنبييد  قراءة أسلوبية في قصيدة )عِ  -

 م. 1002، (2العدد  

 . ز ايها على مستولاا ثالثة: التركيبي، والداللي، والصوتيرك  ، اوقد كاد منحى الدراسة أسلوبي  

ا اثي القصثيد ، لثأل أثثر ا أسثلوبي  الد ملمًحثأد أسثلوب االسثتيهام والنيثي لشثك   :وتوصلت الدراسثة إلثى

اثي القصثيد  و، حثذف لسثهماد اثي تعميثق مضثامي  الثنصكما أد الجملة االعتراضثية وال داللي وإلحائي،

، وإلقا ، لأل أثر داللي ، وتواميارقاا كثير  .ز 

 ولم لقف البح  عند اوبعاد الحجاجية، وأثر الوجوأل اوسلوبية اي إقنا  المتلقي بيحوى النص. 

نهثى عثارف الحسث  وبكثري شثين أمثي ، دار العلثم للماللثي ، ل، المتنبي دراسة نفسدية وأسدلوبية -
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 م. 1001

 لنواجي الحجاجية. ، ولم لتطرق إلى ايد  بأبعادها النيسية واوسلوبيةوقد تناول الكتاب القص

خدلجثثة بثثو خشثثة، رسثثالة ل، مقاربددة اداوليددة –الددروابا الحجاجيددة فددي يددعر أبددي الطيددب المتنبددي  -

 م. 1020-1002الجزائر،  –ماجستير اي قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة وهراد 

اودواا الحجاجيثثة اثثي شثثعر ى باسثثتخراج الثثرواب  وعن ت  ا البحثث  هثثو دراسثثة ججاجيثثة تداوليثثة،وهثثذ

اثي الحجثاج ومقثام الهجثاء اثي ثثالث هثذأل الرسثالة إال اثي مواضث  محثدد :  الية ايولم تحضر الد   المتنبي،

 .[عهُ ا مَ صَ  والعَ إلة  دَ ب  العَ  رِ تَ ش   اَ لَ  صيحاا، واي اومر والنهي اي البيت المشهور: 

وهثو مثا تطمثج دراسثتنا  الحجاجية ومقاصثدأل،، تبرز آلياتأل شاملةدراستأل دراسة والنص بحاجة إلى 

 إلى إنجازأل. 

 –دار صثثياء للنشثثر والتوزلثث   عبثثد الهثثادي خضثثير الحطثثاب،ل، المتنبددي فددي معيددار النقددد الب  ددي -

 . هـ2342-م1022، 2عماد، ط

[، وهي دراسة د  ي  عِ ، و  [راقفِ ، و  [!قلباهُ  رَّ احَ وَ :  الدراسة على ثالث قصائد للمتنبي اقتصرا هذأل

 .ر اولياف، ووضعها اي مواضعها المناسبةوتخي  ، ى باولواد البالغيةعن ؛ ت  بالغية نقدلة

 .قد أااد البح  م  هذأل الدراسة، م  اختالاأل عنها اي الن رلةو

سثعيد محمثد ل، افكيك النص: مقاربة بنيوية أسدلوبية منفتحدة )مقارندة بديم المتنبدي وأمد( دنقد(( -

 م. 1024عماد، اوردد،  –وزل  بكور، دار مجدالوي للنشر والت

 م  ِمد[ وقصثيد  أمثل دنقثل  د  ي  عِ أوجأل التقارب بي  دالية المتنبي  على كشف اي مقاربتأل ركز الكاتب 

اللتقثثاء بثثي  القصثثثيدتي  اسثثت هار نقثثاط اوهثثي دراسثثة تحليليثثة مقارنثثة تسثثعى إلثثى ، [ينبةددتَ المُ  راتِ مدد  ة 

 . على قصيد  المتنبياي اكرتها وبنائها مل دنقل تتكئ إلى أد قصيد  أالدراسة وتوصلت  الشعرلتي .

تختلثف  يثت لدراسثة القصثيد  وتحليلهثا ف   الن رلثاا التثي و   أد  تلثك  والنافر اي تلك الدراساا للحث  

 سلوبي. اوبالغي المدخل الذاا ، الن رلة الحجاجية: وهي هذا البح ؛سيعتمدها ع  الن رلة التي 

البحثث  إلثثى الكشثثف عثث  اوسثثاليب البالغيثثة وأثرهثثا اثثي اسثثتمالة  واثثي ضثثوء هثثذأل الدراسثثاا لسثثعى

 .[ !د  ي  عِ متلقي وإقناعأل اي قصيد  المتنبي  ال

 لعل أبرزها:  ؛أسئلة  ولحاول البح  اإلجابة ع  

o  وإقنثثاعهم ، المتنبثي اثثي نصثثأل الهجثائي اثثي اسثتمالة قلثثوب السثثامعي  والتثأثير اثثيهم  واثثقهثل

 لصلج للواللة؟وأنأل ال ، بأسباب هجاء كااور 

o  إلثى القبثول بهثا وتبنثي المتلقثي  داث ما المضامي  الضمنية الحجاجيثة التثي سثعى الثنص إلثى

 ؟  معطياتها

o  واستعار   ، م  استيهام  -هل جققت الوسائل البالغية ، ، اإلقناعية الوفائف  - ونحو ذلك، وتواز 

 واوهداف الضمنية الحجاجية التي لرنو إليها الشاعر؟ 

o  تحولل الخطاب الذي لسير اي اتجاأل اجية اي النص اي اوساليب البالغية الحجكيف أسهمت

 ؟ مخاطب المتلقي ليشركأل اي الموضو واجد إلى خطاب جواري لستدعي ايها ال

o   جاج؟ هل القيم التي أبرزها الشاعر اي النص لها أثر اي الح 

والتركيثز ، البثارز  اثي الثنص لوسائل البالغيةإد اإلجابة ع  هذأل التساؤالا لقتضي الوقوف عند ا

 .تم بخاتمةخت  ول   .مقدمة، وتوطئة: سبقهام البح  إلى محاور تس   ق   وم  هنا ،على أهدااها الحجاجية

 .اا وجدلثً قدلمً  ؛ميهوم الحجاج اي الدراساا الغربية والعربية-بإلجاز  -لتناول التمهيد  

 واالختتام.د الحجاجية لالستهالل صولدور المحور اوول جول المقا
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 .ر الثاني بحجاجية اإللقا ولختص المحو

 .درس ججاجية االستيهام اي القصيد أما المحور الثال  اي

 باالستعار  الحجاجية. ل عنى الراب  و

 . متآزر ٌ ، مت صلةٌ، متآليةٌ هي وإنماها؛ منيصلة ع  بعض جاءا   وهذأل المحاور ال تعني أنها

 والتوصياا. البح إليها  التي توصلة اتناولت أهم النتائج أما الخاتم

وصف ال واهر اوسلوبية الحجاجية اي القصثيد ، المعتدبقام البح  على المنهج الوصيي التحليلي، 

 عدها البالغي. وتحليلها واق المقاربة الحجاجية اي ب  

 منها:  ؛ومراج  عد  مصادراعتمد البح  قد و؛ هذا

o  المتنبي بشرح أبي البقاء العكبريديوان : وهي؛ التي اعتمدها نةالمدوة. 

o  ٍلعبد اللأل صولةجاج في القرآن مم خ ل أهم خصائصه األسلوبيةالح ،. 

o وبي بكر العزاوياللغة والحجاج ، . 

o لسامية الدرلديوأساليبه، بنيته :الحجاج في الشعر العربي القديم ،. 

o لعبد الهادي ب  فاار الشهري. الخطاب الحجاجي ، 

o انيلعبد القاهر الجرج، دلئ( اإلعجاز: ؛ مثللمةبعض المصادر القد. 

 وغيرها م  البحوث الن رلة والتطبيقية ذاا الصلة بالموضو .  

 اوطئة

 مفهوم الحجاج في الدراسات الغربية والعربية قديما وحديثا

 في اللغة:  -أ

، المجادلثثة :جثثاج( اثثي المعثثاجم اللغولثثة اثثي مثثاد   ح ج ج(، ولثثدور معناهثثا جثثولجثثاءا لي ثثة  ج     

 .، واالستداللوالمخاصمة، والمغالبة

وذلثك  : غلبتثأل بالحجثة.أي؛ احججتثألا : جاججثت االنًثلقثالب  اارس اي معجم مقثاليس اللغثة:  قال ا

 .(2  جاج  الح  : والمصدر. جٌ ج  ج  : والجم  .ال ير لكود عند الخصومة

خصثمأل  ، وجثاج  هبش ثجثج ، وبح  على خصمأل بحجثة شثهباء اجتج  :  واي أساس البالغة للزمخشري

 . (1 أل ج  اح  

ثة  ايقول:   أما اب  من ور اي لسانأل،     ج  ق ثال  او زهثري: الح  ثم . و  ص  ا د وا    ب ثأل  ال خ  ة: م  ج  ثأل  الح  ج  : ال و 

ثد  ال خ   ن  ي ل ك ود  ب أل  ال  ي ر  ع  جثاٌج؛ أ يال ذ  ح  ثٌل م  ج  ه ثو  ر  . و  ة  ثوم  ثم: ص  : الت خاص  ٌل. والت حثاج  ثد  ث    .ج  م  ج  :  و  ثة  ج  الح 

جٌ  ج  ثت ج  ج  ت ثأل ... واج  ج  ل ب ثأل  ع ل ثى ج  ثاً: غ  ج  ثأل ج  ج  ثأل ل ح  ج  ثة . وج  ج  ع أل  الح  جاجاً: ن از  ةً وج  حاج  أل م  جاٌج. وجاج  ، وج 

ه اد   ال ب ر  ة : الد ل يل  و  ج  ة .... والح  ج  ذ أل  ج  : ات خ  بالشيء 
 4) . 

ع  ؛ إقنا  اآلخري كل طرف إلى ع  وس  ، لة على الخالفإلنجليز( اي المعاجم اArgueوتدل ماد   

 . (3 م الحجج والبراهي  على صحة دعواألطرلق تقدل

                                  
معجم مقاليس اللغة ، اب  اارس ، تحقيق شهاب الدل  أبو عمرو ، دار اليكر للطباعة والنشر والتوزل  ، بيروا لبناد ،   (2 

 . 120د.ا، ماد    ح ج ج (  
 . 41م، ماد    ح ج ج ( ،  2221، 2أساس البالغة ، الزمخشري ، مكتبة لبناد ناشرود ، بيروا لبناد ، ط  (1 
 . 3/42لبناد ، طبعة جدلد  ومنقحة ، ماد    ح ج ج ( ،  –لساد العرب ، اب  من ور ، دار صادر ، بيروا   (4 
 لن ر :   (3 

 .  202م،  1000، 2البالغة واالتصال ، جميل عبد المجيد ، دار غرلب للطباعة والنشر ، القاهر  ، ط -

دراسة تداولية اي اإلرسالية اإلشهارلة العربية ، أ. د. بلقاسم داة ، مجلة المخبر ،  –استراتيجية الخطاب الحجاجي  -

 . 321م،   1023أبحاث اي اللغة واودب الجزائري ، جامعة بسكرأل ، الجزائر ، العدد العاشر ، 
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، القيثثام باسثثتعمال الحجثثج( للداللثثة علثثى  argumentationواثثي المعثثاجم اليرنسثثية تثثرد لي ثثة  

 .ج التي تستهدف تحقيق نتيجة واجد ومجموعة الحج

 . (2 االعتراض بها اي مناقشة معينة  أو، وا  استعمال الحجج

ث: العربيثة والغربيثة، وأنثأل لثراد بثأل معنثى الحجثاج اثي لغثة المعثاجم ولبدو مما ذ كثر اتيثاق   ، مالتخاص 

 والتجادل، ومحاولة إقنا  الخصم بالحجة والدليل. 

 مفهوم الحجاج في الدراسات الغربية والعربية:-ب

أمثثثال ، واهثثتم بثثأل اليالسثثية مثث  الخطابثثة عنثثد اليونثثادقثثدلما بجثثاج اثثي الدراسثثاا الغربيثثة ارتثثب  الح  

( Logos: اللوغثثوس  لقثثوم الحجثثاج عنثثدأل علثثى ثثثالث دعثثائمو .الطثثود وأرسثثطو اثثي كتابثثأل  الخطابثثة(أا

المثثتكلم اثثي الخطثثاب ، والبثثاتوس  ( وهثثو صثور  Ethos، واإللتثثوس   ولخثص االسثثتراتيجياا الخطابيثثة

 Pathos 1 المنتج اي المخاطبثر االنيعالي ( وهو او) . 

 .، ودلكثروبيرلمثاد: مث  أمثثال ؛إليهثا، وطوروهثاوتأثر الدارسود الغربيود بتلك اواكار وأضثااوا 

. أو لزلد اثي درجثة ذلثك اإلذعثاد، طرح عليهاذع  لما ل  ل العقول ت  جع  :  دف الحجاج بأنألد بيرلماد هوجد  

ثثاثثأنج  الحجثثاج مثثا وا ثث  تهثثا لثثدى السثثامعي  بشثثكل لبعثثثهم علثثى العمثثلل جثثد  اإلذعثثاد تقثثوى درجق اثثي جع 

ثثالمطلثثوب  إنجثثازأل أو اإلمسثثاك عنثثأل  ك العمثثل اثثيلل السثثامعي  مهيئثثي  لثثذ، أو مثثا واثثق علثثى اوقثثل اثثي جع 

 .(4 اللح ة المناسبة 

وبيثاد أثثر الوجثوأل ، جثاج  ا مث  العلمثاء بتعرلثف الح  ا كبيرً واي الدراساا العربية القدلمة نجد اهتمامً 

رهم. ، وغيثث ، وأبثثي هثثالل العسثثكري، والجرجثثانيمثث  أمثثثال: الجثثاج ؛التثثأثير علثثى المتلقثثي اوسثثلوبية اثثي

ف الحجة واالجتجاج: العسكري؛ إذ قال ايثأل علثى  ضثي  والم  ، االستقامة اي الن ثر: جة هيالح  :  ومم  عر 

االجتجثاج لطرلق المسثتقيم ... وا: وهي؛ ةوهي مأخوذ  م  المحج   .ن  مستقيم؛ م  رد الير  إلى اوصلس  

 . (3  : االستقامة اي الن رهو

مثثة بالثثدليل إلقنثثا  وعنثثد البثثاجثي  العثثرب المعاصثثرل  الحجثثاج خطثثاب ل سثثس علثثى قضثثية مدعو

وى إلاهامثأل دعث؛ كثل منطثوق بثأل موجثأل إلثى الغيثر:  طأل عبثد الثرجم ، الثذي عراثأل بقولثأل: ، ومنهماآلخر

                                  
 2)ke Le Robert,dictionnaire de français,(éd) Martyn Back et Sil

Zimmermann,Paris,2005,P23 عناصر الحجاجي : واالستدالل الحجاج أعراب . . ترجمة : الحبيب

الحجاج ميهومأل ومجاالتأل  دراساا ن رلة وتطبيقية اي البالغة الجدلد  ، مقال  ضم  كتاب  ،  استقصاء ن ري

                                   .    41،  4م، ج1020إعداد وتقدلم : جاا  علوي ، عالم الكتب الحدل  ، إربد ، 

== 

 =ول ن  ر : 

دراسة تقابلية مقارنة ، إعداد : نور الدل  بوزناشة ،  –الحجاج بي  الدرس البالغي العربي والدرس اللساني الغربي  -

  .20م،   10221021قسم اللغة واودب العربي ،  –رسالة مقدمة لنيل شهاد  الدكتوراأل ، كلية اآلداب واللغاا 
 لن ر :   (1 

تحليل الخطاب السردي وجهة الن ر والبعد الحجاجي ، محمد العمامي ، كلية اآلداب والينود واإلنسانياا بمنوبة ،  -

 ، 202(،  2م، هامش  1002، 2وجد  الدراساا السردلة ، ومسكيلياني للنشر والتوزل  ، تونس ، ط

 . 25م،   1021،  2ر العرااد اكادلر ، المغرب ، طبالغة الحجاج بي  التخييل والتدليل ، أجمد قادم ، دا -
 .  24،  1022، 2اي ن رلة الحجاج دراساا وتطبيقاا ، عبد اللأل صولة ، مسكيلياني للنشر والتوزل  ، تونس ، ط  (4 

 ولن ر : 

إعداد  ن رلة الحجاج عند شاليم بيرلماد وآااق تحليل الخطاب ، الحسي  بنو هاشم ، ضم  كتاب البالغة والخطاب -

 . 232م،  1023، 2وتنسيق : د. محمد مشبال ، منشوراا االختالف ، منشوراا ضياف ، ط
 .5اليروق اللغولة ، أبو هالل العسكري ، تحقيق محمد إبراهيم ، دار العلم والثقااة ، مصر ، د.ا ،    (3 
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 .(2 مخصومة لحق لأل االعتراض عليها 

أو همثا ، وجل تعدلل رألثأل أو سثلوكأل؛ ما   توجيأل خطاب إلى متلق    :األ بأنألايعر  أما  محمد الولي(، 

 .(1  المتآلف م  معجم اللغة الطبيعية وهو ال لقوم إال بالكالم ا.معً 

، ة خالايثةبنثى علثى قضثية أو ارضثيل  ، مث  الخطثاب خثا    جثنسٌ ( بقولثأل:  األ  محمد العبدكما عر  

ا ، قاصثدً اا منطقي ثترابًطث المرتبطثةعبر سلسثلة مث  اوقثوال ، مدعومة بالتبرلرااالمتكلم دعواأل لبنى عليها 

 .(4  ، والتأثير اي موقيأل أو سلوكأل تجاأل هذأل القضيةإلى إقنا  اآلخر بصدق دعواأل

؛ ف بالحجاج وأصولأل ومبادئألتعر  ، والتطبيقية بمداخل تمهيدلة الن رلةالدراساا الحدلثة  هذا وتعج  

 ا للتكرار. تالايً  آثرنا اختصارها

صوصثياا أسثلوبية   لخجث: تتجأل أقوال الدارسي  الغربيي  والعرب إلى مراعا  الباوخ صة القول

 وتحملأل على اإلقرار والتسليم بمعطياا الخطاب. ، لتجذب المتقب  ، اي الكالم المنجز

 القسم التحليلي

 :صد الحجاجية ل سته ل والختتامالمحور األول: المقا

 .للغالثاا التثي داعثت الشثاعر إليهثا اإلضاء  مقاصد الخطاب، وشثرجً  المقدماا االستهاللية أدا ً  د  ع  ت  

وجذبثأل إلثى مقصثود الخطثاب. ، وقدرتأل علثى اسثتمالة المتلقثي، أهمية االستهالل اي براعة الشاعروتكم  

اإنثا إذا  معطياتثأل،ول إلثى تقبثل المتلقثي لخطابثأل، واسثتمرار التياعثل مث  االشاعر لجتهد اثي مقدمتثأل للوصث

ا لسثمج لثأل كنثا أعطينثاأل مثا لشثبأل خيًطث-إذا جاز التعبيثر-نا االبتداء اي لدلأل  المتلقي( وره  إشارتأل وضع   

 . (3 بأد لتاب  الخطاب 

ه وهد( أدت مقاصددَ ؟ ق المتنبدي فدي مقدمتده السدته ليةفة وُ  حدةٍ  إلى أية ولعل الس ال الذي لرد هنا: 

 ؟ الحجاجية

[ د  ي دعِ ؛ اكشثيت مقدمتثأل مث  أول كلمثة ايهثا  مقدمتثأل التأثيرلثة واإلقناعيثة المتنبي اي اختيارلقد بر  

المسثند؛ ترسثم كتيثي بإليثأل وااهذأل اللي ثة النكثر  التثي جثذف ايهثا المسثند  دواا  الشاعر وأبعادأل الحجاجية،

الثذي لمثثل السثرور م العيثد االشثاعر لسثتنكر قثدو تسثتعطف المتلقثي وتث ثر ايثأل،، وإجساس الشاعر وألمثأل

 . (2 ول االنطالق على جد تعبير شارودووهذا هو ق هو اي هذأل الحال م  الحزد واولم،و، واليرح

إد م  لتيحص مطل  الدالية هنا لتجلى لأل اي مطلعها مدى ما سيتيجر بثأل هثذا الثنص مث  صثرخاا 

مطلث  قثد لخثص ولعثل هثذا ال .عليأل نيس المتنبي مث  همثوم وآالم المطل  ما اجتوا أبرزوجزد وآالم. اقد 

وما لود الكشف ، ( ما ليكر ايأل، وما لبطنأل؛ االشاعر   لعرض م  خاللها  المطال الوض  النيسي للشاعر

 . (1 والبوح عنأل  

                                  
، 2لعربي ، الدار البيضاء ـ المغرب ، طاللساد والميزاد أو التكوثر العقلي ، طأل عبد الرجم  ، المركز الثقااي ا  (2 

 . 111م،  2222
م، 1022مدخل إلى الحجاج   أاالطود وأرسطو وشالم بيرلماد ، محمد الولي( ، مجلة عالم اليكر ، الكولت ، دلسمبر   (1 

 . 22،   30مج
.  134،   12، ج  2م، مج 1001هـ 2311النص الحجاجي العربي ، محمد العبد ، مجلة جذور ، السعودلة ،   (4 

 –ولن ر : الخطاب الحجاجي عند اب  تيمية : مقاربة تداولية ، عبد الهادي فاار الشهري ، االنتشار العربي بيروا 

 . 403م،  1024، 2لبناد ، ط
 . 112م،  1002رجمة قنيني ، إارلقيا الشرق ، الدار البيضاء ، الخطابة ، أرسطو طاليس ، ت  (3 
لن ر : الحجاج بي  الن رلة واوسلوب : ع  كتاب نحو المعنى والمبنى ، باترلك شارودو، ترجمة أجمد الودرني ، دار   (2 

 . 14-12م،   1002الكتاب الجدلد المتحد  ، بيروا ، 
م،   1002هـ2311، العدد التاس  عشر ، 2، مج 22اجد الجعاار  ، جذور ، جاالستهالل وأثرأل اي بناء النص ، م  (1 

122 . 
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االستيهام اي المطال  م   عد  ول   [.؟!يدُ ا عِ يَ  تَ د  عُ  حالٍ  ةِ أيَّ بِ متنبي مطل  القصيد  باالستيهام  استيتج ال

د   التي تجذب المتلقيبرز اوساليب أ ، وهثو مث  أجمثل مطثال  لمزلثد مث  اإلثثار  والتشثولقاثي ال؛ اإنثأل ل ثر 

ثلمشاركة الشاعر البحث  عث  الجثواب أساليب دعو  المتلقي مث  الشثاعر  لكثود التثراب  بثي  كثل    م    ث ث، وم 

 .(2 ا ي قول  والمتلق  

المقدمة االستهاللية اي قصيد   عيد( تستهدف المتلقي، وتجذبأل إلثى التياعثل والتواصثل  ؛ اإد  وهكذا

ولعثل داللثة  سثهم بثدورها اثي إقناعثأل،ت  ، مث  ججثج وبثراهي ، وأسثاليب بالغيثة م  مثا سثيرد اثي الخطثاب

ر الحثال ( لوجي معناها بقصثد تثداولي، لهثدف منثأل المتنبثي إلثى تغيثتجدلد   – مر  أ   –ضى م   – اولياف  جال  

 لأل. وتبد  

 وم  خالل اوبياا اوولى نصل إلى مضمود القصيد : 

ـــــِة ح ديــا َمَضى أم  بأم  ـــبمَ  اٍل ُعــــدَت يــا عيــــــــــدُ ـــــــــــعيــــــد  بأيـة  دُ ـــٍر فيَك اج 

ــ ـــــــــــا األِحــــأمة  ــدُ يــًدا دونََهـــا بِ بِيــــ لَيَت دونَـكَ فَــ           ةُ فــــــالـــبَي ــــــداُء دونَــُهــــمُ بـة

ل العُلى لم  اجُ  داُء قَي ـدودُ  اــــب  بي مــا أجوُب بهَ ـــلَـــو  ف  َول َجر  نَـــاُء َحــر   َوج 

بَـــ ةً ــــــــــِمـــم  َسيفي ُمَضـــاَجــعـ َوَ ـــاَن أطيَبَ  نَِقـــِه الِغيـــــــأي   ـُد األَماليــــــــــــدُ اهُ َرو 

ُر ِمـــل  ـــم  َول ِجيــــــــــــدُ ـــَيي ئـــاً اُتَيةُمــــــهُ َعيـــ ـديــم  قَلبي َول  بِــــم يَتُرِك الـــدةه 

ـــــــــــيـــ  سهيُد؟أم  في ُ ؤوِسُكـــَمـــا َهـــمٌّ َواَ  اُ ــــؤوِسُكــمــ ـــيـــــر  فــا َساقِيَيَّ أَخـــم 

ـــــــــَرة  أنَـــــــــا ُ نيَمــــا لي ل اُحَ  ؟! أَصخ   ِ ي الُمـــداُم َول َه ي األَ اِريدُ َهــ ـــــــرةِ

ــــ ُت ُ ـــــَمي َت اللـة ِن َصـــــافِيَـــــــــةً ــــــــــإذا أَرد  اَُهـــا َوَحبيُب النةفِس َمـــفقُودُ  و   (1 َوَجد 

 اء القثدماء، وإنمثا مث  مطلعهثا ك شثيت جثال الشثاعر؛ااوبياا لم تبدأ بثذكر المحبوبثة كعثاد  الشثعر  

بسثثبب صثثروف الثثدهر ؛ ولثثراض الوضثث  الثثذي وصثثل إليثثأل جالثثأل ،اثثالنص صثثرخة ججاجيثثة لسثثتنكر ايهثثا

متثأل علثى هثا نقخيثي وراء  التثي وقيثت عائقثا أمثام تحقيثق آمالثأل. ولتخثذ مث  الثزم  ترسثانة ل  ، وأعباء الحيا 

 .  المجتم  بما ايهم المهجو  

وهثثو نثثو  مثث  االسثثتيهام ، ا علثثى اوسثثلوب االسثثتيهاميوإذا كثثاد االسثثتهالل اثثي داليثثة المتنبثثي مبني ثث

لغالثة اسثتدراج المتلقثي وجذبثأل للتواصثل  [؛؟! دُ ي  يا عِ  دتَ عُ  حالٍ  ةِ بأية  واإلنكار ، يعم باللوم واالستهجادالم  

ب وتأثرأل على اوسلوب ذاتأل، ولعل هذا التشابأل أدعى النتباأل المخاط   القصيد  مبني  االختتام اي و،م  النص

 بأل.

أدرك جمي  الحجج المقدمثة، واقتنث   إلى متلق    [؟!ودُ الس   ةُ يَ ص  الخِ  فَ ي  كَ فَ  ولتوجأل النص اي االختتام 

 باوبعاد التداولية للنص، وتواصل م  معطياا الخطاب.   

 : تمت القصيد  ببيتوخ  

يَةُ الس وُد؟! ضَ ي  البِ  ولَ حُ الفُ  أنَّ  ذاكَ وَ   َعاِجَزة فََكي َف الِخص 

بثل إنثأل  ،اهثو خالصثة لكثل مثا ذكثرأل اثي القصثيد  ؛م  الصعوبة اإلضااة إليأل، ول  لرد أاضثل منثأل

. اهثا هثو لصثل إلثى لثىليس خاتمة لهذأل القصيد  احسب، إنما خاتمة لسعي المتنبثي ورجلتثأل اثي طلثب الع   

 . (4  ل اي هذا الزمادالجمي ا ال لمك  أد لرد  ود أجدً  ؛ذل ولبذلأل ال اائد  منألأد كل ما ب   اسخةقناعة ر

                                  
اوساليب اإلنشائية اي دلواد المتنبي ، سليماد المنصور ، رسالة دكتوراأل جامعة اإلمام محمد ب  سعود ، الرلاض ،   (2 

 . 203هـ  2314
بالتبياد اي شرح الدلواد ، ضبطأل وصححأل ووض  اهارسأل دلواد أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى (1 

 . 32 -42/ 1مصطيى السقا وإبراهيم اوبياري وعبد الحيي  شلبي ، دار المعراة ، بيروا لبناد ،  
، 2عماد ، ط –اي معيار النقد البالغي ، عبد الهادي خضير الحطاب ، دار صياء للنشر والتوزل   المتنبي(4 

  .251م،   1022هـ2342
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اثإذا كثاد االسثتهالل  آخرهثا بأولهثا، حكمة، واشتد ارتباط  اق اي خاتمتأل اجاءا م  ولعل الشاعر قد و  

هثذا لقثول  واثي ،أملثألا بيثأس الشثاعر وخيبثة لدل على التوج  والتحسر واليأس، اإد االختتام أشد تصرلحً 

أد لكثود : وآخر ما لبقى منها اي اوسما ،وسثبيلأل، أما االنتهاء اهو قاعد  القصيد اب  رشيق القيرواني:  

ا وجب أد لكود اآلخر وإذا كاد أول الشعر ميتاجً  د  عليأل، وال لأتي بعدأل أجس  منأل،ا، ال لمك  الزلامً ك  ح  م  

  . (2  عليأل قياًل 

 المحور الثاني: حجاجية اإليقاع:

رق استمالة المتلقثي والتثأثير وتكول  داللتأل، وم  ط، اي بناء النص الشعري لعد اإللقا  لبنة أساًسا

 احتثى مثا:  رب لها اوذد، وتنجذب لها النيوس. لقول عبد اللأل صثولةلما لشكلأل م  نغمة موسيقية تط ايأل؛

لمكث  أد لكثود لثأل تثأثير ؛ ك مث  ال ثواهر الشثكلية المحضثةوغيثر ذلث، لنشأ اي الخطاب م  تناغم وإلقثا 

 . (1 انبساط وجماس لدى جمهور السامعي  م  خالل ما لتولد عنأل م  إعجاب ومرح و، ججاجي

اأما اإللقا  الخارجي ايقصدود بأل أوزاد الشعر  ، وخارجي،لقاعاد: داخليإد اإللقا  اي الشعر  إ

مث  خثالل تكثرار  ؛..الثنص قشثر لذي لالج  اي اهو اإللقا  ا   الداخلي، وأما ما لعرف باإللقاوعروضأل

، ومثثا لثثتحس مثث  تنثثاغم (4 وتوازلهثثا ...إلثثن ، وتثثوازد الجمثثل، والجناس،والطبثثاق، الحثثروف والميثثرداا

 . لتشكيل البنية الموسيقية الكبرى ولتالجم اإللقاعاد   الموضو  وطرلقة التصولر اليني،وانسجام بي

 الخارجي:اإليقاع -أ

وامتثداد ، بالرقثة والعذوبثةوهو أجثد البحثور المركبثة، ولتسثم  اختار المتنبي لقصيدتأل بحر البسي ، 

وساعد هذا البحثر بمثا لمتلكثأل مث  سثماا ، (3 لدالالا واجتضاد المدلوالا والقدر  على استيعاب ا، النف

 .وتحقيرأل والتقليل م  شأنأل، المهجوراز عيوب ، كما ساهم اي إبب  الشاعر لهومأل وآالمأل ومعاناتألعلى 

اقد تأسس النص علثى قاايثة الثدال  ؛اي اإللقا  الصوتي والتعبير الداللي م  جانبهاوأسهمت القااية 

ا، وهثو مجهثور المضمومة المسبوقة بحرف مد. والدال جرف لخرج م  بي  طرف اللساد وأصثول الثنالث

بعثد أد تحمثل شثد   ولجهر بما اي داخلأل مث  ألثم، الدً ا شداالشاعر لصرخ صراخً  ،(2 لتصف بالشد  والقو 

 .وقسو  ما واجهأل

بالنغمثثة الشثثجية المحبوسثثة ا إلحاءٌ ولعثثل اثثي تكثثرار صثثوا الثثدال اثثي البيتثثي  اوول والثثثاني تحدلثثدً 

نثأل هثذا ومك   ،  معانثا  الشثاعرأما جرف المد ايعبر ع  طول مثد   داخلأل.وتوجي الضمة بشد  ألمأل ومعاناتأل.

 . لمتلقي، ونقل جالتأل الشعورلة إلى االتنييس والتعبيرالمد م  

 اإليقاع الداخلي: -ب

وازد، ا، منها: التكثرار، والتثا ودالليً ا صوتي  ا موسيقي  التي أجدثت أثرً تعددا وسائل اإللقا  الداخلي، 

 : ام  ذلك، عامل مهم اي تحقيق البعد الحجاجي، وكلها والجناس، والتقابل ...إلن

 حجاجية التكرار:    

م  أجل اإللحثاح ستعمل  التكرار وسيلة مهمة م  وسائل اإلقنا ، وأدا  م  أدواا تالجم النص، ول  

                                  
العمد  اي محاس  الشعر وآدابأل ونقدأل ، أبو علي الحس  ب  رشيق القيرواني ، تج محمد محيي الدل  عبد الحميد ، دار   (2 

 . 142/ 2م، 2222، 2الجيل ، بيروا ، ط
الخطابة الجدلد    ، لبيرلماد  –الحجاج أطرأل ومنطلقاتأل وتقنياتأل ، عبد اللأل صولأل ، م  خالل   مصنف اي الحجاج   (1 

وتيتيكاأل ضم  كتاب : أهم ن رلاا الحجاج اي التقاليد الغربية م  أرسطو إلى اليوم ، إشراف جمادي صمود ، 

 . 425 م ، 2222منشوراا كلية اآلداب ، منوبة ، سلسلة آداب ، 
 .   222-225م،   2221اضاء البيت الشعري ، عبد الجبار البصري ، دار الش ود الثقااية العامة ، بغداد ،   (4 
، 2المقاط  الصوتية وموسيقى الشعر العربي ، عبد القادر عبد الجليل ، دار صياء للنشر والتوزل  ، عماد اوردد ، ط  (3 

 . 213م،  2222
 . 12لن ر : سر صناعة اإلعراب ، أبو اليتج عثماد ب  جني ، د.ط، د.ا ،    (2 
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 .(2 ى، أو بي  تشكيالتأل اي إطار النص على االرتباطاا القائمة بي  عناصر المحتو

خثالل ضثرب مث  مث  ؛ المتلقثي وإجكثام الحجثة علثى، للتوكيد والتقرلثرول تى بالتكرار اي النص  

 .(1 ي  المكرر، أو العبار  المردد  القر  الذي ل دلأل الل

هثأل نحثو اوهثداف ليثت المتلقثي وتوج  ر اي نص المتنبثي جثروف ذاا أبعثاد صثوتية ودالليثة، ت  وتكر  

 كحرف الدال أرب  مراا اي مطل  القصيد  ؛ تكرار الحروف المجهور م  ذلك:   ،المرجو  

ديدُ  عيدُ  عيد  بأيةِة حاٍل ُعدَت يا ٍر فيَك اج  بَما َمَضى أم  بأم 
 4) 

اثثي تكثيثثف تضثثاار عثثدد مثث  العناصثثر الموسثثيقية اثثي البيثثت الشثثعري، منهثثا: التصثثرل  الثثذي سثثاعد 

بثل لمتثد إلثى  ؛ا علثى إجثداث التجثاوب الصثوتي احسثبال تقتصر ااعلية التصرل  هناإللقا  والداللة، اـ  

إذ  ؛[لثدٌ جد  ت  [ و يثدٌ ع   وهذا لتمثل اي العالقثة القائمثة بثي   اطا وثيقا،ذي لرتب  بالتوازي ارتبالبعد الداللي ال

 – يثدٌ ع   وتكثرار صثوا جثرف الثدال اثي البيثت اوول  (3   على تجدلد اواراح بي  المحبي  د العيد لبعإ

، وتكثثرار ليثث  ب  الشثثكل بالمضثثمودالثثذي أدى مثث  جهتثثأل إلثثى زلثثاد  تثثرا[ ، لثثد  جد  ت   – يثثد  ا ع  ل ثث – دا  ع ثث

اثي أكثثر اووقثاا التثي لكثود ايهثا ، النتبثاأل إلثى ذاا الشثاعر المتوجعثةالذي أسثهم اثي ليثت ا عيد/عيد[ ، 

 السرور والبهجة. 

 :ألكقول؛ إلى تكرار لي ة اي بيت واجد المتنب يوقد لعمد     

ا األِحبةةُ فالبَي داُء دونَُهمُ  فَلَيَت دونََك بِيًدا دونََها بِيدُ  أمة
 2) 

اثي البيثت بيثداء ا اي تحقيق التماسك النصي  االتسثاق(، ولحمثل تكثرار لي ثة را رئيسً إد للتكرار أث

اي تصولر  أثرٌ -، التي تعود إلى مرج  واجد بيداء[ايي التكرار التام للي ة  ،الشعري طاقة ججاجية مكثية

وجثاء بأسثلوب تكثيف لمعنى شعور الشاعر بالغربثة، ووراء ذلك  وبي  أجبتأل، المسااة الكبير  بي  الشاعر

ايتمنى أد لكود بثي  زمث  العيثد وقدومثأل بيثداء  ؛الذي لكثف ايأل الشاعر دعاء البعد ع  زم  العيد، التمني

 م  سوء معاملة كااور لأل. ؛ وتوجعأل م  الحال التي وصل إليها تلو اوخرى. وهذا الشعور نتيجة ألمأل

 وم  تكرار اللي  ثالث مراا اي البيت، قولأل:  

جالِ   (1 مم األيدي َوُجوُدُهُم مَم اللةساِن، فَ   انوا َول الُجودُ  جوُد الرة

لقارئ للح  أثر تكرار هذأل اللي ثة وال شك أد ا ووسطأل، وآخرأل،، اي أول البيت  الجود[تكرر لي  

جثود م وجود الرجال بتركيثب متثواز   االشاعر لنيي ع  كااور صية الجود والرجولة، ثم لقابل بي  جوده

أجثدهما أصثيل ملمثوس  :دو الموازنة بي  نمطثي  مث  الجثوداتب،  اولدي / جودهم م  اللساد[ال م  الرج

إلى تنثاقض أقثوال العثدو وذلك ما ليضي ال لتعدى جدود اللساد، جودٌ  ، واآلخر محمول على النقيض؛اليدب

الثنص تناسثقا  ، وهثذأل الضثدلة تمثنجب تقابل اللي ة اي التركيب اآلخثركل لي ة اي التركيو، (5 م  أاعالأل 

 دا  المتلقي إلى استنطاق أبعادأل الحجاجية . ي ا، لا وجمالصوتي  

                                  
، 2علم لغة النص المياهيم واالتجاهاا، سعيد بحيري، الشركة المصرلة العالمية للنشر، لونجماد ، القاهر  ، ط  (2 

 . 22م،  2225
 . 10دار الغرب للنشر والتوزل  ، د.ط، د.ا،  الواجد المتعدد النص اودبي بي  الترجمة والتعرلب، جبيب مونسي ،   (1 
 .42/ 1دلواد أبي الطيب :  (4 
( ، 2( ، العدد  21قراء  أسلوبية اي قصيد   عيد( للمتنبي ، صالج مال عزلز ، مجلة التربية والعلم ، المجلد    (3 

 .130م،  1002
 . 42/ 1دلواد أبي الطيب :   (2 
 . 31/ 1دلواد أبي الطيب :   (1 
م، 1020، 2صور  العدو اي شعر المتنبي ، دراسة ، نوزاد شكر الميراني ، دار الزماد للطباعة والنشر والتوزل  ، ط  (5 

 20 . 
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 :(2 اقد وردا اي قول الشاعر ؛[ي  ص  الخ   لي ة  :على مستوى القصيد  اوليافوم  تكرار 

تَع بَـــــد  ـــــاَم اآلبِِقيَم بَِهــا     فــــاَر الَخِصية إَمـــــصَ   َوالـــعَب ــُد َمع بُـــــودُ الُحـــــرة ُمس 

يــ ُمـــــهُ البِيـــــُض أم  آبَـــــاؤهُ الِصة َوَد الَمخِصية مكُرَمةً     أقَو   ـــدُ ـــــَمم  َعلةَم األس 

يةُ السةوُد؟  َوذاَك أنة الفُُحــوَل البِيَض عاِجــَزة      عِم الَجميِ( فَكيَف الِخص 

متلقثثي بمصثثداقية الشثثاعر، وليثثدعوأل إلثثى ي المجتمثث ؛ ليقثثر الاسثثتعاد الشثثاعر باووصثثاف السثثيئة اثث

اهو ال لصلج للواللثة، وأد علثى الجميث  عثدم اتباعثأل ؛ -كما لراأل الشاعر- رجاًل  ليس(1 ااالقتنا  بأد كااورً 

 لأل.وتقب  

رؤلثة وتأكيثد ، ا، لساهم اي إنتثاج الداللثةا مكثيً ا موسيقي  ث إلقاعً إد تكرار لي ة بعينها اي النص لحد  

لتأكيثد نيثي ؛ أخرى ا تار ً تار  وجمعً  اي النص، وورودها ميرد ً  [ي  ص  الخ  . اتكرار لي ة  الشاعر وتكثييها

 صية الرجولة عنأل وع  أصلأل.  

 اقد وردا خمس مراا:  : لي ة  عبد[ ؛على مستوى النص اللي ةوم  تكرار 

ـَدهُ      أو   ِء َسيـة ِهيدُ أُ لةَما ا تَــاَل َعبُد السةو   َخانَهُ فَلَهُ في مصَر اَم 

تَع بَــد  َوالعَب ــُد َمع بُودُ   َصاَر الَخِصية إَماَم اآلبِِقيَم بَِها      فالُحرة ُمس 

لُودُ   العَب ــُد لَي َس ِلُحــٍرة َصــاِلحٍ بــــأخٍ      لَو  أنةهُ في ثِيَــاِب الُحرة َمــو 

تَِر العَب َد إلة َوالعََصا مَ   (4 عَــهُ      إنة العَبيــــَد ألن َجــاس  َمنَاِ يدُ ل اَش 

وإذا  ا معنى الل م والخسة وعدم الواثاء.مركزلة اي القصيد ، جاول الشاعر تحميله  العبد[إد لي ة 

وهثذا  سثياق الحكمثة والمثثل؛ووردا اثي  [،، ومضثااة  عبثد السثوءاة  العبد[تأملناها سنجدها جاءا معر  

 قنا  المتلقي بمحتواها. إاي جة تزلد عد ج  ل  

 كقول المتنبي: ؛ تكرار التركيب :وم  صور التكرار اي النص الشعري

ر  في ُ ؤوِسُكما      أم  في ُ ؤوِسُكَما َهمٌّ َواَسهيُد؟ يا َساقِيَيَّ أَخم 
 3) 

رسم صثور  الحيثر   ، الذي[اي ك وسكمايت تكرار التركيب اي قول الشاعر:  ل هر لنا اي هذا الب

المتكود م  المضاف والمضاف االشاعر لنقل لأل قلقأل وجزنأل، ولكرر التركيب الصوتي  والذهول للقارئ.

إذ لو كاد ما اثي  ؛شها، واولم الذي أجدثأل الدهر بألالحير  التي لعي [؛ ليصل بأل إلى جالإليأل  اي ك وسكما

ولكث  سثرعاد مثا لتبثدد هثذا الشثعور جثي   حزد واولم،والا اي إزالة الغم لكاد سببً  االك وس الكثير  خمرً 

 .   ااتزداد الحالة سوءً ؛ والتسهيد لميل إلى االعتقاد بأد ما اي الك وس ما هو إال الهم  

. نكثاريت هثر اثي تثوالي التركيثب اثي سثياق االسثتيهام اإل، رد التكرار لتأدلثة وفييثة إلقاعيثةقد وو

 والمغزى م  توالي التركيب ليت انتباأل القارئ، وتأكيد المعنى المقصود. 

 حجاجية التوازي: 

المبثاني اثي ل ل أو تعثاد  تماث ثبنية النص الداخلية، ولبنى على  لعد التوازي م  العناصر التي تشكل 

                                  
 .31-31/ 1دلواد أبي الطيب  :   (2 
. قال اب  تشير المصادر إلى أد كااورا كاد قائدا، عادال، كرلما، ذكيا، محبا للعلم واودب، وليس كما قال عنأل المتنبي   (1 

تغري ع  كااور نقال ع  الذهبي :   كاد لدني الشعراء ولجيزهم ، وكانت ت قرأ عندأل السير وأخبار الدولتي  اومولة 

والعباسية، وكاد كرلما ، كثير الخل  والهباا ، جس  السياسة، اطنًا ، ذكي ا ، جيد العقل داهية ، وكاد لأل ن ر 

 بالعربية واودب والعلم   . 

الزاهر  اي ملوك مصر والقاهر  ، اب  تغري بردي ، قدم لأل وعلق عليأل : محمد جسي  شمس الدل  ، دار الكتب  النجوم

، ولن ر : الحرب اي شعر المتنبي ، محمود جس  عبد ربأل ، دار الشروق ، جد  ،  3/4م، 2221 -2324العلمية ، 

 22/ 2م، 2252 -2422، 2ط
 .34-31/ 1دلواد أبي الطيب :   (4 
 .30/ 1المصدر نيسأل :   (3 
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مى عندئثثذ وتسثث، ببعضثثها وتثثرتب اراا القائمثثة علثثى االزدواج اليني،أو العبثث، سثثطور متطابقثثة الكلمثثاا

 . (2 ، أو المتوازلة أو المتعادلة، بالمتطابقة

 قول المتنبي:  :ام  التوازي بالتضاد زي اي القصيد  بأشكالأل المختلية،اوقد جضر التو

تَع بَد  َوالعَب ُد َمع بُودُ  َصاَر الَخِصية إَماَم اآلبِِقيَم بَِها     فالُحرة ُمس 
 1) 

ث؛ الي ثة  أل علثى تثواز تركيبثياشتمال  ل هر لنا م  خالل الشطر الثاني  ل  العبثد[، ولي ثة تقابث [ر  الح 

ث، اا موسيقي  هذأل البنية المتضاد  تضيي على القصيد  إلقاعً   مستعبد[ تقابل  معبود[، ل لقود المتلقثي إلثى تأم 

ال نثثأل  ؛ اإ/ العبثد / معبثود[ .ولعضثد تثوالي الجنثثاس هثذا المعنثى  مسثثتعبدر اوجوال، وتغي ثثل اووضثا تبثد  

، ليمتاح هيئثة ججاجيثة مزدوجثة؛ ي إال بالتياعل م  فواهر أسلوبيةلمك  للتوازي أد لحقق ميعولأل الوفيي

 . (4 وجوازاا داللية استتمامية 

 مثة سثمعية تتنثاغم مث  إجسثاس الشثاعرأوجثد قي-، والتضاد، والجناس إد اعتماد النص على المقابلة

 بالحزد واوسى أمام اومر الحالي، وقرب المعنى أمام المتلقي.

 قول المتنبي: :وم  شواهد التوازي القائمة على التضاد

جودُ  ُت أنة النةاَس قَد  فُِقدوا      َوأنة ِمث َ( أبي البَي ضاِء َمو   (3 ول اََوهةم 

ثاستطا  الشاعر بتوفييأل ا  .ل جمث  بثي  الحثالي  المتضثاد  صثور  ت م  لتوازي القثائم علثى التضثاد رس 

 ا اي التركيب. ا والتحامً وانسجامً ،  اي التعبيروتضيف الضدلة جمااًل 

أد النثاس قثد اقثدوا /  ل المتضثاداا وتقاب  ، الناتج ع  تماثل التركيب النحوي إد التوازي الصوتي  

لدعم الموسيقى الداخلية، ول ثر اي النيس، ولشدها ولقودها إلى اإلجسثاس  [وأد مثل أبي البيضاء موجود

ولعثل اثي هثذا اوسثلوب مث   ،جتى وصل اومر إلى اقداد جمي  الناس، ولم لبق إال كثااور م المتنبي؛بتوه  

سثيما وقثد جثاء  وء المعاملثة التثي لقيهثا مث  كثااور؛التعبير ع  االستغراب والذهول الذي أصثابأل نتيجثة سث

؛ اضثد بثي  اوسثلوبي  ميارقثة دالليثةلقد أوجد هذا التع .التعضيد لهذا المعنى م  أد كنى عنأل بأبي البيضاء

  وإقناعا. واق تعبير جعلها أكثر جمااًل 

بغية تحقيق الهثدف الثذي لتمثثل اثي بنثاء ؛ بالغيةً  أال ترى أد الشاعر هنا قد استثمر وسائل وتقنياا  

 ة ؟!قاا إقناعية بأبعاد تداوليعال

 وذلك اي قولأل: ؛واي موض  آخر لرتكز الشاعر على توازي الميرداا

ُمهُ البِيُض أم  آبَ  َوَد الَمخِصية مكُرَمةً      أقَو  يــــَمم  َعلةَم األس   دُ ـــــاؤهُ الِصة

ـــاِس داِميَ ـــــأم  أُذ نُ  َو بالِفل َسيِم َمر  ـــــهُ في يَـــِد النةخة ُرهُ َوه   (2 دودُ ةً      أم  قَد 

ليصثل بثالمتلقي إلثى االقتنثا  ببعثد أذنثأل/أم قثدرأل[؛ أم ماثل الصوتي بي  الميرداا  أقومأل/أم آباؤأل/الت

بهثذأل الصثية. واثي عثرض جميث   وداال قومأل وال آبثاؤأل، وال هثو لتصثي ؛صية الرجولة والكرم ع  كااور

 االحكم ورد م  دليلأل الذي لدعمأل.  ؛الوجوأل قو  إقناعية

د ايثأل الشثاعر ا قثد جثر  ا ججاجي ثا لغول  أد الخطاب الشعري بوصيأل نشاطً : لليت االنتباأل هناولعل مما 

ج اي إقنثا  المتلقثي مث  اوعثم وهنا تدر   أل،ر  د  وال جتى ق  ، اال قومأل وال آباؤأل؛ أل م  كل القيم اإللجابيةمهجو  

وكثأني بالشثاعر هنثا لكسثر كثل توقعثاا واجتمثاالا، قثد تصثرف الثذه   ا،جثر   م  ل ثوه  .. إلى مثا هثو أخثص 

                                  
 . 5م،  2222، 2البدل  والتوازي ، عبد الواجد جس  الشين ، مكتبة ومطبعة اإلشعا  الينية ، ط  (2 
 .31/ 1دلواد أبي الطيب :   (1 
، 2مقاربة تداولية ججاجية ، آلاا بنت جمد الخالدي، كنوز المعراة ، ط –أخالق الوزلرل  ، وبي جياد التوجيدي   (4 

 . 212م،  1010
 .33/ 1دلواد أبي الطيب :   (3 
 .31/ 1المصدر نيسأل :   (2 
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 وتشتتأل ع  الهدف المقصود. 

إد الثثنص اسثتعاد باإللقثثا  الثثداخلي والخثارجي، اثثي اختيثثارأل للبحثر والقاايثثة، واثثي : خ صدة القددول

القثارئ، وداعثأل تكرار اللي  أكثر م  مر ، وتقابل البنية التركيبيثة المتوازلثة بهثدف تأكيثد أاكثارأل للسثام  و

 لإلقرار بها. 

 المحور الثالث: حجاجية الستفهام: 

مثثا لحملثثأل مثث  طاقثثاا ججاجيثثة ل ؛جثثاجيلعثثد االسثثتيهام مثث  أهثثم الموجهثثاا اللغولثثة اثثي الثثنص الح  

عث  الثذي خثرج ، كيد مثا لعتقثدأل الشثاعر أو لتغييثرأل، االسث ال البالغثي اثي الثنصتوجأل المتلقي لتأعاطيية 

رهانيثة تثيثر المتلقثي نحثو ججثا ب، ولقثدم ج  معنى مجازي، ل دي وفائف تداولية إقناعيةمعناأل الحقيقي إلى 

، وأد وإنمثا المهثم هثو هجثاء شثخص لبغضثأل، إقنا  جمهور محدد مباشثر إلى ولم لهدف المتنبي طاب الخ

جثاج وهثذا هثو اليثرق بثي  الخطابثة التثي لكثود الح   على لساد ومسم  كل شخص مهما كاد، لجعل سيرتأل

 هداأل التخييل بالدرجة اوولى . ؛ اوالشعر الذي لكود ضمني  ، مقصودا لذاتأل ايها

 ؛أهميثة بالغيثة كبيثر لثأل عنثد بيرلمثاد  ا ؛يثةوقد نال االستيهام أهميثة كبيثر  اثي الن رلثاا الحجاج

ا جثول وجثثود هثثذا الموضثثو ، كمثثا أد لتوقثث  أد ثمثثة اتياقًثث؛ ا منثثألا مثثا. وانطالقًثاالسث ال ليتثثرض موضثثوعً 

 .  (2 التأكيد على هذا االتياق الضمني  ابة ع  س ال ما تعنياإلج

ي  إلثى المقصثود، وداعهثم إلثثى ااالسثتيهام إذد لمثنج الكثالم قثو  ججاجيثة؛ ونثأل وسثيلة لجثذب المتلق ث

: لجملثة مث  صثي الثنص  اممثا لسثتليت االنتبثاأل جشثد   ؛وهثذا مثا أوردأل المتنبثي اثي قصثيدتأل .العمل بموجبأل

الثذي ال لحتثاج إلثى إجابثة مث  المتلقثي، وإنمثا إلثى وعيثأل ولق تثأل ، اوسثلوب اإلنشثائي-اإلنكارياالستيهام 

 .الذي لييد النيي االستيهام؛واقتناعأل بما لقول الشاعر

أقوى داللة اي معنى النيثي؛ ود النيثي باالسثتيهام : أد النيي ع  طرلق االستيهام  ومما ل يك فيه

. اقثد جثاول (1 القائثل، واإلقثرار بثأل مث  المخاطثب  اكاد النيي مث  ؛النيي ب سبق إلىايأل معنى أد المخاط  

والتحذلر منثأل، وتقثدلم الحجثج التثي ت لثد صثحة ، ي كل مكرمة ع  كااوري  الشاعر باوسلوب االستيهامي ن 

ا قمثي  أد كثااورً : يم لثأل، والوصثول إلثى نتيجثة ميادهثاعدم التسثلوترا  درجة الوعي عند المتلقي  ب دعواأل،

لضثمني ، بينمثا االاتثراض اكثار ونيثيبالهجاء الساخر الالذ ، وأنأل ال لصلج للواللة. اإد فثاهر السث ال إن

 . ، وعدم الرضا بألوضرور  تغييرأل، لتجأل نحو الثور  على كااور

ديــــُد ؟!ــــدَت يا عيــــُد      بَما َمَضى أم  بأم  ـِة حــــاٍل ُعـــــعيــد  بأية   ٍر فيَك اج 

ـيــــ  ُد ؟!ـــا َهــــمٌّ َواَسهيــــر  في ُ ؤوِسُكما      أم  فــــي ُ ؤوِسُكمَ ــــا َساقِيَيَّ أَخم 

ــــَرة  أنَا ُ ني      َهِ ي الُمــــداُم َول َه ي األَ اِريُد ؟! ؟!أَصخ   َمــا لــي ل اَُحرةِ

َجبُ ـــم ن يَا َوأع  ُســـوُد ؟!ـــــــــا أنَا يــهُ      أني بمَ ــــــــاذا لَقيُت مَم الدة  اٍك ِمن ـــهُ َمح 

ِء َسيةَدهُ      أو  خَ ــا ا تَ ـــــــأُ لةمَ  ِهيـــــــــــُد ؟!ــانَ ـــاَل َعبُد السةو   هُ فَلَهُ في مصَر اَم 

ُمـــهُ البِي َوَد الَمخِصية مكُرَمةً      أقَو  يــــــُد ؟!اؤهُ ــــُض أم  آبَــــَمم  َعلةَم األس   الِصة

يةُ السةودُ َوذاَك أنة الفُُحوَل البِيَض عاِجــــَزة       عِم الجَ   (4 ميِ( فَكيَف الِخص 

نلح  أد النص استثمر أسلوب االستيهام اي أول القصيد  ووسطها ونهالتها؛ مما شكل فاهر  الاتة 

وكثثرر أدا   ،لتأمثثل والتجثثاوب والتياعثثلودعوتثثأل إلثثى ا، لهثثا جثثذب انتبثثاأل المتلقثثيا مثث  خالاثثي الثثنص، لتغي ثث

                                  
ة ، ضم  كتاب الحجاج ميهومأل ميهوم الحجاج عند بيرلماد وتطورأل اي البالغة المعاصر  ، محمد سالم اومي  الطلب  (2 

 . 2/202م، 1020، 2ومجاالتأل دراساا ن رلة وتطبيقية اي البالغة الجدلد  ، عالم الكتب الحدل  ، إربد، ط
 . 140المعجز  الكبرى للقرآد ، محمد أبو زهر  ، دار اليكر العربي ، د.ط، ط.ا ،    (1 
 .  31-42/ 1دلواد أبي الطيب المتنبي :   (4 
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 .(2 ى نيسأل لوجي بثقل ما لراأل الشاعر عل، ا ثقياًل لـ   كونها جراً  ؛االستيهام الهمز 

 ، نتيجة سوء معاملة كااورلأل؛  م ما آل إليأل جالأل، وع  قل ما أصابألاالشاعر م  مطل  اوبياا لرسم ث  

ــر  في ُ ؤوِسُكما ؟!      أم  فـ....  ـــي ُ ؤوِسُكَما َهــــمٌّ َواَسهيُد ؟!.. أَخم 

ــــَرة  أنَا، َمـا ل ُ ني      َهِ ي المُ  ي لأَصخ   داُم َول َه ي األَ اِريُد ؟!اَُحرةِ

االشاعر  ؛ق واالنيعال والتسليم بسوء كااورايي أسلوب االستيهام قو  ججاجية راعت درجة التصدل

التثي ال تشثعر وال ، جتى أصبج كالصخر  الصماء والذهولود والصالبة وعدم الشعور صار ايأل م  الجم

. ولعل اي تكثيثف أسثاليب االسثتيهام وتتابعهثا مثا وال النساء الحساد تجذبأل، م تعد الخمر ت ثر ايألال ،تحس  

، التي واالقتنا  بخصال كااور السيئة،  للحوار والحجاجلمنج النص أبعادا إقناعية؛ ونأل اتج للمتلقي مجااًل 

 والسخرلة منأل.    ، بألم والتهك  ، بتعاد عنأل، ورميأل بأقسى العبارااالشاعر إلى اداعت ال

االنثداء  حقيق المقاصد الحجاجيثة اثي الخطثاب،لت؛ ليب البالغية م  أسلوب االستيهاموتتعاضد اوسا

علثى لسثاد -إذ النثداء ؛ ل العقثولوتقب  ، وإلقاف النيوس، لسهم اي ليت االنتباأل [ي  ي  لا ساق    ، لاعيد[اي قولأل: 

ثاومر والنهثي واالسثتيهام، وكأنثأل ل  -اغالبً - لصحب -بسيوني ايود  لثنيس ولهيئهثا لتلقثي تلثك اوسثاليب،د اع 

اثإذا مثا جثاء بعثدأل اومثر أو  ولليثت الثذه ، ولنبثأل المشثاعر،، تتقوى بثأل؛ ود النثداء لثوق  الثنيسولذا اهي 

 وذهثث   ، وا    جيثث  تتلقثثاأل بحثثس   ، ايقثث  منهثثا موقثث  اإلصثثابة ؛ ثثةً ق  ل   ا مهيثثأ ً النهثثي أو االسثثتيهام صثثادف نيًسثث

 . (1  منتبأل  

ت االنتبثاأل إلثى مثا م  الداللة ما قد لحقق مقصثد الشثاعر اثي ليث أنا[ أصخر ٌ كما أد وسلوب القصر 

أي: ال ني هثذي المثدام وال هثذي اوغارلثد[؛ ال تحركأد لنا أد نلح  دقة التقسيم اي   كما وصل إليأل جالأل،

؛ الشثك أنثأل لسثعى لشاعر باالنهيار والضيا  والتمثزقوهنا لدرك المتأمل مدى شعور ا !هذأل وال تلك ألبتة

 استمالة المتلقي والتأثير ايأل. إلى 

 مدخاًل  رد الجميل[ ع  االغتيال/الخيانة/العجز كما أد النص اتخذ م  المعاني الذميمة اي المجتم  

 : أساًسا للحجاج

 ..................... ؟! ؟!  أو خانَهُ  هُ دَ لسوء سية ا ما ا تال عبدُ أ لة 

ُمـــ َوَد الَمخِصية مكُرَمةً      أقَو  يــــــُد ؟!ــهُ البِيُض أم  آبَـــــَمم  َعلةَم األس   اؤهُ الِصة

يةُ السةوُد؟!  َوذاَك أنة الفُُحوَل البِيَض عاِجــــَزة       عِم الَجميِ( فَكيَف الِخص 

تصثغير شثأنأل وتقبثيج إلثى ر  لكثااور، وسثعى اي هذأل اوبياا اي رسثم صثور  مني ث لقد أوغل النص  

على جد تعبير اب  رشثيق القيروانثي؛ جيث  ، ااعتمد على النواجي المعنولة، وهذا أقوى اي الهجاء ؛أاعالأل

ث ،ب مث  بعضثها مث  بعثضومثا ترك ث، أد لسلب اإلنساد اليضائل النيسيةأجود ما اي الهجاء :  قال مثا  ااأم 

 . (4 ة لبت  ا أال لراأل هجوً  وقدامة   ،لقة الجسمية م  المعالب االهجاء بأل دود ما تقدمكاد اي الخ  

وهثذأل الغثزار   هثو خثائ ، بخيثل، جقيثر، دنثئ ..إلثن،ا ؛على سثوء كثااور ةً ا دال  ججً ج  لقد م االستيهام ا

وكثثأني  إلثثى تسثثليم المتلقثثي ،ا سثثعيً  ؛، وذكثثر الصثثياا الذميمثثة اثثي الثثنصوكثثثر  تكثثرار اوسثثاليب البالغيثثة

لثذا  ؛وأنأل لحاججأل وال ل م  بصحة آرائأل، م أنأل م  كااورلتوه  ، اعر هنا لتوجأل إلى جمهور ااتراضيبالش

ليسثتثمرها إقناعثا وإمتاعثا، ليسثترعي ن ثر المخاطثب ؛ وللجأ إلى المكوناا البالغية، ر الشاعر ولعيدلكر  

   والقبول. درجة الخضوعأل إلى بل ولطو  ؛ ولشد انتباهأل 

                                  
دراسة ن رلة تحليلية ، جميلة خلف الشاماني ، دار االنتشار العربي ،  –غة االستيهام اي شعر محمود عارف بال  (2 

 . 121م، 1022هـ 2341، 2بيروا لبناد ، ط
 . 322،   4علم المعاني، بسيوني ايود، م سسة المختار للنشر والتوزل ، القاهر ، ط  (1 
أل ، اب  رشيق القيرواني ، تحقيق محمد محيي الدل  عبد الحميد ، مطبعة السعاد  ، العمد  اي محاس  الشعر وأدبأل ونقد  (4 

 . 253/ 1م، 2222، 1مصر ، ط
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بثل لمثا لحملثأل ؛ كار الممثزوج بثاللوم والتوجث  احسثباالستيهام إلبراز النيي واإلنف وف   لم ل  النص  ا

ااالاتراضثاا الضثمنية اثي بعثض اوسثئلة هثي التثي تجعثل مث  ح بهثا  م  قو  ججاجيثة ضثمنية لثم لصثر  

ا ضثمني   بل تقثر  ؛ ك االاتراضاام بتلتسل  البد أد -مهما كاد نوعها-ود ألة إجابة  ؛اا ججاجي  االستيهام أسلوبً 

 . (2 بصحتها  

دعم اوسلوب البالغي  االستيهام(؛ بمثا لثدا  البرهنثة الحجاجيثة، وهنثا وقد استثمر النص اللود اي 

؛ إذ وخطثاب الكراهيثة، البغثيض، والعنصثرلةقد عمل على تكرلس مبثدأ التمييثز العرقثي نلح  أد المتنبي 

  معثاني النثور اي جثي  أد اللثود اوبثيض بمثا لحملثأل مث ،(1 بالعتمة وال لمة شيلبما اللود اوسود  وفف

 : ي ف اي النص الشعري اي منحيي  متبالن ف   قد و   واإلشراق والضياء

 .ف عليها  اليحول البيض[اي داللتأل المباشر  المتعار  : األول

 واسثثتهزاءً  سثثخرلةً  البثثيض؟[،  أقومثثأل عثث  المعنثثى اوصثثلي  أبثثي البيضثثاء[ : اثثي العثثدولالثددانيو

 .بالمهجو  

لثداا  عث  أطروجثة المتنبثي ا ل موضثوعي  أضحت معثاداًل  أسود[ –جد أد ثنائية اللود  أبيض وهنا ن

ا السثثتراتيجية تبعًثث، ض العامثثة عليثثأل للثثثور  عليثثأل وخلعثثألوتحثثرل، واللثثة كثثااور التثثي قوامهثثا رد  اوسثثاس، 

لمشثاعر  ايثي تكثيثف االسثتيهام ومزجثأل بثاللود إثثار ٌ  والحجاجيثة،ة السخرلة والهجاء؛ لتحقيق مآربأل الينيث

 وجعلأل لشاطر الموقف ولقر بأجقية هجائأل.، المتلقي

نثاأل الحقيقثي إلثى النيثي عاي دالية المتنبي، وقد خرج ع  م ق لبدو أد االستيهام ركيز  أساسٌ مما سب

ثا عث  كثااور، واثالمتنبي لثم لكث  راضثيً ؛ واإلنكار، وال عجب اي ذلثك ياا الحميثد ، قثد نيثى عنثأل كثل الص 

 للتأثير على المتلقي.؛ استيهام(–نهي -نداءاواعال اإلنجازلة   وتعاضدا  

 المحور الرابع: حجاجية الستعارة:  

م  الوجوأل  االستعار  إجدى وسائل الحجاج البالغي اي الخطاب الشعري والنثري، وهي وجألٌ  عد  ت   

ى قثثيم صثد ججاجيثة وغالثثاا تأثيرلثة، لتعثثدى بهثا آثارهثا الزخرايثثة إلثالتثي لتوسثل بهثثا المثتكلم لتحقيثثق مقا

بثأل، وبقصثد اإنها   تدخل ضم  الوسائل اللغولة التي لسثتغلها المثتكلم بقصثد توجيثأل خطا ؛جمالية وإقناعية

، الرتباطهثا بمقاصثد المتكلمثي ؛ اواالستعار  الحجاجية هي النثو  اوكثثر انتشثارً  تحقيق أهدااأل الحجاجية،

 . (4 وبسياقاتهم التخاطبية والتواصلية 

اتثأل، جاج اي النص؛ لما لها م  أثثر كبيثر اثي تقرلثر المعنثى وإثباالستعار  م  أهم وسائل الح   ولعل  

وتتعاضثثد االسثثتعار  مثث  التقنيثثاا  وسثثياقاا تداوليثثة،  واثثق مقاصثثد محثثدد، والمبالغثثة ايثثأل بطرلقثثة مثثوجز 

 نص الحجاجي.البالغية الحجاجية اوخرى اي تشكيل ال

وقثد تنبثثأل العلمثاء منثثذ القثدم إلثثى الوفثائف التواصثثلية التثي تحققهثثا االسثتعار  واوهثثداف الحجاجيثثة، 

اثثإد سثثبيلها سثثبيل الكثثالم  ؛وأمثثا االسثثتعار : قثثول عبثثد القثثاهر الجرجثثاني:  والغالثثاا التأثيرلثثة. مثث  ذلثثك

اي  نٌ ن  عي دعوى لها س  ولد  ، اا صحيحً ا عقلي  وجدا قائلأل لثبت أمرً حذوف، اي أنك إذا رجعت إلى أصلأل الم

 . (3 العقل 

إلثثى اوبعثثاد التداوليثثة  ا، ونقلهثثا مثث  المعيارلثثة الكالسثثيكيةوأعطثثى بيرلمثثاد االسثثتعار  بعثثدا ججاجي ثث

                                  
 . 232م،  1022، 4الحجاج اي الشعر العربي بنيتأل وأساليبأل ، سامية الدرلدي ، عالم الكتب الحدل  ، إربد ، ط  (2 
، 1للتوس  اي الدالالا الثقااية والمعراية لأللواد ، لن ر : اللغة واللود، أجمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهر ، ط  (1 

 . 221م ،  2225
 . 202م،  1001هـ2311، 2اللغة والحجاج ، أبو بكر العزاوي ، العمد  اي الطب  ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  (4 
م، 2222هـ 2321، 2د القاهر الجرجاني ، قرأأل وعلق عليأل محمود محمد شاكر ، دار المدني ، طأسرار البالغة ، عب  (3 

 152   . 
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 . (2 الحجاجية

اإد اي النص الذي بي  ألدلنا وما جواأل م  قصدلة الم لف قد ؛ ا على هذا الميهوم الحجاجيوتأسيسً 

 أساًسثا إلقنثا  ها مثدخاًل وعثد  ، - المالبسثاا االجتماعيثة السثيئة اثي تلثك البيئثة: أعني-استثمر سياق الحال 

يئة اي إلصاق ما وجدأل م  صياا سا منأل إلى سعيً ؛ اا تأثيرل  ف المكوناا االستعارلة توفييً اوف   المخاطب،

، ي إلثثى إبثثراز صثثياا المهجثثو القبيحثثةإذ قثثد سثثعى الثثنص اثثي بنائثثأل التخييلثث ؛العصثثر بثثالمهجو كثثااورذلثثك 

 ا منأل م  جهة أخرى. وتنييرً ، تقليال م  شأنأل م  جهة ؛ -كما لراها الشاعر-وعيوبأل الجسدلة والنيسية 

منتزعة م    بصور محسوسة ل بأل النص م  تقرلب للمعاني المجردولعل ايما نوردأل اآلد مما توس  

وقدرتها اإلقناعية اي التثأثير أكثثر ، ا بياعلية اليكر  المحسوسةإدراكً  ؛والحيواد، وصياتهما نساد،عالم اإل

تتعاضثد ليصثل ، بحجثج اسثتعارلة وأشد م  اليكر  المباشر  الخالية م  التصولر والخيال. اقد جثاء الثنص  

 ميادها: عدم أهلية كااور للواللة.  التير  االستعارلة الحجاجية الكبرى، المتلقي إلى اليك

 : اي ما لأتيوإليك نماذج نوردها 

 : نسانعالم اإل-أ

 :  (1 م  ذلك قولأل ،لي ثر اي المتلقي ؛لشخص الشاعر اومور العقلية والمعنولة    

ُت نَفًســـام  ــودُ ـــــا ُعــــــِدِه ِمـــم  نَت نِهَ ـــــَوفـــي يَـــ إلة مم نفوِسِهُم      ــا يَقبُض الَمو 

 ودُ دُ ع  مَ  وانِ س  ول النةِ  جالِ ي الرةِ ل فِ      قٍ ــتِ فَ ن  مُ  مِ ــــــــط  البَ  اءِ ــ وِ  وٍ ــخ  رِ  (ةِ ــ ُ  م  ـــــــمِ 

بثدو ايهثا قثدر  الشثاعر اثي ، تر ا وقومثأل بصثور ججاجيثة مني ثلصور المتنبي اي هذأل اوبياا كااورً 

أثير م  المعنى المباشر؛ ونها وإذا تأملنا هذأل الصور اإنا سنجدها أقوى اي التعبير والت تصولر والتعبير،ال

جعلثأل وت، لثة المتلقثي  مخي   تقوم بكسر جاجز اللغة، عبر جعلها تعبر ع  قضالا غير مألواة اإلسناد. اتوس    

 .(4 ية لدلأل وإثار  جانب الحساس، م  خالل اإلقنا ؛ ااعال اي العملية اإلبداعية

ل لينتقث؛ بالغة اي التقليل م  شأد كااور، وإلصال هذا اومر إلثى المتلقثيوتهدف هذأل الصور إلى الم

؛ وعثدم السثكود، والثدعو  إلثى التمثرد، التحرلض علثى كثااور:  وهو؛ إلى الكالم الضمني المسكوا عنأل

 . (3 بطرلقة مباشر  

؛ نثد الشثعراءجثدا عو  ، صور  متداولثةبتشخيص الموا، وهذأل ولوفف الشاعر االستعار  المكنية 

 : (2 م  مثل قولهم

 ه روحُ ـــجسداً ما في    ــــرُء يوًماسيصيُر الم

ٍ   َعـلَـُم الَموِت يلُـــوحُ ــَم َعينَي  ـــبي  ِ(ة حية

 والـ     ــَموُت يَغُدو ويَروحُ  ُ لٌّنا في  فلةٍ 

وهثذا لها بثالعود، تناو  محاولة ومباشر ً،  باولديس اوشياء القذر  لم   : ت جن بومما ورد عند الشعراء

ي   ينثا لألشثياء توق  اإد    ،لقذارتهم؛ موا لقبض أرواح كااور وقومأل بعوداإلبدا  اي جعل ال ؛ لك   أمٌر ا ط ر 

بثل شثائعة، إال أد إسثنادها إلثى المثوا بطرلثق  ؛النتنة باستعمال العود اي تحرلكها، ليست صثور  مبتكثر ً 

                                  
 .324م،   1002لن ر : االستعار  اي محطاا لونانية وعربية وغربية ، محمد الولي ، مطبعة الكرامة ، الرباط ،   (2 
 .31/ 1دلواد أبي الطيب المتنبي :   (1 
 . 53م،   1020،  2شعر الخوارج دراسة أسلوبية ، جاسم محمد الصميدعي ، دار دجلة ، عماد اوردد ، ط  (4 
-202م،   2222، 1للتوس  اي هذا الموضو  لن ر : اي عالم المتنبي ، عبد العزلز الدسوقي ، دار الشروق د ط (3 

، دار الزماد للطباعة والنشر والتوزل  ،  دراسة ، نوزاد شكر الميراني–، وصور  العدو اي شعر المتنبي 220

 . 20-32م،   1020، 2ط
 . 225م،   2221ـ2301دلواد أبي العتاهية ، دار بيروا للطباعة والنشر ،  (2 
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هثذا التصثولر تقرلثب واثي  اهثو ممثا تنيثر منثأل الثنيس وتعااثأل، .(2 مكنية هو مصثدر طرااتهثا ستعار  الاال

؛ اثثإد قومثثأل لمتثازود بالثثدناء  والقثثذار (وكثثااور :    اثثي إقنثثا  المتلقثثي  مث  قولثثأل، وهثثو أبلثللمعنثى المثثراد

 : جيم الحجاولمك  تمثيل ذلك اي السل   .(1 ا م  اوقوال العادلة اوقوال االستعارلة أعلى ججاجً  

 

 والتحرلض عليأل، : تأكيد سوء كااور النتيجة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ التعبير المجازي ما يقبض الموت أرواحهم إل بعود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعبير الحقيقي  افور وقومه يتصفون بالدناءة

لحملأل م  معاني التأكيد والتقرلر، االتصولر لما  ا؛ا وإقناعً أكثر تأثيرً  االتعبير الذي استعملأل الشاعر

،  النيثثي وجثثاءا االسثثتعار  اثثي سثثياق القصثثر ،وإنمثثا وداء أغثثراض لتطلبهثثا السثثياق، لثثم لثثأا للزخراثثة

 اقثثد تثثآزرا الوسثثائل البالغيثثة وداء المقصثثود شثثاعر إثباتثثأل،؛ لتأكيثثد إقنثثا  المتلقثثي بمثثا أراد الواالسثثتثناء(

ور  مث  نتنهثا[ علثى المبتثدأ ، وتقثدلم الجثار والمجثرا مث  نيوسثهم[نيسً :  االتعميم اي قولأل؛ حقيق الهدفوت

 .  والحقار ، إقنا  القارئ بالخسة والدناء إلى  كل ذلك ل دي ؛ عود[

وأولبرلخت ، على جد تعبير بيرلماد؛ لة م  وجوأل اإلقنا والسخر-ثم وردا صور  ساخر  للمهجو  

 .(4 تيتيكا

لكتف ، وهنا المتنبي لم و اومر الذي لرلد إلصالأل الساخروللسخرلة قدر  كبير  اي جذب المتلقي نح

-اي ن ري-أفهرا ، المتلقي ولجذبأل بصو  أخرى ساخر  ، وإنما لليت انتباألبالصور  االستعارلة اوولى

 مهار  الشاعر اي التصولر ودقتأل. 

قيثة والجسثدلة، ل المتلقي على التسليم بسوء كااور الخلولبدأ اي تعداد أوصاف كااور الجسدلة؛ لحم

 : ايبدأ بـقولأل

د و المشدود ولكنأل لعثاواالرخو ه  واختيار  الرخاو ( لغرض   أي: رخاو  بطونهم، م  كل رخو[؛ 

، ولكثنهم ال اثي أجثوااهموالسثيطر  علثى مثا ، اثإنهم لحثاولود شثد بطثونهم ؛االنحالل، وهكذا هث الء العبيثد

 .(3   لستطيعود

كاء إ لكاء كل  س ي ر أ و خي  ل ش د  :  والوكاء وكاء البط [.  عاء،وقد أ وك يت أل بالو  قاء أ و الو  إ ذا : بأل ا م  الس  

كاء  ت  د  شد   بثة  وغيرهثا: أل ... الو  بثاط الق ر  بثاط شثد بالر.شثبأل الثبط  بالقربثة التثي ت  (2 بثأل رأ س ثها   الثذي ل شثد  ، ر 

وكثاء وأسثند الاء( على سبيل االستعار  المكنيثة، لأل بشيء م  لوازمأل  الوكشبأل بأل ورمز جذف الم ونحوأل،

واثي  اثي امثتالء بطثونهم وبشثاعة م هثرهم،والمبالغثة ، أذهثاد المتلقثي ؛ لتقرلثب الصثور  إلثى إلى البط 

 التعبير باالستعار  المكنية دعو  للمتلقي إلعمال عقلأل ورسم الصور  وتخيلها. 

 ؟ اختار المتنبي صورة )و اء البطم(: لماذا وهنا لرد الس ال

                                  
 . 222المتنبي اي معيار النقد البالغي ،     (2 
 . 201م،  1002،  1لبناد، ط –اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، م سسة الرجاب الحدلثة، بيروا   (1 
 4)PERELMAN Chaïm et OLBRECHTSTYTECA Lucie.1983 : Traité de 

l’argumentation – La nouvelle rhétorique. Bruxelles : Université de 

Bruxelles.P280.    نقال ع  : السخرلة اي النثر اوندلسي رسالة التواب  والزواب  الب  شهيد اوندلسي–

،   1022اصف ، رسالة دكتوراأل بكلية اآلداب واللغاا بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، أنموذجا، خضر  ن

212 . 
، 2عماد، ط –المتنبي اي معيار النقد البالغي، عبد الهادي خضير الحطاب، دار صياء للنشر والتوزل    (3 

 . 221م،   1022هـ2342
 . 22/302لساد العرب ، ماد    وك ى ( ،   (2 
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لقثثوم بثثأداء ، ا المحمثثود  للرجثثل أنثثأل ضثثامر الثثبط مثثا عثثرف عنثثد العثثرب مثث  الصثثيا: ل  والجددواب

  كبير البط .  كسواًل وليس خاماًل واجباتأل، 

 ثم أضاف وصيا آخرا بقولأل: 

ث .(2  لكثر  لحمأل، كأنثأل قثد انيتثق وانشثق   :  الموس ؛أيق[؛ منيت  ن هم تكثاد جلثودهم م  اهثم مث  شثد  س 

 .تتمزق

 : وال رجااًل  جي  ال لعدهم نساءً ؛ بهم خرلةً وس   ا واستهزاءً قبحً  ولختم البيت بصية أشد  

التي ال تنتمثي إلثى ، ولك أد تتخيل صورتهم البشعة المشوهة   ال اي الرجال وال النسواد معدود[ .

 . أي جنس

ث ، لصثقت بثأل، وهثذأل الصثياا ججثجوأ  ، كثااورٌ ر بثأل و   ونلح  كثر  الصياا والصور القبيحة التي ص 

ول هر البعد الحجاجي لتلك الصور السثاخر  اثي  تنبي م  عدم أهلية كااور للواللة،ت كد ما لرمي إليأل الم

 أنها رسمت قذار  كااور بصور  مبالغة تنير منها النيس. 

  ، لقول:  ولستمر المتنبي اي الهجاء المرلر لكااور ايلجأ إلى تصولر المهجو بالمرأ  

 (1 ؤودُ ف  مَ  مِ ي  العَ  يمُ خِ سَ  تضام  س  مُ لَ  هُ رُ بةِ دَ ى اُ بلَ حُ  رًءاأََمةً ام   إنَّ 

إد االستعانة بأوصاف المرأ  لعي  الشاعر اثي تقرلثب اكرتثأل للقثارئ، وسثرعة تمثلهثا واسثتيعابها، 

 جعثل اوسثود  لقثول الواجثدي:   ر بطنثأل،ب ثلك  ؛ ا امثرأ  جبلثىاقد جعل المتنبي هنا كااورً  ،واالقتنا  بيحواها

لقثول: ؛ وهثذا تعثرلض بثاب  سثيدأل لقة الخصثياد،وكذا خ   أل جبلى؛ لع م بطنأل،ل  وجع  لعدمأل آلة الرجال،؛ ةً م  أ  

واستعمل االستعار  ججةً؛  ،(4 ال عقل لأل  ، م  هذأل صيتأل اهو مضيم مصاب القلبالذي صار تدبيرأل إلى 

ونثأل لحمثل صثياا تخثتص  ؛ اثي ن ثر الشثاعرلثيس رجثاًل  اكثااورٌ  ،لما تحملها م  قو  اسثتداللية ججاجيثة

لثالم ، واصثلج للمعثالي. وأكثد المعنثى بثـ  إد لال، بالنساء، وم  كاد هذا جالثأل اإنثأل ضثعيف العثزم والهمثة 

 ، زلاد  اي إقنا  القارئ بعدم أهلية كااور للواللة.  لمستضام سخي  العي  مي ود[

كثااور اثي اوبيثاا السثثابقة إال اثي تصثغيرأل  كثوليير(، وبنثثى ونالجث  أد الشثاعر لثم لصثرح باسثثم 

ثثر قثدر  علثى جثذب ولعل هذا اوسلوب الذي لجأ إليأل الشاعر أك ب كالمأل على التعرلض ال التصرلج،لأغ

 قول الشاعر. ا لوتصدلقً  التي تزلدأل قناعةً ، ي الخييةوالبح  ع  المعانالمتلقي، وداعأل إلى إعمال الذه ، 

 الحيوان:عالم -ب

إليهثا الشثاعر للبثوح بمثا اثي  للجثأ، ا تعبيرلثةرمثوزً  عالم الحيثواد ملثيء بالمعثاني والثدالالا، ولعثد  

 م  ذلك قول الشاعر:  نيسأل، وما لرلد إلصالأل للقارئ

َم َوما اَفنى العَنَاقيدُ      نَاَمت  نََواِطيُر ِمصٍر َعم  ثَعَاِلبِها  (3 فَقَد  بَِشم 

  جقيقة كااور للمتلقثي، ولحثذرأل مث  عثدم الغيلثة عث  تصثرااتأل، وأنثأل ال لصثلج لرلد المتنبي أد لبي

ولتكثود ، ليقثرب الصثور ؛ عثد عنثأل وهجائثأل، ايوفثف االسثتعار للواللة، وأد الشاعر على صواب اثي الب  

 .إقنا  المتلقي ؛ وذلك أدعى إلىجاضر  اي الذه 

غيلة مث  جارسثها، وأكلثت وشثبعت. اقثد م اي ورسم الشاعر صور  كاملة للثعالب التي سرقت الكر  

رف عنهثا مث  الثدهاء والمكثر والحيلثة، اقثد قالثت واختثار  الثعالثب(؛ لمثا ع ث ا وقومثأل بالثعالثب،شبأل كااورً 

                                  
 . 31/ 1دلواد أبي الطيب :   (2 
 . 32/ 1السابق :   (1 
 . 105/ 4شرح دلواد المتنبي ، أبو الحس  علي ب  أجمد الواجدي ، شركة القدس للنشر والتوزل  ، القاهر  ،   (4 
 . 34/ 1دلواد أبي الطيب المتنبي:   (3 
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ثثل  ، اسثتعار لكثااور  تحثذلر مث  الخثدا  وال لثماالمتنبي جينما أراد التنبيأل وال .(2   ثعلبم   العرب: أروغ   م 

، وأسثهم ا شثارك اثي بنثاء الثنصفيثت توفييًثااالستعار  و   إلى  الثعلب(،    كااور(، وعدل ع  ليالثعلب

 . اي توجيهأل الحجاجي

ااولياف التي استعملت اي غير  ؛قنا  ال توجد اي التعبير الحقيقيواي التعبير المجازي قو  تأثير وإ

وجثاءا  مقصود ، وجققت أهدااا ججاجية، ثعالبها( أدا معاني عد  –نواطير  –موضعها الحقيقي  نامت 

وكل عنصر م  عناصر الصور  لها ما لقابلها اي الطرف  جًجا ت كد ما لرمي إليأل ولقصدأل،هذأل اولياف ج  

 . (1 -على جد تعبير محمد الولي -؛ لتحقيق الغرض اآلخر

وما لحملأل م  معنى واقعي اي ن ر المتنبي، ولشترك مث  غيثرأل مث  اواعثال  نامت[، ل قولأل: وتأم  

 .صد اإلبالغ واإلقنا  والتحذلر، وليت االنتباألتق التي

المتلقثثي إلثثى  ليثثدا  ؛وقثثد جثثاء رمثثز الثعلثثب والكلثثب وغيثثرأل مثث  الحيوانثثاا ججثثة اسثثتعملها الشثثاعر

تتعاضثد مث  ، واجتثوا كثل ججثة علثى داللثة إقناعيثةوليصل إلى المعنى المقصثود. اكتشاف داللة الرمز، 

  لتشكيل الداللة الكبرى.؛ غيرها م  الحجج

ك لقثثول الجرجثثاني صثثاجب واثثي ذلثث ،إد الصثثور اثثي القصثثيد  ال تهثثدف إلثثى اإلمتثثا  دود التثثأثير

نما وإ؛ لحلى اي الصدر بالجدال والمقالسةوال ، ةب إلى النيوس بالن ر والمحاج  ال لحب  الوساطة:  والشعر 

ا وال لكثود ا محكًمثنًثوقثد لكثود الشثيء متق ،ولقربثأل منهثا الرونثق والحثالو ، لعطيها عليأل القبول والطالو 

 .  (4 ا ا رشيقً ا وإد لم لك  لطييً ا وثيقً ، ولكود جيدً ا مقبواًل جلوً 

 : (3 قول المتنبي :وم  التصولر بالحيواناا

تَِر العَب ـَد إلة َوالعََصـا َمعَـهُ     إنة العَبيـــــــــَد ألن َجــــــاس  َمنَـــاِ يــــــدُ   ل اَش 

َسبُني  ُمودُ ما ُ نُت أح  َو َمح  يَا إلى َزَمٍم     يُِسيُء بي فيِه َعب د  َوه   أح 

اهو  ؛الرغم مما واجهأل وقاساأل اي زمانألا على ب الشاعر مما وصل إليأل جالأل، وأنأل ما زال جي  لتعج  

 وابتعد عنأل. ، أللذا هجا ؛الكذب والجحود والخدلعة م  كااورلم لر اي هذا الزماد سوى الغدر و

، وأد العبيثد ال لكثود التعامثل -كمثا لثرى الشثاعر-ولسعى النص الشعري إلى تقرلر نجاسثة كثااور 

 ؛وعلى ما اي هذا المنطق والتصور م  روح عنصرلة واعتداء بالنقاء العرقي المزعوم ،معهم إال بالعصا

 ال مثي للنهثي وقثد خثرج اليعثل الكال ،التارلن جاال بغير هذأل الصور س كل عبد كما وصف المتنبي، والي

ولما اي القصر  ،لتنبيأل، وأكد كالمأل بأسلوب القصر؛ لوثوقأل بألإلى التحذلر وا تشتر العبد إال والعصا معأل[

وهثذا التكثيثف أدعثى إلثى  اكيثد[،إد العبيثد ونجثاس منثم جاء بأسلوب تأكيد آخر   لمتلقي،م  زلاد  إقنا  ا

 ومقدمة لورودها. ، تمهيد لالستعار  [، والتسليم بأل. واي قولأل:  ونجاسٌ تصدلق المتلقي

ولثرى الثنص أنثأل  ،ولستعير لكااور لي   كلب(؛ لما لتطلبأل المقام هنا م  إلصاق عدم الوااء بكااور

وتكمثث  قثثو  االسثثتعار   ولثثم لحيثث  المعثثروف بينهمثا،، ثثثوق بكثااور، اقثثد أسثثاء إلثثى الشثاعرلنبغثي عثثدم الو

كمثا أد ممثا مثنج االسثتعار  قثو  ججاجيثة قولثأل:  وهثو محمثود[، لسيء بي ايأل كلب/ جاجية اي التقابل الح  

 وهثثو وتثثأخير المسثثند إليثثأل  كلثثب( وتنكيثثرأل، والتعقيثثب بجملثثة اسثثمية :  لسثثيء إلى(،ولثثم لقثثل  لسثثيء بثثي[

 اتعاضدا الصياغة م  االستعار  لتحقيق الغالاا التأثيرلة.  ؛محمود[

نها ال تقود المتلقثي إلثى الغثرض مباشثر ، خصوصية الصور  المجازلة تتجلى اي أثم أال ترى أد  

                                  
، 1مر الزمخشري ، دار الكتب العلمية ، بيروا ، طلن ر : المستقصى اي أمثال العرب ، أبو القاسم جاراللأل محمود ع  (2 

 . 232/ 2م، 2225
 م،   2221، (2مجلة عالماا، المغرب، العدد   بالغة الحجاج، محمد الولي،(1 
 . 200م،   2211، 3، طقاضي علي ب  عبد العزلز الجرجاني، دمشق، الالوساطة بي  المتنبي وخصومأل  (4 
 . 34/ 1: دلواد أبي الطيب المتنبي  (3 
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مثلما تيعل العباراا الحراية، وإنما تنحرف بأل ع  الغرض، وتحاورأل وتثداورأل بنثو  مث  التمولثأل. اتبثرز 

جتى تثير شوقأل واضولأل، ايقبثل المتلقثي علثى تأمثل الصثور   ؛ا م  المعنى، وتخيي عنأل جانبا آخرلأل جانبً 

 . (2  يي م  المعنى، ول هر الغرض كاماًل شف لأل الجانب الخالمجازلة واستنباطها. وعندئذ لنك

وأدا ،  ، اقثثد وردا االسثثتعار  التصثثرلحيةممثثا سثثبق لبثثدو تنثثو  االسثثتعار  الحجاجيثثة اثثي القصثثيد

وكثثاد لحضثثورها ميثثز ؛ لمثثا تحملثثأل مثث  عمثثق ، وجثثاءا االسثثتعار  المكنيثثة اثثي الثثنص.وفائيهثثا الحجاجيثثة

وكثااة، وما تتميز بأل م  اندماج المستعار منأل والمسثتعار لثأل، ولمثا تحتثاج إليثأل مث  إعمثال المتلقثي عقلثأل، 

كمثثا ل هثثر مثث  توفيثثف المتنبثثي  ور باإلجسثثاس الثثذي تنقلثثأل وتسثثتهداأل،والشثثع، والعمثثل بمثثا ترمثثي إليثثأل

 عراتأل. وم، سعة اطالعأل :للحيواناا وما تتصف بأل

 خاامة

باودواا والوسائل البالغية الحجاجية  إلى توضيج أد مقاربة قصيد  المتنبي  عيد[البح   هدف  لقد 

اإد ما نحر  على تأكيدأل ممثا ؛ عد التواصلي الحجاجي اي هذا النص، ولذاللكشف ع  الب لعطي إمكاناا  

إلى اليهم الشامل لمقاصد الخطثاب.  تقدم بيانأل هو أد توفيف الدرس البالغي الحجاجي لسهم اي الوصول

إلثثى غنثثى النصثثو  العربيثثة ؛ ممثثا لشثثير ر  اثثي توفيثثف روابثث  الثثنص الحجاجيثثةولعثثل المتنبثثي قثثد بثث

 ا الستكشاف جوانب اإلبدا  ايأل. ا خصبً ميدانً  ،ولجعل  داليتأل(التراثية

 نبرز أهمها اي النقاط التالية: ، وقد توصل البح  إلى نتائج

 ، وتطولعثألوللتثأثير عليثألليصل بالمتلقي إلثى االستسثالم التثام ؛ اوسلوبيةف النص الوجوأل كث   -2

 نحو ما هو بصددأل. 

بوصثيها -( كالتشثبيأل، واالسثتعار ، والكنالثة أسهمت الصور البالغيثة الموفيثة اثي القصثيد   -1

تعزلثز التياعثل بثي  منهثا  لبتغثىتحمل اي طياتها الحجج وقد تكود هذأل الصور جججا  دعائم

واالقتنا  بما سثعى الشثاعر ، توليدها لمشاعر الرضا والقبول وذلك بيضل ؛والمتلقيالمرسل 

 بسطأل م  أشكال ججج إقناعيأل وصيية. إلى 

والتثثي منهثثا مثثا هثثو تعجبثثي ومثثا هثثو إنكثثاري  االسثثتيهام،جثثوى الثثنص جملثثة مثث  أسثثاليب  -4

اب ولعثثل الغالثثة مثث  ذلثثك تحولثثل الخطثثاب الثثذي لسثثير اثثي اتجثثاأل واجثثد إلثثى خطثث وإشثثهاري،

وهثذا لثب  الموضو .جواري لستدعي ايها المخاطب السائل المخاطب المس ول ليشركأل اي 

 التحاجج. 

 والجمثثالي،اهتمثثام المتنبثثي بالقثثارئ الضثثمني ومحاورتثثأل خطابيثثا عبثثر اوسثثلوب الحجثثاجي  -3

 بينهما.وإلجاد تياعل نصي 

الترابطيثثة بثثي   أسثثهمت الثثرواب  اللغولثثة والوسثثائل البالغيثثة الحجاجيثثة اثثي إدراك العالقثثاا -2

بغية شحذ قرلحة المتلقثي والتثأثير ؛ ها بحجز بعضلأخذ بعض   ،اجاءا متالجمة ؛مل  أجزاء الك  

 اي وعيأل.  

، ام اي بنية النص الشعري، وتماسثكألكاد لإللقا  والوزد والقيم الصوتية أثر كبير اي اإلسه -1

 وانسجام بناأل وتراكيبأل. 

نثأل بطرلقثة تدرلجيثة تراتبيثة، كشثيت عث  مثدى ب الشاعر جججأل م  القوي إلى اوقثوى مرت   -5

النص الشعري هنثا مث   ار عليألعند دلكرو م  جهة، وع  مدى ما توم الحجاجي ااعلية السل  

 .ناها المتنبي اي عالقتأل م  كااورلهدف إلى ترسين وجهة الن ر التي تب، خطاب تياعلي

                                  
، 4الصور  الينية اي التراث النقدي البالغي عند العرب، جابر عصيور، المركز الثقااي العربي، لبناد، المغرب، ط  (2 

 .  411415م،   2221
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بثل مث   بغثرض محثدد؛ الينيثة مث  مجثرد تعلقهثاإد صياغة النص الشعري ال تكتسب قيمتهثا  -2

أد المتنبثثي كثثاد مثث   لباجثثثة مثث  خثثالل مدارسثثتها للقصثثيد اقثثد فهثثر ل ،صثثياغتها التواصثثلية

وإخراجها اي هيئة إقناعيثأل مث ثر . ،   تمرسوا بأساليب العرب البيانيةالمحاورل  اواذاذ الذل

لمثا اشثتمل عليثأل ؛ لن ر والبحث  والمقاربثة والمعالشثةلذا كاد النص الذي بي  ألدلنا جدلرا بثا

 وأبعاد تداولية اي خطابأل الحجاجي. ، م  خصائص بيانية اي لغتأل الشعرلة

ابليتها لقثراءاا وأخيرا... لعل البح  قد كشف م  خالل دراسة القصيد  وسياقها العام مدى ق -2

 م  من ور أوس . مستقبلية متعدد ، 

 المراجع العربية

 آلثاا بنثت جمثد الخالثدي، ة ججاجيثةبثة تداوليثمقار –، وبي جياد التوجيدي أخ ق الوزيريم ،

 م.1010، 2، طكنوز المعراة

 م. 2221، 2، طد، بيروا لبنا، الزمخشري، مكتبة لبناد ناشرودأساس الب  ة 

 توراأل جامعة اإلمثام محمثد ، رسالة دك، سليماد المنصوراألساليب اإلنشائية في ديوان المتنبي

 هـ .2314، الرلاض ، ب  سعود

  أ. د. دراسددة اداوليددة فددي اإلرسددالية اإليددهارية العربيددة –اسددتراايجية الخطدداب الحجدداجي ،

، العثدد أبحاث اي اللغة واودب الجزائري، جامعثة بسثكرأل، الجزائثر ،بلقاسم داة، مجلة المخبر

 م.1023العاشر ، 

 اط، الربثث، محمثثد الثثولي، مطبعثثة الكرامثثةالسددتعارة فددي محطددات يونانيددة وعربيددة و ربيددة ،

 م.1002

 العثدد التاسث  عشثر، 2، مثج 22، ماجثد الجعثاار ، جثذور، جالسته ل وأثره في بناء النص ،

 م.1002هـ2311

 دار المثدني ، قثرأأل وعلثق عليثأل محمثود محمثد شثاكر ،، عبثد القثاهر الجرجثانيأسرار الب  ة ،

 م.2222هـ 2321، 2ط

 م.2222، 2، طشعا  الينيةبة ومطبعة اإل، مكت، عبد الواجد جس  الشينالبديع والتوازي 

  جميلة خلف الشاماني، دار دراسة نظرية احليلية –ب  ة الستفهام في يعر محمود عارف ،

 م.1022هـ 2341، 2، طاالنتشار العربي، بيروا لبناد

 )2، ط، أجمثثثد قثثثادم، دار العراثثثاد اكثثثادلر، المغثثثربب  دددة الحجددداج بددديم التخييددد( والتددددلي  ،

 م. 1021

 م.2221، (2مجلة عالماا، المغرب، العدد   محمد الولي،، ب  ة الحجاج 

 م. 1000، 2، ط، جميل عبد المجيد، دار غرلب للطباعة والنشر، القاهر الب  ة والاصال 

 كليثة اآلداب والينثود ، محمثد العمثامياحلي( الخطاب السردي وجهة النظر والبعدد الحجداجي ،

، 2، طومسثثكيلياني للنشثثر والتوزلثث ، تثثونسبثثة، وجثثد  الدراسثثاا السثثردلة، واإلنسثثانياا بمنو

 م.1002

 ف اثثي الحجثثاج ، مثث  خثثالل   مصثثن، عبثثد اللثثأل صثثولألالحجدداج أطددره ومنطلقاادده واقنياادده– 

: أهم ن رلاا الحجاج اي التقاليد الغربية م  الخطابة الجدلد   ، لبيرلماد وتيتيكاأل ضم  كتاب

داب، منوبثثة، سلسثثلة آداب، ، إشثثراف جمثثادي صثثمود، منشثثوراا كليثثة اآلأرسثثطو إلثثى اليثثوم

 .م2222

  دراسددة اقابليددة مقارنددة –الحجدداج بدديم الدددرس الب  ددي العربددي والدددرس اللسدداني الغربددي ،
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قسثم  –، كليثة اآلداب واللغثاا سالة مقدمثة لنيثل شثهاد  الثدكتوراأل، رإعداد: نور الدل  بوزناشة

 . م1021-1022، عربياللغة واودب ال

 باترلثك شثارودو، ترجمثة : عدم  تداب نحدو المعندى والمبندىبالحجاج بيم النظرية واألسدلو ،

 م. 1002أجمد الودرني ، دار الكتاب الجدلد المتحد  ، بيروا ، 

 4، ط، سثامية الدرلثدي، عثالم الكتثب الحثدل ، إربثدالحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه ،

 م.1022

 لم جثاا  إعداد وتقثد، الجديدة رية واطبيقية في الب  ةالحجاج مفهومه ومجالاه دراسات نظ

 م. 1020، اوردد –علوي، عالم الكتب الحدل ، إربد 

 م. 2252 -2422، 2، ط، محمود جس  عبد ربأل، دار الشروق، جد الحرب في يعر المتنبي 

 االنتشثثار ، عبثثد الهثثادي فثثاار الشثثهري: مقاربددة اداوليددةالخطدداب الحجدداجي عنددد ابددم ايميددة ،

 م. 1024، 2لبناد ، ط –العربي بيروا 

 م.1002، أرسطو طاليس ، ترجمة قنيني ، إارلقيا الشرق ، الدار البيضاء ،  الخطابة 

 ديوان أبي الطيب المتنبي بشدرح أبدي البقداء العكبدري المسدمى بالتبيدان فدي يدرح الدديوان  ،

ضبطأل وصححأل ووض  اهارسأل مصطيى السقا وإبراهيم اوبيثاري وعبثد الحيثي  شثلبي ، دار 

 المعراة ، بيروا لبناد .

 2301 -م2221،روا للطباعة والنشر ، دار بي ديوان أبي العتاهية  . 

  خضثر  أنموذجا–السخرية في النثر األندلسي رسالة التوابع والزوابع لبم يهيد األندلسي ،

 .1022سالة دكتوراأل بكلية اآلداب واللغاا بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، ناصف ، ر

 أبو اليتج عثماد ب  جني ، د.ط، د.ا . سر صناعة اإلعراب ، 

 أبو الحسث  علثي بث  أجمثد الواجثدي ، شثركة القثدس للنشثر والتوزلث  ،  يرح ديوان المتنبي ،

 القاهر  . 

 2صثميدعي ، دار دجلثة ، عمثاد اوردد ، ط، جاسم محمثد ال يعر الخوارج دراسة أسلوبية  ،

 م.1020

 دراسة ، نوزاد شكر الميرانثي ، دار الزمثاد للطباعثة والنشثر  صورة العدو في يعر المتنبي ،

 م.1020، 2والتوزل  ، ط

  نوزاد شكر الميرانثي ، دار الزمثاد للطباعثة والنشثر دراسة –صورة العدو في يعر المتنبي ،

 م.1020، 2والتوزل  ، ط

 جثثابر عصثثيور، المركثثز الثقثثااي لصددورة الفنيددة فددي التددرا  النقدددي الب  ددي عنددد العددربا ،

 م.2221، 4العربي، لبناد، المغرب، ط

 4، بسيوني ايود، م سسة المختار للنشر والتوزل ، القاهر ، طعلم المعاني. 

 سثثعيد بحيثثري، الشثثركة المصثثرلة العالميثثة للنشثثر، علددم لغددة الددنص المفدداهيم والاجاهددات ،

 م.2225، 2لونجماد ، القاهر  ، ط

 اب  رشيق القيرواني ، تحقيق محمد محيي الدل  عبثد  العمدة في محاسم الشعر وأدبه ونقده ،

 م.2222، 1الحميد ، مطبعة السعاد  ، مصر ، ط

 أبثو هثالل العسثكري ، تحقيثق محمثد إبثراهيم ، دار العلثم والثقااثة ، مصثر ،  الفروق اللغوية ،

 د.ا .
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 م.2221، عبد الجبار البصري ، دار الش ود الثقااية العامة ، بغداد ،  الشعري فضاء البيت 

 م.2222، 1، عبد العزلز الدسوقي ، دار الشروق د ط في عالم المتنبي 

 عبد اللأل صولة ، مسكيلياني للنشثر والتوزلث  ، تثونس  في نظرية الحجاج دراسات واطبيقات ،

 .1022، 2، ط

  صثالج مثال عزلثز ، مجلثة التربيثة والعلثم ، المجلثد  )عيد( للمتنبيقراءة أسلوبية في قصيدة ،

 م.1002( ، 2( ، العدد  21 

 لبناد ، طبعة جدلد  ومنقحة . –، اب  من ور ، دار صادر ، بيروا  لسان العرب 

 طثثأل عبثثد الثثرجم  ، المركثثز الثقثثااي العربثثي ، الثثدار  اللسددان والميددزان أو التكددوثر العقلددي ،

 م.2222، 2ب ، طالبيضاء ـ المغر

 2، أبثثو بكثثر العثثزاوي ، العمثثد  اثثي الطبثث  ، الثثدار البيضثثاء ، المغثثرب ، ط اللغددة والحجدداج ،

 م. 1001هـ2311

 م .2225، 1، أجمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهر ، طاللغة واللون 

 دار صياء للنشثر والتوزلث   ، عبد الهادي خضير الحطاب ، المتنبي في معيار النقد الب  ي– 

 م. 1022 -2342، 2، طعماد

 )مجلثة عثالم اليكثر ،  مدخ( إلى الحجاج ) أف طون وأرسطو ويايم بيرلمدان ، محمدد الدولي ،

 م.1022الكولت ، دلسمبر 

 أبو القاسم جاراللأل محمود عمر الزمخشري ، دار الكتب العلمية  المستقصى في أمثال العرب ،

 م.2225، 1، بيروا ، ط

 محمد أبو زهر  ، دار اليكر العربي ، د.ط، ط.ا  المعجزة الكبرى للقرآن ،. 

 اب  اارس ، تحقيق شهاب الدل  أبو عمرو ، دار اليكر للطباعثة والنشثر  معجم مقاييس اللغة ،

 والتوزل  ، بيروا لبناد ، د.ا. 

 محمثد سثثالم اومثثي  الطلبثثة ،  مفهدوم الحجدداج عنددد بيرلمددان واطدوره فددي الب  ددة المعاصددرة ،

ضم  كتاب الحجاج ميهومأل ومجاالتثأل دراسثاا ن رلثة وتطبيقيثة اثي البالغثة الجدلثد  ، عثالم 

 م. 1020، 2الكتب الحدل  ، إربد، ط

 عبثثد القثثادر عبثثد الجليثثل ، دار صثثياء للنشثثر  المقدداطع الصددواية وموسدديقى الشددعر العربددي ،

 م. 2222، 2والتوزل  ، عماد اوردد ، ط

 ابث  تغثري بثردي ، قثدم لثأل وعلثق عليثأل : محمثد  النجوم الزاهدرة فدي ملدوك مصدر والقداهرة ،

 م. 2221 -2324جسي  شمس الدل  ، دار الكتب العلمية ، 

 2م، مثج 1001هثـ 2311، محمد العبد ، مجلة جذور ، السعودلة ،  النص الحجاجي العربي  ،

 .  12ج 

 الحسثي  بنثو هاشثم ، ضثم  كتثاب  ليد( الخطدابنظرية الحجاج عند ياييم بيرلمان وآفاق اح ،

البالغة والخطاب إعداد وتنسيق : د. محمد مشبال ، منشوراا االختالف ، منشثوراا ضثياف 

 م.1023، 2، ط

 جبيثثب مونسثثي ، دار الغثثرب للنشثثر الواحددد المتعدددد الددنص األدبددي بدديم الترجمددة والتعريددب ،

 والتوزل  ، د.ط، د.ا.

  3، القاضثثي علثثي بثث  عبثثد العزلثثز الجرجثثاني ، دمشثثق ، ط وخصددومهالوسدداطة بدديم المتنبددي ،
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Abstract  

 

This research deals with the topic of the argumentation of the stylistic 

techniques in al-Mutanabi’s Poet [Eid].The main purpose is to focus on how the 

poet uses the rhetorical figures in order to have an effect of these stylistic 

techniques in persuading the listener/reader. This poem may seen, at the first 

glance to have non-argumentative implications. Thus, this research intends to 

investigate the hidden stylistic dimensions in the poem it self through the 

following: initiations, conclusion, rhythm, question and metaphor. The studied 

poem contains a good deal of argumentative stylistic techniques and strategies 

that may effect and persuade the reader for accepting the poet view. Cultivation 

of stylistic faces by performing pilgrim and deliberative purposes. I found these 

aspects, residence, residence, residence, residence, residence, media, residence, 

disability, disability, and disability that warrant treatment. This knowledge is of 

great effectiveness in the pilgrim scale that is enshrined behind the poet and 

employs it in his influence on the recipient.  This creates an environment for 

sharing, speaking and listening. The interaction between the two parties of 

communication. The text produced by Al-Mutanabi is an image that reflects in 

him and his community 

 

Key words: Al-Hajjaji faces - Al-Mutanabi - spelling - metaphor - interrogative 

- rhythm 


