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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1399 فصي، 55الالعدد ، محكمة ةيعلم

 1-32 صص؛ م 2020

 
سحاق إبي ِل « أال ُقل ِلَصنهاجَة أجمعينَ »سلوبية الحجاج البالغية في قصيدة أ

 اإللبيري
 ِتنها ة،فاطم1*علی قهرماني

 . أستاذ مشارؾ يف قسم اللغة العربٌیة كآداهبا جبامعة الٌشهید مدين بأذربیجافُ
 .طالبة دکتوراه يف اللغة العربٌیة كآداهبا جبامعة الٌشهید مدين بأذربیجافِ

 17/02/1399: البحث تاريخ قبول  19/02/1397 :البحث تاريخ استالم

 
 ص الملخّ 

ألجل  إلی ربقیق غایة معینة كیسعی إلی التأثری علی الغری، كالشاعر بدكره قد یبتغي إقناع ـباطبو بأفکارهی خطاب یرم کلٌ 
؛ ةن حجاجیٌ  إقناعیةن  م كظیفةن ، كمن ىنا اػبطاب الشعرم یؤدٌ ربقیق ىذه اؼبقاصد، لذا الشاعر یقوـي بإیراد اغبيجىج علی ذلك

حاكلنا يف ىذا البحث دراسة اغبجاج  زج بنی اإلقناع كاإلمتاع.يبة كاللغة كاإلیقاع، كفیو بالصورة اعبمالیٌ  اؼبتلقيٌ علی ر فهو یؤثٌ 
كسنقـو بتحلیل قصیدة  ،التحلیلي-اؼبنهج الوصفيز فعالیتو يف دراسة اػبطاب الشعرم، كاعتمدنا يف موضوعنا الببلغي كإبرا

 ة اؼبعتمدة.ة كاألسالیب الببلغیٌ العوامل اغبجاجیٌ  عن أىمٌ  ندلسي ربلیبلن ببلغیان باحینی فیهااألشاعر ، السحاؽ اإللبریمأيب إ
من اغبجج. فقد اعتمد  اإللبریم، نستنتج أٌف شعره یزخر بأنواع ـبتلفةو يف قصیدة راسة يت تناكلناىا بالدٌ من خبلؿ األمیلة الٌ 

، الکنایةك  االستعارةك مییل التٌ اآللیات الببلغٌیة اؼبعانٌیة کاالستفهاـً كالتأکید كالنداء، كاآللیات الببلغٌیة البیانٌیة کأحیانان علی 
ىذه اآللیات ىي اٌليت تکسب النص درجة عالیة  .ستشهاد بالقرآف الکرمیاالك  الطباؽك  التکراركاآللیات الببلغٌیة البدیعٌیة ک

اؼبخاطب للیورة علی الیهود ككزیرىم  تحریكضح لنا أٌف اإللبریم یستیمر حججان كیوظفها يف شعره لاتٌ . اغبجاجيمن اإلقناع 
كالتأثری  و اؼبخاطب بواسطة تقنیات اغبجاجتوجیإلی  یىذا األساس یسع قد ازٌبذ الوزارة بالباطل. علیاٌلذم ابن النغریلة 

 ی اآللیات حسب اؼبقاـ.علیو بشتٌ 

  .اإللبریم ،قناع، اإليٌ سلوب الببلغاألاغًبجاج،  :الكلمات الرئيسة
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 المقدمة . 1
شٌکل اغبجاجي يف العصر اغبدیث حلقةى كصلو بنی علـو شتی تتجاذبو، منها الببلغة اٌليت عنیت 

اٌلذم حاكؿ بعثى الببلغة القديبة  منطقٌي، كکاف ذلك علی ید شاییم بریؼبافباغبجاج من منظور 
من زاكیة جدیدة ترتکز يف أساسها علی اغبجاج فسيٌمیت ىذه الببلغة بػ"اعبدیدة". ىذه الببلغة 

دراسة التقنیات اػبطابٌیة اٌليت تسعی إلی إثارة النُّفوس كکسًب »كىي نظریةي اغبجاج، هتدؼ إلی 
« يت تسمح للحجج بأف تنشأ يف اػبطاب.العيقوًؿ عربى عرض اغبجج، كتبنی أیضان الشركط الٌ 

من اؼبعلـو أٌف أرسطو قد أرسی معامل الببلغة اغبجاجٌیة منذي القدمی من خبلؿ  ( ُٓ: ََِٖ)اغبباشة، 
أٌما  کتابو "اػبطابة"، يف حنی طٌورىا بریؼباف بشکل جعلها منسجمةن مع ركح العصر اغبدیث.

قوؿ إٌف اغبجاج آلٌیةي اإلقناع ككسیلتو اٌليت هبا بالنسبة إلی عبلقة اغبجاج باإلقناع فیمکن أف ن
یکتشف كجوهي اإلقناع يف الٌنص ألٌف کلَّ نص خطايٌب یيعترب نصان إقناعیان. كالغرضي من استخداـ 

 اغًبجاج ىو الوصوؿي إلی ربقیق اإلقناع.  
كاحد  کلٌ   اغًبجاج عملیة تشارکیة زباطبیة بنی اؼبتکلم كالسامع حوؿ قضیة معینة؛ وباكؿ إفَّ   

بنی اؼبرسل  الوثیقةى  یشکل العبلقةى  نسقه  وعلی خصمو بتقدمی اغبجة كالربىاف. ى منهما الغلبةى 
؛ كؽبذا اؼبتلقي فیما یعتقده اؼبرسلي ؾ لیة اغبجاجیة إشراعمإذف يف ال فاؽبدؼي ؛ كاؼبتلقي كاؼبقاـ
من كراء  إفٌ  قصد، إذان  كفى جزافان د و إلی اؼبتلقيٌ رسل خطابى یي  اؼبرسلى  بالقارئ أفٌ  الیذىب الظنٌ 

عن طریق اللغة أك سواىا من كسائل  كاالستمالةي  كاإلقناعي  أثریي التٌ  ىذا اإلرساؿ ىدفان، ىو
اختیار أحسن السبل اكرهتا  لیس سوی دراسة لطبیعة العقوؿ، ثٌ »صاؿ األخری، فهو االتٌ 

مع الطرح اؼبقدـ، فإذا مل توضع هبايب كالتحامها االؿباكلة حیازة انسجامها  كاإلصغاء إلیها، ثٌ 
ؿبمد )« .اغبجاج یکوف ببل غایة كال تأثری ىذه األمور النفسیة كاالجتماعیة يف اغبسباف؛ فإفٌ 

 عن حجاجو  حدثي بالشعر كىل هبوز التٌ  اغبجاجيي  اػبطابي  ربطي ا کیف یى كأمٌ  (86: 0222األمنی، 
الشاعر یعمد إلی  كثیقة؛ ألفَّ عر باغبجاج بصلة ىبلؿ العسکرم الش   يف الشعر؟ یربط أبو
ري فیهما ، كیؤثػ  كالعقوؿى  يت یوردىا يف شعره؛ ألٌف الشعر یستمیل القلوبى الٌ  إثبات صحة اؼبعاينٌ 

كقد  "االستشهاد كاالحتجاجأطلق علیو"ناعتنی فصله کتابو الصٌ  غة كبتقنیاهتا، كلو يفو اللٌ لً بتوسُّ 
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ما یتعاطی  ـ القدماء كادثنیى، كىو أحسني يف کبل کیریه »أشار إلی االستشهاد كاالحتجاج 
تؤکده  من أجناس صنعة الشعر، كؾبراه ؾبری التذییل؛ لتولید اؼبعنی، كىو أف تأيت دبعننی، ثٌ 

كىنا  (698: 9161العسکرم، )« .ؿ، كاغبجة علی صحتوآخر ؾبری االستشهاد كعلی األكٌ  یدبعن
يف  ره قوم  مؤثػٌ  عرى عر كاغبجاج؛ ألٌف الشٌ بنی الش   ةً لة القویَّ یلمح العسکرم علی كجود الص  

ة تلنی بو العریکة األبیٌ » عر، فالشٌ كاإلذعافً  حفیزً كالتٌ  ی االستمالةً على  ، كلو القدرةي اؼبتلقيٌ 
 الشاعر عن غرضو لکٍي یعرب   (61: السابق)« .اؼبستعصیة كیبلغ بو اغباجة كتقاـ بو اغبجةي 

ه علی س شعرى ؤس  ف ىبرج عن اؼبألوؼ كیعتمد علی الغموض، كیي علیو أ واصلي، کاف البدٌ التَّ 
 سنً التتوافر يف الکبلـ العادم. إذف الشاعر بببلغتو كحجاجو، كحي  اؼببالغة؛ لیکوف فیو طاقةه 

درتو العجیبة بقي  غری الواقعى قـو باغبجاج كیى قناع كالتأثری، كبواسطتو یى إلیانو، یکوف قادران علی ابى 
ىذا األمر نشاىده يف غایتو رظبها لو.  كبوى  كاللغة كاإلیقاع توٌجو اؼبتلقيٌ كبواسطة الصورة 

ًلصنهاجةى أصبعنیى" اؼبدركسة يف ىذا  قصائد أيب إسحاؽ اإللبریم خاٌصةن قصیدة "أال قيلٍ 
اؼبقاؿ. من خبلؿ ما تقٌدـ عن اغبجاج كدىكره يف ربقیق اإلقناع قيمنا بدراسة القصیدة اؼبذکورة 

 ا اؼبنهجى فیهاعتمدنا جاج الببلغٌي كإبراز فعالٌیتو يف دراسة اػبطاب الشعرٌم، ك من زاكیة اغب
. كسنحاكؿ سالیب الببلغیة اؼبعتمدةالعوامل اغبجاجیة كاأل التحلیلي باحینی عن أىمٌ -الوصفي

 أف قبیبى عن ىذین السؤالنی: 
 کیف تتجلي اسرتاتیجیة اإلقناع الببلغي يف قصیدة اإللبریم؟ -
 ت ىذه االسرتاتیجیات يف قباح العملیة اغبجاجیة كربقیق اؽبدؼ من إلقائها؟ کیف سانب-

 فرضیتا البحث: 
یبدك أٌف أبا إسحاؽ یوٌظف اغبجاجى لغرض إقناع اؼبتلقٌي كالتأثرًی علیو بشىتی اآللیات الببلغٌیة  -

؛  الببلغٌیة  زاكجى بنی تقنیات يف قصیدتولذا الشاعر اغبجاجٌیة لینجحى خطابيو كیواجو القبوؿى
)اؼبعانٌیة، كالبیانٌیة كالبدیعٌیة( إلثارة الذىن كربریك اؼبشاعر كاألحاسیس حتی تکوف أقدر علی 

 الٌتأثری يف اؼبتلٌقي. 
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ا األثري الفاعلي يف تعزیز اغبجاج كالٌتأثری يف  - یبدك أٌف کلَّ اآللیات الببلغٌیة اؼبستخدمة يف القصیدة ؽبى
 اؼبتلقٌي.

وع كسببي اختیاره، فهو شهرةي ىذه القصیدة يف العامل العريٌب يف مناضلةو للیهود كأٌما أنبٌیةي اؼبوض 
تاج القصیدةي إلی دراسة التقنیات  كدىكرًىا اؼبباشر يف الٌتاریخ الٌسیاسي ألٌمةو من األمم، إذفٍ  ربى

 اػبطابیة اٌليت تىسعی إلی إثارة النفوس كکسب العقوؿ عىرب عىرًض اغبجًج.    
 البحثخلفية  .2

عن اغًبجاج كاسرتاتیجیاهتا آثاره مستقلةه منها: "اغبجاج يف الشعر العريٌب القدمی" للناقدة  کيتبتٍ 
فیها الکاتبة اغًبجاجى كبينیتىو كأسالیبىو يف الشعر العريٌب  ـ، تناكلتٍ ُُٖٗالسامیة الدریدم، سنة 

ػبطاب؛ مقاربةه تداكلیةه" لعبد اؽبادم القدمی من اعباىلٌیة إلی القرف الیايٌن للهجرة. ك"اسرتاتیجیاتي ا
ـ، تطرَّؽى فیها الکاتبي إلی اسرتاتیجیات اػبطاب كقٌوة الکلمات ََُِبن ظافر الشهرم، سنة 

كأثرىا. ك"اغًبجاجي يف الببلغة اؼبعاصرة؛ حبثه يف ببلغة النقد اؼبعاصر" مد سامل ؿبمد األمنی 
اغبجاج عند بریؼباف كتطٌوره يف الببلغة اؼبعاصرة.  ـ، تناكؿ فیها الکاتب مفهوـى ََِٖالطلبة، سنة 

إبراىیم إبراىیم، كرسالة ماجستری معنونة بػ"اإلقناع كالتخییل يف شعر أيب العبلء اؼبعرم" للطالب بن 
سیده يف َُِٓيف جامعة كىراف سنة  ـ، اىتٌم الطالب فیها بتحدید مفهوـً اإلقناع كطریقًة ذبى

تلك اؼبرء اػبطاب، کما تطٌرؽ إلی درا سة کركنولوجیة للخطاب اإلقناعي كکیفیة ارتباط اإلقناع دبا يبى
فتطرؽ إلی دراسة تطبیقیة معنونة بػ: التخییل  من فصاحة كببلغة ال من حٌجة كبیاف.. بعد ذلك

يف دیواف ًسقط الزَّند للمعرٌم، فوقف علی جوىر العبلقة بنی لغة شعر اؼبعرٌم كذىنیة اؼبتلقٌي، کما 
إشکالیة غموض اؼبعين كأثرىا علی التخییل. كأطركحة دکتوراه معنونة بػ"التحلیل الٌتداكيل اىتٌم ب

للخطاب الٌشعرم؛ ركمیات أيب فراس اغبمداين أمبوذجان" للطالب عٌمار لعوهبي من جامعة ؿبمد 
اؼببلمح اغًبجاجٌیة يف الٌركمیات كعبلقة ، تناكؿ فیها الطالب َُِٔبو ضیاؼ باؼبسیلة سنة 

 كاعبدؿ كاغًبوار كاؼبناظرة.   جاج بکلٍّ من الببلغة كالٌتداكلیة كاػبطاب الشعرماغبً 
علي اؽبىبىل أمری شعراء الیمن" سنة بن مقاالته کػى "ببلغة اغًبجاج يف شعر اغبسن  كىنالك
ش، ناقشت الذارحي باالشرتاؾ مع زمیلیها يف ىذه اؼبقالة االستدالؿى كاألسالیبى 9919
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شعر ىذا الشاعر كتطرقوا إلی کیفیة استعماؿ اغبجاج كاآللیات كأسالیبو يف اغًبجاجیة يف 
ش، كقد 9916شعره. ك"ببلغة اغبجاج يف خطبة الغدیر" لطاىرة طوبائی كمرضیة آباد، سنة 

تناكلت فیها الباحیتاف التقنیات اػبطابٌیة اٌليت تىسعی إلی إثارة الٌنفوس. ك"آلیاتي اإلقناع يف 
ش، كقد تناكؿ فیها 9911، سنة پورمهوش حسن" لركح ا صیادم قباد ك قصیدة "ال تيصاحل

الباحیاف آلیات اإلقناع يف القصیدة اؼبذکورة عرب أسلوب ربلیل اػبطاب يف ثبلثة مستویات: 
اللغویة، كالببلغیة، كاؼبنطقیة. كأٌما نصل إلی الشاعر اإللبریم، فهو من أعظم اؼبتأخرین اٌلذین 

كحرضوا علیهم اجملتمعى حٌتی یلفظهم كلکن الیعرفو کیریه من الدارسنی؛  كقفوا ضدَّ الیهود
 حوؿ أيب إسحاؽ اإللبریم منها:  حبوثه  ؾبالنسبة إلی الدراسات السابقة فهنا

رسالة ماجستری معنونة بػ"أبو إسحاؽ اإللبریم؛ حیاتو كشعره" للباحث مریغين الطاىر أضبد 
للمیبلد؛ كقد تناكؿ فیها الباحث بعد  0222، سنة الفکٌي، يف جامعة أـ درماف اإلسبلمیة

الٌتحدًث عن حیاة الشاعر كعصره، أغراضو الشعریة من زىدو ككعظو كرثاءو كمدحو كىجاءو 
 كحکمةو، كبناء قصیدتو كلغتو كأسلوبو كذبارب نفسیتو. 

رسالة "التجربة الزىدیة بنی أيب العتاىیة كأيب إسحاؽ اإللبریم )دراسة موازنة(" للباحث ؿبمود 
ـ. كقد تناكؿ  0221فلسطنی سنة -لطفي نایف عبدا يف جامعة النجاح الوطنیة؛ نابلس

فیها الباحث باؼبوازنة بنی زىد أيب العتاىیة كأيب إسحاؽ اإللبریم، الدكافع العاٌمة كاػباٌصة 
لشعر الزىد لدی أيب العتاىیة كأيب إسحاؽ، كموضوعات شعرنبا الزىدیة كالسمات الفنٌیة 

 لشعرنبا . 

 أنواع الخطاب الحجاجي . 3
ها خطابات ثبلثة تتمیل أنبُّ  ،متنوعةو  إلی خطاباتو  ػبطاب اغبجاجيً ا اغبدییةي  م الدراساتي قس  تي    
. سنتناكؿ ىنا اغبجاج الفلسفيٌ اغبجاج ك ، كاغبجاج الببلغيٌ ، تداكيلٌ ال : اػبطاب اغبجاجيٌ يف

 الببلغٌي: 
  الحجاج البالغيّ  
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ة؛ من األدكات اغبجاجیٌ  ةن خذىا أداخذ من الببلغة ؾباالن لو، كیتٌ ذم یتٌ ىو الٌ  اغبجاج الببلغيٌ  
ة؛ أم ة، كاألسالیب اعبمالیٌ العتمادىا االستمالة كالتأثری عن طریق اغبجاج بالصورة البیانیٌ  ككذل

ل القضیة أك الفعل موضوع اػبطاب ی یتقبٌ عن طریق إشباع فکره كمشاعره معان، حتٌ  إقناع اؼبتلقيٌ 
نح ة سبى یها؛ کوهنا إجراءات ببلغیٌ در تلقٌ قى رة بً عبری؛ غبیازتو أدكات مؤثٌ فنان للتٌ  اغبجاج الببلغيٌ  عدٌ إذ یي 

مایری، ) عن نفسو كعن األشیاء القومٌ ة حصانة من اؽبدر، کما سبنح اػبطاب التعبری الربىانیٌ  القیمةى 

ؾبمل االسرتاتیجیات اٌليت یستعملها  يت تضمٌ آلیاًت الببلغة الٌ  یستعمل اغبجاجي الببلغيُّ  (.ُِٗ:التا 
؛ كؽبذا ارتبطت الببلغةي اعبدیدةي باغبجاًج ارتباطان كثیقان؛ فاستعملت واؼبرسلي من أجًل إقناع ـباطب

بنی الذات اؼبتکلمة كاؼبخاطبنی  ر تفاعليٌ م كاإلقناع، ببناء كتصوٌ تقنیات الببلغة يف عملیة الفه
ة اغبجاج ا نظریٌ عن عبلقة "الببلغة" باغبجاج قبد أٌف الببلغة اعبدیدة تعٌرؼ بأهنٌ  (.ِِ: ََِٓبوؿ، )

الببلغة  يت هتدؼ إلی التقنیات اػبطابیة، كتسعی إلی إثارة النفوس كکسب العقوؿ، کما هتتمٌ الٌ »
يت تسمح للحجاج بأف ینشأ يف اػبطاب، ٌث یتطٌور کما تفحص اآلثار یضان بالشركط الٌ اعبدیدة أ

 فالببلغة کما یری الباحث صبیل عبد اجملید (ُٕ: ََِٖ، اغبباشة)« .التطٌور كالناصبة عن ذل
أم  (ُِٗ :َََِعبداجملید، )« .اإلببلغ اؼبفهم اؼبؤثر إفهامان كتأثریان من شأهنا ربقیق اإلقناع كاالستمالة»
صل ة؛ ألٌف اغًبجاج یتٌ ا ترکز علی الغایة اٌليت نرید أف نصل إلیها من خبلؿ األدكات الببلغیٌ أهنٌ 

ان یوازم فنٌ  لیس اغبجاح علمان/»ػؼبضموهنا ف من غایاهتا ضماف تسلیم اعبمهور، كإذعانوك بالببلغة؛ 
ببلغة، أك من غریىا کاؼبنطق اقرتاضها من ال الببلغة، بٍل ىو ترسانة من األسالیب كاألدكات یتمٌ 

فمن الیسرًی اغبدیثي عن اندماج اغبجاج مع الببلغة يف کیری من  كة؛ كلذلكاللغة االعتیادیٌ 
د كاؼبتوقع، فقد کاف من مصلحة اػبطاب األسالیب، كؼبا کاف ؾباؿ اغبجاج ىو اتمل، كغری اؼبؤکٌ 

يت تظهر اؼبعنی بطریقة ة الٌ ة، كالبیانیٌ طرحو باالعتماد علی األسالیب الببلغیٌ  أف یقومٌ  اغبجاجيٌ 
 (ُِْ: ََِٗاغبباشة، ) «.أجلی كأكقع يف النفس

 . نبذة عن حياة الشاعر4
( من أكرب شعراء غرناطة يف عصره، كىو إبراىیم بن  قَْٔ -ق ّٕٓأبو إسحاؽ اإللبریم: )

الواقعة جنوب األندلس. ككاف قد نفي من  "إلبریة"مسعود بن سعید التجیيب اإللبریم، نسبة إىل 
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 (. ُِ)الوائلي، التا:  كانقطعت بعد ذلك أخبارهىػ( ْٗٓ) يت قاؽبا عاـغرناطة بسبب قصیدتو ىذه، الٌ 

خرج يف طلب إنٌو كيلد يف حصن العقاب، كنشأ فیها نشأتو األكلی. ثٌ خرج إلی إلبریة. كما ندرم أ
رعایة بعض أقاربو يف إلبریة أـ کاف خركجو مع أىلو إلیها يف نقلة  العلم يف فتوتو اؼببک رة لیکوف يف

، كاستزاد من علومو كلقي الشیوخ كركی عنهم  شاملة لسببو من األسباب. يف ىذه اغباضرة استقرَّ
كتبحَّر يف العلـو الشرعٌیة، كاشتهر بالفقو كالقراءات القرآنٌیة. كکانت نقلتو إلی غرناطة فرصةن أخریى 

 (.ّٓ: ُُٗٗ)اإللبریم، علماء، كالزٌباذ مکانو بنی الفقهاء كطلبة العلم للقاء ال

تنهض شهرة أيب إسحاؽ بنی اؼبسلمنی علی أعمالو الزىدیة خاصَّةن، كلکٌن شهرتو بنی 
األركبٌینی تىعودي يف اؼبقاـ األٌكؿ إلی قصیدتو الشهریة اٌليت توٌجو هبا إلی بربر صنهاجة؛ وبرضهم 

" عنیصبى أى  ةى نهاجى صى ٍل لً أال قي بن بادیس، كىي " كبن النغریلو؛ كزیر اؼبل علی الیهودٌم یوسف
، فیارت إذ ذاؾ كعلی الوزیر اؼبذکور النونیة اؼبشهورة يف إغراء صنهاجة بالیهود القصیدة

بو  . كاغبٌق أٌف القصیدة تستحٌق ما حظیتٍ صنهاجة على الیهود، كقتلوا منهم مقتلة عظیمة
دكران سیاسیان مباشران يف  إاٌل يف القلیل الٌنادر أٌف أبیاتان من الشعر لعبتٍ  نىعرؼي من شهرةو. كال

ابتعد الشاعر يف ىذه القصیدة عن  (.06: 0222)الفٌکي،  الٌتاریخ السیاسٌي ألٌمة من األمم
الکلمات الغامضة كالبحور اؼبعٌقدة، كعن الرموز الشعریٌة، كعن األكصاؼ كاألقواؿ اؼبکركىة يف 

عراء. فأخذ من العربٌیة أشٌد الکلمات قٌوةن كصبلبةن، األلفاظ اٌليت يبکن أف یفهمها  مصنع الش
 (.96السابق: )کلُّ مسلمو قادر علی قراءة القرآف 

 . أرضّية القصيدة 5
کىةى كالده السیاسیة، إظباعیل ابن النغزیلة ًتٍر ابن  كزیران أليب بادیس، كرث یوسف کاف أبو یوسف

بن حبوس، کما أصبح رئیسان للطائفة الیهودیة بغرناطة  ب الوزارة لبين زیرمفقد خلفو يف منص
كمسؤكالن عن صبع اعبزیة من الیهود، فحصل علی ثقة بادیس حیث أكکل إلیو قیادةى اعبیش عند 

. لقد ربٌدثت اؼبصادر اإلسبلمٌیة عن الٌنفوذ الواسع اٌلذم حظي بو الوزیر (َُٔ: ُٖٖٗ)بریس، اغبرب 
یوسف، كيف الواقع کاف لو من السلطاف فوؽى ما کاف لؤلمری بادیس نفسو نظران لسیطرتو التاٌمًة علی 
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کُّم یوسف:  ، فقد أكرد ابن اػبطیب نصان بالغى الداللًة یقوؿ فیو عن ربى كعظم استیبلء »بادیسى
فیو  طرؽ جاىة االعتبلؿ، كأسرع إلی حالو االختبلؿ، كکىیيرتٍ  ٌم كزیر بادیس إلی أفٍ الیهود

. كيف سبیل قًباح سیاسة االحتواء كالٌسیطرة علی اغبکم بغرناطة  (ُِّ: ُٔٓٗابن اػبطیب، « )األقواؿي
وا أحاط الوزیر یوسف نفسو حباشیة کبریة من الیهود سلمهم أرفع اؼبناصب يف الدكلة حیث تصرَّف

م فوؽى القواننًی، كقد خبل لو اعبٌو إلی حدٍّ  انشغل كاستغرؽ يف اؼبلٌذات، حیث أقاـ يف قصره كکأهنَّ
اغبفبلت اؼباجنة دكف مراعات مشاعر اؼبسلمنی من حولو، كکاف یغدؽ باألمواؿ علی الشعراء 

 مل(. ُٓٔ-ُٔٔ: ُٖٖٗبریس، العرب كالیهود علی حد  سواء، كؽبذا کانوا ینظموف القصائد يف مدحو )
تکن لیوسف ابن النغزیلة کیاسةي أبیو يف مصانعة اؼبسلمنی كالتوٌدد إلیهم فاستىیارى سخطهم علیو، 

إسحاؽ اإللبریم بسبب سخطو كغضبو، ألٌنو كکاف اؼبتکٌلم بلساهنم يف ىذه اػبصومة الفقیو أبو 
ادى من غضبو أٌف األمریى بادیسى یدرؾ يف ببلط غرناطة اؼبرکز اٌلذم کاف یری نفسو أىبلن لو، كز  مل

. فنظم قصیدةن يف ىجاء (َُٖ: ُٓٓٗ)جنیالث، أمر بنفیو من غرناطة ربت ضغط كزیره ابن النغزیلة 
، كکانت من أىٌم »ابن النغزیلة كقومو  كىي قصیدة طویلة ؾبيىلجىلىةي الصوت حفظها الٌناسي

حرَّضات علی الیَّورة العارًمة ألىل غرناطة كاٌليت ا
ي
نتهت دبقتل اؼبتنفذ السٌیئ السلوؾ كاؼبفسد يف اؼب

 ( ْٕ: َََِ)الدایة، « األرض.
إسحاؽ اإللبریم صورة شاىدة علی كاقع الیهود يف تيعتىرب القصیدةي اٌليت کتبها الفقیو أبو 

غرناطة، حیث سبتعوا بالٌنفوذ كاعباه من خبلؿ تىغلغلهم يف الوظائف اغبٌساسة أثناء خدمتهم 
یکن الیهود ـبلصنی  یفوتوا فرصةن للتَّمکًُّن كالتَّحکًُّم يف السُّلطة كاؼباؿ. كمل ة، فلمغبيٌکاـ غرناط

للسُّلطة اإلسبلمٌیة، فقد استغلوا الفرصةى للٌتسليط كالتَّآمير علی اؼبسلمنی كىو ما أثار الن قمة 
ىيم، كأدَّیى إلی قیاـ تل  ك الیورة الشهریة. ضدَّ

بالتحریض كاإلثارة ضد الوزیر یوسف بن النغزیلة كالیهود  قد حفلت قصیدة أيب إسحاؽ  
ىذه القصیدة أىل غرناطة علی  لقد أغرتٍ ؼبا عرؼ عنهم من تسلط علی اؼبسلمنی.  ةن عام

الیهود انتقامان من الوزیر الیهودم اٌلذم استولی علی حکم بادیس كأثری علی حساب 
سلمنی. کاف كقعي ىذه القصیدة کبریان اؼبسلمنی، كحابی الیهود من قومو كأطلق یدىم علی اؼب
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إسحاؽ يف الٌیورة أسلوب اؼبنشورات، فکتب أبیاتان من الش عر يف استخدـ أبو » يف غرناطة.
، ٌث ىرب إلی ابن صمادح. « ؾبموعةو من األكراؽ ككضعها يف أماکنو متعٌددةو لیقرأىا الٌناسي

رٌد الفعل عند بربر صنهاجة   لٌتحذیر، كلکنٍ الیبدك أٌف بادیس تأثٌر هبذا ا( 919: 9119)اؼببلح، 
عواطفى الٌناس  کاف عنیفان، كبعد أیاـ کانت أبیاتي الشعر تنتقلي من فمو إلی فمو كقد أؽببتٍ 

یکونوا حباجة ألبسط جهد يف تألیبهم كإثارهتم ضٌد الیهود بسبب  سىخطان علی الیهود، إذ مل
يف ىذا الٌصدد یعتقد  (.21:  0299)كلد أٌف،  عانوه من ظلمهم كربکُّميهم يف ذلك العصر. ما

إسحاؽ استمٌد بعض أفکار تلك القصیدة اغبماسٌیة من الرٌتاث  ىنرم بریس أٌف الشاعر أبا
الدیيٌن اإلسبلمٌي لسهولة إقناع سامعیو، مستخدمان كقائع ؿبٌددة سبٌس اغبیاة اؼبادیٌة األکیر 

بًر يف کفاحهم الیومٌي من أجل لقمة العیش  ىذه  . ترکتٍ (068: 9166)بریس، التصاقان بفکر الربى
 نفوس العاٌمة ضٌد الیهود فتواثبوا هبم كهنبوا دیارىىم، كقتلوا مىن ظفركا بو القصیدة أثران کبریان يف

یسلم الوزیر یوسف ابن النغزیلة من ىذه الٌیورة فدانبت العاٌمة ـببأه كقتلتو سنة منهم، كمل 
 (. 21: 0299كلد أٌف، ـ )611/9288

 يالبالغ ستراتيجية السلوبا. 6
ة الوسائل ن أنبیٌ مقناع. تکعلی اإل كتساعدهة القوؿ الشعرم جیٌ م حجاإٌف األسالیب الببلغیة تقوٌ 

اعبمالیة إلی حجج متنوعة،  تلكضافت أكجداف اؼبتلقي كالفعل فیو، فإذا  ریكرب»ة يف الببلغیٌ 
م ربقیق غایتو من ة تربط بدقة أجزاء الکبلـ، كتصل بنی أقسامو، أمکن للمتکلٌ كعبلقات حجاجیٌ 

 كمن ٌث توجیو سلوکو الوجهة اٌليت تریدىا لو؛ إلی فکرة ما أك رأم معنٌی  اػبطاب؛ أم قیادة اؼبتلقيٌ 
م ما ر علی اؼبتکلٌ ة كییسٌ قناعیٌ ة اإلأم أٌف اغبجاج ال غنی لو عن اعبماؿ، فاعبماؿ یرفد العملیٌ 

فاعتماد  (َُِ: َُُِ، )الدریدم« .ة كالفعل فیهاة كالشعوریٌ الفکریٌ  یركمو من نفاذ إلی عوامل اؼبتلقيٌ 
من  كالشاعر علی اجملاز كالکنایة كالتشبیو كاالستعارة كاعبناس كاؼبوسیقي كالطباؽ كما إلی ذل

قناع. لذا الیستطیع ضفي علی کبلمو صباالن كركنقان كىذا اعبماؿ یساعد علی اإلیكجوه الببلغة 
قناع كتساعد إلعلی االشاعر  ي قدرةى ة تنمٌ اغبجاجي أف یستغين عن الببلغة؛ ألٌف الوسائل الببلغیٌ 
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کما قلنا تنقسم اآللیات الببلغٌیة إلی التشبیو، عن طریق استمالتو.   اؼبتلقيٌ  ؾعلی توجیو سلو 
كالکنایة، كاالستعارة، كالتمییل، كاجملاز، كاالستفهاـ، كاالقتباس ... كاسنات البدیعٌیة؛ لذا كبن 

: اآللیات الببلغٌیة اؼبعانٌیة، كاآللیات يف ىذا اؼبقاؿ قٌسمنا األسالیب الببلغٌیة إلی ثبلثة أقس اـو
 الببلغٌیة البیانٌیة، كاآللیات الببلغٌیة البدیعٌیة. 

 . اآلليات البالغّية المعانّية7
 ستفهام اسم اال 

استفهمو: سألو أف یفه مو، كقد استفهمين الشيء فأفهمتيو »یيعرَّؼ االستفهاـ لغة بأنٌو من 
استبلـ ما يف ضمری »كیعر فو الشریف اعبرجاين بأنَّو ماٌدة فهم( ذیل  :ُٗٗٗ، )ابن منظور .«كفٌهمتو تفهیمان 

کما یعرفو أضبد   (.لسابقا)« ىنً ىو حصوؿ صورة الشيء يف الذ  »أك  (ِٔ: ََِٕ)اعبرجاين، « .اؼبخاطب
 (ٕٓ: ُٗٗٗ ) اؽبامشي،« .یکن معلومان من قبًل بإحدی أدكاتو طاب العلم بشيء مل»اؽبامشي بأنٌو 

يف –یکن  العلم بأمر معنٌیو، مل ضح من ىذه التعاریف أفَّ االستفهاـ يف معناه العاـ ىو طلبي یتٌ 
مدرکان لدی السائل، كمن بنی أدكاتو: اؽبمزة، كىل، كما، كمن متی، كأیٌاف، كکیف، -اللحظةلك ت

 الفهم كحصوؿ بطل ىو اؼبباشر االشتقاقيٌ  عىاؼبب کما قلنا االستفهاـ(. السابق)كأٌنی، كکم كأمُّ 
 عن جوابان  ینتظر اغبالة ىذه يف كىو ائل،هبهلو السٌ  ؤاؿ عٌماىن، كىو السٌ الذ   يف الشيء صورة

 خبلؿ من تفهم اؼبعاين كىذه السؤاؿ، غری أخرل ان م معانیتؤدٌ  قد االستفهاـ أدكات لكن سؤالو،
يت ة الٌ ة اؼبهمٌ من الوسائل اغبجاجیٌ  عدُّ كىو یي  (.ُٔٓ: ََُِ)قلیقلة، قرائن األحواؿ  كمن الكبلـ سیاؽ

 يت تیری اؼبتلقيٌ ، كيبکن من خبللو معرفة اؼبوقف ضمنان أك علنان بقرائن السیاؽ الٌ ز اؼبتلقيٌ ربفٌ 
ة تکمن كراءىا ة، كىذه القصدیٌ االستفهاـ یرتبط بعامل القصدیٌ  ما أفٌ ، كالسیٌ (ُُْ: َُُِالدریدم، )

ـى ردكد أفعاؿ منتظرة، كىذا ما هبعل  ة اإلقباز، كمن ىذا اؼبنطلق اإللزاـ ؼبشركطیٌ  شدیدى  االستفها
ربلیلو انطبلقان  مبط من االستفهاـ یستلـز تأكیل القوؿ اؼبراد»و علی أنٌ  یعرؼ االستفهاـ اغبجاجيٌ 

سم االستفهاـ "کیف" ااستعمل الشاعر اإللبریم من ( ٕٓ: ََُِالعزاكم، ) «.ةمن قیمتو اغبجاجیٌ 
 كاالمتناع:  علی النهي یدؿٌ ل

بُّ ًفراخى الزًنا  كىىيم بػىغَّضوؾى ًإىل العالىمنی كىكىیفى ربًي
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يرتىقى
 ًإذا كينتى تىبين كىىيم یىهًدموف  كىكىیفى یىًتمُّ لىكى اؼب

 كىقارىنتىوي كىىيوى بًئسى القىرین  كىكىیفى ًاستىنىمتى ًإىل فاًسقو 
بعىدین كىىيم يف الًببلدً    كىكىیفى اًنفىرىدتى بًتىقریًبًهم

ي
 ًمنى اؼب

ىيم نا ًعندى     الناًكینی تيبلـي عىلى فىكىیفى                                                         كىقىد نىكىیوا عىهدى
 (َُُ-ُُّ: ُُٗٗ)اإللبریم،    

كاإلنکار. الشاعر یقیم  النهيٌ  لغرضعدؿ الشاعر يف ىذه األبیات من االستفهاـ اغبقیقٌي 
یسعی لحواؽبم أاغبوار بینو كبنی اغباکم بادیس؛ كأخذ ینکر الیهود كأفعاؽبم كأعماؽبم كأخربه ب

إقناع اؼبخاطب كتنبیهو علی خطأه كیشری إلی أٌف كزارة ابن النغریلة ما ؽبا نتیجة إاٌل إلی 
هاـ یستفید الشاعر من التدمریي كاغبقارة كالفسق كالبغضاء للمسلمنی. إلی جانب االستف

، ؾ)فراخ الزنا، بغَّضو شنیعان کػالیهودینی كهتجوىم ىجوان  ربز صفةى تفعاؿ اٌليت الکلمات كاأل
يبعىدین، ناکینی(. بواسطة ىذا التوزیع االستفهامي يف ئیهدموف، فاسق، ب

س القرین، اؼب
عجبه من ؿبٌبة مت القصیدة، الشاعر طوران یسأؿ عن حب  بادیس لولد الزنا كىو )الشاعر(

ه ءم یدٌمركف کلَّ شيء بعد بنااغباکم إلیهم ألهٌنم یکرىونىو كطوران یسأؿ عن ثًقتو هبم كیقوؿ أهنٌ 
س ئمواؿ الدكلة كىم فاسقوف كبأمور اؼبسلمنی كىم غاصبو ألزماـ  نیى ميستحقٌ  واكىم لیس
 .هبم البطش، كىکذا ییری أفکار اغباکم علی ككیسعوف لئلطاحة حبيکمً  كالقرین علی

 حروف النداء
 التنبیهو، متوسط أك بعیدان  كاف أك قریبان  منادل لكلحرؼ نداء  وكى أ"،" قبد النداء حركؼ كمن

 على إضمار نصب فهو فیو، مضاؼ اسم كلٌ  النداء أفَّ  أعلم»و سیبوی یقوؿ اؼبنحى كيف ىذا
 ؛ فهو إذف توجیو النداء لو تأثری کبری علی اؼبتلقيٌ  (ُّٔ: ُٕٖٗ)ابن األنبارم، « .إظهاره اؼبرتكؾ الفعل

 دعوة إلی اؼبخاطب، كتنبیهو إلی اإلصغاء كظباع ما یریده اؼبرسل. یقوؿ الشاعر:     
 تيصیبي ًبظن کى نفسى الیقنی بادیسي أنتى امرؤه حاذؽه  أ

بُّ ًفراخى الزًنا  كىم بغَّضوؾ إلی العاؼبنیى  كکیفى ربي
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 ركفػػػػػػػػػػاألرًض تيضربي منها القي  كيف أعیاهنيم كفکیفى اختفىت عن
 (َُُ:  ُُٗٗ )اإللبریی،

منو كمن  فإحساس الشاعر باؼبأساة كإدراکو للهزيبة اٌليت نالتٍ ة خاصة؛ النداء لو أنبیٌ 
الغرناطینی کافةن علی ید ىذه الشرذمة من الیهود؛ جعلو یتوٌجو بالنداء إلی األمری ینبهو كیعاتبو 

" کي  ینقلى لو الصورة عن قرب كکأنٌو یقف أمامو مباشرة، كىباطبو بواسطة النداء "أ بادیسي
 . ط الیهود علیوریلة كتسلٌ حواؿ اجملتمع بعد كزارة ابن النغأ يفاغبقیقیة للواقع الغرناطٌي كالٌتأمل 

كلکن یعجبي الشاعر  ر األمور بأحسنیتدبٌ  "رجل حاذؽو "بأنَّ األمری يف بدایة األمر ىباطب
ىذه األداة هبذا  استعماؿي ؟! ىذا الرجل للوزارة ارؼباذا اخت من أمر ىذا األمری اغباذؽ الذکيٌ 

ؾبتمعى اؼبسلمنیى كاستطاع هبذه  عٌمتقد  غبادثةو  عبلفه إة الشاعر كفطانتو ك الشکل یدٌؿ علی قوٌ 
اعبملة  تقد جاءلز اغباکم كیفتح عیونىو حوؿ أمور الوزیر العنید. الصرخة كاالستغاثة أف وبفٌ 

علی إثبات الصفة للمخاطب كیرید الشاعر  دؿٌ تظبیة )أنت امرؤ حاذؽ( بعد النداء كىذه اال
كالتجدید  ورة للیهودباشر علی الیٌ قلبو ث یأمرىه بطریق غری م إلی فة أف ینفذبواسطة ىذه الصٌ 
 يف كجهة نظره. 

 التأکيد
معنی مستفاد من »یػيعىدُّ التأکید من األسالیب اللغویة اٌليت یستعملها اؼبتکٌلم يف إقناع السامع كىو 

صیغو كأسالیبو لغوٌیة معینة معركفة يف العربٌیة، كغرض تواصلٌي، یستخدمو اؼبتکٌلم لتیبیًت الشیء 
عبأ ( ِّٓ: ََِٖ)صحراكم، « طب كإزالة ما علق هبا من شکوؾ كإماطة من شبهات.يف نفس اؼبخا

اإللبریم إلی استعماؿ التؤکید، ألنٌو یرید تأکید اؼبعاين اٌليت قدمها كتیبیتها يف ذىن السامع كإزالة 
 ما یعتقده من احتماالت فمفهومو حجاجي . 

 قدضٌجت األرضي من فسًقًهم.../ كى  قدأنزؿى ا يف كحًیو.../ ف قدزٌؿ سىی ديکم زٌلةن... / ك  لىقد
 البىسوکم بأسحارًًىم. 

ذیري اؼبسلمنیى علی غفلة بادیس  استخدـ الشاعر من أدكات التأکید "البلـ" ك"قد"، كقصديه ربى
.من کىیٍ   ًد ابن النغریلًة كسلطة الیهود علی ؾبتمع اؼبسلمنیى
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من التأکید "إٌف" اؼبشٌددة اٌليت من شأهنا اإلثبات ؼبا یأيت  كيف التايل استخدـ يف تراکیبو 
ـي اغباکم يف اجملتمع كدكره يف  بعدىا، ك"تقدمی اجملركر" للتأکید كتعظیم ؿبتوی بیانو كىو مقا
أمور اؼبملکة؛ یسعی الشاعر من خبلؿ ىذا التأکید أف یيقنع اغباکمى بادیسى كیشری إلی 

س يف الشرؼ كالکـر كأف یذٌکرىه دبقامىو بنیى الٌناس كوبذ ره من ذکاكتو كکرمو كسبقتو علی الٌنا
 :  سلطة كزیره الیهودٌم علی أمور اؼبسلمنیى

 إلی رب نا راجعوف.. إنٌاالسَّبقى بنیى الوىرىی.../ فلك  فٌ أاؼبرتىضی.../ ك  اؼبلك أٌنكعلی 

 . اآلليات البالغّية البيانّية8
 التمثيل 

، كنبا یتىماثبلًف ل، كاعبمع أمٍ كاؼبًیىلي كاؼبًییلي: کاؼبًیٍ »يف لساف العرب الٌتمییل ًمن مىیىل فجاء  یاؿه
اده لًًمیلها أم ًمیليو یيطلىبي كیيشىحُّ علیو.  (ُِٔ/ُُ: ُٗٗٗ)ابن منظور، « كقوؽبم: فبلف ميسرتى

 ىو أف ینتقل »یػيعىدُّ الٌتمییل أحد فركع القیاس كاالستدالؿ غری اؼبباشر كجاء يف تعریفو 
)اغبیدرم، « لٌذىني من حکًم أحد الشیئنًی إلی اغبکم علی اآلخر عبهة مشرتکة بینهما.ا

ٌم إٌف ىذه األجزاء متجانسة اؼبضموف كاؼبعنی ؽبما نفس قٌوة التأثری كاإلفهاـ يف أ (0298:916
 اؼبتلقٌي. 

اغبکم يف شيء آخر  الٌتمییل ىو اغبکم علی شيء معنٌی لوجود ذلك»كعرفو ابن سینا:   
معٌینة، فیدٌؿ علی أٌف اغبکمى کٌلي  علی اؼبعنی اؼبتشابو فیو، فیکوف اکـو أخر  ءمعنی أك أشیا

علیو ىو اؼبطلوب كاؼبنقوؿ منو اغبکم ىو اؼبیاؿ كاؼبعنی اؼبتشابو ىو اعبامع كاغبکم ىو اکـو 
تفسری ذلك أٌف اؼبشبو كاؼبشبو بو ؽبما ك ( 999: 0226)حبرت، « بو علی اؼبطلوب اؼبنقوؿ منو اؼبیاؿ.

نفس اغبکم كیؤٌدم اؼبشبو بو رسالة كقیاسان مطابقان سبامان غبکم اؼبشٌبو، فعند عرض اؼبشٌبو بو 
ینتقل الذىن إلی اؼبشٌبو كیعطیو اغبکم ذاتو كالقیاس، فالٌتمییل أك التشبیو کما عٌرفو اؼبیداين: 

مر بآخر يف العٌلة اٌليت کانت ىي السبب يف حدكث إنٌو عملٌیة فکرٌیة تقـو علی  تشبیو أ»
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« ظاىرة من ظواىره كاعتبار ىذا الٌشبو کايفه لقیاس األمر علی اآلخر يف أٌف لو میل ظاىرتو.
 (066: 0222)اؼبیداين، 

 اة؛ ألٌف ؽبقیمة حجاجیٌ  كذكالشكَّ أٌف اػبطیبى یستحضر األمیاؿى للتأثری يف اؼبتلٌقي فهي 
ة متجاكزة  عن حقیقة جوىریٌ عرب  تي قادران علی فهم اؼبعنی ك  القدرة الکبریة علی جعل اؼبتلقيٌ 

ة حاجة فنیٌ  كقصده من ىذا، التشبیوى  يف األبیات التالٌیةستخدـ الشاعر ؛ اللحضور اغبسيٌ 
 لى توسٌ ك كتقریب فهمو.  للمتلقيٌ  وً أداء اؼبعين اؼبفرتض يف ذىن الشاعر كانتقالً يف كساعد 

كاستمالتو فقد سرد ذبربتو كمشاىداتو عند نزكلو لغىرناطىة  لتحرص علی إثارة اؼبتلقيٌ لمییل بالتٌ 
 الشاعر یصف نزكلو دبدینة غرناطة كمشاىدةى  .مییلاؼبرسلى عن طریق التٌ  ؾیشار  هنا أٌف اؼبتلقيٌ ف

ینهبوف  ٌف الیهودكإ ذم ازبذه بادیس كزیران يف ىذه اؼبدینة،الٌ  قسوة كظلم ابن النغریلة الیهودمٌ 
أمواؿ الٌناس كیأکلوف کلَّ ما ؽبم من األخضر كالیابًس كمل یبقوا للنٌاس شیئان، فالشاعر ىنا 

" دبعنی "األکل بأقصی ..لتصویر ىذا السلب یستخدـ األفعاؿ کػ"اػبضم" ك"القضم
بة شٌبو الشاعر هنب الضریفقد  فیهما التشبیو الضمينٌ ك  ،الضرس" یاألضراس" ك"األکل بأدن

كاألکل  ب الطرمٌ كفیهما کنایة عن "األکل الطیٌ  ،بواسطة الیهود بأکل الطعاـ باألضراس
ىذه صورةه دقیقةه من قوًؿ الشاعر بأٌف الیهود اٌلذین کانوا من قبل  ف".اعباسي من ذم التقشٌ 

یبحیوف يف اؼبزابل عن خرقة مهرتئة یکفنوف هبا موتاىم؛ أصبحوا اآلف یقتسموف غرناطة فیما 
إٌف الشاعر بواسطة ىذا التمییل اسوس نهم، كیقبضوف اعببایات، كیتأنقوف يف اللباس. بی

 ستطیع أف قبد فیو ىدؼى الشاعر إلقناع اؼبتلقيٌ كحٌیان. ن ظلًم الیهود قریبان كملموسان  ؾدراإ جعل
 علی القیاـ:

 نیى فکينتي أراىيم هبا عابی كإيٌن احتللتي ًبغىرناطةو       
 نیفمنهيم بکل  مکافو لىع قٌسموىا كأعماؽباكقد      

   (َُُ: ُُٗٗ م،ری )اإللب قًضموفیى كىيم  ًضموفى ىبى ىم  اهًتایًجبا قًبضوفى یى كىيم       
 كیقوؿ يف بیت آخىر:

دىيم           أقطارىىا ًبعىینىیکى  تىأمَّل            (992)السابق:  خاًسئنی هًبا ًکبلبان  ذبًى
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 وامن اجملتمع كاآلف تولٌ  زيًجرتيت الکبلب الٌ  -صروبان معلنان  یهجوىمكىو -الیهودى  شٌبو الشاعر
 اإٌف كضوح ىذ كیطالب بإبعادىم كنبذىم كتطهری الببلد من رجسهم. اغبکومة باعبور كالطغیاف.

من  ةعامل اػبفیٌ اؼبظهر یي  "کبلب خاسئنی"تعبریه  قد زاد من تأثریه يف نفس اؼبخاطب. ٌتمییلال
تتجٌلی للمتلقٌي سیطرة الشعور بالغضب كالطغیاف علی ابن النغریلة، ك  مكعلی رأسه صفات الیهود
 یکوف ىذا التعبری مؤثٌران كمقنعان.ك  نفس الشاعر

 كمن التشبیهات الواردة يف القصیدة قوؿ الشاعر:

 (990)السابق:  !ظبنی کبشه  فهوى  بوً  كضىح        قيربةن  ذىحًبو إلی فىباًدر         
الشاعر ىنا یصف عیشة مرتفة للیهود ككزیرىم كشٌبهو بکبشو ظبنیو یيصلح للٌتضحیة، ألنٌو 

 یستأثر بأشهی اؼبطاعم بینما اؼبسلموف الوبصلوف علی أدناىا. 
 

 االستعارة  
ألنٌو من ؛ (ُِٖأرسطو، التا: االستعارة كىو آیة اؼبوىبة...) األسالیب، أسلوبي  ی أٌف أعظمى عً دُّ کما اي 
ة أداةن من أدكات ت ضمن النظریة اغبجاجیٌ دٌ قناع القارئ. كعي لوسائل اؽبادفة كأقواىا إلا أقرب

ة استبداؿ يف اللغة، بل ىي عملیٌ  لیست االستعارة ؾبرد ؾباز وبیل إلی فضاء زبییليٌ »قناع، اإل
آلیة اغبجاج باالستعارة عن  كمن خبلؿ ىذا الوعي تتمٌ  (َُٔ: ََِٗناصر، ) «.كربویل داخل نفسو

 لفت ذىن اؼبتلقيٌ  خییل فیتمٌ ة غالبان، تقضي بنا إلی التٌ ل إلی صورة حسیٌ ؿ اؼبعنی اؼبتخیٌ طریق ربوٌ 
ة، لتغیری مسار الذىن ة تصویریٌ یضاحیٌ إة، ضمن بنیة أثرییٌ ة التٌ و الداللیٌ كبالنتیجة نعطي للخطاب قوتٌ 

س اغبٌ »الستعارة أکیر تأثریان كأبلغ من التشبیو ألٌف بصورة أعمق؛ لذا عدت ا كربفیز اؼبتلقيٌ 
 السابق().« بالشيء كرؤیتو يف االستعارة

یستخدـ الشاعر االستعارة حوؿ قضایا إنسانیة كىو ظلم الیهود كفسقهم يف ببلد اؼبسلمنی 
بن النغریلة باستعارة أضفت علی شعره االشاعر یصف فسقى الیهود كالوزیرى  كيف أنظمتهم.

 سحاؽ:إ صباالن، كزادتو إقناعان؛ یقوؿ أبو
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یدي  كکادىت        ًفسًقهم ًمن األرضي  ضجَّت فقد  (926: 9119 اإللبریم،) أصبعنی بًنا سبى
ة ظلم طاقةن إقناعیةن، تفید شدٌ  التحقیق "فقد" أعطت القوؿى  إلی جانب االستعارة قبد حركؼى 

کن غرضي الشاعًر من یمل  .الشاعري  د طىرحىوي ار أإلی االقتناع دبا  الیهود ككزیرىم، كتدفع باؼبتلقيٌ 
قناع كاإل بل ىدفيو من توظیف االستعارة التأثریي  التصویر الزخرفةى ك  ىذا البیت كاالستعارة

ة عند الناس كربریضهم علی ابن النغریلة كرىطو. یستفید اإللبریم من جة كجدانیٌ كإحداث رى 
ة الظلم بإنساف یضٌج من شدٌ  كشٌبو األرضى  "ضجَّت األرضي من فسقهم"ة يف االستعارة اؼبکنیٌ 

. فقد كردت كیضٌج من رجسهم كکادت سبید من شر ىم حاطة الفسق لوإك  ذم نزؿ علیوالٌ 
سیاؽ نسبة األرض لو؛ إلقناع اؼبخاطب  ة بتوظیفها )ضٌجت( ضمنى قیمة االستعارة اغبجاجیٌ 

ذم الٌ  علیو ببدء السیاؽ هبذا الفعل اإلقبازمٌ  ( كاغبثٌ كالیورة علی الظامل )الیهود كبالتحری
 ز الذىن.  حفٌ 

كینبههم علی اػبطأ الفادح اٌلذم كقع فیو حاکمهم بادیس یقوؿ الشاعر ـباطبان صباعة غرناطة 
بن حبوس عند اختیاره كزیران یهودیان یقـو علی أمور اؼبسلمنی كفیهم رجاؿ أکفاء ؽبذا اؼبنصب 

 الشجاعة: كیصفهم بالکرامة ك 

 العىرین كأيسدً  النَّدم   بيدكر  أصبعنی لصنهاجةى  قيل أال
 )السابق(أعنی الٌشامتنی  هبا تىقرُّ   زٌلةن  سی ديکيم زؿَّ  لقد

ة فائقة تزید يف شىد  انتباه القارئ كتدفعو إلی ران استعاریٌ وى اإللبریم يف البیت األكؿ صي  استخدـ
ة حجاجیٌ  كمعانیو كإلی جانب ىذه الصور، یستفید من عناصرو  ٌنصاغبوار كالتعامل مع ال

، حبیث ص االستعارمٌ تزید يف ثراء ىذا النٌ  ، كکٌلهاكفعل األمر "،أالكأداة "أخری کاجملاز 
 ة بید الیهود ككزارةً سبلمیٌ اغبکومة اإل سقوطى  الشاعري  ركیعجبو كییریه. یصو   يیندىش اؼبتلق

العرین  کأيسدكیراىم   "أىل غرناطة"اؼبسلم  شعبى اللذا ینادم  "ابن النغریلة" الشخص الیهودمٌ 
 
ى
هتم هم كعزَّ ر ؽبم کرامتى کرٌ ىم ًمن سلطة الیهود كیي ري عرکة كاؼبقابلة مع العدٌك كوبذ  يف الشجاعة كاؼب

كهبذه العناصر وبفز ، أهٌنم من الکبارب ىمر ذک  شٌبههيم بأقمار اجمللس كیي یيف مقابلة العدٌك، ك 
 يف ؾبتمعهم.  جداهنم علی الظلم اعبارمٌ ك  ؾكوبر  
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 كمن االستعارة الواردة يف ىذه القصیدة قوؿ الشاعر: 

 (السابق) اؼبشرًكنی ًمنى  ًقردو  أًلىرذىؿً                   قاًنته  فاًضلو  ميسًلمو  فىكىم
اؼبطیعنی كىم شٌبو الشاعر الیهود بالقردة ربقریان ؽبم ككضع اؼبتلقٌي أماـ تصویر من اؼبسلمنی 

خاشعوف. استخدـ الشاعر للیهود اؼبشرکنی کلمة "القردة" كىذه استعارة مصرحة للیهود اٌلذین 
كىصىفهمي اي يف القرآف الکرمًی بالقردة كاػبنازیر. یشکو الشاعر من بادیس يف اختیار كزیر 

من مسلمو ذٌؿ  ؿ فىکىمٍ یهودٌم فبٌا جعل الیهودى یتطاكلوف علی اؼبسلمنی بعد ما کانوا أذٌلة، كیقو 
ىذه االستعارة اغبماسةى الدینٌیةى يف نفوس مسلمي األندلس؛  أماـ ًقردو من ًقردة الیهود.  كٌفرتٍ 

ألٌف ىذه الکلمةى مستخدمةه يف القرآف يف كصف الیهود يف قبح ًفعاؽبم كذىمیم أخبلقهم 
تصویر إقناع اؼبتلقٌي دبکانة كاستیجاب کیرة ذنوهبم كمىعاصیهم كيف اؼبقابل حاكؿ الشاعر هبذا ال

 اؼبسلمنی كاستحقاقهم إلدارة األمور.   
 

 الکناية 
النفس.  يفر یؤثٌ ك یسهم يف تعمیق الفکرة، كیضفي علی اؼبعنی صباالن كركنقان  ببلغي   أسلوبه  الکنایةي 

من أكدیة  كادو »ا إهنٌ  عمقان كجبلالن، كیلبسو طراكة كصباالن. النصٌ التعبری بطریق غری مباشر یعطي 
صل إلیها إاٌل من لطف طبعو، كصفت قروبتو، كطریق صبیل من طرؽ التعبری یكغایة ال اؼببدعنیى 

اسم جامع  -إذف–الکنایة  ...ا یدكر خبلدىم من اؼبعاينٌ یلجأ إلیها األدباء لئلفصاح عمٌ  الفينٌ 
ف اإللبریی د كظٌ كلق (ُْٖ: ََِٔ، )بوحوش« .ة من كسائل التأثری كاالقناعأطلق، كىي كسیلة قویٌ 

 يف شعره، فقاؿ:  اؽباـٌ  قناعيٌ إلىذا الرافد ا
 الكيسا رىفیعى  یىلًبسوفى  كىىيم ًجبایاهًتا یىقًبضوفى  كىيم
وفى  كىىيم ًضموفى  كىم ًبأىسواًقها یىذحبى  یىقًضموف كىيم ىبى

 (          992: 9119 اإللبریم،)ألطرافها آًكلوف كىأىنتيم الًبسوف أًلىكضىًعها كىأىنتيم  
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كیقوؿ: الیهود مل یبقوا لنا شیئان  سبلمي لغرناطةى تبذیر الیهود يف اجملتمع اإل عن  الشاعریکيٌن 
ذ یرید أف ییبت بأٌف الیهود كابن النغریلة الهبدر أف یکونوا علی رأس إكىي کنایة عن صفة، 

ًضموفى كىيم "سرافان شدیدان، فجعل قولو إسرفوف نهبوف أمواؿ الٌناًس كیي اغبکومة ألهٌنم یى  كىم ىبى
"  كىيم یىقًبضوفى ًجبایاهًتايف ىذه اعبملة: " لب أمواؿ الٌناس كإسرافهم.دلیبلن علی سى  "یىقًضموف

کنایة عن استیبلء الیهود علی االقتصاد كزماـ األمور كفبارستهم لسیاسات القهر كاإلذالؿ، 
كالعنصریة ضد العنصر الیهودم الحتکاره السلطة السیاسة. كتعبریان عن حالة الکراىیة الًعرقیة 

فما کاف علی الشاعر إاٌل أف یقوـى بتحریض العامة من الغرناطینی یىستفزَّىم كیبنٌی ؽبم کیف أٌف 
ىؤالء اجملرمنی استأثركا حبکم غرناطةى كأثقلوا کاىلى اؼبسلمنی باعبًبایة؛ مقاببلن بنی ما اکتسبوه 

 من تىرؼ كثراء.
البیت الیاين كالیالث؛ کنایة عن حاالت البؤًس كالًضیاع اٌليت یعیشها أىل غرناطة كيف  كيف

اؼبقابل یکيٌن عن اؼبناصب كاؼبکانة اٌليت اکتسبوىا الیهود. صٌور لنا أیضان الشاعري اؽبزيبةى 
اعبماعٌیةى من خبلؿ کیرة األفعاؿ اٌليت أسندىا الشاعر للیهود )ىم(، كيف اؼبقابل وبصل 

 سلموف علی أقل ها عددان كشأنان )أنتم(. اؼب
 كيف ىذا البیت: 

 (السابق) العیوف مبریى  إلیها كأجری         دارىه ًقرديىيم كرٌخمى 
البذخ كالرتؼ كتبذیر بیت اؼباؿ بواسطة الوزیر كأقربائو كیکيٌن عن یصٌور للمتلقٌي مظاىرى 

سیطرهتم علی اؼبناصب كخزائن الدكلة كصبع األمواؿ كاالنتفاع هبا ًمن مىلبس كمىأکل، كالعىیش 
ًعیشة ميرتفة يف القصور الٌشاىقة الیة بالرخاـ كاؼبزیٌنة بالنقوش كکٌل ذلك علي حساب الرعیة 

اب الوزیر من أجل قضاء حوائجهم فیستهزئ هبم كبدینهم. فحاكؿ الشاعر اٌليت تقف علی ب
ذبسید ىذه اؼبلٌذات اٌليت شغلت الیهود لتحریك اؽبمم كاستیارة العاٌمة للٌیورة علیهم 

 كاستئصاؽبم من غرناطة. 
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 . اآلليات البالغّية البديعية 9
 المطابقة  

عبمع بنی متضادیًن أم معنینًی متقابلنًی يف اعبملًة أك اؼبطابقة كتيسىٌمی الطباؽي كالتضاد أیضان كىي ا
: ُّٕٖالتفتازاين، تقابل التضاد، كیکوف بلفظنًی من نوع اظبنًی أك فعلنًی أك حرفنًی أك من نوعنًی )

کذلك  عدُّ تي يت تضفي علی الکبلـ صباالن كركنقان، ك ة الٌ من اسنات البدیعیٌ  طابقةي اؼب ري عتبػى . تي (ّٓٔ
فیها األضداد  كىي جوىر اؼبفارقة حیثي تساكىتٍ  ةمتوازیة بنی اؼبتضادات فهي تقنیة إقناعیٌ ة حجٌ 

فیتوٌسل هبا اؼبتکلم لتبلیغ (. ُٗٔ: َُِٓ)إبراىیم، كالعدـ، كاغبقیقة كاػبیاؿ يف عامل خاص باؼبتناقضات 
بل تتعٌداىا إلی یتوٌقف دكرىا عند حٌد الوظیفة الشکلٌیة اٌليت تزٌین اػبطاب،  خطابو كىي ال

دكرةه حجاجیةه ال علی سبیل زخرفة اػبطاب كلکن هبدؼ اإلقناع »الوظیفة اإلقناعٌیة، إذف ؽبا 
 (ْٖٗ: ََِْ)الشهریم، « كالبلوغ باألثر مبلغها األبعد.

ػػػػمى نسػػػػتطیع أف نقى  التضػػػػاد يف قصػػػػیدة اإللبػػػػریم إىل ثبلثػػػػة أقسػػػػاـ: األكؿ التضػػػػاد بػػػػنی االسػػػػم  س 
تضاد بنی "الفعل كالفعل"، أمَّا القسػم الیالػث فهػو التضػاد التضػافرٌم بػنی "االسػم ال كاالسم، كالیاين

 :التالیة كالفعل" کما نشاىد يف أبیاتو

 یهدموف كىيم تيبين کينتى  إذا اؼبريتىقی لك یىتمُّ  كکیف
بعدینً  من الببلد يف كىيم بتقریًبًهم انفردتى  كکیف

ي
 اؼب

 أمنی خىؤكفه  یىکوفي  كکیف ًسر کيم علی أيمىناکيم كىيم
ًسنوف أىسىأنا كىيم کأنٌا بینًهم من األذٌلةي  ككبني   992-999: السابق) ؿبي
، "اسم+اسم مبعد= تقریب/ك" ،"یهدموف= الفعل+الفعل تبين/" میل اؼبتضاداتي  دٌ عى تػي 

ة، فهي تقنیة حجاجیٌ  "فعل+اسم الفاعل أساءنا، ؿبسنوف=ك"، "اسم+اسم أمنی= خؤكف/ك"
. ىذه التضادات نلفیها قد حٌققت اؼبتعة كالفائدة لدی حالتنی حبجج متوازیةمقابلة بنی 

 اؼبتلقٌي، فضبلن عن اؼبتعة اإلیقاعٌیة الناذبة عن اؼبکانة اٌليت اکتسبتها، كبالتايل التأثٌر كاإلقناع،
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من ىنا يبکن القوؿ أٌف ىذه التقاببلت ترکت تأثریان إقناعیان ذبٌلی من خبلؿ اعبمع بنی 
قد ترکت »األضداد كىي تؤٌدم إلی ترکیز اؼبتلٌقنی علی ما یقاؿ. إذف ىذه التقاببلت 

تداعیات ذىنٌیة كنفسیة ميتىعاکسة جعلت اؼبتلقٌي یعمل اؼبوازنة بینها، موازنة كجدانٌیة أك 
 (11: 9110)فضل، « داللٌیة.

قائمة على التضاد كالتوازم يف  ،خمةة ضى ىذه القصیدة على مفارقة تصویریٌ  اإللبریم یقیم بناءى  
كىي تقنیة تقوـي علی إبراز التناقض بنی كضعنًی متقابلنًی من الواقع اؼبعاصر.  الصیاغة كالداللة

استیمر الشاعر من الصور كاؼبفاىیم، اؼبفارقیة کاؼبطابقة كاألضداد إلظهار الظركؼ السائدة 
رمز إلیو، من یي طرفها األكؿ الیهود، بكل ما علی ؾبتمعو كالتناقضات فیو. يف ىذه القصیدة 

كإبراز  كاالستهزاءفبلوءة باؽبجاء  اکلماهت. فجاءت  ة كالقسوة كالظلم كالتبذیرمعاين اؼبادیٌ 
غرناطة( كبادیس حاکم اؼبدینة بكل )كطرفها الیاين أىل الوطن  ،ساءة للیهود كابن النغریلةاإل

  .ة، كالکرامة، كالشجاعة، كاألماف كاإلحساف كاغبضارةعاين الركحانیٌ اؼبما یرمز إلیو من 

 
 الوزن  
دبا یبعیو من موسیقی مؤثٌرة يف النفس كاغبٌس معان.  كٌف للوزف صلة عضویٌة بالٌنص الشعرم، كذلإ

ـى  لبرییاإل لقد استخدـ كىو من البحور البسیطة سریعة اغبرکة اٌليت  يف قصیدتو البحر اؼبتقارب الٌتا
تتشٌکل كحدة إیقاعها من تکرار تفعیلة كاحدة "فعولن فعولن فعولن فعوؿ" شباين مرات كمرٌد ذلك 

للبحر اؼبتقارب رنَّة كاضحة، »يف اعتقادنا إلی أغراض القصیدة كىي اػبطابة كالوعظ كاإلقناع. 
و ىذا یصلح ؼبوضوعات العنف ذات الطابع اغبماسي، ٌببة، كىو بإیقاعؿبة مطربة كنغمة ضباسیٌ 

ىذا ( ّٗ: ُُٗٗ)اؽبامشي، « .كؽبذا أکیر الشعراء اؼبعاصركف من نظم األناشید اغبماسیة علی كزنو
البحر یيهی جي السامعنی كيف اعتقادنا استعمليو الشاعر لتىشجیع اؼبخاطب كإثارةي اؼبتلقٌي كدعوتو إلی 

 النهوض كالتغیری. 
  بيدكر النًَّدم  كأيسًد العىرینٍ                             ًلصنهاجةى أصبىعنیٍ   لٍ أ ال قي 

                    -/U/-/U/U/-/-/U/-/-/UU/-/-/U/-/U/U/-/-/U/- 
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 القافية والرويّ 
عػػػٌدة »تػيعىػػػدُّ القافیػػػة مػػػن أىػػػٌم العناصػػػر األساسػػػیة للػػػٌنص الشػػػعرٌم، فهػػػي کمػػػا یعرفهػػػا إبػػػراىیم أنػػػیس 

أصػػوات تتکػػرر يف أكاخػػر األشػػطر أك األبیػػات مػػن القصػػیدة، كتکرارىػػا ىػػذا یکػػوف جػػزءان ىاٌمػػان مػػن 
یػػل ىػػذا الػػرتٌدد اؼبوسػیقی الشػػعریٌة، فهػػي دبیابػة الفواصػػل اؼبوسػػیقٌیة یتوقٌػع السػػامع ترٌددىػػا، كیسػتمتع دب

 (ِْْ: ُِٓٗ)أنیس،« اٌلذم یطرؽ اآلذاف يف فرتات زمینة ؿبٌددة.

وبس فیها القارئ استعمل الشاعر يف القصیدة القافیة اؼبقٌیدة، ركیٌها ساکنه. إٌف ىذه القافیة ال
 جاـ بنی القافیة كمضامنی القصیدةسبالتکٌلف، كمن خبلؿ قرائتنا یتبنٌی لنا أٌف التبلحمى كاالن

كاضحه؛ كیظهر دىكر القافیة يف ربقیق كظیفة إیقاعٌیة يف أجزاء القصیدة كتعبری عن اؼبعنی كلفت 
 االنتباه إلی دالالت الٌنص:

 

 العىرینٍ  كأيسدً  النَّدم   بيدكر   أصبعنی لصنهاجةى  قيل أال
 الٌشامتنیٍ  أعنی هًبا تىقرُّ  زٌلةن  سی ديکيم زؿَّ  لقد
سلمنیٍ  ًمنى  کافى  شاءى  كلو کافران  کاتًبوي  زبریَّ 

ي
 اؼب

 األرذلنیٍ  من كکانوا كتاىوا كانتىخىوا بوً  الیهودي  فعزَّ 
دل كىجازكا ميناىيم كىنالوا

ى
 (926: 9119اإللبریی،) یىشعيركفٍ  كىما اؽبىبلؾي  فىحافى  اؼب

استخدـ الشاعر ركٌی النوف فی القصیدة فصوت النوف وباکی فی حاؿ السکوف أٌی فی حالة 
القافیة اؼبقٌیدة صوت طننی النحلة أك البعوضة، ىذا الطننی اؼبتواصل دكف التوقف بسبب 
الشعور بالتوٌتر الشدید لدرجة أٌف اإلنساف قد یفقد أعصابو كیضطرب. كىذا ما یوافق حالة 

ضعى اؼبدینة اؼبأساكم جعلو مضطربان. كقد جاءت أصوات اؼبد الیاء كالواك ردفان الشاعر ألٌف ك 
ؽبذا الركٌم کي تعرٌب عن الرغبة الشدیدة فی اػبركج من ىذا الوضع األلیم. لٌوف الشاعر 
قصیدتو باألصوات اجملهورة كىي خلقت أجواءن موسیقیةن تتوازی مع اغباالت النفسٌیة اؼبعقَّدة، 

بأٌف الشاعر یرید اعبهر باؼبصیبتو اٌليت اجتاحت مدینة غرناطة بسبب تسٌلط  كىذا ما یوحي
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كال ىبفی  ؛اغبرکةذه ة النقل تشی هبكعملیٌ ، اغبرکةالیهود علیها. ىنا األفعاؿ اؼباضیة تدٌؿ علی 
ثورة ضطراب الشاعر كغلیانو الناتج عن الی إربیلنا  ص الشعریٌ ة فی ىذا النٌ الصورة اغبرکیٌ أٌف 

 .اؼبدینة

 التکرار   
ة ان إلبراز شدٌ ة يف اغبجاج، فهو یعرض اػبطاب عرضان حجاجیٌ ل التکرار عنصران بالغ األنبیٌ کٌ یش

ىو من الوسائل اللغوٌیة ذات الٌصلة الوثیقة باإلقناع  حضور الفکرة اؼبقصود إیصاؽبا كالتأثری هبا.
كالرباىنی اٌليت یقٌدمها اؼبرسل لفکرة ما أك ألنٌو يبٌیل رافدان أساسیان من ركافد اغبجاج یدعم اغبجج 

التکرار یقٌدـ طاقة حجاجٌیة إضافٌیة ربدث أثران جلیبلن يف اؼبتلقٌي كتساعد »قضٌیة ما كىذا یعين أٌف 
علی كبو فٌعاؿ يف إقناعو أك ضبلو علی اإلذعاف؛ ذلك أٌف التکرار یساعد أٌكالن علی الٌتبلیغ 

 (ُٖٔ: ََِٖ)الدریدم، « رسیخ الرٌأم أك الفکرة يف األذىاف.كاإلفهاـ، كیعنی اؼبتکٌلم علی ت
 رابط تكرار أك تكرار صبلة، أك معناه، تكرار أك اللفظ إعادة التكرار يف ةحجاجیٌ  تكمن 

ة، اغبجاجیٌ  كظیفتو معبلقات؛ تتحتٌ  من كینم ي دالالت، من ما ییرم بقدر فهو ،حجاجيٌ 
التکرار اؼبول د للرتابة كاؼبلل، أك التکرار اؼبول د للخلل كاؽبلهلة  كلیس ذل»كنعين بالتکرار ىنا 

« .ةص أك الکبلـ بصفة عامٌ ة بناء النٌ ذم یدخل ضمن عملیٌ و التکرار اؼببدع الٌ يف البناء، كلکنٌ 
 الوصف تأكید» بذلك كاؼبراد ر اللفظة الواحدة باللفظ كاؼبعنی،م یکرٌ اؼبتکلٌ  (61: 0292)العزاكم،

 من الغرض أك االستبعاد أك التوبیخ أك اإلنكار أك الوعید أك أك التهویل الذـ أك اؼبدح أك
 (989: 9،ج9112)البغدادم، « .األغراض

 تأكیل يف احتماؿ الغلط كإزالة السامع، نفس يف للمعى سبكنی استعمالو إىل ماؼبتكلٌ  حاجة
 يف شيء كل يف التكریر جار بصریح التأكید بل» االسم على مقتصر غری وفه كبلمو،
ص ة يف بنیة النٌ خصیصة أساسیٌ  و( كىالسابق)« .كاؼبضمر كاؼبظهر كاعبملة كاغبرؼ كالفعل االسم

منها ك ة داخل الکلمة نفسها، اإللبریم ؿباكلة منو ربدید نسق البنیة اللغویٌ  اعبأ إلیه الش عرمٌ 
 غبرؼ. التکرار يف األفعاؿ، كالتکرار يف الکلمة، كالتکرار يف ا
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  تکرار الحروف 
البصرینی كالکوفینی  عند، كیرادفو اػبفض من اغبركؼ اؼبکٌررة يف قصیدة اإللبریم ىو حرؼ اعبرٌ 

قبد ىذه  .(ُّٗ: ُٕٖٗابن األنبارم، ) فة السفلی عند النطق بواللبفاض الشٌ  راره أمٌ قبالك ذلبي كظبٌ 
نى كىلىو شاءى كافى مً : "علیك  ،البلـك  من،ك يف، ك عن، ك الباء، "ما السیٌ  لبریماغبركؼ تعمُّ يف شعر اإل

سًلمنی
ي
شرًكنی ًمنى رذىًؿ ًقردو أًلى / نیٍ األرذل منكتاىوا كکانوا  كىاًنتىخىوا وً فعىزَّ الیىهودي بً / اؼب

ي
كافى   كىما/ اؼب

عنینٌ كىلىًكنَّ مً  /سىعًیًهم ًمنذىًلكى 
ي
يتَّقنی ًمنى  /األيىلبً هيمي فیًاقتىدل  فػىهىبل/ ا یىقوـي اؼب

/ القادىًة اػبریىًة اؼب
یدي بً  /ًفسًقًهم نضىجًَّت األىرضي مً  فػىقىد دىيم ًكبلبان /ذبىً ینىیكى أىقطارىىاعى بً  تىأىمَّل/ ا أىصبىعنینكىكادىت سبى

يبعىدینًمنى الًببلًد  يفكىىيم  قریًبًهمتى اًنفىرىدتى بً  كىیفى / ا خاًسئنیهبً 
 . (َُٖ-َُُ :ُُٗٗ)اإللربم، اؼب

تحفیز كالتأکید كالتنبیو كإثارة للدلیبلن  ،ةن مرٌ  كستنی ىذه القصیدة ثبلث يف اعبرٌ  أتت حركؼ
ؼبوقف اعبدید كیستفید الشاعر منها لتجسید إحساسو كربفیز السامع يف اع لدی السامع التوقٌ 

ة. م النربة اػبطابیٌ القصیدة كتقوٌ ي سهم ىذه اغبركؼ يف غناء كموسیقت نتباه إلیو،الكا وسماعلً 
فطرة تصویر  كىيیصورىا ألىل غرناطة أف يت یسعی قیقة الٌ اغبیصل إلی أف  الشاعر أراد

تول ی الوزارة لذا یستعنی من اغبركؼ كالکلمات كاألشیاء بالبحث عنو الذم اػببیث  الیهودیٌ 
، ك، من القادة، من فسًقًهم، بنا، بعینیمفیه ، مٌنا،من اؼبسلمنی، بو، من األرذلنی، ألرذؿى "

بعدینهًبا
ي
 ". ، بتقریًبًهم، يف الببلد، من اؼب

 تکرار الکلمة 
 تکرار اسم الفاعل   

کٌرر الشاعر اسمى الفاعل )اسمه علی كزف الفاعل( كىو وبمل دالالت متنوعة يف نسیج النٌص؛ 
فقد أثری تکراره اإلیقاع الداخلي للقصیدة بسبب توايل حرؼ اؼبد "األلف" الذم ىو جزء من 

عل دبا وبمل امتداده، امتداد الوضع األلیم اٌلذم كقعت فیو غرناطةي كامتداد األمل ترکیب اسم الفا
كاغبزف يف صدر الشاعر، كوبمل شحنة من اؼبعاين اإلفهامٌیة كیکوف لساف حاؿ غرناطة كاؼبسلمنیى 

 ربت سلطة ابن النغریلة. 
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فکينتي أراىيم هبا ../ حاذؽه بادیسي أنتى امرؤه ../ أ کافران  کاتًبوي زبریَّ  /لٌشامتنیٍ رُّ هًبا أعنی اقً تي 
ذَّري عن صيحبة ا../ ًكلوفآطرافها أل كىأىنتيم/  ًبسوفال أًلىكضىًعها كىأىنتيم../ عابینیى  ../ لفاسقنیى وبي

.. لبٌلعننیى كىذىرىيم إلی لىعنىة ا../ قانتو  فاضلو فکىم مسلمو .. / خادمان فبل تتًَّخذىيم ًمنهيمي 
دىيم ًكبلبان /  . الناًكینیفىكىیفى تيبلـي عىلى ../ فاًسقو كىكىیفى ًاستىنىمتى ًإىل ../ خاًسئنیهًبا  ذبًى

 )ع(الناکینی ىنا تناص لواقعة اعبمل كأصحاب اعبمل الذین عدلوا عن حکومة اإلماـ علی
ىل أبقتاؿ  اي  مرينأقد » كقاؿ عنهم )ع(اإلماـكنکیوا بیعتو علیو الٌسبلـ كنقضوىا فرفضهم 

لقد أعطی الشاعر ىذه الصفة  (8/60: 9621)متقي، ...« رضكالنكث كالفساد ىف األ يالبغ
للیهود كأراد بواسطتها ربریك اؼبسلمنی علی الیهود اٌلذین نقضوا حٌق اؼبسلمنیى كاػبركجى 

 علیهم.   

 ُىم( –تکرار الضمير )الهاء 
لتعامل مع منطقة الضمائر ؽبا إٌف ا»كمن التکرار اٌلذم كرد يف قصیدة الشاعر ىو تکرار الضمری. 

أنبٌیتها األسلوبٌیة كالداللٌیة، ذلك أهٌنا تدفع بالقارئ إلی إنتاج داللة معیٌنة سواء من خبلؿ رٌد ىذه 
« الضمائر إلی مراجعها أك بتقدیرىا يف بعض األحیاف، كىو ما یوسع من دالالت القصیدة.

 يف ىذه القصیدة نذکر:  من أبرز الضمائر اؼبتکٌررة  (ُْْ: ُٓٗٗ)عبداؼبطلب، 
دىي ../ إلی لىعنىة البٌلعننیى  ىيمكىذىر / ..خادمان  مي ًمنهي  ىيمفبل تتًَّخذ../ عابینیى ا هب مفکينتي أراىي  م  ذبًى

یىقًبضوفى ىيم ك ../ بکل  مکافو لىعنی مفمنهي ../  عابینیى ا هب ىيمفکينتي أرا ../خاًسئنی اًكبلبان هبً 
ًضموفى كىي  ىمك  ا ًجبایاهتً   یىلًبسوفى  ىيمكى ../ همفقد ضجَّت األرضي ًمن ًفسقً  / یىقًضموفم ىبى

وفى  مكىىي ../الكيسا رىفیعى  ../ یهدموفم إذا کينتى تيبين كىي  دارىه../ م../ كرٌخمى ًقرديىي اهًبأىسواقً  یىذحبى
بعدینً ىيم ك  مكکیف انفردتى بتقریًبهً 

ي
األذٌلةي ككبني / أيمىناکيم علی ًسر کيم  ىيمك /  يف الببلد من اؼب

ًسنوفىيم کأنٌا أىسىأنا ك   ممن بینهً   ك... إلی لىعنىة البٌلعننیى م كىذىرىي  /خادمان مي ًمنهي  فبل تتًَّخذ/  ؿبي
يف ىذه األبیات یکٌرر الشاعر ضمری اؼبتکلم "ىم" ثبلث كعشرین مرٌةن ك"ىا" طبس مرٌاتو 

الشاعر تکرار ضمری )یعود إلی غرناطة( لیخلق نوعان من اإلیقاع يف قصیدتو، كقد كٌظف 
"ىم" فجعل منو أداةن للتعبری عن إحساسو كانفعالو، كىو كسیلةه کفیلةه بإیصاؿ رسائل خطریة 
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إلی اعبمهور، كالقصد منو ربفیز سامعیو كالتأثری فیهم، حیث أحدث جرسان تکره األذف 
 بسماعو؛ ألف مرجع ىذه الضمائر تعود إلی الیهود كتصف للسامع جنایاهتم كارتکاهبم

 سیاسات القهر كاإلذالؿ. 

 تکرار الفعال
 تکرار فعل المر  

 ؾیػيعىٌد األمر من األفعاؿ اإلقبازیٌة كلکٌنو إقباز ضميٌن، ألنٌو یهدؼ إلی توجیو اؼبتلقٌي إلی سلو 
. كٌظف اإللبریم ىذا الفعل ألغراض إقناعٌیة حجاجٌیة منها ضبل ـباطبو (ُِْ: ََِٗ)بویلوطة، معنٌی 

علی أداء عمل معنٌی كىو یسعی إقناع بادیس كتنبیهو إلی اػبطر اٌلذم وبیط بو كحبکومتو كىذا 
اػبطر سلطة الیهود علی أمور حکومة اؼبسلمنیى. جاءت ىذه األفعاؿ علی شکل النصیحة 

 اعر توجیو اغباکم كربریك كجدانو كتشجیعو للقیاـً علی الیهود.  كاإلرشاد كالرتغیب كیقصد الش
 ضىح  إلی ًذحبًو قيربةن / ك  فىباًدرٍ أقطارىىا/ ك ًبعىینىی تأٌملٍ ىيم إلی لعنة البٌلعننیى / ذىرٍ حیث یقوؿ: كى 

 إؽبك يف ًحزًبو.  راًقبٍ ماؽبىيم / ك  خيذٍ ًعداىيم ك  فر ؽٍ بًو فهوى کبشه ظبنیه / ك 

 تکرار فعل الّنهي 
من األسالیب اؼبرتبطة أساسان باؼبخاطب كیتضمن طلب الکٌف عن الفعل، أك »فعل الٌنهي 

 (ُٓ: ََُِ)ؿبمد ىاركف، « االمتناع عنو علی كجو االستعبلء كاإللزاـ.
ٍ الضَّغطى عىن رىىًطًو /ك  تىرفىًع ًمنهيمي خادمان/ كال تتًَّخذٍ  یقوؿ الشاعر: فبل قىتلىهيم غىدرةه  ال ربًسبى

 فینا بأفعاؽًبم.  تىرضى /فبل
جاءت ىذه األفعاؿ کأفعاؿ األمر علی سبیل النصح كاإلرشاد، حیث جعل الشاعر کبلمو يف 

كالٌنصیحة تتضٌمن حجاجٌیان توجیهان بأف اؼبقصود »ىذه األبیات دبنزلة تقدمی الٌنصیحة 
ذنب أك القاصر أك اؼبنحرؼ بالٌنصیحة يبارس سلوکان یتطٌلب التقومی فهي تضعو يف مو 

ي
قع اؼب

تربز ( 12: السابق)« إضافة أهٌنا ترتاجع بو إلی موقع دكف الناصح اٌلذم یتصٌدر ىنا اؼبوقع األٌكؿ.
ىذه األفعاؿ حرص الشاعر إلببلغ قصده إلی اؼبتلقٌي كتفهیمو، منها حرصو الشدید علی 
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أٌف اؼبداراة مع الیهود من الفساًد،  التقیید هبذه النصائح. یؤٌکد الشاعر يف ىذه األفعاؿ علی
ـى علیهم.   فهم یستحٌقوف الفناء كالقضاء، كهبب علی بادیس االبتعاد عنهم كالیورة كالقیا

 االستشهاد بالقرآن الکريم . 10
تو كتقویة درجة يت اعتمد علیو اإللبریم يف تقویة حجاجیٌ اآللیات الٌ  االستشهاد من أىمٌ  عدُّ یي 

 تصدیقو.
حها علی حد قوؿ عتبار کصورة تدعم القاعدة كتوضٌ االة لبلستشهاد ىي زة األساسیٌ إٌف اؼبیٌ 

ة، جبعل القاعدة اجملردة ملموسة کاف االستشهاد یهدؼ إلی تقویة حضور اغبجٌ   ؼباٌ »بریؼباف: 
 (ُٔ: ََِٔعیسی، )« .صورة وة، فقد نظر إلی ىذا االستشهاد علی أنٌ بواسطة حالة خاصٌ 

االستشهاد القرآين؛ یکیر الشاعر يف استشهاده  نوعاإللبریم یکوف من االستشهاد يف قصیدة 
 كمنو یقوؿ:  حادیث،بالقرآف الکرمی كاأل

 (926: 9119اإللبریم،) اؼبشرکنیى  منى  ًقردو  ألرذؿً           قانتو  فاضلو  مسلمو  فکىم  
ىم اعتدكا كبغوا يف األرض. ٌث یأيت ك بالیهود  ،للولقابل الشاعر ىنا اؼبسلمنی كىم مطیعوف یي 
كا  للداللة"ألرذؿ قردو من اؼبشرکنی"  عبارةً ب علی ىجاء الیهود فقد کاف قوـه من أسبلفهم اعتدى

. كأصبحواوقبوا يف السَّبًت فػىعي  بالقرآف الکرمی  الشاعر يف سیاؽ حدییواستشهد  قردةن خاًسئنیى
لقىد علمتيمي اٌلذینى كى قاؿ تعالی يف سورة البقرة:﴿ة ما قالو فزاد اؼبعنی قوةن كصباالن؛ علی صحٌ 

اعبدیر بالذکر أٌف الشاعر . (81)البقرة:  اعتىدىكا منکيم يف السبًت فقيلنا کونوا قردةن خاًسئنیى﴾
 لغویىبما  يف نفس اؼبتلقيٌ ك عبارات قصیدتو كمفرداتو من القرآف الکرمی، فیىبلغ بذل لَّ یقتبس جي 

 .ظو ن صدؽ كقٌوةو كعذكبة لفم
 :الشاعر یقوؿ

ذَّري  كىحیوً  يف ا أنزؿ كقىد  الفاسقنیى  صيحبة عن وبي
 (992: 9119اإللبریم،)البٌلعننی لىعنىة كىذىرىيم إلی خادمان  ًمنهيمي  تتًَّخذىيم فبل
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 الیهود كیقوؿ علیکم أاٌل تتخذكا منهم مصاحبةوبٌذر الشاعر بادیس كاؼبخاطب باألخٌص عن 
اػبدمة اإلداریٌة كالٌسیاسیة ألهٌنم من دكف اؼبؤمننی كا وبٌذرنا من ىذا  صدقاءن كالتٌتخذكىم يفأ

ضوا عنهيم فإف تىرضىوا عىنهيم فإفَّ ا  ًلفوفى لىکيم ًلرتى األمر يف القرآف الکرمی أیضان كقاؿ تعالی:﴿وبى
ك﴿الیتًَّخًذ اؼبؤمنوفى الکافرینى أكلیاءى ًمن دكًف اؼبؤمننیى  (18)التوبة:  ال یىرضی عًن القوـً الفاسقنیى﴾

ريکيم اي نفسىو كإلی ا  ذلككىمىن یفعىل  فػىلىیسى ًمنى اً يف شيءو إالَّ أف تتَّقوا ًمنهيم تيقاة كوبذ 
 كقاؿ يف البیت التايل:(. 06)آؿ عمراف:  اؼبصریي﴾

 (990: 9119)اإللبریم،الغالًبوف  يف حزبًو      فحزبي اإللو ىمي  ككىراًقب إؽب

إسحاؽ قصیدتو ببیت ییری اغبماسةى الدینیةى يف نفوس مسلمي األندلس كیذٌکرىم بوعد كىبتم أبو 
ىذا  (.ٔٓ)اؼبائدة:  ﴾كىمىن یتوٌلی ا كرسولىو كاٌلذینى آمنوا فإفَّ حزبى اً ىيمي الغالًبوفى ﴿ا تعالی:

طعةه، كدلیله یقیينه كظٌفو الشاعر لًیحتجَّ بو علی خصومهم االستشهاد برىافه قاطعه كحجة قا
ـى )الیهود( كمنو ابن  فاع عن کیاهنم أما ا حقه كهبب الد  النغریلة. ىباطب الشاعر بادیسى أٌف كعدى

الیهود. ال ىبلو ىذا البیت من الوعظ؛ فیعظ الشاعر من خبللو بادیسى كیهدؼ إلی إیقاظ 
 اتـو يف الٌیورة علی الیهود كالقتاؿ معهم.  الوعي، كیذٌکره بالنَّصر 

 . الخاتمة 11
أبو إسحاؽ اإللبریم يف قصیدتو النونیة عبأ إلی اختیار أبیات قصریة ذات إیقاع سهل، كمعافو 

أف تقع يف أذىاف  غموضى فیها، كاختار ؽبا األلفاظ الٌصلبة الرٌنانة اٌليت سبکنتٍ بسیطة ككاضحة ال
الغرناطینی فیدرکوهنا يف یيسرو، مع احتواءىا علی اؼبعاين الدقیقة كالصور اٌليت تستطیع أف ربٌفز 
ضمری اعبماىری كتصٌور قلق الشاعر كمشاعره الداخلٌیة كتعکس ردكد أفعالو العاطفٌیة. أیضان 

قصیدة، نٌص تکشف للمخاطب مساكئ حکامهم كتربز مظاىر الفساد يف ببلدىم. نٌص ال
حجاجٌي لو مقاصد كأىداؼ یسعی الشاعر إلثباهتا كترسیخها ؿباكالن إقناعى اؼبتلقٌي دبا یطرحو من 
الصور الببلغٌیة اٌليت ؽبا األثر الفاعل يف تعزیز اغبجاج كالتأثری يف اؼبتلقٌي كقد تبنٌی لنا أٌف لقصیدتو 

 قٌوة استداللٌیة كحجاجٌیة متینة.
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سؤاؿ األٌكؿ كالیٌاين كجدنا أٌف أبا إسحاؽ یوٌظف اغبجاج إلی إقناع يف مقاـ الٌرد علی ال 
ؾ اؼبتلقٌي كالتأثری علیو بشٌتی اآللیات الببلغٌیة اغبجاجٌیة لینجح خطابو كیواجو القبوؿى كوبرٌ 

استعمل أسلوبان ببلغٌیان يف شعره تضٌمن علم اؼبعايٌن، كالبدیع، كالبیاف حتی یىکوف اؽبمم؛ لذا 
 تأثری يف اؼبتلقٌي. أقدر علی ال

استخدـ الشاعر اآللیات الببلغٌیة اؼبعانٌیة کاسم االستفهاـ، كالنداء، كالتأکید إلثارة الذ ىن 
كربریك اؼبشاعر كاألحاسیس، كلتغیری أفکار اآلخرین ذباه اؼبسلمنی كعلی رأسهم بادیسى 

 كربریضو علی الیهود ككزیره ابن النغریلة. 
ألخیلة )اآللیات الببلغٌیة البیانٌیة( فقد كٌظف الشاعر االستعارةى، أٌما بالنسبة للصور كا -

كالتمییل، كالکنایة إلهباد قٌوة إقناعٌیة كلداللتها علی اؼبعنی بصورة أكضح، كاعتمادىا علی 
 الواقع اغبسٌي اؼبلموس. 

قافیة یشٌد كاستخداـ الشاعر لآللیات الببلغٌیة البدیعٌیة کالط باؽ كالتکرار كکذلك الوزف كال -
االنتباه كیؤک د علی أفکار الشاعر كترسیخها يف ذىن اؼبتلقٌي كىبلق جٌوان موسیقٌیان ترتاح لو 
اآلذاف كتتأثٌر منو القلوب كتقتنع بواسطتها. كاستخدـ االستشهاد بالقرآف الکرمی لقٌوتو 

 اإلقناعٌیة كأثره كبسبب سلطة ىذا النٌص اؼبقٌدس علی العقوؿ كالقلوب.
ؿ ىذه األمیلة اليت جئنا هبا نستنتج أٌف اغبجاج نابعه من الببلغة، فکلُّ ىذه اآللیات من خبل 

إلی اإلقناع يف قصیدة أيب إسحاؽ، فالببلغة التعين  علی تکوین اغبجاج كىدفتٍ  ساعدتٍ 
فقط اعبانبى اعبمايل بل ؽبا كظیفة حجاجٌیة إقناعٌیة. كيف ىذه القصیدة نراىا موفقة يف عملیة 

ع كاغبجاج حیث أف أبیاهتا لعبت دكران سیاسیان مباشران يف التاریخ السیاسٌي ألٌمة من اإلقنا 
األمم كدفعت يف سرعة خاطفة إلی إشعاؿ اغبرائق كشحذت کٌل اؽبمم للقضاء علی الیهود 

 كعلی كزیرىم. 

 صادرالم
 .الکتب1

 القرآف الکرمی 
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، بریكت، دار ُ؛ ربقیق ؿبمد حسنی مشس الدین، طالعربيةأسرار (: ُٕٖٗابن األنباری، عبدالرضبن بن ؿبمد )
 الکتب العلمیة.  

، ِ؛ ربقیق: لیفي بركفنساؿ، طأعمال العالم أو صفة جزيرة الندلس(: ُٔٓٗابن اػبطیب، لساف الدین )
 بریكت، دار اؼبکشوؼ.  
 ؛ بریكت، دار صادر. لسان العرب(: ُٗٗٗابن منظور، صباؿ الدین )

 ، بریكت، دار الفکر اؼبعاصر.  ُ؛ طالديوان(: ُُٗٗاسحاؽ )اإللبریم، أبو 
 . الیقافة دار، بریكت ترصبة عبدالرضبن بدكم، ؛فن الشعر :أرسطو )التا(

  ، القاىرة، مکتبة األقبلو اؼبصریة.ِ؛ طموسيقی الشعر (:ُِٓٗأنیس، إبراىیم )
، ِربقیق كشرح عبدالسبلـ ىاركف، ط؛ خزانة الدب ولب لباب لسان العرب(: ُٕٗٗالبغدادم، عبدالقادر )

 القاىرة، اؽبیئة اؼبصریة العامة للکتاب.  
 . العلـو داراعبزائر،  ؛اللسانيات وتطبيقاتها علی الخطاب الشعري(: ََِٔ، رابح )بوحوش

؛ ترصبة ؿبمد العمرم ضمن کتابو الببلغة اعبدیدة ىل يمکن أن يوجد حجاج غير بالغي(: ََِٓبوؿ، ربو )
 بنی التخییل كالتداكؿ، اؼبغرب، أفریقیا الشرؽ.  

، القاىرة، دار ُ؛ ترصبة الطاىر أضبد مکي، طالشعر الندلسي في عصر الطوائف(: ُٖٖٗبریس، ىنری )
 اؼبعارؼ.

 النشر. ، دار الکوخ للطباعة ك ُ؛ طالمطول(: ُّٕٖالتفتازاين، مسعود بن عمر )
 ، دار اؼبعرفة. ، بریكتُربقیق عادؿ أنور خضر، ط ؛لتعريفاتا(: ََِٕ)بن علی بن ؿبمداعبرجاين، علی

؛ نقلو عن اإلسبانیة حسنی مؤنس، القاىرة، مکتبة تاريخ الفکر الندلسي(: ُٓٓٗجنیالث، بالنخیا آلبل )
 الیقافة الدینیة. 

 .صفحات للدراسة كالنشر، دمشق، دار ُط ؛مداخل ونصوص ؛التداولية والحجاج (:ََِٖصابر ) اغبباشة،
، بریكت، اؼبؤسسة اعبامعیة للدراسات كالنشر ُ؛ طمحاوالت في تحليل الخطاب(: ََِٗ) -------

 كالتوزیع. 
؛ السلوب الخبري وأثره في االستدالل واستنباط الحکام الشرعّية(: ََِٖحبرت، ؿبمد بن مشبب )

 القاىرة، دار ادثنی. 
 ؛ قم، دار فرقند.شرح کتاب المنطق للعالمة الشيخ محمد رضا المظفر(: َُِٔاغبیدرم، کماؿ )

 ، بریكت، دار الفکر اؼبعاصر. ُ؛ طفي الدب الندلسي(: َََِالدایة، رضواف ؿبمد ) 
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بنيتو الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاىلية إلی القرن الثاني للهجرة، (: ََِٖ، سامیة )الدریدم
 . عامل الکتب اغبدیث، األردف، ُط ؛وأساليبو

 ، األردف، عامل الکتب اغبدیث.  ِ؛ طالحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو(: َُُِ) ---------
، بریكت، دار ُ؛ طاستراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية(: ََِْالشهریم، عبد اؽبادم بن ظافر )

 الکتاب اعبدید اؼبتحدة.  
التداولّية عند العلماء العرب دراسة تداولّية لظاىرة الفعال الکالمّية في (: ََِٖالصحراكم، مسعود )
 ، اعبزائر، دار التنویر للنشر كالتوزیع.  ُ؛ طالتراث اللساني العربي

 ؛ مصر، دار غریب للطٌباعة كالنشر. البالغة واالتصال(: َََِعبداجملید، صبیل )
 . القاىرة، اؽبیئة اؼبصریة للکتابقراءات أسلوبية في الشعر الحديث؛  (:ُٓٗٗعبداؼبطلب، ؿبمد )

 . مؤسسة الرحاب اغبدییةبریكت، ، ُط ؛الخطاب والحجاج (:ََُِأبوبکر ) العزاكم،
 ، بریكت، دار الکتب العلمیة. ِ؛ طالصناعتين(: ُٖٗٗالعسکرم، أبوىبلؿ )

 یت، عامل اؼبعرفة،. ؛ الکو بالغة الخطاب وعلم النص(: ُِٗٗفضل، صبلح )
 .الفکر العريب دارالقاىرة، ، ْط ؛البالغة االصطالحية (:ََُِ)قلیقلة، عبدالعزیز 

ترصبة ؿبمد علی القارصي ضمن کتاب )أىم نظریات اغبجاج يف  البالغة والحجاج؛مایری، میشاؿ )التا(: 
(، تونس، اؼبطبعة الرظبیة للجمهوریة  التونسیة.  التقالید الغربیة من أرسطو إلی یـو

؛ مصحح بکرم حیاين، اعبزء کنز العمال في سنن القوال والفعال(: َُْٗمتقي، علي بن حساـ الدین )
 السادس، بریكت، مؤسسة الرسالة. 

؛ الکویت، مفهوم الحجاج عند بيرلمان، وتطوره في البالغة المعاصرة(: َََِؿبمد األمنی، ؿبمد سامل )
 عامل الفکر.  

 ، القاىرة، مکتبة اػباقبي.  ٓ؛ طالساليب اإلنشائّية في الّنحو العربي(: ََُِؿبمد ىاركف، عبدالٌسبلـ )
، فلسطنی، مطبعة ُط من الفجر إلی الغروب قصة الدب العربي في الندلس؛(: ُّٗٗاؼببلح، یاسر )

 اإلسرار. 
؛ ها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها"البالغة العربّية "أسس(: ََِٕاؼبیداين، عبدالرضبن حسن حنبکة )

 بریكت، الدار الشامیة للطباعة كالنشر. 
، اعبزائر، الدار العربیة ُ؛ طالفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي(: ََِٗناصر، عمارة )

 للعلـو ناشركف.  
 لنشر كالتوزیع. ؛ األردف، دار أسامة لموسوعة شعراء الندلسالوائلي، عبداغبکیم )التا(: 
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 ، دمشق، دار القلم.  ُ؛ طالعروض الواضح وعلم القافية(: ُُٗٗاؽبامشي، ؿبمد علی )
 . الطروحات2

(: اإلقناع كالتخییل يف شعر أيب العبلء اؼبعرم؛ أطركحة لدرجة اؼباجستری، جامعة َُِٓإبراىیم، بن إبراىیم )
 كىراف.  

أطركحة لدرجة اؼباجستری، جامعة أـ درماف  ؛إللبریم؛ حیاتو كشعرهاسحاؽ ا أبو :(ََِٕ) أضبد ي، مری غينالفکٌ 
 . اإلسبلمیة

(: النصاری كالیهود من سقوط الدكلة األمویة إلی هنایة اؼبرابطنی؛ أطركحة لدرجة َُِّكلد أٌف، ؿبمد األمنی )
 الدکتوراه، جامعة كىراف. 

 . المجالت3
مجلة التراث ، «جاز القرآف الکرمی سورة النمل أمبوذجان البیاف اغبجاجي يف إع(: »ََِٔعیسی، عبداغبلیم )

، صص َُِدمشق، السنة السادسة كالعشركف، العدد  -تصدر عن ارباد الکتاب العربالعربي )مجلة فصلية( 
ْٕ- ُُ . 
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   «أال ُقل ِلَصنهاجَة أجمعينَ »شناسی استدالل بالغی در قصیدۀ  سبک

 أبو اسحاق البیري
 .2، فاطمه تنها1قهرمانیعلی 

 .داًطیبس گشٍُ صثبى ٍ ادثیبت ػشثی داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى 1

 .داًطجَی دکتشی صثبى ٍ ادثیبت ػشثی داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى2

 چکیده
سی زاگّوَاسُ دس پی تأثیش هخبطتثب ثشاًگیختي احسبسبت  کٌذ ٍ ّشگفتوبى ّذف هطخصی سا دًجبل هی

 اسی ٍزثیشگأّبی هختلفی سا ثِ هٌظَس ت هکبًیضم ،یب صبحت گفتوبى دس گفتوبى خَیص هجذعست. ٍا ثش

-کبسگیشی ضیَُِ هخبطت ثب ث کشدىقبًغ  گیشد.کبس هیهخبطت، ثِ جبى  تثجیت هؼبًی گفتوبى دس سٍح ٍ

 ّبی ضبػش ثشای سسیذى ثِ هقبصذ گفتوبى است.استذالل دس گفتوبى اص هْوتشیي ضگشد ّبی اقٌبع ٍ

یب  هٌظَس اص ثشّبى ٍ .کبثشدضٌبسی تقسین هی ضَد ًَع ثالغی ٍ استذالل دس ًقذ جذیذ ثِ دٍ ثشّبى ٍ

ثش گزاسی اثشثب  است کِقبلت صیجبآفشیٌی هؼبًی  ّبی ثالغی دساسلَة ثستي کبسِ ث ،استذالل ثالغی

کبسآیی  دس پی آى است تب ،تحلیلی-سٍش تَصیفی ب تکیِ ثشپژٍّص حبضش ث ّوشاُ است. هخبطت

ّبی  هْوتشیي هکبًیضم ٍ دادُکٌکبش قشاس  اثَاسحبق الجیشی سا هَسد ثشسسی ٍۀاستذالل ثالغی دس قصیذّ

ٍصیشش اثي الٌغشیلِ  ّذف ضَساًذى هشدم ػلیِ یَْد ٍ بثالغی اقٌبع سا دس ایي قصیذُ کِ ضبػش آى سا ث

، صَست پزیشفتِش ًقذی یذ ًگشدثب ثشسسی ایي قصیذُ کِ ثب  سٍضي سبصد. ص ٍ، هطخّاست سشٍدُ

اص اثضاسّبی هختلف ثالغی )هؼبًی، ثیبى ٍ  ، ثِ تشتیتکِ ضبػش دس گفتوبى ضؼشی خَیص سٍضي ضذ

تکشاس، تضبد ٍ استطْبد ثِ قشآى کشین ثْشُ  ،کٌبیِ ،توثیل، استؼبسُاستفْبم، تأکیذ، ًذا،  ثذیغ( ّوبًٌذ

 ٌبع حجبجی دس ًضد هخبطت قشاس داسًذ.   است کِ ّش یک اص آًْب دس ثبالتشیي هشتجِ اص سطح اق جستِ
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