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الملخص

کل خطاب یرمی إلی حتقیق غایة معینة ویسعی إلی التأثری علی الغری ،والشاعر بدوره قد یبتغي إقناع خماطبه بأفکاره ألجل
ّ
یؤدي وظیفة إقناعیة حجاجیّة؛
الشعري
اخلطاب
هنا
ومن
،
ذلك
علی
ج
ج
احل
اد
ر
بإی
یقوم
الشاعر
لذا
املقاصد،
هذه
حتقیق
ّ
ُ
َُ
املتلقي بالصورة اجلمالیّة واللغة واإلیقاع ،وفیه ميزج بنی اإلقناع واإلمتاع .حاولنا يف هذا البحث دراسة احلجاج
فهو یؤثّر علی
ّ
البالغي وإبراز فعالیته يف دراسة اخلطاب الشعري ،واعتمدنا يف موضوعنا املنهج الوصفي-التحلیلي ،وسنقوم بتحلیل قصیدة
أهم العوامل احلجاجیّة واألسالیب البالغیّة املعتمدة.
أيب إسحاق اإللبریي ،الشاعر األندلسي حتلیال بالغیا باحینی فیها عن ّ
من خالل األمیلة الّيت تناولناها بال ّدراسة يف قصیدة اإللبریي ،نستنتج أ ّن شعره یزخر بأنواع خمتلفة من احلجج .فقد اعتمد
ِ
کاالستفهام والتأکید والنداء ،واآللیات البالغیّة البیانیّة کالتّمییل واالستعارة والکنایة،
أحیانا علی اآللیات البالغیّة املعانیّة
واآللیات البالغیّة البدیعیّة کالتکرار والطباق واالستشهاد بالقرآن الکرمی .هذه اآللیات هي الّيت تکسب النص درجة عالیة
من اإلقناع احلجاجي .اتّضح لنا أ ّن اإللبریي یستیمر حججا ویوظفها يف شعره لتحریك املخاطب للیورة علی الیهود ووزیرهم
ابن النغریلة الّذي قد ّاّتذ الوزارة بالباطل .علی هذا األساس یسعی إلی توجیه املخاطب بواسطة تقنیات احلجاج والتأثری
علیه بشتّی اآللیات حسب املقام.
الكلمات الرئيسة :احلِجاج ،األسلوب البالغ ّي ،اإلقناع ،اإللبریي.
 1الکاتب املسؤول

d.ghahramani@yahoo.com
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 .1المقدمة
احلجاج يف العصر احلدیث حلقةَ وصل بنی علوم شتی تتجاذبه ،منها البالغة الّيت عنیت
ش ّکل
ُ
بعث البالغة القدمية
باحلجاج من منظور
منطقي ،وکان ذلك علی ید شاییم بریملان الّذي حاول َ
ّ
فس ّمیت هذه البالغة بـ"اجلدیدة" .هذه البالغة
من زاویة جدیدة ترتکز يف أساسها علی احلجاج ُ
وهي نظریةُ احلجاج ،هتدف إلی «دراسة التقنیات اخلطابیّة الّيت تسعی إلی إثارة النُّفوس و ِ
کسب
ِ
عرب عرض احلجج ،وتبنی أیضا الشروط الّيت تسمح للحجج بأن تنشأ يف اخلطاب».
ُ
العقول َ
(احلباشة )15 :2008 ،من املعلوم أ ّن أرسطو قد أرسی معامل البالغة احلجاجیّة من ُذ القدمی من خالل
طورها بریملان بشکل جعلها منسجمة مع روح العصر احلدیثّ .أما
کتابه "اخلطابة" ،يف حنی ّ
بالنسبة إلی عالقة احلجاج باإلقناع فیمکن أن نقول إ ّن احلجاج آلیّةُ اإلقناع ووسیلته الّيت هبا
الغرض من استخدام
کل نص
یکتشف وجوهُ اإلقناع يف النّص أل ّن َّ
خطايب یُعترب نصا إقناعیا .و ُ
ّ
الوصول إلی حتقیق اإلقناع.
احلِجاج هو
ُ
َّ ِ
کل واحد
إن احلجاج عملیة تشارکیة ّتاطبیة بنی املتکلم والسامع حول قضیة معینة؛ حیاول ّ
منهما الغلبةَ علی خصمه بتقدمی احلجة والربهان .هو نسق یشکل العالقةَ الوثیقةَ بنی املرسل
املرسل؛ وهلذا
فاهلدف إذن يف العملیة احلجاجیة إشراك املتلقي فیما یعتقده
واملتلقي واملقام؛
ُ
ُ
املتلقي جزافا دو َن قصد ،إذا إ ّن من وراء
املرسل یُرسل خطابَه إلی
الظن بالقارئ أ ّن
الیذهب ّ
َ
ّ
هذا اإلرسال هدفا ،هو التّأثریُ واإلقناعُ واالستمالةُ عن طریق اللغة أو سواها من وسائل
االتّصال األخری ،فهو «لیس سوی دراسة لطبیعة العقول ،ثّ اختیار أحسن السبل حملاورهتا
واإلصغاء إلیها ،ثّ حماولة حیازة انسجامها االجیايب والتحامها مع الطرح املقدم ،فإذا مل توضع
ن احلجاج یکون بال غایة وال تأثری( ».حممد
هذه األمور النفسیة واالجتماعیة يف احلسبان؛ فإ ّ
حدث عن حجاج
ط
األمنی )68: 2000 ،و ّأما کیف یَرب ُ
اخلطاب احلجاج ُي بالشعر وهل جیوز التّ ُ
ُ
يف الشعر؟ یربط أبو هالل العسکري الشعر باحلجاج بصلة وثیقة؛ َّ
ألن الشاعر یعمد إلی
العقول ،ویؤثـُر فیهما
إثبات صحة املعاينّ الّيت یوردها يف شعره؛ أل ّن الشعر یستمیل
القلوب و َ
َ
ُّ ِ
الصناعتنی فصل أطلق علیه"االستشهاد واالحتجاج" وقد
بتوسله اللّغة وبتقنیاهتا ،وله يف کتابه ّ
2

ِ
أجمعين» ........
صنهاجةَ
أسلوبية الحجاج البالغية في قصيدة «أال قُل ل َ
َ

علی قهرمانی* ،فاطمة تنها

أحسن ما یتعاطی
احملدثنی ،وهو
أشار إلی االستشهاد واالحتجاج «کیری يف کالم القدماء و َ
ُ
من أجناس صنعة الشعر ،وجمراه جمری التذییل؛ لتولید املعنی ،وهو أن تأيت مبعنی ،ثّ تؤکده
األول ،واحلجة علی صحته( ».العسکري )416 :1989 ،وهنا
مبعنی آخر جمری االستشهاد وعلی ّ
عر مؤثـّر قوي يف
یلمح العسکري علی وجود الصلة القویَِّة بنی الشعر واحلجاج؛ أل ّن ّ
الش َ
ِ
ِ
فالشعر «تلنی به العریکة األبیّة
االستمالة والتّحفی ِز و
املتلقي ،وله القدرةُ علَی
اإلذعانّ ،
ّ
لکي یعرب الشاعر عن غرضه
املستعصیة ویبلغ به احلاجة وتقام به احلجةُ( ».السابقْ )49 :
شعره علی
التَّواصلي ،کان الب ّد علیه أن خیرج عن املألوف ویعتمد علی الغموض ،ویُؤسس َ
وحس ِن
املبالغة؛ لیکون فیه طاقة التتوافر يف الکالم العادي .إذن الشاعر ببالغته وحجاجهُ ،
اقع ب ُقدرته العجیبة
بَیانه ،یکون قادرا علی اإلقناع والتأثری ،وبواسطته یَقوم باحلجاج ویَغری الو َ
حنو غایته رمسها له .هذا األمر نشاهده يف
توجه
وبواسطة الصورة واللغة واإلیقاع ّ
املتلقي َ
ّ
أمجعنی" املدروسة يف هذا
خاصة قصیدة "أال قُ ْل لِصنهاجةَ
َ
قصائد أيب إسحاق اإللبریي ّ
ودوره يف حتقیق اإلقناع قُمنا بدراسة القصیدة املذکورة
املقال .من خالل ما تق ّدم عن احلجاج َ
املنهج
الشعري ،واعتمدنا فیها
البالغي وإبراز فعالیّته يف دراسة اخلطاب
من زاویة احلجاج
َ
ّ
ّ
أهم العوامل احلجاجیة واألسالیب البالغیة املعتمدة .وسنحاول
الوصفي-التحلیلي باحینی عن ّ
جنیب عن هذین السؤالنی:
أن َ
کیف تتجلي اسرتاتیجیة اإلقناع البالغي يف قصیدة اإللبریي؟کیف سامهت هذه االسرتاتیجیات يف جناح العملیة احلجاجیة وحتقیق اهلدف من إلقائها؟فرضیتا البحث:
بشتی اآللیات البالغیّة
احلجاج لغرض إقناع
 یبدو أ ّن أبا إسحاق یوظّفاملتلقي والتأث ِری علیه َ
َ
ّ
اوج بنی تقنیات البالغیّة
لینجح خطابُه ویواجه
احلجاجیّة
َ
القبول؛ لذا الشاعر يف قصیدته ز َ
َ
(املعانیّة ،والبیانیّة والبدیعیّة) إلثارة الذهن وحتریك املشاعر واألحاسیس حتی تکون أقدر علی
التّأثری يف املتل ّقي.
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الفاعل يف تعزیز احلجاج والتّأثری يف
األثر
 یبدو أ ّن َّکل اآللیات البالغیّة املستخدمة يف القصیدة َهلا ُ
ُ
املتلقي.
ّ
العريب يف مناضلة للیهود
العامل
يف
القصیدة
هذه
ة
شهر
فهو
اختیاره،
وسبب
املوضوع
ة
أمهی
ُ
و ّأما ّ ُ
ُ
ّ
َِ
ألمة من األمم ،إذ ْن َحتتاج القصیدةُ إلی دراسة التقنیات
السیاسي ّ
ودورها املباشر يف التّاریخ ّ
اخلطابیة الّيت تَسعی إلی إثارة النفوس وکسب العقول َعرب َع ِ
احلجج.
رض
ِ

 .2خلفية البحث
العريب القدمی" للناقدة
تبت عن احلِجاج واسرتاتیجیاهتا آثار مستقلة منها" :احلجاج يف الشعر
ُک ْ
ّ
ِ
العريب
جاج وبُنیتَه وأسالیبَه يف الشعر
السامیة الدریدي ،سنة 1981م،
ْ
تناولت فیها الکاتبة احل َ
ّ
اتیجیات اخلطاب؛ مقاربة تداولیة" لعبد اهلادي
القدمی من اجلاهلیّة إلی القرن الیاينّ للهجرة .و"اسرت
ُ
وقوة الکلمات
تطر َق فیها
بن ظافر الشهري ،سنة 2001مَّ ،
الکاتب إلی اسرتاتیجیات اخلطاب ّ
ُ
ِ
ج يف البالغة املعاصرة؛ حبث يف بالغة النقد املعاصر" حملمد سامل حممد األمنی
وأثرها .و"احلجا ُ
وتطوره يف البالغة املعاصرة.
الطلبة ،سنة 2008م ،تناول فیها الکاتب
َ
مفهوم احلجاج عند بریملان ّ
ورسالة ماجستری معنونة بـ"اإلقناع والتخییل يف شعر أيب العالء املعري" للطالب بن إبراهیم إبراهیم،
ِ
مفهوم اإلقناع وطر ِ
یقة ََتسیده يف
اهتم الطالب فیها بتحدید
يف جامعة وهران سنة 2015مّ ،
تطرق إلی دراسة کرونولوجیة للخطاب اإلقناعي وکیفیة ارتباط اإلقناع مبا َميتلك املرء
اخلطاب ،کما ّ
حجة وبیان ..بعد ذلك فتطرق إلی دراسة تطبیقیة معنونة بـ :التخییل
من فصاحة وبالغة ال من ّ
املتلقي ،کما
املعري وذهنیة
الزند
يف دیوان ِسقط َّ
للمعري ،فوقف علی جوهر العالقة بنی لغة شعر ّ
ّ
ّ
اهتم بإشکالیة غموض املعين وأثرها علی التخییل .وأطروحة دکتوراه معنونة بـ"التحلیل التّداويل
ّ
عمار لعوجیي من جامعة حممد
للخطاب ّ
الشعري؛ رومیات أيب فراس احلمداين أمنوذجا" للطالب ّ
ِ
الرومیات وعالقة
بو ضیاف باملسیلة سنة  ،2016تناول فیها الطالب املالمح احلجاجیّة يف ّ
بکل من البالغة والتّداولیة واخلطاب الشعري واجلدل واحلِوار واملناظرة.
احلِجاج ٍّ
وهنالك مقاالت کـَ "بالغة احلِجاج يف شعر احلسن بن علي اهلبَل أمری شعراء الیمن" سنة
األسالیب
االستدالل و
1391ش ،ناقشت الذارحي باالشرتاك مع زمیلیها يف هذه املقالة
َ
َ
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احلِجاجیة يف شعر هذا الشاعر وتطرقوا إلی کیفیة استعمال احلجاج واآللیات وأسالیبه يف
شعره .و"بالغة احلجاج يف خطبة الغدیر" لطاهرة طوبائی ومرضیة آباد ،سنة 1394ش ،وقد
و"آلیات اإلقناع يف
تناولت فیها الباحیتان التقنیات اخلطابیّة الّيت تَسعی إلی إثارة النّفوس.
ُ
قصیدة "ال تُصاحل" لروح اهلل صیادي جناد ومهوش حسنپور ،سنة 1395ش ،وقد تناول فیها
الباحیان آلیات اإلقناع يف القصیدة املذکورة عرب أسلوب حتلیل اخلطاب يف ثالثة مستویات:
اللغویة ،والبالغیة ،واملنطقیة .و ّأما نصل إلی الشاعر اإللبریي ،فهو من أعظم املتأخرین الّذین
وقفوا َّ
اجملتمع حتّی یلفظهم ولکن الیعرفه کیری من الدارسنی؛
ضد الیهود وحرضوا علیهم
َ
بالنسبة إلی الدراسات السابقة فهناك حبوث حول أيب إسحاق اإللبریي منها:
رسالة ماجستری معنونة بـ"أبو إسحاق اإللبریي؛ حیاته وشعره" للباحث مریغين الطاهر أمحد
الفکي ،يف جامعة أم درمان اإلسالمیة ،سنة  2007للمیالد؛ وقد تناول فیها الباحث بعد
ّ
التّ ِ
حدث عن حیاة الشاعر وعصره ،أغراضه الشعریة من زهد ووعظ ورثاء ومدح وهجاء
وحکمة ،وبناء قصیدته ولغته وأسلوبه وَتارب نفسیته.
رسالة "التجربة الزهدیة بنی أيب العتاهیة وأيب إسحاق اإللبریي (دراسة موازنة)" للباحث حممود
لطفي نایف عبداهلل يف جامعة النجاح الوطنیة؛ نابلس-فلسطنی سنة  2009م .وقد تناول
اخلاصة
العامة و ّ
فیها الباحث باملوازنة بنی زهد أيب العتاهیة وأيب إسحاق اإللبریي ،الدوافع ّ
لشعر الزهد لدی أيب العتاهیة وأيب إسحاق ،وموضوعات شعرمها الزهدیة والسمات الفنیّة
لشعرمها .

 .3أنواع الخطاب الحجاجي
اسات احلدییةُ اخلطاب احلجاج ِي إلی خطابات متنوعة ،أمهُّها خطابات ثالثة تتمیل
تُقسم الدر ُ
الفلسفي .سنتناول هنا احلجاج
البالغي ،واحلجاج
تداويل ،واحلجاج
يف :اخلطاب
احلجاجي ال ّ
ّ
ّ
ّ
البالغي:
ّ
الحجاج البالغي
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البالغي هو الّذي یتّخذ من البالغة جماال له ،ویتّخذها أداة من األدوات احلجاجیّة؛
احلجاج
ّ
وذلك العتمادها االستمالة والتأثری عن طریق احلجاج بالصورة البیانیّة ،واألسالیب اجلمالیّة؛ أي
املتلقي عن طریق إشباع فکره ومشاعره معا ،حتّی یتقبّل القضیة أو الفعل موضوع اخلطاب
إقناع
ّ
البالغي فنا للتّعبری؛ حلیازته أدوات مؤثّرة بَِقدر تل ّقیها؛ کوهنا إجراءات بالغیّة َتنح
إذ یُع ّد احلجاج
ّ
القیمةَ الربهانیّة حصانة من اهلدر ،کما تنح اخلطاب التعبری القوي عن نفسه وعن األشیاء (مایری،
ّ
ِ
تضم جممل االسرتاتیجیات الّيت یستعملها
احلجاج
التا  .)129:یستعمل
ُّ
ُ
البالغي آلیات البالغة الّيت ّ
املرسل من ِ
باحلجاج ارتباطا وثیقا؛ فاستعملت
ِ
أجل إقناع خماطبه؛ وهلذا ارتبطت البالغةُ اجلدیدةُ
ُ
تفاعلي بنی الذات املتکلمة واملخاطبنی
وتصور
تقنیات البالغة يف عملیة الفهم واإلقناع ،ببناء ّ
ّ
بأهنا نظریّة احلجاج
تعرف ّ
(بول .)22 :2005 ،عن عالقة "البالغة" باحلجاج جند أ ّن البالغة اجلدیدة ّ
هتتم البالغة
«الّيت هتدف إلی التقنیات اخلطابیة ،وتسعی إلی إثارة النفوس وکسب العقول ،کما ّ
یتطور کما تفحص اآلثار
اجلدیدة أیضا بالشروط الّيت تسمح للحجاج بأن ینشأ يف اخلطاب ،ثّ ّ
التطور( ».احلباشة )17 :2008 ،فالبالغة کما یری الباحث مجیل عبد اجملید
النامجة عن ذلك ّ
«اإلبالغ املفهم املؤثر إفهاما وتأثریا من شأهنا حتقیق اإلقناع واالستمالة( ».عبداجملید )129 :2000 ،أي
ّأهنا ترکز علی الغایة الّيت نرید أن نصل إلیها من خالل األدوات البالغیّة؛ أل ّن احلِجاج یتّصل
بالبالغة؛ ومن غایاهتا ضمان تسلیم اجلمهور ،وإذعانه ملضموهنا فـ«لیس احلجاح علما /فنّا یوازي
یتم اقرتاضها من البالغة ،أو من غریها کاملنطق
بل هو ترسانة من األسالیب واألدوات ّ
البالغةْ ،
احلدیث عن اندماج احلجاج مع البالغة يف کیری من
واللغة االعتیادیّة؛ ولذلك فمن الیس ِری
ُ
األسالیب ،وملا کان جمال احلجاج هو احملتمل ،وغری املؤّکد واملتوقع ،فقد کان من مصلحة اخلطاب
یقوي طرحه باالعتماد علی األسالیب البالغیّة ،والبیانیّة الّيت تظهر املعنی بطریقة
احلجاجي أن ّ
ّ
أجلی وأوقع يف النفس( ».احلباشة)124 :2009 ،
 .4نبذة عن حياة الشاعر

أبو إسحاق اإللبریي375( :ه 460 -ه ) من أكرب شعراء غرناطة يف عصره ،وهو إبراهیم بن
مسعود بن سعید التجیيب اإللبریي ،نسبة إىل "إلبریة" الواقعة جنوب األندلس .وكان قد نفي من
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أخباره (الوائلي ،التا.)21 :

غرناطة بسبب قصیدته هذه ،الّيت قاهلا عام (459هـ) وانقطعت بعد ذلك
إنّه ُولد يف حصن العقاب ،ونشأ فیها نشأته األولی .ثّ خرج إلی إلبریة .وما ندري أخرج يف طلب
العلم يف فتوته املبکرة لیکون يف رعایة بعض أقاربه يف إلبریة أم کان خروجه مع أهله إلیها يف نقلة
استقر ،واستزاد من علومه ولقي الشیوخ وروی عنهم
شاملة لسبب من األسباب .يف هذه احلاضرة َّ
أخری
َّ
وتبحر يف العلوم الشرعیّة ،واشتهر بالفقه والقراءات القرآنیّة .وکانت نقلته إلی غرناطة فرصة َ
والّتاذ مکانه بنی الفقهاء وطلبة العلم (اإللبریي.)35 :1991 ،
للقاء العلماءّ ،
کن شهرته بنی
تنهض شهرة أيب إسحاق بنی املسلمنی علی أعماله الزهدیة َّ
خاصة ،ول ّ
توجه هبا إلی بربر صنهاجة؛ حیرضهم
األروبیّنی تَ ُ
األول إلی قصیدته الشهریة الّيت ّ
عود يف املقام ّ
ِ
نهاجةَ أَمجَعنی"
علی
الیهودي یوسف بن النغریله؛ وزیر امللك بن بادیس ،وهي "أال قُ ْل ل َ
ص َ
ّ
القصیدة النونیة املشهورة يف إغراء صنهاجة بالیهود وعلی الوزیر املذکور ،فیارت إذ ذاك
حظیت به
تستحق ما
احلق أ ّن القصیدة
ْ
ّ
صنهاجة على الیهود ،وقتلوا منهم مقتلة عظیمة .و ّ
لعبت دورا سیاسیا مباشرا يف
من شهرة .والنَ ُ
عرف إالّ يف القلیل النّادر أ ّن أبیاتا من الشعر ْ
ألمة من األمم (الفکّي .)24 :2007 ،ابتعد الشاعر يف هذه القصیدة عن
التّاریخ
السیاسي ّ
ّ
الکلمات الغامضة والبحور املع ّقدة ،وعن الرموز الشعریّة ،وعن األوصاف واألقوال املکروهة يف
مصنع الشعراء .فأخذ من العربیّة أش ّد الکلمات ّقوة وصالبة ،األلفاظ الّيت ميکن أن یفهمها
کل مسلم قادر علی قراءة القرآن (السابق.)34 :
ُّ
 .5أرضية القصيدة

کان أبو یوسف وزیرا أليب بادیس ،ورث یوسف ابن إمساعیل ابن النغزیلة تِْرَکةَ والده السیاسیة،
فقد خلفه يف منصب الوزارة لبين زیري بن حبوس ،کما أصبح رئیسا للطائفة الیهودیة بغرناطة
ومسؤوال عن مجع اجلزیة من الیهود ،فحصل علی ثقة بادیس حیث أوکل إلیه قیاد َة اجلیش عند
احلرب (بریس .)160 :1988 ،لقد حت ّدثت املصادر اإلسالمیّة عن النّفوذ الواسع الّذي حظي به الوزیر
التام ِة علی
یوسف ،ويف الواقع کان له من السلطان َ
فوق ما کان لألمری بادیس نفسه نظرا لسیطرته ّ
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ِ
الداللة یقول فیه عن َحت ُّکم یوسف« :وعظم استیالء
بالغ
بادیس ،فقد أورد ابن اخلطیب نصا َ
َ
رت فیه
الیهودي وزیر بادیس إلی أ ْن طرق جاهة االعتالل ،وأسرع إلی حاله االختالل ،وَکیُ ْ
ّ
ِ
السیطرة علی احلکم بغرناطة
األقو ُال( ».ابن اخلطیب )231 :1956 ،ويف سبیل جناح سیاسة االحتواء و ّ
تصرفوا
أحاط الوزیر یوسف نفسه حباشیة کبریة من الیهود سلمهم أرفع املناصب يف الدولة حیث َّ
ِ
و َّ
حد انشغل واستغرق يف املل ّذات ،حیث أقام يف قصره
اجلو إلی ٍّ
کأهنم َ
فوق القواننی ،وقد خال له ّ
احلفالت املاجنة دون مراعات مشاعر املسلمنی من حوله ،وکان یغدق باألموال علی الشعراء
العرب والیهود علی حد سواء ،وهلذا کانوا ینظمون القصائد يف مدحه (بریس .)165-166 :1988 ،مل
یار سخطهم علیه،
تکن لیوسف ابن النغزیلة کیاسةُ أبیه يف مصانعة املسلمنی و ّ
التودد إلیهم فاستَ َ
وکان املتکلّم بلساهنم يف هذه اخلصومة الفقیه أبو إسحاق اإللبریي بسبب سخطه وغضبه ،ألنّه
بادیس
األمری
مل یدرك يف بالط غرناطة املرکز الّذي کان یری نفسه أهال له ،وز َاد من غضبه أ ّن َ
َ
أمر بنفیه من غرناطة حتت ضغط وزیره ابن النغزیلة (جنیالث .)108 :1955 ،فنظم قصیدة يف هجاء
أهم
ابن النغزیلة وقومه «وهي قصیدة طویلة ُجمَ َ
اس ،وکانت من ّ
لجلَةُ الصوت حفظها النّ ُ
حرضات علی الیَّورة العا ِرمة ألهل غرناطة والّيت انتهت مبقتل املتنفذ السیّئ السلوك واملفسد يف
امل َّ
ُ
األرض( ».الدایة)74 :2000 ،
تُعتَرب القصیدةُ الّيت کتبها الفقیه أبو إسحاق اإللبریي صورة شاهدة علی واقع الیهود يف
احلساسة أثناء خدمتهم
غرناطة ،حیث تتعوا بالنّفوذ واجلاه من خالل تَغلغلهم يف الوظائف ّ
َّمک ِن والت ُّ
حلُ ّکام غرناطة ،فلم یفوتوا فرصة للت ُّ
السلطة واملال .ومل یکن الیهود خملصنی
َّحک ِم يف ُّ
َّآمر علی املسلمنی وهو ما أثار النقمة
ُّ
للسلطة اإلسالمیّة ،فقد استغلوا الفرصةَ للتّسلُط والت ُ
ی إلی قیام تلك الیورة الشهریة.
ضد ُ
َّهم ،و َّأد َ
قد حفلت قصیدة أيب إسحاق بالتحریض واإلثارة ضد الوزیر یوسف بن النغزیلة والیهود
أغرت هذه القصیدة أهل غرناطة علی
عامة ملا عرف عنهم من تسلط علی املسلمنی .لقد ْ
الیهود انتقاما من الوزیر الیهودي الّذي استولی علی حکم بادیس وأثری علی حساب
وقع هذه القصیدة کبریا
املسلمنی ،وحابی الیهود من قومه وأطلق یدهم علی املسلمنی .کان ُ
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يف غرناطة« .استخدم أبو إسحاق يف الیّورة أسلوب املنشورات ،فکتب أبیاتا من الشعر يف
اس ،ثّ هرب إلی ابن صمادح».
جمموعة من األوراق ووضعها يف أماکن متع ّددة لیقرأها النّ ُ
رد الفعل عند بربر صنهاجة
ولکن ّ
(املالح )153 :1993 ،الیبدو أ ّن بادیس تأثّر هبذا التّحذیرْ ،
اطف النّاس
تنتقل من فم إلی فم وقد ْ
أهلبت عو َ
کان عنیفا ،وبعد أیام کانت ُ
أبیات الشعر ُ
َسخطا علی الیهود ،إذ مل یکونوا حباجة ألبسط جهد يف تألیبهم وإثارهتم ض ّد الیهود بسبب
ما عانوه من ظلمهم ُّ
الصدد یعتقد
وحتک ُمهم يف ذلك العصر( .ولد أ ّن .)79 : 2013 ،يف هذا ّ
الرتاث
هنري بریس أ ّن الشاعر أبا إسحاق استم ّد بعض أفکار تلك القصیدة احلماسیّة من ّ
تس احلیاة املادیّة األکیر
الدیين
اإلسالمي لسهولة إقناع سامعیه ،مستخدما وقائع حم ّددة ّ
ّ
ّ
ِ
کت هذه
الرببر يف کفاحهم
الیومي من أجل لقمة العیش (بریس .)246 :1988 ،تر ْ
التصاقا بفکر َ
ّ
دیارهم ،وقتلوا َمن ظفروا به
القصیدة أثرا کبریا يف نفوس ّ
العامة ض ّد الیهود فتواثبوا هبم وهنبوا َ
العامة خمبأه وقتلته سنة
منهم ،ومل یسلم الوزیر یوسف ابن النغزیلة من هذه الیّورة فدامهت ّ
1066/459م (ولد أ ّن.)79 :2013 ،
 .6استراتيجية السلوب البالغي
تقوي حجاجیّة القول الشعري وتساعده علی اإلقناع .تکمن أمهیّة الوسائل
إ ّن األسالیب البالغیة ّ
البالغیّة يف «حتریك وجدان املتلقي والفعل فیه ،فإذا أضافت تلك اجلمالیة إلی حجج متنوعة،
وعالقات حجاجیّة تربط بدقة أجزاء الکالم ،وتصل بنی أقسامه ،أمکن للمتکلّم حتقیق غایته من
معنی ومن ثّ توجیه سلوکه الوجهة الّيت تریدها له؛
اخلطاب؛ أي قیادة
املتلقي إلی فکرة ما أو رأي ّ
ّ
وییسر علی املتکلّم ما
أي أ ّن احلجاج ال غنی له عن اجلمال ،فاجلمال یرفد العملیّة اإلقناعیّة ّ
املتلقي الفکریّة والشعوریّة والفعل فیها( ».الدریدي )120 :2011 ،فاعتماد
یرومه من نفاذ إلی عوامل
ّ
الشاعر علی اجملاز والکنایة والتشبیه واالستعارة واجلناس واملوسیقي والطباق وما إلی ذلك من
وجوه البالغة یضفي علی کالمه مجاال ورونقا وهذا اجلمال یساعد علی اإلقناع .لذا الیستطیع
تنمي قدرةَ الشاعر علی اإلقناع وتساعد
احلجاج أن یستغين عن البالغة؛ أل ّن الوسائل البالغیّة ّ
ُ
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املتلقي عن طریق استمالته .کما قلنا تنقسم اآللیات البالغیّة إلی التشبیه،
علی توجیه سلوك
ّ
والکنایة ،واالستعارة ،والتمییل ،واجملاز ،واالستفهام ،واالقتباس  ...واحملسنات البدیعیّة؛ لذا حنن
قسمنا األسالیب البالغیّة إلی ثالثة أقسام :اآللیات البالغیّة املعانیّة ،واآللیات
يف هذا املقال ّ
البالغیّة البیانیّة ،واآللیات البالغیّة البدیعیّة.

 .7اآلليات البالغية المعانية
اسم االستفهام
عرف االستفهام لغة بأنّه من «استفهمه :سأله أن یفهمه ،وقد استفهمين الشيء فأفهمتُه
یُ َّ
مادة فهم) ویعرفه الشریف اجلرجاين بأنَّه «استالم ما يف ضمری
وفهمته تفهیما( ».ابن منظور :1999 ،ذیل ّ
ّ
املخاطب( ».اجلرجاين )26 :2007 ،أو «هو حصول صورة الشيء يف الذه ِن» (السابق) .کما یعرفه أمحد
اهلامشي بأنّه «طاب العلم بشيء مل یکن معلوما من ِ
قبل بإحدی أدواته ( ».اهلامشي)57 :1999 ،
یتّضح من هذه التعاریف َّ
معنی ،مل یکن –يف
طلب العلم بأمر ّ
أن االستفهام يف معناه العام هو ُ
تلك اللحظة-مدرکا لدی السائل ،ومن بنی أدواته :اهلمزة ،وهل ،وما ،ومن متی ،وأیّان ،وکیف،
االشتقاقي املباشر هو طلب الفهم وحصول
أي (السابق) .کما قلنا االستفهام باملعى
وأنّی ،وکم و ُّ
ّ
السائل ،وهو يف هذه احلالة ینتظر جوابا عن
السؤال ّ
عما جیهله ّ
صورة الشيء يف الذهن ،وهو ّ
تؤدي معانیا أخرى غری السؤال ،وهذه املعاين تفهم من خالل
سؤاله ،لكن أدوات االستفهام قد ّ
سیاق الكالم ومن قرائن األحوال (قلیقلة .)156 :2001 ،وهو یُ ُّ
املهمة الّيت
عد من الوسائل احلجاجیّة ّ
املتلقي
املتلقي ،وميکن من خالله معرفة املوقف ضمنا أو علنا بقرائن السیاق الّيت تیری
حت ّفز
ّ
ّ
(الدریدي ،)141 :2011 ،والسیّما أ ّن االستفهام یرتبط بعامل القصدیّة ،وهذه القصدیّة تکمن وراءها
شدید اإللزام ملشروطیّة اإلجناز ،ومن هذا املنطلق
االستفهام
ردود أفعال منتظرة ،وهذا ما جیعل
َ
َ
احلجاجي علی أنّه «منط من االستفهام یستلزم تأویل القول املراد حتلیله انطالقا
یعرف االستفهام
ّ
من قیمته احلجاجیّة( ».العزاوي )57 :2010 ،استعمل الشاعر اإللبریي من اسم االستفهام "کیف"
یدل علی النهي واالمتناع:
ل ّ
وَكیف ُِحت ُّ ِ
َّضوك إِىل العالَمنی
اخ ال ِزنا
َوُهم بـَغ َ
َ َ
ب فر َ
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ك املرتَقى
یف یَتِ ُّم لَ َ
َوَك َ
ُ
وَكیف اِستنَمت إِىل ِ
فاسق
َ َ َ َ
وَك ِ
دت بِتَقریبِ ِهم
َ َ
یف ان َفَر َ
ند ُهم
هدنا ِع َ
َوقَد نَ َكیوا َع َ
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إِذا ُكنت تَبين وهم ی ِ
هدمون
َ
َُ َ
ِ
ئس ال َقرین
َو َ
قارنتَهُ َوُه َو ب َ
وهم يف البِ ِ
الد ِم َن امل َبعدین
َُ
ُ
الم َعلى الناكِینی
فَ َك َ
یف تُ ُ

(اإللبریي)110-113 :1991 ،

النهي واإلنکار .الشاعر یقیم
عدل الشاعر يف هذه األبیات من االستفهام
احلقیقي لغرض ّ
ّ
احلوار بینه وبنی احلاکم بادیس؛ وأخذ ینکر الیهود وأفعاهلم وأعماهلم وأخربه بأحواهلم لیسعی
إلی إقناع املخاطب وتنبیهه علی خطأه ویشری إلی أ ّن وزارة ابن النغریلة ما هلا نتیجة إالّ
التدمریُ واحلقارة والفسق والبغضاء للمسلمنی .إلی جانب االستفهام یستفید الشاعر من
الکلمات واألفعال الّيت تربز صفةَ الیهودینی وهتجوهم هجوا شنیعا کـ(فراخ الزنا ،بغَّضوك،
یهدمون ،فاسق ،بئس القرین ،امل َبعدین ،ناکینی) .بواسطة هذا التوزیع االستفهامي يف
ُ
القصیدة ،الشاعر طورا یسأل عن حب بادیس لولد الزنا وهو (الشاعر) متعجب من حمبّة
ِ
کل شيء بعد بناءه
احلاکم إلیهم ّ
یدمرون َّ
ألهنم یکرهونَه وطورا یسأل عن ثقته هبم ویقول ّأهنم ّ
نی لزمام أمور املسلمنی وهم غاصبو أموال الدولة وهم فاسقون وبئس
وهم لیسوا ُمستح ّق َ
القرین علیك ویسعون لإلطاحة حب ِ
کمك ،وهکذا ییری أفکار احلاکم علی البطش هبم.
ُ
حروف النداء

ومن حروف النداء جند "أ" ،وهو حرف نداء لكل منادى قریبا كان أو بعیدا أو متوسط التنبیهه،
ويف هذا املنحى یقول سیبویه «أعلم َّ
كل اسم مضاف فیه ،فهو نصب على إضمار
أن النداء ّ
املتلقي؛ فهو إذن توجیه
الفعل املرتوك إظهاره( ».ابن األنباري )136 :1987 ،النداء له تأثری کبری علی
ّ
دعوة إلی املخاطب ،وتنبیهه إلی اإلصغاء ومساع ما یریده املرسل .یقول الشاعر:
نفس الیقنی
أنت امرؤ حاذق
أ
صیب بِظن َ
بادیس َ
تُ ُ
ک َ
ُ
وکیف ُحت ُّ ِ
العاملنی
وهم بغَّضوك إلی
اخ ال ِزنا
َ
ب فر َ
َ
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ِ
ضرب منها ال ُق ـ ـ ـ ـ ـرون
ويف
األرض تُ ُ

(اإللبریی)110 : 1991 ،

نالت منه ومن
النداء له أمهیّة خاصة؛ فإحساس الشاعر باملأساة وإدراکه للهزمية الّيت ْ
یتوجه بالنداء إلی األمری ینبهه ویعاتبه
الغرناطینی کافة علی ید هذه الشرذمة من الیهود؛ جعله ّ
ینقل له الصورة
عن قرب وکأنّه یقف أمامه مباشرة ،وخیاطبه بواسطة النداء "أ
بادیس" کي َ
ُ
ناطي والتّأمل يف أحوال اجملتمع بعد وزارة ابن النغریلة وتسلّط الیهود علیه.
احلقیقیة للواقع الغر ّ
یعجب الشاعر
يف بدایة األمر خیاطب األمری"بأنَّه رجل حاذق" یتدبّر األمور بأحسن ولکن
ُ
استعمال هذه األداة هبذا
الذکي ملاذا اختار هذا الرجل للوزارة؟!
من أمر هذا األمری احلاذق
ُ
ّ
املسلمنی واستطاع هبذه
جمتمع
الشکل ّ
َ
عمت َ
یدل علی ّقوة الشاعر وفطانته وإعالن حلادثة قد ّ
الصرخة واالستغاثة أن حی ّفز احلاکم ویفتح عیونَه حول أمور الوزیر العنید .لقد جاءت اجلملة
دل علی إثبات الصفة للمخاطب ویرید الشاعر
االمسیة (أنت امرؤ حاذق) بعد النداء وهذه ت ّ
یأمره بطریق غری مباشر علی الیّورة للیهود والتجدید
بواسطة هذه ّ
الصفة أن ینفذ إلی قلبه ث َ
يف وجهة نظره.
التأکيد

یـُ َع ُّد التأکید من األسالیب اللغویة الّيت یستعملها املتکلّم يف إقناع السامع وهو «معنی مستفاد من
ِ
لتیبیت الشیء
اصلي ،یستخدمه املتکلّم
صیغ وأسالیب لغویّة معینة معروفة يف العربّیة ،وغرض تو ّ
يف نفس املخاطب وإزالة ما علق هبا من شکوك وإماطة من شبهات( ».صحراوي )253 :2008 ،جلأ
اإللبریي إلی استعمال التؤکید ،ألنّه یرید تأکید املعاين الّيت قدمها وتیبیتها يف ذهن السامع وإزالة
ما یعتقده من احتماالت فمفهومه حجاجي.
أنزل اهلل يف وحیِه /...فقد ضجت األرض من ِ
فسق ِهمَ /...وقد
لَقد ّ
زل َسی ُدکم زلّة / ...وقد َ
ُ
ّ
البَسوکم بأسحا ِرِهم.
املسلمنی علی غفلة بادیس
ذیر
استخدم الشاعر من أدوات التأکید "الالم" و"قد"ُ ،
َ
وقصده َحت ُ
من َکی ِد ابن النغر ِ
املسلمنی.
یلة وسلطة الیهود علی جمتمع
َ
ْ
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ويف التايل استخدم يف تراکیبه من التأکید "إ ّن" املش ّددة الّيت من شأهنا اإلثبات ملا یأيت
مقام احلاکم يف اجملتمع ودوره يف
بعدها ،و"تقدمی اجملرور" للتأکید وتعظیم حمتوی بیانه وهو ُ
بادیس ویشری إلی
احلاکم
أمور اململکة؛ یسعی الشاعر من خالل هذا التأکید أن یُقنع
َ
َ
بنی النّاس وحیذره من
مبقامه َ
ذکاوته وکرمه وسبقته علی النّاس يف الشرف والکرم وأن یذ ّکَره َ
املسلمنی:
الیهودي علی أمور
سلطة وزیره
َ
ّ
الوَری /...فإنّا إلی ربنا راجعون..
علی أنّك امللك املرتَضی /...وأ ّن لك َّ
بق َ
الس َ
بنی َ
 .8اآلليات البالغية البيانية
التمثيل
التّمییل ِمن میَل فجاء يف لسان العرب «واملِیَل واملِییل :کاملِیْل ،واجلمع أمیال ،ومها یتَ ِ
ماثالن
ْ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ح علیه( ».ابن منظور)612/11 :1999 ،
ب ویُ َش ُّ
وقوهلم :فالن ُم َ
سرتاد لمیلها أي میلُه یُطلَ ُ
یـُ َع ُّد التّمییل أحد فروع القیاس واالستدالل غری املباشر وجاء يف تعریفه «هو أن ینتقل
ال ّذهن من حک ِم أحد الشیئ ِ
نی إلی احلکم علی اآلخر جلهة مشرتکة بینهما( ».احلیدري،
ُ
ي إ ّن هذه األجزاء متجانسة املضمون واملعنی هلما نفس ّقوة التأثری واإلفهام يف
 )2016:398أ ّ
املتلقي.
ّ
معنی لوجود ذلك احلکم يف شيء آخر
شيء
علی
احلکم
هو
مییل
الت
«
سینا:
ابن
وعرفه
ّ
ّ
احلکم کلّي علی املعنی املتشابه فیه ،فیکون احملکوم
فیدل علی أ ّن
معنی أو أشیاء أخر معیّنةّ ،
َ
علیه هو املطلوب واملنقول منه احلکم هو املیال واملعنی املتشابه هو اجلامع واحلکم هو احملکوم
به علی املطلوب املنقول منه املیال( ».حبرت )311 :2008 ،وتفسری ذلك أ ّن املشبه واملشبه به هلما
ویؤدي املشبه به رسالة وقیاسا مطابقا تاما حلکم املشبّه ،فعند عرض املشبّه به
نفس احلکم ّ
عرفه املیداين:
ینتقل الذهن إلی املشبّه ویعطیه احلکم ذاته والقیاس ،فالتّمییل أو التشبیه کما ّ
«إنّه عملیّة فکریّة تقوم علی تشبیه أمر بآخر يف العلّة الّيت کانت هي السبب يف حدوث
13
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الشبه کايف لقیاس األمر علی اآلخر يف أ ّن له میل ظاهرته».
ظاهرة من ظواهره واعتبار هذا ّ

(املیداين)288 :2007 ،

األمیال للتأثری يف املتل ّقي فهي ذو قیمة حجاجیّة؛ أل ّن هلا
اخلطیب یستحضر
والشك أ ّن
َّ
َ
َ
املتلقي قادرا علی فهم املعنی وتُعرب عن حقیقة جوهریّة متجاوزة
القدرة الکبریة علی جعل
ّ
احلسي؛ استخدم الشاعر يف األبیات التالیّة التشبیهَ وقصده من هذا ،حاجة فنیّة
للحضور
ّ
توس َل
وساعد يف أداء املعين املفرتض يف ذهن الشاعر وانتقالِِه
للمتلقي وتقریب فهمه .و ّ
ّ
املتلقي واستمالته فقد سرد َتربته ومشاهداته عند نزوله لغَرناطَة
بالتّمییل للتحرص علی إثارة
ّ
املرسل عن طریق التّمییل .الشاعر یصف نزوله مبدینة غرناطة ومشاهد َة
املتلقي یشارك
فهنا أ ّن
َ
ّ
الیهودي الّذي اّتذه بادیس وزیرا يف هذه املدینة ،وإ ّن الیهود ینهبون
قسوة وظلم ابن النغریلة
ّ
کل ما هلم من األخضر و ِ
الیابس ومل یبقوا للنّاس شیئا ،فالشاعر هنا
أموال النّاس ویأکلون َّ
لتصویر هذا السلب یستخدم األفعال کـ"اخلضم" و"القضم "..مبعنی "األکل بأقصی
الضمين فقد شبّه الشاعر هنب الضریبة
األضراس" و"األکل بأدنی الضرس" ،وفیهما التشبیه
ّ
الطري واألکل
بواسطة الیهود بأکل الطعام باألضراس ،وفیهما کنایة عن "األکل الطیّب
ّ
التقشف" .هذه صورة دقیقة من ِ
قول الشاعر بأ ّن الیهود الّذین کانوا من قبل
اجلاسي من ذي ّ
یبحیون يف املزابل عن خرقة مهرتئة یکفنون هبا موتاهم؛ أصبحوا اآلن یقتسمون غرناطة فیما
بینهم ،ویقبضون اجلبایات ،ویتأنقون يف اللباس .إ ّن الشاعر بواسطة هذا التمییل احملسوس
املتلقي
هدف الشاعر إلقناع
جعل إدراك ظل ِم الیهود قریبا وملموسا وحیّا .نستطیع أن جند فیه َ
ّ
علی القیام:
احتللت بِغَرناطة
وإين
ّ
ُ
قسموها وأعماهلا
وقد ّ
وهم یَقبِضو َن ِجبای ِاهتا
ُ
آخر:
ویقول يف بیت َ
أقطارها
تَ َّأمل بِ َعینَی َ
ک َ

نی
نت أر ُاهم هبا عابی َ
ف ُک ُ
فمنهم بکل مکان لَعنی
ُ
ِ
ِ
وهم یَقضمون (اإللبریي)110 :1991 ،
هم َخیضمو َن ُ
ََِتدهم کِالبا ِهبا ِ
خاسئنی
ُ
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الیهود-وهو یهجوهم صرحیا معلنا -الکالب الّيت ُزِجرت من اجملتمع واآلن تولّوا
شبّه الشاعر
َ
احلکومة باجلور والطغیان .ویطالب بإبعادهم ونبذهم وتطهری البالد من رجسهم .إ ّن وضوح هذا
التّمییل قد زاد من تأثریه يف نفس املخاطب .تعبریه "کالب خاسئنی" یُظهر املعامل اخلفیّة من
للمتلقي سیطرة الشعور بالغضب والطغیان علی
صفات الیهود وعلی رأسهم ابن النغریلة ،وتتجلّی
ّ
نفس الشاعر ویکون هذا التعبری مؤثّرا ومقنعا.
ومن التشبیهات الواردة يف القصیدة قول الشاعر:
فَ ِ
بادر إلی ذَ ِحبه قُربة

ِ
فهو کبش
َ
وضح به َ

مسنی! (السابق)112 :

الشاعر هنا یصف عیشة مرتفة للیهود ووزیرهم وشبّهه بکبش مسنی یُصلح للتّضحیة ،ألنّه
یستأثر بأشهی املطاعم بینما املسلمون الحیصلون علی أدناها.
االستعارة
ِ
أسلوب االستعارة وهو آیة املوهبة(...أرسطو ،التا)128 :؛ ألنّه من
أعظم األسالیب،
ُ
کما اُُّدعی أ ّن َ
وع ّدت ضمن النظریة احلجاجیّة أداة من أدوات
أقرب الوسائل اهلادفة وأقواها إلقناع القارئُ .

ّتییلي يف اللغة ،بل هي عملیّة استبدال
اإلقناع« ،لیست االستعارة جمرد جماز حییل إلی فضاء
ّ
تتم آلیة احلجاج باالستعارة عن
وحتویل داخل نفسه( ».ناصر )160 :2009 ،ومن خالل هذا الوعي ّ
املتلقي
فیتم لفت ذهن
طریق ّ
حتول املعنی املتخیّل إلی صورة حسیّة غالبا ،تقضي بنا إلی التّخییل ّ
ّ
وبالنتیجة نعطي للخطاب قوتّه الداللیّة التّأثرییّة ،ضمن بنیة إیضاحیّة تصویریّة ،لتغیری مسار الذهن
املتلقي بصورة أعمق؛ لذا عدت االستعارة أکیر تأثریا وأبلغ من التشبیه أل ّن «احلّس
وحتفیز
ّ
بالشيء ورؤیته يف االستعارة( ».السابق)
یستخدم الشاعر االستعارة حول قضایا إنسانیة وهو ظلم الیهود وفسقهم يف بالد املسلمنی
فسق الیهود والوز َیر ابن النغریلة باستعارة أضفت علی شعره
ويف أنظمتهم .الشاعر یصف َ
مجاال ،وزادته إقناعا؛ یقول أبو إسحاق:
15
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ضجت األرض ِمن فِ ِ
سقهم
فقد َّ
ُ

ید بِنا أمجعنی
کادت َت ُ
و َ

أال قُل لصنهاجةَ أمجعنی
لقد َّ
زل سی ُد ُکم زلّة

ِ
العرین
بُدور النَّدي وأُسد َ

(اإللبریي)108 :1991 ،

القول طاقة إقناعیة ،تفید ش ّدة ظلم
إلی جانب االستعارة جند
حروف التحقیق "فقد" أعطت َ
َ
غرض الشاع ِر من
الیهود ووزیرهم ،وتدفع
الشاعر .مل یکن ُ
رحهُ
باملتلقي إلی االقتناع مبا أراد طَ َ
ُ
ّ
هذا البیت واالستعارة والتصویر الزخرفةَ بل هدفُه من توظیف االستعارة التأثریُ واإلقناع
وإحداث َرجة وجدانیّة عند الناس وحتریضهم علی ابن النغریلة ورهطه .یستفید اإللبریي من
یضج من ش ّدة الظلم
األرض من فسقهم" وشبّه
"ضجت
االستعارة املکنیّة يف َّ
َ
ُ
األرض بإنسان ّ
ویضج من رجسهم وکادت تید من شرهم .فقد وردت
الّذي نزل علیه وإحاطة الفسق له
ّ
ضمن سیاق نسبة األرض له؛ إلقناع املخاطب
قیمة االستعارة احلجاجیّة بتوظیفها ّ
(ضجت) َ
اإلجنازي الّذي
احلث علیه ببدء السیاق هبذا الفعل
بالتحریك والیورة علی الظامل (الیهود) و ّ
ّ
ح ّفز الذهن.
یقول الشاعر خماطبا مجاعة غرناطة وینبههم علی اخلطأ الفادح الّذي وقع فیه حاکمهم بادیس
بن حبوس عند اختیاره وزیرا یهودیا یقوم علی أمور املسلمنی وفیهم رجال أکفاء هلذا املنصب
ویصفهم بالکرامة والشجاعة:
الشامتنی
تَ ُّ
قر هبا أعنی ّ

(السابق)

ص َورا استعاریّة فائقة تزید يف َشد انتباه القارئ وتدفعه إلی
استخدم اإللبریي يف البیت األول ُ
احلوار والتعامل مع النّص ومعانیه وإلی جانب هذه الصور ،یستفید من عناصر حجاجیّة
االستعاري ،حبیث
أخری کاجملاز وأداة "أال" ،وفعل األمر ،وکلّها تزید يف ثراء هذا النّص
ّ
یندهش املتلقي ویعجبه وییریه .یصور الشاعر سقو َط احلکومة اإلسالمیّة بید الیهود ووزارةِ
ُ
شعب املسلم "أهل غرناطة" ویراهم کأُسد العرین
الشخص
ّ
الیهودي "ابن النغریلة" لذا ینادي ال َ
ِ
وعزهتم
کرر هلم کرامتَهم َّ
يف الشجاعة واملَعرکة واملقابلة مع ّ
العدو وحیذ ُرهم من سلطة الیهود ویُ ّ
أهنم من الکبار ،وهبذه العناصر حیفز
ههم بأقمار اجمللس ویُذکرهم ب ّ
العدو ،ویشبّ ُ
يف مقابلة ّ
اجلاري يف جمتمعهم.
وحیرك وجداهنم علی الظلم
ّ
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ومن االستعارة الواردة يف هذه القصیدة قول الشاعر:
فَ َكم مسلِم ِ
فاضل قانِت
ُ

ِألَرَذ ِل قِرد ِم َن املش ِركنی

(السابق)

املتلقي أمام تصویر من املسلمنی املطیعنی وهم
شبّه الشاعر الیهود بالقردة حتقریا هلم ووضع
ّ
خاشعون .استخدم الشاعر للیهود املشرکنی کلمة "القردة" وهذه استعارة مصرحة للیهود الّذین
صفهم اهللُ يف القرآن ِ
الکرمی بالقردة واخلنازیر .یشکو الشاعر من بادیس يف اختیار وزیر
َو َ ُ
ذل
الیهود یتطاولون علی املسلمنی بعد ما کانوا أذلّة ،ویقول فَ َک ْم من مسلم ّ
یهودي ممّا جعل َ
ّ
ِ
ِ
رت هذه االستعارة احلماسةَ الدینیّةَ يف نفوس مسلمي األندلس؛
أمام قرد من قردة الیهود .وفّ ْ
أل ّن هذه الکلمةَ مستخدمة يف القرآن يف وصف الیهود يف قبح فِعاهلم وذَمیم أخالقهم
املتلقي مبکانة
ومعاصیهم ويف املقابل حاول الشاعر هبذا التصویر إقناع
واستیجاب کیرة ذنوهبم َ
ّ
املسلمنی واستحقاقهم إلدارة األمور.

الکناية

الکنایةُ أسلوب بالغي یسهم يف تعمیق الفکرة ،ویضفي علی املعنی مجاال ورونقا ویؤثّر يف النفس.
النص عمقا وجالال ،ویلبسه طراوة ومجاال .إ ّهنا «واد من أودیة
التعبری بطریق غری مباشر یعطي ّ
املبدعنی وغایة الیصل إلیها ّإال من لطف طبعه ،وصفت قرحیته ،وطریق مجیل من طرق التعبری
َ
عما یدور خبلدهم من املعاينّ ...الکنایة –إذن -اسم جامع
الفين یلجأ إلیها األدباء لإلفصاح ّ
ّ
أطلق ،وهي وسیلة قویّة من وسائل التأثری واالقناع( ».بوحوش )184 :2006 ،ولقد وظّف اإللبریی
اهلام يف شعره ،فقال:
قناعي ّ
هذا الرافد اإل ّ
وهم یقبِضو َن ِج ِ
ِ
فیع ال ُكسا
بایاهتا
َوُهم یَلبسو َن َر َ
ُ َ
ضمو َن وهم ی ِ
وهم َخی ِ
قضمون
ذحبو َن بِأَسواقِها
َوُهم یَ َ
ُ َ
ِ
وأَنتُم ألطرافها آكِلون(اإللبریي)110 :1991 ،
َوضعِها البِسون
َوأَنتُم أل َ
َ
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یکين الشاعر عن تبذیر الیهود يف اجملتمع اإلسالمي لغرناطةَ ویقول :الیهود مل یبقوا لنا شیئا
ّ
وهي کنایة عن صفة ،إذ یرید أن ییبت بأ ّن الیهود وابن النغریلة الجیدر أن یکونوا علی رأس
ِ
ألهنم یَنهبون أموال النّ ِ
وهم
احلکومة ّ
اس ویُسرفون إسرافا شدیدا ،فجعل قوله "وهم َخیضمو َن ُ
قضمون" دلیال علی سلب أموال النّاس وإسرافهم .يف هذه اجلملة" :وهم یقبِضو َن ِج ِ
ی ِ
بایاهتا"
ُ َ
َ
َ
کنایة عن استیالء الیهود علی االقتصاد وزمام األمور وممارستهم لسیاسات القهر واإلذالل،
وتعبریا عن حالة الکراهیة العِرقیة والعنصریة ضد العنصر الیهودي الحتکاره السلطة السیاسة.
ویبنی هلم کیف أ ّن
یقوم بتحریض العامة من الغرناطینی یَ َّ
ستفزهم ّ
فما کان علی الشاعر إالّ أن َ
کاهل املسلمنی باجلِبایة؛ مقابال بنی ما اکتسبوه
هؤالء اجملرمنی استأثروا حبکم غرناطةَ وأثقلوا َ
من تَرف وثراء.
البؤس و ِ
ويف البیت الیاين والیالث؛ کنایة عن حاالت ِ
الضیاع الّيت یعیشها أهل غرناطة ويف
صور لنا أیضا
الشاعر اهلزميةَ
املقابل ّ
یکين عن املناصب واملکانة الّيت اکتسبوها الیهودّ .
ُ
اجلماعیّةَ من خالل کیرة األفعال الّيت أسندها الشاعر للیهود (هم) ،ويف املقابل حیصل
املسلمون علی أقلها عددا وشأنا (أنتم).
ويف هذا البیت:
ِ
داره
ّ
ورخ َم ق ُرد ُهم َ
ویکين عن
للمتلقي
یصور
مظاهر البذخ والرتف وتبذیر بیت املال بواسطة الوزیر وأقربائه ّ
ّ
َ
ّ
ِ
العیش
ومأکل ،و َ
سیطرهتم علی املناصب وخزائن الدولة ومجع األموال واالنتفاع هبا من َملبس َ
کل ذلك علي حساب الرعیة
ِعیشة ُمرتفة يف القصور ّ
الشاهقة احمللیة بالرخام واملزیّنة بالنقوش و ّ
الّيت تقف علی باب الوزیر من أجل قضاء حوائجهم فیستهزئ هبم وبدینهم .فحاول الشاعر
العامة للیّورة علیهم
َتسید هذه املل ّذات الّيت شغلت الیهود لتحریك اهلمم واستیارة ّ
واستئصاهلم من غرناطة.
منری العیون
وأجری إلیها َ
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 .9اآلليات البالغية البديعية
المطابقة
ِ
نی متقابل ِ
الطباق والتضاد أیضا وهي اجلمع بنی متضادی ِن أي معنی ِ
اجلملة أو
نی يف
املطابقة وتُ َس ّمی
ُ
نی أو من نوع ِ
نی أو حرف ِ
نی أو فعل ِ
نی من نوع امس ِ
تقابل التضاد ،ویکون بلفظ ِ
نی (التفتازاين:1387 ،
 .)653تُعتبَـُر املطابقةُ من احملسنات البدیعیّة الّيت تضفي علی الکالم مجاال ورونقا ،وتُ ُّ
عد کذلك
ت فیها األضداد
حجة متوازیة بنی املتضادات فهي تقنیة إقناعیّة وهي جوهر املفارقة ُ
تساو ْ
ّ
حیث َ
فیتوسل هبا املتکلم لتبلیغ
والعدم ،واحلقیقة واخلیال يف عامل خاص باملتناقضات (إبراهیمّ .)169 :2015 ،
خطابه وهي ال یتوقّف دورها عند ح ّد الوظیفة الشکلیّة الّيت تزیّن اخلطاب ،بل تتع ّداها إلی
الوظیفة اإلقناعیّة ،إذن هلا «دورة حجاجیة ال علی سبیل زخرفة اخلطاب ولکن هبدف اإلقناع
والبلوغ باألثر مبلغها األبعد( ».الشهریي)498 :2004 ،
نس ــتطیع أن ن َقس ـ َـم التض ــاد يف قص ــیدة اإللب ــریي إىل ثالث ــة أقس ــام :األول التض ــاد ب ــنی االس ــم
التضافري بنی "االسـم
واالسم ،والیاين التضاد بنی "الفعل والفعل"َّ ،أما القسم الیالث فهو التضاد
ّ
والفعل" کما نشاهد يف أبیاته التالیة:
وهم یهدمون
املرتَقی
وکیف یَ ُّ
نت تُبين ُ
إذا ُک َ
تم لك ُ
وهم يف البالد من املبعدی ِن
انفردت بتقریبِ ِهم
وکیف
َ
ُ
ُ
وکیف یَکو ُن َخؤون أمنی
وهم أ َُمنا ُکم علی ِسرُکم
ُ
کأنّا أَسأنا وهم ُحم ِ
سنون (السابق110-113 :
وحنن األذلّةُ من بین ِهم
َ ُ
ُ
املتضادات میل "تبين /یهدمون= الفعل+الفعل" ،و"تقریب /مبعد= اسم+اسم"،
تـُ َع ّد
ُ
و"خؤون /أمنی= اسم+اسم" ،و"أساءنا ،حمسنون= فعل+اسم الفاعل" تقنیة حجاجیّة ،فهي
مقابلة بنی حالتنی حبجج متوازیة .هذه التضادات نلفیها قد ح ّققت املتعة والفائدة لدی
املتلقي ،فضال عن املتعة اإلیقاعیّة الناَتة عن املکانة الّيت اکتسبتها ،وبالتايل التأثّر واإلقناع،
ّ
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من هنا ميکن القول أ ّن هذه التقابالت ترکت تأثریا إقناعیا َتلّی من خالل اجلمع بنی
تؤدي إلی ترکیز املتل ّقنی علی ما یقال .إذن هذه التقابالت «قد ترکت
األضداد وهي ّ
املتلقي یعمل املوازنة بینها ،موازنة وجدانیّة أو
تداعیات ذهنیّة ونفسیة ُمتَعاکسة جعلت
ّ
داللیّة( ».فضل)55 :1992 ،
ضخمة ،قائمة على التضاد والتوازي يف
اإللبریي یقیم بناءَ هذه القصیدة على مفارقة تصویریّة َ
نی متقابل ِ
تقوم علی إبراز التناقض بنی وضع ِ
نی من الواقع املعاصر.
الصیاغة والداللة وهي تقنیة ُ
استیمر الشاعر من الصور واملفاهیم ،املفارقیة کاملطابقة واألضداد إلظهار الظروف السائدة
علی جمتمعه والتناقضات فیه .يف هذه القصیدة طرفها األول الیهود ،بكل ما یُرمز إلیه ،من
معاين املادیّة والقسوة والظلم والتبذیر .فجاءت کلماهتا مملوءة باهلجاء واالستهزاء وإبراز
اإلساءة للیهود وابن النغریلة ،وطرفها الیاين أهل الوطن (غرناطة) وبادیس حاکم املدینة بكل
ما یرمز إلیه من املعاين الروحانیّة ،والکرامة ،والشجاعة ،واألمان واإلحسان واحلضارة.
الوزن

احلس معا.
إ ّن للوزن صلة عضویّة بالنّص الشعري ،وذلك مبا یبعیه من موسیقی مؤثّرة يف النفس و ّ
لقد استخدم اإللبریی يف قصیدته البحر املتقارب التّ َام وهو من البحور البسیطة سریعة احلرکة الّيت
ومرد ذلك
تتش ّکل وحدة إیقاعها من تکرار تفعیلة واحدة "فعولن فعولن فعولن فعول" مثاين مرات ّ
يف اعتقادنا إلی أغراض القصیدة وهي اخلطابة والوعظ واإلقناع« .للبحر املتقارب رنَّة واضحة،
ونغمة محاسیّة مطربة حمبّبة ،وهو بإیقاعه هذا یصلح ملوضوعات العنف ذات الطابع احلماسي،
وهلذا أکیر الشعراء املعاصرون من نظم األناشید احلماسیة علی وزنه( ».اهلامشي )39 :1991 ،هذا
املتلقي ودعوته إلی
البحر یُهی ُج السامعنی ويف اعتقادنا استعملُه الشاعر لتَشجیع املخاطب وإثارةُ
ّ
النهوض والتغیری.
ِ
ِ
ِ
ین
عنی
أ ال قُ ْل لصنهاجةَ أمجَ ْ
بُدور النَّدي وأُسد َ
العر ْ

-/U/-/U/U/-/-/U/-/-/U

-/U/-/-/U/U/-/U/-/-/U
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القافية والروي

ـعري ،فهــي کمــا یعرفهــا إب ـراهیم أنــیس «ع ـ ّدة
تُـ َعـ ُّـد القافیــة مــن أهـ ّـم العناصــر األساســیة للــنّص الشـ ّ
هامــا مــن
أصـوات تتکــرر يف أواخــر األشــطر أو األبیــات مــن القصــیدة ،وتکرارهــا هــذا یکــون جــزءا ّ
ـرتدد
ترددهـا ،ویسـتمتع مبیـل هـذا ال ّ
املوسیقی الشعریّة ،فهي مبیابة الفواصـل املوسـیقیّة یتوقّـع السـامع ّ
الّذي یطرق اآلذان يف فرتات زمینة حم ّددة( ».أنیس)244 :1952،
استعمل الشاعر يف القصیدة القافیة املقیّدة ،رویّها ساکن .إ ّن هذه القافیة الحیس فیها القارئ
التالحم واالنسجام بنی القافیة ومضامنی القصیدة
یتبنی لنا أ ّن
بالتکلّف ،ومن خالل قرائتنا ّ
َ
واضح؛ ویظهر َدور القافیة يف حتقیق وظیفة إیقاعیّة يف أجزاء القصیدة وتعبری عن املعنی ولفت
االنتباه إلی دالالت النّص:
أال قُل لصنهاجةَ أمجعنی
لقد َّ
زل سی ُد ُکم زلّة

ِ
ین
بُدور النَّدي وأُسد َ
العر ْ
امتنی
تَ ُّ
قر ِهبا أعنی ّ
الش ْ
ِ
سلمنی
ولو شاءَ کا َن م َن امل ْ
ُ
األرذلنی
وتاهوا وکانوا من
ْ
الك وما یَشعُرو ْن (اإللبریی)108 :1991،
فَحا َن اهلَ ُ َ

ّتری کاتبِهُ کافرا
َّ
الیهود ِبه وانتَ َخوا
َّ
فعز ُ
ناهم َوجازوا املدى
َونالوا ُم ُ
َ
أی فی حالة
روی النون فی القصیدة فصوت النون حیاکی فی حال السکون ّ
استخدم الشاعر ّ
القافیة املقیّدة صوت طننی النحلة أو البعوضة ،هذا الطننی املتواصل دون التوقف بسبب
الشعور بالتوتّر الشدید لدرجة أ ّن اإلنسان قد یفقد أعصابه ویضطرب .وهذا ما یوافق حالة
ضع املدینة املأساوي جعله مضطربا .وقد جاءت أصوات املد الیاء والواو ردفا
الشاعر أل ّن و َ
تعرب عن الرغبة الشدیدة فی اخلروج من هذا الوضع األلیمّ .لون الشاعر
الروي کي ّ
هلذا ّ
قصیدته باألصوات اجملهورة وهي خلقت أجواء موسیقیة تتوازی مع احلاالت النفسیّة املعقَّدة،
وهذا ما یوحي بأ ّن الشاعر یرید اجلهر باملصیبته الّيت اجتاحت مدینة غرناطة بسبب تسلّط
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تدل علی احلرکة ،وعملیّة النقل تشی هبذه احلرکة؛ وال خیفی
الیهود علیها .هنا األفعال املاضیة ّ
الشعری حتیلنا إلی اضطراب الشاعر وغلیانه الناتج عن ثورة
أ ّن الصورة احلرکیّة فی هذا النّص
ّ
املدینة.
التکرار

یش ّکل التکرار عنصرا بالغ األمهیّة يف احلجاج ،فهو یعرض اخلطاب عرضا حجاجیّا إلبراز ش ّدة
الصلة الوثیقة باإلقناع
حضور الفکرة املقصود إیصاهلا والتأثری هبا .هو من الوسائل اللغویّة ذات ّ
ألنّه ميیّل رافدا أساسیا من روافد احلجاج یدعم احلجج والرباهنی الّيت یق ّدمها املرسل لفکرة ما أو
املتلقي وتساعد
قضیّة ما وهذا یعين أ ّن «التکرار یق ّدم طاقة حجاجیّة إضافیّة حتدث أثرا جلیال يف
ّ
فعال يف إقناعه أو محله علی اإلذعان؛ ذلك أ ّن التکرار یساعد ّأوال علی التّبلیغ
علی حنو ّ
واإلفهام ،ویعنی املتکلّم علی ترسیخ الرأي أو الفکرة يف األذهان( ».الدریدي)168 :2008 ،
ّ
تكمن حجاجیّة التكرار يف إعادة اللفظ أو تكرار معناه ،أو تكرار مجلة ،أو تكرار رابط
حجاجي ،فهو بقدر ما ییري من دالالت ،وینمي من عالقات؛ تتحتّم وظیفته احلجاجیّة،
ّ
ونعين بالتکرار هنا «لیس ذلك التکرار املولد للرتابة وامللل ،أو التکرار املولد للخلل واهللهلة
عامة».
يف البناء ،ولکنّه التکرار املبدع الّذي یدخل ضمن عملیّة بناء النّص أو الکالم بصفة ّ
یکرر اللفظة الواحدة باللفظ واملعنی ،واملراد بذلك «تأكید الوصف
(العزاوي )49 :2010،املتکلّم ّ
أو املدح أو الذم أو التهویل أو الوعید أو اإلنكار أو التوبیخ أو االستبعاد أو الغرض من
األغراض( ».البغدادي،1997 ،ج)361 :1
حاجة املتكلّم إىل استعماله تكنی للمعى يف نفس السامع ،وإزالة احتمال الغلط يف تأویل
كالمه ،فهو غری مقتصر على االسم «بل التأكید بصریح التكریر جار يف كل شيء يف
االسم والفعل واحلرف واجلملة واملظهر واملضمر( ».السابق) وهو خصیصة أساسیّة يف بنیة النّص
عري جلأ إلیها اإللبریي حماولة منه حتدید نسق البنیة اللغویّة داخل الکلمة نفسها ،ومنها
الش ّ
التکرار يف األفعال ،والتکرار يف الکلمة ،والتکرار يف احلرف.
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اجلر ،ویرادفه اخلفض عند البصرینی والکوفینی
املکررة يف قصیدة اإللبریي هو حرف ّ
من احلروف ّ
الشفة السفلی عند النطق به (ابن األنباري .)139 :1987 ،جند هذه
أي الخنفاض ّ
ومسّي بذلك الجنراره ّ
تعم يف شعر اإللبریي السیّما "الباء ،وعن ،ويف ،ومن ،والالم ،وعلی"َ :ولَو شاءَ كا َن ِم َن
احلروف ُّ
املسلِمنی /فعَّز الی ِ ِ
نیِ /ألَرذَ ِل قِرد ِم َن املش ِركنیَ /وما كا َن
هود بِه َوانتَ َخوا وتاهوا وکانوا من األرذل ْ
َ َ ُ
ُ
ُِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلریة املتَّقنی/
ة
القاد
ن
م
/
ُىل
أل
ا
ب
م
ه
فی
دى
قت
ا
ال
ه
ـ
ف
/
عنی
امل
قوم
ی
ا
ن
م
ن
ك
ل
و
/
م
ه
ی
ع
س
ن
م
ك
َ
َذل َ
ََ َ
َ
َ َّ ّ َ ُ
َ
َ
َ
ُُ
ُ
ُ
ت األ ِ ِ ِ
یك أَقطارها َِ
فَـ َقد ض َّج ِ
دهم كِالبا
كادت َت ُ
ید بِنا أَمجَعنی /تَأ ََّمل بِ َعینَ َ
َ
َرض من فسق ِهمَ /و َ
َ/ت ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
یف ان َفر َ ِ
بعدین (اإللربي.)108-110 :1991،
دت بتَقریبِ ِهم َوُهم يف البِالد م َن املُ َ
هبا خاسئنیَ /ك َ َ
مرة ،دلیال للتحفیز والتأکید والتنبیه وإثارة
اجلر يف هذه القصیدة ثالث وستنی ّ
أتت حروف ّ
التوقّع لدی السامع يف املوقف اجلدید ویستفید الشاعر منها لتجسید إحساسه وحتفیز السامع
ِ
وتقوي النربة اخلطابیّة.
لسماعه واالنتباه إلیه ،تسهم هذه احلروف يف غناء وموسیقي القصیدة ّ
أراد الشاعر أن یصل إلی احلقیقة الّيت یسعی أن یصورها ألهل غرناطة وهي تصویر فطرة
الیهودی اخلبیث الذي تولی الوزارة لذا یستعنی من احلروف والکلمات واألشیاء بالبحث عنه
ّ
ِ
ِ
ألرذل ،منّا ،فیهم ،من القادة ،من فسقهم ،بنا ،بعینیك،
"من املسلمنی ،به ،من األرذلنیَ ،
ِهبا ،بتقریبِ ِهم ،يف البالد ،من املبعدین".
ُ
تکرار الکلمة
تکرار اسم الفاعل
النص؛
اسم الفاعل (اسم علی وزن الفاعل) وهو حیمل دالالت متنوعة يف نسیج ّ
ّ
کرر الشاعر َ
فقد أثری تکراره اإلیقاع الداخلي للقصیدة بسبب توايل حرف املد "األلف" الذي هو جزء من
ترکیب اسم الفاعل مبا حیمل امتداده ،امتداد الوضع األلیم الّذي وقعت فیه غرناطةُ وامتداد األمل
املسلمنی
واحلزن يف صدر الشاعر ،وحیمل شحنة من املعاين اإلفهامیّة ویکون لسان حال غرناطة و
َ
حتت سلطة ابن النغریلة.
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ِ
نت أر ُاهم هبا
ّتری کاتبِهُ کافرا /..أ
امتنیَّ /
تُقُّر ِهبا أعنی ا ّ
لش ْ
أنت امرؤ حاذق /..ف ُک ُ
بادیس َ
ُ
ِ
عابینی /..وأَنتُم ِأل َ ِ ِ
لفاسقنی/..
صحبة ا
َ
َوضعها البسون َ /وأَنتُم ألطرافها آكلونُ /..حی َّذ ُر عن ُ
َ َ
ِ
ِ
عننی..
رهم إلی لَعنَة ا ّلال َ
ذهم م ُنه ُم خادما / ..ف َکم مسلم فاضل قانتَ /..وذَ ُ
فال تتَّخ ُ
خاسئنی /..وَك ِ
ِ
ََِ /تدهم كِالبا ِهبا ِ
الم َعلى الناكِینی.
مت إِىل فاسق /..فَ َك َ
َ َ
یف استَنَ َ
ُ
یف تُ ُ
(ع)
الناکینی هنا تناص لواقعة اجلمل وأصحاب اجلمل الذین عدلوا عن حکومة اإلمام علی
السالم ونقضوها فرفضهم اإلمام(ع) وقال عنهم «قد أمرين اهللُ بقتال أهل
ونکیوا بیعته علیه ّ
البغي والنكث والفساد ىف األرض( »...متقي )82/6 :1409 ،لقد أعطی الشاعر هذه الصفة
اخلروج
حق
َ
للیهود وأراد بواسطتها حتریك املسلمنی علی الیهود الّذین نقضوا ّ
املسلمنی و َ
علیهم.
تکرار الضمير (الهاء – ُهم)

ومن التکرار الّذي ورد يف قصیدة الشاعر هو تکرار الضمری« .إ ّن التعامل مع منطقة الضمائر هلا
رد هذه
أمهیّتها األسلوبیّة والداللیّة ،ذلك ّأهنا تدفع بالقارئ إلی إنتاج داللة معینّة سواء من خالل ّ
الضمائر إلی مراجعها أو بتقدیرها يف بعض األحیان ،وهو ما یوسع من دالالت القصیدة».
املتکررة يف هذه القصیدة نذکر:
(عبداملطلب )144 :1995 ،من أبرز الضمائر ّ
ِ
ف ُکنت أراهم هبا عابینی /..فال تت ِ
دهم
َّخذ ُهم ِم ُنه ُم خادماَ /..و َذرُهم إلی لَعنَة ّ
الال َ
َ
عننیََ /..ت ُ
ُ ُ
ِ ِ ِ
فمنهم بکل مکان لَعنی /..وُهم یَقبِضو َن
نت أرا ُهم هبا
َ
كالبا هبا خاسئنی /..ف ُک ُ
عابینی ُ /..
ضجت األرض ِمن فِ ِ
ِج ِ
ضمو َن وهم ی ِ
بایاهتا وهم َخی ِ
سقهمَ /..وُهم یَلبِسو َن
قضمون /فقد َّ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
وهم یهدمون/..
فیع ال ُكساَ /..وُهم یَ َ
ذحبو َن بِأَسواقهاّ /..
نت تُبين ُ
داره /..إذا ُک َ
َر َ
ورخ َم ق ُرد ُهم َ
ِ
َ ِِ
وکیف
وحنن األذلّةُ
انفردت بتقریبهم وُهم يف البالد من املُبعدی ِن  /وُهم أ َُمنا ُکم علی سرُکم ُ /
ِ ِ
ِ
ِ
عننی و...
رهم إلی لَعنَة ّ
الال َ
َسأنا وُهم ُحمسنون  /فال تتَّخذ م ُنه ُم خادما َ /وذَ ُ
من بینهم کأنّا أ َ
مرات
مرة و"ها" مخس ّ
یکرر الشاعر ضمری املتکلم "هم" ثالث وعشرین ّ
يف هذه األبیات ّ
(یعود إلی غرناطة) لیخلق نوعا من اإلیقاع يف قصیدته ،وقد وظّف الشاعر تکرار ضمری
"هم" فجعل منه أداة للتعبری عن إحساسه وانفعاله ،وهو وسیلة کفیلة بإیصال رسائل خطریة
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إلی اجلمهور ،والقصد منه حتفیز سامعیه والتأثری فیهم ،حیث أحدث جرسا تکره األذن
بسماعه؛ ألن مرجع هذه الضمائر تعود إلی الیهود وتصف للسامع جنایاهتم وارتکاهبم
سیاسات القهر واإلذالل.
تکرار الفعال

تکرار فعل المر

املتلقي إلی سلوك
ضمين ،ألنّه یهدف إلی توجیه
یـُ َع ّد األمر من األفعال اإلجنازیّة ولکنّه إجناز
ّ
ّ
معنی (بویلوطة .)142 :2009 ،وظّف اإللبریي هذا الفعل ألغراض إقناعیّة حجاجیّة منها محل خماطبه
ّ
معنی وهو یسعی إقناع بادیس وتنبیهه إلی اخلطر الّذي حییط به وحبکومته وهذا
علی أداء عمل ّ
املسلمنی .جاءت هذه األفعال علی شکل النصیحة
اخلطر سلطة الیهود علی أمور حکومة
َ
واإلرشاد والرتغیب ویقصد الشاعر توجیه احلاکم وحتریك وجدانه وتشجیعه ِ
للقیام علی الیهود.
ِ
ِ ِ
ِ
ضح
حیث یقولَ :و َذ ْرُهم إلی لعنة ّ
أقطارها /فَباد ْر إلی ذحبه قُربة  /و َ
الال َ
عننی ّ /
تأم ْل ب َعینَیك َ
ِ
ِ
ِ
ب إهلك يف ِحزبِه.
فهو کبش مسنی  /وفر ْق ع ُ
داهم و ُخ ْذ ما َهلُم  /وراق ْ
به َ
تکرار فعل النهي

الکف عن الفعل ،أو
فعل النّهي «من األسالیب املرتبطة أساسا باملخاطب ویتضمن طلب
ّ
االمتناع عنه علی وجه االستعالء واإللزام( ».حممد هارون)15 :2001 ،
ِ
ِِ
یقول الشاعر :فال تت ِ
ب قَتلَ ُهم َغدرة
َّخ ْذ ِم ُنه ُم خادما /وال تَرفَ ِع الضَّغ َ
ط َعن َرهطه /وال حتس َ ْ
/فال ترض فینا ِ
بأفعاهلم.
َ َ
جاءت هذه األفعال کأفعال األمر علی سبیل النصح واإلرشاد ،حیث جعل الشاعر کالمه يف
تتضمن حجاجیّا توجیها بأن املقصود
هذه األبیات مبنزلة تقدمی النّصیحة «والنّصیحة
ّ
بالنّصیحة ميارس سلوکا یتطلّب التقومی فهي تضعه يف موقع املذنب أو القاصر أو املنحرف
ُ
األول( ».السابق )57 :تربز
املوقع
إضافة ّأهنا ترتاجع به إلی موقع دون الناصح الّذي یتص ّدر هنا
ّ
املتلقي وتفهیمه ،منها حرصه الشدید علی
هذه األفعال حرص الشاعر إلبالغ قصده إلی
ّ
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ِ
الفساد،
التقیید هبذه النصائح .یؤّکد الشاعر يف هذه األفعال علی أ ّن املداراة مع الیهود من
القیام علیهم.
فهم یستح ّقون الفناء والقضاء ،وجیب علی بادیس االبتعاد عنهم والیورة و َ
 .10االستشهاد بالقرآن الکريم

یُ ُّ
أهم اآللیات الّيت اعتمد علیه اإللبریي يف تقویة حجاجیّته وتقویة درجة
عد االستشهاد من ّ
تصدیقه.
وتوضحها علی حد قول
إ ّن املیّزة األساسیّة لالستشهاد هي االعتبار کصورة تدعم القاعدة
ّ
احلجة ،جبعل القاعدة اجملردة ملموسة
بریملان« :ملاّ کان االستشهاد یهدف إلی تقویة حضور ّ
خاصة ،فقد نظر إلی هذا االستشهاد علی أنّه صورة( ».عیسی)16 :2006 ،
بواسطة حالة
ّ
االستشهاد يف قصیدة اإللبریي یکون من نوع االستشهاد القرآين؛ یکیر الشاعر يف استشهاده
بالقرآن الکرمی واألحادیث ،ومنه یقول:
ِ ِ
کنی (اإللبریي)108 :1991،
ف َکم مسلم فاضل قانت
من املشر َ
ألرذل قرد َ
یُقابل الشاعر هنا املسلمنی وهم مطیعون للله ،بالیهود وهم اعتدوا وبغوا يف األرض .ثّ یأيت
اعتدوا
بعبارةِ "ألرذل قرد من املشرکنی" للداللة علی هجاء الیهود فقد کان قوم من أسالفهم َ
ِ
يف َّ ِ
ئنی .استشهد الشاعر يف سیاق حدییه بالقرآن الکرمی
السبت فَـ ُعوقبوا وأصبحوا قردة خاس َ
ذین
علی ّ
صحة ما قاله فزاد املعنی قوة ومجاال؛ قال تعالی يف سورة البقرةَ ﴿:ول َقد علمتُ ُم الّ َ
ِ
ِ
ئنی﴾ (البقرة .)65 :اجلدیر بالذکر أ ّن الشاعر
اعتَ َدوا من ُکم يف السبت ف ُقلنا کونوا قردة خاس َ
املتلقي ما یَبلغه
یقتبس ُج َّل عبارات قصیدته ومفرداته من القرآن الکرمی ،فیَبلغ بذلك يف نفس
ّ
وقوة وعذوبة لفظ.
من صدق ّ
یقول الشاعر:

وقَد أنزل اهلل يف و ِ
حیه
َ
ِ
ذهم ِم ُنه ُم خادما
فال تتَّخ ُ

الفاسقنی
صحبة
َ
ُحی َّذ ُر عن ُ
الالعننی(اإللبریي)110: 1991،
رهم إلی لَعنَة ّ
َو َذ ُ
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باألخص عن مصاحبة الیهود ویقول علیکم أالّ تتخذوا منهم
حی ّذر الشاعر بادیس واملخاطب
ّ
ألهنم من دون املؤمننی واهلل حی ّذرنا من هذا
السیاسیة ّ
أصدقاء والتتّخذوهم يف اخلدمة اإلداریّة و ّ
ِ
َِ
رضوا َع ُنهم َّ
فإن اهلل
األمر يف القرآن الکرمی أیضا وقال
عنهم فإن تَ َ
تعالی﴿:حیلفو َن لَ ُکم ل َرتضوا ُ
ال یرضی ع ِن ِ
القوم الفاسقنی﴾ (التوبة )96 :و﴿الیت ِ
َّخ ِذ املؤمنو َن الکافرین أولیاء ِمن ِ
املؤمننی
دون
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
نفسه وإلی اهلل
َوَمن َ
یس م َن اهلل يف شيء إالَّ أن تتَّقوا م ُنهم تُقاة وحیذ ُرُکم اهللُ َ
یفعل ذلك فَـلَ َ
املصری﴾ (آل عمران .)28 :وقال يف البیت التايل:
ُ
ِ
ِ
فحزب اإلله هم الغالبون (اإللبریي)112 :1991،
َوراقِب إهلك يف حزبه
ُ
ُ
وخیتم أبو إسحاق قصیدته ببیت ییری احلماسةَ الدینیةَ يف نفوس مسلمي األندلس ویذ ّکرهم بوعد
ذین آمنوا َّ
حزب اهللِ ُه ُم الغالِبو َن﴾ (املائدة .)56 :هذا
فإن َ
اهلل تعالیَ ﴿:وَمن یتولّی اهلل ورسولَه والّ َ
یحتج به علی خصومهم
االستشهاد برهان قاطع وحجة قاطعة ،ودلیل یقیين وظّفه الشاعر لِ َّ
أمام
(الیهود) ومنه ابن النغریلة .خیاطب الشاعر
بادیس أ ّن َ
وعداهلل حق وجیب الدفاع عن کیاهنم َ
َ
بادیس ویهدف إلی إیقاظ
الیهود .ال خیلو هذا البیت من الوعظ؛ فیعظ الشاعر من خالله
َ
الوعي ،ویذ ّکره بالنَّصر احملتوم يف الیّورة علی الیهود والقتال معهم.

 .11الخاتمة
أبو إسحاق اإللبریي يف قصیدته النونیة جلأ إلی اختیار أبیات قصریة ذات إیقاع سهل ،ومعان
تکنت أن تقع يف أذهان
الرنانة الّيت
بسیطة وواضحة ال
ْ
َ
غموض فیها ،واختار هلا األلفاظ ّ
الصلبة ّ
الغرناطینی فیدرکوهنا يف یُسر ،مع احتواءها علی املعاين الدقیقة والصور الّيت تستطیع أن حت ّفز
وتصور قلق الشاعر ومشاعره الداخلیّة وتعکس ردود أفعاله العاطفیّة .أیضا
ضمری اجلماهری
ّ
نص
نص القصیدةّ ،
تکشف للمخاطب مساوئ حکامهم وتربز مظاهر الفساد يف بالدهمّ .
املتلقي مبا یطرحه من
إقناع
حجاجي له مقاصد وأهداف یسعی الشاعر إلثباهتا وترسیخها حماوال َ
ّ
ّ
تبنی لنا أ ّن لقصیدته
وقد
املتلقي
يف
التأثری
و
احلجاج
یز
ز
تع
يف
الفاعل
األثر
هلا
يت
ل
ا
ة
البالغی
الصور
ّ
ّ
ّ
ّ
ّقوة استداللیّة وحجاجیّة متینة.
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األول والیّاين وجدنا أ ّن أبا إسحاق یوظّف احلجاج إلی إقناع
الرد علی السؤال ّ
يف مقام ّ
وحیرك
املتلقي والتأثری علیه بشتّی اآللیات البالغیّة احلجاجیّة لینجح خطابه ویواجه
َ
القبول ّ
ّ
تضمن علم املعاينّ ،والبدیع ،والبیان حتی یَکون
شعره
يف
ا
بالغی
أسلوبا
استعمل
لذا
اهلمم؛
ّ
ّ
املتلقي.
أقدر علی التأثری يف
ّ
استخدم الشاعر اآللیات البالغیّة املعانیّة کاسم االستفهام ،والنداء ،والتأکید إلثارة الذهن
بادیس
وحتریك املشاعر واألحاسیس ،ولتغیری أفکار اآلخرین َتاه املسلمنی وعلی رأسهم
َ
وحتریضه علی الیهود ووزیره ابن النغریلة.
 ّأما بالنسبة للصور واألخیلة (اآللیات البالغیّة البیانیّة) فقد وظّف الشاعر االستعارةَ،والتمییل ،والکنایة إلجیاد ّقوة إقناعیّة ولداللتها علی املعنی بصورة أوضح ،واعتمادها علی
احلسي امللموس.
الواقع
ّ
 واستخدام الشاعر لآللیات البالغیّة البدیعیّة کالطباق والتکرار وکذلك الوزن والقافیة یش ّدجوا موسیقیّا ترتاح له
االنتباه ویؤکد علی أفکار الشاعر وترسیخها يف ذهن
املتلقي وخیلق ّ
ّ
لقوته
اآلذان وتتأثّر منه القلوب وتقتنع بواسطتها .واستخدم االستشهاد بالقرآن الکرمی ّ
النص املق ّدس علی العقول والقلوب.
اإلقناعیّة وأثره وبسبب سلطة هذا ّ
فکل هذه اآللیات
من خالل هذه األمیلة اليت جئنا هبا نستنتج أ ّن احلجاج نابع من البالغةُّ ،
وهدفت إلی اإلقناع يف قصیدة أيب إسحاق ،فالبالغة التعين
ساعدت علی تکوین احلجاج
ْ
ْ
اجلانب اجلمايل بل هلا وظیفة حجاجیّة إقناعیّة .ويف هذه القصیدة نراها موفقة يف عملیة
فقط
َ
ألمة من
اإلقناع واحلجاج حیث أن أبیاهتا لعبت دورا سیاسیا مباشرا يف التاریخ
السیاسي ّ
ّ
کل اهلمم للقضاء علی الیهود
األمم ودفعت يف سرعة خاطفة إلی إشعال احلرائق وشحذت ّ
وعلی وزیرهم.
المصادر
.1الکتب

القرآن الکرمی
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ابن األنباری ،عبدالرمحن بن حممد ( :)1987أسرار العربية؛ حتقیق حممد حسنی مشس الدین ،ط ،1بریوت ،دار
الکتب العلمیة.
ابن اخلطیب ،لسان الدین ( :)1956أعمال العالم أو صفة جزيرة الندلس؛ حتقیق :لیفي بروفنسال ،ط،2

بریوت ،دار املکشوف.

ابن منظور ،مجال الدین ( :)1999لسان العرب؛ بریوت ،دار صادر.

اإللبریي ،أبواسحاق ( :)1991الديوان؛ ط ،1بریوت ،دار الفکر املعاصر.
أرسطو (التا) :فن الشعر؛ ترمجة عبدالرمحن بدوي ،بریوت ،دار الیقافة.

أنیس ،إبراهیم ( :)1952موسيقی الشعر؛ ط ،2القاهرة ،مکتبة األجنلو املصریة.

البغدادي ،عبدالقادر ( :)1997خزانة الدب ولب لباب لسان العرب؛ حتقیق وشرح عبدالسالم هارون ،ط،2
القاهرة ،اهلیئة املصریة العامة للکتاب.

بوحوش ،رابح ( :)2006اللسانيات وتطبيقاتها علی الخطاب الشعري؛ اجلزائر ،دار العلوم.

بول ،ربو ( :)2005هل يمکن أن يوجد حجاج غير بالغي ؛ ترمجة حممد العمري ضمن کتابه البالغة اجلدیدة
بنی التخییل والتداول ،املغرب ،أفریقیا الشرق.

بریس ،هنری ( :)1988الشعر الندلسي في عصر الطوائف؛ ترمجة الطاهر أمحد مکي ،ط ،1القاهرة ،دار
املعارف.

التفتازاين ،مسعود بن عمر ( :)1387المطول؛ ط ،1دار الکوخ للطباعة والنشر.

اجلرجاين ،علیبن حممدبن علی ( :)2007التعريفات؛ حتقیق عادل أنور خضر ،ط ،1بریوت ،دار املعرفة.

جنیالث ،بالنخیا آخنل ( :)1955تاريخ الفکر الندلسي؛ نقله عن اإلسبانیة حسنی مؤنس ،القاهرة ،مکتبة

الیقافة الدینیة.

احلباشة ،صابر ( :)2008التداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص؛ ط ،1دمشق ،دار صفحات للدراسة والنشر.

 :)2009( -------محاوالت في تحليل الخطاب؛ ط ،1بریوت ،املؤسسة اجلامعیة للدراسات والنشر

والتوزیع.

حبرت ،حممد بن مشبب ( :)2008السلوب الخبري وأثره في االستدالل واستنباط الحکام الشرعية؛

القاهرة ،دار احملدثنی.

احلیدري ،کمال ( :)2016شرح کتاب المنطق للعالمة الشيخ محمد رضا المظفر؛ قم ،دار فرقند.
الدایة ،رضوان حممد ( :)2000في الدب الندلسي؛ ط ،1بریوت ،دار الفکر املعاصر.
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الدریدي ،سامیة ( :)2008الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلی القرن الثاني للهجرة ،بنيته
وأساليبه؛ ط ،1األردن ،عامل الکتب احلدیث.

 :)2011( --------الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه؛ ط ،2األردن ،عامل الکتب احلدیث.الشهریي ،عبد اهلادي بن ظافر ( :)2004استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية؛ ط ،1بریوت ،دار
الکتاب اجلدید املتحدة.

الصحراوي ،مسعود ( :)2008التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الفعال الکالمية في
التراث اللساني العربي؛ ط ،1اجلزائر ،دار التنویر للنشر والتوزیع.

عبداجملید ،مجیل ( :)2000البالغة واالتصال؛ مصر ،دار غریب للطّباعة والنشر.

عبداملطلب ،حممد ( :)1995قراءات أسلوبية في الشعر الحديث؛ القاهرة ،اهلیئة املصریة للکتاب.
العزاوي ،أبوبکر ( :)2010الخطاب والحجاج؛ ط ،1بریوت ،مؤسسة الرحاب احلدییة.
العسکري ،أبوهالل ( :)1989الصناعتين؛ ط ،2بریوت ،دار الکتب العلمیة.

فضل ،صالح ( :)1992بالغة الخطاب وعلم النص؛ الکویت ،عامل املعرفة.،

قلیقلة ،عبدالعزیز ( :)2001البالغة االصطالحية؛ ط ،4القاهرة ،دار الفکر العريب.

مایری ،میشال (التا) :البالغة والحجاج؛ ترمجة حممد علی القارصي ضمن کتاب (أهم نظریات احلجاج يف
التقالید الغربیة من أرسطو إلی یوم) ،تونس ،املطبعة الرمسیة للجمهوریة التونسیة.

متقي ،علي بن حسام الدین ( :)1409کنز العمال في سنن القوال والفعال؛ مصحح بکري حیاين ،اجلزء
السادس ،بریوت ،مؤسسة الرسالة.
حممد األمنی ،حممد سامل ( :)2000مفهوم الحجاج عند بيرلمان ،وتطوره في البالغة المعاصرة؛ الکویت،
عامل الفکر.
عبدالسالم ( :)2001الساليب اإلنشائية في النحو العربي؛ ط ،5القاهرة ،مکتبة اخلاجني.
حممد هارون،
ّ

املالح ،یاسر ( :)1993من الفجر إلی الغروب قصة الدب العربي في الندلس؛ ط ،1فلسطنی ،مطبعة
اإلسرار.
املیداين ،عبدالرمحن حسن حنبکة ( :)2007البالغة العربية "أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها"؛

بریوت ،الدار الشامیة للطباعة والنشر.

ناصر ،عمارة ( :)2009الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي؛ ط ،1اجلزائر ،الدار العربیة
للعلوم ناشرون.

الوائلي ،عبداحلکیم (التا) :موسوعة شعراء الندلس؛ األردن ،دار أسامة للنشر والتوزیع.
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اهلامشي ،حممد علی ( :)1991العروض الواضح وعلم القافية؛ ط ،1دمشق ،دار القلم.

 .2الطروحات

إبراهیم ،بن إبراهیم ( :) 2015اإلقناع والتخییل يف شعر أيب العالء املعري؛ أطروحة لدرجة املاجستری ،جامعة
وهران.
الف ّکي ،مری غين أمحد ( :)2007أبو اسحاق اإللبریي؛ حیاته وشعره؛ أطروحة لدرجة املاجستری ،جامعة أم درمان

اإلسالمیة.
ولد أ ّن ،حممد األمنی ( :) 2013النصاری والیهود من سقوط الدولة األمویة إلی هنایة املرابطنی؛ أطروحة لدرجة
الدکتوراه ،جامعة وهران.

 .3المجالت

عیسی ،عبداحللیم (« :)2006البیان احلجاجي يف إعجاز القرآن الکرمی سورة النمل أمنوذجا» ،مجلة التراث

العربي (مجلة فصلية) تصدر عن احتاد الکتاب العرب -دمشق ،السنة السادسة والعشرون ،العدد  ،102صص
.11 -47
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ِ
أجمعين»
صنهاجةَ
سبک شناسی استدالل بالغی در قصیدۀ «أال قُل ل َ
َ
أبو اسحاق البیري
علی قهرمانی ،1فاطمه

تنها.2

.1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
.2دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
هرگفتمان هدف مشخصی را دنبال میکند و با برانگیختن احساسات مخاطب همواره در پی تأثیرگذاري
بر اوست .مبدع یا صاحب گفتمان در گفتمان خویش ،مکانیزمهاي مختلفی را به منظور تأثیرگذاري و
تثبیت معانی گفتمان در روح و جان مخاطب ،به کار میگیرد .قانع کردن مخاطب با به کارگیري شیوه-
هاي اقناع و استدالل در گفتمان از مهمترین شگردهاي شاعر براي رسیدن به مقاصد گفتمان است.
برهان و استدالل در نقد جدید به دو نوع بالغی و کابردشناسی تقسیم می شود .منظور از برهان و یا
استدالل بالغی ،به کار بستن اسلوبهاي بالغی در قالب زیباآفرینی معانی است که با اثرگذاري بر
مخاطب همراه است .پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی ،در پی آن است تا کارآیی
استدالل بالغی در قصیدهۀابواسحاق البیري را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و مهمترین مکانیزمهاي
بالغی اقناع را در این قصیده که شاعر آن را با هدف شوراندن مردم علیه یهود و وزیرش ابن النغریله
سرودهاست ،مشخّص و روشن سازد .با بررسی این قصیده که با دید نگرش نقدي صورت پذیرفته،
روشن شد که شاعر در گفتمان شعري خویش ،به ترتیب از ابزارهاي مختلف بالغی (معانی ،بیان و
بدیع) همانند استفهام ،تأکید ،ندا ،تمثیل ،استعاره ،کنایه ،تکرار ،تضاد و استشهاد به قرآن کریم بهره
جستهاست که هر یک از آنها در باالترین مرتبه از سطح اقناع حجاجی در نزد مخاطب قرار دارند.
کلیدواژهها :استدالل ،شگردهاي بالغی ،البیري ،اقناع.

 نویسنده مسئول

d.ghahramani@yahoo.com
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