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 ص امللخ  

حتليل اخلطاب النقدي من املناهج العلمية املتبعة لتحليل اخلطاب يف الدراسات اللغوية اليت رفعت حتليل اخلطاب نظرًيا  إن  
التفسري، ومن حيث نطاق البحث، فقد وسع مستواه السياقي من موقع ومنهجياا من مستوى وصف النص إىل مستوى 

الفرد إىل املستوى الكلي، أي اجملتمع والتاريخ واأليديولوجيا. إن الغرض الرئيسي من حتليل اخلطاب هو اكتساب تقنية 
لقد ُأختريت يف هذا جديدة يف دراسة النصوص ووسائل اإلعالم والثقافات والعلوم والسياسة واجملتمع وما شابه ذلك. 

كطريقة خاصة هلذا   Socio-Cognitive Approach) املقال، نظرية تئون فان دايك االجتماعي املعريف )
ز على دور املعرفة يف حتليل اخلطاب البحث؛ إذ اختذ شكل حتليل اخلطاب النقدي لديه هنجاا خمتلفاا عن اآلخرين؛ حيث رك  

ية. فنجح من خالل ربط املفاهيم الثالثة للخطاب واملعرفة واجملتمع، أن يقوم النقدي والتواصل والتفاعالت االجتماع
النقائض الشعرية بني الفرزدق وجرير يف  عد  مبثلث شكل أساس نظريته املتميزة لتحليل اخلطاب النقدي. يف اجملال ذاته، تُ 

لنقدي؛ حيث تسمح للمحلل والناقد اليت متكن دراستها يف سياق حتليل اخلطاب ااهلامة العصر األموي من األعمال 
ابلكشف عن العالقة بني السلطة واأليديولوجيا واخلطاب فيها. هذا املقال يسعى إىل حتليل النقيضتني اهلجائيتني املختارتني 

ا َلم حُتلملِ »للفرزدق و« إن  الذي َسممكم الس ماءم بمىن لمنما»مها:  ِن الِدًيُر كمأمهنه مداا على املربع ، معتجلرير بن عطية« ِلمم
األيديولوجي لفان دايك الذي يفحص موضوع النقيضتني من منظور التأكيد على األان )الذات( وهتميش اآلخر )الرقيب(؛ 

من خالل  ليهاإالنتائج اليت توصلنا  أبرز ومن حتی يكشف عن كيفية متثيل أيديولوجية الشاعرين يف نقيضتيهما اهلجائي ة.
لقت خُ النقاط السلبية لآلخر يف كلتا النقيضتني أقوى بكثري من إبراز النقاط اإلجيابية لألان وهكذا هذا املقال هي أن إبراز 

ا النقيضتني ذا أرضية تتشابه البىن الشكلية جعل خطاب كل ن  عملية االستقطاب وخلق املسافة بني الذات واآلخر. إ
 مشرتكة له تصميمات متشاهبة ختضع لعالقات القوة واإليديولوجيا. 

 حتليل اخلطاب النقدي، فان دايك، اإلبراز، التهميش، النقائض، الفرزدق، جرير بن عطية.    :الرئيسةالكلمات 
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 . املقدمة1
اخلطاب هو الصلة بني الكالم والعرف االجتماعي، ويف غضون ذلك، يعين حتليل اخلطاب إن  

تضمني اآللية املناسبة وتطبيقها يف اكتشاف وشرح ارتباط الكالم أو النص مع الوظائف الفكرية 
مفهوم اخلطاب كمصطلح لغوي على نطاق أوسع من مستوى  ن  إواالجتماعية )األيديولوجية(. 

نتباه إىل الدراسة اللغوية. ابإلضافة إىل مكوانت النص، أيخذ اخلطاب أيضاا يف النص يلفت اال
االعتبار العوامل غري النصية، وخاصة السياق الظرفية، وسيكون اخلطاب والتحليل ممكناا بال شك 
من خالل النظر يف سياق املوقف وفضاء تطبيقي. يستكشف هنج حتليل اخلطاب النقدي الكالم 

إيالء اهتمام خاص لأليديولوجيا وعالقات القوة، وكذلك جتاوز مستوى التفسري  ن  مق. إمبزيد من الع
  .(83ش: 1395، )تركاشوندوالوصول إىل شرح املعىن وعمقه، سوف يربز جانبه النقدي 

حتليل اخلطاب، على عكس التحليالت اللغوية التقليدية األخرى، ال يتعامل فقط ضح أن  ت  ي
ن منها اجلملة، كأساس رئيسي لتفسري املعىن، أي سياق و  واملعجمية اليت تتكمع العناصر النحوية 

والتارخيي الظريف، والثقايف،  النسيج  من ذلك، فهو مرتبط بعوامل خارج النص، مثلالا النص؛ بد
وليس نصاا لغوًيا  ايا تفاعل ابا للخطاب جان ن  لذا فإ. (34ش: 1385 ًيرحممدي،) واالجتماعي، وما إىل ذلك

تاا. يسعى حتليل اخلطاب إىل إعادة قراءة شروط إنتاج املعىن )حتليل السياق اخلارجي(، ومن هذا اثب
  .(89م: 2013، )عكاشة ا يف عملية حتليل اخلطابيا السياق عنصراا أساس يُعتربُ املنظور، 

التعبري عنها يف الغالب على أساس  األيديولوجيات يتم   يؤكد تئون فان دايك، على أن  
يرتبط اخلطاب و األيديولوجيا وعالقات القوة توجه العمل االجتماعي،  ن  إأي املربعات األيديولوجية. 

التأكيد على  م  ويف هذا الصدد، يت .وحتليل اخلطاب ارتباطاا وثيقاا ابلعمل االجتماعي واأليديولوجيا
اهلياكل املوجهة للخطاب هي  ن  مبعىن آخر، فإ (.Van Dijk, 2006: 121) البعد االجتماعي للغة

لغوية أو اترخيية أو اجتماعية أو مزيج من املكوانت اليت تعكس وجهة نظر أو أيديولوجية اجتماعية 
  .(38ش: 1385 ًيرحممدي،) معينة

 نقاطالوفقاا لنظرية فان دايك، من خالل الرتكيز على النقاط اإلجيابية لــ"أان" أو "حنن" و 
آلخر" ميكن أن يتغلغل يف النظام االسلبية لـ"اآلخر" وجتاهل النقاط السلبية لـ"أان" والنقاط اإلجيابية لـ"

االسرتاتيجية العامة للحديث  الفكري لألفراد وحيدث تغيريات تدرجيية فيه. مبعىن آخر، يف رأيه، فإن  
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)املصدر نفسه:  ستقطاب يف اجملتمعاتعن اآلخرين هي أن تكون إجيابياا وأن يكون سلبياا يربر وجود اال

الشعرية السائدة بني الفرزدق وجرير هي صراع نوعني من  ةيف اجملال ذاته، فإن املهاجا .(127
طرف منهما إىل إضفاء  املعتقدات واأليديولوجيات بل هي مواجهة بني تيارين وفكرتني يسعى كل  

ه قبيح ومثري وعزو اآلخر على أن  ه مرغوب فيه الشرعية على فكره من خالل وصف نفسه أبن  
يف  العالقة بني اخلطاب واأليديولوجياالكشف عن لالمشئزاز. فمن هذا املنطلق، يعتزم املؤلف 

ا َلم حُتلملِ ِلممِن »للفرزدق و« إن  الذي َسممكم الس ماءم بمىن لمنما»املنتخبتني مها:  النقيضتني « الِدًيُر كمأمهنه
ف يتشكل اخلطاب األيديولوجي كوسيلة لتأكيد هيمنة شاعر على يك  وضحي حىت جلرير بن عطية،

 م( جميباا عن األسئلة املطروحة يف هذا اجملال وهي: 2003وفقا ملربع فان دايك األيديولوجي )، آخر
متكنت النقيضتان من إبراز هوية األان )الذات( يف مواجهة هوية الرقيب   إىل أي  مدى. 1
 )اآلخر(؟ 
 . ما أبرز مظاهر هوية الشاعر )األان( على مستوى اخلطاب ضد هوية الرقيب )اآلخر(؟ 2
 طاب فان دايك يف إبراز وهتميش خطاب هاتني النقيضتني؟ خلستوًيت ما أهم  وأقوی امل. 3

 والفرضيات اليت بين عليها هذا املقال، هي: 
سليب للرقيب  واجتاهلنفسه  هوية الشاعر يف اجتاه إجيايب جتسيد ت  . يف هاتني النقيضتني، 1
 كشف عن هيمنة هوية الشاعر )األان(.بغية ال)اآلخر( 
ة يالرتكيز على النقاط اإلجيابما متث ل يف هو نقيضتني املدروستني الاخلطاب يف . أبرز جوانب 2

 لألان عند كال الشاعرين.
ات الشكلية وأشكال اخلطاب، أتثري أكرب يف . كان ملستوى املعىن، والتفاصيل والرتكيب3

 .نقائضإبراز وهتميش خطاب ال

 . منهجية البحث1-1

مسار تطوري لتحليل اخلطاب يف الدراسات اللغوية الذي رفع  يحتليل اخلطاب النقدي ه مقاربة
وفيما يتعلق بنطاق  حتليل اخلطاب نظرًيا ومعرفياا من مستوى وصف النص إىل مستوى التفسري.

البحث، فقد وسع نطاقه أيضاا من نسيج الفرد إىل املستوى الكلي، أي اجملتمع والتاريخ 
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تستخدم األدوات اللغوية املناسبة  يواأليديولوجيا. إن  مقاربة حتليل اخلطاب النقدي هي منهج علم
 ياره هلذا البحث.  اخت يف التحليل النوعي للنص وتعتمد على دراسة األيديولوجيا. لذلك، ت  

 . هدف البحث وأمهيته1-2
كان للفرزدق وجرير أوجه مشرتكة عدة يف حياهتما الفردية واالجتماعية واألدبية. والسيما يف إلقاء 

. ومن استمر زهاء أربعني سنة مريرشعري  اعصر يف ؛ حيث تشابكت مصاحلهما ودخالالنقيضتني
فة كيفية اخلطاب وعناصره ومتثيل أيديولوجيهما اخلاص هنا أييت سبب اختياران هلذا البحث وهو معر 

من وجهة  النقيضتنيعن طريق الكشف عن طبقات النص التحتية والفوقية بشكل أعمق يف كلتا 
 نظر فان دايك النقدية.

 
 . خلفية البحث1-3

وجرير هناك دراسات كثرية لكتاب العرب ونقادهم حول أشعار النقائض، وال سيما نقيضيت الفرزدق 
 يف شكل املقاالت والكتب واألطروحات اجلامعية، ومنها:

م( 2010ويف هذا الكتاب قام الباحث خالد يوسف )« اهلجاء عند الفرزدق وجرير»
 بدراسة اهلجاء وأقسامه املختلفة السائدة بني الفرزدق وجرير.

يف جامعة  يةاللغة العربيف قسم  املاجستري رسالة« صورة الفخر واهلجاء يف شعر النقائض»
هدفت إىل تناول النقائض حيث  ؛م(2007رشا عبيد عباس ) طالبةالأعدهتا اخلرطوم ابلسودان، 

ما قبل العصر االموي وصور املناقضة يف القرآن الكرمي، والطرق اليت اعتمدها املتناقضون يف املالحم 
 الشعرية.
ة لنيل شهادة املاجستري يف أطروحة مقدم« القيمة الفنية يف شعر النقائض الفرزدق أمنوذجا»

 ؛املستغامن -بن ابديس جامعة عبد احلميد يف م( 2017للباحثة إهلام شهود ) دب العريب والفنوناأل
يف فصلها األول خصائص شعر النقائض وقيمتها ونشأهتا وأسباب ظهورها ومميزاهتا  تحيث درس

للفرزدق وتناولت فيها مناسبة األدبية، أما الفصل الثاين فهو منوذج تطبيقي لقصيدة العصماء 
 القصيدة وقيمتها الفنية.

مذكرة مقدمة « دراسة تداولية - نقائض جرير و الفرزدق -اخلطاب يف شعر النقائض »
جامعة يف  م(2015جبارية مصطفاوي ) ةلنيل شهادة املاجستري يف اآلداب واللغة العربية للباحث
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ج ه هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي واملنواملنهج املتبع يف .اجلزائر - حممد خيضر بسكرة
 التداويل الذي يبحث اجلوانب التداولية يف شعر النقائض.

هادي سدخ ، و ميل بدوي محد الزهرييجلمقال « اهلجاء ابملرأة يف نقائض جرير والفرزدق»
 العراق. يف القادسيةجبامعة  اآلداب والعلوم الرتبوية يف جملة القادسيةطبع يف م( 2009) زغري العزاوي

 ملرأة، يف دواوين الفرزدق وجرير بن عطية.البحث إىل دراسة اهلجاء ابذا هيهدف 
، «دايك شناختِی گفتمان نقايض جرير و اخطل بر اساس مربع ون -حتليل اجتماعی»

طبع يف جملة أدب عريب آابدی، حسن اعظمی خويرد وعبدالباسط عرب يوسفمقال للباحثني 
يف  طابيةًيت اخللفحص املستو  جادة حماولةجرت يف هذه الدراسة  .ش(1399)جبامعة طهران 

جلرير، من خالل االعتماد « قـمبمحم اإِللمُه ُوجوهم تـمْغِلبم »و لألخطل «رُ يجمر  ًياِنعمْق ِبضمأِنك » نقيضيت
 فی حتليل اخلطاب. على املربع األيديولوجی لفان دايك

ال يت وغريها من الدراسات املتناثرة يف ثناًي الكتب واجملالت املنشورة يف املواقع اإللكرتونية 
ا جاءت أبشياء مهم ة عن شخصية الشاعر  وفاتتها أشياء أخرى ال تقل  أمهية األمويني وأدهبما  ينرمب 

 درس وقد جرير والفرزدق وأدهبما، القيمة عن الدراسات من العديد كتبت  لقد يف اجملال ذاته،. عنها
 الرغم على ومفيدةا؛ رائعةا  قاطاان وأبدت خمتلفة زواًي الشاعرين وحياهتما األدبية والعلمية من منها كل  
ا يدرك املؤلف املقال، لكن هذا يف األعمال هذه لذكر فرصة أو حاجة وجود عدم من  هذه أن جيدا

 حتقيق يف كثرياا  ويساعدهم للباحثني الظالم من ركناا ينري منها كل    األضواء الساطعة، تشبه األعمال
  .وتطل عاهتم أهدافهم

 أمتعته القيمة املدروسة يف هذا اجملال ومأل األعمال هبذه انتفع أن ه على كذلك  املؤلف يؤك د
للنقاش؛  جمال هناك يزال ال إن ه بتواضع يقول لكن ه .العظماء هؤالء جهود حيرتم الوقت نفس ويف هبا،
، املصادر ال يت تناولت نتاجات الشعراء العرب القدامىإن   - القلم هذا صاحب علم حد على -إذ 

حتليل ا فنحن حاولنا ذا على حد الكفاية. إ حتليل اخلطاب النقدي يف أشعار النقائضَل تلتفت إىل 
ِلممِن »للفرزدق و« إن  الذي َسممكم الس ماءم بمىن لمنما»األخريني مها: ختارتني امل اخلطاب يف النقيضتني
ا َلم حُتلملِ  هذه  عد  تُ . أليديولوجي لفان دايكعلى املربع ادين ، معتمجلرير بن عطية« الِدًيُر كمأمهنه

ا تكشف عن خطاب الشاعرين ومكوانهتا  الدراسة من الدراسات األسلوبية املفيدة للقراء؛ إذ إهن 

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B3%D8%AF%D8%AE%20%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B3%D8%AF%D8%AE%20%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B3%D8%AF%D8%AE%20%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%22
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إشارة سريعة عابرة ، وتشري م(2003اخلاصة والعامة وفقا لنظرية فان دايك االجتماعية املعرفية )
 .ات جديدة َل تدرس بعدوتنقيب تمع حتليالمتفاوتة منحصرة يف إيراد شواهد شعرية 

 
 . اإلطار النظري للبحث2
 واألدب  . حتليل اخلطاب النقدي2-1
وهنجه اجلديد  عام  حتليل اخلطاب هو موضوع متعدد التخصصات له جذوره يف جمال علم اللغة الإن  

جمموعة واسعة يليه حتليل اخلطاب النقدي يف العقود األخرية يف و ر، أي علم اللغة النقدي، واملتطو  
يرتبط حتليل  .السياسية والفنون وعلم النفسوالعلوم مثل األدب وعلم االجتماع والفلسفة  علوممن ال

اخلطاب النقدي والنقد اللغوي ابألدب من خالل دراسات حتليل النصوص األدبية، وعلم األسلوب 
 والنقد األديب. 

 ل؛النصوص األخرى، ختدم التواص النصوص األدبية، مثل ن  أبيعتقد حمللو اخلطاب النقدي 
التاريخ والبىن  عتربُ يُ  .(17ش: 1386زاده، )آقاگل النقدية قاربةلذلك، ميكن أيضاا حتليلها بناءا على امل

االجتماعية واأليديولوجيا املصادر الرئيسية للمعرفة يف النقد اللغوي، ويعتقد احملللون النقديون لنهج 
النسيج اجلزئي  عتمد علىتج النصوص وفهمها وقراءهتا وحتليلها إنتا  ن  أبحتليل اخلطاب النقدي 

مثل القضاًي الفلسفية والتارخيية والسياسية واالجتماعية واأليديولوجية  متعددة عواملوالكلي وتشمل 
العالقة بني الناس واجملتمع ليست عشوائية وتعسفية، بل حتددها املؤسسات  ن  أل ؛واخلطابية

إنتاج األدب والنصوص األدبية لكل  م  يف اخلطاب، ويت تشارك اليت األخرىاالجتماعية والعوامل 
. يف هذا الصدد، قدم علماء اللغة الناقدون مثل فاولر مناذج حمددفرتة وحتليلها وتفسريها يف سياق 

فيما يتعلق ابلعالقة بني األدب وحتليل . و (16م: 1996فاولر، ) لتحليل وتفسري ونقد النصوص األدبية
ة ، يف األنواع األدبية واألسلوبي  وحتليل اخلطاب النقدي علم اللغة ن  إاخلطاب النقدي، ميكن القول 

 والنقد األديب، فعال للغاية يف حتديد األطر النظرية وأمناط التحليل.
وهي مفاهيم أساسية يف ، والسلطة، الكونيةة ؤيظهرت مسألة اللغة، واأليديولوجيا، والر  

حتليل اخلطاب النقدي، بشكل ابرز للغاية يف حتليل النصوص األدبية. على سبيل املثال، ميكننا 
ه ال ميكن تعريف كلمة األدب ، الذي يعتقد أن  (Carter Ronald) روانلد كارتررؤية التفكري يف 
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ل يتطلب أن يكون وصف الوضع االجتماعي الثقايف للمحل مبعزل عن مصطلح أيديولوجيا؛ ألن  
 (. 88م: 1993)سيمپسون، النصوص وحتليلها مصحوابا إبشراك العوامل السياسية 

األدب واألعمال األدبية والفنية ابإلضافة إىل النصوص و يعترب احملللون اخلطاب النقدي 
لذلك، يقومون أيضاا بتحليل النصوص األدبية  .السياسية واالجتماعية وغريها يف خدمة االتصال

إذا قبلنا أن كل  ذاته،يف السياق  (.26ش: 1386زاده، )آقاگل نقدية مقاربةوتفسريها وشرحها أبسلوب و 
بالتايل، ميكن حتليل األدب الشفوي فما يتعلق ابللغة املنطوقة واملكتوبة يقع يف نطاق حتليل اخلطاب. 

  لغة يف إطار حتليل اخلطاب النقدي واللغوي. ي  أب واملكتوب لألمم وتفسريه
 

 . مقاربة تئون فان دايك 2-2
وجهة نظر تئون فان دايك عن اخلطاب جديرة ابملالحظة واالهتمام؛ حيث يقول يف تعريفه  ن  إ

مفهوم  ن  للخطاب: "أمتىن أن أخلص ما أعرفه عن اخلطاب يف تعريف بسيط". ومضى يقول إ
اخلطاب، كمفاهيم مثل اللغة والتواصل والتفاعل واجملتمع والثقافة، غامض بشكل أساسي". وفقاا 

اخلطاب هو شكل من أشكال "استخدام اللغة" أو "اللغة املنطوقة" أو "أسلوب  ن  لوجهة نظره، فإ
رؤيتها يف أبحد أنواع استخدام مصطلح اخلطاب اليت ميكن  اا خاصا اهتماما ث"؛ حيث يويل التحد  

 وسائل اإلعالم أو بعض العلوم االجتماعية. 
وفقاا لرؤية فان دايك، فإن إحدى مكوانت اخلطاب اليت ختلق بعض اجلوانب الوظيفية هي 

الناس يستخدمون اللغة لتوصيل األفكار واملعتقدات كما يؤدون  ن  إظاهرة االتصال أو االرتباط. أي 
ث ة ويف مواقف حمددة مثل مقابلة األصدقاء، أو التحد  هذا العمل كجزء من األحداث االجتماعي

شخصية للعثور على وظيفة، أو مقابلة  عرب اهلاتف، أو التدريس يف الصف، أو إجراء مقابالت
  .)17: 1382)فان دايك،  طبيب، أو أثناء كتابة أو قراءة تقرير إخباري و...

استخدام اللغة، والتواصل بني األبعاد الرئيسية الثالثة للخطاب هي  ن  يری فان دايك أ
استخدام اللغة  املعتقدات أو املعرفة، وأخرياا التفاعل يف املواقف االجتماعية. يوضح فان دايك أن  

ة، بل ميكن أيضاا أن ميتد ليشمل التواصل والتفاعل واللغة ال يقتصر على اللغة املنطوقة والبياني  
أو كتاابا أو أي نوع  ةا املثال، عندما نقرأ صحيف املكتوبة. حيدث هذا االستخدام للغة، على سبيل

يسعى حتليل اخلطاب النقدي يف علم ذاته،  يف اجملال. (18: املصدر نفسه) آخر من النصوص املكتوبة.
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اللغة إىل إظهار حقيقة اخلطاابت كما هي من خالل املناهج اللغوية ومساعدة الناس على اكتشاف 
يقدم هذا  (.160ش: 1385، )مكاريك اخلطاب خارج الشكل اللغوياملعاين احلقيقية واخلفية للنص و 

النمط القوة الكامنة وراء اخلطاابت مع االسرتاتيجيات اللغوية. وتعترب مفاهيم القوة واأليديولوجيا 
 املفاهيم يف هذا اجملال. م  واهليمنة من أه

 
 مربع فان دايك األيديولوجي  .2-3
األيديولوجيات هي معتقدات أساسية تكمن وراء التمثيالت االجتماعية  ن  أتئون فان دايك،  رىي

الشائعة ألنواع معينة من اجملموعات االجتماعية. هذه التمثيالت، بدورها، هي أساس اخلطاب 
منوذج فان دايك، للغة واأليديولوجيا واخلطاب هو منوذج ثالثي إن  واملمارسات االجتماعية األخرى. 

األيديولوجيات هي أنظمة وقيم اجتماعية  ن  ا لرأيه فإقا واجملتمع. وف عرفةطاب واملاألبعاد يتضمن اخل
أو سياسية للمجموعات االجتماعية السياسية )اخلطاابت املتنافسة( اليت تلعب دوراا رئيسيا يف تنظيم 
ة وحتديد وإضفاء الشرعية على أفعال تلك اجملموعة أو اخلطاب. ومن وجهة النظر هذه، تكمن اللغ

 يف بنية العمليات االجتماعية والسياسية واأليديولوجية، والنص هو نتاج عملية اخلطاب. 
ه من أجل اكتشاف اهلياكل األيديولوجية، جيب على املرء أن يبدأ من ن  أبيعتقد فان دايك 

ابلتعاون مع مراكز السلطة واملراكز األيديولوجية ذلك يصل إىل نص اجملتمع، و كي النص اللغوي  
فمن نتج أسلوابا خاصاا للنص. يی حتة واإلبراز، ستعارياال لبىنا توظيف إلی جانبك اجملموعة، لتل

 ن  ، يؤكد تئون فان دايك، على نظرية املربع األيديولوجي من خالل التأكيد على أهذا املنطلق
 األيديولوجيا ميكن متثيلها يف اللغة. 

على أربع ركائز رئيسية يستخدمها ( square ideological)يستند مربع فان دايك األيديولوجي 
ة أنصار أي أيديولوجية على مستوًيت خمتلفة. ال ُتستخدم هذه الركائز األربع يف الصراعات اجلماعي  

بوعي أو بغري والتفاعالت مع اجملموعات املتعارضة فحسب، بل عندما نفكر يف أنفسنا واآلخرين، 
. التأكيد 1م أفكاران ومشاعران وسلوكياتنا. واألركان األربعة هي: هذه املبادئ األربعة حتك ن  وعي، فإ

علومات حتتوي على نقاط مالتأكيد على  .2". ذاتالعلى معلومات حتتوي على نقاط إجيابية عنا "
. التهميش وإزالة التأكيد من املعلومات اليت حتتوي على نقاط سلبية عنا 3ن(. و سلبية عنهم )اآلخر 

إبمكاننا  .ن(و إزالة الرتكيز من املعلومات اليت حتتوي على نقاط إجيابية عنهم )اآلخر . 4". ذاتال"
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ل هذه الركائز األربع إىل ركيزتني عامتني: الوصف اإلجيايب جملموعتنا وأعضائها )حنن( والوصف و  أن حن
 . السليب للمجموعة املعارضة أو األعداء واملعارضني )اآلخرون(

دق وجرير اهلجائيتني وفقا ألسلوب حتليل اخلطاب النقدي لفان دراسة نقيضيت الفرز  ن  إ
دايك إبمكاهنا أن تكشف عن الزواًي اخلفية للنص وأيديولوجية الشاعرين يف أتليف قصيدتيهما 

رسم للا قا وف ةفان دايك األيديولوجي نظرية وضحناهلجائيتني ابالعتماد على العوامل واآلليات اللغوية. 
 البياين التايل:
 
 

 
 . اإلطار التطبيقي للبحث3

 :النقيضتني ههنا نتطر ق إىل املستوى العام للخطاب يف
 .إبراز النقاط اإلجيابية اخلاصة ابألان 3-1

َل تكن شخصية أو شعرية بطبيعتها. بل جيب  االختالفات بني جرير والفرزدق، ن  ميكن مالحظة أ
العرقية، واخلالفات السياسية بني خمتلف البحث عن السبب اجلذري هلذه النزاعات يف التحيزات 
معارضة فمن هذا املنطلق، لقد حدثت  .األحزاب، واستفزازات بعض السياسيني يف ذلك الوقت

ثنني يدعيان اعتربان ممثلني لتيارين وأيديولوجيني يُ ذين لشعرية شاملة بني الشاعرين األمويني املرموقني ال
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يسلط الضوء على لفان دايك منهما اهليمنة يف خطاهبما. يف اجملال ذاته، إن  املربع األيديولوجي  ل  ك
والفرزدق يعرف قوته  ،السمات املتناقضة للخطاابت ويربر وجود االستقطاب بني األان واآلخر. هذا

إذن كل جانب؛ هي املكانة االجتماعية والقومية العريقة اليت يكتنفه الشرف والسيادة والعلو من  
ر مستلزمات ف  و يا خصمه، جرير بن عطية، وهبذا الشكل يا مهاجومكانته القومية يفتخر بنسبه ف

 :االستقطاب اليت ينوي هبا الفرزدق التفريق بني هويته الغالبة وهوية الرقيب املغلوبة، قائالا 
ماءم بمىن لمنما1  . إن  الذي َسممكم الســـــــــــ 

 
 
  

تــــــــا   يــــْ ز  ابــــم ُه أعـــم ائـــِمــــــــُ وملُ ، دمعــــــــم   ومأطـــْ
 
 

تـــا 2 ا بمىن ا. بـميـْ ِليـــُك، ومـــم
م
ا امل اُه لمنـــم  بـمنـــم

 
  

لُ   قــم اِء، فــإنــ ُه ال يـُنـْ مــم  حمكمُم الســـــــــــــــ 
 
 

تــــــــا 3 يــــْ هِ  ا. بــــم ائـــــــِ نــــــــم فـــِ به بـــِ تــــــــم  ُزرمارمُة حمـــُْ
  

لُ   عو ومأبُو الفموماِرِس هنمْشـــــــــــــم  ومجُماشـــــــــــــِ
، ومإذا احتبْوا4   . يمِلُجونم بميتم جُماشعه

  
ُم   أهنـــــــ ُ لُ بـــــــُزوا كــــــــم ثــــــــ  ُ

اُل املـــــــ بــــــــم  اجلـــــــِ
كم مثْـُلُهمْ 5  اِء بـمْيتــــــــِ  . ال حيمْتميب ِبِفنــــــــم

  
لُ دا أبــ  اُل األْفضــــــــــــــــم  ا، إذا عــُد  الفمعــم
 (489م: 1987، الفرزدق)  

الرفيعة،  االجتماعية اإلعالن عن مكانتهذه املقطوعة الشعرية هحاول الشاعر، من خالل 
املرغوبة املطموحة و بطريقة تنقل إيديولوجيته واحدة تلو األخری  اللغوية املطلوبة اهلياكل تيانقام إبف

األصول واألجداد الكرمية واملكانة العالية كل ها حكر على الشاعر  ن  إن  الفرزدق يرى أ بشكل جيد.
العز  اكتنفه قدالذي ه هذه املكانة العظيمة ابلبيت ب  وأجداده إذن فيفتخر بقبيلته ومكانته الرفيعة ويش

وجعله يبدو كبيت  عنويصورة مادية هلذا البيت املههنا رسم الشاعر . أكنافه مجيع من والشرف
هبم الذين يفتخر  جد عشرية الفرزدق دارم وهم أبناء وهنشل وجماشع زرارةفيه عريب به فناء حيتيب 

ذا علی القارئ أن تكون لديه . فلهعلى جرير ملا كان هلم من وجاهة وفروسية ورائسة يف اجلاهلية
معلومات اترخيية قيمة عن بيت الفرزذق وأبناء دارم حتی حيصل علی معنی إيدئولوجي يف تفوق 

ز القارئ فقط على معىن الكلمات وبنية اجلملة يف إذا رك  يف السياق ذاته، . بيت الفرزدق علی جرير
وفهم املعنی إنتاج  عامل ألن   مستورة عليه؛ لنصل ةن عديدامعفستصبح النظام اللغوي للنص، 

بشكل عام متورطة فوق اللغة  وعوامل ما، بل هناك عناصر وظيفيةالنص ليس فقط شكله النحوي؛ 
-84ش: 1385زاده، گل)آقا  وفهم النص ال يعتمد فقط على املعىن اللغويوفهم النص،  املعنیيف إنتاج 

إذ يدرك أساليب إعادة إنتاج اهليمنة يف اخلطاب، حياول التعبري عن نقاط ضعف  اجريرا  ن  فإ(. 83
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خذ يف االعتبار مجيع عوامل وعناصر يؤ ويف الوقت نفسه،  ؛اسا ا، دنرا ا مهجو تا البيت املذكور ويعتربه بي
 :قائال .يناداحلد هنه من تقدمي إدراك ديناميكي وعميق وكامل للخصم وأسالفک  يف وضع مي السياق

مــــاءم 1 كم الســـــــــــــــم ذي َســــمم . أمخزى الــــه
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  اجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
  

 ومبمىن بِناءمكم يف احلمضـيِض األمسـفملِ  
 
 

هِ  ا. بــميــتــــــــا 2 نـــــــائـــــــِ م بـِـفــم يــنــُكــُ ُم قــم مــِ   حيــُم
  

لِ ســـــــــــــــا دمنِ   مدخم
قاِعُدُه خمبيثم امل  ا مم

د بـمنميــــتم أمخمسه بميــــته يُبتمىن3   . وملمقــــم
  

لِ   ذبــــــُ مــــــُت بميتمُكُم مبِثلمي يــــــم دم  فـمهــــــم
 (356م: 1986، جرير) 

اعتداد  د  ري ف، ومهيمن يف اخلطاب للنص موجهلأليديولوجيا كعامل ا صا خايويل جرير اهتماماا 
كما   .جهد استطاعته أن يطعـن فيـه ليخرجه من دائرة النسب العريب اخلالص فيحاولببيته  الفرزدق

الرفع، قادر أيضا علی اخلزي،  الذي من قدرته ن  إ فيقولهللا أرادهم أذالء  ن  يؤكد قوله يف بين جماشع إ
أن  الشاعر يتوخی  يت ضح .يف احلضيض األسفل إذ جعل بيتكًي فرزدق! فقد أخزاك هللا وأهانك 

بين جماشع ابحلدادة وهذه  يأن يكشف عن ضعف نسب الفرزدق ومكانتهم. إذن فنراه يسم
هبذه ه يريد ن  فإ. الصناعة يقوم هبا العبيد مما ينفي عن الفرزدق صفة امللوكية اليت يتباهى هبا

 .إلی األسفل ، أن يسحب الفرزدق من سيادته ومكانته الرفيعةاإليديولوجيا
 

 .إبراز النقاط السلبية لآلخر3-2
فها ظ  يو  هلجة ر  ا أبمرا يف أشعاره فحسب بل نراه يهجو جري ز علی إعالء شأن اآلابءک  الفرزدق ال ير  ن  إ

 ن  يرى الفرزدق أإخل. و .... « اللئيم»و« العبد»و« ابن مراغة»بـ هيم  فی حياته اليومية؛ حيث يس
جرير بن عطية ليس من دارم كما يد عي وهو يف هذا اجملال، يشبه بعبد ينسب نفسه إىل أب غري 

أن يُظهر فجوة نسبية عميقة بينه وبني جرير؛ متوخياا الرتكيز على  ذاأبيه احلقيقي. يريد الفرزدق هب
 عزته وسيادته اليت ال ميكن جتاهلها:

دهعي ِمْن دارِمه 1 ِة يــــــم مرماغــــــم
 . وابُن امل

 
  

لُ   ْد يـمتـمنمحـــــــ  ُد غمريم أبِيــــــــه قــــــــم  ومالعمبــــــــْ
 
 

ُهمُ 2  . لمْيسم الِكراُم بنــــــاِحليــــــكم أابم
  

لُ   تـــــــم عــــْ ــــُ ةم تـ طــــيــــــــ  رمد  إىل عــــم ــــُ  حــــىت تـ
يتم مبا 3  . ومزمعمْمتم أن كم قمْد رمضـــــــــــــــِ

ىن  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

، حُمموهلُ   ، عمن أبيكم ربْ فما لكم  فماصــــْ
. وملمِئْن رمِغبـــــــتم ســـــــــــــــوى أبيـــــــكم 4 

نْ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم
  

دا   لُ  اعمبــــــْ كم ُدمــــــه أن  أنـْفــــــم ِه، كــــــم  إلميــــــْ
كم َْل تمُكنْ 5   . أْزرمى جبمْريـــِكم أن  أُمـــ 

 
 
  

لُ   ِة ُتفحـــــــم  إال  الل ِئيمم ِمنم الُفْحولــــــــم
 
 

 (494م: 1987، الفرزدق)
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 يف شعره وهي أفضليته النسبية والقومية ةعام ايديولوجيإ فكرة أو ينقلالشاعر أراد أن  إن  
مستذكراا  رمزية ذات طابع مهيمن إيديولوجية على منظومة زک  فمن مث  نراه ر  جرير بن عطية؛ أمام

معىن  ن  . إهذا اجملاليف  اخلاصة اليت تتطلب معلومات هائلة بعض الشواهد الشخصية والتارخيية
 مقاربة الفردتبع أخيتلف ابختالف املواقف، وهو السياق اخلارجي، وإذا  التارخيية أعاله اإلشارات

اخلطاب، فيمكنه الوصول إىل املعاين غري املستقرة لإلشارات مبساعدة السياق اخلارجي ونقلها بدقة 
. ال من ظاهرهاو  بنية املفردات واجلملة من أعماق ستخرجم النصوص أكرب. ال شك أن أيديولوجية

حيدد عمق  هو الذي حتليل اخلطاب النقدي، الذي يتجاوز البنيوية وما بعد البنيوية، ،بلغة أبسط
للوصول إىل  الوسائط والطرقاللغوية وخاصة الظرفية، هي و ، اإلشارات التارخييةاملعىن، وعناصر مثل 

 هذا العمق.
الفرزدق بني نسبه ونسب جرير مشرياا إىل خاله، حبيش بن دلف يقارن ويف موضع آخر، 

حياول نسبية، وابلتايل ال دونيتهوبفعله هذا يريد أن يكشف عن عيوب جرير و  مستذكراا بعض فضائله
 ابن املراغة،كلمة شعره  يف الفرزدق كرر ي، ويف السياق ذاته النسيب عليه،القومي و يثبت تفوقه أن 

التعبري عن أمهيتها يف هذا  هااول من خالل تكرار وغريها من احلموالت الداللية السلبية اليت حي
اليت الفائقة املطلوبة بطريقة تنقل األيديولوجية  اللغوية الدًيلكتيكي وتعديل اهلياكل نقاش الشعريال
 :، حيث يقولبشكل جيدالشاعر  رتصدهاي

؟1 كم ــــــُ ال ِة أْينم خــــــم مرماغــــــم
 . ًي ابن امل

 
  

عــــــــاِل   إن ين خــــــــايل ُحبيشو ذو الفم
لُ   األفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
 

ُُلوكم 2
بم امل . خـــايل الـــذي غمصـــــــــــــــــم

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  نـ
  

لُ   قـــــم ةم يـُنـْ ْفنـــــم اُء جم انم ِحبـــــم ِه كـــــم  وإلميـــــْ
ةه . 3  ل  قمِبيلــــم  إان  لمنمضـــــــــــــــِرُب رمأسم كــــُ

  
لُ   مــــــــ  قــــم تـــــم ِه يـــــم نــــــــِ فم أاتم لــــْ وكم خــــم  وأمبــــُ
ِغلتم عن حمســــــــــِب الِكرماِم 4  . ومشــــــــــُ

وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـ
  

لُ   غــــــم ارِِم ُيشـــــــــــــــْ مكــــــم
 إن  الل ئيِم عمِن امل

 (493-492: املصدر نفسه) 

يف نسب  يطعنكما   اببن القيون، نری جرير بن عطية ينتصب للفرزدق ويعريه املقابليف 
 :انا ا قيو عا الفرزدق فلذلك جعل جماشوالد 

مكـــــــارِِم أو يل1
 . إين  بىن يلم يف امل

  
 ونـمفمخـــــــُت ِكريمكم يف الزمـــــــاِن األولِ  
عه 2   . أعيتكم مأثـُرمُة الُقُيوِن جُماشـــــــــــــــِ

 
 
  

 فـــانظْر لعلـــ كم تـــد عي من هنشـــــــــــــــــلِ  
 
 

ُم3 راةم بمين فـُقميمه ِإهنه  . ومِامـــدمح ســـــــــــــــم
 
  

لــــــــوا أم   تــــــــم ــــــــم لِ قـ قــــــــتــــــــم رُُه َلم يــــــــُ َثم  ابكم وم
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 (358م: 1986، جرير)

، إذ يدرك أساليب إعادة إنتاج اهليمنة يف اخلطاب، ميارس عملية إنتاج ومعرفة جريراا فإن  
. فبالتايل حياول التعبري عن نقاط السلبية الفرزدق اخلطاب يف آن واحد عرب التأكيد على نقاط

ا ماضيهم املفعم ابالنكسارات، مذكرا عيوهبم و وإخفاقاهتم وكشف الستار عن وقبيلته  فرزدقضعف ال
طعناا مباشراا  به اببن القنيلق  وييهجو الفرزدق  اجريرا  نفسه؛ فمن هذا املنطلق، نرىمفاخر  ا منشيئا 
جماشع  بينإذ إن  جريراا يری أن   بيته وشرفه وفقاا ملخزونه الثقايف والتارخيي يف هذا اجملال؛س ساأفي 

 يوالقمُدوم وه والعالةذي ينفخ به احلداد الال يغفل عن ذكر الكري إذن فمجيعاا قيون على زعمه، 
 حيث يهزأ ؛ إىللى التهكم واالستهزاءع تنطويذه املقطوعة الشعرية ه .للقني عدة ال يستغىن عنها

ا را فخ ، فانظر لعلك جتدم قيون مجيعاهن  ألجماشع  بين ال فخر لك يفًي فرزدق!  يقولفجرير ابلفرزدق 
وهو  والده واقتل نفقيم الذي ينبمن والده  األخذ بثأرقدرته على وخبه لعدم . مث يعريه وييف هنشل
ا بذلك   مروءته وهدمته التشكيك يف شجاعإزالة الستار عن جنب الفرزدق أو يسعى إىل رمب 
  .عني الناسأمن  هسقطفي تهه َسعليشو   وغريته

 

 . هتميش النقاط السلبية لألان 3-3
، اجليد الشعر صنعةأو  حقيقي ه ليس لديه شعريهجو جرير الفرزدق يف بعض أجزاء خطابه أبن  

 يتجاوز ى الفررزدقنر ، فمن مثه ه حيصي فقط القصائد الشعرية للشعراء السابقني؛ ن  يعتقد أ حيث
: تعلم الشعر هن  دعي أي ؛ حيثهذا اجملاليف  حل أنسبك  ته األدبيةو قنقاط  ىز علک  وير ضعفه نقاط 

، واالزدهار التطورحنو  الشعر العريبكان هلم الفضل الكبري يف حركة   ذينمن عباقرة اللغة العربية ال
شعراء فحل وهبذه الطريقة يستخدم كل ما لديه من إمكانيات ويعطي قائمة طويلة أبَساء أ

 يقول:حيث ، الذين تعلم منهماملعروفني  اجلاهلية
ائدم يل الن وابُ ، إْذ 1 . ومهمبم القمصـــــــم

ْوا  ممضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 
  

ْروملُ   ُروِح ومجـــم زِيــــــــدم ومذو الـــقـــُ  ومأبـــُو يـــم
 
 

ُة الــذي كــانــمْت 2 ُل عملقممــم . ومالفمحــْ
هُ   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  

لُ   ُه ال ُينحـــــــم المــــــــُ ُُلوِك كم
ُل امل  ُحلــــــــم

هُ 3  ، ومُهن  قـمتـمْلنــــــم  . ومأخو بمين قـمْيسه
  

رماِء ذاكم   عــم ُل الشــــــــــــــــ  هــــــــِ لــْ هــم  األو لُ  وممــُ
ياِن، ِكالمُهما، ومُمرمقِ شو 4   . وماألْعشــــــــــــم

  
لُ   ثـــــــ  ُه يـُتممم ةم قـمْولـــــــُ اعـــــــم  ومأُخو ُقضـــــــــــــــــــــم
 . ومأُخو بمين أسمده عمِبيدو، إْذ ممضمى5 

 
 
  

لُ   حــــــــ  نــــــــم ــــــــم تـ ــــــــُ ُه يـ ــــــــُ ْول ــــــــم و ُدؤاده قـ  ومأبــــــــُ
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ْلممى ُزهمرْيو 6 ا أيب ســـــــــــــــُ   ومابـْنــُهُ . ومابـْنــم
 
  

د  املِـ   ِة ِحنيم جــــــــم رميعــــــــم  ْقوملُ ومابُن الفـُ
 
 

لــمهُ 7 رو قـمبـْ انم ِبشـــــــــــــــْ  . وماجلمْعفمرِي ، ومكــم
 
  

ُجمملُ  
 يل من قمصـــــــــــــــاِئِدِه الِكتاُب امل

 
 

 (493م: 1987، الفرزدق)

يتمتع بقوة أكرب يف اخلطاب والسياسة والدهاء؛ حيث يدافع فيه جرير عن  وهذا اخلطاب
ذي يلومه نسبه من خالل تقدمي مشاهد حقيقية من دعمه لنفسه يف صراعاته الغابرة مع الفرزدق ال

ا جبل هن  ا إًيها أبفا يفتخر الشاعر بقبيلة متيم، واصذا املنطلق، فمن ه على افتقاره إىل نسب معروف.
بيته يقع على مكان مرتفع على األرض، وهذه عالمة على املكانة العالية لقبيلته،  ن  تخر أبقوي، ويف

 :الا قائ
لــي1 عــقــِ يــمه مــم لــمي متــم بـــم  . ِإين  ِإىل جــم

 
  

فــــــــاِع األمطـــوملِ   يـــيت يف الـــيـــم ل  بـــم  ومحمــــــــمم
 
 

ةا 2 ـــــــالم رمزانـــــــم  . أمحالُمنـــــــا تمزُِن اجلِب
  

لِ   يمفوُق جــــــــاِهُلنــــــــا فمعــــــــالم اجُلهــــــــه  وم
داُم . 3  ِاســــــــــــــــــــأمل ِإذا خمرمجم اخلـــــِ فـــــم

ت  ومُأمِحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

لِ   ُشـــــــــــــــعــم
احلمريِق امل رهُم كــم  حمربو تمضـــــــــــــــم

 (358- 359 م:1986، جرير) 

يف  هلكن   ؛القبيلة على منه يفأمنزلة الفرزدق الذي كان مبنزلةه  من دىنأجرير كان مبنزلةه 
يعترب نفسه متفوقاا على  العائليةللتسرت على أصالته املقطوعة الشعرية أعاله يتجاهل هذا األمر و 

إبراز هويته ابستخدام تراكيب لغوية  جريرحاول يه بشت ی الطرق. علشد د يالفرزدق يف هذا اجملال و 
نتيجة نقيضة الفرزدق كذلك. و  بنيةخمتلفة بنربة فخرية ومبال  فيها. متكننا رؤية مثل هذا اهليكل يف 

لدى جرير؛ حيث جندها بوضوح " االعتداد ابألانأيديولوجيا "لعمليات االستقطاب وأتثرياهتا ظهرت 
ه يعرف ن  ويت ضح أ يف توظيفه لضمائر املتكلم يف خطابه الدًيلكتيكی التفاخري املتصلب.

العناصر  تتجلی يف نسيج هيمنةا نمسبيةا يف نص قصيدته، خيلق  ، وحيلل عالقات القوة، مث  ااأليديولوجي
 املكونة للنص. 

 لنقاط اإلجيابية لآلخر.هتميش ا3-4
ضح ت  يتحول استمرار اخلطاب بني الشاعرين إىل جانب يهمش النقاط اإلجيابية خلطاب الرقيب؛ ي

بعض النقاد فضلوه أيضاا على الفرزدق  ن  من الشعراء البارزين يف العصر األموي، لدرجة أ اجريرا  ن  أ
شعاره املوروثة عن نواب  األدب العريب أب ارا مفتخخطل يف اجملاالت األدبية. لكننا نرى الفرزدق األو 
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كأحد لصوص قصائده، وهو بذلك   اويعترب جريرا وغريهم .…  احلطيئة واملهلهل و أمثال امرئ القيس 
 يريد أن حيطم عظمة جرير الشعرية ويقلل من مكانته الشعرية واألدبية الرائعة: 

ائــدم يل الن وابُ ، إْذ . 1 بم القمصــــــــــــــــم ومهــم
ْوا،  ممضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
  

ْروملُ   ُروِح ومجــم  ومأبــُو يــمزِيــــــــدم ومذو الــقــُ
 
 

ُت آلِل أْوسه ممْنِطقــــــا . 2 ْد ومرِثــــــْ  اوملمقــــــم
 
  

ِه احلمْنظــملُ   م  خــالمطم جــانِبميــْ الســـــــــــــــ   كــم
 
 

ائِِدي. 3  إن  اســــــــرتماقمكم ًي جمرِيُر قمصــــــــم
  

لُ   ومى أبِيـــكم تـمنمقــه اِء ســـــــــــــــِ ُل ادِ عـــم  ِمثـــْ
 (494-493م: 1987، الفرزدق) 

جرير والدة الفرزدق فينكر عظمة أخواله وكراماهتم ويوجه شجاعته االنتقادية إليهم،  حيقر
ا إًيهم أب لكي  اجريرا  ن  الناس واألشراف. فمن هذا املنطلق، إ أفاضلو  م ليسوا من الكرماءهن  موخب 
ال أصل ضعفه يف جمال قلة أصالة األم، يبدأ بتحقري والدة الفرزدق ويعتربها ب التكتم علیيتمكن من 
هتميش النقاط اإلجيابية املتعلقة ابلفرزدق فيؤكد على هذه النقطة السلبية  ذلكب ه يريدن  ونسب، فإ

 املصطنعة للتسرت على أصالته العائلية؛ حيث يقول:
هِ 1 ــــِ ال  . كــــانم الفمرمزدمُق ِإذ يمعوُذ خبــــِ

 
  

لِ   تم القمرمــــم ليـــــِل يمعوُذ حتـــــم  ِمثـــــلم الـــــذم
 
 

بهةم 2  ِإنه أُمهكم ِمنُهمُ . وماِفخمر ِبضـــــــــــــــم
  

ُخوملِ  
ُعممِ  امل

ةم اِبمل بــــــــه  لميسم ِابُن ضـــــــــــــــم
 . أمبِل  بمين ومقبـــــــانم أمنه ُحلوممُهم3 

  
ةم خمردملِ   بــــــــه ت فممــــــــا يمزِنونم حم فــــــــه  خم
لهةو 4  يم الفمرمزدمُق وماخلمصـاءُ ممذم  . ُخصـِ

 
 
  

زهلِ   ـــــُ ـــــبـ روِم ال ـــــقـــــُ رمةم ال اطـــــم رجـــــو خمــــــــُ ـــــم  ي
 
 

 (359م: 1986، جرير)

، يرمز إىل معارضة تيارين وأيديولوجيني يدعيان املهاجاة بني الشاعرين اليت دامت طويالإن  
 املكانة االجتماعيةأخواله و هي  ة الفرزدققو  ن  يعرف أ اجريرا كل منهما اهليمنة يف خطاهبما. ومبا أن  

اإلجيابية وينوي هبا التفريق بني هويته الغالبة وهوية  الفرزدق نقاطز على هتميش ک  ير  لقبيلته، العالية
وهذا املشهد الشعري يعترب مواجهة هلاتني الشخصيتني املرموقتني واصطفافهما ضد بعضهما  .الرقيب

البعض؛ حيث يسعى كل طرف منهما إىل إضفاء الشرعية على فكره وأيديولوجيه اخلاص. يف اجملال 
يسلط الضوء على السمات املتناقضة للخطاابت ويربر وجود ذاته، إن  املربع األيديولوجي 
 االستقطاب بني األان واآلخر.

تني نقيضمن خالل تطبيق املربع األيديولوجي لفان دايك على نظام اخلطاب يف ال
إبراز النقاط السلبية لآلخر يف كلتا النقيضتني أقوى بكثري من إبراز النقاط  ن  املدروستني، تبني أ
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إبمكاننا أن  .ألان وهكذا خلقت عملية االستقطاب وخلق املسافة بني الذات واآلخراإلجيابية ل
يقوم على  نقائضأساس ال ن  أ وهي نرجع سبب هذا الرتدد العايل إلبراز النقاط السلبية إىل حقيقة

 . خرالسخرية وإبراز النقاط السلبية لآل
 .املستوايت األساسية للخطاب4

كيف ميكن التأثري على أمناط تفكري األفراد وطريقة إدراكهم للقضاًي فهم   تتيح البصرية النقدية
اللغة مؤلفة اجتماعية عملية  ن  ة. ميكن القول إعلى مواقفهم الفكري   يمنةاهل قيقة،االجتماعية، ويف احل

السياقات التارخيية  ن  تتعامل مع األيديولوجيا والسلطة والتاريخ واجملتمع، ومن انحية أخرى، فإ
ش: 1387)فريكالف،  ات القوة والسلطة واملؤسسات االجتماعية واأليديولوجية ختلق النص والكالموعالق

يف اجملال ذاته، حيتوي املستوى اخلاص واألساسي للخطاب بني الشاعرين األمويني يف  .(235-230
كال نقيضتيهما اهلجائية على مستوًيت خمتلفة مثل املعىن، والعنوان والرتكيبات الشكلية، وأش

  (.22ش: 1391)كسايي ورحيميان، اخلطاب وإنشاء املسافة أو الفاصلة 
 . معىن اخلطاب 4-1

مكان يف اخلطاب، لكن حمتوى هذه  ي  األيديولوجيا ميكن أن تظهر يف أ ن  يعتقد فان دايك أ
فهو يقدم جوانب خمتلفة من املعىن،  ,Van Dijk) 2006: 128)األيديولوجية يتجلى مباشرة يف املعىن 

وصف والرتكيبات الشكلية، وأشكال اخلطاب المبا يف ذلك العنوان ومقدار التفاصيل ومستوى 
بطرق  اللغة حتمل األيديولوجيا ن  ميكننا القول إ .وإنشاء املسافة أو الفاصلة ]بني األان و اآلخر[

الكلمات واالفرتاضات واملراجع  ن  فريكالف، إول ذاته، يقويف السياق  .خمتلفة وعلى مستوًيت خمتلفة
الضمنية واالستعارات والرتابط تشكل مجيعها جوانب من املعىن قد يكون هلا عبء أيديولوجي، ويف 

-100ش: 1387)فريكالف،  غضون ذلك، حىت جوانب أسلوب النص قد تكون ذات أمهية أيديولوجية

وية، توجد األيديولوجيا أيضاا يف األحداث، وهناك عالقة ه، ابإلضافة إىل اهلياكل اللغرأي. وفقا ل(80
اخلطاب، من انحية،  ن  فريكالف، فإرؤية جدلية بني اهلياكل واألحداث. يف غضون ذلك، ووفقاا ل

يتشكل من خالل اهلياكل، ومن انحية أخرى، يساهم يف إعادة تشكيل اهلياكل وإعادة إنتاجها 
 . (98)املصىدر نفسه:  وتغيريها

 
 . العنوان 4-1-1
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إاثرة القارئ وجلب انتباهه إىل املوضوع  يف اكبريا   ارا العنوان هو بطاقة دعوة للقراءة يلعب دو  ن  إ
 ن  الرئيسي وله دور حاسم يف تغطية املعىن أو تقدميه. ميكن أن يظهر املعىن يف عنوان اخلطاب؛ أل

 العنوان مرآة تعكس املعىن اخلفي للنص الذي ميثل املخبأ واأليديولوجيا اليت حتكم خطاب النص
كل شاعر بدأ   ن  قصيديت الفرزدق وجرير يظهر أ مطلعالتأمل البسيط يف  ن  . إ(103ش: 1399)أمرائي، 

دور يمل شاي تفاخر  مبطلعبدأ الفرزدق قصيدته ذا املنطلق، فمن ه. املفضلة لديهطرق لحديثه اب
، وتفوقه املطلق على جرير بن عطية؛ حيث بدأ والقومي على معىن واحد، هو قوة الفرزدق النسيب

وهذا إن دل  على شيء ...« ا، دمعمائُِمُه أعمز  ومأْطومُل تا إن  الذي َسممكم الس ماءم بمىن لمنما بـميْـ »قصيدته بــ
الشاعر  ن  أ من املالحظداد وبيان عظمتهم. ابآلابء واألج الشاعر ى تعاظم النفس وفخرا يدل علفإمن  

حاول اعتبار عظمة أسالفه شيئاا متأصالا ف، لدوامالعبارات االَسية املفيدة لالستمرارية واوظف 
 علی شیء من التعظيم والرفعة ملكانة ا" النكرة اليت تدل  تا كلمة "بـميْـ   ن  فإيف اخلطوة التالية، و ا. يا وأساس

ويف جمال . مالفرزدق وعظمتهنسب كرامة أصلية من  استعارة تصرحيية  تعترب آابء الفرزدق، واليت هنا
ِلممِن الِدًيُر »ذا املطلع الغنائي : هبقصيدته  بدأه ن  آخر، عندما منعن النظر يف قصيدة جرير لنالحظ أ

اَلم حُتلمِل بمنيم الِكناِس ومبمنيم طملِح األمعزمِل  اثر ما تبقى من آ ابلوقوف علىها افتتح حيث...« كمأمهنه
 مطلع ن  . من امللفت لالنتباه، أوشرف مأواه سخرية الفرزدق وحتطيم بيتهلتعرض   مث  أوالا  دًير احملبوبة

ر للمتلقي إطاراا رمزًيا من الدال املركزي وتشكل صورته الذهنية إلبرازات ف  قصيديت الفرزدق وجرير تو 
 النص وهتميشاته. 

 الوصف. مقدار التفاصيل ومستوى 4-1-2

حياول منتج اخلطاب التعبري عن املعىن بشكل أوضح من خالل االهتمام ابلتفاصيل واألوصاف 
منها  ل  املتعددة. حتتوي القصيداتن على عناصر وصفية وتفسريية وتفاصيل حمددة ينوي وراء ك

كتف الفرزدق َل يذاته، يف اجملال الشاعر توضيح النقاط البارزة يف األان وهتميش أبرز ما يف اآلخرين. 
ويف هذا السياق، عندما يريد  .ا بشاعريتهضا بنفسه وقومه وأخواله وأعمامه بل افتخر أي عتدادابال

شخصية حمددة ه يهتم بتفاصيل ن  الفرزدق أن يفتخر بقصائده، وأن يثبت تفوقه األديب على جرير، فإ
 حيث يقول: ويفتخر بشاعريته التی ورثها عن الشعراء الفحول؛ خلطاب لتوضيح معناه وفكرته

ائدم يل الن وابُ ، إْذ 1 . ومهمبم القمصـــــــم
ْوا  ممضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
  

زِيــــــــدم   ُروحِ  ومأبـــُو يـــم ْروملُ وم  ومذو الـــقـــُ  جـــم
 
 

ةُ . 2 ُل عملقممــم الــذي كــانــمْت  ومالفمحــْ
هُ   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  

لُ   ُه ال ُينحـــــــم المــــــــُ ُُلوِك كم
ُل امل  ُحلــــــــم
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هُ ومُهن  قـمتـم  ،أخو بمين قـمْيسه . وم 3  ْلنــــــم
  

لُ وم   هــــــــِ لــْ هــم رماِء ذاكم األ مــُ عــم  و لُ الشــــــــــــــــ 
يانِ . وم 4   ُمرمقِ شو ، ِكالمُهما، وم األْعشــــــــــــم

  
ةم ومأُخو   اعـــــــم لُ  ُقضـــــــــــــــــــــم ثـــــــ  ُه يـُتممم  قـمْولـــــــُ
 . ومأُخو بمين أسمده عمِبيدو، إْذ ممضمى5 

 
 
  

و ُدؤاده   لُ  ومأبــــــــُ حــــــــ  نــــــــم ــــــــم تـ ــــــــُ ُه يـ ــــــــُ ْول ــــــــم  قـ
 
 

ْلممى 6 ا أيب ســـــــــــــــُ   ومابـْنــُهُ ُزهمرْيو . ومابـْنــم
 
  

ةِ   رميعــــــــم وملُ  ومابُن الفـُ د  املِقـْ  ِحنيم جــــــــم
 
 

 (493م: 1987، الفرزدق)

ذكر الفرزدق بعض التفاصيل املتعلقة مبصادر إهلاماته الشعرية عرب ذكر اجلمل الوصفية 
حيصي مصادر إهلاماته الشعرية متمثلة يف اه نر ف، ذنإاملؤثرة. ة يالشخصية واإلنسانوإحضار الشواهد 
أيُب يمزِيدم ومذي الُقُروِح ومجمْرومُل وعلقمة بن الفحل ومهلهل و... ذبياين و النابغة الجزئيات شخصية ك

اآلخرين ويتلذذ من ذكر  وغريهم من الشعراء السابقني الذين يتيحون فرصة للشاعر أن يتفضل على
 اجلزئيات اليت يتغذى منها جمده وكربًيؤه.
 اليتوأَساء القبائل واألشخاص حداث التارخيية األبعض يف انحية أخرى، يصف جرير 

م مبا فيه قتل والد الفرزدق على يد بين فقيم ونسبته إىل قيون متيم وخيباهت بين اهنزامات تكشف عن
توصيف تلك ه من خالل القيام بن  ؛ فإالعرب وفاجعة قتل الزبري بن العوام يف أًيمهم و ... إخل

وأصلها،  قبيلة الفرزدق احلط من شأنو  القومي على الفرزدقي و قبلالستعالء الا يزعم، األحداث
 :الا قائ

راةم 1 ُمبمين فـُقميمه . ومِامـــدمح ســـــــــــــــم  ِإهنه
  

لــــــــوا أمابكم   تــــــــم ــــــــم لِ  قـ قــــــــتــــــــم رُُه َلم يــــــــُ َثم  وم
اِجمم . ومدمِع 2  ربمكم فيِهمُ  الربم  ِإنه شــــــــــــِ

  
لِ   ــــظـــــــم ن عــــِم احلــــم طــــم ُه كــــم بــــــــُ واقــــِ رو عــــم  مــــُ
 ابمين قـُفمريمةم ســــــــــابِقا  قُيونُ  . طملمبمت3 

  
ِة جاحما   لِ غممرم البمديهم  ا يف املِســـــــــــــــحم
لم الزُبمريُ . 4  ُد ُحبومةه  قُتـــِ  ومأمنـــتم عـــاقـــِ

  
بـــ  لِ حــــــــا قـــُ لــــــــم كم الـــهيت َلم حتـــُ بـــومتــــــــِ  ا حلـــُِ
 (358-357م: 1986، جرير)  

 .إنشاء املسافة أو الفاصلة 4-1-5
 خلق املسافة أو الفاصلة يف اخلطاابتخر يشارك يف خلق املعىن للخطاب وهو آهناك أسلوب 

(Walker, 2011: 362)من األَساء يف اللغة العربية يعترب إحدى األدوات الا . إن  استخدام الضمائر بد 
الفرزدق،  ن  . يف اجملال ذاته، إ(62: 2015)حيدا،  املعرفية االجتماعية يف تقدمي قطب األان واآلخر
د على ک  إبراز نقاطه اإلجيابية، يؤ وهو اهلجاء(، و لإلشارة إىل الدال املركزي للخطاب )الفخر 
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استقطاب نظام اخلطاب التفاخري وخيلق فجوات عميقة بني قطيب اإلبراز لألان والتهميش لآلخر؛ 
 حيث يقول:
؟1 كم الـــــُ ِة أْينم خـــــم مرماغـــــم

 . ًي ابن امل
 
  

بــيــشو ذو ا  عـــــــاِل إنــ ين خــــــــايل حــُ لــفــم
لُ   األفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
 

ُُلوكم 2
بم امل . خــايل الــذي غمصــــــــــــــــم

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  نـ
  

لُ   قــــــم ةم يـُنـْ ْفنــــــم اُء جم انم ِحبــــــم ِه كــــــم  وإلميــــــْ
ةه 3  ل  قمِبيلـــم  . إان  لمنمضـــــــــــــــِرُب رمأسم كـــُ

  
لُ   مــــــــ  قـــــم تــــــم ِه يــــــم نــــــــِ فم أاتم لـــــْ وكم خـــــم  وأمبـــــُ
ِغلتم عن حمســــــــِب الِكرماِم 4  . ومشــــــــُ

وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـ
  

  
م
لُ إن  الل ئيِم عمِن امل غـــــــم ارِِم ُيشـــــــــــــــْ  كـــــــم

ارُُكمْ 5   . إن  ال يت ُفِقئــمْت هبــِما أْبصــــــــــــــــم
 
 
  

لُ   ، الفميصـــــــــــــــم غمْت أابكم  ومهي اليت دممم
 
 

 (493-492م: 1987، الفرزدق)

  أخوالهمشرياا إىل «هم»و« و»و« ان»ويف جمال آخر، يستفيد الفرزدق كذلك من ضمري 
 :قائالا  ،األان واآلخريقوم إبجياد الفاصلة وخلق املسافة بني ف وأعمامه،

ماءم بمىن لم 1  نما. إن  الذي َسممكم الســ 
 
  

يــــــْ   وملُ تــــــــا بــــــم ز  ومأطـــــْ ُه أعـــــم مــــــــُ ائـــــِ  ا، دمعــــــــم
 
 

اُه لم تــا . بـميْـ 2 اا بـمنــم ا بمىن نــم ِليــُك، ومــم
م
 امل

  
لُ   قــــم ُه ال يـُنـْ اِء، فــــإنــــ  مــــم  حمكمُم الســـــــــــــــ 
هِ تــــــــا . بـميْـ 3  ائـــــــِ به ِبِفنــــــــم  ا ُزرمارمُة حُمْتــــــــم

  
عو ومأبُو  اشـــــــــــــــِ لُ  ومجمـــُ  الفموماِرِس هنمْشـــــــــــــــــم
، ومإذا  ونم . يمِلجُ 4  اشـــــــــــــــعه بميـــتم جمـــُ

 ْوااحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــزُ   أهنــــــــ ُ   واب لُ  مُ كــــــــم ــــــــ  ث ُ
اُل املــــــــ ــــــــم ب  اجلــــــــِ

 جمحمرمْت ُكلميبو بميتمها همْ . ِمْن ِعز ِ 5 
 
 
  

أهنــــــــ ُ ابا زمرْ   لُ  مُ ، كــــــــم مــــــــ  ِه الــــــــقــــــــُ يــــــــْ دم  لــــــــم
 
 

 (490-489: املصدر نفسه)
قصيدته ضمائر املخاطب واملتكلم لإلشارة إىل الدال ا يستخدم يف را يف املقابل، نالحظ جري

( إلبراز النقاط السلبية للفرزدق وقبيلته وتسليط الضوء على نقاطه اإلجيابية. وهكذا اءاملركزي )اهلج
 :، قائالحتدث عملية االستقطاب وخلق املسافة بني الذات واآلخر يف شعر جرير

مــاءم 1 . أمخزى الــهذي َســممكم الســـــــــــــــم
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  اجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
  

 يف احلمضــــــيِض األمســــــفملِ كم ومبمىن بِناءم  
 
 

ُم قمينُ تــــــــا . بـميْـ 2 هِ  ُكما حُيممِ  نــــــــائـــــــِ  ِبفم
  

لِ ســـــــــــــــــا دمنِ   مدخـــم
بيـــثم املـــ ُدُه خم  ا ممقـــاعـــِ

د بـمنميــ3   أمخمسه بميــته يُبتمىن تم . وملمقــم
  

مــــــــ  دم لِ  ُكمُ بميتم  تُ فـمهــــــــم ذبـــــــُ  مبِثلمي يــــــــم
مكـــــــارِِم أموهيل يلم بمىن  ين  . إِ 4 

 يف امل
  

 يف الزممـــــــاِن األموهلِ كم كريم   تم ومنـمفمخـــــــ 
 (358-357م: 1986، جرير) 
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يسعى الشاعر عرب توظيف ضمائر املخاطب واملتكلم إىل خلق املسافة بينه وبني الفرزدق. 
متاماا يف  انجحنيوبذلك يقصد خلق االستقطاب بني األان واآلخر؛ إىل حيث يعترب نفسه وقبيلته 

 قطب األان ويعتربهم منكسرين ومهضومني يف قطب اآلخر. 
 . البنية اخلربي ة 4-1-6
خترب كل مجلة أخباراا عن و . : املسند إليه واملسندنيئمجلة نسمعها أو نقرأها من جز  ون كلک  تت

يف اجملال ذاته، يسعى حملل اخلطاب  .(Van dijk, 2006: 130)شخص ما أو شيء ما بشكل عام 
النقدي إىل إجياد العالقة بني اهلياكل اللغوية واأليديولوجية اخلفية وراء اخلطاب حىت يكشف عن 
كيفية متثيل الوظائف االجتماعية للطبقات التحتية من اخلطاب يف الطبقات الفوقية. تتمثل إحدى 

يرى (. 130: املصدر نفسه)ه، أي املوضوع واحملمول هذه الطرق يف معرفة بنية خربية للخطاب ومكوانت
-)أعظمي خويرد وعرب يوسفموضوع اخلطاب وحمموله هو إعادة إنتاج التفوق االجتماعي  ن  فان دايك أ

 يف خطاب النقائض؛ يقول: (123ش: 1399آابدي، 
ةم، 1 امـــــــم تم على أُمـــــــم يـــــــْ . وإذا بمكم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 
  

ْوالا   خــــــــ   قـــــــــم نــــــــم تـــــــــم ــــــــُ رمةا يـ م ، وماتم عــــــــُ ــــــــم  لُ يـ
 
 

هُلا2  . أســـــــــــــــأْلتمين عْن ُحبـْوميت ما ابم
  

ألُ    فيســـــــــــــأْل إىل خمربمِي ومعمم ا تمســـــــــــــْ
ْنمُع ِمْنُكمُ 3   أْن حتمْتـمُبوا . فــــــــالل ؤُم ميم

  
عُ   ـــــم ن ز  ميـــــمْ ـــــعـــــِ لُ  وال لــــــــم وميت ال حتـــــُْ ـــــْ بـ  حـــــُ
زملْ 4  زو َلْم يـــم ا، ومعــِ هــــــــم تـــم بـــم  . وهللا أثـــْ

  
ســــــــــــــا    ، ومأبِيك، ما يـمتمحو لُ اُمْقعمْنســــــــــــــِ
ةه 5  له ثمِنيـــ  كم كـــُ ُت عملميـــْ  . إين اْرتـمفمعـــْ

 
 
  

لُ    ومعملمْوُت فـمْوقم بمين ُكلميـــــبه من عـــــم
 
 

أْلتم بمين ُغدانمةم ما رمأْوا6  . همال  ســــــم
 
  

لُ   ُن إىل ُعُموِدكم تـُْرحــــــم ُث األاتم يــــــْ  حم
 
 

 (495م: 1987، الفرزدق)
عيوب الفرزدق والكشف من انحية أخرى، يتطر ق جرير إىل خلق االستقطاب؛ حيث يذكر 

 عن خصائصه السلبية ويربز نقاط قبيلته اإلجيابية:
د  طمريقمنا1 عرمةم َل تمســــــــــــــُ  . أمُبينمه شــــــــــــــِ

 
  

لِ   ِازحـــــــم ريمةم فــــــــم فــــم ــــُ نِي ومال قـ يــــم  اِبألمعــــمــــم
 
 

عه 2 اشـــــــــــــــِ د تـمبمنيهم يف ُوجوِه جمـُ  . وملمقـم
  

لـي  ُه ال يــمنــجــم بــــــــابــــــــُ  لــُؤمو يــمثــوُر ضــــــــــــــــم
ُمعا جُماشـــــــــــــــِ . وملمقمد تـمرمكُت 3  أمهنه  ا ومكم

  
لِ   ِة اخلمميِس اجلمحفـــــــم درمجـــــــم  فمقعو مبـــــــِم
لـي4  عــقــِ يــمه مــم لــمي متــم بـــم  . ِإين  ِإىل جــم

  
فــــــــاِع األمطـــوملِ   يـــيت يف الـــيـــم ل  بـــم  ومحمــــــــمم
ةا 5   . أمحالُمنـــــــا تمزُِن اجلِبـــــــالم رمزانـــــــم

 
 
  

لِ   يمفوُق جــــــــاِهُلنــــــــا فمعــــــــالم اجُلهــــــــه  وم
 
 

 (358م: 1986، جرير)



 *یئامراحممدحسن  ... االجتماعية كلنظرية فان دايوفقا   النقائضشعر قدي لحتليل اخلطاب الن
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النحوية املتشكلة من املوضوع واحملمول يف األمثلة املذكورة أعاله تربز كيفية إن  البنية 
 -ن قطب األان يف الفقرة الشعرية األوىل من موضوعات )يو  األخر حبيث يتك استقطاب األان مع

 -أنت -تم (، بشكل أساسي يف معارضة موضوع القطب اآلخر )تُ  - تُ  -ي -ي -ي-ي
، ويف الفقرة الشعرية الثانية يتألف قطب األان من ك( - تم -ك -ك -و -كم-أنت -تم 
-)أنت :ان(. وموضوع قطب اآلخر يشمل الضمائر -ان-ي-ي -ي -ي -تُ  -وضوعات: )انامل
كال الشاعرين قد أنشدا القصيدتني   ن  املمعن النظر يف املوضوعات املستخدمة لريى أ ن  إ .(هم-هم
ا حبيث جت  يف ا اهني متعاكسني مع بعضهما البعض، وهذه االزدواجية القطبية يف شعرمها واضحة جدا

ميكن رؤيتها يف تعدد الضمائر املستخدمة يف النص يف شكل األان الذي قد أد ى إىل تشويه هوية 
 الرقيب )اآلخر( وهتميشها. 

فسه عليها، وقد أخذ وأما فيما خيص  ابحملموالت أو املسندات يف اجلمل فينطبق الشيء ن
كال الشاعرين مسندات ثنائية القطب من أجل التفوق على منافسيهما يف األداء. وهكذا، من 

التأكيد على إبراز َسات األان  م  خالل اآلليات املعجمية اليت تسيطر على متاسك النص ومعناه، يت
 اإلجيابية مقابل السمات السلبية لآلخر. 

 

 . الرتكيبات الشكلية 4-1-7
يقدم فان دايك اخلطاب كشكل من أشكال استخدام اللغة، على سبيل املثال، يف خطاب أو حىت 

منتج اخلطاب يستخدم  ن  ث. جيادل فان دايك أبد  بشكل عام، يف لغة منطوقة أو طريقة التح
 :Van Dijk, 2002)الكلمات واألشكال اليت تشري مباشرة إىل األيديولوجية الكامنة وراء اخلطاب 

تشابه البىن الشكلية املستخدمة إلثبات مفهوم اهلوية والسلطة جيعل خطاب  ن  ويف اجملال ذاته، إ .(92
تني أن جيد أرضية مشرتكة ويكون له تصميمات خطاب متشاهبة ختضع لعالقات القوة نقيضكال ال

بارات يف إبراز بعض الكلمات والع ن  . إ(120ش: 1399آابدي، )أعظمي خويرد وعرب يوسف واإليديولوجيا
ف الفرزدق هذه الصي  التفضيلية اليت تدل يف أغلب ظ  مرة( حيث و 16النص كتكرار اسم تفضيل )

بيته أعز وأطول من بيت جرير. ومنه  ن  ليؤكد على نسبه العريق وأ ؛صوره على االستمرار و الدوام
 ما يقول:

ماءم بمىن لمنما1  . إن  الذي َسممكم الســـ 
 
  

يـــــْ   ُه تــــــــا بـــــم مــــــــُ ائــــِ ز  ا، دمعــــــــم وملُ وم أعــــم  أطــــْ
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لـــــي2 ـــــم ب ز   . جـــــم ُروبُ أعـــــم  ، إذا احلـــــْ
تْ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

داكم   كم ومالــــــِ ا بمىن لــــــم  لُ ومأْفضــــــــــــــــــــم ممــــــِ 
 (489م: 1987، الفرزدق)  

الراجع إىل أخواله وأعمامه « هم»مرة( وضمري 16« )ان»ضمائر املتكلم اجلمعي ذلك كو 
( الدالة على 75واجلمالت االَسية )مرة( يعترب أحد الرتكيبات الشكلية لنقيضة الفرزدق. 24)

سعى إىل إبراز ت اليتمثل ما جاء يف األبيات اآلتية هلذه اإلبرازات التفاخرية الثبوت واالستمرار 
 :، قائالا امليزات اإلجيابية لألان )الفرزدق وقبيلته( وتشويه هوية اآلخر )جرير وقبيلته( وهتميشها

ا1 اءم تـمنـــم  زمُلوا. ومُهُم على ابِن ُمزمْيِقيـــم
 
  

تميهـا القمســـــــــــــــطـملُ    واخلميـُل بمنيم عمجـاجم
 
 

 . ومُهُم الذينم على األِميِل تمدارمُكوا2
  

لُ مـــا نـمعم   ل  إىل الر ئيِس وميُعكـــم  ا ُيشـــــــــــــــــم
ْربمةا 3   . ومُهُم الِذينم عملمْوا عمممارمةم ضــــــــــم

  
لُ   ؤونِِه ال ُتوصــــــــــــــم  فـمْوهماءم، فـمْوقم شــــــــــــــُ
 األكاِبُر، رمدهُهمْ . ومُهُم، إذا اقتمسممم 4 

  
لُ   لـــه اُب ُتشـــــــــــــــم ةم، ومالر كـــم بـــ   ومافه لضـــــــــــــــم
 (492: املصدر نفسه) 

( وضمري )كم( مرة25مرة( وضمري )ك( )17) (تم كذلك تكرار ضمائر املخاطب )و 
مرات( للتهميش جرير وقبيلته وتكرار اجلمالت االستفهامية والتشبيهية وتكرار الصفات السلبية 4)

مرة( و... إخل. كما وظف الشاعر األفعال ذات الداللة السالبة إلبراز النقاط 16)املنسوبة إليهم 
؟، ال حيمْتميب بِِفنماِء بـمْيِتكم مثْـُلُهْم أب»السلبية جلرير وقبيلته، ومنها  مرماغمِة أْينم خماُلكم

ا، ِمْن ِعز ِهْم دا ًي ابن امل
ْيِه اابا جمحمرمْت ُكلميبو بميتمها زمرْ  ُُم لمدم لُقم ُل، مم ْن يمُكوُن بـمُنو ُكلمْيبه رمْهطمُه، أْو ممْن يمُكوُن إلمْيِهُم ، كمأهن 

، ومالعمْبُد غمريم أبِيه قمْد يـمتـمنمح لُ 
مرماغمِة يمدهعي ِمْن دارِمه

نِِه يـمتـمقمم ُل، وابُن امل  أْزرمى يـمتمخمو ُل، وأمبُوكم خمْلفم أاتم
 «. …ِمنم الُفْحولمِة تُفحملُ  جبمْرِيكم أن  أُم كم َْل تمُكْن إال  الل ِئيمم 

. ومنها إبراز هوية ضد الفرزدق استخدم جرير الرتاكيب الشكلية يف نقيضته اهلجائيةفقد 
« ي»مرة( و17« )تُ »مرات( والفردي 8)« ان»الشاعر عرب توظيف ضمائر املتكلم اجلمعي 

الرتكيبات الشكلية عرب توظيف  متيم يف الفخر ببين الذي يدل على اعتداد جرير بنفسهمرة( 13)
 :القومي الفرزدقع واستعالء ف  الرت ا على دا املوجودة يف نقيضته، ومنها ما يكرره من األان الفردي، ر 

لــي1 عــقــِ يــمه مــم لــمي متــم بـــم  . ِإين  ِإىل جــم
 
  

فــــــــاِع األمطـــوملِ   يـــيت يف الـــيـــم ل  بـــم  ومحمــــــــمم
 
 

ةا 2 ـــــــالم رمزانـــــــم  . أمحالُمنـــــــا تمزُِن اجلِب
  

يمفوُق جــــــــاِهُلنــــــــا فمعــــــــ  لِ وم  الم اجُلهــــــــه
ُم3   . فمِارِجع ِإىل حمكمممي قـُرميشه ِإهنه

 
  

ُنـــزملِ  
تــــــــاِب املـــ وهِة ومالـــكـــِ بــــُ  أمهــــــــُل الـــنــــُ
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 (358م: 1986، جرير)

الفردي املفعم ابلفخر  "فهو هبذه الفقرة الشعرية يسعى إىل الدفاع الشامل عن نسبه بـ"األان
واالعتداد يربز فيها االستعالء وإبراز األان )جرير وقبيلته( وهتميش اآلخر )الفرزدق وقبيلته(؛ حيث 

 فرزدق وأخواله؛ فيقول:النرى الشاعر يهجو 
هِ 1 ــــِ ال  . كــــانم الفمرمزدمُق ِإذ يمعوُذ خبــــِ

 
  

لِ   تم القمرمــــم ليـــــِل يمعوُذ حتـــــم  ِمثـــــلم الـــــذم
 
 

بهةم ِإنه أُمهكم ِمنُهمُ . وماِفخمر 2  ِبضـــــــــــــــم
  

ُخوملِ  
ُعممِ  امل

ةم اِبمل بــــــــه  لميسم ِابُن ضـــــــــــــــم
رو عملميكم 3  ت لمنا ُمضـــــــــــــــم . ومقمضــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ فمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ب
 
  

لِ   ت رمبيعمةُ اِبلقمضـــــــاِء الفميصـــــــم  ومقمضـــــــم
 
 

 (359: املصدر نفسه) 
اليت تدل على إثبات الفخر واالعتزاز الدائم وكذلك تكرار  هي مرة(29واجلمالت االَسية )

ف األفعال والصفات ذات العبء الداليل السالب إلبراز النقاط يوظوتمرة( 12ضمائر املخاطب )
ُم قميُنُكم بِفمنائِِه، أمعيمتكم  ا، بميتا اأمخزى الهذي َسممكم السمماءم جُماِشعا »السلبية للفرزدق وقبيلته، ومنها   حُيممِ 

رُُه َلم يُقتمِل، حمسُب الفمرمزدمِق أمن ُتسمبه جُماِشعو، أمُبينمه ِشعرمةم  َثم ، قـمتملوا أمابكم وم َل تمُسد  ممأثـُرمُة الُقيوِن جُماِشعه
 .(فيها إبراز األان )جرير وقبيلته( وهتميش اآلخر )الفرزدق وقبيلته تجلىيحبيث طمريقمنا و... إخل. 

 

 اخلطاب أشكال . 4-1-8
لخطاب إىل تكوين أشكال اخلطاب، واليت تعطي الرفقة واجملاورة ليؤدي وضع الكلمات يف حمور 

معاا وفقاا لقاعدة  ميةسلسلة كال ل  جتميع وحدات ك م  لنص. يتيف ايديولوجياا تصميماا خاصاا لإل
اه جتاور بعض الكلمات يف اجت ن  فإ يف نقيضيت الفرزدق وجرير،. خاطبلنقل رسالة إىل املو خاصة 

إبراز األان وهتميش اآلخر، جعل وحدات الكالم تصاحب بعضها البعض وتكون فعالة يف هيمنة 
إن  الذي َسممكم الس ماءم »إن  مرافقة وحدات مثل:  (.123ش: 1399آابدي، )أعظمي خويرد وعرب يوسف اخلطاب

تا  تا ابمىن لمنما بـميـْ تا  ا، بـميـْ ِليُك، بـميـْ
م
ُزرمارمُة حُمْتمبه بِِفنمائِِه، ومجُماِشعو ومأبُو الفموماِرِس هنمْشمُل، ِمْن ِعز ِهْم  ابـمنماُه لمنما امل

، وماملانُِعونم، إذا الن ساُء تـمرمادمفمْت، األْكثمرُونم إذا يـُعمد  اجمحمرمْت ُكلميبو بميتمها، أينم ال ِذينم هِبْم ُتسمامي دارما 
مرماغمِة حمصماُهُم، واألْكرمُمونم إذا يـُعمد  األو لُ 

، ًي ابن امل ، أْحالُمنما تمزُِن اجلِبمالم رمزمانمةا، وأانم ابُن حمنظملمةم األغمر 
نِِه  ؟ إن ين خايل ُحبيشو ذو الفمعاِل األفضمل، إان  لمنمضِرُب رمأسم ُكل  قمِبيلمةه، وأمبُوكم خمْلفم أاتم أْينم خماُلكم

ممضمْوا، ومأبُو يمزِيدم ومذو الُقُروِح ومجمْرومُل، إن  اسرتماقمكم ًي جمرِيُر يـمتـمقمم ُل، ومهمبم القمصمائدم يل الن وابُ ، إْذ 
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، يف نقيضة الفرزدق تنقل املعىن واملفهوم الذي «قمصمائِِدي، ِمْثُل ادِ عماِء ِسومى أبِيكم تـمنـمقهُل و... إخل
 جرير وقبيلته.  اءيقصده الشاعر / الفخر واالعتزاز ابلنفس وبقبيلته مث هج

، أمخزى الهذي َسممكم اانِقعا  اأمعدمدُت لِلُشعمراِء َُسم » مرافقة وحدات مثل:  اجملال نفسه، فإن   ويف
ُم قميُنُكم بِفمنائِِه، دمِنسا  ا، بميتا االسمماءم جُماِشعا  ُم احُيممِ  مدخمِل، ومِامدمح سمراةم بمين فـُقميمه ِإهنه

 ممقاِعُدُه خمبيثم امل
رُُه َلم  َثم ُلوِك فمِإنهُكم بمعدم الزُبمرِي قـمتملوا أمابكم وم

 يُقتمِل، حمسُب الفمرمزدمِق أمن ُتسمبه جُماِشعو، ال تمذُكروا ُحلملم امل
يمه ممعِقلي ومحمممل  بمييت يف اليمفاِع األمطومِل، أمحالُمنا تمزُِن اجلِبالم رمزا بـملمي متم نمةا كمحاِئضه َلم تُغسمِل، ِإين  ِإىل جم

الفخر بنفسه  تدل  على هجاء الفرزدق وقبيلته مث  يف شعر جرير « عالم اجلُههِل، و....وميمفوُق جاِهُلنا فم 
وقبيلته. حيتوي هذا التوافق يف كلتا النقيضتني على رؤية الشاعرين وإيدئولوجيهما اخلاص للعاَل، واليت 

يف الواقع،  تضفي الطابع املؤسسي على املادة اخلام للتجربة يف عاَل ذي معىن يف ذهن املخاطبني.
متكن كل من الفرزدق وجرير من خالل مرافقتهما لبعض الوحدات اللغوية من إعطاء متاسك داليل 
ولفظي مقبول لنظام اخلطاب. لذلك، من خالل التأكيد على معىن هذه الوحدات، أوجدوا وحدة 

 موضوعية ولغوية خاصة.
  

 النتيجة
 لقد متخض املقال عن نتائج أمه ها كالتايل:

خطاابت الشعراء وهتميشها واكتشاف تفاعالهتم اللغوية  دراسةليل اخلطاب مكانة خاصة يف لتح.1
الظواهر األدبية  م  أهمن تُعد   الفرزدقجرير و  ويف السياق ذاته، فإن  نقائضمع اهلياكل األيديولوجية. 

نقيضتيهما ستخدم هذان الشاعران، يف ا ؛ حبيثوالتهميش برازاليت تقوم على اإلو للغة العربية، 
 .رقيب )اآلخر(وهتميش اهلوًيت ال )األان( طاب خاصة للتأكيد على هويتهمااخل، أدوات املدروستني

تني املدروستني، نقيضمن خالل تطبيق املربع األيديولوجي لفان دايك على نظام اخلطاب يف ال.2
راز النقاط اإلجيابية لألان إبراز النقاط السلبية لآلخر يف كلتا النقيضتني أقوى بكثري من إب ن   أني  تب

عملية االستقطاب وخلق املسافة بني الذات واآلخر. إبمكاننا أن نرجع سبب هذا  خلق ت  وهكذا 
على  اسا أسا يعتمد نقائضال قوام ن  أ خاصة هي الرتدد العايل إلبراز النقاط السلبية إىل حقيقة

 . خرالسخرية وإبراز النقاط السلبية لآل
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األان  ن  ظهر أ يف خطاب النقيضتني، واألان اجلماعية )اإلنسانية( األان الفرديةجود و  بني ابملقارنة.3
 وذلك لتجسيد اجلانب اإلجيابية لنفسية الشاعر. مهيمنة بشكل جلي يف اخلطاب الفردية

 وقد ظهر ذلك من خاللخر. اآل مع األانواجهة ا  ملرا إطاالنحوية للجمل،  یشكلت البن.لقد 4
اإلجيابية مقابل السمات األان/ التأكيد على َساتو واآلخر  بني األان يةالقطبثنائية ال خلق
 . النص ومعناه انسجامعلى  تستحوذااآلليات املعجمية اليت وكذلك  خر/السلبية.اآل
يف للخطاب تشابه البىن الشكلية هو السبب وراء  يديولوجيااهلوية واإل التوج ه إلی إثبات ن  إ.5
، السلبية املنسوبة إىل الشاعرين صفاتالبعض التأكيد على هذا التشابه:  نقيضتني، ومن أوجهال
األفعال ذات املتكلم، وكذلك تكرار  األانخاطب إلی جانب اإلكثار من ضمري ضمائر امل وظيفوت

 وهتميشها.ته تشويه هويو  للرقيب، إبراز النقاط السلبيةوالباعث علی العبء الداليل السالب 
نقيضته بعبارات فخرية شاملة تدور على معىن واحد، هو قوة الفرزدق،  مطلعبدأ الفرزدق . 6
التغزل ة اجلرير يوفر للمتلقي إطاراا رمزًيا من الدال املركزي وهو نقيض مطلع فوقه املطلق. ولكنتو 
 .قبيلتهفرزدق و ال اءهج مث   ذكر حبيبتهب

جتاور الكلمات يف اجتاه إبراز األان وهتميش اآلخر يف كلتا النقيضتني، جعل وحدات الكالم  ن  إ. 7
 تصاحب بعضها البعض وتكون فعالة يف هيمنة اخلطاب. 

كال الشاعرين األمويني قد أنشدا قصيدتيهما يف اجتاهني متعاكسني مع بعضهما البعض،   ن  إ. 8
تعدد الضمائر املستخدمة يف النص يف شكل األان الذي  وهذه االزدواجية القطبية ميكن رؤيتها يف

 قد أد ى إىل تشويه هوية الرقيب )اآلخر( وهتميشها.
 

 املصادر
 أ: الكتب

 .. تهران: علمي و فرهنگيتحليل گفتمان انتقادي ،ش(1385آقاگلزاده، فردوس )

 ، بريوت: دار بريوت للطباعة والنشر.ديوان جريرم(، 198جرير بن عطية )
القاهرة: مكتبة  ،النظرية الربامجاتية اللسانية )التداولية(: دراسة املفاهيم والنشأة واملبادئ، (2013 ) عكاشة، حممود

 .اآلداب
 .مشهد: آستان قدس ،2زاده، چترجمه: خسرو غالمعلي ،شناسی و زبانزبان، ش(1372) فالك، جولیا اس

 وضبطه وقدم له األستاد علي فاعور، بريوت: دارالكتب العلمية.، شرحه الديوان م(،1987الفرزدق، مهام بن غالب )
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، مطالعاتی در تحليل گفتمان: از دستور متن تـا گفتمـان كـاوي انتقـاديش(، 1382وان دایك، تئون )

 ها.ویراستار مهران مهاجر محمد نبوی، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات رسانه

 .تهران: هرمس ،شناسی رایج و انتقادي گفتمان(، 1383اهلل ) یارمحمدی، لطف

 ب: الدورايت
شناختيِ گفتمان  -تحلیل اجتماعي»ش(، 1399آبادی )عرب یوسف حسن و عبدالباسط اعظمي خویرد،

، صص 2، شماره 12، دوره دانشگاه تهران عربی ادب، «دایك نقایض جریر و اخطل بر اساس مربع ون

109-132. 
 ،ادب پژوهی دانشگاه گيالنمجله ، «و ادبیات تحلیل گفتمان انتقادی» ،ش(1386آقاگلزاده، فردوس )

 .17-27، بهار، صص شماره اول

دراسات ، «لإلمام علی )ع( ةبعد املائ ةعشر  ةاحلادي ةفی اخلطبة والداللي ةاملؤشرات األسلوبي»ش(، 1399امرائی، حممدحسن )
 .126-97، صص 2 ق، مشاره1442، سال 27، دوره جبامعة تربيت مدرس نسانيةفی العلوم اإل

های رجستا ،«كاربرد تحليل گفتمان انتقادي در ترجمه از عربی به فارسی»ش(، 1395تركاشوند، فرشید )

 . 81-102، صص 32 ، شمارهدانشگاه تربیت مدرس زباني

. 9 السنة ،امعة مستغامنجبحوليات الرتاث «. اأسلوب االستغراق والشمول: مغين اللبيب منوذجا » ،م(2015) حيدا، َسرية
 . 72-61. صص 15العدد

از دید تحلیل گفتمان  1 بررسي كتاب اندیشة اسالمي» ،ش(1391) جالل رحیمیانو كسایي، علیرضا؛ 
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تی اجتماعی شناخ ةتحليل گفتمان انتقادي شعر نقائض بر اساس نظری

 ون دایك
 موردي: نقيضه فرزدق و جریر( عة)مطال

 نوع مقاله: پژوهشی
 *محمدحسن امرائی 

 عربي دانشگاه والیت، ایرانشهر، ایران.استادیار گروه زبان و ادبیات 

 چكيده
سطح توصیف  تحلیل گفتمان انتقادی یكي از رویكردهای علمي در مطالعات زباني است كه تحلیل گفتمان را از

طح كالن، یعني متن به سطح تفسیر ارتقا داده و از نظر دامنه تحقیق، سطح بافت را از موقعیت فرد نسبت به س

دید در جئولوژی توسعه داده است. هدف اصلي از تحلیل گفتمان، دستیابي به یك روش جامعه، تاریخ و اید

قاله، رویكرد ها، علوم، سیاست، جامعه و مواردی از این دست است. در این مها، فرهنگمطالعه متون، رسانه

حلیل گفتمان ای برای این تحقیق انتخاب شد، زیرا ته عنوان روش ویژهب ،شناختي تئون ون دایك -اجتماعي

ان، دانش و جامعه، انتقادی در نزد وی، رویكردی متفاوت از دیگران یافته است. او با پیوند دادن سه مفهوم گفتم

همین  مثلثي را ایجاد كرد كه اساس تئوری متمایز وی در مورد تحلیل گفتمان انتقادی قرار گرفت. در

تواند در يماز جمله آثاری  است كه  ،شاعرانه بین فرزدق و جریر در دوران اموی هایگویيتناقض زمینه، 

د رابطه بین قدرت، دهگر و منتقد اجازه ميزمینه تحلیل گفتمان انتقادی مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا به تحلیل

ز فرزدق و ز منتخب اایدئولوژی و گفتمان در آن را فاش كند. این مقاله در تالش است تا دو نقیضه هجوآمی

ذات( و به )جریر را با تكیه بر مربع ایدئولوژیك ون دایك كه موضوع دو نقیضه را از منظر تأكید بر خود 

نه ایدئولوژی كند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ تا نشان دهد كه چگوحاشیه راندن دیگری )آخر( بررسي مي

ریق این مقاله به طترین نتایجي كه از داده شده است. از برجستههای هجوآمیز آنها نشان این دو شاعر در تقابل

كردن نقاط  تر از برجستهكردن نكات منفي دیگری در هر دو نقیضه بسیار قویآن رسیدیم این است كه برجسته

 سازی و فاصله بین خود و دیگری ایجاد شده است. شباهتدر نتیجه روند دو قطبي .مثبت خود است

ی مشابه و هاهای مشتركي قرار داده كه دارای طرحی، گفتمان هر دو نقیضه را دارای زمینهساختارهای صور

 ابع روابط قدرت و ایدئولوژی است.ت

رزدق، جریر بن ، نقائض، فحاشیه بردنبهسازی، تحلیل گفتمان انتقادی، ون دیك، برجسته :هاكليدواژه

 عطیه.
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Critical Discourse Analysis of Contradictory 

Poetry Based on Van Dyke's Cognitive Social 

Theory 
)Case study: Farzadagh and Jarir contradiction( 

Article Type: Research 

MohamadHassan amraei*  
Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Velayat University, iranshahr, Iran 

Abstract 

Critical discourse analysis is one of the scientific approaches in language studies 

that has raised discourse analysis from the level of text description to the level of 

interpretation and in terms of scope of research, has developed the level of context 

from the individual to the macro level, ie society, history and ideology. . The main 

purpose of discourse analysis is to achieve a new way of studying texts, media, 

cultures, sciences, politics, society and the like. In this article, Theon van Dyke's 

socio-cognitive approach was chosen as a special method for this research, 

because he has found a critical approach to critical discourse analysis. By 

combining the three concepts of discourse, knowledge, and society, he formed the 

triangle that formed the basis of his distinctive theory of critical discourse analysis. 

In this context, the poetic contradictions between Farzadagh and Jarir in the 

Umayyad period are among the works that can be studied in the field of critical 

discourse analysis, because they allow the analyst and the critic the relationship 

between power, ideology and discourse. Reveal it. This article tries to analyze the 

two satirical contradictions selected by Farzadagh and Jarir by relying on Van 

Dyke's ideological square which examines the subject of two contradictions from 

the perspective of self-emphasis (essence) and marginalization of the other (last). 

And put analysis; to show how the ideology of these two poets is shown in their 

satirical confrontations. One of the most prominent results we have reached 

through this article is that highlighting other negative points in both contradictions 

is much stronger than highlighting its positive points, resulting in a process of 

polarization and distance between oneself and another has been created. The 

similarity of formal structures puts the discourse of both contradictions in common 

contexts, which have similar designs and are a function of power-ideology 

relations. 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Van Dyke, Emphasis, Marginalization, 

Contradictions, Farzadagh, Jarir Ibn Atiyah. 
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