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 :وكـدوــٛ            

ال يكاد ىبتلف اثناف على أف الشعر ىو ذلك الفن اعبميل، ألف الَبكيبة البشرية تسلم بذلك،  
فاإلنساف خلق من مادة كركح، ككجب تغذية كل منهما دبا وبتاجو، فطعاـ اؼبادة العقل، فبو أدرؾ 

لموا اإلنساف كنو اغبقائق، كفقو حقيقة الوجود، كالشعراء ىم أرباب الكلمة كسادة اػبلق إف تك
أفحموا كإف كزنوا أشعرىم اتزنت دبيزاف العقل كاؼبنطق، كتزينت جبودة العبارة كالسبك، فآمن الناس 

، فىمىن ىو ياهإ دبا يقولو الشعراء كسلَّميوا، فما كلد شاعر يف قبيلة إال كجاءت القبائل كالوفود تباركها
اعتقادات األناـ، أصبح الشعراء ىم ؟ كبعد تداكالت األياـ ك ابليغ امفوى اأعظم فبن أتاه ا لسان

السحرة األكرموف، فيسلم الناس بكل ما يكتبوف كينطقوف، كالشعراء يذنبوف كال يتوبوف، فأصبح 
، ًلمىا فيو من غذاء للعقل كالفكر، أما اإلقناعالشاعر دجاؿ يقتنع الناس بسحره فتحقق يف الشعر 

بوجودىا كدل يدركوا حقيقتها كال مكاف غداء الركح فهو ال يدرؾ، كالركح الٍب يسلم اػبلق 
فيو  دكال اؼبنطق، إال أف اػبىلىدى هب كجودىا، فغداء الركح ال يستطعم باللساف كال يدرؾ ماىيتو العقل

، كالشعر ليس من أقواؿ البشر، أكليست اعبن توحي إليهم بأشعارىم؟ أكليس كصباالن  امتعة كتأثّب 
ك اؼبعتقدات كما أغباىا! الشعر يسمو بالنفس إذل لكل شاعر شيطانو اغبصيف؟ ما أصبلها تل

العادل اآلخر، فيطعمها دبداد كلماتو كركعة تصويره، فأحىبَّ الناس الشعر ؼبا فيو من فعل كافتعاؿ 
ًلما فيو من غذاء للركح. كالشاعر الفريد آّيد من  التخييلكإثارة كخياؿ، فالشعر حقق للمتلقي 

 . اإلقناع والتخييلطريقتْب، فحقق الغايتْب صبع بْب الشتاتْب ككتب على ال

كأبو العبلء اؼبعرم من أكلئك اؼببلمح الفريدة يف الثقافة العربية، الٍب أسهمت بإبداعاهتا الفكرية     
كأخبلؽ  الشعرية فحازت شرؼ االنضماـ إذل زمرة الشعر العاؼبي، لتناكلو أفكار كعادات، كآداب،

، السالفة من مو كخياؿ أمى  ها كالبلحقة، أم أنو أسس لؤلمم عادل من نسج خيالو، فحاز على شٌبَّ
 شرؼ لقب فيلسوؼ الشعراء كشاعر الفبلسفة. 
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كتب أبو العبلء ديوانيو سقط الزند كاللزكميات، فجاء األكؿ عامرا باػبياؿ فبرعا، أما اآلخر      
يبتغي منها  ةسائل عبلئيلقلنا أنو ر  فلوال الوزف الشعرم، كصباؿ القوايف السحرم، كركعة التصوير

 إقناع العادل بشاعرية أفكاره. 

موسيقية كذاكرة  ان إف موضوع حبثنا ىذا يهتم باؼبتلقي ككيفية تلقفو الشعر، فمن امتلك أذن    
زبييلية كقلب متقلّْب األىواء يبوج بو الشعر بعواطفو ليحملو إذل شطآنو، فيبكيو القريض حٌب 

اؼبتلقي  ذنواج ْبي لعويل، ٍب قد يتبعو الشاعر بيت من الشعر فىػػػتىبً تغركرؽ عيناه بالدموع فيسمع ا
 حٌب القهقهة أك اإلزىاؽ، كىنالك يكوف اؼبتلقي قد صحَّ إيبانو الشعرم كارتضاه الشعر أف يكوف 
يقىان، يىًصحُّ كًذبيوي كييؤمَّني افَبائو، فيطأ الثريا  من صفوة تبلمذتو آّيدين، فيكوف الشعر حينها ًصدّْ
كيبلمس اعبوزاء كيأنس الغوؿ كيصاحب العنقاء يف بيت من الشعر، أك يف ضرب من التخييل. أما 

ه، فهو لعامة الناس الشعر اآلخر فهو يرل اؼبتلقي كسيلة، كأرض خصبة من أجل التأثّب يف أفكار 
ىباطب اغبداء كالنجار كاؼبفكر كاألديب، ىو شعر منطقي حجاجي بالعقل أك النقل، كأبو العبلء 
مسبلؽ اللساف بليغ يبطل اغبق كوبق الباطل من أجل اإلقناع، كإف أعياه األخّب التمس يف 

عاطفي أك ال اإلذعاف التخييل ماال سلطة للعقل عليو كال دليل. فشعر اؼبعرم ىو ضبل اؼبتلقي على
 العقلي.                          

ما اإلشكالية الٍب تتبادر يف كل ذىن، كيف استطاع أبو العبلء أف يتقن الكتابتْب اؼبتباينتْب؟ أ    
بلْب، فهل هبتمع الضدين يف لعب اؼبعرم على اغبإذا سلمنا بصحة الفرضية األكذل، كىي سبكن 

ا أشد أثر ككقعان على اؼبتلقي من أجل التسليم كاإلذعاف؟ أأفكار ؟ كأيهمةقصيدة شعرية كاحد
 فلسفية ىيَّ، أـ طبلسم شعرية؟   

جاء ىذا البحث كي هبيب على مثل ىذه األسئلة اؼبثارة كاؼبثّبة، يف خطة ًقوامها مدخل    
شعرم، كثبلث فصوؿ كخاسبة. أما اؼبدخل فراحى يفتش يف غياىب التاريخ ليعرؼ حقيقة التخييل ال

ككيف التصق ىذا االسم بالشعر طواؿ حياتو، فوصل إذل األمة اليونانية منطلقان من نظرية اؼبثل 
ألفبلطوف معتمدا على ؿباكاة أرسطو، كبالرغم من أف كل األمم تقف على قدـ اؼبساكاة، إال أف 
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عهدىا حبفظ حكمة التاريخ تقتضي الرجوع لؤلمة اليونانية يف مثل ىذه الدراسات، ألف التاريخ ت
 أفكارىا كتراثها، كأساطّبىا كخرافتها، كمعتقداهتا، على خبلؼ األمم البائدة.

 إستراتيجية اإلقناع والتخييلأما الفصل األكؿ فهو اعبانب النظرم من الدراسة ربت عنواف:     
بلـ كإبليس كاستيًهلَّ بأكؿ ؿباكلة لئلقناع يف تاريخ البشرية، الٍب جرت بْب طرفْب نبا آدـ عليو الس

اللعْب، كقد حسبناىا أكؿ ؿباكلة يف تاريخ اإلنسانية، كقد قيسّْمى ىذا الفصل إذل ثبلث مباحث. 
فمبحثو األكؿ كاف يف ربديد مفهـو اإلقناع كطريقة ذبسيده يف اػبطاب، بدئان من ااكرة مركران 

ا اؼببحث إذل دراسة  باؼبناظرة كصوالن إذل ااججة الٍب ذبسد ظاىرة اإلقناع. كما تطرؽ ىذ
كركنولوجية للخطاب اإلقناعي ككيف ارتبط اإلقناع دبا يبتلك اؼبرء من فصاحة كببلغة ال من حجة 
كبياف، كقد بدأنا ىذه الظاىرة سفسطائية كانتهينا ّٔا معتزلية تعتمد على العقل يف اإلقناع. أما 

تو، فعرضنا اختبلفات النقاد حوؿ اؼببحث الثاشل فخصصناه لآلليات اإلقناع يف الشعر كاسَباتيجيا
قضية اإلقناع الشعرم، بْب أكلئك الذين أنكركا كجود ىذه الظاىرة كمنهم األدباء كالفبلسفة 
كالشعراء عرب كأعاجم، كيف النقيض اآلخر قبد القضية عند النقاد اؼبتأخرين الذين أثبتوا كيف 

فتناكلنا فيو ظاىرة التخييل يف مسّبهتا ذبسد نظرية اغًبجاج اإلقناع الشعرم. أما اؼببحث األخّب 
 النقدية ككيف أصبحت نظرية كاملة اؼبعادل عند حاـز القرطاجِب.

ذا كنا خصصنا الفصل األكؿ اعبانب النظرم من الدراسة فالفصل الثاشل، كاف فصبلن كإ      
فوقفنا يف أكلو ، كقسمناه إذل ثبلث مباحث اإلقناع في لزوميات أبي العالءتطبيقيان ربت عنواف: 

نواميس العربية، الٍب جعلتو من ة كسبكنو يمع أيب العبلء اؼبعرم كرأينا طريقة نسج أفكاره الفلسف
يتخطى عماه كيشارؾ الناس كقائعهم، كاعتمدنا فيها على قراءة طو حسْب، الذم رأل اؼبعرم 

لقب الدكتوراه العاؼبية  ببصّبتو ال ببصره، فصور اؼبعرم ككأنو يرل نفسو، كيكابد معانتو فحاز على
يف كتابو ذبديد ذكرل أيب العبلء، أما اؼببحث الثاشل فتناكلنا فيو ركافد اإلقناع يف اللزكميات، حيث 

من التأثّب يف اؼبتلقي كضبلو على  اؼبعرماعتربناىا أدكات مكنت  كقفنا على أىم األفانْب الٍب
تطرقنا إذل بنية اإلقناع كاسَباتيجياتو يف اإلقناع، يف ديوانو اللزكميات، أما اؼببحث الثالث ف
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اللزكميات، منطلقْب من اغبجج اؼبنطقية كاستعماؿ الواقع اؼبعيش أك اإلفَباضي كدليل كحجاج 
 شعرم، كصوال إذل القيم كالفضيلة كاؼبشَبؾ كسبلح يؤثر بو اؼبعرم على فكر اؼبتلقي.

التخييل في ديوان سقط الزند  ف:أما الفصل الثالث فقد كاف دراسة تطبيقية، ربت عنوا    
كاستهل بوقفة على ما تفعلو األقبلـ السحرية اؼبوزكنة باؼبوازين اػبليلية من خلق خياؿ للمعري، 

كزبييل، كقسم ىذا الفصل إذل مبحثْب، أثرنا يف أكؽبما قضية التخييل يف اللفظ كاؼبعُب يف سقط 
م كذىنية اؼبتلقي، كما تطرقنا إذل إشكالية الزند، فوقفنا على جوىر العبلقة بْب لغة شعر اؼبعر 

غموض اؼبعُب كأثرىا على التخييل، كدكر النظم كاؼبعاشل على خلق التخييل، أما اؼببحث الثاشل 
فتناكؿ التخييل بْب الصورة كاؼبوسيقى الشعرية يف سقط أيب العبلء، فوقفنا على براعة تصوير أيب 

اـ، كاخَبنا التشبيو كاالستعارة منها، أما اؼبوسيقى فوقفنا العبلء الذم يتجلى للعياف ككأنو لوحة رس
على الداخلية منها كاػبارجية، الٍب دل تكن أنغاـ لصور فحسب، بل صارت دندنتها ىاجس يأسر 
اؼبتلقي كيدفعو إذل التخييل. أما آخر كقفة يف حبثنا ىذا كانت عبارة عن خاسبة كقفنا فيها على أىم 

 خلصنها من دراستنا لظاىرة اإلقناع كالتخييل يف شعر أيب العبلء اؼبعرم.عناصر الدراسة الٍب است

كاغبق أف الذم يتتبع خطة حبثنا يتساءؿ عن سبب اعتمادنا اإلقناع يف ديواف اللزكميات       
كالتخييل يف سقط الزند، أكليس يف اللزكميات زبييل؟ كال يف السقط إقناع؟ أما اعبواب الذم 

عند قراءة ديواشل اؼبعرم يبلمس القارئ الفرؽ باليدين، ككأنو ليس شعر رجل كبسبو مصيب ىو أف 
كاحد، تبدلت يف اللزكميات نظرتو يف اغبياة، نظرتو لؤلشياء، نظرتو للموجودات، نظرتو يف كنو 
حقيقتو، ليس اؼبعرم ذلك األعمى اؼبفعم باغبياة كالفعالية كالركح الوثابة، ليس ىو اؼبعرم العامر 

الذم بلغ الكماؿ فبل ىبشى النقص كال يرجو الزيادة يف ديوانو سقط الزند، كما أف اؼبعرم  باػبياؿ
شعر ال يعرؼ الصدؽ كال الكذب وباكي اؼبوجودات، يف  وَبؼ بعظمة لسانو أنو يريد يف سقطاع

 سباؽ مع الشعراء كي يأٌب بأصبل الصور البديعة فمثلو كمثل العاديات اؼبوريات، أما يف لزكمياتو
الٍب لـز أشعاره كنفسو كحَّـر الطيبات من اغبياة كما أحلتو العربية من جوازات، قبد شعر فلسفي 
ىباطب الفكر أكثر من الوجداف، كال وبق لنا اعبـز بأف يف لزكميات اؼبعرم انعدـ اػبياؿ، فبل قبد 
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لشعراء كما ىم التخييل، فنكوف قد جردنا اؼبعرم من شاعريتو كأغبقناه بأكلئك الذين يتشبهوف با
 منهم، إال أننا ازبذنا معيار اؼبفاضلة بْب الظاىرتْب يف الديوانْب فرفعنا بعضهم على بعض درجات.        

كلعلَّ اػبطة الٍب اعتمدهنا يف تقسيم البحث فرضت علينا اؼبنهج التارىبي النقدم يف اعبانب      
ؼبنهج االستقرائي التحليلي، أما الدافع إذل النظرم من البحث، أما اعبانب التطبيقي فاعتمدنا فيو ا

استعماؿ أكثر من منهج كوف الدراسة بدأت كركنولوجية يف استعراض اآلراء النقدية كتبياف مواطن 
 االختبلؼ فيها، كما أف اعبانب التطبيقي استدعى منا الدراسة اللغوية كالببلغية كالعركضية.

بحث، كقد شىحَّت الدراسات السابقة أف تلْب لنا إال تعدد اؼبنهج الذم انتهجناه يف ىذا ال     
بعض جوانبها، فبل نكاد قبد الكثّب منها، إال بقدر النذر اليسّب، كذلك مرده إذل أف النقاد دل 
يعَبفوا بظاىرة اإلقناع يف الشعر العريب إال منذ أمد قليل، فقبل بضعة سنوف انتصرت لنفسها 

نفسها الرائدة يف ىذا آّاؿ كأخرجت كتأّا "اغبجاج يف الشعر الناقدة "سامية الدريدم" كاعتربت 
العريب القدصل"، كأكؿ ؿباكلة تثبت كجود ىذه الظاىرة يف الشعر، كاعَبافيها ىذا كاف منحة يف جدة 
موضوعنا اؼبدركس، أما التخييل فبل نكاد قبد األقبلـ هتافتت إالَّ على دراستو عند حاـز 

جعل نظرية التخييل كاملة اؼبعادل، كمن أكلئك الذين عنوا النظرية، القرطاجِب، كونو أكؿ من 
 الطاىر بوزبر يف كتابو: )نظرية حاـز يف تأصيل اػبطاب الشعرم( على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر.            

ىىا إالَّ الغموض الٍب اعَبل      ما أقلَّ األقبلـ الٍب كتبت يف اإلقناع أك يف التخييل كما أٍقبلى
 تكدمنا، كعودنا أقبلمنا عليو فلفظظاىرتْب، كقد أحببنا الشعر منذ صبانا فاختلط حبو بلحمنا ال

 أنفاسها من أجل قصائد منو، كما تزاؿ تطمح أف تكتب شعران عاؼبيان كشعر أيب العبلء اؼبعرم.

 نارً  بنار القيظ كحرّْ  الشكول لغّب ا، إال أف اؼبنهج حْب يقرأ من اػبلف يستىًعّبي  أذؿَّ ما     
جهنم، فهو الصراط كال طريق سواه، ما نريد قولو ما أقسى الصعوبات! بل كما أصبلها! فحينا قرأنا 

صيَّ اللغة، فرجعنا إذل معاجم العربية فقومنا اللساف كفهمنا البياف، كطوَّفنا ديواشل اؼبعرم كجدناه عى 
منها،  ابى نػى نزياح فرجعنا إذل الببلغتْب قديبها كما اال أيب العبلء فوجدناه متىشىًعب الداللة كثّبي  صورى 
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فكانت ؾبهران استعملناه يف ربديد العبلقات بْب الصور، أما اعبانب العركضي فيكفي اؼبعرم أنو 
 التـز يف لزكمياتو قافية يف سائر أبيات القصيدة، فألزىمىنىا دراسة األكزاف كما يعَبم القوايف.

شح بو أكراؽ ىذا البحث من معلومات إال أهنا ربمل فكرة لكتابات نعم: دبقدار ما ت      
ح كيف تتم صناعة أيضان، كتوضّْ  تفعيلةل يف شعر الالحقة، ليس يف الشعر العمودم كحده، ب

عرين، كدراسة اػبياؿ كالتخييل بْب الشعر اػبليلي كاؼببلئكي، كما أف ىذا البحث الصورة يف الشً 
 هبتمعا لرجل عاش حياتْب، فأجاد يف الطريقتْب.يربىن على أف الشتاتْب قد 

كما ال يفوتنا أف نرجع الفضل لتلك الكتابات الٍب اعتمدهنا من أجل إسباـ الفكرة الرئيسة يف      
لسامية  الحجاج في الشعر العربي القديمعبابر عصفور،  الصورة الفنيةالبحث كمنها: 

 لعبد اؼبلك مرتاض.                                                                        قضايا الشعريات لقرطاجِب،غباـز ا منهاج البلغاء وسراج األدباءالدريدم، 
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 املدخن: واِٗٛ اإلقٍاع ٔعالقٛ التخٗٗن باحملاكاٚ

 

 وفًّٕ اإلقٍاع آلٗاتْ ٔاسرتاتٗذٗاتْ ـ 1 

 أ ـ وفًّٕ اإلقٍاع ٔعٍاصسٓ

 ب ـ إٌٔاع اخلطاب اإلقٍاع٘

 ج ـ دزاسٛ كسٌٕلٕدٗٛ لمخطاب اإلقٍاع٘

 احملاكـاٚ ٔعالقتّا بالتخٗٗن الظعسٙ   2

 عٍد الٌٕٗاُ)أفالطُٕ، أزسطٕ(أ ـ وفًّٕ احملاكاٚ 

 املشمىني ٔعالقتّا بالتخٗٗن  ـ احملاكاٚ عٍد ب
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  آلياتو وإستراتيجياتو .مفهوم اإلقناع ــ  1

 .وعناصره (persuasion)ــ مفهوم اإلقناع أ     

 :على لساف عنَبة يف مطلع  قصيدتو يف الشعر العريب القدصل لقد كرد مصطلح اإلقناع  

ميًم عىيشو ًإذا   1 كىكافى كىراءى سىجفو كىالبىناتً    قىًنعى الفىٌب ًبذى

 أف اإلقناع من مادة قنع كتعِب : ق(393ـ  ػ 1003ػ) كقد جاء يف معجم الصحاح للجوىرم 

 :. كقد قػىنىعى بالفتح يػىٍقنىعي قينوعان. قاؿ الشماخ القينوعي: السؤاؿي كالتذلُّل يف اؼبسألة

 لىماؿي اؼبرًء ييصًلحيوي فيػيٍغِب         مفارًقيوي أعىفُّ من القينوعً 

 يعِب من مسألة الناس. كالرجلي قاًنعه كقىنيعه. قاؿ عدمُّ بن زيد:

 اءى قانًعاف جى أٍحرًـً اؼبضطرَّ إً  دلىٍ كى      هً هدً عى ٍبتي بً ٍهدو كأي ا عى تي ذى نٍ ا خي مى كى 

 ،يعِب سائبلن. كقاؿ الفراء: ىو الذم يسألك فما أعطيتو قىًبلو. كالقىناعىةي، بالفتح: الرًضا بالقىٍسمً    
 كقد قىًنعى بالكسر يػىٍقنىعي قىناعىةن، فهو قىًنعه كقىنوع. كأقٍػنػىعىوي الشيء، أم أرضاه. كقاؿ بعض أىل العلم:

                وأنشد:ألضداد. ا إفَّ القينوعى قد يكوف دبعُب الرضا، كالقاًنعي دبعُب الراضي، كىو من

             وقال لبيد:

 فمنهم سعيده آخذه بنىصيًبًو         كمنهم شقيّّ باؼبعيشىًة قاًنعي 

: كهبوز أف يكوف السائل ظبّْي قانًعان ألنَّو كيف اؼبثل: خّبي الًغُب القينوعي، كشرُّ الفقًر اػبيضوعي. قاؿ  
 2يرضى دبا يعطى قلَّ أك كثر، كيقبلو كال يردُّه، فيكوف معُب الكلمتْب راجعان إذل الرضا. 

                                                           
 . 52ص ، 1999سوريا، 1، ط مايو، دار القلم العريبشرح عبد القادر ؿبمد  الديواف، عنَبة ابن شداد، 1
 1272 ص ، ص3ج ـ،1999، لبناف، 4تاج اللغة كصحاح العربية، دار العلم بّبكت، طإظباعيل بن ضباد اعبوىرم، 2
 .1273ػػ 
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 3 ﴾كىأىٍطًعميوا اٍلقىاًنعى كىاٍلميٍعَبى ﴿كقد قاؿ ا عز كجل :      

فيعرفو  "كاالس"  ،ال يتأتى إال بوسيلة اتصاؿ بْب اؼبرسل كاؼبستقبل (persuaion) كدبا أف اإلقناع   
عن  ،بأنو تأثّب اؼبصدر يف اؼبستقبلْب بطريقة مناسبة كمساعدة على ربقيق األىداؼ اؼبرغوب فيها

 4أين تكوف الرسائل ؿبددة ؽبذا التأثّب. ،طريق عملية معينة

د التعرض لعملية اإلقناع كاستقباؿ الرسائل كتفاعلو كالتأثّب ىو اغبالة الٍب يكوف عليها الفرد بع   
أك  ،أك على األقل تعديلها ،فالتأثّب ىو إرادة كفعل لتغيّب االذباىات كاالعتقادات كاآلراء ،معها

أما التأثر فهو النتيجة اققة من خبلؿ عملية التأثّب كّٔذا يكوف  ،ترسيخ قيم كأفكار جديدة
يتعدل التأثّب فيتجاكز اإلقناع إذل اإلوباء الذم ىو التأثّب النفسي القائم  كقد، التأثّب مرادفا لئلقناع

كيتجسد التأثّب عند ما  ،على التقبل الصاغر ؼبا يوحي بو من عمل أك سلوؾ أك أفكار أك رغبات
 5 ،كنلمس ىذا النوع من اإلوباء يف خطاب ا ألنبيائو كرسلو، عجاب كاالنبهار باؼبصدريتوفر اإل

 6﴾وحىيي  حيه كى  إاله  وَّ ىي  اؽبول إفٍ  نً ق عى طً ا ينى كمى ﴿ؿ ا تعاذل كقد قا

كمعناه أف اػبطاب يكوف من األعلى إذل األدسل كغرضو التنفيذ كالتبليغ  ككحي ا خاص بو     
ًذم ًمنى يقوؿ ا يف  ذلك  فقد يكوف للعاقل أك لغّبه  اعبًٍباؿ ﴿كىأىٍكحىى رىبُّك إذلى النٍَّحًل أىًف ازبًَّ

ب اؼبوذل كحي كاف للشجر أك اغبجر أك الشمس أك افخط 7الشَّجىًر كىفبَّا يػىٍعرًشيوف﴾ بػيييوتان كىًمنى 
اإلوباء أظبى من اإلقناع كإف كاف ضمن العملية . فأصفيائو بواسطةالبشر  منهاالقمر أـ الدكاب 

 اإلقناعية . 

كاإلقناع نوعاف إقناع عقبلشل كإقناع ـبادع، فالعقبلشل ىو أحد أشكاؿ النفوذ اؼبرغوبة كالكريبة،    
كيتم بواسطة االتصاؿ العقبلشل، فهو قباح اؼبرسل يف إيصاؿ رسالتو إذل اؼبتلقي دبعلومات 

                                                           
 . 36سورة اغبج اآلية  3
ص ، 2006 اعبزائر، ،2، طديواف اؼبطبوعات اعبامعيةاإلقناع االجتماعي خلقية النظرية كآلياتو العلمية، ، عامر مصباحينظر  4

16. 
 .18اؼبرجع نفسو ص  5
 . 4سورة النجم اآلية  6
 . 68سورة النحل اآلية  7
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غايات يف  صحيحة، كتكوف غاية اؼبرسل أخبلقية كنبيلة فاؼبرء ال يتعامل مع أقرانو البشر بوصفهم
 .8دكاهتم كليس مطلقا كوسائل للوصوؿ إذل الغاية

أما اإلقناع اػبداعي فهو صورة غّب أمنية لبلتصاؿ ال تتضمن نقل اؼبعلومات الصحيحة    
فحسب، فاإلقناع يبكن أف يكوف خداعا مقصودا، كىو ال يتوافق مع اؼببادئ األخبلقية كال يعامل 

رّْـى على اؼبسلمْب إال يف اغبرب كاػبداع حي  9،أك مواضيع الناس كغايات كلكن كوسائل أك أدكات
 الٍب من دأّٔا الفر كالكر كاػبداع كاؼبكر .

 عناصر العملية اإلقناعية :

كىو الشخص أك ؾبموعة من األشخاص أك مؤسسة تريد أف تؤثر يف األخر  ـ المرسل:    
كىناؾ دكافع تؤثر يف االذباه  كاذباىاهتم النفسية كأحاسيسهم كمشاعرىم كسلوكهم كمعتقداهتم،

الذم تأخذه عملية اإلقناع كالتأثّب، فقد يكوف الدافع اجتماعي مثل حب الربكز، أك دافع  
 اقتصادم مثل تركيج بضاعة، أك دافع سياسي كحمبلت انتخابية. 

كىي فكرة أك ؾبموعة من األفكار ك األحاسيس كالقضايا أك االذباىات  ـ الرسالة اإلقناعية: 
كاػبربات الٍب يريد اؼبرسل نقلها إذل اؼبستقبل كالتأثّب عليو سواء خبطاب مباشر أك إوباء أك اتصاؿ 

 اجتماعي .

 10ىو الفرد أك صبهور اؼبتلقْب الذين يستقبلوف الرسائل الصادرة عن اؼبرسل . ـ المتلقي: 

ا سبق نستنتج أف عملية اإلقناع ال يبكنها أف تتجسد يف غياب أحد األطراؼ،كما أنو يبكن فب   
أف يكوف اؼبرسل ىيئة خارجية تتحكم يف الفرد من خبلؿ العادات كالتقاليد الٍب تفرضها البيئة أك 

 القبيلة.

 : يقوؿ دريد بن الصمَّة كىو أحد الشعراء اعباىليْبكمثاؿ ذلك 
                                                           

 .16ص  مرجع سابق، مصباح، االجتماعي، عامرينظر اإلقناع  8
 .16ينظر اؼبرجع نفسو، ص 9

 .27ػ  26ص  ،ينظر اؼبرجع نفسو 10
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 11أىٍرشيدً  غزيةغىوىٍيتي كإٍف تػىٍرشيٍد   زًيًٌة إٍف غىوىٍت  ًمٍن غي  كىىٍل أىنىا إالٌ 

كدريد ىنا ربقق لو االقتناع باإلوباءات الٍب يعتقد أهنا تصدر من األشخاص ذك اؼبكانة    
 االجتماعية.  

كاالقتناع مقابل لئلقناع، ألف االقتناع إذعاف نفسي مبِب على أدلة عقلية، على غرار أف اإلقناع    
على التسليم بالشيء، ضبل اػبصم  يتضمن السماح للمتكلم باستعماؿ اػبياؿ كالعاطفة يف

كاف أك تقليا، كقد يكوف اإل قناع جدليان كالتسليم ليس باألمر اؽبْب فبل إقناع إال حبجة كدليل عقليا ن
 .  دائرة  اػبطاب اإلقناعي كأنواعو يف أسلوب حوارم ككل ىذا يدخل ضمن

 . الخطاب اإلقناعي وأىدافو أنواع ــ ب 

إذا قلنا عن اػبطاب أنو ىو قصد التوجو إذل اآلخر كقصد إفهامو مرادان ـبصوصان من غّب أف    
كىذه العبلقة  12أك ينقص  من شك، يسعى إذل جلب اعتقاد أك دفع انتقاد كال أف يزيد يف يقْب

التخاطبية قد توجد حيث ال يوجد طلب إقناع الغّب دبا دار عليو، فغاية اػبطاب اإلفهاـ كقد 
 تتعدل إذل اإلقناع عرب طرؽ ـبتلفة كاغبوار كاعبداؿ كاغبجاج .

 

 

 .الحوار وعالقتو اإلقناع 

 الرُّجوعي : كىو مشتق من كلمة اغبىٍوري  (ـ718_786ق/100-170)اغبوار يف اللغة كرد يف معجم اػبليل   
 فقد حاؿ، إذل حاؿو  من تػىغىّبَّ  شيءو  ككلُّ  كأىحىارى صاحبها، ربىيور، حارت: كيقاؿ كعىٍنو،  الٌشيءً  إذل

 :لبيد كقوؿ حىٍوران، وبىيور حار

                                                           
 مصر  )ب ط ت(ينظر أبو زيد القرشي، صبهرة أشعار العرب يف اعباىلية كاإلسبلـ، ربقيق علي ؿبمد البجاكم، دار النهضة  11
 .584ص
 . 225ص، 1988، 1ط  ،اؼبركز الثقايف اإلسبلمي التكوثر العقلي، الساف كاؼبيزاف أك ،طو عبد الرضبافينظر  12



15 
 

 عي اطً سى  وَّ ىى  إذ بعدي  رمادان  وبىيوري       كضىٍوئًوً  كالٌشهابً  إالٌ  اؼبرءي  كما

حاكرةي 
ي
 أحار كما جوابا، إليو كأىحىٍرتي  اؼبنطق، يف فبلنان  حاكىرتي  الكبلـ، ميراجىعة: كاؼب

 .كحوًارىنبا حىوًيرىنبا ظبعت: تقوؿ اغبىوًير،: كاالسم بكلمة،

ٍحوىرةي 
ى
ٍشوىرة ااكىرة، من كاؼب

ى
  :الشاعر قاؿ. مىٍفعلة كىي اؼبشاكىرة، من كاؼب

يتىًكٌلمً  قٌصة من رىٍجعيها كىفىى         لو كؿبىٍوىرىةو  بث   ذم حباجة
 اؼب

 .13الزٌيادة بعد الٌنقصاف: أم الكىٍور بػىٍعدى  اغبىٍورً  من باً  نىعوذي : اغبديث كيف

  عنترة : كيقوؿ 

حاكىرىةي  ما يىدرم كافى  لىو
ي
ميكىلّْمي الكىبلـى  عىًلمى  لىو كىلىكافى     ًاشتىكى اؼب

14 

شل  القرآيبدك أف اؼبعُب اللغوم ليس دبنأل عن االصطبلحي فقد كردت كلمة حوار يف السياؽ    
  15.﴾فػىقىاؿ ًلصىاًحًبو كىىهو وبيىاًكريهي أىنا أىكثىر ًمنكى مىاالن كىأىعزه نػىفىرى ﴿أكثر من مرة قاؿ ا تعاذل: 

 

 

اًدليكى يف زىك ﴿كيف قولو تعاذل: عى ا قىوؿى الٍب ذبي  كاي يىسمىعي ًجهىا كىتىشتىًكي إذل اقىد ظبًى
من اآليتْب نستشف أف اغبوار قد يأٌب بأصناؼ ـبتلفة فمنو اؼبناقشة كاؼبناظرة  16،﴾ربىىاكركيمىا

                                                           
 كتبّب ، 1ط ،، ترتيب د . عبد اغبميد ىناكم، دار الكتب العلميةجدر حور ،العْب كتاب ،اػبليل بن أضبد الفراىيدم 13

 . 371ػػػػػػ  370، ص1جـ، 2003 لبناف،
 . 231سابق ذكره، ص  ديواف عنَبة ابن شداد، ـ  14
 . 24سورة الكهف اآلية  15
أكؿ من ظاىر يف اإلسبلـ أكس بن الصامت، ككاف بو ؼبم، الحى امرأتو خولة بنت ثعلبة، فقاؿ ؽبا: ). 1سورة آّادلة اآلية  16

أنت علي كظهر أمي، فسألت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقاؿ: ما أراؾ إال قد حرمت عليو، فجادلتو مراران، ٍب دعت ا، 
 فأنزؿ ا السورة ( .



16 
 

خولة كالنيب نلتمس قواعد اغبوار  كمن اغبوار الذم جرل بْب  كاؼبباحثة كاؼبفاكضة كطور االختتاـ،
 كيف التعاكف كالتبليغ كاؼبناسبة .يف التعبّب كيف التسليم كيف التوظيف 

فبل تنصف صاحبها كال  ،كقد تكوف فبلولة كضعيفة ،كاغبوار قد ال يبُب على اغبجة كالربىاف   
كما يف سور آّادلة جاء   ،كما يف سورة الكهف أك ال يتقبلها النقل  ،تؤٌب أكلها ال يتقبلها العقل

 ّٔا الركح األمْب من فوؽ سبع ظباكات .

ة اغبوار اغبجاجي بنية مركبة من عناصر متعددة دعواىا كصبلة قضاياىا صادقة، كاللعبة كبني    
ىذه البنية ككضع القواعد الٍب تضبطها، أما يف صياغة  اغبوارية تستخدـ آليات اؼبنطق الصورم

يناىض استعماؿ اآلليات اؼبنطقية يف صياغة  (beaurlmean")"ك"برؼباف (s.toulmin)موقف"توؼبْب 
كيرل ضركرة آليات خطابية جديدة مناسبة ػبصوصية االستدالالت  االستدالالت اغبجاجية،

 .17التواصلية 

فالغاية من اغبوار ال تقـو على ىزيبة اػبصم باغبجة، ألف اغبجة غايتها الوصوؿ إذل اغبقيقة،     
أعداء، فهم الشركاء عليهم االىتماـ دبجاكزة الوضع القائم من أجل تأسيس  افاؼبتحاكركف ليسو 

  .18كضع قادـ، فيتحوؿ الشركاء من النظر من اؼباضي إذل النظر إذل اؼبستقبل

كفبا سبق نستنتج أف اغبوار بداية اإلقناع كقد ال يبلك ااًكر ال برىاف كال دليل بل يطلق     
د على قياس عقلي، قد يصيب يف اإلقناع كقد ىبطئ، كالقرءاف كما رأينا العناف لرأيو كىواه أك معتم

 دين العقل كالعدؿ ال يعرؼ سياسة  القمع كالعصا يف نشر دعوتو اؼبقدسة . 

 .الجدل وعالقتو باإلقناع 

                                                           
 . اؼبنطق الصورم سيأٌب الحقا تعريفو 

 .  272ػ   271ص ص مرجع سابق،، الساف كاؼبيزاف  ،افعبد الرضبطو ينظر   17
 .99، دار قباء اغبديثة القاىرة )ب ط  ت(، ص سلطاف العقل ،ينظر مراد كىبة 18
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ادىلو جاء يف معجم اػبليل أف     جدؿ رجل جىدؿه ؾًبداؿه أم خصمه ـًبصاـ، كالفعلي جادىؿ هبي
لتو ذبديبلن أم صىرى عتيو، كيقاؿ لتيو جدالن، ؾبزكـه، فاذبىدىؿى صريعان، كأكثر ما يقاؿ: جىدَّ ادىلةن,كجىدى  ؾبي

. لذَّكىًر العىرًدً    كيقوؿ ابن الركمي : 19: أنو عبدره جىًدؿه

 20ؿو دى جى  اذى كى  لمو عً  اذى  تي نٍ كي  فإً كى  يلمً عً     بو وبيطي  ال خفي   ألمر لكنٍ 

لقد رأينا من قبل أف اغبوار يتمثل يف إدارة الفكر بْب طرفْب ـبتلفْب أك أطراؼ متنازعة، فإف    
اعبداؿ يتجسد يف إعطاء اغبوار قوة العناد للفكرة كاإلصرار عليها، باغبجج كالرباىْب الٍب يتجو 

أساس ثابت  فيها كل طرؼ من أطراؼ اغبوار كاعبداؿ إذل إعطاء الفكرة قوة ذبعل منها شيئان ذا
كمن اؼبصطلحات اؼبصاحبة للجداؿ ىي اؼبناظرة كاؼبكابرة فأحيانان تطلق إحدانبا يف 21كمتْب،

موضع  األخرل، كلعل أف بينهما اختبلفا يف االصطبلح فاؼبناظرة يكوف الغرض منها الوصوؿ إذل 
الصواب يف اؼبوضوع الذم اختلفت أنظار اؼبناقشْب فيو، أما اؼبكابرة فليس اؽبدؼ إلزاـ اػبصم كال 

وصوؿ إذل اغبق بل اجتياز آّلس كالشهرة أك مطلق اللجاجة، أك غّب ذلك من األغراض الٍب ال ال
 كل ىذه األنواع الثبلثة فقد يبتدأتعِب يف اغبق فتيبل، كيبلحظ أف اؼبناقشة الواحدة قد تشمل  

اؼبناقشاف متناظرين طالبْب للحق، فينقدح يف دىن أحدنبا رأم يثبت عليو كيأخذ يف جذب 
مو إليو كإلزامو بو، كحينئذ تنقلب اؼبناظرة جدال كقد تدفعو اللجاجة إذل التعصب برأيو خص

ليل كتأخذه العزة باإلٍب فتبدك لو اغبجة كاضحة على نقيض رأم خصمو الذم يأٌب بالدليل تلوا الد
ل فبل وبّب جوابا كمع ذلك يستمر يف عباجتو فينتقل اعبدؿ إذل اؼبكابرة كقد تشتمل اؼبناقشة ع

 يلً بً  سى ذلى إً  عي ٍد ﴿أي ق اعبدؿ يف اللغة كيراد منو اؼبناظرة كقولو تعاذل لكقد يطجدؿ كمناظرة كمكابرة، 
 145.22سورة النحل، اآلية ﴾ ني سى حٍ أى  يَّ  ىى ًٍب بالَّ  مٍ ؽبي ادً جى كى  ةً نى سى غبٍى اى  ةً ظى وعً مى لٍ اى كى  ةً مى كٍ غبًٍ اى بً  كى بّْ رى 

                                                           
 .224، ص 1،جكتاب العْب، ـ سابق اػبليل بن أضبد الفراىيدم،   19
 .172، ص 3ـ، ج 2002بّبكت لبناف،  ،2ط ،أضبد حسن بسبح، دار الكتب العلميةشرح  الديواف، ابن الركمي، 20
 . 3، ص 1993، 1دار الفكر العريب، ط  القرءاف الكرصل كالسنة النبوية،اغبوار لغة  ،ينظر إبراىيم أضبد الوقفي 21
 . 5دار الفكر العريب، )ب ط ت(، ص تاريخ اعبدؿ، ،ينظر ؿبمد أبو زىرة 22
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أيها الولد إشل »ها اعبدؿ كاؼبكابرة كقوؿ الغزارل:كيراد منكقد يكوف النقيض أيضا نطلق اؼبناظرة    
أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مِب لئبل يكوف علمك خصم عليك يـو القيامة، تعمل منها أربعة 

فات  ما استطعت ألف فيها آ كتدع منها أربعة، أما اللواٌب تدع فأحدنبا أال تناظر أحدا يف مسألة
كثّبة، فإشبها أكرب من نفعها إذ ىي منبع كل خلق ذميم، كالرياء كاغبسد كالكرب كاغبقد كالعداكة 

 إذل ىذه الرذائل إمبا ىي جذؿ كمكابرة. كاؼبناقشة الٍب ذبرُّ  23«كاؼبباىاة كغّبىا ... اخل

ع العلماء قواعد كدبا أف اعبدؿ عنصر مهم يف عملية اإلقناع فاإلنساف معتد برأيو ًجبلةن، فقد كض   
علم اعبدؿ أك  للجداؿ حٌب ال يشب اػببلؼ كال الفتنة، فحكموا العقل كاؼبنطق مطلقْب عليها

كأما اعبدؿ فهو معرفة آداب اؼبناظرة يف »ناظرة يقوؿ ابن خلدكف يف مقدمتو:البحث كاؼبعلم آداب 
سل عنانو يف االحتجاج الرد كالقبوؿ متسعان، فكل كاحد من اؼبتناظرين يف االستدالؿ كاعبواب ير 

يقف اؼبتناظراف عند  كمنو يكوف صوابا كمنو يكوف خطأن  فاحتاج األئمة أف يضعوا آداب كأحكاما ن
كحيث يسوغ أف يكوف مستدالن ككيف يكوف حاؿ اؼبستدؿ كآّيب، حدكدىا يف الرد كالقبوؿ 

ت كػبصمو كأين هبب عليو السكو منقطعان كؿبل اعَباضو أك معارض، ككيف يكوف ـبصوصان 
الكبلـ كاالستدالؿ، كلذلك قيل فيو إنو معرفة بالقواعد من اغبدكد كاآلداب يف االستدالالت الٍب 

لك جاء يف اغبكمة ال يتكلم اثنْب يف  ؾبلس من أجل ذ24،«يتوصل ّٔا إذل حفظ رأم أك ىدمو
دل يصبو إف اغبق »يقوؿ أفبلطوف: العقبلء، كلعلو من أسباب اعبدؿ ىو غموض اؼبعُب يف ذاتو،

الناس يف كل كجوىو، كال أخطئوه يف كل كجوىو بل أصاب كل إنساف جهة، مثل ذلك عمياف 
انطلقوا إذل فيل، ك أخد كل  كاحد منهم جارحة منو فحبسها بيده، كمثلها يف نفسو  فأخرب الذم 
مس الرجل أف خلقة الفيل طويلة مستديرة شبيهة بأصل شجرة، كأخرب الذم مس الظهر أف خلقتو 
شبيهة باؽبضبة العالية كالرابية اؼبرتفعة، كأخرب الذم مس أدنو أنو منبسط دقيق يطويو كينشره 

فيما  ،ككل يكذب صاحبو كيدعي عليو اػبطأ كاعبهل ،فكل كاحد قد أدل بعض ما أدرؾ(، ...)
كانظر إذل الكذب كاػبطأ كيف دخل  ،يصفو من خلق الفيل، فانظر إذل الصدؽ كيف صبعهم

                                                           
 .5اؼبرجع نفسو، ص ،ينظر 23
 . فنفبل عن مقدمة، ابن خلدك  .6ػػ  5ص تاريخ اعبدؿ، زىرة، ينظر ؿبمد أبو 24
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تىبْبي عما فيها فيسهر  طبلسم داللية ال أهنا قد ربمل بعض الكلماتكما   .25«فرقهمعليهم حٌب 
ما تستطيع أف تقنع من أقنعتو ، فقلَّ ىا كىبتصم، كما أنو من أسباب اعبدؿ أيضا االقتناعاػبلق جرَّ 

، السنوف كلو جادلتو الدىر برمتو، لذالك كلما كاف اىٍلميجىادىؿي أصغر سن كاف أيسر فهما كإقناع
نىا عل كإذىا ًقيلى ؽبىيمي اتًَّبعيوا ما انزىؿى  ﴿ :كقد قاؿ ا يف ذلك بىاءىنىا أكىلىٍو  آيو اي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أٍلفىيػٍ

ٍيئان كىالى يػىٍهتىديكفى ﴾  . 26كاف آبىاؤيىيٍم الى يػىٍعًقليوفى شى

ذل أمرين ه إىو غموض موضع النزاع، كمردُّ  داؿ يف العملية اإلقناعيةكما أنو من أسباب اعب      
فإذا عرؼ موضع النزاع بطل كل خبلؼ، كأسباب اعبداؿ كثّبة نقص يف العقل أك اغبجة، 

جرا، فمن   يراه الورع اؽبادئ ك ىلمَّ كزبتلف باختبلؼ األمزجة، فاؼبزاج العصيب اغباد يرل ماال
يدرؾ اؼبوضوع من كل نواحيو كيلم  ثاقبان  كبصّبة نافدة، كفكر راجحان  الناس من أتاه ا عقبلن 

بظاىره كخافيو، كبعضهم فيو قصور نظر فبل يستطيع إحاطة اؼبوضوع بنظر شاملة كفيو قصور فكر 
دقيق التميز سريع فبل يدأب يف البحث عن اغبقيقة حٌب النهاية، كمنهم من يكوف جيد التخييل 

لب ساىي النفس، كىذا من أسباب اختبلؼ كمنهم بليدان خطي الدىن أعمى الق التصور ذكوران، 
   27اآلراء 

كالَبكيز على  ،فاعبدؿ أسلوب من أساليب اإلقناع تارة كالتربير أخرل أك التبلعب باأللفاظ    
ذلك يف ؿباكالت متنوعة هتدؼ للدخوؿ يف  القوة البيانية الٍب تتبلعب باؼبفاىيم مرة ثالثة،كل

اؼبعركة الفكرية كالعقائدية الٍب زبوضها كل األطراؼ لتسجل لنفسها االنتصار أك تواجو يف موقفها 
 28مرارة اؽبزيبة.

فبا سبق نستنتج أف اعبداؿ ليس ىو اإلقناع فقد ىبطئ أحد األطراؼ كقد يصيب، بل كقد يرل    
بل كقد يدافع عن غيو كضبللو كىو عل يقْب من ذلك، كاعبداؿ مدعاة اغبق عيانا كال يبيل إليو، 

                                                           
 .8ػ  7ص ؿبمد أبو زىرة، تاريخ اعبدؿ، مرجع سابق ص  ينظر  25
 . 171اآلية ، سورة البقرة 26
 .10ص ،سابقمرجع  ،تاريخ اعبدؿؿبمد أبو زىرة، ينظر  27
 . 21ص  مرجع سابق، ،لغة  القرءاف الكرصل كالسنة النبويةاغبوار إبراىيم الوقفي،  28
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اػببلؼ كالفتنة كحب الظهور كاؼبباىاة، فاعبداؿ يتضمن معُب الصراع كيتسع لنفسو ال لغّبه، فهو 
كقد جاء أيضان  29﴾كىكىافى اإلٍنسىافي أىكثػىرى شىيءو جىدىالى ﴿ :اؼببلـز لئلنساف بطبعو فقد قاؿ ا تعاذل

القلب  ديث الشريف )) أخوؼ ما أخاؼ على أمٍب رجل منافق عليم اللساف غّب حكيميف اغب
 .30لهم جبهلو كقلة معرفتو ((يغريهم بفصاحتو كبيانو كيض

 جاج كعبلقتو باإلقناع .ػ اغبً 

 أم عليو، بػىٍرىىنى  كقد. اغبجاج يف اللغة من اغبجَّة كمن معانيها يف الصحاح  البػيٍرىافي ىوه اغبيجَّةي    
ـى   كقد كردت يف شعر ابن الركمي :   31.اغبٌجة أقا

 32برىافً  تثبيتً  كال دليلو  ببل       ـبائليو كنبٍَّتنيوً  باطبلن  يا

" كمن  قة من الفعل "حجَّ أما يف االصطبلح فنستعمل اغبجة كمرادؼ "الدليل" كاغبجة مشت     
غباجتنا إذل العمل بو،  معاشل ىذا الفعل معُب "رجع" فتكن اغبجة أمر نرجع إليو أك نقصده

فاغبجة ّٔذا اؼبعُب ىي الدليل الذم هبب الرجوع إليو للعمل بو، كقد يدؿ أيضان على معُب غالب 
فيكوف مدلولو ىو إلزاـ الغّب باغبجة فيصّب بذلك مغلوبان كيتبْب من ىذا اؼبعُب أف اغبجة ترد يف 

كوف بقصدين إما بقصد طلب العلم سياؽ اعبدؿ كاؼبناظرة، إال أف كركدىا يف ىذا السياؽ قد ي
كنصرة اغبق، كقد ينتج عن ىذه النصرة غلبة اػبصم كإما بقصد طلب الغلبة كنصرة الشبهة من 

 غّب أف ينتج عن حصوؿ الغلبة حصوؿ العلم .

من اؼبعنيْب السابقْب للحجة أهنا ىي الدليل الذم يقصده للعمل بو كلتحصيل الغلبة على    
 اػبصم، مع نصرة اغبق أك نصرة الشبهة .

                                                           
 .54اآلية ،سورة الكهف 29
 .11ص، سابقمرجع تاريخ اعبدؿ ؿبمد أبو زىرة،  30
 .2087،ص5،ج سابقمعجم جذر برىن،  ،صحاحإظباعيل اعبوىرم، معجم ال 31
 .390، ص3، جسابقمصدر  الديواف، ابن الركمي، 32
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كّٔذا يكوف الدليل أعم من اغبجة ألنو ال ييقصد العمل بو فحسب بل قد يوضع ّٓرد النظر فيو     
قد يبُب يف مواطن مستقل عن أية  كما ال يؤتى بو يف مواطن الرد على اػبصم فقط، بل

كإف كاف الدليل أعم من اغبجة إال أف اغبجة ىي األساس يف عملية اإلقناع  لكوهنا 33خصومة.
 كسيلة كغاية .

 آجَّ م حى ذً لَّ  اى ذلى إً  رى تػى  ﴿ أىدلىٍ :كقد كرد لفظ اغبجاج يف القرءاف يف سياقات ـبتلفة كمنها قولو تعاذل   
ًيتي قىاؿى أىنىا أيٍحيّْ  فٍ و أى بّْ  رى يف  يمى اىً برى إً  كأيًميٍت قىاؿ  آتاهي اي اىٍلميٍلكى ًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي رىيب اىٍلًذم وبيٍي كىيبي
ى اى  نى مً  سً مٍ الشى  بً اٌب ا يى  فَّ إً فى  يمي اىً رى بػٍ إً 

دم هً  يى الى  اي ر كى فى م كى ذً لَّ اى  تى هً بي فػى  بً غرً مى لٍ اى  نى ا مً ًّٔى  اتً فى  ؽً رً شٍ ؼب
نية الٍب دارت بْب مبركد كإبراىيم عليو السبلـ استخدـ آيف ىذه ااججة القر . 34﴾ْبى مً الً لظى اى  وـٍ لقى اً 

أتاه ا اغبكمة كاغبجة كقد كرد ذلك يف أكثر من  اػبليلالنمركد فيها عقلو ليغلب خصمو لكن 
 سياؽ فغيًلب مبركد حبجة بلغت اإلعجاز كلعلها أعلى مراتب اغبجاج . 

أٌف ىبىٍرًجى كأنا فيكم كأنا »:عن الٌدجىاؿ يف حكاية ديث الشريفظ اغبجة يف اغبكقد كردت لف   
كحىٌجوي وبىيجيوي حىجِّا غلبو ، أم أغلبو باغبيٌجة حىًجٍيجيوي،كمنو حديث معاكية جعلت أيًحجي خىٍصًمي؛

 .35«آدـ ميوسىى أم غىلىبوي باغبيٌجة كيف اغبديث فىحىجٌ  يف حيجىًتو،

ىا الٍب تدؿ على معاشل متفاكتة أبرز  "Argumentation" يف الفرنسية أما مصطلح اغبجاج    
القياـ باستعماؿ اغبجج كتعِب كذلك ؾبموعة »ىو:" "petit-rebartحسب قاموس ركربّب الصغّب

إذل "Argue" فيشّب لفظ كأما يف اإلقبليزية. 36«لٍب هتدؼ إذل ربقيق نتيجة كاحدةمن اغبجج ا
األسباب  بتقدصلكجود اختبلؼ بْب طرفْب كؿباكلة كل منهما إقناع اآلخر بوجهة نظره 

 .37مع أك ضد فكرة أك رأم أك سلوؾ "Argument"الٍب تكوف اغبجة " Rasons"كالعلل

                                                           
 .137، صمرجع سابقالساف كاؼبيزاف،  ،افعبد الرضبطو ينظر 33
 . 258 ،سورة البقرة اآلية 34
 .22، ص1975 ،1للكتاب، ط دار اؽبيئة اؼبصرية ،هتذيب اللغة ،ؿبمد أضبد األزىرم 35

36 petit Bobort .Diditionnaire de la lange francens 1er rèdaction Pais1990 , p299. 
37 Langman ;Dictionary of contem porary english longomon ;1989 , p233. 
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 ،فبا سبق يتضح لنا مفهـو اغبجاج على أنو كل منطوؽ موجو إذل الغّب إلقناعو دعول بعينها      
يكوف خطاب  أما األكؿ فمقتضاه أف اؼبنطوؽ الاالعَباض، كقصد  اإلدعاءوبق لو استعماؿ قصد 

بسلطاف  للتدليل فيكوف الناطق إما متحكمان بقولو فبل يتوسل إال االستعدادحقان ألنو ىبلو من 
يم ا ذلك ما جاء بو التنزيل على لساف كلكمثاؿ . 38كإما مؤمنان بقوؿ غّبه فبل وبتاج إذل برىاف

ظيٍر كىلىمَّا جىآءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا ككىلَّمىوي رىبيوي قىاؿى رىبّْ أىًرشل أىٍنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى لىٍن تػىرىاشل كىلىًكٍن أينٍ  ﴿موسى
ا كىخرَّ ميوسىى صىًعقىا فػىلىمىا ًإذلى اىعبٍىبىًل فىًإٍف اىٍستػىقىرَّ مىكىانىوي فىسىٍوؼى تػىرىاشل فػىلىمَّا ذبىىلى رىبُّوي لًٍلجىبىًل جىعىلىوي ذىكى 

فقد سٌلم موسى بعظمة من ذيكت  . 39﴾أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي إًلىيكى كىأىنىا أىكَّؿي اىٍلميوًمًنْبى  
 اعبباؿ عببللو، كىو أضعف من جبل صلدو كجلمود .

للمنطوؽ لو حق خطابان حقان حٌب يكوف  كوّْفي أما قصد االعَباض فمقتضاه أف اؼبنطوؽ ال يي     
كذلك ألف فقد اؼبنطوؽ لو ؽبذا اغبق هبعلو إما دائم التسليم  ،مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيو

ذلك كمثاؿ . 40دبا يدعيو الناطق فبل سبيل إذل سبحيص دعاكيو كإما عدصل اؼبشاركة يف مدار الكبلـ
و جيان معجزان متكل فيو على ربّْ ما حاج بو النمركد إبراىيم عليو السبلـ فكاف خطاب إبراىيم  حجا

يقوؿ دبا ىو يف علم ا كما كاف  ا ليخلف خليلو، فنصر نبيو كخذؿ عدكه، ككانت من حجج 
﴿ كىإٍذ  :يقوؿ ا على لساف خليلو، يعرؼ كيف ا وبيها كإبراىيم الوبي اؼبوتى  وي إبراىيم  أف ربَّ 

ليىٍطمىئنَّ قػىٍليب قىاؿى فىخيٍذ  ًيي اٍلمىٍوتىى قىاؿى أىكىدلٍى تػيٍؤًمٍن قىاؿى بػىلىى كىلًكنٍ قىاؿى إبٍػرىاًىيمي رىبّْ أىًرشل كىٍيفى ربيٍ 
كاعلم أف يان أىٍربػىعىةن ًمنى الطٍَّّب فىصيٍرىينَّ إلىٍيكى ٍبَّ اٍجعىٍل عىلى كيلّْ جىبىلو ًمنػٍهينَّ جيٍزءنا ٍبَّ اٍدعيهينَّ يىٍأتًينىكى سىعٍ 

كتعترب حجة إبراىيم نوعان من أنواع اغبجاج الثبلث التجريدم كالتوجيهي . 41﴾ا عزيزان حىًكيمه 
 كالتقويبي .

كاغبجاج التجريدم ىو اإلتياف بالدليل على الدعول بطريقة برىانية استداللية، أما اغبجاج   
التوجيهي ىو إقامة الدليل على الدعول بالبناء على فعل التوجيو الذم ىبتص بو اؼبستدؿ علمان أف 

                                                           
 .225، ص سابقمرجع ساف كاؼبيزاف، لالطو عبد الرضباف،  38
 .143اآلية  ،سورة األعراؼ 39
 .225، صسابقمرجع ساف كاؼبيزاف، لالطو عبد الرضباف، ينظر  40
 . 260اآلية ،رةقسورة الب 41
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لتوجيو ىنا ىو إيصاؿ اؼبستدؿ حجتو إذل غّبه، كاغبجاج التقويبي ىو إثبات الدعول باإلسناد إذل ا
كالركائز الٍب .42قدرة اؼبستدؿ على أف هبرد من نفسو ذاتان ثانية ينزؽبا منزلة اؼبعَبض على دعواه

 يعتمد عليها اغبجاج يف عملية اإلقناع نبا آليٍب العقل كالنقل .    

 في اإلقناع :  حجة العقل  

ىٍعقيوؿي  عاقل، فهو عىٍقبلن  يػىٍعًقل عىقىل. اعبىٍهل نقيض: قد جاء يف معجم العْب العىٍقل   
 تػىٍعًقليو ما: كاؼب

 ما أم عىًدٍمتى معيقوالن : تقوؿ كما كاحد، العىٍقل كىو العىٍقل، من يػيٍفهىمي  ىو ما:كيقاؿ. فؤادؾ يف
 :لدغف عىٍقل،   قاؿ أك من ذٍىنو  منك يػيٍفهىمي 

كمىٍعقيوؿي  إٍربه  لو يكوف ًلمىنٍ       كمىٍوًعظةن  ًحٍلمان  ؽبيمٍ  أفىادىتٍ  فقد
43 

كمنها   ،يف أشعار العرب كخطبهم ال وبقق العقل مبتغاه اإلقناعي إال بواسطة اؼبنطق الذم جاءك 
 جاء يف شعر أيب سباـ قولو : ما

يقىيَّدً  رىسفى       مىشى كىال الليغاتً  شىًنعى  يػىتًَّبع دلى 
نًطقً  حيدكدً  يف اؼب

ى
 44اؼب

كبالرغم من أف ىذا اؼبصطلح استعملو العرب يف أشعارىم كلغتهم لكنو يبقى معُب لغوم فقّب    
 ؽ.ـ( 322)ظاىرم، أما اؼبعُب االصطبلحي فنجده قبل اؼبيبلد مرتبط بالفيلسوؼ اليوناشل أرسطو 

البلتينية الٍب ىي مأخوذة من  ""logicaكىو ما يسمى )باؼبنطق الصورم( كىو مأخوذ من لفظة 
اليونانية الٍب تعِب الكبلـ كالفكر كالعقل كالربىنة، ألف ىذه األلفاظ  ""logosأك  ""logikeلفظة 

تشَبؾ صبيعا يف طلب استقامة الفكر على أساس عقلي، إال أف ىذا اللفظ دل يضعو أرسطو بل 
ألف أرسطو دل يطلق  ـ( (galien "201" كقلينوس ( ؽ.ـ43 ) "cueron"كضعو شرٌاحو أمثاؿ "شبشركف" 

 .45عليو اسم كاحد بل أطلق عليو أظباء كثّبة منها العلم التحليلي كالتحليبلت كالعلم الصورم

                                                           
 225ينظر طو عبد الرضباف، اللساف كاؼبيزاف، مرجع سابق، ص 42
 .122، ص1جذر عقل، ج اػبليل بن أضبد الفراىيدم، كتاب العْب 43
 . 447، ص2بّبكت ، ج 2007أبو سباـ، شرح الديواف، اػبطيب التربيزم، دار الكتاب العريب، )ب ط(،  44
 .11ص ،، )ب ط ت (، اعبزائرديواف اؼبطبوعات اعبامعية أسس اؼبنطق الصورم، ،رشيد قوقاـينظر  45
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كاؼبنطق األرسطي يقـو على مقومات العقل، بل ىو آلة للمعقوالت كالغاية منها تقوصل الفكر       
كالفاسدة كإقامة الربىاف للوصوؿ إذل ربقيق ىذه الغاية، كما كالتمييز بْب االستدالالت الصحيحة 

أم اآللة، ألف اآللة تدؿ على أداة القياس " "organenظبى أرسطو أعمالو اؼبنطقية باألكرغانوف 
مثلها يف ذلك األدكات الٍب تقيس كتزف األشياء اؼبادية، أما اآللة اؼبنطقية تستعمل يف قياس ككزف 

كاالستنتاجات الذىنية الصحيحة كالفاسدة، فاؼبنطق آلة  ،مييز بْب األحكاـاؼبادة الفكرية كالت
أك بعبارة أخرل ىو اآللة الٍب  .46تبحث يف اؼببادئ العامة للتفكّب الصحيح كلتحصيل العلـو

الذم  (505 )تتعصم الذىن من الوقوع يف اػبطأ كالزلل، أما اؼبنطق عند العرب فنجده عند الغزارل 
بلؿ، لذلك جعل كل نظر معرض لزلل كمثارات الغلط كالظظباه باؼبعيار كاك، ألف فكر اإلنساف 

ال يتزف ّٔذا اؼبيزاف ليس يف مأمن من الفساد باعتبار أف الفك كالنظر يف العلـو النظرية ليست 
العلم »ية بأنو: كعرفو أيضا عبد الرضباف بدكم يف اؼبوسوعة الفلسف .47بالفطرة بل مبذكلة كمطلوبة

الباحث يف اؼببادئ العامة للتفكّب الصحيح، كموضوعو البحث يف خواص األحكاـ، ال بوصفها 
كيبدك أف العلماء دل يقفوا على  .48«ظواىر نفسية بل، من حيث داللتها على معارفنا كمعتقداتنا

ككيف عو نت بْب مفهـو اؼبنطق كموضو يباتتعريف جامع ؼبصطلح كحيد فقد اختلفت اآلراء ك 
يستعملو اإلنساف كيوظفو إال أف كجهاهتم تقاربت يف أف اؼبراد منو ىو استقامة الفكر كالتمييز بْب 
التفكّب الصحيح كالسقيم، فاغبجة اؼبنطقية مبنية على أسس قوصل كاالستدالؿ الذم ىو أحد 

العبلقات  األنساؽ اؼبنطقية التداكلية الٍب يبُب ّٔا اػبطاب الطبيعي الذم يتضمن عددا من
اغبجاجية الٍب تبُب كفق أنساؽ منطقية، كهبب أف يكوف االستدالؿ أحد ىذه األنساؽ الٍب 
يعتمدىا اػبطاب اغبجاجي، فهو تسلسبلت إستنتاجية داخل اػبطاب، أم متواليات من األقواؿ 

اغبجاج كاعبمل بعضها دبثابة اغبجج، كبعضها دبثابة النتائج الٍب منها وبصل االستنتاج، كاعتماد 
عل التقنيات االستداللية إمبا ىدفو اإلقناع كىو إسَباتيجية تعتمدىا اػبطابات إلحداث تغّبات يف 

                                                           
 . 09ينظر اؼبرجع نفسو، ص  46
 .12ينظر اؼبرجع نفسو، ص  47
 .11، ص 2004، 1، دار الكتب اعبديدة، ط منطق اغبوار بْب األنا كاآلخر، ،عقيل حسْب عقيل ينظر 48
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كيبُب اإلقناع على اقَباحات سابقة بشأف عناصر ، األفكار أك توجيهها أك لتحقيق أغراض تداكلية
أحيانان قد ال يتوصل  السياؽ خصوصان اؼبرسل إليو، كاػبطابات السابقة كاػبطابات اؼبتوقعة، ألنو

إذل الغرض األصلي من القوؿ الذم ىبرج عن معناه اغبقيقي فتتسع قوتو اللزكمية إذل حد يعجز  
اؼبتلقي على اإلحاطة بو، ككل ىذا من أجل إدراؾ اؼبقاصد اغبقيقية للمخاطب، كلبلستدالؿ 

يها إال بصورة غّب كظائف أنبها صدؽ القضايا ألنو توجد بعض القضايا الٍب ال يتم التعرؼ إل
مباشرة كذلك بفضل العبلقات اؼبنطقية الٍب تربطها ببعض القضايا الٍب سبق ثبوت صدقها، كقد 
يقـو االستدالؿ بوظيفة أخرل كإثبات كذب قضية ما أك ما يسمى بالتفنيد كىي طريقة يكثر 

مؤلف من قضايا كقد  يستعمل االستدالؿ القياس الذم ىو قوؿ  49استعماؽبا يف الربىنة اعبدلية،
إذا سلمت ّٔا لـز عنها قوؿ آخر، كقد يكوف مباشر أك غّب مباشر، فأما اؼبباشر ما كانت مقدمتو 
كاحدة، كأما غّب اؼبباشر ما تركب من عدة مقدمات مرتبطة فيما بينها كمتداخلة، كما أف 

يف مقدمتيو بالنتيجة االستدالؿ القياسي يأخذ أشكاالن معينة مثل القياس االستثنائي كىو ما صيرّْح 
 كإف دل يصح بالنتيجة فهو ضبلي أما مثاؿ االستثنائي فمثاؿ ذلك : 50أك بنقيضها،

 مضرما .كثّبي رماد القدر،   _ منّب أخي يبطر اػبّب من أكفو،

ىرءي  _ ًإذا
يلي. يىرتىديوً  رًداءو  فىكيلُّ        ًعرضيوي  الليؤـً  ًمنى  ييدنىس دلى  اؼب  صبى

 عيب يغطيو السخاء.، كل = منّب سخيّّ 

 ما القياس اغبملي فهو أف ربمل اؼبقدمة على أساس النتيجة كمثاؿ ذلك :أ

 _ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ال ينظم الشعر.
                                                           

 . سيأٌب الحقا تعريف ىذه النظرية 
، ؾبلة اؼبخرب أحباث يف كسراج األدباء غباـز القرطاجِب (آليات االستدالؿ اغبجاجي يف منهاج البلغاء ) ،خدهبة كبلسبةينظر  49

 . 188 - 186 ص ، ص8بسكرة اعبزائر، العدد كاألدب اعبزائرم، جامعةاللغة 
 .189اؼبرجع نفسو ص ينظر 50
  ،بيت، كعده النقاد أحكم  23صاحب البيت ىو السموأؿ  الشاعر اعباىلي، كالبيت مطلع الميتو اؼبشهورة من حبر الطويل

ىبلؿ العسكرم يف ذكر مبادئ الكبلـ كمقاطعو، ربقيق علي ؿبمد البجاكم  ويف اعباىلية، ينظر الصناعتْب، أبإبتداءات العرب 
 . 454كؿبمود أبو الفضل إبراىيم، )ب ط ت ( ص 



26 
 

 _األنبياء إخوة كدينهم كاحد .

 = إذف األنبياء ال يصنعوف القريض.

هما يرمي إذل إقامة ككل من كللقياس أنواع أخرل كالقياس الشرطي كاالستدالؿ التمثيلي    
اغبجة العقلية كي وبقق الغاية األظبى يف اػبطاب، أال كىي اإلقناع، كال يبُب ىذا األخّب على 
اغبجة العقلية فحسب فهناؾ حجة أخرل ىي حجة النقل، كلن تؤٌب ىذه اغبجة أكيلىها إال 

كنة بفصاحة النقل  دبساندة العقل كاعتمادىا على اؼبنطق كالعقل بدكره قاصر، فرجاحة العقل مقر 
 فهما حجتاف متبلزمتاف ال ينكرنبا إال مكابر أك ـبتل سفيو.

كيعتز بو اعبيل بعد اعبيل  ،كالنقل ىو ذلك اؼبوركث اؼبقدس الذم يتلقفو اػبلف عن السلف    
تو تتجلى يف كونو مثبلن يضرب أك كبلـ وبفظ أك تاريخ يبجد...اخل، كخّب مثاؿ الفلسفة يسكقد

عاـ، مازالت تعد اؼبصدر األساس يف الفلسفة  500اليونانية الٍب جاءت قبل اؼبيبلد بأكثر من 
كاخر يف أ فنجد نيتشو ،اؼبعاصرة )الفلسفة الفرنسية، الفلسفة األؼبانية، الفكر العريب اؼبعاصر ...(

ـ ينادم بالفبلسفة اؼبستقبليْب ك ىوسرؿ الذم سعى لتحقيق العلم األكؿ ك ىادغر من 19القرف 
 كل ىذه الفلسفات تعبّبات يونانية خالصة. Das-ein "خبلؿ األنطوعبيا ك إشكالية "

أما الَباث اؼبقدس عند اؼبسلمْب  فأجلُّوي ىو ذلك الذم ال يأتيو الباطل من بْب يديو كال من    
مع كفرىم كتعنتهم فخلفو، ىو اعبامع البلمع، ّٔر العرب جزالة لفظو كحسن بيانو كمعناه، 

، كببلغتهم إف لو غببلكة كإف عليو لطبلكة كإف أعبله ؼبثمر كإف أسفلو ؼبغدؽ كما ىو بقوؿ بشر

                                                           
 تعريف كل منهما كضرب متاال ؽبما سيأٌب الحقا. 

  اىتم بكل شيء إال السياسة نشر أحباثو بعنواف ميبلد اؼبأساة من  1900نيتشو فيلسوؼ كلد يف رككي بربكسيا كمات يف فايبار
، ينظر موسوعة أعبلـ الفبلسفة ؿبمد أضبد 1900)ىكذا تكلم زرادشت ( ك)ىوذا اإلنساف( أصابتو نوبة جنوف مات مؤلفاتو 

 .323ػ  321ـ، ص2001،  1منصور، دار أسامة األردف، ط 

  الدازين أكDas- sein   أم الوجود " األؼبانية،يف اللغةsein  " ىنا "Das  ك قد كرد ربليل ك توسيع ىذا اؼبصطلح يف "
: مارتن ىيدغر راجعذبلي الظواىر ، فلسفة ىيدغر مارتن الذم أراد أف هبعل فاعلية الوجود تتحدد من خبلؿ عبلقة ذبلي أك لبل 

 ".  sein und zeit" الوجود ك الزمن ػ
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فالقرءاف أعظم حجة نقلية كىو ال ىبالف العقل، بل يزكي قضياه كيصقل مرائي أحكامو فيبهر 
 األياـ  فبل ينكر حجيتو إال جاحد . عاقل إعجازه كلما فتش فيو مع مركرال

كقد يكوف النقل حديث أىل ثقة من الناس أصحاب عقل راجح، كأعبلىم قوال حديث      
 تارىبي يعتد بو، فيكوف حجة يف اإلقناع.  ، أك مثلشاىد شعرماألنبياء كالرسل، كقد يكوف 

دل ىبالف  كالعقل بضعو اآلخر كال عقل بدكف نقل ما  ،فحجة النقل إذف بضع نصف اإلقناع     
أك باؼبناقشة أك  ،النقل العقل، كاغبجة ال تكفي كحدىا لتحقيق عملية اإلقناع، فقد تقتنع باغبوار

فتفتش فيو عن  ،أك مناظرة ،كقد يتطور األمر إذل اعبداؿ فتكوف مكابرة ،أك اؼبفاكضة ،اؼبباحثة
كقد تتمادل يف االستدالؿ فتصّب ؿباججة فتحكّْم فيها اؼبنطق أك النقل  ،الدليل أك عن الربىاف

كلو كقفنا على آيات يف القرءاف الكرصل لوجدنا كل  .من أجل الفوز بالقضية كربقيق اؽبدؼ اؼبنشود
اذىبا إذل ًفٍرعىٍوفى إنّْوي طىغىى فقيوالى لىوي قػىٍوالن لىيػّْننا لىعنٌلوي  ﴿ :ضع آياتو يقوؿ ا عز كجلٌ ذلك جاء يف ب

يىتذكَّر أىٍك ىبىٍشىى﴾
حاوراه إال أف اؼبوذل يقوؿ لرسلو اذىبا إليو كادعى الربوبية  رغم أف فرعوف. 51

طاب التعليمي، فليس منا من يصل بأسلوب رقيق كلْب كىم أنبياءه كفيهم كليمو، فما أبلغ ىذا اػب
درجة موسى يف رفعتو كال منزلة فرعوف يف تكربه كجحوده، فأكؿ اػبطاب اغبوار، كيقوؿ ا يف 

ا افى زبىى  الى  اؿى قى  ىى غى طٍ يى  فٍ أى  كٍ ا أى نى يػٍ لى عى  طى ري فٍ يػى  فٍ أى  اؼي ا لبىى نى نػَّ ا إً نى بػى رى  الى اى ﴿ قى  :اآلية الٍب تليها على لساف رسلو
 اؾى نى ئػٍ د جً قى  مٍ هي بػٍ ذً عى تػي  الى كى  يلى ائً رى سٍ  إً ًِب ا بى نى عى مى  لٍ سً رٍ أى فى  كى بّْ وال رى سي ا رى نَّ إً  والى قي فػى  اهي يَّ تً آل فى رى أى كى  عي ظبى ا أى مى كي عى  مى ًِب نَّ إً 
نىا أىفَّ اىٍلعىذىابى  لى دى ؽٍبي اى  عى بى تػى اى  نً لى مى عى  ـي بلى لسى اى كى  كى بّْ رى  نٍ مً  ةو آيى بً  عىلىى مىٍن كىذَّبى إًنَّا قىٍد أيكًحيَّ إًلىيػٍ

فموسى كىاركف  المجادلةشل من ااكرة إذل آلية الكريبة يرتفع اػبطاب القرآيف ىذه ا 52،﴾كىتػىوىذلَّ 
فعرَّفىا ّٔا فرعوف كأمراه أف يرسل بِب إسرائيل بآية من رب  ،أنبياء ا كتلك منزلة أنزؽبما ا أيٌها

فرعوف فهما ينزعاف عن فرعوف درجة الربوبية الٍب كاف وبسبها لو، بل كيتوعدانو بالعذاب، كيواصل 
ا يىا ميوسىى قىاؿى رىبُّنا اىلًَّذم أىٍعطى  ﴿:عل لساف فرعوف اؼبوذل عٌز كجٌل خطابو قائبلن  ى  قىاؿى فىمىٍن رىبُّكيمى

ٍلقىوي ٍبُّى ىىدىلى قىاؿى فىمىا بىاؿي اىٍلقيريكًف اىأليكذلىى قىاؿى ًعٍلميهىا ًعٍندى رىيبّْ يف ًكتىابو الى يىضً  لُّ رىيبّْ كيلَّ شىيءو خى

                                                           
 . 44ػػ  43ػػ  42اآلية  ،سورة طو 51
 . 48ػػ  47ػػ  46ػػ  45اآلية    ،سورة طو 52
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ا فيذكر  حجة النقلغّبم يا موسى؟ كىنا يستعمل  كيتساءؿ فرعوف أكلكما ربّّ 53﴾كىالى يػىٍنسىى
ك بعد ة كينزىو سبحانو عن الضبلؿ كالنسياف، حجة نقلية بوحي إؽبي كيقرنو بالعطاء كاػبلق كاؽبداي

ا، كقـو فرعوف سحرة ال يؤمنوف دبا جاء بو الرسل من أقواؿ بل دبا ّٔذّٔا كآأف أراه ا كل آياتو فك
قىاىليوا يىا ميوسىى ًإمَّا أىٍف تػيٍلًقيَّ كىًإمَّا أىف ﴿ :يركنو من أفعاؿ حجة أخّبة يف قولو على لساف السحرة

ٌيلي إًلًيًو ًمٍن ًسٍحرًًىٍم أىنػَّهىا تى  ٍسعىى فىأىكجىسى نىكيوفى أىكَّؿى مىٍن أىلقىى قىاؿى بىٍل أيٍلقيوا فىًإذىا ًحبىاؽبييٍم كىًعصىيػُّهيٍم ىبي
ًيًنكى تػىلىقىفي مىا صىنػىعيوا ًإمبَّىا يف نػىٍفسًو ًخيفىةن ميوسىىى قػيٍلنَّا الى زبىىًف إًنَّكى أىنٍ  تى اىالىٍعلىى كىأىٍلًق مىا يف يبى

ا قىاليوا أىمىنَّا ًبرىبّْ ىىاريكفى   صىنػىعيوا كىيدي سىاًحرو كىالى يػيٍفًلحي اىٍلسىاًحري حىٍيثي أىتىى فىأىٍلقىي اىلسىحىرةي سيجَّدى
م ا إال أف يأتيهم بعلم صنعوه أىب كلي ،اؼبناظرات كاؼبساجبلت كاؼبناكراتبعد ف.54﴾كىميوسىى 

كنبغوا فيو، آال كىو علم السحر، فعلموا أنو ليس بساحر كإمبا ذلك بقوة خفية عظيمة ربّب ؽبا 
 .  اإلقناع بو ربقق  حجاج عقلي ،العقوؿ كزببل األلباب فقالوا أمنا برب ىاركف كموسى

 . دراسة كرونولوجية للخطاب اإلقناعيج ــ 

ما أصعب البدايات كالسيما تلك البنايات الشاـبة الٍب أكل الدىر عليها كشرب، كعلكتها   
أقبلـ التاريخ حٌب ؾبتها، فأنصفتها مرة كخانتها األخرل، حْب مزجت بعضها باػبرافة كبعضها 
باألسطورة، فما كصل إلينا إال الشتات عرب القصائد اػبالدة أك اػبطب الشاـبة الٍب تعهدىا 

ت يف زمن سحيق كبعد عهود من الزمن كجدناىا سى رً فمثلها كمثل حبة غي  ،اريخ حبفظها كاػبلودالت
فقد  ،على سرير من حريرك أ ،كشبارىا على طبق من سرؽ  ،شجرة خضراء مورقة ناظرة كالدرر

لد دبا حققو الطارؼ، كقد يهوم عليها بفأسو ليصطلي بدؼء أغصاهنا، كال يعلم الت ت السبلئىا
تأصل التاريخ كاغبضارة كيقضي على الَباث، كقد يكوف األكائل  مىسىبةن كعار يتحمل تبعاتو أنو يس

بالتاريخ ألف بْب سطوره تناـ مواعيد كتلهو مواسم، كقد يغتاؿ تاريخ  أصبلّٔم من ظهورىم، فرفقان 
ا ؼب ،ناععلى كزف أمة كفعلة قابيل يف سفكو لدماء ربع سكاف األرض، فلو ربقق لو اإلقناع أك اإلقت

                                                           
  . 52ػ  51ػػ  50ػ   49اآلية   ،سورة طو 53
 . 70ػ  69ػ  68ػ  67ػ  66ػ 65اآلية   ،سورة طو 54
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صبح من النادمْب، فلو استدعينا التاريخ ليقص علينا حكاياه عن بدايات ىذا الفن ككيف تطور أ
  كىل حقق مبتغاه أـ ال،  لفتش يف ذاكرتو كقاؿ اليوناف اليوناف ؟  

 . ئيون(ااإلقناع عند اليونان )السوفط 

عند ذكر كلمة اإلقناع يف اليوناف فإف اؼبفهـو وبيلنا إذل فرقة كصفوا باعبداؿ كاإلقناع، كىم   
 السفسطائيوف .

كىذا نتيجة  ،ؽ.ـ( 430ػػػ  460) "عهد "بريكلسظهرت السفسطائية يف  :" sphismالسفسطائية "   
أف مالت اغبياة السياسية كاالجتماعية إذل الفوضى، كدل يبقى للمعرفة كالفضيلة من قيمة يف ؾبتمع 
يتسابق فيو الناس بشٌب الوسائل اؼبشركعية كغّب اؼبشركعية إذل الوظائف كاؼبراتب كالثركة كمن 

كالسفسطائيوف  55،الطبيعي أف تصبح للببلغة ككسائل اإلقناع، يف ؾبتمع مثل ىذا شأف عظيم
رجاؿ يكسبوف عيشهم بتعليم الشباف بعض األشياء الٍب يعتقدكف أهنا تنفعهم يف حياهتم العلمية، 
، كخاصة  فكلمة "سفسطائي" تأٌب من كلمة "سفسطيس" الٍب كانت تعِب اؼبعلم يف أم العلـو

كاهتموا باستخداـ كآّادلْب ، البياف، ٍب عنت اغبكيم، كقد نعت السفسطائيوف باؼبغالطْب علم
العلم يف سبيل التجارة كربريف اغبقيقة يف سبيل الفن، ككاف اليوناف القدماء يستقبحوف قبض اؼباؿ 
مقابل التعليم، فكاف الطبلب يقصدكف رجاؿ العلم إذل مقرىم من ـبتلف اؼبناطق فيأخذكف عنهم 

ليعلموا الطبلب مقابل أجر دكف أف يدفعوا أجران، أما السفسطائيوف فكانوا يرحلوف إذل اؼبناطق 
كفن اػبطابة ككل كسائل اإلقناع، الٍب تساعد الشباب على   ،ؿبدد، كأىم موارد التعليم الفصاحة

كسب عيشهم، ككاف السفسطائيوف يعرضوف عن البحث العلمي الذم ال نفع منو، كينكبُّوفى على 
عتقده، ليسلط ّٔذه الطريقة معاعبة الفن الذم يبكّْن اإلنساف على ضبل غّبه على ما يريد أف ي

كيوجّْو سلوكو كفقان لرغباتو كىو من فن الببلغة، كأخد السفسطائيوف يبحثوف  ،على عقلو كشعوره
من طب كرياضيات ككبت كرسم كموسيقى، كيدَّعوف أهنم يعرفوف ىذه  ،يف صبيع اؼبعارؼ اإلنسانية

فأدخلوا  ،جتماعية كالسياسية كالدينيةالفنوف أحسن معرفة من أربأّا، كقاموا ينتقضوف األكضاع اال

                                                           
55
  ػ 290ص  بّبكت، ،2000، 1ط ،مكتبة لبناف ر الفلسفي كاالجتماعي،اؼبوسوعة اؼبيسرة يف الفك ،كميل اغباجينظر   
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أهنم باعوا كلكن مايعاب عليهم  56يف آّتمع األثيِب عنصران قويان من الشك كالقلق كاالضطراب،
ة ثرية، فلوال األثرياء لضاع علم السفسطائيوف كأصبحت بضاعتهم مزجاة، العلم كشراه قلة قليل

كلد يف أبديرا   ،بروتاجوراسركاد السفسطة:  كمن أىمباعوا الفضيلة فمن قل شبنو قلة فضيلتو . 
ؽ.ـ، فاهتم باإلغباد 450طاؼ اؼبدف اليونانية يلقي فيها اػبطب البليغة، جاء إذل أثينا حوارل 

كحكم عليو باإلعداـ كأحرقت كتبو علنان ففر من اؼبدينة كمات أثناء فراره غرقان، كتابو "اغبقيقة"  
أـ ال، فقد حالت أمور كثّبة بينو كبْب اؼبعرفة أنبها كاف يبحث فيو عن اآلؽبة أىي موجودة 

 57غموض اؼبسألة كقصر اغبياة.

" يف جزيرة صقلية سوفسطائيان خطيبان leontinumليونتينـو " كلد يف مدينة"gorgiasجورجياس"   
كاعَبؼ لو أفبلطوف دبقدرتو الفائقة على أفصح أىل زمانو كأبلغهم يف ااكرة ألفبلطوف،  ،مفوىان 

اإلجابة، كمن مقوالتو اؼبشهورة البلكجود حيث ينتقل إلثبات أف ال كجود لشيء إال أنو لو كجد 
  58شيء فإنو ال يبكن معرفتو،  كحٌب لو كاف أمر معرفتو فبكنان فمن اؼبتعذر نقلو لآلخرين.

قدـ إذل أثينا ليفتح مدرسة لتعليم الببلغة،  ككاف يرل أف التمييز  ceosمن كيوس بروديكوس    
ذه بركتاجوراس، شيَّع فكرة نسبية الدقيق بْب اؼبفردات أمر ىاـ للغاية، دافع عن مبادئ أستا

األشياء كأف اإلنساف مقياس ىذه األشياء، ككاف أفبلطوف يتناكلو يف أغلب ؿباكراتو بالنقد البلذع 
ىبياس عبلـ اغبركة السفسطائية الذين سبيزكا بالذكاء كالببلغة أيضان أمثاؿ كالسخرية، كمن أ

ىؤالء أطلقوا العناف ألفكارىم دل يهتموا بالقوانْب ثراسيماخوس الخالكيدوني،  كوكريتياس 
تلك الٍب طردت الشعراء، ظبوا بالركح يف عادل الغيبيات، فلم يبالوا بفكرة  الوضعية كال اعبمهورية

 59م مازالوا أحياء كلن يكَبث ؽبا اؼبوتى ألهنم أموات.اؼبوت ألهن
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إف اغبركة السفسطائية دل تكن تياران فلسفيا كببلغيان فحسب بل أدبيا أيضا حْب سانبت يف 
الوصف كالشكل اؼبسرحي كالنقد األديب فأطلقت العناف للخياؿ كربدثت عن األساطّب 

بغة علمية، كىذا ما قبده يف كتاب كاستخدمت العقل يف تفكيك الغيبيات بل كإعطائها ص
 ؿباكرات أفبلطوف .  

 السفسطائيون ومحاوراتهم اإلقناعية.

يف كقت سابق عٌرجنا على ربديد مفهـو ااكرة، كلكن الغريب يف األمر أف السفسطائيوف سبيزكا    
بالببلغة كالفصاحة كاغبجة كقوة اعبداؿ كإثبات األمر كضده كما ىيَّ بأكصاؼ ااكر، كلن يكوف 

ين كىذا من أجل  أكؽبما أف السفسطائيوف اختاركا  أف يكونوا ؿباكر  :ؽبذا األمر إال أحد التفسّبين
كال تنفر أفئدة ؿباكريهم، كىو أمر يف قمة الببلغة كما  ،كسب ظبعة شريفة فبل ربيد عنهم القلوب

أف بداية كل ؿباججة حوار، كأما ثاشل األمرين فمرده إذل ترصبة ىذا اؼبصطلح إذل العربية، حيث 
ت السفسطائيوف ؿباكرهتم ساف، كمن أىم ؿباكرالنرل يف ااججة صعوبة يف اؼبخرج كثًقله يف ال

 لسقراط الٍب كتبها أفبلطوف.

 محاورة سقراط لسفسطائيون : ـ 

ال زخرؼ يف   فإف سقراط ىو ربُّ اغبكمة يف اليوناف، ،إذا كاف السفسطائيوف أرباب الببلغة    
كبلمو كال طبلء، ىو عدك الببلغة كال يعرؼ ببلغة غّب اغبق، اغبكيم سقراط حيكم عليو ؾبمع 

باإلعداـ ألنو أفسد عقوؿ الشباب بتعاليمو، كقالوا عنو إف سقراط فاعل للشر، كىو رجل  أثينا
طلعة سوء يبحث فيما ربت األرض كما فوؽ السماء، كيلبس الباطل ثوب اغبق، كيعلم كل ىذا 

 :ا معبودات جديدة فأجأّم قائبلن يعَبؼ باآلؽبة الٍب اعَبفت ّٔا الدكلة كيستبدؿ ّٔ للناس كىو ال
هنم وبدثونكم عمن يسمى سقراط، إنو حكيم يسبح بفكره يف السماء، ٍب يهوم بو إذل الغرباء، إ»

كأنو ىبلع على الباطل رداء اغبق أكلئك ىم من أخشى من األعداء، فقد أداعوا يف الناس ىذا 
                                                           

  ،سقراط ىو من اساطْب اغبكمة  اؼبلطية كالساميا كأثينة كىم سبعة حكماء، طاليس اؼبالطي، كأنكساغورس، كأنكسيماس
كأنباذقليس،  كفيتاغورس، كسقراط، كأفبلطوف، كلتوسيع راجع اؼبلل كالنحل أيب الفتح الشهرستاشل، ربقيق أمْب علي مهنا كعلي 
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 اغبديث، كما أسرع ما يظن الدنباء أف ىذا الضرب من اؼبفكرين كافر باآلؽبة كثّبكف ىم اؼبدعوف،
بالرغم اغبكمة الٍب أكتيها سقراط إال أف ىم حكموا عليو باإلعداـ كدل  60،«كدعواىم قديبة العهد

يقتنعوا برباءتو فلم يستطيعوا أف يكذبوه كعدموه، فلو كانت الفصاحة أك الببلغة أك الفلسفة ىي 
، كىذا ما اإلقناع أك على األقل ربقق اإلقناع لكانت شفيعان لسقراط، كقد أكٌب جوامع كل منهم

كمناقشة سقراط  نلمسو يف ؿباكراتو لسفسطائيْب الٍب كاجهها بالعقل كاغبكمة كالبداىة.
 حوؿ قصيدة شعرية. لربكتاجوراس

يف بداية ااكرة يسئل بركتاجوراس سقراط عن إحدل قصائد الشاعر سيمونيديس ألف      
مادة الَببية الرئيسية كضرب مثبل القصيدة تعاجل موضوع الفضيلة، كبركتاجوراس يعظم الشعر ألنو 

باإللياذة ىومّبكس باعتبارىا اور الرئيسي يف الَببية اليونانية، كسقراط يرفض أف يكوف الشعر 
مادة الفكر أم مادة الفلسفة كيطلب الرجوع إذل اغبوار العقلي، ٍب يعرض بركتاجوراس أبياتان من 

اؼبرء رجبلن فاضبل، ٍب أبياتا أخرل لو أيضان فيها  يصيرشعر سيمونيديس تقوؿ من الصعب أف 
ككأنو يتناقض مع نفسة كي يقيم اغبجة على سقراط أم يعطيو اغبجة كنقيضها، كىنا سقراط 

كيتكلم عن موضوع آخر حديثا طويبل كىذا كي يكون كيصير يطلب أف يبيز بْب مصطلحْب 
انة الفلسفة ٍب يقوؿ سقراط ليس ىناؾ يناقش بركتاجوراس يف ميدانو كىو اػبطابة فيتكلم عن مك

شرير بإرادتو كىذا يعِب أهنا مهما كانت القصيدة فليست ىي السبب يف التأثّب كبدأ يلعب سقراط 
بالكلمات كاألفكار، كيف النهاية يرفض سقراط اغبديث الشعرم، ألنو قد يكوف فبتعان، كلكنو ال 

وار العقلي كالشعر كاػبطب اؼبطولة اؼبنمقة شيء يؤدم إذل العثور على اغبقيقة، فالفلسفة منهج اغب
 . 61آخر

لن ربقق اإلقناع  ،مهما تكن ىاتو ااكرات الٍب جرت بْب سقراط كغّبه من السفسطائْب     
يبطل دعول صاحبو دبا ال يدركو العقل كاغبواس فما كاف أحد  من قواعد ثابثة فكلألهنا دل تنطلق 

                                                           
 . 63ػ  61ؿباكرات أفبلطوف، )ب ط ت(، صترصبة  ،ينظر زكي قبيب ؿبمود 60
قباء للطباعة  ، دار(أفبلطوف يف السفسطائيْب كالَببية ؿباكرات بركتاجوراس)، سلسلة ؿباكرات أفبلطوترصبة  ،عزت قرشل ينظر 61

 .53ػ    51صص ، 3ج  ،القاىرة،  2001 ،)ب ط(كالنشر
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التاريخ سجلها من أكائل ااكرة الرظبية الٍب أقيمت من أجل  أف يقتنع حبديث اآلخر، إالَّ أف
 الوصوؿ إذل اغبقيقة كاؼبعرفة. 

إذا كانت ؿباكلة اإلقناع يف اليوناف جاءت على يد السفسطائيوف فإف الفكر اليوناشل ليس إال    
ساكاة فكر شعب من الشعوب، كفلسفتو إال كاحدة من ألواف الفكر، فكل األمم تقف على قدـ اؼب

 .علم الكالمفاألمة اإلسبلمية كذلك حاكرت كجادلت حبجج عقلية كأخرل نقلية عرفت بإسم 

 علم الكالم وعالقتو باإلقناع.

لقد لعب علم الكبلـ دكر كبّب يف فجر اإلسبلـ، حيث أنو دافع عن الدين اعبديد أنداؾ ضد    
العربية ككاف ؽبا ىجـو على الدين التيارات كالثقافات األجنبية، الٍب كانت موجودة يف البيئة 

ه الثقافات كالديانات إما أف تكوف متعلقة با ذاإلسبلمي اعبديد، فاؼبواضيع الٍب كانت تبحثها ى
أك اإلنساف أك العادل، كتصورات اإلسبلـ زبتلف بشكل كبّب عن التصورات الٍب توجد يف الثقافات 

بالديانات األخرل اؼبنزلة كاليهودية كاؼبسيحية أك غّب األخرل، فبا أدل إذل اصطداـ الدين اعبديد 
اؼبنزلة كالزرادشتية ك اؼبانوية كغّبنبا، فوجد الدين اعبديد كجهان لوجو أماـ الفلسفة اليونانية تلك 

ا الدين اعبديد أف يدافع عن ذالفلسفة الٍب آمنت بقدـ العادل كبإنكار اػبلق من العدـ، فكاف ؽب
ذه التيارات، كيكشف النقاب على بعض التناقضات كاغبجج الواىية الٍب حياتو ككجوده أماـ ى

يلجأ إليها بعض اؼبفكرين كالفبلسفة يف معاندة الدين اإلسبلمي كالتقليل من شأنو كالتصدم ؽبا 
كبياف هتافتها على صخرٌب العقل كالنقل )النص الديِب اعبديد( كمع أف اؽبدؼ كٌحد اؼبتكلمْب من 

 62هم كتشيع بعضهم فظهرت الفرؽ اإلسبلمية .جهة إال أنو فرق

 مفهوم علم الكالم وموضوعو.

أنو صناعة » :اختلف العلماء يف ربديد مفهـو جامع لعلم الكبلـ فأبو النصر الفرايب عرفو على   
الكبلـ الٍب يقتدر ّٔا اإلنساف على نصرة اآلراء كاألفعاؿ ادكدة الٍب صرح ّٔا كاضع اؼبلة كتزييف  

                                                           
 . 9ػ 7صة نشر كتوزيع القاىرة،) ب ط ت(، دار الثقاف، كبلـ كمدارسوالعلم  ،فيصل بدعوف ينظر 62
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بأنو علم يتضمن اغبجاج عن العقائد »:أما ابن خلدكف فيعرفو ،63«خالفها باألقاكيلكل من 
اىب السلف كأىل ذاإليبانية باألدلة العقلية، كالرد على اؼببتدعة اؼبنحرفْب يف االعتقاد عن م

ذا العلم يعتمد على اغبجاج العقلي إلثبات من التعريفْب السابقْب يتضح أف مفهـو ى .64«السنة
دينية نقلية، كاضعها صاحب اؼبلة )ا جٌل يف عبله(،  فهو تكذيب أقاكيل دينية بأدلة  معتقدات

 عقلية.

تناكؿ أركاف اإليباف الستة كما يتعلق دببادئ اإليباف، كاإليباف با أما موضوع علم الكبلـ فإنو ي   
ك أبو الدينية كيقوؿ يف ذلكصفاتو كأفعالو كمسألة اإليباف بالقدر كمسألة النبوة كغّبىا من العقائد 

أما علم الكبلـ فإنو باب من االعتبار يف أصوؿ الدين يدكر النظر فيو على »حياف التوحيدم:
ؿبض العقل يف التحسْب كالتقبيح، كاإلحالة كالتصحيح كاإلهباب كالتجويز كاالقتدار كالتعديل، 

بو كبْب جليل يفزع إذل كتاب ا كالتوحيد كالتكفّب ك االعتبار فيو ينقسم بْب دقيق ينفرد العقل 
كذلك بْب اؼبتحًلْب بو على مقاديرىم يف البحث كالتنقّب، كالفكر كالتحبّب، كاعبداؿ كاؼبناظرة 

 65.«كالبياف كاؼبفاضلة كالظفر بينهم باغبق سجاؿ...

 من ىذا الرأم نستشف أف علم الكبلـ اليَبؾ صغّبة كال كبّبة من كسائل اإلقناع إال أحصاىا    
 فإف دل يتحقق لو ىذا األخّب تعدل كطغى إذل التكفّب كالتظليل.

 نشأة علم الكالم وعالقتو باإلقناع.

ذكد عن دينهم اعبديد كحفظا لتعاليمو فَبصبوا الكتب كيف انربل اؼبسلموف بال  فان لقد رأينا سل     
اليونانية كغّبىا إذل العربية، كبعد حبث كسبحيص كنقد لآلراء توصلوا إذل أف االختبلؼ بْب الدين 
اإلسبلمي كبْب غّبه من ثقافات كديانات ليس اختبلفا مطلقا، كما أف االتفاؽ بينهما ليس اتفاؽ 

األرسطي مكانة بارزة يف الفكر العريب اإلسبلمي، كما يعد من أكائل مطلقا، فحتل اؼبنطق اليوناشل 
العلـو الفلسفية اليونانية الٍب ترصبت إذل اللغة العربية كحظي بقبوؿ كرضا الكثّب من الفبلسفة 

                                                           
 نفسو ،الصفحة نفسها. جعر اؼب 63
 .363ص ،2003لبناف، ، 8ط  ،بّبكت قدمة، دار الكتب العلميةاؼب ،ابن خلدكف64
 .13، ص القاىرة ،2003 ،1ط  ،مكتبة الثقافة الدينية الظاىر، علم الكبلـ عرض كنقد ،عامر النجار65
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كالفرؽ اإلسبلمية، كخباصة األشاعرة، فقد تناكلوه بالبحث كالدراسة كاستخدموه كمنهج للتفكّب يف 
كالعاـ  ،ستعملوا األفكار اؼبنطقية اؼبتعلقة باعبنس كالنوعاكاؼبسائل الدينية، فبعض اؼبشكبلت 

كالكلي كاعبزئي كاؼبقدمات كالنتائج ...اخل، كما كاكب ظهور اإلماـ أيب اغبسن األشعرم  ،كاػباص
الدراسات الكبلمية كاؼبنهج الٍب كانت تستخدمو اؼبعتزلة كتعتمد فيو على العقل  )ق324 )

ك اإللزمات كعمدكا إذل ضرب األمثاؿ كاستخبلص األحكاـ من اؼبعاشل  ،األقيسة فتستخدموا
فبا أدل إذل نشوب خبلؼ ديِب بْب اؼبعتزلة الٍب امتازت حبرية الرأم  66اؼبتضمنة قي النصوص،

كاالعتماد على العقل كعدـ التقيد بنصوص القرءاف كاغبديث فبا كاف لو األثر يف كثرة اختبلفاهتم، 
فبا  67كاعتزاؽبم األشعرية  ذم قاـ عليو مذىب الفرقةفكاف اعبداؿ كاػببلؼ يف الرأم ىو األصل ال

 فيما بعد. ة كسبعْب فرقة إسبلميةر ثبلثأدل إذل ظهو 

عتمادىم على العقل ت عن اؼبعتزلة بسبب إتقاهنم لعلم الكبلـ كابثكثّبة ىي اػببلفات الٍب ت    
شهد  لو» :قالو كاصل بن عطاء يف حكمو على طلحة كالزبّب كعلي ه اؼبسائل ماذكيكفينا من ى

كلو شهد عندم علي مع كاحد من  ،عندم علي كطلحة كالزبّب على باقة بقل دل أحكم بشهادهتم
عسكره قبلت شهادهتما، كإمبا ال أقبل شهادة رجلْب أحدنبا من عسكر علي كاآلخر من عسكر 

نْب ألف أحد الفريقْب فاسق من أىل النار كإف دل يعرؼ الفاسق منهما بعينو كاؼبتبلع ،طلحة كالزبّب
  .68«أحدنبا فاسق البعينو كاليقبل شهادهتما بفسق أحدنبا 

 .ذا القوؿ قبد أهنم ضبلوا قضية بالقياس العقلي على قضية أخرلعندما كبلل ى

 اؼبتبلعنْب أحدنبا فاسق الزكج أك الزكجة

 الفاسق التقبل شهادتو
                                                           

جتماعية، لدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالاعْب  عند مفكرم اإلسبلـ،العبلقة بْب اؼبنطق كالفقو  ،علي ؿبمدؿبمود  ينظر 66
 .10ػ  9، ص2000 ،1ط
لبناف ج  ، )ب ط ت(،لي حسن فاغور، دار اؼبعرفة بّبكتربقيق أمْب علي مهنا كع اؼبلل كالنحل، ،الفتح الشهرستاشل وأب 67
 . 59، ص1
  ،2صدر نفسو، جاؼبالفرؽ اإلسبلمية الثبلثة كسبعْب مفصلة يف كتاب اؼبلل كالنحل الشهرستاشل. 

 .84ص  ،بّبكت )ب ط ت(،اؼبشرؽ البّب نصرم نادر،  دار اؼبلل كالنحل، ربقيق ،منصور عبد القاىر 68
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 معاكية كعلي تقاتبل كاختلفا

 يف التقاتل يكوف االختبلؼ كاللعاف

 تقاتبل فبل ذبوز شهادة أحدنبا، ألف أحدنبا فاسق كال ندرم من ىو بعينو. الفريقاف= 

اؼبعتزلة تفسق الفريقْب مع علمها أف معاكية كعلي من أىل اعبنة، فقد شهدا بدر مع رسوؿ ا    
ل كبشرنبا رسوؿ ا باعبنة أكثر من مرة إال أف اؼبعتزلة أعلنت تعنتها كجحودىا كاعتمدت عل العق

العقل ميزاف صحيح كأحكامو يقينية ال كذب فيها، غّب أنك ال »:كيقوؿ يف ذلك ابن خلدكف
كراء طوره  ككل ما ،تطمع أف تزف بو أمور التوحيد كاآلخرة كحقيقة النبوة كحقائق الصفات اإلؽبية

 فإف ذلك طمعان يف ااؿ، كمثاؿ ذلك رجل رأل اؼبيزاف الذم يوزف بو الذىب فطمع أف يزف بو
غّب صادؽ لكن العقل قد يقف عنده كال يتعدل  ،اعبباؿ كىذا ال يدرؾ ألف اؼبيزاف يف أحكامو

فاؼبعتزلة ربقق ؽبا اإلقتناع آمنت بالعقل كما أدركت أف العقل قاصر عن إدراؾ الغيبيات  .69«طوره 
 ك القرءاف كالسنة أكرب من يعقلهما عاقل، مهما أكٌب من علـو الكبلـ .

 بن ؿبمد القحطاشل يف ذـ علم الكبلـ كاؼبعتزلة :  كيقوؿ عبدا 

 يىشتىًبهافً  كىلىيسى  يػىتىغايىرافً          ؿبيىمَّدو  شىرعً  كىًعلمي  الكىبلـً  ًعلمي 

 كىأىمافً  ًغرَّةن  الشىرائًعى  جىحىدكا األيكذل الفىبلًسفىةً  عىنً  الكىبلـى  آخىذكا

 اغبىّبافً  كىتىبػىلُّدً  فػىتىبػىلَّدكا        عيقوؽبًًم ًقياسً  عىلى األيمورى  ضبىىلوا

 اؽبىيمافً  الوالًوً  تىيوى  كىيىًتيوي        اؽبيدل    سيبيلى  ًبعىقًلوً  يىقيسي  كيلّّ 

 70غىدرافً  يف أىألىىواءي  بًوً  قىذىفىت    عىقًلوً  يف ؿبيىمَّدو  شىرعى  قاسى  مىن

                                                           
 .364ص ، مصدر سابق قدمة،اؼب ،ابن خلدكف 69
 .53ػ ػ 51، صالقاىرة، 1998، 1دار اغبرمْب ط القصائد نونية القحطاشل،من عيوف  ،عبد ا بن ؿبمد األندلسي 70
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األبيات الشعرية  السابقة تبْب لنا مدل اعتماد الفرؽ الكبلمية على العقل يف إثبات حقائق     
ن الفرؽ من ىذه العقبلنية ىو إتقاهنم لعلـو الكبلـ دينية كغيبية، كما هبب أف نعلم أف الذم مكَّ 

بعبارة  :مكاف يف غّبه؟  أ فجاءت خطبهم متزنة دبيزاف العقل بليغة، فهل كاف يتحقق األمر لو
كىل الغاية من اػبطاب اإلقناع أـ أنو لو غايات أخرل ىل اإلقناع يف النثر ىو كمثيلو يف الشعر ؟ 

 أخرل؟. 

 

 ـ المحاكاة وعالقتها بالتخييل الشعري.  2

يا    لشعرنا القدصل، كىذا عندما نتحدث عن أكلياتو  كمن اغبكايا اعبميلة تلك القصة الَباجدّْ
كبداية نشأتو، الٍب خفت عن اؼبفكرين كاألدباء، بل كدل ترمقها أعْب قػيرَّاء الفناجْب كالشهب، بعد 

حينما نزؿ إذل  ()أف عبثت ّٔا األياـ كالسنوف، فقيل أف أكؿ قائل لشعر ىو آدـ عليو السبلـ
 األرض.

 رىًت الببلدي، كمىن علىيها       فػىوىجوي األرًض ميغبػىرّّ قىًبٍيحي تػىغىيػٌ                     

 (71) تغٌّب كلُّ ذم لوفو كطىعمو     كقٌل بىشاشىةى الوىجوي الٌصبيحي 

كاألنبياء على  (72) ﴾كىمىا عىلَّمنىاهي اىٍلًشعرى كىمىا يػىٍنبىًغي لىوي ﴿كلكن ىذا الكبلـ فنده قوؿ ا تعاذل:     
ذا دليل على أف أنبياء ا تنزىوا عن قوؿ الشعر. ىكذا فقد ضاع نسب الشعر ملة كاحدة. كيف ى

 , كدل وبتف أحد بشرؼ الريادة، مع أنو ترىبَّ يف كنف الكبار فقربوه منهم، فكاف عزيزان يىًذؿُّ كال ييذىؿُّ
فلو ىجيَّ اؼبسك كىو أصل لكل مدح لصار جيفة. فقد كرب الشعر متفردان كمتشردا آنس كحشتو 

 لغوؿ كالعنقاء مستمد خيالو من اعبن كالسماء، كيقوؿ أبو النجم العجلي يف مثل ذلك:ا

                                                           
  ،(أكؿ من قاؿ الشعر) .20صمصدر سابق، أبو زيد القرشي، صبهرة أشعار العرب يف اعباىلية كاإلسبلـ. 
 .167ص ـ2001علي حسْب فاغور، دار الكتب العلمية، )ب ط(بّبكت لبناف رسالة الغفراف، أبو العبلء اؼبعرم،  71

 .69اآلية  القرءاف الكرصل ركاية كرش سورة يس 72



38 
 

 (73) إشلّْ ككلَّ شاعرو من البىشىٍر       شىيطانيو أينثى كشىيطاشل ذىكىرٍ 

بكى الشعر شدة الوجد كأدل الفراؽ، كشكى فرط الصبابة، كخاطب الربع كأكقف الرفيق،      
ركع التصوير جاعبلن من العربية سلم يرتقي بو إذل ثريا الكماؿ يف حكى لنا أصبل اغبكايات بأ

 مسّبة النقص كاالضمحبلؿ . 

 أ ـ مفهوم المحاكاة عند اليونان)أفالطون، أرسطو(      

ىكذا ىو الشعر فأكـر بو كاصفا كموصوفا، مطلقا أك مقيدا بتفعيبلت اػبليل الٍب ظل ىبتاؿ ّٔا ما 
شاء ا لو أف ىبتاؿ يف اػبيبلء، ىو الشعر ككفى بو خليبل، فبذاكرتو التخيلية سجل لنا ؿباكاة 

حوارل القرف  شعرية، فيها تاريخ كحضارة كأساطّب، كًجدىت قبل اؼبيبلد يف األمة اليونانية كذلك
يف نظريتو الٍب جسمها يف عادل اؼبثل، فالشجرة اؼبوجودة  الرابع قبل اؼبيبلد أم: منذ عهد أفلطوف

يف عادل الواقع أك العادل الطبيعي، إال انعكاس  للصورة اؼبوجودة يف عادل اؼبثل الٍب ىي من صنيع 
ثانية الٍب ىي بدكرىا صورة عن اإللو، فإذا رسم الفناف شجرة ثالثة فإمبا ىو نقل عن الشجرة ال

الشجرة األكذل اؼبوجودة يف العادل اآلخر، كيف ىذه اغبالة نطلق على الفناف عبارة تقليد التقليد أك 
 ؿبكاة ااكاة .

سائر قول النفس الٍب ؽبا القدرة على ؿباكاة األشياء اسوسة الٍب تبقى ؿبفوظة »كااكاة ىي:   
ات باغبواس اػبمس، كيتمثل ذلك بَبكيب اسوسات افوظة ااكية فيها، فقد كباكي اسوس

   74«.للقول األخرل

                                                           
ـ، 2000، بّبكت لبناف، 1ابن قتيبة، الشعر كالشعراء، صبع كضبط مفيد قميعة، ك أمْب الضناكم، دار الكتب العلمية، ط  73
 .368ص
  أفلطوفplaton : ؽ. ـ من أحفاد كودركس آخر 427أعظم فيلسوؼ يف العصور القديبة، كردبا يف كل العصور، كلد كبو

ملوؾ أثينا، مدرستو األكاديبية استمرت تسعة قركف من بعد كفاتو. راجع موسوعة أعبلـ الفبلسفة ؿبمد أضبد منصور، دار أسامة 
 .64ػ 61ـ، ص ص  2001، 1عماف ط

 .   774، ص 1988، لبناف، 1جابر جهايبي، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة بّبكت ط 74
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كربليل ىذه النظرية ىي أف ااكاة صورة شخصية رباكي الشخص الذم تصوره، بتتبع تفاصيل    
كجهو بدقة، فأىم شيء يف الفن ىو اؼبشأّة، كىو أقل مراتب ااكاة ٍب يليها ؿباكاة اعبوىر 

كالعمل الفِب يكوف يف أعلى سبامو عندما يكوف أقرب شبها إذل  75عبلىا ؿباكاة اؼبثل األعلى.كأ
 اغبياة.

كؿباكاة أفبلطوف أخذت حيزان مهما من الدراسات كىذا يف مقارنتو الشهّبة الٍب أجراىا بْب     
 التاريخ كالشعر، كحدد مواطن االتفاؽ كاالختبلؼ، بْب الكتابتْب.   

إف مهمة الشاعر اغبقيقية، ليست يف ركاية األمور، كما كقعت فعبل، بل ركاية »أفبلطوف:يقوؿ     
األمور ما يبكن أف يقع إما حبسب االحتماالت أك حبسب الضركرة، فاؼبؤرخ كالشاعر ال ىبتلفاف 
إال يف كوف أحدنبا يركم األحداث شعران كاآلخر يركيها نثران، )...( كإمبا يتمايزاف من حيث كوف 
أحدنبا يركم األحداث الٍب كقعت فعبل، بينما اآلخر يركم األحداث الٍب يبكن أف تقع، كؽبذا  

 .76«كاف الشعر أكفر حظان من الفلسفة، كأظبى مقامان من التاريخ

فالشعر يف نظرية اؼبثل ال وبتكم إذل العقل كال إذل الواقع، فالشاعر ىو صانع حكايات      
ور اليقينية يف حديثو عن الواقع، بل يؤسس كاقع من افَباضو كأساطّب كقصص، ال يهتم باألم

 كالشاعر ىو الكاىن الذم يتمثل األمور الٍب تقع يف اؼبستقبل،كىذا حسب نظرية اؼبثل ألفبلطوف.     

أما ااكاة عند أرسطو ليست نظرية اؼبثل عند أفبلطوف، بل ىي ؿباكاة جوىر األشياء الٍب     
ر "اإلنساف" أك "الشجرة"، كىذا عن طريق تصوير موضوع جزئي من تستطيع أف تكتشف جوى

    77ىذا النوع، ألف عمل الفناف عمل خلق إذل حد يفوؽ بكثّب من أف يكوف ؾبرد نسج للواقع.

إف أرسطو رفع من قيمة الشعر كالشعراء، كىذا من خبلؿ نظرية ااكاة الٍب أعلت الشعر ؼبا     
اعر ىو ربُّ الوىم، دبا يبلكو من قدرة تصويرية، كىكذا عاشت نظرية فيو من طاقات خيالية، فالش

                                                           
 160، ص 2007، 1ينظر جّبـك ستوتليز، النقد الفِب دراسة صبالية كفلسفية، ترصبة فؤاد زكريا، دار الوفاء اإلسكندرية، ط 75

    . 
 . 26،ص1953أرسطو طاليس، فن الشعر، ترصبة عبد الرضباف بدكم، مكتبة النهضة اؼبصرية،)ب ط( 76
 .178سفية، مرجع سابق، صينظر جّبـك ستوتليز، النقد الفِب دراسة صبالية كفل 77
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ااكاة يف الفلسفة اليونانية من خبلؿ نظرية اؼبثل ألفبلطوف إذ ىي ؿباكاة ؼبا يوجد يف عادل اؼبثل، 
كيف من جعل الفن أساس ااكاة كال يقـو إال بو. كالفرؽ اعبوىرم بْب ااكتْب، أف أرسطو حبث 

ااكاة فارتقى ّٔا من مرتبة التقليد األصم للطبيعة، إذل مرتبة اإلبداع اغبي، فجعل  عن جوىر
الشعر أفضل تعبّبان عن مكونات الطبيعة اإلنسانية. كعلَّة الفارؽ أف أفبلطوف جعل الشعر عدك 
الفلسفة كطرد الشعراء من صبهوريتو الفاضلة، بينما أرسطو عظم الشعر كجعلو أكفر حظان من 

 78سفة كأظبى مقامان من التاريخ.الفل

 ـ المحاكاة عند الفالسفة المسلمين. 2

ال غرابة إذان يف أف العرب تأثركا بأفكار أرسطو فَبصبوىا إذل العربية، كقد استوعبوا مفهـو        
ااكاة عند أفبلطوف أيضان، الذم كاف أقرب إذل طبيعة الشعر العريب، لداللة معناىا على اؼبشأّة 

. كىيئًتوً  ًفٍعًلوً  مثل فعلتى  إذا تيوي،كحاكىيٍ  ًفٍعلىوي  حىكىٍيتي يف الفعل كردبا اؼبماثلة، كقد جاء يف "الصحاح" 
يحىاكاةي 

. كلعل ىذا التفسّب مرده لبلستعماؿ 79الشمسى كوباكيها وبىٍكي فبلف: يقاؿ. اؼبشابػىهىةي : كاؼب
 اؼبفرط للمجاز يف الشعر العريب. 

يفسرىا  أما ااكاة عند الفبلسفة اؼبسلمْب فقد جاءت بتفاسّب ـبتلفة، فنجد مثبلن ابن سينا    
يف كتاب "الشفاء" ضمن شرحو لكتاب "فن الشعر"، على أهنا ضرب من التخييل كيقوؿ يف 

الشعر من صبلة ما ىبيل كوبكي أشياء ثبلثة، باللحن الذم يتنغم بو، فإف اللحن يؤثر يف »ذلك:
النفس تأثّبان ال يرتاب بو، كلكل غرض غبن يليق بو حسب جزالتو، كبذلك التأثّب تصّب النفس 
ؿباكية يف نفسها غبزف أك غضب أك غّب ذلك،)...( كقد تكوف أقاكيل منثورة ـبيلة كقد تكوف 

                                                           
 .58ـ، ص1996ينظر عصاـ قصبحي، أصوؿ النقد العريب القدصل، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، )ب ط(، 78
 . 2317، ص6جـ سابق، ، إظباعيل بن ضباد اعبوىرم، تاج اللغة كصحاح العربية 79
  تنقسم حياتو إذل مرحلتْب: مرحلة اإلنتاج العلمي ، اإلظباعيليةىو أبو اغبسن عبد ا اؼبلقب بالشيخ الرئيس، قيل البرط يف

كفيها حفظ القرآف كتعلم العلـو الدينية، كعلم النجـو كعمره ال يتجاكز العاشرة، ٍب درس اؼبنطق كالرياضيات كالطبيعيات، كعلـو 
ر الفلسفي يف اإلسبلـ، دار بعد الطبيعة كغّبىا، كبّب األطباء كىو دل يبلغ السادسة عشر، راجع ؿبمد أبو زياف، تاريخ الفك ما

 .    274، ص1990اؼبعارؼ)ب ط(،
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فكما يبدك   80.«أكزاف غّب ـبيلة، ألهنا ساذجة ببل قوؿ، فالشعر دبا هبتمع فيو من قوؿ ـبيل ككزف
أف ابن سينا يفسر ؿباكاة أرسطو على أهنا ضرب من التخييل، الذم ىو مبلؾ ذلك كلو، كليس 

لتخييل يف كل الشعر، فقد يكوف شعران موزكنان لكنو غّب ـبيل فبل تستسيغو األظباع، كيف النقيض ا
اآلخر يكوف الكبلـ نثران ـبيبلن فهو أقرب للنفس فيما وبدثو من أثر انفعارل. كالتخييل عند ابن 

اؼبوسيقية.  سينا يف اللحن الشعرم الذم يطرب النفوس كيهزىزىا بفعل سبوجاتو اإليقاعية كنربتو 
 كما أف األغباف تتعدد باختبلؼ األغراض الشعرية، فاؼبوقف العزائي يصاحبو غبن شعر مأسوم.

إذل جانب قضية التخييل الشعرم الٍب ارتبطت أساسا بإنشاد الشعر كتطريبو، فإف ابن سينا      
لشيء بغّبه كإذا كانت ؿباكاة ا»يعاجل قضية الصدؽ كالكذب الشعرم كعبلقتو بالتخييل فيقوؿ: 

ربرؾ النفس كىو كاذب فبل عجب أف تكوف صفة الشيء على ما ىو عليو، ربرؾ النفس كىو 
صادؽ بل ذلك أكجب، لكن الناس أطوع للتخييل منهم للتصديق، ككثّبان منهم إذا ظبع 

 .                          81«التصديقات استكرىها كىرب منها

ر الكذب فهو زينة الشعرم كّٔوه الذم يأسر اؼبتلقي كيبتعو، يبدك أف ابن سينا قد أباح للشاع    
 فأعذب الشعر أكذبو كليس أصدقو كما قاؿ طرفة يف بيتو اؼبشهور: }البسيط{

قا أىنشىدتىوي  ًإذا ييقاؿي  بىيته       قائًليوي  أىنتى  بىيتو  أىحسىنى  كىًإفَّ  صىدى
82 

سبق يبكن القوؿ بأف ااكاة عند ابن سينا من معانيها التشبيو كاالستعارة، كىي التصوير  فبا     
كااكاة الٍب ربدث أثر يف نفس اؼبتلقي، كالصدؽ كالكذب نبا اؼبعياراف الذم نفرؽ بو بْب الشعر 

 كالنثر، فمن كثر كذبو صح شعره.

كتاب أرسطو، حيث رأل أف األقاكيل يف تلخيصو ل أما ااكاة عند الفيلسوؼ ابن رشد    
إف الناس بالطبع قد ىبيلوف كوباكوف بعضهم »الشعرية ىي األقاكيل اؼبخيلة، فيقوؿ يف ذلك:

                                                           
 .168أرسطو طاليس، فن الشعر، مصدر سابق، ص 80
 .162أرسطو طاليس، فن الشعر، مصدر سابق، ص 81
 .  57، ص 2002، لبناف، 2طرفة ابن العبد، الديواف، شرح مهدم ؿبمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط 82
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بعض، باألفعاؿ مثل ؿباكاهتم باأللواف ، كاألشكاؿ، كاألصوات، كذلك إما بصناعة أك ملكة 
عنده أقاكيل موزكنة كاألقاكيل  توجد للمحاكْب، كذلك توجد ؽبم ااكاة باألقاكيل،)...(كالشعر

. فااكاة كالتخييل عند ابن رشد ارتبطت 83«اؼبخيلة الٍب تتكوف من أكزاف ـبتلطة فليست أشعار
بالوزف الشعرم، الذم يتأتى بالدربة أك اعببلة، كىو جوىر ااكاة، كالشعر عنده كزف كاحد، أم: 

 نظامها كتفقد جوىرىا كتأثّبىا يف اؼبتلقي.    أهنا ال يبكن للقصيدة أف ربمل أكثر من كزف فيختلط 

كىكذا فقد تعددت اؼبصطلحات الٍب تناكؿ ّٔا الفبلسفة اؼبسلموف الشعر أك ربديد ظباتو      
النوعية الٍب سبيزه عن سائر األقاكيل، فالشعر جزء من أجزاء الكبلـ يضبطو قانونو اػباص الذم ال 

اة الشعرية نظرية ثابتة منذ القرف الرابع قبل اؼبيبلد، فقوانْب يتبذؿ دبمر العصور. لذلك بقيت ااك
الشعر الكلية مشَبكة بْب األمم، تعتمد على التخييل أك ااكاة أك الوزف الشعرم فاؽبدؼ كاحد 

 ىو التأثّب يف اؼبتلقي كـباطبة العواطف كاؼبشاعر، كمداكاة األحاسيس بنغم اإليقاع الشعرم.

ة مصطلحْب يبثبلف كجهان لعملة كاحدة كىي الشعر، إال أف العملة تؤثر يف كالتخييل أك ااكا 
اؼبتلقي يف اعبهة الٍب يستحسنها، فالعمل الشعرم ىو زبيل اؼببدع، كؿباكاة من جهة ربط العمل 
األديب بالواقع، كزبييل من زاكية اؼبتلقي، فبل يبكننا كضع حدكد بينهما، كىو يدؿ أحدنبا على 

ف الذم ال خبلؼ فيو ىو أف الشعر سواء كاف ؿباكاة أك زبيل أك زبييل، فإنو عمل اآلخر.  إال أ
   84أك نشاط إبداعي، يصدر عن اؼبخيلة كال يدرؾ إال ّٔا.

من اآلراء السابقة قبد الفبلسفة يف تفسّبىم اكاة أرسطو أهنم جعلوا جوىر الشعر التخييل،     
ة إقناعية تصديقية كليست حباجة إذل التخييل، ألهنا بل ىو الفيصل بْب الشعر كالنثر، فاػبطاب

زباطب العقل كاؼبنطق، كالتخييل ضرب من الوىم كالتضليل، كـباطبة اؼبشاعر كالعواطف، كما أف 
التخييل يوجد يف الوزف الشعرم، كالنثر ليس باؼبوزكف. ىذه نظرة الفبلسفة للمحاكاة أرسطو يف 
                                                                                                                                                                      

 ـ، كتويف دبراكش، درس الفقو كالطب كالفلسفة كالرياضيات، قدَّمىو 1126رشد أبو الوليد، فيلسوؼ عريب كلد بقرطبة سنة  ابن
  . 14ػ 13ابن طفيل للخليفة اؼبوحد فأصبح طبيبو اػباص كصديقو اؼبقرب، راجع موسوعة أعبلـ الفبلسفة ؿبمد منصور، ص

 .204مصدر سابق، ص أرسطو طاليس، 83
ألفت كماؿ عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفبلسفة اؼبسلمْب)من الكندم حٌب ابن رشد(، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، )ب ينظر  84

 . 85، ص1984ط(، 
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اػباصة كطريقة كتابتها اػباصة، فهل تصلح أف تطبق ىذه النظرية  األشعار اليونانية الٍب ؽبا أكزاهنا
 على شعرنا العريب؟  أـ أف الشعر العريب يرحب بالضدين اإلقناع كالتخييل؟ 

عندما نقلب الشعر العريب باحثْب عن أىم األعبلـ الذين مزجوا أشعارىم بلغة زباطب الفكر    
ل التأثّب على اؼبتلقي بالربىاف العقلي، كدل يتخلوا كالعقل، بل كتنطلق من اؼبنطق كأساس، من أج

يف ذلك على أنغاـ أكزاهنم الشعرية، كال على صورىم التخيلية الٍب هبد فيها اؼبتلقي ركعة كدىشة 
 .               أبو العالء المعريكإثارة، ىو شاعر لقب بفيلسوؼ الشعراء كشاعر الفبلسفة، 
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 . اإلقٍاع ٔالتخٗٗن إسرتاتٗذٗٛالفضن األٔه : 

 

 

َِْٓ رَا اٌَّزُِ فِْيَِّا لَذْ أَحْشَصَ اٌشَشَفَا ..عٍُُِْ اٌْعٍَُِِْ ًَعَمًُْ اٌْعَالًِِ اِخْرٍََفَا .   

 فَاٌْعٍُُِْ لَـــــــايَ أََٔا أَحْشَصَخُ غَاَّروُ . . . ًَاٌْعَمًُْ لَــــايَ أََٔا اٌشَّحَُّْٓ تِْ عُشِفَ

. . . تأَِّّنَا اهللُ فِِْ فُــشْلَــأِــــــوِ اِذَّـصَـفَـا    فَأْفْصَحَ اٌْعٍُُِْ إفْصَاحَاً ًَلَـــايَ ٌَوُ   

. فمَثًََّ اٌْعَمًُْ سَأْطَ اٌْـعـٍِْـُِ ًَأِْصَشَفَـا .َُ سَــــِّْــذهُ .ــعٍِْـــًِ أََّْ اٌْــــفَثَاَْ ٌٍِْعَمْ   

 عبد الرمحان حممد الباقي                                                                                                                                                                                                                                 
 

 الظعس ٔاسرتاتٗذٗاتْ.يف    اإلقٍاعآلٗات  :املبخح  األٔه 
 يف الظعس ٔاسرتاتٗذٗاتْ.    املبخح الجالح : آلٗات التخٗٗن
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 توطئة : 

كلعلها  كانت السبب ، ذاإذل يومنا ى ذ اػبلق يعترب اإلقناع مشكلة أزلية كاجهت بِب البشر من   
يف جنات يتنعم دبا لذا من  بعد أف كاف لباسو التقول، الرئيسي يف كجوده على ظهر األرض

، ال يطعمها كال عليو السبلـ آدـ مت علىرّْ ؿ خالصا إال شجرة حي حبل ،طعامها كطاب من شرأّا
ة نَّ عبٍى اى  كى جي زى كى  نتى أى  نٍ كي سٍ اي  ـى دى ا آًل نَّ لٍ قػي  إذٍ كى ﴿:ل يقوؿ اغبكيم يف ذلكدكإف فعل فقد ظلم كاعت، يقرّٔا

كلكن إبليس على  85،﴾ْبى مً لً اٍ ظى لٍ اى  نى ا مً ونى كي تى فػى  ةى رى جى شى لٍ اى  هً ذً ا ىى بى رى قٍ  تػى الى ا كى مى تي ئٍ شً  ثي يٍ حى  ان دى غى ا رى هى نػٍ مً  بلى كي كى 
 ،قدر غّب يسّب من العلم فقد كاف أستاذ اؼببلئكة فلم يبقى موضع يف السموات إال كسجد فيو

 ،كاإلنساف بفطرتو يبحث عن الطاقة ،كالطْب مادة، لق من طْبكالنار طاقة كآدـ خي  ،لق من نارخي 
ستطاع إبليس بطاقتو اغبجاجية كمنطقو اؼبغالط اللذاف يعترباف اف، ألهنا مصدر من مصادر القوة

كعلم أف النفس اإلنسانية  ،كسيلة من كسائلو اإلقناعية أف يؤثر يف آدـ بعد أف درس حالتو النفسية
 دً لٍ ػٍبي اى  ةً رى جى ى شى لى عى  كى لُّ ذي أى  لٍ ىى  ـي ا آدى يى ﴿:م  قائبلعرض مغر فقدـ لو ، تواقة إذل الشيء الذم دل تنلو

كبسقوط حبة تفاح ض، فبهضمو تفاحة نزؿ اإلنساف إذل األر  86﴾ا هى نػٍ مً  بلى أكى ى فى لى بػٍ  يػى الى  كو لٍ مي كى 
كمازاؿ اإلنساف يكابد الصعود للحصوؿ ، علم أف الصعود على األرض يستحيل )اعباذبية( أيضان 

 .اغبقيقية اؼبوجودة يف عادل اؼبثلعلى التفاحة 

من اؼبوذل أف  ان طالب ،مارس فعلو على نيب ا آدـ ْبأما إبليس فقد أثبت أنو داىية اإلقناع ح    
 اؿى قى  وفى ثي عى بػٍ يػي  ـً وٍ  يػى ذلى  إً شلّْ رٍ ظً نٍ أى  فى يبّْ رى  اؿى قى ﴿يبده بنعم أخرل كي يبارس عملية اإلقناع على بِب البشر 

 مٍ هي ينػى وى غٍ أى  الى كى  ضً الرٍ  اى يف  مٍ ؽبىي  نَّ نى يػى زى  ألي ًِب تى يػٍ غوى ا أى دبى  بّْ رى  اؿى قى  وـً لي عٍ مى لٍ اى  تً قٍ وى لٍ اى  ـً وٍ  يػى ذلى إً  ينى رً نظى مي لٍ اى  نى مً  كى نَّ إً فى 
ؿ اؼبوذل أأنو يبتلك اغبجة كاؼبنطق فقد س تمرة أخرل يثب 87﴾ْبى صً لى خٍ مي لٍ اى  مٍ هي نػٍ مً  ؾى ادى بى عً  الَّ إً  ْبى عً صٍبى أى 

كلكن اؼبوذل ال يستجيب لو بل يؤخره إذل يـو ىو يف علمو  ،ينظره إذل يـو يبعثوفعز كجل أف 
ح بو ر أما منطقو اؼبغالط فيص، كيعلن يف اآلية الكريبة تلبيسو حبيث ال يَبؾ طريق إال أتاىا ،كحده

                                                           
 .35اآلية  ،سورة البقرة 85
 .120اآلية  ،سورة طو 86
 .40اآلية  ،سورة اغبجر 87
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 مٍ كي تي دٍ عى كى كى  قً غبٍى اى  دى عٍ كى  مٍ كي دى عى كى  ى اى  فَّ إً  ري مٍ ألى اى  يَّ ضى ا قي مَّ لى  افي طى يٍ شى لٍ اى  اؿى قى كى ﴿:قائبلن موقف أخر يف 
ى رل  مٍ بتي جى تى اسٍ فى  مٍ كي وتي عى دى  فٍ أى  الَّ إً  افو طى لٍ سي  نٍ مً  مٍ كي يٍ لى  عى رل  افى ا كى مى كى   مٍ كي تي فٍ لى خٍ أى فى  وا ومي لي كى  وفً ومي لي تػى   فبلى
 مٍ ؽبىي  ْبى مً لً اى ظى لٍ اى  فَّ إً  لٍ بٍ قػى  نٍ  مً وشلّْ مي تي ركشٍ ا أى دبى  تي رٍ فى كى   شلّْى إً  يَّ خً رً صٍ دبي  مٍ تي نػٍ أى  ماى كى  مٍ كي خً رً صٍ ا دبي نى ا أى مى  مٍ كي سى في نػٍ أى 
 88.﴾ يمه لً اى  ابه ذى عى 

 ،كاالنتصار ،كاػبيبة ،كاغبزف ،كاؼبكر ،خطبة بليغة كفصاحة لعينة إبليسيو فريدة فيها القهر     
هل اإلقناع يتحقق دبا يبتلكو اؼبرء من ف ،مغالط صريح كمقنع شيطاشل خطاب كاالعَباؼ، ،كالشفقة

 ؟بياف حجة كبرىاف أك دبا يبتلكو من فصاحة كببلغة

 

 

 

                                                           
 .24اآلية  ،إبراىيمسورة  88
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 آلٗات اإلقٍاع يف الظعس ٔإسرتاتٗذٗاتْ. : املبخح األٔه

 

 ـ البالغٛ الظعسٖٛ يف ٔعالقتّا باإلقٍاع.

 ـ  ٌظسٚ الٍكاد حٕه اإلقٍاع يف الظعس.

 ـ زٔافد احلذاج يف حتكٗل اإلقٍاع

 ـ اسرتاتٗذٗٛ احلذاج يف حتكٗل اإلقٍاع
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 آليات اإلقناع في الشعر وإستراتيجياتو المبحث األول:

حٌب أف مفهومو يف بداية  ،رالشع اتلقد رأينا عند الولوج يف ىذا البحث كيف كانت بداي   
فبل ندرم أكاف الشاعر العريب ذا علم  ،رتبط باعبن كالقول اػبفية اؼبوجودة يف العادل اآلخرااألمر 

أـ أنو كاف يبتغي أف يصنع لنفسو ؾبد كلو من خياؿ على حساب  ،بتلك األساطّب اليونانية
كإف يكن ىذا أك ذاؾ لن ينقص من  ،أنغامو على عواطفنا كمشاعرناب زلَب كي ،أفكارنا كمعتقداتنا

 فتلك ىي لغة الشعر بل كذلك تعريفو أيضان. ،مكانة الشاعر كال الشعر قدر إصبع

 :عن الشعر، ( ـ 862ق|200) وضوعنا ىذا مقالة اعباحظ كمن تعاريف القدماء  الٍب زبدمنا يف م   
ا الشأفي يف إقامًة  ؼبعاشل مطركحةه يف الطريق يعرفها العجميُّ كالعريبُّ،كالبدكمُّ ا» كالقرىكم، كاؼبدشٌل، كإمبَّ

الوزف، كزبّبُّ اللفظ، كسهولة اؼبخرج، ككثرة اؼباء، كيف صحَّة الطبع كجىودىة السَّبك، فإمبا الشعر 
صناعةه، كضىٍرب من النَّسج، كجنسه من التَّصوير، كقد قيل للخىليًل بًن أضبد: ما لكى ال تقوؿي 

 .89«ال أرضاه، كالذم أٍرضاه ال هبيئِب الشّْعر؟ قاؿ الذم هبيئيِب

شامل أما القدماء ال شعرمال تعريفال ذاؽب لقد شغل اعباحظ النقاد القدماء كادثْب بصياغتو  
تراه كيف أسقط أمر اؼبعاشل، كأىب أف »:الذم قاؿ( ـ 1078ق|471 )القاىر اعبرجاشل نذكر منهم عبد

أنا أزعم أف صاحب ىذين البيتْب ال يقوؿ ا ٍب قالو  ،هبب ؽبا فضل، فقاؿ كىي مطركحة يف الطريق
شعران أبدان فأعلمك أف فضل الشعر بلفظو ال دبعناه، كأنو إذا عدـ اغبسن يف لفظو كنظمو دل 

ما نراه جليان أف الغاية الشعرية ال تتجلى يف اؼبعُب مثل  90.«يستحق ىذا االسم باغبقيقة ...إخل 
كركعة التصوير، أما األدباء ادثْب فلهم تفسّبا  لفظال انتقاء ف صباؿ الشعر يفإبل ، نظّبه النثر

الذم رأل أف اعباحظ يف ربديده ؼبفهـو  ،آخر كنذكر منهم مقالة الدكتور عبد اؼبلك مرتاض
الوزف الذم  أسس منها يقـو على كالشعر  ،الشعر يقضي إذل إفراز اعبماؿ الفِب الذم يأسر اؼبتلقي

ِب، ال اؼبيزاف العركضي اؼبيكانيكي، كزبّب اللفظ، ىو انتقاء اللغة اؼبنسوج كاف يقصد بو اؼبيزاف الف

                                                           
عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب  ربقيق نقبلن عن اعباحظ البياف كالتبيْب، دالئل اإلعجاز يف اؼبعاشل، ،عبد القاىر اعبرجاشل 89

 .169، صلبناف، 1،2001ط ،العلمية بّبكت
 ينظر اؼبصدر نفسو، الصفحة نفسها.90
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ّٔا الشعر حبيث زبتلف اختبلفا حتميا عن لغة النثر، فتؤثر يف اؼبتلقي فتبعث فيو الشعور باعبماؿ 
الفِب الذم يكتسح ركحو كنفسو، كسهولة اؼبخرج دل يشَبطها ناقد عريب يف اللغة الشعرية قبل 

لعلو كاف يقصد ّٔا عدـ اؼبغاالة يف اصطناع اللغة الغريبة يف الشعر، كاأللفاظ اؼبتقعرة الٍب اعباحظ ك 
إذل األفهاـ،  فتظل مستغلقة يف األذىاف ككاف ىذا لديهم مذمومان  ا األشداؽ كال تنفذسبلئ ّٔ

فمرتاض يرل أف اعباحظ سبقو إليها ابن سبلـ اعبمحي يف طبقات  ،عن صناعة الشعر معيبان، أما
كل منهما يرمي إذل أف الشعر ال يتهيأ لصاحبو إال بشركط من اؼبعرفة،  كاف  ف  كإفحوؿ الشعراء، 

فمنها ما يكوف موىبة كمنها ما يكوف فبارسة كاكتسابا، كالشعر ضرب من النسج أم أنو صناعة 
كوف نساجان إذا دل يتلق تعليما عمليان دقيقان، أما كوف الشعر جنس فليس كل كاحد قادر على أف ي

من التصوير فّبل أف اعباحظ من القبلئل الذين تفطنوا إذل اشَباط التصوير ألف بو يتفاكت بو 
               91الشعر كالشعر اآلخر، كبفضل ركعتو كجودتو، أك رداءتو كعدمو تتمايز مقادير الشعرية فيو.

اختلفت كجهات النقاد كاألدباء إال أف صبالية الشعر يف  تصويره حٌب كإف خرج عن  فمهما    
يق اللذة كاؼبتعة كالدىشة قاألصل كاكبرؼ عما ىو قياسي أك متعارؼ عليو فغاية الشعر رب

كال وبقق الشعر اإلقناع  للمتلقي، فليست لغة الشعر برىانية أك تعليلية بل ىي لغة ؾبازية إنزياحية،
 بببلغٍب التعبّب ك التأثّب . إالَّ 

 وعالقتها باإلقناع.ــ البالغة الشعرية  1

ين أفردكا ؽبا باب خاص يف  ذما أكثرىا تعاريف الببلغة يف أمهات الكتب العربية، كمن ال   
حيث يعرؼ  ،كتبهم، بل كجعلوىا مفتتحا لكبلمهم ىو أبو ىبلؿ العسكرم يف كتابو الصناعتْب

 يف كاؼببالغة .منتهاه الشيء غّبم، كمبلغ كبٌلغتها إليها انتهيت إذا الغاية بلغت»:الببلغة بقولو
 فيفهمو، قلب السامع إذل اؼبعُب تنهى ألهنا ببلغة الببلغة فسٌميت غايتو، إذل االنتهاء الشيء
 الدنيا: كيقاؿ. الببلغ أيضان  كىي فوقها، ما إذل بك فتنتهي ّٔا، تتبٌلغ ألنك بلغة البلغة كظبٌيت

                                                           
 .27 ػػ 24 ص ، ص2009، 1طدار القدس العريب، قضايا الشعريات، عبد اؼبلك مرتاض، ينظر  91
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" للٌناس ببلغه  ىذا: "عز كجل ا قوؿ يف التبليغ،: أيضان  كالببلغ اآلخرة، إذل تؤٌديك ألهنا ببلغ،
  92. «بليغان  صار إذا ببلغة، الرجلي  بلغ: كيقاؿ. تبليغ أم

 فالببلغة دل ىبتص ّٔا الشعر دكف النثر كإف كانت الببلغة الشعرية ؽباٌ أثر يف النفس اؼبتلقي ؼبا    
 البحَبم الببلغة يف ذاليتو شعريان من البحر اػبفيف . كيعرؼ .الدىشة كاؼبتعة كاعبماؿربققو من 

ـي  أىنَّوي  ًإمريؤه  شىكَّ           اػم البىبلغىةً  ًمنى  ًنظاـو  يف  مىريدً  ًنظا

 اعبىديدً  الرىبيعً  رىكنىقو  يف ًحكي        الضا الزىىري  كىأىنَّوي  كىبىديعو 

ًرسي  حيجىجه  عدكدً  كىاعبىوىىرً  فيرادل ظو        بًأىلفا األىلىدَّ  زبي
ى
 اؼب

 كىلىبيدً  جىركىؿو  ًشعرى  ىىجَّنىت       القىوايف فىصَّلىتها لىو كىمىعافو 

 التىعقيدً  ظيلمىةى  كىذبىىنَّبى        ًاخًتياران  الكىبلـو  ميستىعمىلى  حيزفى 

رادً  غايىةى  بًوً  فى        فىأىدرىؾ القىريبى  اللىفظى  كىرىًكبى 
ي
 البىعيدً  اؼب

 93السودً  اػبيطوطً  يف ريحنى  ًإذا الصيفرً  اغبيلىلً  يف غىدىكفى  كىالعىذارل

مرة أخر يؤكد  البحَبم على أف النظاـ الببلغي ال يتأتى إال ؼبارد من اعبن فهو ظاىرة خفية     
ما حجاجية كافق اؼبضموف الشكل كاللفظ اؼبعُب، سىهلي التلفظ بعيد اؼبرمى كالغاية، فالتعاريف ك

ماء يف ربديد ل إليو القدذا جل ما كصرأينا تكاد تتشابو سواء الشعرية منها أك النثرية، كلعل ى
أما الببلغة اغبديثة فهي كما يراىا بعض الغربيْب "فن اإلقناع " كيتحقق اإلقناع يف  اؼبصطلح.

اػبطاب بآلية اغبجاج كلو طبسة مبلمح أكالن أف يتوجو إذل اؼبستمع، ثانيان أف يعرب عنو بلغة طبيعية، 
ضركرة منطقية )تناميو( إذل ثالثان أف مسلماتو ال تعدك أف تكوف احتمالية، رابعان أف ال يفتقر تقدمو 

                                                           
 ،)ب ط ت( ،البجاكم كؿبمد أبو الفضل إبراىيمربقيق علي ؿبمد  الصناعتْب الكتابة كالشعر، ،ىبلؿ العسكرم وأب 92
 .12ص
 .326، ص1، ج(ب ط ت)شرح حنا الفاخورم، دار اعبيل بّبكت ،  ،ديوافال ،البحَبم 93
 منظرم علم الببلغة، منهم الباقبلشل، كاعبرجاشل، كالزـبشرم كالسكاكي ...كغّبىم.  
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كالببلغة اؼبعاصرة ترتبط  .94منظمة دبعُب الكلمة، خامسان ليست نتائجو )خبلصاتو( ملزمة 
شكل اغبجاج كالغاية منو،  حيث هبمع بْب(titika)تيتيكا كزميلو (paurlmean)بّبؼبافباغبجاج عند 

العقوؿ بالتصديق ؼبا يطرحو اؼبرسل أك العمل على زيادة اإلذعاف ىو  إذعاف»:أف فهما ينصاف على
الغاية من كل حجاج، فأقبح حجة ىي تلك الٍب تنجح يف تقوية حدة اإلذعاف عند من يسمعها 

كمن . 95«كبطريقة تدفعو إذل اؼببادرة سواء باإلقداـ على العمل أك بالعمل يف اغبظة اؼببلئمة
رل اإلقناع مكانتو، بأف جعل منو لب العملية اغبجاجية، كما اعتربه اؼببلحظ أف ىذا التعريف يو 

أثرا مستقبليا يتحقق بعد التلفظ باػبطاب لينتج عنو القرار دبمارسة عمل معْب أك ازباذ موقف ما 
يف الببلغة  96سواء باإلقداـ أك اإلحجاـ، كّٔذا دكر اغبجاج يقف عند ىدؼ ربقيق اإلقناع

قدصل الببلغة كحديثها ىو كوف اغبجة مرتبطة عند معظم الدارسْب ػػ اؼبعاصرة، كالفارؽ بْب 
)الشعر على كجو بالبياف  باللوغس ػػ )العقل الربىاشل اػبالص(بينما الببلغة العربية مرتبطة

اػبصوص(، كىذا يعِب أف الثقافة غّب العربية بنيت على العقل كالربىاف، بينما الثقافة العربية بنيت 
از، كىي ميزة رائدة، كليس عيبان أك مثلبة، كما أف قياـ الثقافات األخرل ػػ كخاصة على البياف كآّ

 .97اليونانية ػػ على العقل الربىاشل ال يعد مفخرة كتأؽبا

 ـ نظرة النقاد حول اإلقناع في الشعر. 2

ألنو ال يهدؼ  كال قياسان  ا اؼبقاـ فالشعر عندىم ليس حجاجان ذرأم خاص يف ى للنقاد القدماء    
ق 392 )لك أبو اغبسن اعبرجاشلذإذل اإلقناع ألف بّبقو كصبالو يف ـباطبة الوجداف كاؼبشاعر يقوؿ يف 

قايسةكالشعر ال وببَّبي اذل النفوس بالنظر كااٌجة، كال وب»:ـ(1002
ي
 كإمبا ،ٌلي الصدكر باعًبداؿ كاؼب

كمان، كيقرٌبو منها الركنق يعًطفها عليو القبوؿ كالٌطبلكة، كال  كاغببلكة؛ كقد يكوف الشيء متقىنان ؿبي

                                                           
 .458، ص2004، 1ط ،دار الكتاب اعبديد ات اػبطاب مقاربة لغوية تداكلية،سَباتيجيا ،عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم 94
95
 .كالصفحة نفسها ينظر اؼبرجع نفسو 

 . 457ينظر اؼبرجع نفسو ص  96
 .239ص ،2005، 4ؾبلة اآلداب كاللغات، جامعة اعبزائر، العدد الببلغة العربية كآلية اغبجة، ،بلقاسم ضباـ 97
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يبدك أف اعبرجاشل قد   .98« يكوف حيلوان مقبوالن، كيكوف جيدان كثيقان، كإف دل يكن لطيفان رشيقان 
أحالنا إذل ظاىرة خطّبة كىي أف الشعر العزيز يف النفوس ليس من كاف بديع الَبتيب كال فريد 

للعقوؿ بل ىو حكر على العواطف حٌب كإف كاف  النظم كال داحض اغبجة، فالشعر ليس
، كليس اعبرجاشل بدعا يف ىذا األمر فقد جاء من بعده من فصل القوؿ يف مقالتو غليظان  مستوحشان 

( ـ1037ػػ 980ق ػ428ػ 370) كأكمأ إذل الفرؽ بْب لغة اػبطابة كالشعر كىو الفيلسوؼ الرئيس ابن سينا 

للشعراء كحدىم دكف اػبطباء كللغة الشعرية دكف لغة اػبركج عن األصل منسوب :«حيث يقوؿ
اػبطابة، كاالخَباع يف اللغة مباح للشاعر كؿبظور على اػبطيب، كاستخداـ االستعارات كاغبرص 
على استخدامها يكوف من قبل الشعراء ال اػبطباء، كاستخداـ اغبيل اللفظية كاؼبعنوية ىبص لغة 

 . 99«ريةالشعر كحدىا حٌب أهنا تصبح صياغات شع

فهما ليس سواء، فقد  ،غة النثر كالشعركيف فصل ابن سينا بْب ل  فبا  سبق يبدك لنا جليان    
، فالشاعر يف حببوحة لغويو فبل حجة تلزمو كال قيود عقلية تضبطو أجازكا للشاعر ماال هبوز للناثر

كاف استحسن   اف»:ذلك الفيلسوؼ الرئيس عن الشعرفالببلغة الشعرية ليست كمثيليها يقوؿ يف 
يف زمانو فإمبا استحسن يف الببلغة من حيث ىي ببلغة يراد ّٔا التعجيب ال من حيث ىي خطابة 

 . 100«يراد ّٔا ايقاع التصديق للجمهور

ذا القوؿ يتبْب لنا كيف تعامل ابن سينا مع الشعر، فكذَّبو كىو يريد لو الرفعة من خبلؿ ى   
ب الشعر أكذبو، كالببلغة الشعرية ىي إثارة الدىشة ذفالشعر ال يتحرل الصدؽ ألف أع كالعلو،

كاالنبهار، كىي ميسم الشعر إف زببله فقد شاعريتو كصار نظم من الكبلـ، كما أف ابن سينا يتهم 
النثر أك اػبطابة الٍب تستعمل اللغة الشعرية من استعارة كؾباز على أهنا لغة خداع كغش كيقوؿ يف 

اػبطابة ليست على أهنا أصل بل أهنا غش ينتفع بو يف تركيج كليعلم أف االستعارة يف »ذلك: 

                                                           
 (ب ط ت)أبو اغبسن اعبرجاشل، الوساطة بْب اؼبتنيب كخصومو، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم كعلي ؿبمد البجاكم،  98
 .100ص
  ربقيق  ، . نقبل عن كتاب اػبطابة199صمرجع سابق،  ،سلمْبنظرية الشعر عند الفبلسفة اؼب ،ألفت كماؿ عبد العزيز 99

 . 211ػ  210ـ ص  1971غريناشي دار اؼبشرؽ بّبكت 
 . 211ػ  210ص ص ،مرجع سابق ،سلمْبنظرية الشعر عند الفبلسفة اؼب ،ألفت كماؿ عبد العزيزينظر  100
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الشيء على من ينخدع كينغش، كيؤكد عليو اإلقناع الضعيف بالتخييل كما تغش األطعمة ك 
 .101«عملها فّبكج أهنا طيبة يف نفسها األشربة بأف ىبلط معها شيء غّبىا لتطيب بو أك لتعمل

 ان إف ما يقصده ابن سينا أف اػبطب الٍب تلقى هبب أف تتجسد فيها جودة العبارة كالسبك بعيد   
عن اللغة الغريبة كالصور الٍب زبلقها لنا االستعارة كوبققها آّاز، فهدؼ النثر اإلقناع كىدؼ 

دؼ إذل الشعر اؼبتعة ك التعجيب، كمن الذين نظركا إذل أف الشعر يتعارض كاغبجاج ألنو ال يه
يف  الذم ًب تلخيصو صاحب كتاب استعماؿ اغبجج،  (s.toulmin)اإلقناع  العادل األمريكي توؼبْب

توؼبْب على ىذه اؼبعادلة بكوف االحتجاج يتأسس كيقـو الشعر كيربىن  ≠اؼبعادلة التالية: اغبجاج 
فردية، أما اغبجاج فليس ىناؾ حجاج فردم فالشعر يقـو على الرؤية ال (la banalite) اؿعلى االبتذ

راء السابقة للجرجاشل كابن سينا كتوؼبْب نكوف قد من اآلف 102يقـو على اؼبعرفة اؼببتذلة الشائعة.
يعرؼ  عٌرجنا على رأم أديب ك فلسفي كغريب أثبت كل منهما أف ال إقناع يف الشعر،  فهو ال

يعرؼ الغوؿ كالعنقاء، كلكن ما يف  اغبجة كال اؼبنطق كال يبتغي طريقهما، ال يعرؼ العقل بقدر ما
كأف نسلم بكل ما قالو األكائل  يف قضية ما ترؾ األكؿ لآلخر شيئا،األمر ردبا هبب أف نشك 

كنقوؿ كرٌب الكعبة قد صدقوا، كعندما نشك هبب أف نكوف على حذر يف أف ال نبخس األكائل 
اب األفكار الٍب قمنا بضاعتهم فما دراستنا إال على أنقاضهم فهم عبدكا الطرؽ كىم أصح

  .من بعدنا فنكوف ربت رضبة حكمو لنا أكعلينا ننتقدىا بعد مركر الزمن،  ليأٌب جيبلن 

ف النقاد تفطنوا إذل نقيض القضية، كىي أف الشعر يهدؼ إذل اإلقناع كليس الشعر اعبديد إ      
درسوا  من الدين ريدمكتعترب الناقدة سامية الدٌ  فحسب بل طبقوىا على الشعر القدصل أيضا،

الشعر القدصل دبناىج حديثة أك من زكايا جديدة باحثة عن أىم التقنيات الٍب يعتمدىا الشاعر 
ليحتج لرأم أك ليدحض فكرة ؿباكال إقناع القارئ دبا يبسطو أك ضبلو على اإلذعاف ؼبا يعرضو، 

ث أف القدماء دل األفكار النقدية القديبة كعرضها على االصطبلح اللغوم حبيمنطلقة من عرض 
                                                           

ك.ـ . غريناشي دار اؼبشرؽ بّبكت  ،ن كتاب اػبطابة ربقيق ج  النقادنقبل عن اػبطابة نقبل ع .200ص نفسو رجع اؼب 101
 . 203ص ،ـ 1971

نقبل عن   .36ص لبناف،، 2010، 1ط، كتّب مؤسسة الرحاب اغبديثة ب اػبطاب كاغبجاج، ،ينظر أبو بكر العزاكم 102
toulmin: the use of arguments, cambridge, 1958 s. 
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إف رفض الكثّبين من القدامى اغبجاج يف الشعر »يفرقوا بْب اعبدؿ كاغبجاج فتقوؿ يف ذلك:
ستدالؿ ألمر بديهي يف نظرنا إف اعتربنا عر على اعبدؿ كااٌجة كضركب االكاستبعادىم قياـ الش

اج" ك مفهـو اغبجاج عندىم كـبتلف اؼبعاشل الٍب كانوا هبركف عليها مصطلحي "اغبج
أف الناقدة  فكما يبدك جليان  .103«"اعبدؿ"،)... ( فاغبجاج عند القدماء يباىي اعبدؿ كيعادلو

تنطلق من فكرة مفادىا أف القدماء دل يعرفوا اإلقناع ألهنم دل يتوصلوا إذل ضبط مفهومو كماىيتو 
جاج ىو قناعي من اػبطاب، فإف اغبذ كاف اعبدؿ يبثل القسم اإلفإ ،فاغبجاج أمشل من اعبدؿ

كما أف الناقدة ذبعل من الشاعر رائد أك كاىنا يقود . 104جوىر اػبطابة باعتبارىا فن اإلقناع
اعبماىّب كيوجهها ألنو يرل ماال ترل كيشعر دبا ال تشعر، كأىم  شيء توصلت إليو الناقدة أف 

غوم اغبجاج الشعرم ال يقتصر على االستدالؿ العقلي بل يتجاكز ذلك ليشمل على اغبجاج الل
التأثّب الذم وبدثو اغبجاج يبر »الذم يعترب أىم كسيلة يف التأثّب على اؼبتلقي كإقناعو يقوؿ أكلّباف:

، «عرب اللغة اؼبكتوبة أك اؼبنطوقة كىذا ما يبيزه عن كل حركات اغبدث الٍب تتخذ أشكاال عدة
ى نظرية اغبجاج كمن أجل إثبات أف اللغة حجة منطقية برىانية استداللية اعتمدت الباحثة عل105

يف اللغة، كىذه النظرية تتعارض مع كثّب من النظريات كالتصورات اغبجاجية القديبة أم الببلغة 
الكبلسيكية  كالببلغة اغبديثة أيضا كما تقوؿ الناقدة أف ىذه النظرية كاضع أسسها اللغوم 

كبإمكانات اللغات الطبيعية كىي نظرية لسانية هتتم بالوسائل اللغوية (dikouer)الفرنسي ديكور، 
يبتلكها اؼبتكلم كيستغلها بقصد التأثّب، أما عمود النظرية الٍب ترتكز عليو ىو أف الوظيفة الٍب 

األساسية للغة ىي اغبجاج، كاؼبكوف اغبجاجي يف اؼبعُب ىو األساس ك اؼبكوف اإلخبارم ثانوم،  
 106ض التداكليات اؼبندؾبة.كما تنص بعدـ فصل الدالليات كالتداكليات كالدعوة إذل فر 

 روافد الحجاج في تحقيق اإلقناع الشعري.ـ  3

                                                           
عادل الكتب  ،وأساليب ك ، بنيتو(من اعباىلية إذل القرف الثاشل للهجرة) ،اغبجاج يف الشعر العريب القدصل ،سامية الدريدم 103

 .53ػ  52، ص األردف ،2008، 1، طاغبديث إربد
 . 54ص اؼبرجع نفسو،  104
 .20ص، 1993نقبل عن بيار أكيبلف، اغبجاج،  اؼبطبوعات اعبامعية بفرنسا  .اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها ينظر 105
 . 56ػ  55ص  ،اؼبرجع نفسو ينظر 106
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فاغبجاج ال يعِب حشد اغبجج كربط مفاصل الكبلـ كتعليق بعضو بالبعض اآلخر فحسب      
بل يعِب كذالك صبلة من االختبارات األخرل على  مستول اؼبعجم كالَبكيب كأزمنة األفعاؿ كصيغ 

اختبارات تراعي غاية اػبطاب كتستجيب لعبلقة  (...)ادر التصوير الكلمات كأنواع الصور كمص
 :ها كاآلٌبكيكوف ضبط 107الشاعر باؼبتلقي كتبلئم كضع اؼبتلقي كمقتضيات اؼبقاـ 

 ػػ مراعاة اؼبقاـ كمقتضيات اغباؿ . أ

للمتكلم أف يعرؼ أقدار اؼبعاشل كيوازف بينها كبْب أقدار اؼبستمعْب  ينبغي»:ؿبمد العمرم يقوؿ 
كبْب أقدار اغباالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كبلما، كلكل حالة من ذلك مقاما حٌب يقسم 
أقدار الكبلـ على أقدار اؼبعاشل، كيقسم أقدار اؼبعاشل على أقدار اؼبقامات، كأقدار اؼبستمعْب على 

  108.«أقدار تلك اغباالت

لكل مقاـ )كمقتضى اغباؿ من العناصر اؼبهمة يف الشعر فقد قالت العرب قديبا قي اؼبقاـ  فاؼبقاـ 
ىو الشعر، فالشاعر يكتب قصيدتو  ناما يهمُّ  ( كيف مقتضى اغباؿ )لكل حادث حديث(مقاؿ

حسب الوقائع فهو لساف عصره كتلك بيئتو، كقد يعدؿ الشاعر عن رأم أك فكرة أك قضية من 
 ،لكذأجل رضا ىيئة عليا كحاكم أك ملك ... ألف اؼبقاـ ال يسمح لو بتعاطي أفكاره كمثاؿ 

التقاليد دل يعرؼ الديار ذم ثار على القيم كبدؿ األصوؿ كحاد عن الشاعر العباسي أبو نواس ال
 بقدر ما عرؼ اغبانوت كالكأس كره الوقوؼ فتهكم قائبلن:

جىلىس كافى  لىو ضىرَّ  ما كاًقفان        دىرىس رىسمو  عىلى يىبكي ًلمىن قيل
109 

 كقاؿ أخرل :

جًبىركىؿً  عىفىوفى  أىطبلالن  كىيىنديبي        مىنزًؿو  رىسمً  عىلى يىبكي مىن جينَّ  لىقىد
110 

                                                           
 . 88صينظر اؼبرجع نفسو،  107
 2002، 2ط، ، أفريقيا الشركؽ(نظرم كتطبيقي لدراسات اػبطابة العربيةمدخل )ببلغة اػبطاب اإلقناعي  ،ؿبمد العمرم 108

 . 33ػ  32ص ، اؼبغرب
 .305ص ،لبناف ،ب العلمية، بّبكت، )ب ط ت(علي فاغور، دار الكت، شرح ديوافال ،نواس وأب 109



56 
 

كأف يكوف أماـ    ،أنو إف كاف اؼبقاـ مقاـ مدح أف الشاعر عاؼ الوقوؼ حٌب ؾبو، إالَّ فكما يبدك 
فإف ابن ىانئ يبكي الديار كاآلثار كيقف على ما كقف عليو الشعراء من رسم داثر عايف  مىلك

 ذلك قولو :نزكؿ عند رغبة مادحو، كمثاؿ 

 111زيغبً  أىيب بًئرً  فىالًبئرً  بػيرىعو  ًإذل       فىالعىذبً  ًبسىيحافى  أىطبلالن  حىيّْ  أىال

 ان :كيقوؿ داعيان للوقوؼ أيض

 112اػبىمرا نىعتيكى  بًوً  أىزرل ما طاؿى  فػىقىد    القىفرا كىالًدمَّنى  األىطبلؿى  ًشعرىؾى  أىًعر

إذا كاف اؼبوقف جليبلن مهيبان، ما   من األمثلة السابقة يتبْب لنا أف الشاعر دل يبارل بالوقوؼ إالٌ    
 ليخاطب اؼبلوؾ إال دبا ىم أىلو، فيغريهم الشعر كيعجبوا بو فيقتنعوا برسالة الشاعر.كاف 

حجاجان  ك وبسبها النقاد الموسيقىكالبالغة ك اللغةيف  كما أف كسائل اإلثارة كالتأثّب تتجلى   
االختيارات » :يف ربقيق اإلقناع، أما اللغة تقوؿ سامية الدريدم أف الطوذليف الشعر كؽبا اليد 

اللفظية كالَبكيبية الٍب يعمد إليها الشاعر لغاية حجاجية فيحل الفظ ادد مكانان معينان ليقود 
 113 «اؼبتلقي إذل غاية ما كيعتمد تركيبان دكف آخر ليقنعو بأمر ذم عبلقة كطيدة باػبطاب يف كليتو

 : طاىر بن ا عبد بن ا أنشد عبيد يف الصناعتْب ما كمثالو

 اؼبكتَّبً  النقابً  ربت دبا كضنَّتٍ        اؼبخضَّبً  البنافً  بأطراؼً  اشارتٍ 

 أشنبً  اؼبذاقة عذبً  رو ػػػػػأشي  بذم         يبينها يف تفاحة على تٍ ػػػػػى كعضٌ 

 بأشعبً  ظبعت ىل: فقالت إليها       مبادران  فقمتي  كبًوم ّٔا كأكمتٍ 

                                                                                                                                                                      
 .423ص  السابق اؼبصدر ،ديوافال ،نواس وأب 110
 . 78ص  ،اؼبصدر نفسو  111
 .202اؼبصر نفسو، ص 112

  ك)عبد اؽبادم بن  ،)سامية الدريدم، اغبجاج يف الشعر العريب القدصل ( :النقاد الذين برىنوا على اغبجاج يف الشعر منهم
 .ببلغة اػبطاب اإلقناعي (... اخلك)ؿبمد العمرم،، )أبو بكرالعزاكم، اػبطاب كاغبجاج (ك،ظافر الشهرم اسَباتيجية اػبطاب (

 . 102ص  ،سابقمرجع  ،عر العريب القدصلاغبجاج يف الشسامية الدريدم،  113
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 ذبعل أف كينبغي كماء طبلكة كأكثره التئاما كأشده سبكا شعرو  أجودي  ىذا»فيقوؿ أبو ىبلؿ:     
 كتكوف أطراره، تتنافر أطرافو، كال تتخالف كال لعجزه، ىادية كمطابقان  بآخره، أكلو مشتبها كبلمك
 كال الكبلـ، عيوب أكرب من تنافر األلفاظ فإفٌ  بلفقها، كمقركنة أختها، من موضوعة منو الكلمة
  114.«دكنو الكبلـ كيتم عنو يستغُب حشوه  ذلك بْب ما يكوف

حجة على  عدىا القدماءنتقاء األلفاظ كزبّبىا حٌب من ىذا القوؿ نستشف مدل أنبية ا  
 يعتد بو.  الشاعر، كادثْب حجاجان 

فقد عدىا النقاد حجاجان أيضان يف  أساليب الكبلـ الٍب صبعها القدماء،أما الببلغة فهي كل    
ستعارة الٍب أفرد ؽبا النقاد مصنفات خاصة كاعتربكىا حجاجان اال لشعر كأىم عنصر يف الببلغة ىيا

شعريان يهدؼ إذل اإلقناع حٌب كإف دل تكن حجاجية يستعملها الشاعر من أجل إثبات رأم أك 
فكرة  فاالستعارة ؽبا صباؿ كركنق يف الكبلـ كزينة ؽبا أثر يف اؼبتلقي كيف ذلك قوؿ ميشاؿ لوقرف 

(michel le guern) :«كذا قبد يف مقابل الغاية اعبمالية لبلستعارة الشعرية مطمحان إقناعيان كى 
قيل يف الليل كالبيت         مال كتستدؿ الناقدة سامية الدريدم يف أصب 115«لبلستعارة اغبجاجية

 :القيس ؼبرؤ 

 بًأىمثىلً  ًمنكى  اإًلصباحي  كىما ًبصيبحو       ًاقبىلي أىال الطىويلي  اللىيلي  أىيُّها أىال

 مثالو ما قالو الطرماح جبوا ّٔذا البيت فضمنتو أشعارىم، كترل الناقدة أف الشعراء أع

 بًأىركىحً  فيكى  صباحي  ًإاٌل  كىما بًبىمّْ      أىصًبحي أىال الطويلي  اللىيلي  أىيُّها أىال

 فالشاعر يطلب من الليل الطويل اإلصباح جاء بلفظ امرئ القيس كمعناه ٍب عطف ؿبتجان 
  مستدركان 

 مىطرىحً  كيلَّ  طىرفىيًهما ًبطىرًحًهما     راحىةن  الصيبحً  يف لًلعىينىْبً  أىفَّ  عىلى
                                                           

 .148ػ  147،صص ، سابق، مصدر الصناعتْب ،أبو ىبلؿ العسكرم 114
( michel le guern)ميشاؿ لوقرف نقبلن عن .121، ص سابقمرجع  ،اغبجاج يف الشعر العريب القدصلسامية الدريدم،  115
 .  89، ص1991، مام 4ستعارة كاغبجاج، ترصبة د. طاىر عزيز، ؾبلة اؼبناظرة، العدد اال
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الشاىداف يكفياف فعبل للتدليل على ما ذىبنا إليو من حاجة اتج إذل اعبماؿ  »:تقوؿ الناقدة   
كمن حاجة اعبماؿ إذل قوة اإلقناع فقوؿ امرئ القيس صبيل مؤثر كلكن قوؿ الطرماح زاد على 

يتيحو الثاشل للعْب من راحة حْب هبوؿ  اعبماؿ قوة اإلقناع حْب بٌْب الفرؽ بْب الليل كالنهار دبا
حولو كفيما عدا ذلك فاؽبم كاحد كاغبزف حاضر يف ظلمة األكؿ كما يف ضياء  اؽبمـو بناظريو فيما

 . لطرماح حقق لنا اإلمتاع كاإلقناعفا 116«الثاشل كبذلك ًب للقوؿ صباؿ كلطف كإقناع

ا أثر يف اؼبتلقي من أما اؼبوسيقى تتجلي يف كوف الشعر العريب موزكف مقفى كموسيقى الشعر ؽب   
على النفوس دبتبلؾ األنغاـ لؤلظباع، فما كاف أملك للسمع كاف أفعل باللب  جهة إستيبلء

 117فموسيقى الشعر تعد رافد من ركافد اغبجاج ككسيلة من كسائل اإلقناع الشعرية.

 باألساليب اؼبغالطة.  اإلقناعب ػ  

إف الشعر عند القدماء يلتقي مع السحر يف قياـ كليهما على اػبداع كاإليهاـ كقاؿ النيب صلى    
كللمغالطة الشعرية عدة طرؽ،  118،«إف من البياف لسحر كإف من الشعر غبكمة»:ا عليو كسلم

 يتعصب كاف اؼبعرم أف حكي ما فتكوف باالستدراج كال يتفطن إليها إال بالطبع كاغبنكة، كمثلو
 اؼبرتضى جانبو من فهضم الطيب أيب ذكر فجرل ؾبلس اؼبرتضى يوما فحضر اؼبتنيب الطيب أليب
 منازل القلوب في منازل   يا لك: قولو إال الشعر من أليب الطيب يكن دل لو العبلء أبو فقاؿ

 أراد ما تعلموف ىل اؼبرتضى قاؿ إخراجو كبعد كأخرج بو فسحب كأمر اؼبرتضى فغضب لكفاه،
 :القصيدة يف الطيب أيب قوؿ بو قاؿ عُب ال قالوا البيت بذكر

 119كامل بأشل رل الشهادة فهي         ناقصو  من مذمٍب أتتك كإذا

                                                           
 .123ػ  122ص  ،سابقمرجع  ،اغبجاج يف الشعر العريب القدصلسامية الدريدم،  116
 . 127ػ ػ 125 ص سابق ذكره، ص ؼبرجع نفسو،ينظر ا 117
، 5ربقيق ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد، دار اعبيل، ط العمدة يف ؿباسن كآدابو كنقده، ،اغبسن ابن رشيق القّبكاشل 118

 .16ص ،1ج، 1981
، ص رمص 1971، 1، طبو الفضل إبراىيم، مكتبة اغباكبيربقيق ؿبمد أ شبرات األكراؽ يف ااضرات، ،ابن حجة اغبموم 119

160. 
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  كتكوف بالتعجيز أيضان كقوؿ اغببلج

 120بًاؼباءً  تىبتىلَّ  أىف إًيٌاؾى  إًيٌاؾى        لىوي  كىقاؿى  مىكتوفان  اليىمّْ  يف أىلقاهي 

 كبالتناقض العملي كقوؿ النابغة: 

قاؿً  يف لىعىمريؾى  ىىذا       حيبَّوي  تيظًهري  كىأىنتى  اإًللىوى  تىعصي
ى
 بىديعي  اؼب

ىطىعتىوي  حيبَّوي  تىصديؽي  كينتى  لىو ًحبَّ  ًإفَّ       ألى
ي
بُّ  ًلمىن اؼب  ميطيعي  وبًي

طلق يف رفضو ؼبا يأتيو البعض من معاص من أسباب تتصل باؼبعاصي ذاهتا بل ني فالنابغة ال   
يستند يف ىذا الرفض إذل التناقض العلمي الذم وبياه البعض فهو وبتج بقوؿ الذين يعلنوف حبهم 

. ردبا تكوف ىذه أىم اؼبغالطات الشعرية الٍب يبتلك ّٔا الشاعر 121 ٍب يرتكبوف اؼبعاصي كاآلثاـ 
 ربىا على اإلذعاف إليو.العقوؿ كهب

 .ج ػ  اعتماد األساليب اإلنشائية

دبا توفره من إثارة كما تستدعيو من عواطف كأحاسيس  قائمان  األساليب اإلنشائية حجاجان تعترب    
ذلك أف األساليب اإلنشائية خبلفا للخربية ال تنقل كاقعا كال ربكي حدثا فبل ربتمل تبعا لذلك 

األمر »: اؼبشاعر كتلك ركيزة يقـو عليها اػبطاب اغبجاجي يقوؿ أكلّبافصدقا أك كذبا كإمبا تثّب

                                                           
  ـ فيلسوؼ، عٌده البعض يف كبار اؼبتعبدين كالزىاد كأعده  922 - 858ىػ /  309 - 244اغببلج اغبسْب بن منصور

فاتبع بعض الناس طريقتو  299آخركف يف زمرة الزنادقة كاؼبلحدين.أصلو من بيضاء فارس، كنشأ بواسط العراؽ، كظهر أمره سنة 
الشيعة للملوؾ )العباسيْب( كمذىب الصوفية للعامة.ككثرت الوشايات بو إذل يف التوحيد كاإليباف. كقيل: كاف يظهر مذىب 

اؼبقتدر العباسي فأمر بالقبض عليو فسجن كعذب كضرب كقطعت أطرافو األربعة ٍب قتل كحٌز رأسو كأحرقت جثتو كألقي رمادىا 
 يف هنر دجلة كنصب رأسو على جسر بغداد.

خلكاف، تصحيح الباركف ماؾ، كوكْب دبسبلف، نشر اإلخواشل فّبماف ديدكة كفيات األعياف كأنباء أىل الزماف، ابن  120
 .125، ص1ـ، ج1838كشركائهما باريس، 

 يقوؿ عبد الغِب النابلسي
 ا عليو بتكتيفو كإلقاءػػػكم  فَّو اللطف دل يبسسو من بللو    إف ح

 ان       فهو الغريق كإف أيلًقي بصحراءػػػكإف يكن قدَّر اؼبوذل لو غرق
 .138ص  ،سابقرجع م ،اغبجاج يف الشعر العريب القدصلسامية الدريدم، ينظر  121
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كالتهديد كإثارة مشاعر اػبوؼ كلها حجج ألهنا دكف أف ربدد آليات اؼبوقف كتوفر األسباب 
كقد تتجسد ىذه األساليب يف السؤاؿ كاألمر كالنهي، أما  .122«الداعية الختيار ىذا اؼبوقف

  يف قولو: بن الوردمالسؤاؿ  فمثالو من المية ا

 زىؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػكع ككذٌل  األمرى  لكى ػػػػػػػػم         نٍ ػػػػػػػكمى  ككنعافي  ركدي ػػػػػػمب أينى 

ـى ػػػػػػػاألى رفعى        كمىنٍ  فرعوفي  أينى  عاده  أينى   ىبلٍ  عٍ ػػػيسم مىنٍ  را

 للٍ ػالق تغنً  كدلٍ  الكلُّ  كى ػػػػىل       كبنوا كشادكا سادكا مىنٍ  أينى 

 123األيكىؿٍ  كالقوـي  العلمً  أىلي  أينى       الٌنهى أىلي  اغبجا أربابي  أينى 

فالشاعر ىنا يثّب التساؤؿ ليكوف اؼبتلقي يف حّبة من أمره كقد أمره أف وبكّْم اغًبجا )العقل(    
 كقد ضرب لو أمثلة دبن ىو خّب منو قوة كماؿ كبأسان كسلطة كعقبلن.

أما أسلوب األمر كالنهي فتتجلى طاقتو اغبجاجية يف نظرية أفعاؿ الكبلـ الٍب جاء ّٔا أكستْب    
(austin)  يف ؿباضراتو الٍب ألقاىا يف أكسفورد(oxford ) كيف ؿباضراتو اإلثِب عشرة الٍب ألقاىا يف

بعنواف كيف نفعل األشياء بالكلمات "  1962كنشرت بعد موتو  1955سنة (harvard)ىارفارد
quand dire c'est est faire" اب اللغة " حبيث أف اؼبعُب ىو متأثر دبحاضرات فيتغشتاين يف "ألع

يسمى بالفعل الكبلمي كىو كل ملفوظ ينهض على نظاـ شكلي دالرل إقبازم  ستعماؿ كىو مااال
 actes)لتحقيق أغراض إقبازية ( actes locutoires)تأثّبم يعد نشاطان ماديان كبويان يتوسل أفعاال قولية 

illocutoires)لوعد كالوعيد ... كغايات تأثّبيةكالطلب كاألمر كالنهي كا (actes perlocutoires) 
 acte de) كيقسم أكستْب تقسيم الفعل الكبلـ 124ض أك قبوؿ اؼبتلقي، كمن ٍب إقباز شيء ما،لرف

integrale discours) ،إذل ثبلث أفعاؿ فرعية فعل القوؿ أك الفعل اللغوم (act locutoire )  كىو
                                                           

 .21ص مرجع سابق . نفبل عن بيار أكلّبف  140ينظر اؼبرجع نفسو ص  122
ػ  33ص ص،، لبناف2006 ،1ط،دار الكتب العلمية بّبكتعوف األطفاؿ شرح المية ابن الوردم،  ،صبلح الدين الزماكي 123
34. 
، (دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية يف الَباث اللساشل العريب)التداكلية عند العلماء العرب،  ،ينظر مسعود صحراكم 124

 .40، صلبناف، 2005، 1، طدار الطليعة بّبكت
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إطبلؽ األلفاظ يف صبا مفيدة ذات بناء كبوم سلم كذات داللة، ففعل القوؿ يشتمل بالضركرة 
ستْب فيسميها ك على أفعاؿ لغوية نوعية تدرس اؼبستويات اللسانية )الصوٌب كالَبكييب كالدالرل( أما أ

أفعاال الفعل الصوٌب ىو التلفظ بسلسلة من األصوات اؼبنتمية إذل لغة معينة، كأما الفعل الَبكييب 
الثاشل ىو الفعل  فيؤلف مفردات لغة معينة كأما الفعل الدالرل فهو توظيف ىذه األفعاؿ، كالفعل

قبازم اغبقيقي فهو عمل ينجز بقوؿ ما كىو الفعل اال ،(actes illocutoire)اؼبتضمن يف القوؿ 
 actes)أما الفعل الثالث فهو الناتج عن القوؿ كمثالو السؤاؿ، إصدار تأكيد أك أمر ...،

perlocutoire)  كالقياـ بفعل القوؿ اؼبتضمن القوة فقد يكوف الفاعل )كىو الشخص اؼبتكلم( قائما
بفعل ثالث كىو التسبب يف زبلية أثر يف اؼبشاعر كالفكر كيسميو أكستْب بالعمل البلٌقورل فبمجرد 

 125صياغة القوؿ وبدث الفعل كىو طريق اإلقناع كالتضليل كاإلرشاد ..

يف التصورات كالنتائج الٍب حققتها ىاتو النظرية، فقد أفضت إذل  أما أنبية النظرية فتتجلى    
فبل حديث عن قوؿ منفصل  ،مراجعة صبلة من األحكاـ كالتصورات القائمة على الفعل اللغوم

عن الفعل بل القوؿ نفسو قد يكوف فعبل خاصة يف اػبطاب اغبجاجي الذم تكتسب فيو األقواؿ 
 : كشاىده الشعرم قوؿ امرئ القيساحدة كىي اإلقناع، طبيعة خاصة كتوجو كلها كبو غاية ك 

زىعان         كىعىزَّيتي قىلبان بًالكىواًعًب مولىعا  جىزىعتي كىدلى أىجزىع ًمنى البىًْب ؾبى

 أيراًقبي خيبٌلتو ًمنى العىيًش أىربىعا    كىدَّعتي الًصبا غىّبى أىنَِّب كىأىصبىحتي 

 ييداجوفى نىٌشاجان ًمنى اػبىمًر ميَبىعا   قوا       فىًمنهينَّ قىورل لًلنىدامى تػىرىفَّ 

ييباًدرفى ًسربان آًمنان أىف يػيفىزَّعا     اػبىيًل تىرجيمي بًالفىنا      كىًمنهينَّ رىكضي 
126 

فالشاعر يف البيت األكؿ كصدر الثاشل ينقل لنا كاقعا جديدا أصبح يعيشو كذلك عن طريق      
ك كدعت فهو لئن حزف لبعد الكعاب كمفارقتهن فإنو قد  ،كأصبحت ،كعزيت ،األفعاؿ جزعت

كسرعاف ما يتحوؿ من نقل أخبار إذل صنع  ،ذكرىن صرب قلبو عنهن بعد أف كاف مولعا ّٔن يلهج 
                                                           

 .20ػ 18 ص صالرجع نفسو، ينظر   125
126
 . 148ص  ،سابقمرجع  ،غبجاج يف الشعر العريب القدصلاسامية الدريدم، ينظر  
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دبعُب أنتظر خصاال منها منادمة اػببلف كركوب كإقباز لعاؼبو اعبديد عن طريق الفعل أراقب 
فعل ال يتحدث عنو بل ينجزه أثناء عملية التلفظ كىذا الينقل كاقعا ك  اػبيل...كفعل اؼبراقبة ال

 . 127ومرتكز الشاعر يف اإلقناع بقول

 :د .دكر الضمّب آّهوؿ يف اغبجاج.               كمثالو قوؿ األعشى

 األىكالدً  يف كىبىنيوً  كىال حىسىبان        كىقىيًسنا يىكوفي  قىيسه  ييرل ال ًإذ

فهو يفتخر بقومو كوباكؿ إقناع اؼبتلقي بصدؽ ما يغدقو عليهم من صفات كفضائل فإنو وبرص     
إذ يهدؼ   .128على أف هبعل اآلخرين يشاركونو الرأم بل يوىم عرب الضمّب آّهوؿ يف "ال يرل"

 إذل اإلقناع.

 اغبجاج بالسخرية .ق ػ  

 :ة يهجو  الزبرقافبيت قالتو العرب يف إسبلمها كىو بيت اغبطيئ كمثالو أىجى

كاًرـى  دىعً 
ى
 129الكاسي الطاًعمي  أىنتى  فىًإنَّكى  كىاًقعيد     لًبيغيىًتها تىرحىل ال اؼب

 طاعمان  تكوف أف ترضى أال ىجاؾ، أراه ما: عمر لو فقاؿ اػبطاب، بن عمر إذل فاشتكى     
 كلكن ىجاهما  فقاؿ: ىجاء ىو ىل البيت عن فسألو ثابت، بن حساف عمر إذل بعث ٍب كاسيان،

 يف زاؿ فما أعراض اؼبسلمْب عن ال أشغلنك خبيث يا: لو كقاؿ اغبطيئة، عمر فحبس عليو سلح
 130العاص. بن عمرك فيو شفع أف حٌب السجن

أك العكس فيقتنع بالضد من حيث  كىذا الضرب من اؽبجاء وبسب فيو اؼبهجو نفسو فبدكحان    
 اليدرم، فيكوف حجاج ىدفو السخرية كالتهكم .

                                                           
 اؼبرجع نفسو الصفحة نفسها.ينظر  127
 .163ص  اؼبرجع نفسو، ينظر 128
129
 .163ص ، سابقمرجع  ،غبجاج يف الشعر العريب القدصلاسامية الدريدم، ينظر  

 .190ػ  189ص ص مرجع سابق، ،الشعر كالشعراء أك طبقات الشعراء ،ينظر عبد ا ابن قتيبة 130
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 ػ اغبجاج بالتكرار كدكره يف اإلقناع. ك

 :كمثالو من ديواف آّنوف الذم جن باغبب كاؽبياـ )قيس بن اؼبلوح(

 سىقاًميا تىشفى العىينىْبً  قػيرَّةً  ًإذل       فىًاطليبا العىْبً  قػيرَّةي  لىيلى خىليلىيَّ 

 لًيا بىدا لىيلى آؿً  ًمن عىلىمه  ًإذا       البيكا أىمًلكي  ال كىاللىوً  ال خىليلىيَّ 

 لًيا قىضى ما كىال لىيلى يف اللىوي  قىضى  الَّذ أىمًلكي  ال كىاللىوً  ال خىليلىيَّ 

 بيكائًيا أيدصلى  أىف كىثّبان  فػىلىيسى          البيكا داًئمى  تىستىنًكرا ال خىليلىيَّ 

ىستىغشي كىًإشلٌ   خىيالًيا يىلقى ًمنكً  خىياالن  لىعىلَّ        نىعسىةه  يبى  كىما ألى

وىىا  كىجَّهتي  صىلَّيتي  ًإذا كىًإشلٌ  يصىٌلى كافى  كىًإف ًبوىجهي   كبى
كىرائًيا اؼب

131 

نربة اغبزف كالشوؽ كاألسى كالقهر بادية يف كل أبيات اؼبقطوعة فبتكرار الشاعر لفظ خليلي ألـز 
 على القارئ حق التمعن كالوقوؼ يف ىذه اغبالة اؼبأسوية .

سبق على أىم ركافد اغبجاج اؽبادفة إذل اإلقناع حسب ما اعتقده جنا فيما كلعلنا نكوف قد عرَّ    
النقاد، كال يفوتنا كذلك أف ندؽ باب مهم كىو كيفية بناء اغبجاج يف الشعر كاألسس الٍب يرتكز 

يف استعماؽبما للمنطق ككيفية درسة البلجيكية بّبؼباف كتيتكاه، عليها, حسب ما أكرده ركاد اؼب
 .انطبلقا من اؼبقدمة ٍب اغبجة ٍب النتيجة ن،لى اآلخريالتأثّب بو ع

 ة الحجاج في تحقيق اإلقناع الشعريياستراتيجـ  4

 (arguments quasi logiques):اغبجج شبو ااؼبنطقية أ ػ 

إهنا حجج تدعي قدرا ؿبددا من اليقْب من جهة تبدك شبيهة باالستدالالت »:فيقوؿ برؼبا   
، كمع ذلك فإنو من ىبضعها للتحليل ينتبو يف كقت قصّب إذل الشكلية اؼبنطقية أكالرياضية

                                                           
 .124ػ  122 ص لبناف، ص، 1999، 1، ط،بّبكتيسرل عبد الغِبضبط ، ديوافال ،قيس بن اؼبلوح 131



64 
 

جهدا يبدؿ يف االختزاؿ أك التدقيق فحسب  ألف الشكليةْب كالرباى ،االختبلفات بْب ىذه اغبجج
يكوف ذا طبيعة ال صورية يسمح دبنح ىذه اغبجج مظهرا برىانيا كؽبذا السبب ننعتها بأهنا شبو 

 132 «منطقية

م من ديواف أيب نواس مفند مقولة اػبمرة تذىب العقل بأبيات يعجز الزاىد أما شاىده الشعر     
 )اؽبزج(         اؼبتصوؼ عن إدراكها فكيف بنظمها، فاػبمرة دل تزد عقلو إال حصافة كرجحانا. 

 باؽً  ًمن فيوً  ًإف فىما       قىليب حىصَّلىت ًجنافه 

 الباقي ثيلًثوً  كىثيلثا            قىليب ًمن الثيلثافً  ؽبىا

 لًلساقي الثيلثً  كىثيلثي        يىبقى ما ثيلثً  كىثيلثا

 133عيٌشاؽً  بىْبى  ذبيىزٌا             ًستّّ  أىسهيمه  فػىتىبقى

    ( arguments fondes sur la structure du reel ) حجج تؤسس على بنية الواقعب ػ 

كعلى عبلقات حاضرة بْب األشياء كال يعتمد اغبجج من اؼبنطق كإمبا يتأسس على التجربة    
ذىب يف الواقع إذل أف ا الصنف من اغبجج إمبا يذاؼبكونة للعادل، كاؼبتكلم مٌب اعتمد على ى

األطركحة الٍب يعرضها تبدك أكثر إقناعا يف تفسّب الوقائع كاألحداث، كشاىده الشعرم كثّب 
 كمنو قوؿ جرير:  اعتقد النقاد،حسب ما 

 قائًليو ييكىذَّبي  ال مىديحه  كىىذا     ًمثليوي  الناسً  يف لىيسى  بىديعه  فىهذا

ا النحو يكوف جرير قد احتج لفرادة فبدكحو كمن شبة لصدؽ مدوبو حبجة بناىا على رابط ذعلى ى
 134تتابعي سبيب 

                                                           
 1ج ،اف كتيتكاه، مصنف اغبجاجنقبل عن برؼب. 191ص  سابقمرجع  جاج يف الشعر العريب القدصل،اغبسامية الدريدم،   132
 .259ص 
 .377ديواف أيب نواس، مصدر سابق ذكره، ص 133
 .216ػ  215، صسابق، مرجع القدصلاغبجاج يف الشعر العريب سامية الدريدم، ينظر  134
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كىذا األخّب تربطو  (arguments fondant la structure duµ reel:)عحجج اؼبؤسسة لبنية الواقج ػ 
لكنو ال يتأسس عليو بل يؤسسو كتبنيو أك على األقل تكملو كتظهر ما خفي من صلة بالواقع 

عبلقات بْب أشيائو أك ذبلي مادل يتوقع من ىذه العبلقات، كأىم تقنياتو االستدالؿ اؼبؤسس لبنية 
أما األكؿ 135الواقع كىو تأسيس الواقع بواسطة اغباالت اػباصة كاالستدالؿ بواسطة التمثيل.

 {الوافر}  :       من معلقة عمر بن كلثـو  فمثالو الشعرم

ا          اػػػػػػػأىبوى ييعاتًبيِب لىػػػػلىي أىيف  ظاًلمونا رل كىىيم كىًإخوىهتي

 ناػػاؼبوًقدي ٌناػػػكًكي  ارىيناػػػػػبًن          مىعىد   مىن القىباًئلي  ًاىتىدىتً  بًنا

 اػػػػػػػايبتيلين ًإذا ارًبوفػالض كىأىنٌا         اًنتػىقىمنا ًإذا الطالًبوفى  كىأىنٌا

 قاًدرينا نىبًطشي  حْبى  كىنىبًطشي    أىضحى عىلىيها كىمىن الدينيا لىنا

أي  كىلًكنا         ظيًلمنا كىما ظاًلمْبى  نيسىٌمى  136ظاًلمينا سىنىبدى

كال  ،فعمر بن كلثـو بعد عتابو يف ليلى كمنعها إياىا كىو من ىو شاعر ال يقعقع لو بشناف    
يغمز لو كتغماز التْب، ىو عمر من قبيلة رفيعة النسب عالية آّد كريبة األعراؼ عظيمة اػبصاؿ 

، إف غضبت تقـو الدنيا كال تقعد،  ،صيتها بلغ شأكه كأضرمت نّباهنا على علم داللة على الكـر
اف القبيلة كمقدمها يىٍظًلميوفى قبل أف ييٍظلىميوا...اخل فالشاعر ال يتحدث ىنا عن نفسو فقط، فهو لس

 فهو يفرض عليها كاقع خاص هبب أف تتقيد بو كتنجزه .  

تشكيل بنية كاقعية تسمح بإهباد أك إثبات حقيقة عن »:أما االستدالؿ بواسطة التمثيل ىو   
ك القياس ىو الركيزة الٍب يبُب عليها اغبجاج من أجل اإلقناع يقوؿ  .137«طريق تشابو يف العبلقات

 قياس، كالتشبيو التمثيل، من كمبىىطه  التشبيو، من ضربه  فهي أما االستعارة،» :رجاشلعبد القاىر اعب
ـي  فيو العقوؿ، كتيٍستىفٌبى  كتيدركو القلوب، تعيو هبرم فيما كالقياس  األظباع ال كاألذىاف، األفها

                                                           
 .242، صينظر اؼبرجع نفسو 135
 . 90ػ ػ 66صص  ،1991 ،1ط ،ب العريبدار الكتا، ميل بديع يعقوباربقيق  ،ديوافال ،عمر بن كلثـو 136
 .252، صسابق مرجعجاج يف الشعر العريب القدصل، اغبسامية الدريدم،  137
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 michel le)فالقوؿ االستعارم أكثر حجاجية من القوؿ العادم يقوؿ ميشاؿ لوقرف .138«كاآلذاف 
guern ): « كأكد أف أنطلق ىنا من مبلحظة كاضحة كل الوضوح كىي أف كلمة ضبار عندما تطلق

فبا استخدمناىا يف حق شخص ما )...(فقوة  ،على اغبيواف طويل األدنْب أقل داللة على القدح
رتبط .كمفهـو اغبجاج عند ديكور ا139«اغبجاج من اؼبفردات كىنا أسّب على هنج ديكور

باالستعارة ربت مفهـو "السلم اغبجاجي"  كىو من اؼبفاىيم األساسية يف النظرية اغبجاجية الٍب 
سانبت إذل حد كبّب يف كصف األقواؿ كربديد مراتبها باعتبار كجهاهتا كقوهتا اغبجاجيتْب، فالسلم 

ؿ ذلك قوؿ اغبجاجي ىو عبلقة ترتيبية للحجج، كقد طبق النقاد ىذه النظرية على الشعر كمثا
 :قيس بن اؼبلوح 

 صىدرم ًمن القيرَّ  ًخفتيمي  ًإف ًاصطىلوا تىعالوا      الًصلى طىلىبوا كىقىد أًلىصحايب أىقوؿي 

 مرً ػػػاعبى  ًمنى  أىحىرُّ  لىيلى ذيًكرىت ًإذا                 جىواكًبي بىْبى  النارً  يبى ػػؽبى  فىًإفَّ 

رم ًمن اؼباءى  قواػػػػفىًاستى  تىعالوا فػىقيلتي           كىنىستىقي نىسقي اؼباءى  نيريدي  فىقالوا  هنى

 اغبىفرً  عىنً  وفً ػػػػػاعبيف دىمعي  سىييغنيكيمي              مىداًمعي قيلتي  النىهري  كىأىينى  فىقالوا

 عند مقارنة القوؿ آّازم يف األبيات بالقوؿ اغبقيقي يكوف التارل: 

 ب ػ الشوؽ نار مضطرمة ربدث حرقة .                            أ ػ الشوؽ يؤثر يف النفوس كيعذّٔا.       

 ج ػ الدمع غزير .                                    د ػ الدمع هنر.

فالشوؽ نار كالدمع هنر يرداف يف أعلى السلم اغبجاجي مقارنة بالقولْب بالقولْب "ب" ك "د"    
 كسلمها اغبجاجي على النحو التارل : ألف القوؿ االستعارم لو قوة حجاجية عالية,

                                                           
لبناف، ، 1988، 1مد رضا، دار الكتب العلمية بّبكت، طؿبقيق البياف، رب أسرار الببلغة يف علم ،عبد القاىر اعبرجاشل 138
 .15ص

ص  ،أكليفيي ركبل، مدخل إذل اػبطابة نقبل عن .254، صسابق مرجعجاج يف الشعر العريب القدصل، اغبسامية الدريدم،  139
191. 
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 ف= معاناة الشاعر                       ف=معاناة الشاعر  الشوؽ نار مظطرمة 

 ب                الدمع هنر           ب ربدث حرقة

 الشوؽ يفعل يف النفس 

  أ                 الدمع غزير            أ كيعذّٔا 

فالعبلقة كثيقة بْب مفهـو السلم اغبجاجي كالقوة اغبجاجية، فالقوؿ الذم يقع يف أعلى درجات 
السلم ىو الدليل األقول، كيبكن للشاعر أف هبند أكثر من قوؿ استعارم للربىنة على أمر كاحد 

  140أك نتيجة كاحدة .

  (arguments bases sur le valeurs) اغبجج الٍب تستدعي القيمد ػ 

عتماد على عاؼبو الفكرم ك يب كال الَبىيب بل يوجو اؼبتلقي اكاغبجاج بالقيم ال يستعمل الَبغ   
 الشعورم من أجل إقناع،.كمثالو من قصيدة الربدة لكعب بن زىّب :

 141ماى أموؿي  اللىوً  رىسوؿً  ًعندى  كىالعىفيوي       أىكعىدىشل اللىوً  رىسوؿى  أىفَّ  أينًبئتي 

إذ جاءؾ كعب معتذرا  :قاؽبا كعب بعد أف أىدر الرسوؿ دمو، فتلثم كعب كسئل النيب قائبل   
فكشف اللثاـ عن كجهو، ك الرسوؿ أعطاه األماف  كقد علم كعب أنو  ،أتقبلو فأجاب النيب بنعم

ليو الصادؽ األمْب، متتم مكاـر األخبلؽ ال ينقض العهد كال ىبوف اؼبيثاؽ،أستاذ القيم صلى ا ع
 كسلم، فبأبيات شعرية  حاز كعب على اغبياة كتوّْج بالربدة النبوية.

 (recours aux communs) اغبجج الٍب تستدعي اؼبشَبؾق ػ 

بْب اؼبتلقْب أك يبثل صبلة من اؼبعارؼ اؼبشَبكة الشائعة بينهم،  كىو ما يشكل موضوع إتفاؽ
 .كمثالو من الشعر   142بوكاؼبشَبؾ سلطة على النفوس فهي تدعن على ما تعودت عليو كتقتنع 

                                                           
 .256ػ  255ص، ص سابق، مرجعجاج يف الشعر العريب القدصل، اغبسامية الدريدم،  رينظ 140
 276:ػ  270اؼبرجع السابق،ص ص ،جاج يف الشعر العريب القدصلاغبسامية الدريدم،  ينظر 141
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 :قوؿ أيب الطيب اؼبتنيب

رم الرًياحي دبا ال تىشتىهي السىفىني  ىرءي ييدرًكيوي       ذبى
 143ما كيلُّ ما يػىتىمىٌُب اؼب

حكمة يشَبؾ فيها الصغّب كالكبّب كالغِب كالفقّب كاألمّب كاألسّب كالعزيز كاغبقّب كىذا من أكرب 
 العرب على استيبلء النقص على صبلة البشر.

كلعل ىذا أكرب ما خلص إليو النقاد يف إثبات قضية مفادىا أف الشعر وبقق اإلقناع حبججو    
فالشعر وبب   أىدافة،بة اػبصبة الٍب وبقق فيها الشعر الشعرية ىي الَب  االستعاراتبل إف  ،الدامغة

 ،بئس األمثاؿ ىو  ،فهو يقوؿ شيء ليقنع بشيء آخر كقد ضربوا لنا مثبل ضبّبيا كيؤنسوالغموض 
فجعلوا من الشعر كبلـ عاديا ال ىبتلف كثّبا عن أخوه النثر فهما الشبيهاف  ،كما ضربوه إال جدال

فالشعر قد توالت عليو الدكاىي كاؼبصائب فقد ذؿ بعد أف   ،اؼبتلقي كغايتهما كاحدة ىي التأثّب يف
صبح  ليصار طليق بفعلة اؼببلئكة فكاغبق يبشي بانتظاـ ،كاف عزيز قومو خطاه متزنة بقيود خليلو
حجاجياف يهدفاف إذل  افقد خيالة كزبييلو ألهنما صار  ،الشعر حرا كمن بعدىا صار اغبر نثرا

اآلراء كالنظريات حٌب تثبت مصداقية رأيها ضت ة كزمبلئها حْب استعر رأت الناقد اإلقناع كما
منطلقة من الواقع الذم يعيشو الفرد كونو إنساف اجتماعي بطبعة ككسيلة ذلك التواصل كىذا ال 
ينفي قياـ خطابو اليومي على حجاج ـبصوص لو بنيتو اؼبتميزة كأساليبو اددة ، فما باؿ الشاعر 

شعر دبا ال يشعر بو غّبه كينفد إذل ما ينفذكف كتستدؿ ىنا بقوؿ أيب ىبلؿ كىو أمّب الكبلـ ي
ألن يكوف حجاجو أنفد من حجاجهم كىو الذم يبلك ما تعطف بو القلوب »:العسكرم فتقوؿ 

النافرة كيؤنس القلوب اؼبستوحشة كتلْب بو العريكة األبية اؼبستعصية كيبلغ بو اغباجة كتقاـ بو 
 علي بن ؿبمد قاؿ »يف كتاب الصناعتْب  كىو اآلٌب: قد كرد حقان  نعم ىذا النص144«اغبجة
 بو تعطف ما: الكبلـ من اؼبفهم، كالٌلطيف: فاؼبفقو لطف، يف مفقو قوؿه  الببلغة: عنهما ا رضي

 اغباجة، بو كيبلغ اؼبستصعبة، األبٌية بو العريكة كتلْب اؼبستوحشة، القلوب كيؤنس النافرة، القلوب

                                                                                                                                                                      
 . 287ص ،ينظر اؼبرجع نفسو 142
 .572، ص2، ج1،1997ديواف ، ضبط د. عمر فاركؽ، دار األرقم بن األرقم، طال ،الطيب اؼبتنيب وأب 143
 . 56، ص سابق مرجعجاج يف الشعر العريب القدصل، اغبسامية الدريدم، 144
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 كتقلقو، هتيجو أف غّب من الذنب، صاحبك العيب، كيلـز من نفسك فتخلص اغبٌجة، بو كتقاـ
 منك، كتابان  فبلف أبو إرلٌ  أنفذ: لو ألخ الكٌتاب بعض كقوؿ.حفيظتو كتستثّب غضبو، كتستدعي

 العتىب كلك العذب، الزُّالؿ من كألذٌ  الفجر، تعريسة من أحلى عندم كاف عتاب، من ذرٌ  فيو
  أكجب، عليك العتب إفٌ : أقوؿ أف ىذا مع شئتي  كلو. إليو كعاتبان معتذران  لو، مستجابان  داعيان 

 145«ألـز لك كاالعتذار

الناقدة تصرفت يف القوؿ الذم عرضو أبو ىبلؿ يف ؿبفل كبلمو كنسبو مد بن علي يف     
 146﴾ْبى لّْ صى مي لٍ لً  له يٍ وى فػى ﴿دل يقلو فمثلها كمثل الذم يقرأ:تعريف الببلغة، فقولت العسكرم ما 

كيقف أك يسكت فبل يكمل اآلية، كالويل كاد يف جهنم فيكوف كل اؼبصلْب مآؽبم النار كاآلية 
، كبعد أف زببطت الناقدة يف 147﴾صىلّْْبى اىلًذينى ىيٍم عىن صىبلىهًتًٍم سىاىيوفى مي لٍ لً  له يٍ فػىوى ﴿ :تقوؿ

مفهـو  لبلص إذل تضييق القدماء على ىذا النحو»استعراضها أفكار النقاد كأرائهم أعلنت قائلة:
اغبجاج كمن شبة ميدانو الذم يعد من أىم األسباب الٍب دعتهم إذل رفض اغبجاج يف الشعر إف دل 

 . 148«نقل أنبها على اإلطبلؽ

من ىذا الكبلـ نرل أف اعبهد الذم تعتزمو الناقد جبار إال أنو وبمل بعض التناقضات فهل أبو    
ككأهنا أبدلت ـ ػ  1005 أـ من ادثْب ؟ فتاريخ كفاة العسكرم دماءىبل العسكرم ربسبو من الق

كبينهما مسّبة قرف من الزمن، ال ندرم أىيَّ مغالطة مقصودة أـ أنو ؿبض  الواحد باالثنْب،
التباس، إف يكن ىذا أك ذاؾ كجب علينا أف نقف بْب القولْب، كإف كاف ما بْب اغبق كالباطل ىو 
الباطل كما انزاح اغبق قدر إصبع إال كصار باطبل، إال أف الذين قالوا ال إقناع يف الشعر قد أصابوا 

ن كانوا شعراء كىو يعلم أف رسالتو ال يبتغي ّٔا إقناع بقدر ما يبتغي ّٔا إثارة الدىشة فمنهم م
كالعزؼ على أكتار القلوب فتميل إليو، ألف ضرب من السحر، وباكي ما كراء العادل كيتكلم عن 

، ال يبحث عن اإلقناع بقدر ما يهدؼ إذل رؼ اغًبجىا بقدر ما يعرؼ الدُّجىىالغيبيات، ال يع

                                                           
 .57ص  ،سابقمصدر تْب، أبو ىبلؿ العسكرم، الصناع 145
 . 4سورة اؼباعوف، اآلية: 146
  .5السورة نفسها، اآلية 147

 . 57ص ،سابق رجععر العريب القدصل  ماغبجاج يف الش 148
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متاع، كأصابوا أيضا الدين قالوا بأف الشعر يهدؼ إذل اإلقناع، كما أكثرىا  الرباىْب لو فتشنا يف اإل
التاريخ، فقد رفع الشعر قبيلة )بنو أنف الناقة( كضمن حياة كإهبازة نبوية )كعب بن زىّب( كىلمَّا 

ييبلن ككفى، فما ىو جرَّا، ما نريد أف لبلص إليو أف بعض الشعر إقناع كبعضو ال إقناع فيو ألنو زب
ىذا األخّب؟ كىل ينقص اإلقناع من قدره كقدرتو؟ أـ أهنما قدما الشعر ال غُب للواحدة عن 

 األخرل يف إسباـ السّبة كاؼبسّبة.
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 .التخٗٗن الظعسٙ وفّٕوْ ٔاسرتاجتٗاتْ:  املبخح االجاٌ٘

 

 وفًّٕ التخٗٗن ٔعٍاصسٓ.  ـ

   .الٍكادالتخٗٗن الظعسٙ عٍد اسرتاتٗذٗٛ   -

 ـ الظعس بني اإلقٍاع ٔالتخٗٗن.
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 .التخييل الشعري مفهومو واستراتجياتو: انيالمبحث الث

لقد رأينا عند الولوج يف ىذا البحث كيف ارتبط مفهػـو الشػعر بااكػاة عنػد اليونػاف بعػد أف       
فسػرىا الفبلسػػفة اؼبسػػلموف علػػى أهنػا أقاكيػػل شػػعرية، كإهنػػا كلمػػات زبيليػة ألهنػػا تصػػدر مػػن اؼبخيلػػة، 

هػػػـو ىػػػذا كالتخييػػػل ىػػػو الفػػػارؽ بػػػْب الشػػػعر كالنثػػػر، ك بػػػو يتميػػػز الشػػػعر عػػػن الشػػػعر اآلخػػػر. فمػػػا مف
 األخّب، كأين تكمن أنبيتو يف بناء الصورة الشعرية، كما الفرؽ بْب اػبياؿ كالتخييل كاؼبخياؿ؟

 ـ  مفهوم التخييل وعناصره. 1

مصػطلح اػبيػاؿ جػػاء مػن اؼبخيلػة الػػٍب تكػوف بػدايتها يف اغبػػس الظػاىر ٍب يف اغبػس اؼبشػػَبؾ، إف    
سػػػػينا كابػػػػن مسػػػػكويو كابػػػػن رشػػػػد "الػػػػدماغ" كمكػػػػاف اؼبتخيلػػػػة عنػػػػد الكنػػػػدم كإخػػػػواف الصػػػػفا كابػػػػن 

كبالتحديد يف التجويف األكؿ من الدماغ، كىي الٍب تقبل صبيع الصور اؼبنطبعة يف الدماغ، كيرتبػوف 
مكاف كل منها كفقا لتقيميهم للدكر الذم تقـو يف عملية اإلدراؾ كمدل بعده من اغبس كقربو من 

  149القول أحيانا يف القلب كأحيانا يف الدماغ . التجريد، أما الفرايب فإنو هبعل مكاف بعض ىذه

الػػٍب تعػػِب خيػػارل  "imaginaruisالػػٍب تػػَبجم دبتخيػػل مػػن الكلمػػة البلتينيػػة" "imaginaierأمػػا كلمػػة " 
مغلػوط، كتسػتعمل كلمػػة متخيػل علػػى دالالت ىػي كصػفة كتعػػِب مػا ال يوجػػد إال يف اؼبخيلػة الػػذم 

،كاػبيػػػاؿ يف اللغػػػة اليونانيػػػة ىػػػو 150لػػػيس لػػػو حقيقػػػة كاقعيػػػة كقػػػد يعػػػِب الشػػػيء الػػػذم تنتجػػػو اؼبخيلػػػة
                                                           

 .21ػ 20 ص ص،مرجع سابق، لفت ؿبمد كماؿ عبد العزيزأ 149
، 1، طكىراف ابن الندصل للنشر كالتوزيع يف صناعة اؼبعرفة التارىبية(،التاريخ)مداخل منهجية  ابتسموعبيا ،عبد ا عبد البلكم 150

 .19ص  ،اعبزائر ،2009
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حػػػاؿ »ح ىػػػو: "التػػػوىم" الػػػذم يػػػؤدم معػػػاشل الكلمػػػة اليونانيػػػة "فنطاسػػػيا"،  كالتػػػوىم يف االصػػػطبل
 .151«يتخيل لنا فيها شيء ليس دبوجود باغبقيقة

 152فػىقىضى عىلى غىيًب األيموري تػىيػىقُّنا مى عىنوي ًحدَّةي ًذىًنًو   نػىفىًت التػىوىىُّ       يقوؿ اؼبتنيب:

كاػبياؿ الصويف ىبتلف عن كل خياؿ فالصوفية أكلئك الذين جعلوا من اػبياؿ أساس اؼبشاىدة،    
ربػػة ذبػػايف العقػػل كاؼبنطػػق كالقيػػاس، كبػػدكف اػبيػػاؿ تبطػػل التجربػػة الصػػوفية كيقصػػر ألنػػو ينفػػد إذل ذب

. كعادل اػبياؿ الصويف ينقسم إذل ثبلث أنػواع األكؿ 153الفهم عن إدراؾ داللة النبوة كأسرار الكوف
.كاػبياؿ اؼبتصل يوجد عند 154ىو عادل الغيب كالثاشل ىو عادل غيب الغيب كالثالث ىو عادل اغبس

ف الكامػػل، فخيالػػو اؼبتصػػل لػػو مػػن القػػوة مػػا ينػػاظر قػػوة ا علػػى اػبلػػق، فػػا لػػو اإلهبػػاد علػػى اإلنسػػا
اإلطػػػبلؽ ماعػػػدا نفسػػػو، فاػبيػػػاؿ موجػػػود  عػػػز كجػػػل يف حضػػػرة الوجػػػود اػبيػػػارل، كاغبػػػق موجػػػود 

ى للخياؿ يف حضرة االنفعاؿ اؼبثل، كإذا ثبت اغبق اػبياؿ يف قوة إهباد باغبق ماعدا نفسو )فهو عل
اغبقيقة اؼبعرب عنو باإلنساف الكامل كجودا كقوة يف اإلهباد( فتوحيد اغبق ىو توحيد اػبياؿ مع كونو 
من اؼبوجودات اغبادثة كالسػر يف ذلػك انفػراده ّٔػذا االختصػاص اإلؽبػي مػن بػْب كػل اؼبوجػودات فبػا 

ة ىبتلػف كخيػاؿ الصػوفي 155أعطتو حقيقتو، فما شيء قبل اػدثات مػن صػورة اغبػق سػول اػبيػاؿ.
عن خياؿ اإلنساف العادم كونو منفصل من جهة كجوده، كىػذا اػبيػاؿ اؼبنفصػل خيػاؿ متصػل مػن 

 .156جهة قواه، كاتصاؿ اػبياؿ اؼبنفصل سر هبهلو اإلنساف العادم ما دل يتصوؼ

إف الصػػػوفية ظبػػػوا بفكػػػرىم يف التػػػدبر كالتفكػػػر يف صػػػنع ا أخلصػػػوا  يف أحوالػػػو، عزفػػػوا عػػػن      
ي يكتشفوا أسرار ملكوت ا أدركوا ببصػّبهتم مػاال تدركػو األبصػار، فخيػاؽبم فريػد ال مثيػل الدنيا ك

                                                           
 .13، ص1992، 3اؼبركز الثقايف العريب، ط اث النقدم كالببلغي عند العرب(،الصورة الفنية )يف الَب  ،جابر عصفور 151
 .540ص  ،1،1997اركؽ، دار األرقم بن األرقم، طضبط د. عمر ف ،الديوافأبو الطيب اؼبتنيب،  152
، 2، ط ، دار توبقاؿ للنشر الدار البيضاء(الركمانسية العربية)بنياتو كابدالتو الشعر العريب اغبديث ،ينظر ؿبمد بنيس 153

 .134ص ،، اؼبغرب2001
 .32دار الثقافة القاىرة )ب ط ت(، ص  اػبياؿ عند ابن عريب )النظرية كآّاالت(، ، ،ينظر سليماف العطار 154 
 .34ينظر اؼبرجع نفسو، ص  155
 .40ينظر اؼبرجع نفسو، ص 156
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لػػو يف التجربػػة اإلنسػػانية، خيػػاؽبم الشػػعرم يعجػػز العقػػل عػػن إدراؾ حقيقتػػو، كػػوف اؼبسػػتقًبل ال يبلػػك 
يكػوف اؼبفتاح الذم يربط بْب قناة اإلرسػاؿ كالبػث، فيػؤدم ذلػك إذل تشػويش يف الصػورة اؽببلميػة، ف

 .            خياؿ كاضع يعَبيو الغموض ال يستطيع العقل تقبلو

القدرة على تكػوين صػور ذىنيػة ألشػياء غابػت عػن متنػاكؿ » أما اػبياؿ يف اؼبفهـو النقدم ىو:    
اغبػػس، كال تنحصػػر فعاليػػة ىػػذه القػػدرة يف ؾبػػرد االسػػتعادة اآلليػػة ؼبػػدركات حسػػية تػػرتبط بزمػػاف أك 

سبتػد فاعليتهػا إذل مػا ىػو أبعػد كأرحػب مػن ذلػك، فتعيػد تشػكيل اؼبػدركات, كتبػُب مكاف بعينػو، بػل 
منها عاؼبا متميزا يف جدتو كتركيبو، كذبمع بػْب األشػياء اؼبتنػافرة كالعناصػر اؼبتباعػدة يف عبلقػة فريػدة، 
تػػذيب التنػػافر كالتباعػػد، كزبلػػق االنسػػجاـ كالوحػػدة، كمػػن ىػػذه الزاكيػػة يظهػػر جانػػب القيمػػة الػػذم 

احب كلمة "اػبياؿ" يف اؼبصطلح النقدم اؼبعاصر، كالذم يتجلػى يف القػدرة علػى إهبػاد التنػاغم يص
 .        157«كالتوافق بْب العناصر اؼبتباعدة كاؼبتنافرة داخل التجربة

يبدك أنو تعريفا عاما للمفهـو اػبياؿ، فهو مبلـز لئلنساف بطبعػو، كلػيس اػبيػاؿ مػادم ملمػوس     
ال يتقيػد بسػلطة الزمػاف كال اؼبكػاف فقػد يقطػع األمصػار كالقفػار يف سػاعة مػن  كال معنوم ؿبسػوس،

هنار، فاػبياؿ يكرب أشهر كأعواـ  يف يـو أك يف طرفػة عػْب، فػبل ؾبػاؿ كال ؿبػاؿ للخيػاؿ، ألنػو هبمػع 
الشتات كاؼبتنافر كاؼبتباعد... كماال يدركو العقل يف ذبربة كاحدة. كلعػل ىػذا مػا قصػده أضبػد شػوقي 

 ولو:                 }الطويل{يف ق

 158قبيىدّْدي ذًكرل عىهدًكيم كىنيعيدي       كىنيدشل خىياؿى األىمًس كىىوى بىعيدي 

                                                           
   :رل حىبيبه أىزكري يف اػبىلىواًت       حاًضره غاًئبه عىًن اللىحىظاتً        كمن أمثلة أشعار الصوفية ما يقولو اغببلج 

ًلماتً                                                         ما تىراشل أيصغي إًلىيًو ًبًسٌرم        كىي أىعي ما يىقوؿي ًمن كى
 كىلىماتو ًمن غىًّب شىكلو كىال نىق       ػػطو كىال ًمثًل نىغمىًة األىصواتً                                                        

وًًه ريسوـي الًصفاتً                                                    =  حاًضره غاًئبه قىريبه بىعيده            كىىوى دلى ربى
 ىيوى أىدسل ًمنى الضىمًّب ًإذل الوىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كىأىخفى ًمن الًئًح اػبىطىراتً                                                      

 .13ص ،سابقمرجع ، الصورة الفنيةجابر عصفور،  157
 .220، ص1، ج1996، 1، تعليق د. وبي شامي،دار الفكر العريب بّبكت لبناف، ط)الشوقيات(،ديوافال ،أضبد شوقي 158
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أمػػػا خيػػػاؿ الشػػػاعر فهػػػو طاقتػػػو الشػػػعرية كىػػػو إبداعػػػو فمػػػن اتسػػػع خيالػػػو امتلػػػك قػػػدرة تصػػػوير       
كإبداع منتقبل من الواقع اؼبعاش ليؤسس عاؼبا آخر كفق معطيات ـبيلتو،)سػيكولوجية اإلبػداع( فهػو 
رؤيػة جديػػدة متميػزة للواقػػع، كاػبيػػاؿ الشػعرم نشػػاط خػبلؽ ال يسػػتهدؼ أف يكػػوف مػا يشػػكلو مػػن 

نسخا أك نقبل لعادل الواقع كمعطياتػو، أك انعكاسػا حرفيػا ألنسػقة متعػارؼ عليهػا، أك نػوع مػن  صور
أنواع الفرار، أك التطهّب الساذج لبلنفعاالت، بقدر ما يستهدؼ أف يدفع اؼبتلقػي إذل إعػادة التأمػل 

ؾبػرد اعبػدة يف كاقعو من خبلؿ رؤية شعرية زبييلية،)سػيكولوجية التلقػي( الػٍب ال تسػتمد قيمتهػا مػن 
     159أك الطرافة، كإمبا من قدرهتا على إثراء اغبساسية كتعميق الوعي.

يبدك أف خياؿ الشاعر ىبتلف عن خياؿ اإلنساف العادم كوف خيالػو موجػو إذل اؼبتلقػي كىػادؼ    
ك يبحػػػث يف اإلنسػػػاف عػػػن صػػػفة التأمػػػل كالتفكػػػر يف كاقػػػع افَباضػػػي مػػػن صػػػنع الشػػػاعر يدغػػػدغ بػػػو 

 د  إليو.يقوؿ أبو الطيب اؼبتنيب:             }الوافر{اؼبشاعر كي تنقا

 160نىصيبيكى يف مىناًمكى ًمن خىياؿً   بيكى يف حىياًتكى ًمن حىبيبو  نىصي

كلو أننا قلبنا دكاكين الشعراء لوجدنا أف اػبيػاؿ يػرتبط بالليػل كاؼبعشػوقة جػراء مػا يكابػده الشػاعر    
، ك ترصػعت ر قمػر يرتػدم غبػاؼ أسػود كوجههػا اؼبنػّبفلعل الشاعر تػدبر خبيالػو يف ظلمػة ليلػو فبصػ

قبـو السماء كأسناف معشوقتو الرباقة يسيل بْب ثناياىا اللعاب كماء اؼبطر ينساب انسيابا، يهتػدم 
إذل حبهػػا بػػالنجـو كيستضػػيء بػػالقمر كيصػػطلي بنػػار ليلػػو الدافئػػة الػػٍب ربتضػػنو كمػػا ربضػػن ابوبػػة 

نجم يف الليلة اؼبقمرة ال يعيا من شدة السهر، فإذا خسف القمر اغببيب، ال يبل من السهر كيفّّ كال
كاضػػمحل نػػوره انطمػػس نػػور يف ركح الشػػاعر كقػػاؿ مػػات اغببيػػب أك أصػػابو مكػػركه، فاػبيػػاؿ لػػيس 
صورة زئبقية فحسب بل ىو طريق العشاؽ ىو حافظ األسرار ىو مسلي اػبواطر ىو اػبيػاؿ ككفػى 

 {الوافر}نَبة:  بو أنيسان كصاحبان كعدكا.     يقوؿ ع

ي طىيفى اػبىياؿً   مي يف ًجباًؿ الرىمًل مىلقىن  كىًجس  161خىياؿه يىرذبى

                                                           
 .14، صسابقمرجع الصورة الشعرية،  ،جابر عصفور 159
 .10، ص سابقمصدر ، ديوافال ،أبو الطيب اؼبتنيب  160
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عمليػػػة إيهػػػاـ موجهػػػة، هتػػػدؼ إذل إثػػػارة اؼبتلقػػػي إثػػػارة »:كالتخييػػػل الشػػػعرم مشػػػتق مػػػن اػبيػػػاؿ كىػػػو
علػى  مقصودة سلفان. كالعملية تبدأ بالصور اؼبخيلة الػٍب تنطػوم عليهػا القصػيدة، كتنطػوم ىػي داهتػا

معطيػات بينهػا كبػْب اإلثػارة اؼبرجػػوة عبلقػة اإلشػارة اؼبوحيػة. كربػػدث العمليػة فعلهػا عنػدما تسػػتدعي 
خػػربات اؼبتلقػػي اؼبختزنػػة كاؼبتجانسػػة مػػع معطيػػات الصػػور اؼبخيلػػة، فتحػػدث اإلثػػارة اؼبقصػػودة، كيلػػج 

التخييػل  ادامػ ااؼبتلقي على اإليهاـ اؼبرجػو، فيسػتجيب لغايػة مقصػودة سػلفان، كذلػك أمػر طبيعػي، مػ
ينتج انفعاالت، تقضي إذل إذعاف النفس،فتنبسط النفس عن أمر من األمػور، أك تنقػبض عنػو، مػن 
غّب ركية كفكر كاختيار، أم على مستول البلكعي, كذلك يف ضػوء اؼبقولػة )األرسػطية(، الػٍب تؤكػد 

لغالػػب حبسػػب زبيلػػو أف اإلنسػػاف يتبػػع زبيبلتػػو أكثػػر فبػػا يتبػػع عقلػػو كعلمػػو، كأف سػػلوكو يتحػػدد يف ا
أكثػػر فبػػا يتحػػدد حبسػػب ظنػػو أك علمػػو. كمػػاداـ األمػػر  كػػذلك، فػػإف إثػػارة القػػوة اؼبتخيلػػة يف اؼبتلقػػي 
تعِب إفساح السبيل أماـ ؾباؿ اإليهاـ، لتمارس األقاكيل الشعرية اؼبخيلة دكرىا، فتستفز اؼبتلقْب إذل 

و أك طمعػػا فيػػو، أك غضػػبان كسػػخطان علػػى أمػػر مػػن األمػػور، أك توقػػع يف نفوسػػهم ؿببػػة لػػو، أك مػػيبلن إليػػ
  162«خصمو

 عند النقاد:   واستراتيجتو التخييل الشعريـ 2 

التخييػػػل الشػػػعرم عنػػػد النقػػػاد متفػػػاكت إذل حػػػد مػػػا فسػػػنقف علػػػى رأم ببلغػػػي لعبػػػد إف مفهػػػـو    
 القاىر اعبرجاشل كاآلخر أديب غباـز القرطاجِب.

 م (1078ه ـ 471)التخييل عند عبد القاىر الجرجاني 

إف التخييػػل عنػػد اعبرجػػاشل يف اؼبعػػاشل حػػْب قسػػمها إذل قسػػمْب: عقلػػي كزبييلػػي كلكػػل منهمػػا      
راه يف الشػعر كالكتابػة كالبيػاًف  أنواعو القسم العقلي، فالذم ىو العقل أنواع: أٌكؽبا: عقليّّ صحيحه ؾبى

ثّبىا اغبكماء، كلذلك ذبدي األكثر مػن كاػبطابة، ؾبىٍرىل األدٌلة الٍب تستنبطها العقبلء، كالفوائد الٍب تي 
ىػػػذا اعبػػػنس ميٍنتػىزىعػػػان مػػػن أحاديػػػث النػػػيب صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم ككػػػبلـ الصػػػحابة رضػػػي اللَّػػػو عػػػنهم، 

                                                                                                                                                                      
 .214، ص سابقمصدر ، ديوافال ،عنَبة ابن شداد 161
 .197ػ 196، ص1995، 5(، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، طمفهـو الشعر)دراسة يف الَباث النقدم ،جابر عصفور 162
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م الصدؽ، كقصديىم اغبقُّ، أك ترل لو أصبلن يف األمثاؿ القديبة  كمنقوالن من آثار السلف الذين شأهني
 ؿ اؼبتنيب:كاغبكم اؼبأثورة عن القدماء، كيستدؿ بقو 

ـي   رؼي الرَّفيع من األىذىل     الى يىٍسلىم الشَّ   حٌبَّ ييراؽى على جىوانًًبو الدَّ

معػػُبن معقػػوؿه دل يػػزؿ العيقػػبلءي يػىٍقضػػوف بصػػٌحتو،...فلو دل تيطبىػػع ألمثػػاؽبم السػػيوؼ كدل »كيقػػوؿ عنػػو: 
نػالوه مػن الرتبػة العليػا، فػبل تيطلىق فيهم اغبتػوؼ، ؼبػا اسػتقاـ ديػنه كال دنيىػا، كال نػاؿ أىػلي الشػرؼ مػا 

 . 163«يطيب الشيرب من مىٍنهلو دل تينفى عنو األىقذاء، كال تػىقىرُّ الركح يف بدفو دل تيدفىع عنو األىدكاء

فالشػػعر الػػذم ىباطػػب العقػػل عنػػد اعبرجػػاشل ىػػو شػػعر اغبكمػػة كاؼبوعظػػة كاإلرشػػاد ىػػو الشػػعر     
ة ليسػت ىػي الشػاعرية كقػد جػاء يف السػياؽ علػى اؼبوجَّو، الذم يػزف اؼبشػاعر دبيػزاف العقػل، فاغبكمػ

لسػػاف اؼبتنػػيب تػػارة كعلػػى لسػػاف أيب العػػبلء أخػػرل: أم الثبلثػػة أشػػعر اؼبتنػػيب أـ أبػػو سبػػاـ أـ البحػػَبم؟ 
. كىذا الصنف من الشعر ال زبييل فيو ألنو شػعر فقاؿ أبو سباـ كاؼبتنيب حكيماف كالشاعر البحَبم

 اعبرجاشل. ىادؼ يقاس بالعقل كاؼبنطق حسب رأم

، كإفَّ مػا » أما القسم التخيلي فيقوؿ عنو عبد القاىر:      فهو الذم ال يبكػن أف يقػاؿ إنػو ًصػدؽه
ػاط  صىر إالٌ تقريبػان، كال وبي أثبتىو ثابت كما نفاه منفٌي، كىو مفًبُّ اؼبذاىب، كثّب اؼبسالك، ال يكاد وبي

، كيػػأٌب علػػى در  ، فمنػػو مػػا هبػػيء مصػػنوعان قػػد تلطّْػػف بػػو تقسػػيمان كتبويبػػان، ٍب إنػػو هبػػيء طبقػػاتو جػػاتو
ػػػي رىٍكنىقػػػان مػػػن الٌصػػػدؽ،  ػػػبىهان مػػػن اغبػػػٌق، كغيشّْ فيػػػو، كاسػػػتعْب عليػػػو بػػػالرًفق كاغبًػػػذؽ، حػػػٌب أيعطىػػػي شى

 باحتجاج سبييحّْل، كقياسو تيصينّْع فيو كتػيعيمّْلى، كمثاليو قوؿ أيب سباـ:

 حىٍربه للمكاًف العارلال تينكرم عىطىلى الكىرصل من الًغُبى         فالسَّيلي 

                                                           
 .   231ػ  230، ص سابقمصدر عبد القاىر اعبرجاشل أسرار الببلغة يف علـو البياف،  163
  ،فالكتب الٍب تنسبها للمعرم )صبلح ىذه اؼبقولة جاءت يف كتب األدب مرة على لساف  اؼبعرم، كمرة على لساف اؼبتنيب

الدين الصفدم: الوايف بالوفيات (، ك)اليافعي: مرآة اعبناف كعربة اليقظاف(، ك)عبد الرحيم العباسي: معاىد التنصيص على 
: اؼبثل شواىد التلخيص(، أما أصحاب اؼبؤلفات الذين ينسبوف اؼبقولة إذل اؼبتنيب، )ّٔاء الدين العاملي: الكشكوؿ(، ك)ابن األثّب

 السائر( .
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ذا قػػد خييَّػػل إذل السػػامع أف الكػػرصل إذا كػػاف موصػػوفان بػػالعلٌو، كالرّْفعػػة يف قػػدره، ككػػاف الغًػػُبى  كػػفه   
 كالغىٍيث يف حاجة اػبلق إليو كًعظىًم نػىٍفعو، كجب بالقياس أف يزًؿَّ عن الكرصل، زىلًيلى السَّيل

، ال ربصػػيلو كإحكػػاـ، فالعلٌػػة يف أف السػػيل ال  عػػن الطَّػػٍود العظػػيم، كمعلػػوـه أنػػو قيػػاسي زبييػػلو  كإيهػػاـو
 يستقٌر على األمكنة العالية، أف اؼباء سيَّاؿ ال يثبت إال إذا حصل يف موضع لو جوانبي 

 164»تىٍدفعو عن االنصباب، كسبنعو عن االنسياب.

كػن من ىذا التعريف نرل كيف ربط عبد القاىر مفهـو التخييل بقضية الصدؽ كالكػذب فػبل يب   
 أف كبكم بإحدانبا على الشعر، كالتخييػل لػيس مػن قبيػل االسػتعارة  عنػد اعبرجػاشل يقػوؿ يف ذلػك:

كاعلػػم أف االسػػتعارة ال تػػدخل يف قبيػػل التخييػػل، ألف اؼبسػػتعّب ال يقصػػد إذل إثبػػات معػػُب اللفظػػًة »
ػػربى  ػػبىوو ىنػػاؾ، فػػبل يكػػوف ـبىٍبػىػػريهي علػػى خػػبلؼ خى ه، ككيػػف يعػػرض اؼبسػػتعارة، كإمبػػا يعمػػد إذل إثبػػات شى

الشكُّ يف أىٍف ال مدخل لبلستعارة يف ىذا الفٌن، كىي كثّبة يف التنزيل علػى مػا ال ىبفىػى، كقولػو عػز 
ػػػٍيبان ﴿كجػػػل:  ، ٍب ال شػػػبهةى يف أٍف لػػػيس اؼبعػػػُب علػػػى إثبػػػات االشػػػتعاؿ 4مػػػرصل:  ﴾كىاٍشػػػتػىعىلى الػػػرٍَّأسي شى

 165«ظاىران، كإمبا اؼبراد إثبات شىبهو

كالذم أريده بالتخييل ىا ىنا، ما ييثبت فيو الشاعر أمران ىو غّب »قولو بنفسو:  كيفسر اعبرجاشل    
ثابتو أصبلن، كيدَّعي دعوىل ال طريػقى إذل ربصػيلها، كيقػوؿي قػوالن ىبػدع فيػو نفسػو كييريهػا مػا ال تػرل، 

ئلػػو فأمَّػػا االسػػتعارة فػػإف سػػبيلىها سػػبيلي الكػػبلـ اػػذكؼ، يف أنػػك إذا رجعػػت إذل أصػػلو، كجػػدتى قا
كىو ييبت أمران عقلٌيان صحيحان، كيٌدعي دعوىل ؽبا ًسٍنخه يف العقل، كسػتمرُّ بػك ضػركبه مػن التخييػل 
ىػػي أظهػػري أمػػران يف البيعػػد عػػن اغبقيقػػة، كأكشػػفي كجهػػان يف أنػػو خػػداعه للعقػػل، كضػػربه مػػن التزكيػػق. 

»166 

                                                           
 .   231ص   ،سابقمصدر  أسرار الببلغة يف علـو البياف، ،عبد القاىر اعبرجاشل 164
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فالشػعر لػيس كلػو يبدك أف اعبرجاشل طرؽ باب مهم يف التخييل الشعرم، بػل إنػو موقػف كسػط     
زبيػيبلن، كالصػدؽ كالكػػذب ىػو اػك أك اؼبعيػػار الػذم نعػرؼ بػػو التخييػل الشػعرم الػػذم ىػو جػػوىر 

 الشعر.     

 عبلقتو الصدؽ كالكذب بالتخييل عند اعبرجاشل.

إف عبد القاىر اعبرجاشل كغّبه من األكائل يؤكد على أف أعذب الشعر أكذبو، كالكذب الشعرم    
 عيبان ، كلكن اعبرجاشل يربط القضية  بتخييل الشعرم.ليس مثلبة كال 

من قاؿ خػّب الشػعر أكذبػو، فهػذا مػراده، ألف الشػعر ال يكتسػب »يقوؿ عبد القاىر يف ذلك:     
من حيث ىو شعره فضبلن كنقصان، كاكبطاطان كارتفاعان، بأف يىنحىل الوضػيعى صػفةن مػن الرفعػة ىػو منهػا 

، فكػم جػواد خبَّلػو الشػعر كخبيػلو سػخَّاه؛ كشيػجاعو كظبػو بػاعبيب عارو، أك يصفى الشريف بنقص كعػار
كجبافو سىاكىل بو الليث؛ كدىشل  أكطأه ًقيٌمة العيُّوؽ، كغىيب  قضى لو بػالفهم، كطػائش ادَّعػى لػو طبيعػة 

وعي اغبيٍكم، ٍب دل ييعتىرب ذلك يف الشعر نفسو حيث تينتقىدي دنانّبه كتينشىر ديابيجو، كييفتىق مسكو فيضػ
 أىرهبيوي. كأما من قاؿ يف معارضة ىذا القوؿ: خّب الشعر أصدقو، كما قاؿ طرفة: 

قىا  »167كإفَّ أىٍحسىن بيتو أنت قائلوي         بػىٍيته يقاؿي إذا أىنشىدتىوي صىدى

من مقولة عبد اعبرجاشل نرل أنو حدا طريق الفبلسفة اؼبسلمْب كال سػيما ابػن سػينا كمػا رأينػا يف    
 مدخل اؼبذكرة حْب فرؽ بْب اػبطابة كالشعر، فالكذب الشعرم ىو زبييبل ال مغالطة.             

الشػعر مػا فقػد هبػوز أف يػراد بػو أف خػّب »كيواصل عبد القاىر شرحو ؼبصداقية الشعر فيقوؿ:       
دٌؿ على ًحٍكمػة يقبلهػا العقػلي، كأدبو هبػب بػو الفضػل، كموعظػةو تيػركّْض صبػاح اؽبػول كتبعػث علػى 
التقػول، كتيبػٌْب موضػػع القيػبح كاغبيسػػن يف األفعػاؿ، كتػىٍفصػػل بػْب امػػود كاؼبػذمـو مػػن اػبصػاؿ، كقػػد 

                                                           
  البيت ىو الشاعر اعباىلي من الطبقة األكذل طرفة ابن العبد أكؿ من ذـ السرقات الشعرية:         }البسيط{صاحب 

 ّبي عىلى األىشعاًر أىسرًقيها     عىنها غىنيتي كىشىرُّ الناًس مىن سىرقاكىال أيغ
قػػػا  كىًإفَّ أىحسىنى بىيتو أىنتى قائًلػػيوي         بىيػته ييقػػاؿي ًإذا أىنشىدتىوي صىدى

 .236أسرار الببلغة يف علـو البياف، مصدر سابق، صعبد القاىر اعبرجاشل،  167
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ػػى ّٔػػا كبػػو الصػػد إال دبػػا فيػػو، كاألكؿ ىػػّب ال يبػػدح الرجػػل ؽ يف مػػدح الرجػػاؿ، كمػػا قيػػل: كػػاف ز يينحى
أكذل، ألهنمػػا قػػوالف يتعارضػػاف يف اختيػػار نػػوعي الشػػعر. فمػػن قػػاؿ خػػّبه أصػػدقو كػػاف تػػرؾي اإلغػػراؽ 
كاؼببالغة كالتجوُّز إذل التحقيػق كالتصػحيح، كاعتمػادي مػا هبػرل مػن العقػل علػى أصػل صػحيح، أحػبَّ 

حاصػلو أكثػر، كمػن قػاؿ أكذبيػو، إليو كآثػرى عنػده، إذ كػاف شبػره أحلػى، كأثػره أبقػى، كفائدتػو أظهػر، ك 
ذىب إذل أف الصنعة إمبا سبىيدُّ باعها، كتنشػر شيػعىاعها، كيٌتسػع مىٍيػداهنا، كتتفػرٌع أفناهنػا، حيػث يعتمػد 
االٌتسػػاع كالتخييػػل، كييػػدَّعى اغبقيقػػة فيمػػا أصػػلو التقريػػب كالتخيػػل كحيػػث ييقصىػػد التلطػػف ك التأكيػػل 

اؼبػدح كالػذـ كالوصػف كالنعػت كالفخػر كاؼبباىػاة كسػائر  كيذىب بالقوؿ مذىب اؼببالغة كاإلغػراؽ يف
اؼبقاصػػػػد كاألغػػػػراض، كىنػػػػاؾ هبػػػػد الشػػػػاعري سػػػػبيبلن إذل أف ييبػػػػدع كيزيػػػػد، كييبػػػػدم يف اخػػػػَباع الٌصػػػػور 

 168«كييعيد.

إف اعبرجػػاشل يف أسػػراره طػػرؽ بػػاب مهػػم حيػػث قسػػم الشػػعر إذل قسػػمْب قسػػم عقلػػي كىػػو الػػذم    
و، كقسػم زبييلػي ال يبكػن اغبكػم عليػو بصػدؽ أك الكػذب، بػل إف يبكن استعماؿ فيػو اؼبنطػق كآلياتػ

 الكذب ىو جوىر الشعر كعموده الٍب تقـو عليو الصور الشعرية.  

 م( 1285 - 1211ىـ /  684 - 608)ــ التخييل عند حازم القرطاجني 

مػػا أكثرىػػا الدراسػػات الػػٍب تعرضػػت لقضػػية التخييػػل الشػػعرم منطلقػػة مػػن حػػاـز كأسػػاس تتبلػػور     
دراستهم ربت كتابو منهاج البلغاء، إذ يعترب الفيصل يف قضية التخييل الشعرم حيث أصػبح نظريػة  

زبييبلن  كاملة، بعد أف اطلع على الفلسفة اليونانية، كقضية ااكاة الٍب ىي عند الفبلسفة اؼبسلمْب
شعريان، ككيف أصبح التخييل بارز اؼبعادل بعد أف فسػره أربػاب الببلغػة أمثػاؿ عبػد القػاىر اعبرجػاشل، 

 كقرنو بقضية الصدؽ كالكذب.

الشػػعر كػػبلـ مػػوزكف مقفػػى مػػن شػػأنو أف وببػػب إذل »كالشػػعر عنػػد حػػاـز زبييػػل يقػػوؿ يف ذلػػك:     
ريهػػو، لتحمػػل علػػى طلبػػو أك اؽبػػرب منػػو، دبػػا قصػػد رببيبػػو إليهػػا كيكػػره إليهػػا مػػا قصػػد تك الػػنفس مػػا

يتضمن من حسن زبييل لو، كؿباكاة مستقلة بنفسها أك متصورة حبسن ىيأة تأليف الكبلـ، أك قوة 
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صدقو أك قوة شهرتو، أك دبجموع ذلك يتأكػد دبػا يقػَبف بػو مػن إغػراب، فػإف االسػتغراب كالتعجػب 
    169«.اؽبا كتأثرىاحركة للنفس إذا اقَبنت حبركتها اػبيالية قول انفع

ًضػػع الػػػنفس، كالتخييػػػل عمػػػود     مػػن ىػػػذا التعريػػػف يتبػػْب لنػػػا أف الشػػػعر ىػػػو السػػلطة العليػػػا الػػػٍب زبي
الشعر، كركنو الذم ال يقـو إال بوجوده يف أنساؽ نظمية موزكنة، كال يبُب التخييل إال بوجود أشياء 

زبيػػل ذىػػِب(، كعليػػو ال يبكػػن أك موجػػودات ذبمػػع بينهمػػا ااكػػاة، فتمثػػل يف الػػذىن علػػى شػػكل )
الفصػػل بػػْب التخييػػػل كااكػػاة لوجػػود عبلقػػػة تػػبلـز يف حضػػورنبا أك غيأّمػػػا علػػى سػػطح اػبطػػػاب 
كعمقػػػػػو الػػػػػذم ال تضػػػػػاؼ إليػػػػػو صػػػػػفة الشػػػػػعرم إال حبضػػػػػورنبا فيػػػػػو، كتوافرنبػػػػػا مػػػػػن غبظػػػػػة مػػػػػيبلد 

 .      170اػبطاب

اؼبخيػػػل أك معانيػػػو أك أسػػػلوبو  أف تتمثػػػل للسػػػامع مػػػن لفػػػظ الشػػػاعر» :كالتخييػػػل عنػػػد حػػػاـز ىػػػو   
كنظامو، كتقـو يف خيالو صورة أك صػور ينفعػل لتخيلهػا كتصػورىا، أك تصػور شػيء آخػر ّٔػا انفعػاال 

 .  171«من غّب ركية إذل جهة من االنبساط أك االنقباض

وبصػػل بفعػػل تفاعػػل مكونػػات يف نفػػس كذىػػن اؼبتلقػػي، مػػع مكونػػات  ػػػػ فالتخييػػل ػػػػ يف نظػػر حػػاـز
و، مػػن خػػبلؿ مبػػوذج تصػػورم نفسػػي حاصػػل يف الػػنفس مػػن غػػّب سبعػػن أك سبحػػيص، اػبطػػاب كصػػورت

فالتخييل عملية تلق صبارل وبدث يف نفس اؼبتلقي بفعل ما وبدث للخطاب الشعرم فيوجػو سػلوؾ 
 172اؼبتلقي كيؤثر قي الفرد ٍب يف اعبماعة.

فكػر كخطػرات كطرؽ التخييل عند حاـز إمػا أف تكػوف بػأف يتصػور يف الػذىن شػيء مػن طريػق ال   
البػػاؿ، أك بػػأف تشػػاىد شػػيئان فتػػذكر بػػو شػػيئا، أك بػػأف ربكػػي ؽبػػا الشػػيء بتصػػوير كبػػٍب أك خطػػي، أك 
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وبػػاكي ؽبػػا صػػوتو أك فعلػػو أك ىيأتػػو دبػػا يشػػبو ذلػػك مػػن صػػوت أك فعػػل أك ىيػػأة، أك بػػأف وبػػاكي ؽبػػا 
  173معُب بقوؿ ىبيلو ؽبا.

ند اؼبتلقي، كالتخييل انعكاس ؼبا ىو يف فالتخييل عند حاـز ىو جوىر الشعر كأف صبالو يكمن ع   
العادل اػبارجي، كال جناح على الشاعر أف تكوف الصورة الٍب تشكلها قوة التخيػل كاؼببلحظػة عنػده 
غّب موجودة يف عادل الواقع، أك غّب مدركة يف ؾبملها للحس، اؼبهم أف تتػآلف عناصػر ىػذه الصػور 

 تركيبػات)على حػد القضػايا الواقعػة يف الوجػود يف نسػق يقبلػو العقػل، كينتسػب بعضػها إذل بعػض يف
الػػػٍب تقػػػدـ ّٔػػػا اغبػػػس اؼبشػػػاىدة( كمػػػن ىنػػػا يبكػػػن ؼبخيلػػػة اؼبتلقػػػي أف تتقبػػػل ىػػػذه الصػػػور، كسبثلهػػػا، 

،يف ظػػل مػػا وبملػػو الػػنص الشػػعرم مػػن صػػور نقػػبل مػػن ـبيلػػة الشػػاعر، 174كتفػػَبض امكانيػػة كجودىػػا
 ليصبح زبييبلن عند اؼبتلقي فيتأثر بو أك ينفعل.  

 .  عبلقة الصدؽ كالكذب بالتخييل عند حاـز

يبػػػػدك أف حػػػػاـز أثنػػػػاء تناكلػػػػو لقضػػػػية الصػػػػدؽ كالكػػػػذب يف التخييػػػػل دل هبػػػػَبأ عليهػػػػا كمػػػػا فعػػػػل       
اعبرجػػػاشل يف أف جعػػػل الكػػػذب الشػػػعرم ىػػػو جػػػوىر التخييػػػل، فالتخيػػػل عنػػػد حػػػاـز ال ىبضػػػع ؽبػػػذا 

فيكػوف شػعران أيضػان باعتبػار مػا فيػو مػن ااكػاة كالتخييػل، ال مػن جهػة مػا »اؼبقياس يقوؿ يف ذلػك: 
  175«كاذب، كما دل يكن شعران من جهة ما ىو صادؽ، بل دبا كاف فيو أيضان من التخييل.  ىو

فحػػاـز انطلػػق مػػن التخييػػل كأسػػاس يقػػـو عليػػو الشػػعر، كىػػذا ال يعػػِب أنػػو نفػػى الثنػػائيتْب )الصػػدؽ   
كالكذب( فهما من حق الشاعر يستعملهما كقت مػا اعػوزه إحػدانبا علػى اآلخػر، فقػد يريػد تقبػيح 

سػػػػػػْب قبػػػػػػيح، فػػػػػػبل هبػػػػػػد القػػػػػػوؿ الصػػػػػػادؽ، فيضػػػػػػطر حينئػػػػػػذ إذل اسػػػػػػتعماؿ األقاكيػػػػػػل حسػػػػػػن ك رب
الكاذبػػة.فاألقاكيل الشػػعرية تػػرد صػػادقة ككاذبػػة حبسػػب مػػا يعتمػػده الشػػاعر مػػن اقتصػػاد يف الوصػػف 

لػػيس شػػيء إال كلػػو كجهػػاف كطريقػػاف، فػػإذا مػػدحوا ذكػػركا »كاؼببالغػػة كيسػػتدؿ حػػاـز بقػػوؿ اعبػػاحظ:
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، كما أف التشبيو كااكاة ليس مػن قبيػل الكػذب 176«ا ذكركا أقبحهما.أحسن الوجهْب، كإذا ذٌمو 
يف الشػػػػعر، ألف الشػػػػيء إذا أشػػػػبو الشػػػػيء فتشػػػػبيهو بػػػػو صػػػػادؽ، ألف اؼبشػػػػبو ـبػػػػرب أف شػػػػيئان أشػػػػبو 
شػػػػيئا.فقد شػػػػبو ا يف القػػػػرءاف اؼبػػػػاء بالسػػػػراب كاؽبػػػػبلؿ بػػػػالعرجوف ... فالوصػػػػف كااكػػػػاة ال يقػػػػع 

، كاألقاكيػػل الشػػعرية عنػػد حػػاـز منهػػا مػػا ىػػو صػػادؽ 177اط كتػػرؾ االقتصػػادالكػذب فيهمػػا إالٌ بػػاإلفر 
كاجتمػػاع الصػػدؽ كالكػػذب عنػػد حػػاـز يقتصػػر  178ؿبػػض، كمنهػػا مػػا هبتمػػع فيػػو الصػػدؽ كالكػػذب.

على اؼبتلقػي كمػا يقػع يف ذىنػو مػن زباييػل كصػور، فقػد يتقبلهػا العقػل كقػد يرفضػها، كمػا أف الشػعر 
 يهدؼ منو إذل اإلقناع. يهدؼ إذل اؼبتعة اعبمالية أكثر ما

ال يكتفػػي حػػاـز ّٔػػذا القػػدر مػػن التحليػػل بػػل تعػػرض إذل الدراسػػات السػػابقة، الػػٍب جعلػػت مػػن    
مػن قػاؿ أف مقػدمات الشػعر ال تكػوف إال كاذبػة كػاذب، »الكذب جوىر التخييػل فيقػوؿ يف ذلػك:

 179«.سػػػػتعملةكإنػػػػو دبنزلػػػػة مػػػػن يقػػػػوؿ أف األلفػػػػاظ الشػػػػعرية ال تكػػػػوف إال حوشػػػػية كال تكػػػػوف إال م
كحسػػػػب رأم حػػػػاـز أف السػػػػبب الػػػػذم دعػػػػاىم إذل أف ظنػػػػوا أف مػػػػا كقػػػػع مػػػػن الشػػػػعر مؤتلفػػػػا مػػػػن 
اؼبقػػدمات الصػػادقة فهػػو قػػوؿ برىػػاشل، كمػػا ائتلػػف مػػن اؼبشػػهورات فهػػو قػػوؿ جػػدرل، كمػػا ائتلػػف مػػن 
اؼبظنونات اؼبَبجحة  الصدؽ على الكذب فهو قوؿ خيطيب، كدل يعلموا أف ىػذه اؼبقػدمات كلهػا إذا 

قع فيها التخييل كااكاة كاف الكبلـ قوال شعريان ألف الشػعر ال تعتػرب فيػو اؼبػادة، بػل يقػع يف اؼبػادة ك 
  180من التخييل.

فالشػػعر عنػػد حػػاـز زبييػػل عنػػد اؼبتلقػػي كذلػػك يف الصػػورة كالػػوزف كاإليقػػاع كالقافيػػة، فحػػاـز انطلػػق    
بة شيء من التخييل فتصبح أقواؿ من التخييل كأساس الشعر كإف دل يكن شعرا، كأف ربتوم اػبطا

شػػػعرية، كمػػػػا يػػػػنص علػػػى أف ال يسػػػػلك بالشػػػػعر مسػػػلك السػػػػذاجة فيكػػػػوف التخييػػػل حسػػػػن اؽبيئػػػػة 
مستحسن ال يتبع فيو الشاعر حوشػي الكػبلـ كسػقطو، فتكػوف الصػورة عنػد اؼبتلقػي ضػبابية كقاسبػة، 
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و أك كذبػو. كالتخييػل كحاـز يعفي الشعراء من ربمل تبعات الكذب، فالشعر بتخييلو ال بقػوة صػدق
كؼبػا كانػت أغػراض »ليس يف الصورة الشعرية فحسب بل يكوف يف كالوزف كالقافية أيضا يقػوؿ حػاـز

الشعر شٌب ككاف منها ما يقصد بو اعبد كالرصانة كما يقصد بو الصغار كالتحقّب، كجب أف رباكي 
                                                                        181«تلك اؼبقاصد دبا يناسبها من األكزاف كىبيلها للنفوس.

من مقولة حاـز نستخلص أف لكل غرض من الشػعر كزنػو األليػق بػو، كىػذا ال يعػِب أف الشػاعر     
ال يسػػتطيع أف يطلػػق العنػػاف ػبيالػػة يف كزف مػػا، إال أهنػػا القيػػود الشػػعرية الػػٍب تعػػود عليهػػا اؼبتلقػػي ال 

كاف ألحد أف يبدح ملك أك يثِب على قبيلة كقد ركػب ضبػار الشػعراء )حبػر   تقبل خبلؼ ذلك، فما
الرجز(، كىو يبتغي الثناء كالشهرة كالرفعة، كال أف يفتخر بنفسو يف حبر قليل التفعيبلت مغُب كبحر 
اؽبزج مثبلن، كإمبا من راما ىذا أك ذاؾ كتب فيما ما تألفػو األظبػاع كتتشػنف بػو، كتتشػدؽ بػو األفػواه 

عر، فإف الشعر رسالة كالوزف الشعرم ىػو أكتػار القلػوب، الػذم يهيػب الشػاعر أف يقلبهػا كيػف كتتق
 شاء، كمٌب شاء، حٌب ال يَبؾ للمتشاعر )اؼبتلقي( حجة غّب اػبضوع كالتسليم.

فأما مػا »كال وبقق الوزف التخييل كحده، بل القافية أيضان يتم ّٔا التخييل عند اؼبتلقي يقوؿ حاـز   
لقافيػة مػن جهػة عنايػة الػػنفس دبػا يقػع فيهػا كاشػتهار مػػا تتضػمنو فبػا وبسػن أك يقػبح، فإنػػو هبػب يف ا

هبػػب أال يوقػػع فيهػػا إال مػػا يكػػوف لػػو موقػػع مػػن الػػنفس حبسػػب الغػػرض، كأف يتباعػػد ّٔػػا عػػن اؼبعػػاشل 
 .182«اؼبنشوءة كاأللفاظ الكريهة كال سيما ما يقبح من جهة ما يتفاءؿ بو

مػا يقػع يف ذىػن اؼبتلقػي مػن البيػت كالقصػيدة، فيجػب أف يكػوف انتقػاؿ فالقافية عند حاـز آخر    
الشاعر من بيت إذل بيػت انتقػاالن لطيفػان ال يصػدـ اؼبتلقػي، فالقافيػة آخػر مػا يبقػى يف األظبػاع، كمػا 
أف تػػوارل النغمػػات اؼبوسػػيقية للقافيػػة الشػػعرية ىػػو سػػر التػػأثّب علػػى اؼبتلقػػي كّٔػػا ينفعػػل جػػراء تػػزاحم 

                         خضعت لقانوف الوزف الشعرم. عد أفالصور ب

 ـ الشعر بين اإلقناع والتخييل. 3

                                                           
 .239نفسو، ص صدراؼب 181
 .248، ص صدر سابقنهاج البلغاء كسراج األدباء، ممحاـز القرطاجِب،  ينظر 182
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حػػوؿ جدليػػة مفادىػػا ىػػل أف الشػػعر  بعػػد اؼبسػػّب بػػْب أراء النقػػاد كالتقلُّػػًب بػػْب أفكػػارىم كأرائهػػم   
إقنػػاع أك التخييػػل؟ كبعػػد أف أثبػػت النقػػاد بقػػوة اغبجػػاج مػػا وبققػػو الشػػعر مػػن إقنػػاع، كصػػار لسػػاف 

، يف حػػػْب رأل الطػػػرؼ حػػػاؽبم يقػػػوؿ: كإشل كإف كنػػػتي األخػػػّبى زمانيػػػوي آلتو دبػػػا دل تىٍسػػػتىًطٍعوي األكائػػػل
ب العقػػػل فإنػػػو يبقػػػى زبييػػػل عقلػػػي ال غػػػّب، اآلخػػػر أف الشػػػعر زبييػػػل كال إقنػػػاع فيػػػو، حػػػٌب كإف خاطػػػ

كتناقلػػت السػػنوف الوجهػػات كاختبلفػػات النقػػاد حػػوؿ القضػػية فبػػا اضػػطرت الػػبعض إذل ازبػػاذ أحكػػاـ  
: إمبػػا غلػػط مػػن ظػػن أف األقاكيػػل الشػػعرية ال تكػػوف إال كاذبػػة، قػػـو مػػن اؼبتكلمػػْب دل »كقػػوؿ حػػاـز

طرؽ اؼبوصلة إذل معرفتو...كإمبا يقبل رأم يكن ؽبم علم بالشعر، ال من جهة مزاكلتو كال من جهة ال
. كلعػػػل الػػػذم دفػػػع النقػػػاد إذل كضػػػع مسػػػافات بػػػْب اإلقنػػػاع كالتخييػػػل ىػػػو 183«اؼبػػػرء فيمػػػا يعرفػػػو...

كضعهم غبدكد بْب الشعر كالنثر كوف اإلقناع من فبيزات اػبطابػة كالتخييػل مػن فبيػزات الشػعر يقػوؿ 
: .كبعػد أف أمعنػوا 184«قنػاع ىػو قػواـ اؼبعػاشل اػبطابيػةإف التخييل ىػو قػواـ اؼبعػاشل الشػعرية كاإل»حاـز

النظر يف الفوارؽ بْب الشعر كالنثػر أدركػوا أف الػنفس رببػب االفتنػاف يف مػذاىب الكػبلـ، بػل كترتػاح 
للنقلػػػة مػػػن بعػػػض ذلػػػك إذل بعػػػض، ليتجػػػدد نشػػػاطها بتجػػػدد الكػػػبلـ عليهػػػا، كاؼبراكحػػػة بػػػْب اؼبعػػػاشل 

كلكن اؼبراكحة بْب التخييل 185كيسهل ربقيق الغرض اؼبقصود.الشعرية كاػبطابية وبقق راحة للنفس 
 : كاإلقنػاع يف الشػعر ؽبػػا ضػوابط حػػٌب يتبػْب اػبػػيط األبػيض مػػن غػّبه كمػػن ىػذه الضػػوابط قػوؿ حػػاـز

كاستعماؿ اإلقناعات يف األقاكيل الشعرية سائغ، إذا كػاف ذلػك علػى جهػة اإلؼبػاع يف اؼبوضػع بعػد »
ف ىبطػػب، لكػػن يف األقػػل مػػن كبلمػػو، كللخطيػػب أف يشػػعر، اؼبوضػػع)...( فلػػذلك سػػاغ للشػػاعر أ

 .186«لكن يف األقل من كبلمو

                                                           
      }آلتو دبا دل تىٍستىًطٍعوي األكائل.    كإشل كإف كنتي األخّبى زمانيوي  البيت أليب العبلء اؼبعرم من حبر   }الطويل 

 .77، صصدر سابقنهاج البلغاء كسراج األدباء، ممحاـز القرطاجِب،  183
 .325ص  ،صدر نفسواؼب 184
 نفسو، صفحة نفسها. صدرينظر اؼب 185
 ، صفحة نفسها.نفسو صدراؼب 186
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الػٍب تزيػػد الشػعر ّٔػػوا  يبػدك أف حػاـز أبػػاح للشػاعر أف يسػتعمل القليػػل مػن اإلقنػاع بقػػدر اللمعػة   
كصبػػاال كمنظػػرا كتقػػببل عنػػد اؼبتلقػػي، فمثػػل اإلقنػػاع يف الشػػعر كمثػػل اؼبلػػح يف الطعػػاـ، قليلهػػا يطيبػػو 

 ثّبىا يعيبو. كك

كليس الشرط يف اإلقناع أف ال يفرط الشاعر يف استعمالو فحسب، بل هبب أف تكوف األقاكيل       
اؼبقنعػػة الواقعػػة يف الشػػعر، تابعػػة ألقاكيػػل اؼبخيلػػة، مؤكػػدة ؼبعانيهػػا، مناسػػبة ؽبػػا يف مػػا قيصػػد ّٔػػا مػػن 

لػٍب هتػدؼ إذل اإلقنػاع كأجػاد األغراض، كأف تكوف اؼبخيلة ىي العمدة. كمثاؿ من استعمل اؼبعاشل ا
ّٔػػا يف نظػػر حػػاـز شػػاعر العربيػػة األكػػرب أبػػو الطيػػب اؼبتنػػيب الػػذم اعتمػػد اؼبراكحػػة بػػْب اؼبعػػاشل، فكػػاف 
يضع اؼبقنعات يف أحسن مواضع اؼبخيبلت فيتمم الفصوؿ ّٔا أحسن تتمة، كيقسم الكبلـ أحسن 

 187قسمة.

ل كإقناع كإف كاف ال يهدؼ إذل اإلقنػاع بقػدر مػا من األراء السابقة يبكننا القوؿ بأف الشعر زبيي   
بّْجي بػػو التخييػػل القصػػيدة، إالَّ أنػػو حينمػػا دخػػل اإلقنػػاع علػػى الشػػعر كػػاف قلػػيبل ذلػػيبل كمػػع مضػػي  ييػػدى
الزمن كتداكالت السنوف أفرط الشعراء يف استعماؿ اؼبعاشل الٍب هتدؼ إذل اإلقناع، فجاء من بعدىم 

إذل التفعػػيبلت الػػٍب ضػػبطها اػبليػػل كأعفػػوا الشػػعراء مػػن أف يلتزمػػوا  خلػػف مػػن النقػػاد، أطلقػػوا العنػػاف
بالركم كالقافية فلم يعد ذلك التخييل الذم تكلم عنو حاـز يف الوزف كال القافية، أما اللعنة األخّبة 
الٍب أصابت الشعر يف مقتلو، حْب نزع النقاد اغبدكد الفاصػلة بػْب الشػعر كالنثػر، فهمػا سػياف يشػبو 

 آلخر، كاصطلحوا عليو البدعة األخّبة اؼبسماة "بقصيدة النثر".أحدنبا ا

من ىذا كذاؾ كيف استطاع الشعراء أف هبمعوا بْب اإلقناع  كالتخييػل يف قالػب شػعرم ما يهمنا    
بديع كمثاؿ أيب الطيب الذم أشار إليو حػاـز ؟ فػبل أحػد ينكػر مػا كصػلت لػو الشػعرية العربيػة بعػد 
اؼبتنيب من رفعة كعلو، كلكن ليس ىػو مثاؽبػا الفػذ الفريػد فحسػب بػل عاصػره شػعراء علػى قػدر غػّب 

الشعر كالشاعرية كأمثاؿ أيب العبلء اؼبعرم شاعر الليل، خيالو صار زبييبلن كزبييلو ال تقبل يسّب من 
العربية يائو، فيلسوؼ الشعراء كشػاعر الفبلسػفة، كفػد أشػرنا أف الفلسػفة كإف دل ربقػق اإلقنػاع فهػي 

                                                           
 .جاء يف لساف العرب أف اللمعة ىي: السواد حوؿ حلمة الثدم خلقة.كقيل ىي البقعة من السواد خاصة 

 .327ػ 326، ص صدر سابقكسراج األدباء، منهاج البلغاء محاـز القرطاجِب،  ينظر 187
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نػػاع ػ اإلق تطمػح إليػو كلػو سفسػطة،  فمػن ىػو ىػذا الشػاعر ككيػف اسػػتطاع أف هبمػع بػْب الشػتاتْب
 ؟                     كالتخييل ػػ 
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 الفضن الجاٌ٘: اإلقٍاع  يف  دٖٕاُ لزًٔ واال ٖمزً

 

 ٌَِّذحِهَ ِِٓ وُرّابِ ِِصشَ وَثريُ          َثانَ أَِريُ اٌشِعشِ يف اٌشَشقِ ًَأِثَشٍس

 سَعريُ حٌََذهَ جِناٌْ أََ حَـٌانَ          ًٌََسـدُ أُتـايل حنيَ أَتىْـهَ ٌٍِــٌَسٍ

 ًَأَعشَــكُ سًَضَ اٌفِىشِ ًَىٌَ َٔعـريُ        فَـئِِّٔ أُحِــةُّ اٌنــاتِغـنيَ ٌِـعٍِّيُ  

 تِيا اٌضُىـذُ ثاًٍ ًَاٌزَواءُ سَرريُ          إِرا صُسخَ سَىـَٓ ادلَحثَسَْــِٓ تِحُفشَجٍ  

 َ سَغُِ اٌفَناءِ ًَلٌسَُِيْةٌ عٍَ          فَمِف ثَُُّ سٍَُِّ ًَاِحرَشُِ إَِّْ شَْخَنا  

 تِّــــا ٌَـُ ذُخَثِّش أَحشُفٌ ًَسُؽٌسُ         ُّخَثِّشُنَ األَعَّ ًَإِْ وُندَ ُِثصِشاً  

 ًَِــا أَٔــدَ إٌِّا ُِحــــسٌِٓ ًَُِجــــــريُ   ًَسٌََّّنَ فْيِـُ فٍََْسٌفاً ًَأَِسَىٌا  

 ـــًَ عَٓ شَْــخِ ادلَـــــعَشَّجِ صًسًَُوَُ لْ فَىَُ لًَْ عَٓ وَيفِ ادلَساونيِ تاؼًٌِ  

 مــه ديـوان حـافظ  إبـراهيم  .

 املبخح األٔه:.أبٕ العالء الظاعس الفٗمشٕف.

 المزٔوٗات.يف   املبخح الجاٌ٘: زٔافد اإلقٍاع

 يف المزٔوٗات.   املبخح الجالح: بٍٗٛ اإلقٍاع ٔاسرتاتٗذٗاتْ
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 توطئة: 

العربية القديبة كما أعظم تلك القصص، الٍب يستمتع ّٔا كل ؿبب  ما أصبل تلك اغبكايا     
كقارئ لؤلدب، ألهنا مفتاح كل لغز استعصى على أرباب األدب كالفصاحة، فأكـر دبا حققتو 
تلك األفكار الطموحة، من تاريخ كحضارة كتراث، كما تزاؿ تلك األفكار تؤٌب أكلها كلما فتش 

ا إف شاء أك قادحا، بل ىي التوابع يا ؿبدثْب كمثلها كمثل ناقدا أك أديب يف دىاليزىا مادح
رجلْب: ابتدأ ىذا بناء فأحكمو كأتقنو، ٍب أتى اآلخر فنقشو كزينو، فالكلفة ظاىرة على ىذا كإف 

 حسن، كالقدرة ظاىرة علية كإف خشن.  

ره على ليس ىذا فحسب بل قد تقـو الدنيا كال تقعد ألجل بيت من الشعر قالوه، فكل يفس     
ىواه، ككبلن يدعي اإلصابة يف القصد، كاإلصابة يف الوصف، كقد يأٌب من ظهرانيهم من يصوب 
الصواب، فيكوف اؼبصيبة كاؼبصيب، كسر األمر أف الشعر غّب معيارم فكلما زعم ناقد إنو اصطاد 

ػبركج حبجر طائرين، جاء وبمل يف كفيو خف حنْب. فالشعر انزياح كربطيم القوانْب كاألعراؼ كا
فهاىم أبنا العصر الواحد كالبيئة الواحدة، فيتملق  ،عن اؼبألوؼ، فلكل شاعر رؤيتو كعقيدتو كثقافتو

ىذا على عتبات اؼبلوؾ كأصحاب الكراسي غباجة يف نفسو، كعلى مرمى حجر منو، شاعر يبتلك  
 ال تقف على األبواب كال تعرؼ اغبراس كأصحاب ،كلمات رصاصية هتتك األستار كاغبصوف

 الدركع، تلج آّالس فتجرّْدي أربأّا من ايط كاؼبخيط.  

يستميل أمة من الناس إذل استماعو، كإف جهل األغباف ككسر األكزاف، بل  ان لشاعر ليس مطرباف    
 ان ىو اقق اؼبدقق العارؼ بصناعتو كلغتو، كالشعر كاف كال يزاؿ رسالة يؤمن ّٔا من امتلك أذن

متقلّْبى األىواء يبوج بو الشعر يف عواطفو كأىوائو، ليصل بو إذل  لية، كقػىٍلبن موسيقية، كذاكرة زبي
شطآنو، فالشعر ىو السحر، ىو اإلذعاف، ىو اإلقناع باألفكار أك بالفلسفة الشعرية، إف صح 

الشعراء الذين برزكا يف عصر مليء بآّيدين كاؼببدعْب ىو اؼبعرم أبو العبلء،  اؼبقاؿ يف اؼبقاـ.كمن
 فيلسوؼ الشعراء كشاعر الفبلسفة الرجل الضرير الذم حقق ما يعجز عنو البصّب .           
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 ـ أبو العالء الشاعر الفيلسوف. 1

يف عصره، ليس كونو شاعرا كفقط، بل ىو  ْب نبغواال بلـعاألمن أىم  العبلء وبيٍسىبي اؼبعرم أبو    
قبل  ق363، كلد سنة الناثر اللغوم اؼبدقق... ىو اؼبعرم ككفى، أضبد ابن سليماف التنوخي الشاعر

مغيب الشمس بقليل كيقوؿ يف ذلك طو حسْب: )كلد يف معرة النعماف طفل استقبل الوجود ال 
وبسُّو كال يشعر بو ، كال يعرؼ ما أضمرت لو األياـ من خّب أك شر، كمن سعادة كشقاء، كمن 

    188ر أك طبوؿ ذكر.(رفعة قد

خطاب تأثرم تأثّبم، فكما يبدك أف طو حسْب يريد من سبهيده ىذا أف يستميل منا أفئدتنا     
 كعواطفنا ليقص علينا القصص اغبزينة كالبطولية من سّبة أيب العبلء.

، كفبا تناقلتو الكتب أف أكؿ ما كره اؼبعرم يف الوجود ىو اظبو كىذا حْب ببل نفسو كعرؼ أخبلقو
فرأل أف من الكذب اشتقاؽ اظبو من اغبمد، كإمبا ينبغي أف يشتق من الذـ.  كيقوؿ عن نفسو:        

 }الوافر{ 

كىلىًكن الصىحيحى أىبو النيزكؿً        ديعيتي أىبا العىبلًء كىذاؾى مىْبه 
189 

نفسو أما االسم الذم اختاره لنفسو، ككاف وبب أف يدعى بو فهو )رىني ابسْب(، كقد ظبى   
ّٔذا االسم بعد رجوعو من بغداد كاعتزالو الناس، كإمبا أراد بابسْب منزلو الذم احتجب فيو، 

                                                           
  التنوخي:نسبة إذل عدة قبائل اجتمعوا بالبحرين، قديبا كربالفوا على التناصر، كأقاموا ىناؾ فسموا تنوخا ػ كالتنوخ اإلقامة .كىذه

، كيقاؿ: ىي اسم لقبيلة عربية أصيلة، يتصل القبيلة ىي إحدل القبائل الثبلث الٍب ىي نصارل العرب، أم ّٔرا كتنوخ كثغلب
نسبها بيعرب بن قحطاف جد العرب العاربة، كىي من بطوف تيم ا، ؾبتمع طائفة من األخبلؽ القضاعيْب، عرفوا يف اعباىلية 

 عباس. كاإلسبلـ، إذل ما بعد أيب العبلء باسم تنوخ، كإقامتهم بالشاـ. راجع كفيات األعياف البن خلكاف، ترصبة إحساف
 .   109مصر، ص ،)ب ت( 7ذبديد ذكرل أيب العبلء، دار اؼبعارؼ ط ،طو حسْب 188
  .ينظر كتاب العْب للخليل بن أضبد الفراىيدم . ، تقوؿ: ًمنتي أىمْبي مىٍينان. كرىجيله مىييوفه: كىذكبه ىٍْبي: الكىًذبي

 اؼب
 .110اؼبصدر نفسو، ص  ،طو حسْب 189



92 
 

كذىاب بصره الذم منعو من مشاىدة األشياء اؼببصرة، بالرغم أنو ذكر يف اللزكميات سجونا 
أياـ : أحدىا منزلو، كثانيها ذىاب بصره، كثالثها جسمو اؼبادم الذم احتبست فيو نفسو ثبلثة

 اغبياة كذلك حيث يقوؿ:             }الوافر{

 أىراشل يف الثىػبلثىًة ًمػن سيػجػػوشل       فىبل تىسػػأىؿ عىًن اػبىربىً النىػػبيّْثً 

 لًفىقًدمى ناًظرم كىليزكـً بىيٍب       كىكىوًف النىفًس يف اعبىسىًد اػبىبيثً 

إال أف ابس الثالث دل يكن ثابتان، فّبل من األبيات الشعرية نرل أف اؼبعرم رىن ثبلث ؿبابس، 
مرة رأم أفبلطوف، فيزعم أف النفس جوىر ؾبرد مستقل قد أىبط إذل ىذا اعبسم ليبتلى كيبتحن، 
كيرل تارة أخرل رأم اؼباديْب، فيزعم أف ليست النفس إال حرارة منبثة يف اعبسم كيبضي ّٔا اؼبوت، 

مع ثبوتو أشد بو اختصاصان، كأكثر بو اتصاالن، فآثر أف يسمي نفسو بشيء ال شك فيو، يكوف 
كردبا صح لو ذلك يف العزلة، فلم يعرؼ بْب اؼبسلمْب يف عصره كال قبلو من سار سّبتو، فلـز 

   190البيت كآثر الوحدة، كحرص على اعتزاؿ الناس.

أف اؼبعرم حالة ال مثيل ؽبا، كلعلها السر الذم جعل  من خبلؿ ىذه الوقفة العارضة يتضح جليان 
 اؼبعرم وبقق بأفكاره اؼبظلمة منارة يهتدم ّٔا النقاد لفهم رؤيتو الشعرية.

 ــ آفة العمى وانعكاسها على شعر أبي العالء. 2

ي عند بعضهم كىي فقداف بصره، فه اؼبعرمناكلوا  البلول الٍب أصيب ّٔا كثّبكف ىم الذين ت      
العبلء من أف يكوف شاعر عصره أك شاعر العربية األكرب، كعند اآلخر ىي  اعائق الٍب منعت أبال

ال تدركو األبصار، بل إنو كصف كأجاد  اؼبفتاح كسر شاعرية اؼبعرم كتفرده حيث أدرؾ ببصّبتو ما
فة ىو يف أمور دل يشهدىا أكثر فبن شارؾ يف كقائعها. كمن القبلئل الذين نبغوا يف قراءة ىذه اآل
فرأل ،الناقد طو حسْب الذم قرأ اؼبعرم ببصّبتو ال ببصره متخطيان سلطة األياـ كسطوة الدىر 

                                                           
 .111ء، اؼبصدر السابق، ص ذبديد ذكرل أيب العبل ،طو حسْب 190
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اؼبعرم ككأنو يرل نفسو، فصور لنا اؼبعرم تصوير أعمى كأخرج لنا شاعرا ال تعرؼ العربية مثيلو كدل 
 ابو "صوت أيب العبلء"    مثلو، يف كتابو "ذبديد ذكرل أيب العبلء" أك يف كت فريدن  يدن تعهد العرب ؾبي 

يف السنة الرابعة من حياة أيب العبلء، رمتو األياـ بأكؿ ما خبأت لو من »يقوؿ طو حسن:     
و حٌب ذىب بيسرل اؼبصائب كعظاـ األحداث، رمتو باعبدرم فما زاؿ يضنيو كيعنيو كيلح علي

قى فيها من قوة اإلبصار، يبناىا بالبياض، ٍب دل يكن إال قليل حٌب فقد ما ب يعينيو صبلة، كغش
دنبتو ىذه الدانبة كىو صيب ال يعقل، كدل يبلغ ذاكرتو أشدَّىا، فلم يستطع حْب شبَّ أف يتذكر ما 

 . 191«رأل من األلواف،كدل يبق يف ذاكرتو منها إال اغبمرة، ألنو ألبس يف اعبدرم ثوبان معصفران 

من البيئة  ان سو دراسة نفسية منطلقّٔذا القدر يف كصف عمى أيب العبلء بل راح يدر   يكتفدل  
الفاسدة الٍب عاش فيها أبو العبلء ككيف اكفهرت الدنيا يف ناظريو بفقده لضوء مقلتيو كفقده 

 ؼبعلمو كسنده األكرب، ىو كالده فبقى اؼبعرم شريدان كحيدا يكابد األىواؿ يف مسّبة اغبياة.    

كلما لقيىهم )الناس( يف ؾبمع عاـ أك » :أما يف التأسي على حالة أيب العبلء يقوؿ طو حسْب
خاص، فما يزاؿ اغبزف يؤؼبو كىبزه إالَّ أف يفقد الشعور كتصيبو الببلدة اؼبطلقة. ككلما قولى يف 
اغبياء كاغبرص على ؾباراة الناس يف اافظة على آدأّم كأكضاعهم العامة اشتد أثر ىذا  اغبزف يف 

أف يكوف مثلهم مهما كاف فطنا ذكيَّا )...(كاؼبكفوؼ إذا  نفسو، ألنو دل يوفق إذا لقي اؼببصرين
جالس اؼببصرين أعزؿ، كإف بزىم بأدبو كعلمو كفاقهم يف ذكائو كفطنتو، فقد يتندركف عليو 

 192«.بإشارات األيدم، كغمز األغباظ، كىز الرءكس كىو عن كل ذلك غافل ؿبجوب

ل أف كل حياتو الشخصية كاألدبية عندما نقف على أقواؿ طو حسْب يف عمى أيب العبلء نر    
ارتبطت ّٔذه اآلفة فهي مانعو من الزكاج كلعلها سبب اعتزالو كىي سر شاعريتو كال سيما 
الدرعيات تلك اغبركب الٍب دل يشهدىا كال يفقو كنهها مع ذلك كصفها كأجاد خّب فبن خاض 

                                                           
 .112ػ  111السابق، ص اؼبصدرذبديد ذكرل أيب العبلء،  ،طو حسْب 191
 .112، صنفسو اؼبصدر 192
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وبملو تبعات مآؿ غمارىا. من أجل ذلك قبد طو حسْب يطيل الوقوؼ على عمى أيب العبلء ك 
 إليو أبو العبلء، ألف طو حسْب لقي من العمى ما لىقيَّ أبو العبلء.

إنو وبمد ا على العمى كما وبمده »إال أنو آخر ما لبتم بو ىذه الوقفة ىي مقولة أيب العبلء 
        .193«غّبه على البصر

   .ومؤلفاتو مكانتو العالء وأب ــ  3

الٍب سفكت مدادىا يف سبيل أيب العبلء، باغية اؼبدح أك اؽبجاء كل ما أكثرىا تلك األقبلـ     
سواء، فلن تزيد الثانية من انتقاص قدره كمكانتو إال رفعة كعلوا، ألف التاريخ أصدر حكمو، 
كحكمة التاريخ تقتضي البقاء كاػبلود، فما رأينا يوما رجل ىرب من كتاب التاريخ من متنو اؼبتْب 

 بْب.سفلي الذم ال يكاد يى متجهان إذل ىامشو ال

لو أنو الواحد منا يقلب كتب األدب من ياقوت اغبموم يف معجمو الذم يعد اؼبصدر    
األساسي يف ما كصل إلينا من سّبة أيب العبلء، إذل آخر من نفض يداه من دراسة جانب من 

من العلم متميز يف حياة أيب العبلء، لوجدنا أف ؿببوه كمبغضوه اتفقوا على أنو كاف كافر البضاعة 
الفهم كقوة اغبافظة كاللغة، فاؼبعرم كاف داىية يف اغبفظ مفرط الذكاء سريع البديهة، وبفظ من 

 الوىلة األكذل ما ال يفهمو، كىذا ما هبسد قوة إبداعو كإقناعو.    

شاعر قصر أكثر شعره على أغراض نفسو كأىوائو، »كقد جاء يف تصنيف الشعراء أهنم أربعة     
فهو شاعر فردم مثل "عمر بن أيب ربيعة". كشاعر أضاؼ إذل أغراض نفسو ما يتعلق بقبيلتو فهو 

كلها فهو شاعر قػىبىًلي أك شاعر قبيلة مثل "النابغة الذبياشل". كشاعر ذباكز ذلك إذل ما يتعلق باألمة  
شاعر أمة مثل "الفرزدؽ". كشاعر دل يقتصر شعره على أمة كاحدة، إمبا تناكؿ يف شعره أمم ـبتلفة 

                                                           
. كىذه اؼبقولة جاءت يف أكثر من مصدر من أمهات الكتب 128ذبديد ذكرل أيب العبلء، اؼبصدر نفسو، ص ،طو حسْب 193

فتناكؽبا صبلح الدين الصفدم يف الوايف بالوفيات، كتناكؽبا يقوت اغبموم يف معجم األدباء، كتناكؽبا عبد الرحيم العباسي يف 
 معاىد التنصيص على شواىد التلخيص...  
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فتصدل لعادهتا كآدأّا كعقائدىا كما شاكل ذلك فهو شاعر عاؼبي كىو ما ينتمي إليو "أبو العبلء 
 .   194«اؼبعرم"

فة يف خصاؿ امتاز ّٔا: منها أنو ليس يف شعراء العرب كا»:كيقوؿ طو حسْب عن شعر أيب العبلء 
أحدث فن يف الشعر،دل يعرفو الناس من قبل، كىو الشعر الفلسفي الذم كضع فيو كتاب 
(، كردبا خيل للناس أف الشعر الفلسفي قدصل عند العرب، نظم يف زىّب،  اللزكميات )لزـك مااليلـز

كمة كالزىد، كأنواع العربة كالعظىة. كعدم بن زيد، كأبو العتاىية، كأبو الطيب، ألهنم طرقوا فنوف اغب
كلكن ىذا النوع من الشعر غّب الذم أنشأه أبو العبلء. إمبا انشأ أبو العبلء فنان من الشعر استنزؿ 
الفلسفة من منزلتها العلمية اؼبقصورة على الكتب كاؼبدارس، إذل حيث تسلك طريق الشعر إذل 

ء كانت فلسفة ن إؽبيةن أك خلقيةن أك رياضية ن أك قلوب الناس . نريد بالفلسفة أمشل معانيها، سوا
. فكما 195«طبيعيةن. ال فرؽ بْب ىذه الفنوف يف شعر أيب العبلء ،فقد أخد من كل فن بنصيب

يبدك أف طو حسْب قد أعجب بلزكميات أيب العبلء إذل حد االنبهار، كالسيما ذلك الفن الشعرم 
، يألفو أىل اعبد، كيبيل إليو خاصان  لعربية فيها مزاجان الفلسفي الذم أنشأه أبو العبلء فكانت اللغة ا

. ليس ىذا فحسب بل إف كوف أيب العبلء أكؿ من أفرد ديوانان خاصان يف موضوع  أصحاب اغبـز
من اؼبوضوعات الٍب ألفها الشعراء. كىذا الديواف ىو الدرعيات الٍب دل يتناكؿ فيها إال كصف 

    196الدركع .

ناؽبا أبو العبلء يف عصره كاف الفضل ؼبا آؿ إليو الرجل من علم، فقد أجاد إف اؼبكانة الٍب       
 يف أكثر من فن، كمن مؤلفاتو الشعرية:  

                                                           
 ،)ب ت (، اإلسكندرية، 1النظرية اػبلقية عند أيب العبلء اؼبعرم بْب الفلسفة كالدين، ، دار الوفاء ط ،سناء خضر 194
 .21ص

 .211ػ  210، ص ديد ذكرل أيب العبلء، مصدر سابقذب ،طو حسْب195 
 .  213ينظر اؼبصدر نفسو ، ص 196
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، كتب أيب العبلء كأكثرىا تداكال بْب اؼبتأدبْب كالباحثْب كالشرَّاح  شهركىو من أ :سقط الزندــ  
يكمل شرحو على تلميذه أيب عبد  ىو أبو العبلء اؼبسمى "ضوء السقط" الذم دل كأكؿ شارح لو

ا األصبهاشل فتوقف عند الدرعيات، كىي قصائد موجودة يف اعبزء اػبامس من سقط الزند، 
كتعترب حلقة من حلقات ملحمة اغبركب العربية الركمية، فقد شعر اؼبعرم أف ركح اعبهاد قد فَبت 

، فأحب أف يعرب عن ىذا االعتقاد فنظم تلك  عند اؼبسلمْب، فقد التزموا خط الدفاع دكف اؽبجـو
آّموعة الغريبة من القصائد اؼبعركفة بالدرعيات كالدرع كقاية ال سبلح ىجـو كالسيف كالرمح 

   197كالقوس.

كسقط الزند ىو أكؿ شعر اؼبعرم كنظمو قبل أف يتخذ من ابس رىن كيعتزؿ الناس، كوبـر 
كل اللحم تدينان، كال ما تولد من اغبيواف رضبة الطيبات على نفسو، طبس كأربعْب سنة ال يأ

 للحيواف كخوفان من إزىاؽ النفوس. 

تعترب اللزكميات من أكرب دكاكين أيب العبلء، ألهنا شعاره يف لزوم ماال يلزم أو )اللزوميات(: ــ  
و صبيع أطوار حياتو بعد أف لـز البيت كالعزلة، كاللزكميات سبثل حياتو كعقلو ككجدانو كعقيدت

كخلقو، كقد التـز يف شعره كيف سّبة حياتو أشياء دل يلتزمها من قبل، كدل يكن من اغبق عليو 
التزامها، كإمبا آثرىا حْب رضي لنفسو التكلف كاؼبشقة كاحتماؿ اؼبكركه، فالتـز يف اللزكميات أف 

. كليس 198فيةتكوف القافية على حرفْب، أم أف يلتـز حرفان لو أسقطو ؼبا كاف  متجاكز قواعد القا
أبو العبلء بدعان يف ىذا األمر فقد سبقو الشعراء إذل ما كصل إليو من تكلف الذم اضطره إذل 
اؼببالغة يف اصطناع الغريب، ليقـو لو دبا وبتاج إليو من القافية، كما اعتذر أبو العبلء من أف 

يضع فيو إال ما  الكتاب سينقصو اػبياؿ الذم يعتمد عليو صباؿ الشعر، ألنو عاىد نفسو أالَّ 
                                                           

  الزند لغة: ىو العود الٍب تقَبح بو النار، كسقط الزند ىو أكؿ نار زبرج من الزند عند اإلقتداح، كقصد اؼبعرم ىذا اؼبعُب بذاتو
ألف )سقط الزند( هبمع الكثّب من شعره الذم نظمو يف أكائل حياتو فهو إذف أكؿ تلك النار العبقرية الٍب اقتدحها زناد فكر 

 ط الزند، أليب العبلء اؼبعرم شرح أضبد مشس الدين. اؼبعرم. ينظر ديواف سق
  ،الشرَّاح الذين عنوا سقط الزند ىم : التربيزم، ابن السيد البطليوسي، ابن راشد االخسيكثي، أيب يعقوب، اإلماـ الرازم

 اػبوارزمي، البارزم.
 .26ػ  25ػ 24النظرة اػبلقية، مرجع سابق، ص  ،ينظر سناء خضر 197
 .23ػ  22ذبديد ذكرل أيب العبلء، مصدر سابق، ص  ،ينظر طو حسْب 198
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اغبق، كأنو من الكذب برمء، كاغبق اػبالص قليل اؼببلئمة ؼبذاىب الشعر كأىواء  ويعتقد أن
 .      199الشعراء

العبلء يف الشعر كىو اؼبذىب الفلسفي الذم  ويتضح لنا مذىب أبمن خبلؿ األقواؿ الفائتة      
عر، ليس كما عهد نفسو من قبل، الشيف نظم  ان متحرم الصدؽ كمتخذ منهجالتزمو يف لزكمياتو 

كال كما تعارفت عليو العرب، كىذا ما جعلو ربت ؾبهر اغبكم على شعره األكؿ أنو شاعر كيف 
لزكمياتو أنو فيلسوؼ أك مفكر ميتذىب هبرم يف اؼبسألة على غّب ما تقتضيو طبيعة اإلنساف 

تو فإنو ناثران ك مبدع أيضان، العبلء شاعر كفيلسوؼ من خبلؿ سقطو ك لزكميا وإذا كاف أبالشاعر. 
، الذم ما بقى منو إال النذر اليسّب، فليس لنا من نثره إال رسالتْب فؤليب العبلء النثر الكثّب

 الغفراف كاؼببلئكة.

ق ردان على رسالة تلقاىا من أديب 424كتبها أبو العبلء يف معرة النعماف حوارل ــ رسالة الغفران: 
من الرسائل الطواؿ الٍب ذبرم  ؾبرل ح". كىي رسالة إخوانية القار حليب من معاصريو ىو "ابن 

الكتب اؼبصنفة، كيستطرد فيها اؼبعرم إذل رحلة خيالية يف العادل اآلخر، كيرل طو حسْب أنو حكَّم 
           200فيها قانونو الفلسفي الصاـر كما حكَّمو يف شعره كحياتو.

التسمية أنو افتتحها باغبديث عن اؼببلئكة فذكر منهم كلعل السبب يف ىذه  رسالة المالئكة: ــ  
جربيل ك ميكائيل كعزرائيل كغّبىم، كقد عنيت الرسالة بعلم الصرؼ كاألبنية ككضع اؼبقاييس، 
كالقدرة على البحث يف أصوؿ الكلمات، كرد الكلمات إذل أصوؽبا، كما سبثل الرسالة ما بلغ إليو، 

    201على نقد األئمة كنقد حججهم. العلماء من حرية القوؿ ، كاإلقداـ

                                                           
 .204، ص اؼبصدر نفسوينظر  199
 )من تصانيف أيب العبلء  كتاب )األيك كالغصوف( يف األدب ، )تاج اغبرة( يف النساء كأخبلقهن كعظاهتن، ك)معجز أضبد

سالة اؼببلئكة(، ك)ذكرل اغببيب( شرح ديواف أيب تناكؿ فيو معاشل شعر اؼبتنيب، ك)عبث الوليد( شرح بو كنقد ديواف البحَبم، ك)ر 
 سباـ، ك)رسالة الغفراف(، ك)الفصوؿ كالغايات (، ك)رسالة الصاىل كالشاحج(. على لساف فرس كبغل كغّبىا كثّب. 

 .ػ218ػػ  22ص ، ص ذبديد ذكرل أيب العبلء، مصدر سابق ،ينظر طو حسْب 200
 .33ػ  32صص النظرة اػبلقية، مرجع سابق،   ،ينظر سناء خضر 201
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فبا سبق نصل إذل أف أبا العبلء كاف موسوعيان مبدع، نظم الشعر كىو ابن اغبادم عشر من     
عمره، كاف داىية اغبفظ كمفرط الذكاء، ما ظبع شيئان إال حفظو، كما نسيَّ ما حفظ، كىذا ما 

ت لو األعناؽ كثنية لو  الركب يربىن سعة ما ألف ككثرة ما أنتج  حٌب شدت لو الرحاؿ كخفض
مازالت حرمة أيب العبلء يف عبلء، كحبر فضلو موردان للوزراء »كىو الرجل الضرير قاؿ ابن العدصل

كاألمراء. كما علمت أف كزيران مذكوران، كفاضبلن مشهوران، مرَّ دبعرة النعماف يف ذلك العصر كالزماف، 
فأبو العبلء تفرد على كتاب  202«.فو أك كتب عنوإال كقصده كاستفاد منو أك طلب شيئان من تصني

 عصره كشعرائهم بفلسفتو الشعرية كبنثره الفلسفي.

    والفلسفة.الشعر ــ المعري بين  3

قركف مضت بعد أف أغمض أبو العبلء جفنو، كما تزاؿ األقبلـ تتصارع يف حلبة النقد باحثة     
ـ نبا معا؟ كسر اػببلؼ أهنم كضعوا حدكد يف قضية مفادىا، ىل أبو العبلء شاعر أـ فيلسوؼ أ

بْب الفلسفة كاألدب فهما اؼبتناقضاف، ال تقـو الواحدة إال على أنقاض الثانية، كأبو العبلء رجل 
زبطى زمانو فتكلم بغّب لغة عصره، فاختلفت األلسنة حولو بْب متصوؼ كمتزندؽ كملحد كشاعر 

ن أبو العبلء من ىذا كذاؾ؟ كىل حقق مبتغاه ال يعتد بكبلمو كفيلسوؼ خرج عن عقلو كفكره.فأي
 من بيتو اؼبشهور؟     

 كأشلّْ كإٍف كنتي األخّبى زمانيوي   آلتو دبا دلٍ تستطٍعوي األكائلي.

ال أحد ينكر شاعرية اؼبعرم، كدكاكينو على طبق من سرؽ، أك على سرير من حرير، فإف كاف     
أصل الشعر اللغة كالعلم كالفطنة كاإلدراؾ، فإف أبا العبلء كما رأينا رجل مفوه بليغ، ليس الشعر 

بلء دل ينزؿ ةن، اختلط بلحمو كدمو، كلكن الذم ربار فيو األفئدة أف أبا العبلَّ عنده صناعة، بل جً 
بالشعر إذل اؼبتلقي، بل تركو ببل ؾباؿ، كل أمة تقيسو على كقائعها ككل يفسره على حد  معرفتو 

 كعقلة كىواه.               

                                                           
 .11ص ،ـ لبناف1990بّبكت 1سقط الزند، شرح أضبد مشس الدين، ، دار الكتب العلمية ط ،أبو العبلء اؼبعرم 202
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كمن اإلقبازات الٍب يفتخر ّٔا طو حسْب أنو فهم أبا العبلء على خبلؼ كل دارسيو، عرؼ     
كؿ من استطاع أف يفصّْل الفلسفة العبلئية كلعلنا أ»:أنو ـبتلف عن كل ما سبق يقوؿ يف ذلك

. لعلنا  تفصيبلن يظهر الناس على أسرارىا كدقائقها، كينزؽبا من عقوؽبم منزلة الشيء الواضح اؼبفهـو
  203«.حان عظيمان، كفوزان مبينان اأكؿ من ظفر بذلك، ككبن نرل ىذا الظفر قب

و كبْب الناس كمن درسو للفلسفة يف عندما ندرس سّبة أيب العبلء كأخبلقو ، كحياتو يف منزل   
أنطاكية كطرابلس كبغداد، كإتقانو للفلسفو اؽبندية الٍب كانت ؽبا حياة خاصة يف العراؽ كببلد 
الفرس يف أكاخر القرف الرابع، كأكائل القرف اػبامس، حْب فتحت ببلد اؽبند على يد ؿبمد 

، كاليهودية، يةاإلسبلم لفلسفةا سبكتكْب اؼبشهور بيمْب الدكلة. فأبو العبلء درس حينها
كالنصرانية، كآّوسية كناقش ىذه الديانات كلها يف اللزكميات. من ىذه اؼبصادر اؼبختلفة تكوف 

  204اؼبزاج الفلسفي أليب العبلء، فكاف ـبتلفان متباينان، دبقدار مابْب مصادره من التباين كاإلختبلؼ.

، فقد صبع بْب الفلسفة العلمية كالعملية، ككأمبا فبا سبق توصل ادثوف إذل أف اؼبعرم فيلسوؼ 
 اؼبعرم اطلع على الغيب، كأدرؾ ىذه ااكلة اعبديدة يف فهمو حيث قاؿ:  }الوافر{

ييكىٌرريشل ليػىفىهىمىِب رًجاؿه       كما كىٌرٍرتى مىٍعُبن ميٍستىعادا
205 

 ء ىو العقل الذم كاف يعتد بو كمن اؼبآخذ الٍب ثشبث بو النقاد كي يلصقوا الفلسفة بأيب العبل    
الٍب كصلت إذل أيامو، كنبو إذل ما فيها من أراء صحيحة، أك  ةفقد نقد اؼبعرم الفلسفة اإلسبلمي

غّب صحيحة، كما أف اؼبعرم كاف كاقعي التفكّب صادؽ اغبديث، غّب مفرط يف اػبياؿ، ال يأخذ 
بالظن كال يسلم باغبقائق، فاؼبعرم طبيب اجتماعي عرؼ أدكاء آّتمع كراح يبحث عن الدكاء، 

ى أحد كآخر كصية أكصاىا، فكتبت على قربه عاـ تسع كأربعْب حٌب ال يكوف مسبة يف اعبناية عل
 كأربعمائة للهجرة.

                                                           
 . 233ذبديد ذكرل أيب العبلء، مصدر سابق، ص ،طو حسْب 203
 .237ػ  236ص ص ، ديد ذكرل أيب العبلء، مصدر سابقذب ،ينظر طو حسْب 204
 .56النظرة اػبلقية، مرجع سابق، ص  ،سناء خضر 205
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ا جىنىاهي أىيبٍ عىلىيَّ   كىمىا جىنػىٍيتي عىلىى أىحىدو   206ىىذى

من خبلؿ ىذه القراءات النقدية الٍب اعتمدنا فيها أساسان على قراءة عميد األدب، كوهنا      
سْب ناؿ ببحثو ىذا لقب الدكتوراه العاؼبية، فقد رأل صبعت بْب التالد كالطارؼ، كما أف طو ح

العميد أبا العبلء خببلؼ قػيرَّائًو، كحاكؿ اإلنصاؼ يف مسائل اػببلؼ، فىًشٍعري الرجل ليس كسائر 
الشعر فهو شعر فلسفي، كال سيَّما يف لزكمياتو الٍب ربرل فيها الصدؽ، كازبذ فيها منهج خاصان 

ة ميثافزيقية، تبحث عن السمو كالرفعة، كربقيق غايات إقناعية فكيف بو، فشعره فيها ذك نظرة أفقي
               ىي اسَباتيجياتو كآلياتو يف ذلك؟حقق أبو العبلء ىذا كلو، كما 
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 زٔافد اإلقٍاع  يف المزٔوٗات.  :املبخح الجاٌ٘

 

 .ـ وساعاٚ املكاً  ٔوكتضٜ احلاه يف لزٔوٗات أب٘ العالء 

 .ــ أسالٗب التأثري يف لزٔوٗات أب٘ العالء.   

 .     مزٔوٗاتالـ األسمٕب املػالط ٔدٔزٓ اإلقٍاع٘ يف 

 ــ األسالٗب اإلٌظائٗٛ ٔدٔزِا اإلقٍاع٘ يف المزٔوٗات.

  .ــ الضىري اجملّٕه ٔدٔزٓ اإلقٍاع٘ يف المزٔوٗات

 ــ التكساز ٔدٔزٓ اإلقٍاع٘ يف المزٔوٗات.
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 روافد اإلقناع  في اللزوميات.: ثانيالمبحث ال

 خلق ؼبا كجلٌ  عزَّ  ا إفَّ : اغبديث العقل أعظم ىبات ا على اإلنساف كيفأف  جاء يف األثر     
 إرلَّ  أحبَّ  خىٍلقان  خلقتي  ما كجىبلرل كعزٌَّب: فقاؿ. أىٍدًبر،فأدبر: لو قاؿ ٍب فأٍقبل، أٍقًبل،: قاؿ العقل،

 فيو يشيكٌ  كال كجٌل، عزَّ  ا معرفةى  الناس أىٍدرؾ كبالعقل إرل، أحىبّْ اػبٍىٍلق يف إال كىضىعتيك كال منك
 ،"الٌلوي  لىيػىقيولينٌ  خىلىقىهيمٍ  مىنٍ  سىأٍلتػىهيمٍ  كىلىًئنٍ " عز كجلٌ  ا يقوؿ: األيمم صبيع العقوؿ يف أىل من أحده 
 كاف لو: البىٍصرمٌ  اغبسني  كقاؿعىقل،  لذم: قالوا" ًحٍجر ًلًذم قسىم"ا قوؿ يف التفسّب أىلي  كقاؿ

 207.الدنيا خىرًبت عيقوؿ كلّْهم للناس

 حبىسيبً  قػىٍومو يف يكين دل كإف       عاقبلن  كىاف مىن القىوـً  رفًيعي  يػيعىد

 208بغىريب دةو ػػبل يف له ػعاق اػػكم         بعىقلو فيها عاش أرضاى  حلَّ  كًإفٍ 

 أنا قٍيس؛ بن األٍحنف كقاؿ بنػىٍفسو، كدينو دبالو، كنػىٍفسىو بسيٍلطانو، مالىو يىًقي العاقل: كقالوا    
ـى  كجلٌ  عز ا أٍىبط اؼبقبل، كؼبا لؤلضٍبق مِبّْ  أٍرجى اؼبدبر للعاقل  أتاه األرض، إذل السبلـ عليو آد
 منها لتختارى  خصاؿو  بثبلث حىبىاؾ قد كجلٌ  عزٌ  ا إفٌ  آدـ، يا: فقاؿ  السبلوـ، عليو جرٍبيل
 اخَبت إشلى  الٌلهم: آدـ قاؿ. كالعىٍقل كالدّْين اغبياء: قاؿ ىنَّ؟ كما: اثنتْب، قاؿ عن كتػىتىخىلى كاحدة
السبلـ  عليو جربيلي  قاؿ نىرتفع؟ لن: قاال ارتًفعىا؟: كالدين للحياء السبلـي  جربيلي عليو فقاؿ. العقلى 

 .209كاف حيث العقلى  نيفارؽ ال أف أمٍرنا كلكنا ال،: أعىصىيتيما؟  قاال

التٍَّجربة، أما عقل الطبيعة فكوف اإلنساف عاقل عن أم  كعقل الطبيعة عىٍقل ضرباف كالعقل   
ـبلوؽ يف األرض يقوؿ ا يف ذلك  لقد خلقنا اإلنساف يف أحسن تقوصل فالعقل ىو مناط 

سفيو  بكبلـك بو اغبجة كالدليل كىو الركيزة يف اإلقناع فلن تقنع ؾبنوف كما كاف أف تقتنع التكليف 
 أك ـببوؿ  فهذا ىو عقل الطبيعة، كقد قاؿ البحَبم :

                                                           
، 1997أضبد بن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، ربقيق عبد آّيد الرجِب، دار الكتب العلمية بّبكت)ب ط(، ينظر  207

 .107، ص 2ج
 .اؼبصدر نفسو الصفحة نفسها208
 .  108، ص 2، ج سابقمصدر العقد الفريد،  ،ربو األندلسيابن عبد ينظر  209
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جانْبً  يف خىّبان  أىمَّلتي  فىكىيفى        أىمىله  رل الناسً  عيقىبلءً  يف ماكافى 
ى
 210اؼب

أما عقل التجربة ىو مايكتسبو اؼبرء من تداكؿ األياـ كالسنوف، كيعتمد العقل يف عملية اإلقناع    
قياس، كتعد كلها منطق يتكل عليو اؼبرًسل يف إيصاؿ كجهة نظره على آليات منها االستدالؿ كال

 إذل غّبه.

كإف كينَّا ربدثنا مليان على العقل ككيف وبقق اإلقناع باعتماده على اؼبنطق، فأبو العبلء عِبَّ    
بالعقل عناية شديدة، كأكاله مكانة جليلة، فللعقل يف أدب اؼبعرم قيمة رفيعة، فالعقل عنده ىو 

درؾ بو اغبقائق ركح الفكر كبو تتطور التجربة الفنية كالركحية كالنفسية، فالعقل ىو اؼبقدس الذم ن
رجل موسوعي اطلع على الفلسفة اليونانية كاؽبندية  ػ كما رأيناػ  كننجو بو من اؼبثالب، كاؼبعرم 

يف عصر ظهرت اؼبعتزلة فيو، كىي الٍب جعلت من العقل  نشأأنو كالفكر اإلسبلمي، كال سيَّما 
اؼبعرم من  لزكميات يف أساس اؼبشاىدة، بل كتعدت إذل أف أدركت بو اغبقائق اإلؽبية. فالعقل

 ى ّٔا.        }الطويل{كصياه الٍب كصَّ 

رًء ًقسطافً 
ى
 211ًإذا أىخىذىت ًقسطان ًمنى العىقًل ىىًذًه       فىًتلكى ؽبىا يف ًضلًَّة اؼب

العقل ىنا يف لزكميات اؼبعرم ىو عقل اؼبنطق الذم يدرؾ بو اإلنساف كنو اغبقائق كعقل      
عن سفاسف الدنيا كزخارفها، كالعقل يف البيت كمنزلة اغبكمة يف الزىد الذم يستغِب بو اؼبرء 

 .212كمن يؤت اغبكمة فقد أكٌب خّبان كثّبان ﴾ القرءاف الكرصل ﴿

 كيقوؿ أيضا ـباطبان العقل          }الكامل{

 العىقلي ًإف يىضعيف يىكين مىعى       ىىًذًه الدينّْيا كىعاًشًق مومىسو تيغويوً 

ويػػػػػوً  أىك يىقوى فىػػػًهيى   213لىوي كىحيرَّةو عاًقلو            حىسنػػاءى يىهواىا كىال هتي

                                                           
 . 512، ص2ج  ، مصدر سابق،ديوافال ،البحَبم 210
 ،539ص، 2، ج1961دار بّبكت للطباعة كالنشر، )ب ط(  ، لزـك ماال يلـز )اللزكميات(،أبو العبلء اؼبعرم 211
 .269سورة البقرة اآلية 212
 .633، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 213
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يضع اؼبعرم كعادتو نظارتو السوداء على عينو، كيصور لنا الدنيا على أهنا الفاجرة الباغية      
تغازؿ ضعيف اللب فَبكبو،كال حصن إال العقل فهو اؼبخلص كاىٍلمينىجّْي كىو اغبصن اغبصْب، حٌب 

ىذه اؼبومس فإنو غالبها كليست تغلبو.كما أكثرىا األبيات الٍب خاطب فيها اؼبعرم  كإف عشق
ب اؼبعرم إال من رجل أتاه ا عقبلن كعطل منافعو، عن طبسْب بيت، كما تعجَّ  ، فقد تربوالعقل

 بشرب اػبمر يقوؿ يف ذلك:           }الوافر{

 214عىًجبتي ًلشاًربو ًبزيجاًج راحو    ديكىينى العىقًل سيدءان ًمن حىديدً 

يبدك أف اؼبعرم ازبذ يف لزككمياتو العقل إمامان كىاديان كنصّبا، كلكن ما يهمنا يف حبثنا ىذا ليس 
حديث أيب العبلء عن العقل، بقدر ما يهمنا  كيف ضبل العقل على اإلذعاف كالتسليم باغبقائق 

 غاية األظبى يف اػبطاب الشعرم )اللزكميات( أال كىي اإلقناع. كربقيق ال

 ـ مراعاة المقام  ومقتضى الحال في لزوميات أبي العالء.1

لقد رأينا يف فصل سابق أنبية اؼبقاـ ككيف عده النقاد حجاجان شعريان يهدؼ إذل اإلقناع،    
عْب كاغباالت كاؼبقامات كينبغي فاأللفاظ عند العسكرم على أقدار اؼبعاشل، كعلى أكزاف اؼبستم

دل كاؼبعرم يف لزكمياتو دل يهمل اؼبقاـ كعرؼ حقو يف مقالو، كمثالو أنو  .215مراعاة اؼبوازنة بينهما
با العبلء، كاف رقيق النفس شديد الرضبة، لْب اعبانب، عطوؼ على أيشكك أحد يف أف 

، كتشغلو عاىتو عن تتبع عورات غّبه ان الضعفاء، متواضع غّب خيبلء، بصّب بعيوبو كإف كاف ضرير 
 كادايتهم، يقوؿ  يف ذلك :         }الوافر{

 عييويب ًإف سىأىلتى ًّٔا كىثّبه      كىأىمُّ الناًس لىيسى لىوي عييوبي 

في الغييوبي  كىًلئًلنساًف ظاًىري ما يىراهي      كىلىيسى عىلىيًو ما زبي
216 
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، فما كاف لرجل حقّب كره يف الوجود ىو اظبوأكؿ ما   أما تواضع أيب العبلء فقد رأينا كيف أف    
فقّب ضرير يف نظره أف ينسب للعبلء كإمبا للنزكؿ يف نظره، كما أكثرىا تلك األبيات الٍب نلتمس 

 منها رقة كضعف كتواضع يقوؿ يف ذلك:    }الطويل{ 

بىدان بًًاظبيريكىيدىؾى لىو كىشَّفتى ما أىنا ميضًمره    ًمنى األىمًر ما ظبىَّيتىِب أى 
217 

 ال أىدَّعي الفىضػػػػلى كىال أىنتىًحػػل  }السريع{            أىشهىدي أىشٌل رىجيػػػػػله ناًقصه     

 218ًجئتي كىما شاءى الَّذم صاغىِب     كىمىن يىًصفِب جًبىميلو وبيىل

 كيقوؿ أيضان:                         }البسيط{

كىرىعه     فىليىحضيًر الناسي ًإقرارم كىًإشهادماللىوي يىشهىدي أىشٌل جاًىله 
219 

فأبو العبلء ال يدعي الفضل فالنقص جبلةه يف بِب البشر، كىو اؼبسلّْم باألقدار ال يبلك فيها      
كىباطب النفس األمارة كىبربىا جبهالتو حٌب ال يأخذىا الغركر فتهلك، يصف نفسو  ذرةمثقاؿ 

لرحاؿ، من أجل النهل من علمو كاألخذ من معْب حكمتو. باعبهل كىو الذم شدت لو الرجاؿ ا
 فلساف التواضع كالشمس يف كضح النهار، أكليس ىو القائل: }البسيط{  

ػػػذا أىرضيػػوي يبىىػػنه      ًمػػنى الًببلًد كىىىذا داريهي الطىبىسي   يىػػزكريشل القىػػوـي ىى

عنا  حىديثان عىنكى قيلتي ؽبىيم   الييبعً   دي اللىوي ًإاٌل مىعشىران لىبىسواقالوا ظبًى

ليبوفى سىفٌيان ضىرعيها يػىبىسي   220أىتىسأىلوفى جىهوالن أىف ييفيدىكيمي         كىربى
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: فأبو العبلء ىو اؼبتواضع إف كاف اؼبقاـ يستدعي ذلك، فما كاف لتواضعو أف ينزلو من  نعم     
مهيبان، كاف الفخر رىيبان، فأبو العبلء  منزلتو أك أف ىبلع رداء الفضل على نفسو، فإذا كاف اؼبوقف

ادخر من شاعريتو أبيات لنفسو كلقبيلتو، حٌب ال تكوف مسبة من بعده، كالشعر كما رأينا مند 
. كما أف اؼبعرم الفيلسوؼ ال يشك  يف أف القدـ يرفع قبيلة كوبط األخرل كقبيلة أنف الناقة

يعرؼ حق العادل، فقاؿ يف ذلك:                          ىناؾ من يستقوم على الضعيف كيزدرم اؼبتواضع كال
 }الطويل{

ا       ًمنى العيرّْ قىوـه يف العيبل غيرىباءي  ىعىرًَّة أىهنَّ
 يػيعىيػّْرينا لىفظى اؼب

 221فىًإفَّ إًباءى اللىيًث ماحىلَّ أىنفيوي     بًأىفَّ ؿبىىبٌلًت اللييوًث إًباءي 

هنا شرفو كنسبو كفخره الذم يعتز بو، كحٌب يقنع كل مرتاب أك فاؼبعرم يدافع عن قبيلتو أل       
مشكك، فشبو اؼبعرة بالليث ال ينقصو كال يضره أم منزؿ نزلو، فالفضل بأىلو ال دبقامو.  فاؼبعرم 
اؼبتواضع دعاه اؼبقاـ لذكد عن قبيلتو فلىبَّ النداء. كينطلق يف عملية إقناعو من اؼبقاـ ك اؽبيئة الٍب 

اؼبتلقي كقصص اؼبعرم كثّبة، كمنها أنو استأذف على أيب اغبسن علي بن عيسى يكوف عليها 
، أم األعمى يف لغة الشاـ، فلما ظبعها أبو طبلاإلصالربعي، فلما استأذف قاؿ أبو اغبسن ليصعد 
. فاؼبعرم كإف كاف يصف نفسو باعبهل كالسفالة، 222العبلء انصرؼ مغضبان كدل يعد إليو بعد ذلك

ط من مكانتها قدر أصبع. إالَّ أف بْب   جنبيو نفس ال ترضى أف وبي

 كحكمةن  ان كعظمن أساليبو اإلقناعية فإف كاف اؼبقاـ  ةعاة مقتضى اغباؿ عند اؼبعرم كاحدكمرا    
و، كسبثل صفة الشيخ النصوح كاؼبثاؿ الفذ الذم يقتدل بفعالو كيأسبر ئركب اؼبعرم كقاره كحيا

                                                           
  :فما ىو إاٌل أف قاؿ اغبيطىيئة ،  كاف الرجل من بِب أنف النَّاقة إذا قيل لو: فبن الرجل قاؿ: من بِب قػيرىيعو

نبا  قوـه ىيمي األنفي كاألذنابي غّبيىيم         كمىن ييساًكم بأىنًف النَّاقًة الذَّ
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ل فيها صفة الوقار كالكرب كالضعف حٌب يتملك القلوب بكبلمو، كما أكثر حكمتو الٍب يتمث
 كيصرؼ إليو الوجوه كيستدعي إصغاء األظباع إليو، يقوؿ يف مثل ذلك :

 }ؾبزكء الكامل{        أىصبىحتي أىغبىى خىلَّتػىٌيا       ىاتيكى أيبًغضيها كىتػىٌيا    

ٌيتي يف زىمىنو فػيتػىٌيا  كىديعيتي شىيخان بىعدى ما       ظبي

 سىقيان أًلىيٌاـً الشىباًب       كىما حىسىرتي ميطيىتػىٌيا

 فىاآلفى تىعًجزي نًبٍَّب           عىٌما ييناؿي خًبيطوىتػىٌيا

 223أىكصى اًبنىتىيًو لىبيده الػػػػ  ماضي كىال أكصي اًبنىتػىٌيا

ا تقدـ، أبيات تأثّبية فيها نربة الضعف كالعجز كالتسليم كاالهنيار، لشيخ تبقى من عمره أقل فب 
يوصينا بوصايا من خرب الزماف كاألناـ، فاؼبعرم يعرؼ كيف يقنعنا بأفكاره. فأبو العبلء حقان ال 

يأكل إال العدس، كلكنو ال ىبفى عليو من أين تأكل الكتف. كىو الشيخ القائل:         
زىأىف بًالشىيًخ كىم ًمن لىيلىةو   جازىت بًًو كىالبىدًر  سيني دىلُّوي }الكامل{        ال هتى  224وبى

ذا باع يف اللغة، كقامة يف الفلسفة، أما الشعر فيكفيو أننا مازلنا  من سّبة اؼبعرم رأيناه رجبلن      
دتنا، أك أمور تصادفنا يف اغبياة، فنقوؿ كربَّ اندرسو، كنفتش يف غياىبو، كنقيسو على أحوالنا كع

أفكارنا كربمل مشاعرنا بوسيلة أك  الكعبة قد صدؽ الشاعر، فأشعار اؼبعرم ما تزاؿ تؤثر يف
بأخرل على اإلقناع كربتما إذل اإلقتناع. فاؼبعرم قد تفنن يف انتقاء الوسائل كاألساليب من أجل 

 اإلثارة كالتأثّب: 

 ـ أساليب التأثير في لزوميات أبي العالء. 2    
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ا يؤخذ جزؽبا كفصيحها، جاء يف الصناعتْب: ))كمن أفضل فضائل الشعر أف اللغة إمب أ ــ اللغـة:  
اقق اؼبدقق  كىو اؼبعرمأنبية اللغة يف شعر  ال ىبفى على أحد. ك 225كفحلها كغريبها من الشعر((

 .سبثل دركسان يف ضبط قواعد اللغة اللغوم، فهو أستاذ اللغة، كقد عرَّجنا على رسالة اؼببلئكة الٍب
، كألـز نفسو دبا دل نظمها برباعة لغويةلو، فقد أما اللزكميات الٍب كبن بصددىا ىي آية ذلك ك

تلزمو العربية يف حدكد الشعر، فقد حرَـّ عن نفسو اعبوازات الشعرية، الٍب أحلتها العربية، بل ذباكز 
، اللغة كبراعة يف الشعر ف يفإتقاكما كاف ليفعل ىذا لوال  أف لـز حركؼ دل تلزمو أيَّها القافية،
                    اؿ ىذه اللغة كطاقة حجاجية من أجل اإلقناع يف الشعر.        كلكن ما نبحث عنو ىو كيفية استعم

 يقوؿ اؼبعرم:                        }الكامل{

ىًنيًَّة عاقًػله       فىالنىعػشي مىن نيًعشى الفىٌب أىف يىعثػيرا
زىعىنَّ ًمنى اؼب  ال هبى

 لبه كىًإسكافه فىسىمّْ لىتىدثيراكىالعىيشي ًمن عىًشيى البىصّبي أىصابىوي      قى 

 كىالدىفني ًدؼءه يف الًشتاًء كىظيلَّةه     يف القىيًظ حيقَّ ًلًمثًلها أىف يػيؤىثىرا

 226ن كيلّْ ريزءو يف حىياٌب أىثىراػمً      نه       ػػػأىعِب ًبذاًلكى أىنَّوي رل ميؤمً 

 كيقوؿ أيضان      }الطويل{

صاًدري ًإذا ًاعتػىلَّ 
ى
 227ًت األىفعاؿي جاءىت عىليلىةن   كىحاالهًتا أىظباؤيىا كىاؼب

الرباعة اللغوية كاضحة يف إرجاع األفعاؿ إذل مصادرىا، فالنعش ذلك السرير اؼبخيف الذم       
العبلء بتخرهبو اللغوم إنعاش لئلنساف كاػبركج من  و، جعل منو أبوبمل اعبسد كقد فنيت الركح

العبلء أف يقنعنا بأفكاره كيبدؿ تلك  وحب عادل العدالة كاغبق، وباكؿ أبعادل األر اغبياة الضيقة لل
اؽبواجس كاؼبخاكؼ الٍب يعيشها اإلنساف، كلكن أبا العبلء ال يقف عند  ىذا اغبد حٌب جعل من 

                                                           
225
 . 144ص، عسكرم، الصناعتْب، مصدر سابقأبو ىبلؿ ال 

 .509، ص1اللزكميات، مصدر سابق، ج 226
 .421، ص1اؼبصدر نفسو، ج 227



119 
 

تراب،  القرب ذلك اؼبكاف اؼبوحش الذم ال أنيس فيو كال متاع  مقفر مظلم سقفو حجارة كفراشو
مروبان ككأف فيو اؼبطارح كاغبشايا كالغلماف كالغواشل، شق  االعبلء مكان وكلباسو الكفن. جعل منو أب

اؽبجّب ؼبا يف سقفو من ظبلؿ كافرة، فأبو  آمن يفشتاء، كمبلذ يف جب األرض فهو دؼءه يف ال
الفلسفية كبراعتو العبلء تبلعب باللغة على حساب عقولنا كعواطفنا ؿباكالن أف يقنعنا بأفكاره 

 كىو اػبوؼ من آّهوؿ.  ارتبطت جبلبة اإلنسافاللغوية، بأشياء 

ال يقف أبو العبلء عند اللغة ليجعل منها حجاجان شعريان ك قوة إقناعية، بل إف الببلغة الٍب       
غة كما أكٌب مفاتيحها، استعملها يف لزكمياتو من أجل التأثّب يف اؼبتلقي كضبلو على اإلذعاف. كالببل

رأينا يف الفصل السابق من أقول األغراض اغبجاجية الٍب يلتمس فيها الشاعر اإلقناع كالتأثّب . 
كأبو العبلء ذلك الرجل اؼبفوه البليغ الذم كإف غمز جانبو لعاىة أصابتو،  ال يقعقع لو بشناف يف 

 قوؿ من أقوالو. 

اإلمتاع كاإلقناع، كاغبجة كانت فِب صبعت بْب يبيز الببلغة العربية أهنا  أىم ماإف  :ب ــ البالغة  
 .228كال تزاؿ ىي الوسيلة اؼبثلى ألم متكلم يريد أف يثبت لشخص ما أمر أك قضية أك رأيان ليقنعو

ا قد قيل ما أبلغ شعر أب، ولن نقوؿ ما أكثرىا األبيات الببلغية كيف دراسة شعر أيب العبلء    
كىو ىباطب فيها العقل كقد حشد جيش من اؼبفارقات الببلغية كالكناية،  يف لزكمياتو، العبلء

كذباىل العارؼ كالتهكم بأسلويب اؼبدح الذم يشبو الدـ أك نقيضو، كقد أسهب النقاد يف   كالتورية
دراسة اعبوانب الببلغية كيف ذلك يقوؿ ىيثم ؿبمد:)إف اؼبتأمل لصفات صانع اؼبفارقة كشركطها 

لٍب ربدثت عنو، ليعجب من شدة التصاقها بأيب العبلء كقرّٔا منو، حٌب إنو حسب الدراسات ا
ليظن بأف ىؤالء الدارسْب قد كضعوا شخصية أيب العبلء نصب أعينهم يف أثناء حديثهم عن 
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            منها، كذلك يف قولو:ببلغي أف نقيس على مبوذج فبا سبق كحسبنا  229صانع اؼبفارقات(
 }الكامل{

 230فتوقْبَّ دخوؿى ذاؾ البابً بابليةي بابي كلّْ بليةو      ال

الببلغة يف البيت تتجلى يف ذبنيس الَبكيب حيث أف البابلية مشتقة من كل بلية، أك من      
، ككأف اؼبعرم وباكؿ أف يقنعنا أف بابل ببلد شـؤ وال يستطيع اؼبرء أف يدفعو عن نفسالببلء، الذم 

ل عجائب الدنيا السبع كىي حدائق بابل اؼبعلقة، إال أف اؼبعرم كمصائب، كإف كاف ّٔا إحد
الضرير ما عاب على البابلية غّب اظبها كقد خفي عليو رظبها، كتتجلى ببلغة اػبطاب كوف اؼبعرم 
دجاؿ يقلب اغبقائق بببلغتو، فقد رأيناه كيف انربل لسنان عندما تعلق األمر باؼبعرة الٍب ىي بلده 

من العرم، الذم ىو  ةثقاف لّبضى أف يعّبىا أحد من اػبلق، على أهنا مشكفيها أىلو، فما ك
نكشاؼ، كقاؿ أف سكاهنا أىل فضل كعبلء، أما البابلية فليست من أىلو كال من الفضح كاال

 يركؽ شعره، فبل بأس أف يعرض ؽبا بشعره. 

سيما متأنية، كال كقفة: إف الوقوؼ على موسيقى شعر اللزكميات وبتاج من الدارس ج ــ الموسيقى
أف اللزكميات نظمت برباعة شعرية فريدة، فموسيقى شعر اللزكميات آية اإلقناع يف قدرة اؼبعرم 
على سبلك زماـ الوزف الشعرم، فألـز نفسو يف القافية دبا دل يلزمو الشعر، كالقافية يف القصيدة 

على مقدرتو يف  العبلء وأباػبليلية، كالفرس اعبموح ال يركب صهوتو إال شاعر ؾبيد، كقد برىن 
امتبلؾ زماـ الوزف كالقافية. فلم تكن القافية أحد معوقات التعبّب بقدر ما ىي إحدل كسائل 

...لكن قوايف أيب العبلء يف اللزكميات تتفاكت  يف  (كيف ذلك يقوؿ إبراىيم أنيس اإلثارة كالتأثّب،
درجة كماؽبا اؼبوسيقي. على أف أبا العبلء فيما يظهر دل يستوح موسيقى القافية من حاستو 
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كمثالو قولو:   231اؼبوسيقية بقدر ما استوحاىا من قواعد أىل العركض الٍب درسها دراسة تامة(
 }الكامل{

ا ىىذا الزىمافي قىصيدى   232ةه       ما ًاضطيرَّ شاًعريىا ًإذل إيطائًهاكىكىأىمبَّ

 كيقوؿ أيضان:                         }البسيط{

 ال يىفرىحىنَّ ًّٔىذا اؼباًؿ جاًمعيوي       لًييحزًنػىنَّكى صايف الًترًب ًإف خيزًنا

 233 زنايػيعىدُّ بىيتي نيضارو بىيتى قاًفيىةو       لىو زاؿى ًمنوي القىليلي النيزري ما اًتَّ 

باللغة كالعركض، عادل بأحواؿ القوايف كما  ان أيب العبلء هبب أف تكوف عارف كي تفهم بيت      
ىباعبها، اإليطاء، ىو تكرير القافية يف أقل من سبع أبيات، كىو مثلبة كعيب يف الشعر، فالزماف 

لو. أما يف بيتو عند اؼبعرم ما ىو إال تكرار للحوادث كالنوائب فللعاقل أف يتعظ كال يقع يف عل
الثاشل قد جعل الوزف كالقافية أصل االعتداؿ كاالتزاف، ؼبا يعلم أف للسماع كسيلة االتصاؿ الرئيسية 
بْب الشاعر كاؼبتلقي، فالقصيدة تصاحل األذف كزباطبها قبل العْب، فالتزاـ القوايف عند اؼبعرم ليس 

بلعب باعبوازات كالعلل كهبعل منها صناعة بل ىو ىدؼ يبتغيو كي  يتبلعب بالوزف كالقوايف كيت
حجاجان شعريان كىذا األمر ال يستقيم إال لعارؼ باللغة كالشعر، فاؼبعرم استعمل قوة اللغة كسطوة 
الببلغة كتوارد القوايف كاألكزاف، ليجعل منها حجاجان يشد اؼبتلقي كيثّبه ؼبا يف الصورة الصوتية تردد 

 }الوافر{                                    كأنغاـ. يقوؿ اؼبعرم: يف األظباع كتكرار ما فيها من إيقاع 

شى الًظباءى مىٌب كىنىسنىو اكىفى بًالظينوًف كىما حىدىسنىو       كىال زبى  234هتى

اعتمد الشاعر يف القافية حرؼ السْب كونو حرؼ نبس كصفّب، فجاءت القافية معربة عن معاناة 
مناسبة لتسَب كالتظاىر خببلؼ ما ىو عليو.  كمن اؼبؤثرات  ةالشاعر من حرماف للحياة، كالقافي

                                                           
231
 .276، ص1952، 2إبراىيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األقبلو اؼبصرية، ط 
 .68، ص1اللزكميات، مصدر سابق، ج 232
 .514، ص2، جنفسو صدراؼب 233
 .524، ص2اؼبصدر نفسو، ج 234
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 ان إيقاع موسيقي فكبلاؼبوسيقية أيضان يف لزكميات أيب العبلء اؼبعرم الَبديد كتنافر اغبركؼ حيث يش
فريدة، كالَبديد ىو تعلق اللفظ باؼبعُب، ٍب يَبدد يف نفس البيت سواء تعلق بنفس اؼبعُب أك معُب 

 آخر. يقوؿ يف ذلك:      }الطويل{

 وىلَّتً ػػػػػػػػػػػى ت يف الزىماًف تػػػػػػػػػػكىًإٌما تىوالى     ريعىةن    ػػػػػػػنىواًئبي ًإف جىلَّت ذبىىلَّت سى 

 أىقػىلَّت كىًإف قػىلىت       فىًمن قػىلىتو يف الديًن قبىَّت كىعىلَّػتً كىدينياؾى ًإف قػىلَّت 

 غىلىت كىأىغالىت ٍبيَّ غالىت كىأىكحىشىت   كىحىشَّت كىحاشىت كىًاستىمالىت كىمىلَّتً 

 لَّتػػػػػػػػػى وفيها       كىسىلَّت حيسامان ًمن أىذاةو كىسػػػػػػػػػكىصىلَّت بًنّبافو كىصىلَّت سيي

 235زىلَّت بًالفىٌب عىن مىقاًمًو       كىحىلَّت فػىلىٌما أيحًكمى العىقدي حىلَّتأىزالىت كى 

تنتظم األفعاؿ يف سياؽ شعرم، ككأنو إعجاز للمتلقي فبل تستطيع الذاكرة استيعاب ىذا الكم 
اؽبائل من األفعاؿ، كما أف اغبركؼ يف البيت األكؿ "البلـ" ك"التاء" كتواليهما لقرّٔما من اؼبخرج 

ق تفلت للساف يف البيت الثاشل الذم يعتمد على القاؼ الذم ىو حرؼ من أصوات أقصى ىبل
 اغبنك كىو حرؼ مهجور مفخم كدكاليك سائر األبيات.    

 .     لزومياتالــ األسلوب المغالط ودوره اإلقناعي في 3

اعتمدت لقد رأينا سلفان كيف جسد السفسطائيوف فن اإلقناع من خبلؿ ؿباكرهتم الٍب      
أف السفسطائيْب باتصاؽبم اؼبباشر بعامة الناس قد أنزلوا  حٌب قيل ،باألساس على اغبيل اللغوية

الفكر إذل مستول العامة، فقد عمموا العلم بعد أف كاف ملك األثرياء، سبيزكا باعبدؿ كالقدرة عليو 
شل األلفاظ فيوقعوف إذل حد القوؿ إهنم قادركف على إثبات الشيء كضده، كما سبيزكا بتخريج معا

اػبصم يف األخطاء ليحرّْريه من حججو فيقنعوه بآرائهم، لذلك اىتموا بدراسة دقيقة للغة 
س "  أكؿ من ميز بْب اؼبذكر راكإمكانيتها التعبّبية ألهنا كحدىا أداة اإلقناع  كلعل "بركتوغو 

ف من مقدمة كمدخل كاؼبؤنث كقسم الكبلـ إذل صفة كفعل كحدد أجزاء اػبطاب اؼبتْب، كالبنيا
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113 
 

. 236كترتيب كعرض كنقاش كتفنيد كخاسبة، كلعلو أكؿ من كضع أسس اؼبنطق كالصرؼ كالنحو
كاألسلوب اؼبغالط ليس يف ااكرات فحسب فقد عده العسكرم أىم أداة إليهاـ اؼبتلقي بصدؽ 

وره يف صورة الشاعر فهو يف أعلى مراتب الببلغة ىبرج امود يف صورة اؼبمدكح  كامود حٌب يص
ـ كالدتو كالىي كنيتو، بل ىو لقب حازه ؼبا امتزج و بالفيلسوؼ يلقب يدل  كأبو العبلء. 237اؼبدمـو

شعره بالفلسفة ك فلسفتو بالشعر، فأصبح شاعر الفبلسفة كفيلسوؼ الشعراء، كأبو العبلء ؼبا 
أفكاره   ألـز نفسو بأمور كراح يبحث عن طريقة ليقنعنا ببعضف ،كجهويف اكفهرت الدنيا 

 ية كمثاؿ ذلك قولة:     }الطويل{ائالسفسط

 ضىًحكنا كىكافى الًضحكي ًمٌنا سىفاىىةن   كىحيقَّ ًلسيٌكاًف البىسيطىًة أىف يىبكوا

 238وبيىطّْمينػػا رىيبي الزىماًف كىأىنَّنػػا            زيجاجه كىلىًكػػػن ال ييعػػػادي لىوي سىبػػػكي 

بالرغم من تلك األبيات الٍب زين لنا فيو اؼبعرم اؼبوت كالقرب، ففي ىذه األبيات يوصينا باغبزف      
كالبكاء، ألف الزماف سيبلي أجسامنا، فتتحلل كلن يعاد ؽبا نسج كالزجاج كسره ال هبرب، كما أف 

منطقي حْب شبو يف البيت إنكار ليـو البعث كالنشر كإعادة األركاح يف األبداف، فكبلـ اؼبعرم 
اعبسم بالزجاج، فإف صح التشبيو فقد صح اغبكم، كدبا أف البيت يف منتهى الببلغة فهو يف أعلى 

درجات التصديق، إال أف اؼبعرم يتبلعب بأفكارنا يف أبيات أخرل من لزكمياتو يقوؿ فيها:              
 }البسيط{

 فػىلىئيمه ال ييقاسي ًبكػػا خىف يا كىرصلي عىلى ًعرضو تػيعىرّْضيػوي       لًعاًئبو 

 239ًإفَّ الزيجاجىةى لىٌما حيطّْمىت سيًبكىت    كىكىم تىكىسَّرى ًمن دير  فىما سيًبكا

                                                           
ػ  290 ص، ص بّبكت، ،2000، 1ط ،مكتبة لبناف ر الفلسفي كاالجتماعي،اؼبوسوعة اؼبيسرة يف الفك ،كميل اغباج  236

291. 
 .  53ص مصدر سابق،الصناعتْب،ينظر أبو ىبلؿ العسكرم،  237
 . 216، ص2بق، جاللزكميات، مصدر سا 238
 .230، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 239
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فالتبلعب باألفكار بىْبه، فحْب يريد اؼبعرم أف هبمع الشتات هبمعو كإف كاف زجاج منكسرا، 
ر ما يبحث على إقناعو كحينما يريده مشتت فلن هبمعو جامع، فاؼبعرم ال يهتم باؼبتلقي بقد

بأفكاره كأمثلتو الفلسفية، فهو البلعب اعبيد باألفكار كاألمثلة كالتاريخ على حساب العقوؿ 
كالعواطف.كمثاؿ ذلك قولو:                                }اؼبتقارب{                         

ثػيرى الناسي شاعى الفىسا       دي كىما فىسىدى القىوؿي   240لىٌما كىثير ًإذا كى

فكثرة القوؿ من قلة اؼبركءة، حكمة يسلم ّٔا العاقل كاعباىل، كلكن اؼبعرم يريد أف يعمم اغبكم 
 من أفكاره اؼبظلمة.  على الناس كي يقنعنا بفكرة مغلوطة

 ــ األساليب اإلنشائية ودورىا اإلقناعي في اللزوميات.4

دبا توفره من إثارة كما تستدعيو من عواطف كأحاسيس  قائمان  األساليب اإلنشائية حجاجان تعترب    
ذلك أف األساليب اإلنشائية خبلفا للخربية ال تنقل كاقعا كال ربكي حدثا فبل ربتمل تبعا لذلك 

األمر » :صدقا أك كذبا كإمبا تثّب اؼبشاعر كتلك ركيزة يقـو عليها اػبطاب اغبجاجي يقوؿ أكلّباف
لها حجج ألهنا دكف أف ربدد آليات اؼبوقف كتوفر األسباب كالتهديد كإثارة مشاعر اػبوؼ ك

األساليب اإلنشائية الببلغية، يف لزكميات اؼبعرم  اما أكثرىك   .241«الداعية الختيار ىذا اؼبوقف
الٍب ؽبا دكر بارز يف اإلقناع، كاالستفهاـ، كاألمر، كالنهي، كاستعماؿ الضمّب آّهوؿ، كاألساليب 

 اص يف اإلقناع، كوهنا ال تنقل خربان، بقدر ما تنقر على العواطف كالقلوب.اإلنشائية ؽبا دكره اػب

إف اؽبدؼ من استعماؿ االستفهاـ عند اؼبعرم، ىو أف نشاركو يف فلسفتو  االستفهام.أ ـ      
الشعرية، فتبقى الوساكس الشعرية تراكد األفكار كتلعب بالعقوؿ، على مضي الزمن، كتداكالت 

 مات اؼبعرم قولو:               }البسيط{افهاألجياؿ، كمن است

شى رىزايا الدىىًر مىن حاطا؟ ًفل دبىرزًيىةو    كىكىيفى ىبى  242لىو حاطىنا اللىوي دلى كبى

                                                           
 .618، ص1ج ،اؼبصدر نفسو 240
 .21ص مرجع سابق . نفبل عن بيار أكلّبف  140ينظر اؼبرجع نفسو ص  241
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االستفهاـ ىنا دبعُب النفي، فلو أحاطت اإلنساف العناية اإلؽبية، فلينم فكل ـباكفو أماف، ككأف 
العناية شيء مادم يلمس باليدين، كمن أحاطتو فهو آمن ال ىباؼ مكركه كال ىبشى مصيبة، كىي 

 دعوة من أيب العبلء يف أف نؤمن دبا يؤمن بو. 

 كيقوؿ أيضان:  }البسيط{

 243ًبٌيان يف غىباكىتًًو       كىبًالقىضاًء أىتىتوي ًقلَّةي الًفطىًن؟كىىىل أىلوـي غى 

االستفهاـ يف البيت ىو دعوة لئليباف بالقضاء كالقدر، فما على اإلنساف أف يعّبّْ شخص أك 
يعيبو، كليس على اإلنساف أيضا أف وباكؿ أف يبدؿ طبعو أك طباعو، فتلك فطرتو كال تبديل لذلك، 

 ألمور الغيبة ذات السلطة العليا يف أحواؿ البشر.فعليو أف يقتنع با

 كيقوؿ أيضان:                    }الطويل{                 

ػػػقاًدري 
ى
 كىمػػػا فىسىدىت أىخػػبلقينا بًًاخًتيػػارًنػػا        كىلىكػػػػػػػًن بًأىمػػرو سىبَّبىػػتوي اؼب

 244يفى كىفاءي النىجًل كىاألىبي غاًدري؟كىيف األىصًل ًغشّّ كىالفيركعي تىواًبعه    كىكى 

اؼبعرم يَبؾ اؼبتلقي يف حّبة من أمره، فهو اؼبسّب ال اؼبخّب، أفعالو ليست من اختياره، فليس عليو 
تغيّب كاقعو اؼبعاش، فاآلباء ىم السبب يف ما كصل إليو األبناء، فالذنب األكؿ آلدـ إجَبمو يف 

اؼبعرم على أرائو اعبربية، كىي دعوة للمتلقي أف يسلم ّٔذه  إقباب البشرية، فالبيت الثاشل يربىن بو
 اآلراء كيبتثل لقانوف الطبيعة.

ال يقف اؼبعرم عند عرض أرائو، كيَبؾ األمر للمتلقي كي يفكر يف األمر، كيتخذ أحد      
اغبكمْب، شرنبا خّب للمعرم، ألنو أثار حبفيظتو، ىواجس ككساكس عند اؼبتلقي حٌب كإف دل 

 .بل يتعدل اؼبعرم يف أف يستعمل أسلوب األمر كالنهي من أجل اإلقناع.     يقتنع
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مازاؿ اؼبعرم ذلك الشيخ النصوح، اآلمر الناىي، يبحث بطريقة أك بأخرل كيف يقنع  األمر.ب ـ 
 اؼبتلقي، كمثاؿ األمر عنده قولو:        }الطويل{

 245يبلن ًمن ًفعاؿو فىبل تىقلوافىأىكصيكيمي أىٌما قىبيحان فىجانًبوا       كىأىٌما صبى 

 كيقوؿ أيضا:                              }الطويل{

يًنًو    لًتىهًديىوي كىاًمنين بًًإفهاًمكى الصيٌما  تىصىدَّؽ عىلى األىعمى بًأىخًذ يبى

يٌػػان كىمىيّْتػػػان   كىفىضّْل عىلىيًو ًمن كىرامىًتها األيٌما    كىأىعًط أىباؾى النىصفى حى
246 

من األبيات السابقة يف اللزكميات نرل اؼبعرم ناصح مرشد حكيم بليغ، يعرض األمر على    
اؼبتلقي ّٔدؼ اإلجابة كاالمتثاؿ ؼبا يأمره، ألنو يرل يف ذلك صبلح الببلد كالعباد، كىو الشيخ 

ف آّرّْب ذك اغباجة، فاؼبعرم ىباطب العقل كالقلب، كيطلب من اعبيل اافظة على القيم، أل
العبلء، كىو اآلمر يف قوؿ  واؼبتلقي أف يستجيب ؼبا يطلبو أب الفضيلة ال سبحى كال تتبدؿ. فعلى

 أخر:                     }البسيط{

 247فىًاظبىع كىبلمي كىحاًكؿ أىف تىعيشى بًًو    فىسىوؼى أىعيوًزي بىعدى اليىوـً طيبٌليب

اء القيم كالفضيلة يف آّتمع، فقد يرتبط كأسلوب األمر عند اؼبعرم ليس كلو نصح كإرشاد، كإرس
 كقولو     }الطويل{      ،األمر عند اؼبعرم، بالصعلكة كالتمرد كتبديل األعراؼ كالثوابت

 قىضى اللىوي أىفَّ اآلدىًميَّ ميعىذَّبه       ًإذل أىف يىقوؿى العاًلموفى بًًو قىضى

يًت يىوـى رىحيًلًو       
ى
احى الَّذم مىضىفػىهىنّْئ كيالةى اؼب  248أىصابوا تيراثان كىًاسَبى
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يطلب اؼبعرم يف ىذا األمر أف تستبدؿ التعزية بالتهنئة، ألف اؼبيت فارؽ اغبياة، فقد حقق اإلقباز 
كالغاية اؼبنشودة كالسعادة األبدية، فاؼبوت ىو هناية األكجاع كالعذاب، فعلى اؼبرء أف يعزم كل من 

د كميت، فاؼبعرم ال يريد فقط أف يقنع الناس بتبديل القيم، بل رزؽ دبولود جديد، كيهنئ كل مفقو 
يتعدل إذل أف يطلب منهم أف يبدلوا فطرهتم الٍب جبلوا عليها، كىو أمر يبتغي بو اؼبعرم ااؿ، 

 استهوتو نظرتو التشاؤمية كعزفو على نربة سخطو الشعرية.          

فيها أبو العبلء التأثّب يف السامع، أسلوب النهي من األساليب اإلنشائية الٍب يَبجى  النهي. ج ـ
 الذم يتكرر يف شعره كمثالو:                    }البسيط{

كىال تيطيعىنَّ قىومان ما ًديانػىتػىهيم   ًإاٌل ًاحًتياؿه عىلى أىخًذ اإًلتاكاتً 
249 

 كيقوؿ أيضان:                         }الطويل{

 250غىواًفله    دبا كىضىعىت فىالظيلمي شىرُّ القىباًئحً كىال تىفجىعىنَّ الطىّبى كىىيى 

 كيقوؿ أيضان:                           }الطويل{

ـى لًلخىًّب مىرَّةن     فػىلىيسىت ػًبىّبو أىف ييظىنَّ ًّٔا أىىبل  251فىبل تىأميًل األىيٌا

القطيعة، كالنهي يف ال ىبتلف أسلوب النهي كثّبان عن األمر، ألف األمر بالصلة ىو النهي عن    
اللزكميات ال يكاد يربح موضع النصح كاإلرشاد، إال أف النهي يف لزكميات اؼبعرم يأٌب يف صدر 
البيت، كيأٌب العجز تربير ؼبا يف الصدر من هني. كمن خبلؿ األبيات نرل أف اؼبعرم رقيق النفس، 

غبصوؿ على جزية دين من أجل احاد اؼبشاعر، يكره أف يػيفىضَّ للطّب غفلتها، كال التلبس باسم ال
فاؼبعرم ىباطب العقل بعيد عن أم معتقد أك كازع ديِب، فالنهي موجو للمتلقي  ،أك ظريبة أك زكاة

من أجل التأثّب على مشاعره كعواطفو، كمن ٍب على عقلو، فهو إذعاف نفسي للمتلقي من أجل 
 ربقيق اإلقناع .            

                                                           
 .228، ص1جاؼبصدر نفسو،  249
 .295، ص1اؼبصدر نفسو، ج 250
 .288،ص2اؼبصدر نفسو، ج 251
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يب اإلنشائية الواردة يف اللزكميات، الٍب يراد منها إثبات اؼبعُب النفي ىو أحد األسالالنفي.  د ـ
 كزيادة يف اغبجة كإعطاء قوة ببلغية من أجل التأثّب على اؼبتلقي، كامتبلؾ األذاف كاألذىاف.

 كمثالو من اللزكميات قولو:               }الوافر{

ساءى ًمن اؽبيجوـً فىكىم قىطىعوا السىبيلى عىلى ضىعيفو      كىدلى ييعفوا النً 
252 

 }البسيط{       كيقوؿ أيضان:                          

 253أىنػَّهيم ىىلىكوا الٌ عىًن األىكاًئًل إً     ًإف تىسأىًؿ العىقلى ال يوًجدؾى ًمن خىربىو  

 }الوافر{          كيقوؿ أيضان :                           

يُّنى أىقرىبوهي  كىما دافى الفىٌب حًبًجىن  كىلىًكن       يػيعىلّْميوي التىدى
254 

 }البسيط{  كيقوؿ أيضان :                           

 نىقضي اغبىياةى كىدلى ييفصىد ًلشػارًبًنػا       دىفّّ كىال عىودينػا يف اعبىدًب مىفصػودي 

عػ
ى
 ػػػاشل بًأىىػػػًل األىرًض مىقصػػودي نيفػػػارًؽي العىػػػيشى لىػػم نىظفىػػر دبىعرًفىةو       أىمُّ اؼب

 

يءي ًّٔا      نىقله كىال كىوكىبه يف األىرًض مىرصودي   255دلى تيعًطنا الًعلمى أىخباره هبى

 256كيقوؿ :}الوافر{      أىقيمي ال أىعىدُّ اغبىجَّ فىرضان      عىلى عيجيًز الًنساًء كىال العىذارل

                                                           
 .465، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 252
 .219، ص2نفسو، ح اؼبصدر 253
 .601، ص2اؼبصدر نفسو، ج 254
 .327ص ،1ج مصدر سابق، ،لزكمياتال 255
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من األبيات السالفة نرل اؼبعرم نفى أمور يف لزكمياتو حٌب ال يتزؾ حجة على اؼبتلقي، ففي      
األمور الٍب نفاىا ال شك كال ريب فهو ال يؤمن ّٔا كال يعتقدىا، ألهنا ال يقبلها العقل كال يعَبؼ 

. فاؼبتلقي هبب أف يكوف ّٔا اؼبنطق، فاؼبعرم يلـز اؼبتلقي أف يقتنع باألمور الٍب يعتقدىا كيسلّْم ّٔا
حدؽ فطن ال يغَب بدين أك بعرؼ بقدر إيبانو بالعقل. فالنفي عند اؼبعرم أقرب للعقل من األمر 
كالنهي كاالستفهاـ، فهو اآللة الٍب وبدد ّٔا آّاؿ الفكرم عند اؼبتلقي كيؤثر يف أفكاره بقياس 

 منطقي عقلي. 

 وميات. ــ الضمير المجهول ودوره اإلقناعي في اللز  5

قوة ببلغية، كإثارة للمتلقي حيث يشد عقلو كمشاعره فيجعلو يفكر يف األمر  الضمّب آّهوؿ   
الذم يتخيلو الشاعر، كقد اعَبتو ضبابية كغموض إما للخوؼ منو أك اػبوؼ عليو، فالضمّب 

 اؼبتلقي. آّهوؿ وبقق اإلقناع بطرؽ ملتوية ال يعرؼ شعأّا غّب الشاعر، كال يقع يف فخاخها إال
                        }اػبفيف{      كأبو العبلء كظف الضمّب آّهوؿ أكثر من عشرة يف لزكمياتو كمنها قولو:

ايػػػا       كىسىبايػػا ًسيقىػػت ًبغىيػػًر ميهػورً   كىًنسػػػػاءه ٌمهػػورىةه يف الربى

ـى يىأٌب عىلى العا  دلًى ًمن قاًىرو كىًمن مىقهورً       كىرىأىيتي اغًبما

شهورً 
ى
كىًادَّعوا ًلل ميعىمّْرينى أيموران    لىستي أىدرم ما ىينَّ يف اؼب

257 

 كيقوؿ أيضان:                             }الطويل{

ـي قوتان كاًحده كىىوى أىحوىجي  رى جدكدي أىقواتى أيمَّةو       كىوبي
ى
كىقىد ييرزىؽي اؼب

258 

 }الطويل{                             كيقوؿ أيضان: 

 كىصاًحػػبي نيػػكرو باتى ييعػػذىري بىينىػػنا       كىفػػاًعلي مىعركؼو ييػػبلـي كىييػػعػػذىؿي 
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ذىؿي  كىًقدمان كىجىدنا ميبًطلى القىوـً يىعتىدم     فػىيينصىري كىالغادم مىعى اغبىقّْ ىبي
259 

ن الضمّب آّهوؿ لوجدنا غّب ىذه كثّب، فالبيئة الٍب إذا أردنا أف نقلب اللزكميات كنبحث ع     
عاش فيها بيئة فاسدة، األقلية القليلة يف حببوحة من العيش، كالسواد األعظم يعيش على الكفاؼ، 
كالشاعر ابن بيئتو، كلساف قومو كحاؽبم، كليس الشاعر من يفصح عما ىباجل صدره، فيفقد شعره 

ح، فعلى اؼبتلقي أف يتلقف الشعر كيصعد إليو، كليس الشعر كعمره، فأصل الشعر تلميح ال تصري
مىٍن ينزؿ إذل اؼبتلقي، فيفقد شعريتو الٍب ىي ّٔوه كصبالو. فالضمّب آّهوؿ ىو كسيلة من كسائل 

 .اإلقناع الغّب اؼبباشرة، الٍب يرجو منها الشاعر أف تصل إذل ذىن اؼبتلقي كيقتنع ّٔا

 اللزوميات.ــ التكرار ودوره اإلقناعي في 6

جاء يف الصناعتْب: )) أف كبلـ الفصحاء إمبا ىو شوب اإلهباز باإلطناب كالفصيح العارل دبا   
 شيء إذل شيء من السامع كليخرج العارل، على بالقصد ليستدؿٌ  اؼبتوٌسط، دكف دلك من القصد

د ليتوكٌ  التكرار استعملوا حٌب كإطنابو، إهبازه الكبلـ كجوه يف فيصرفوه رغبتو، كتتوفٌر نشاطو فيزداد
 وؼى سى  بلَّ كى :﴿تعاذل قولو ذلك فمن ،جاء التكرار يف القرءاف غّب مرة  كقد .260((للسامع القوؿ

 رً سٍ عي لٍ اى  عى مى  فَّ إً  ان رى سٍ يي  رً سٍ عي لٍ اى  عى مى  إفٌ فى ﴿: تعاذل كقولو. 261﴾وفى مي على تى  وؼى سى  بلٌ كى  ٍبيَّ  ،وفى مي على تى 
  .262﴾ان رى سٍ يي 

، كاؼبعرم زياد ايفيد أبال يكاد أحد ىبتلف يف أف للتكرار ببلغة كتأثّب على اؼبتلقي، فالتكرار ك  
كلو أننا دل قبد لو الكثّب من ىذا األسلوب، كوف شعره فلسفي تفسّبم يعتمد على التأمل 

                                                           
  .260، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 259
 .117 ص ،سابق صدر، الصناعتْب، مأبو ىبلؿ العسكرم 260
 .4ػ  3التكاثر اآلية  سورة 261
 .5اآليةاإلنشراح،سورة  262
 :أبو زياد كنية اغبمار، ككذلك أبو نافع. قاؿ الشاعر كىو يهجو زياد بن أيب زياد 

 زياد لست أدرم من أبوه         كلكن اغبمار أبو زياد
 ينظر شبار القلوب يف اؼبضاؼ كاؼبنسوب، أبو منصور الثعاليب.
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ذلك قولو من     كالتفكّب،إال أنو استعمل التكرار يف أكثر من موضع، كأجاد يف مواضع منو.كمثاؿ
 }البسيط{         

لوؽه ًبغىًّب فىمً   263 أىطرًؽ كىأىنَّكى يف الدينيا ًببل نىظىرو       كىًاصميت كىأىنَّكى ـبى

يف بيت كاحد كرار اؼبعرم لفظ "كأنك" كأداة لتشبيو، فَباكم التشبيهات كتزاضبها لو أثر على    
ستيعاب قوة التشبيهات لكثرهتا اؼبتلقي، فهو عمل على اؼبخيلة حبيث ال تستطيع ا

كتكرارىا.فيستغل الشاعر عجز اؼبخيلة من أجل التأثّب على اؼبتلقي. كالتكرار عند اؼبعرم ىبتلف 
 من قصيدة إذل أخرل كمنو قولو:    }البسيط{

رىم الظىلماًء ما شيًهرا     ًإاٌل أًلىفراًد ذم بيدفو كىسىيفافً   سىيفاًف ًمن حبى

 264ميػػبلده كىميػختػػىرىـه       كىنىػػػحني بىػػينػىهيمػا أىشباهي ضيفافً  ضىػػيفاًف لًلػػدىىرً 

 كيقوؿ أيضان:                           }اؼبتقارب{

ميػػػػ   ػػػًم عىن أىف أىكوفى خىليلى الزىكاشل قاـً الذى
ى
 زىكاشلى خىوؼي اؼب

 265كاشلرىكاشلى صىربم فىأىضحىت ًإرلىَّ       عييوفه عىلى غىفىبلتو رى 

من األبيات السابقة نبلحظ أف اؼبعرم يكرر الكلمات يف مطلع صدر البيت، كىبتم عجز    
البيت بنفس الكلمة، فإذل جانب اإليقاع اؼبثّب الذم يشكلو التكرار، كاؼبشَبؾ اللفظي الذم يشد 

مع يف اؼبتلقي كيثّب تفكّب يف الفرؽ بْب اؼبصطلحات، فالسيفاف ىو صبع لسيف، كالسيفاف  ال ذب
غمد كال تستقيم إالَّ لرجل طويل القد كالقامة مضمور البطن كىو السيفاف، فتكرار اللفظ دكف 

، اؼبعُب لو أثر يف اإلقناع، كإف تكرر اللفظ كاؼبعُب فهو لغاية االستيعاب كالتوجيو كىو توكيد كإغباح
عبملة تبُب أصغر كحدة كىي يف ذلك طاقة اللفظ يف التعبّب فاإلقناع ال يكوف إال جبملة، كا مستغبلن 
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الكلمة. كيستعمل اؼبعرم اؼبشَبؾ اللفظي ال رل إظهار براعتو اللغوية، بقدر ما يهدؼ إذل شد 
ذىن اؼبتلقي، كطلب حق اإلصغاء كاالنتباه من أجل ضبلو على اإلقناع، كمن اؼبشَبؾ اللفظي 

 الذم يثبت صحة ذلك قولو: }الكامل{

ا       خيًلقوا ًمنى الصىلصاًؿ كىالفىٌخارً صىلّْ القىباًئلي بًالفىخاًر   كىًإمبَّ

 كىسىيوًجدي الغيدرًمُّ عىظمان ناًخػران       فػىتىػػػػػػػػػًقلُّ رىغبػػػىتػيوي ًإذل النىٌخػػػػػػارً 

 266فػىعىلىيكى بًالتىقول ذىخّبىةى ظاًعنو       ًإفَّ التىقيَّةى أىفضػػػىلي األىذخػػػػارً 

دراسة السابقة الٍب اعتربنا كل الوسائل الٍب قػىلَّبنا عليها الديواف كاعتربناىا ما لبلص إليو من ال    
أداة لئلقناع كاإلثارة كالتأثّب للمتلقي، إال أف ىذه الوسائل ال يبكن اعبـز كالتسليم بقوة إقناعها 

ائل ألهنا جاءت اعتباطية، كردبا قد تفتش القصيدة كال تعثر على شيء منها، كؼبعرفة أسرار الوس
السابقة يف شعر أيب العبلء هبب البحث يف الطريقة الٍب طبقها يف ذبسيد ىذه الوسائل، أك بعبارة 
أخرم هبب قراءة اللزكميات كفق الطريقة الٍب ربقق اإلذعاف كاإلقناع عند اؼبتلقي. فالوسائل 

      السابقة زباطب العقل منطلقة من اؼبنطق كأساس يف العملية الشعرية.              
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 بٍٗٛ اإلقٍاع ٔاسرتاتٗذٗاتْ يف المزٔوٗات.املبخح االجالح : 

 

 ــ اإلقٍاع طبْ املٍطك٘ يف المزٔوٗات. 
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 ــ اإلقٍاع املؤسص لمٕاقع يف المزٔوٗات.

 ــ اإلقٍاع بالكٗي يف المزٔوٗات.

 المزٔوٗات.ك يف ظرت ــ اإلقٍاع بامل
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 : بنية اإلقناع واستراتيجياتو في اللزوميات.لثالمبحث الثا

إف اغبديث عن الطريقة الٍب يسلكها اؼبعرم يف لزكمياتو من أجل ضبل العقل على اإلذعاف    
كالتسليم، يفرض علينا أف ندرس الركافد الٍب اعتربناىا كسائل لئلقناع كفق تشكيل شعرم، الذم 

أك  يهدؼ إذل اإلقناع كفق إطار منطقي، أك العبلقة اؼبنطقية الٍب تربط القضايا باالستدالؿ العقلي
العبلقة الرياضية, ك استعماؿ القيم منطلق من الواقع كأساس ك اعتماده على توظيف الَباث 
كاؼبوركث يف السياؽ الشعرم، من أجل التأثّب على اؼبتلقي كضبلو على التسليم، كلزكميات اؼبعرم 
نظمت برباعة فلسفية زباطب الفكر كالعقل .فإذل أم مدل ضبل اؼبعرم العقل على اإلقناع 

 بفلسفتو الشعرية؟ 

 ــ اإلقناع شبو المنطقي في اللزوميات. 1

إف استعمل العبلقة شبو الرياضية، هبعل اؼبتلقي يفكر يف النسج الذم اعتمده الشاعر يف بناء      
فيحاكؿ الشاعر إظهار االستدالؿ اؼبنطقي الذم تعود إليو اغبجة مفتخرا بطابعها  القصيدة،

قدرة من الذكاء كالفطنة، فهو شعر  من اؼبتلقي كما وبتاج  . 267اؼبنطقي ؿباكال توظيفو لئلقناع
عقلي، أم: ىباطب العقل كلو على حساب اؼبشاعر كالعواطف كالقيم كالتاريخ كالعرؼ. أما كونو 

فؤلنو يستعمل عبلقة رياضية، منطلقة من مقدمة ليصل باؼبتلقي إذل نتيجة، قد تكوف نطقي مشبو 
من اؼبسلمات العقلية، كأصل ىذه القضية خاطئ، كلكن الشاعر الساحر هبعل منها أمور منطقية 

 يصدقها العقل.  كمثاؿ ىذا من اللزكميات قولو:           }البسيط{

 وتي لىػػػوي      كىأىف نىعػػوذى دبىػػوالنػػا ًمنى الػنػػارً تىنػػاقيضه مػا لنػا ًإاٌل السيكػػ

يىده خًبىمًس ًمئْبى عىسجىدو فيًديىت      ما باؽبيا قيًطعىت يف ريبًع دينارً 
268 

ردبا كي تفسر بيت اؼبعرم وبتاج منا توضيح بعض اؼبسائل منها: العسجد ىو الذىب، كًفديةي     
دؿ القصاص طبس مئْب عسجد الذم مقداره طبسْب بعّب، كأف من قيًطعىت يده لو طلب الًفديةى ب

                                                           
 . 192سامية الدريدم، اغبجاج يف الشعر العريب القدصل، نقبلن عن برؼباف كتيتيكاه مصنف يف اغبجاج ص 267
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حد السرقة الذم يستوجب قطع اليد ىو ربع دينار، كالذم يسرؽ أقل من ربع دينار فليس عليو 
حد لعدـ بلوغو النصاب، فالتناقض الذم أشار إليو اؼبعرم يف البيت األكؿ كاضح يف األحكاـ، 

 تيجة للقياس ضبلي الٍب دل يصرح ّٔا اؼبعرم.فما ىو اؼبقدار اغبقيقي لليد؟ كىي الن

فاؼبعرم من البيتْب السابقْب، يتبْب لنا أنو قاس األحكاـ الشرعية بالعقل، كدل يدرم أف الفارؽ بْب 
فاليد عزيزة كغالية عندما كانت بريئة  ،اليد الثمينة كاليد الرخيصة، ىو الفارؽ بْب األمانة كاػبيانة

دل ترتكب جـر كسيًلبىٍت، كنفس اليد رخيصة إف تعدت كسىلىبىٍت. فالشارع صاهنا حرمة للدماء 
كاألعراض كأرخصها حفاظ على األمواؿ. فاؼبعرم ىو أحد االثنْب إما أنو دل يفهم اغبكم، كىو 

و يريد أف يلعب بأفكار اؼبتلقي كيؤثر فيو احتماؿ ضعيف كوف اؼبعرم الرجل الفطن اغبذؽ، كإما أن
بأمور عقلية منطقية مبنية على عبلقة رياضية، ليصل بو إذل نتيجة ريبية، صحيحة يف تركيبها، 
ـبطئة يف حكمها، مشكك إياه يف دينو كعقيدتو. فاؼبعرم يتبلعب باألفكار كال يصرح بالنتيجة، 

يضع حدكد لوازع ديِب أك مذىيب من أجل ربقيق بل يَبؾ األمر للمتلقي ليقتنع ّٔا.كاؼبعرم ال 
 مقصد يف الشعر يرمي إذل إقناع عقلي منطقي. 

 كىو القائل:                             }الوافر{

ذاًىًب كىاًزدىراىا
ى
اكىفى بًاؼب  269ًإذا رىجىعى اغبىصيفي ًإذل ًحجاهي       هتى

                                                           
 }فقاؿ علم الدين السخاكم ردان عل اؼبعرم يف بيتو السابق يىده خًبىمًس ًمئْبى عىسجىدو فيًديىت...:      }البسيط 

 صيانة النفس أغلها كأرخصها         خيانة اؼباؿ فانظر حكمة البارم

 كالبيت جاء أيضان بقولو:                                     

 كىأٍرخصها         ذيؿُّ اػبًيانًة، فاٍفهٍم ًحكمةى اٍلبارمًعزُّ األمانًة أٍغبلىا 

راجع كتاب: عبد الرحيم العباسي: معاىد التنصيص من شواه فس الوزف كال اختبلؼ يف اؼبعُب، البيتاف كبلنبا من ن   
 التلخيص. أك صبلح الدين الصفدم:يف كتابيو الوايف بالوفايات، أك نكت اؽبيماف يف نكت العمياف.

 .622، ص2للزكميات، مصدر سابق، جا 269
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شكك يف أحكاـ الشارع، لكن ليس ذلك كإف كاف اؼبعرم يف األبيات السابقة حاكؿ أف ي      
اؼبرجو، بقدر ما كاف يهدؼ إذل إقناع اؼبتلقي بفكرة من أفكاره، كقد يكوف الشارع أيضان  كسيلة 

 كمنطلق للمعرم يف أف يقنع اؼبتلقي بأمور عقلية منطقية. كقولو:      }الوافر{

ةو ثىػػػبلثػػان       كىقػػاؿى   لػػػًًعرًسًو يىكػػفيًك ريبػعي تىػػزىكَّجى بىػػعػػدى كاًحػػدى

سو كىريبػعً   كىمىن صبىىعى اًثنىتىًْب فىما تػىوىٌخى       سىبيلى اغبىقّْ يف طبى

 270ًإذا ميكّْنتى ًمن أىىلو كىرىبعً      يىسيرُّؾى أىفَّ رىبعى ًسواؾى خاؿو    

، كىو حظان  لقد رأينا سابقا األصناؼ األربعة للشعراء، ككيف كاف اؼبعرم يف الصنف األكفر  
صاحب الشعر العاؼبي، فاؼبعرم من األبيات السابقة ال يفكر يف نفسو كال يف ؾبتمعو كال يف اعبيل 
الذم يأٌب بعده، بل ذىب تفكّبه إذل أقدس كأجل من ذلك فهو يفكر يف العادل بأصبعو، ما 

رض الواجب، مضى منو كما سيأٌب. فتعدد الزكجات ليس سنة ضبيدة أك فعل يرَّغب فيو بل ىو الف
كمن تركو مذنب كآٍب، كتعدد الزكجات ال يكفي حٌب يبلغ النصاب كىم أربع زكجات، كمن دل 

ألف تزكج أربع زكجات ىو اغبق كأركاف اإلسبلـ اػبمس،  يفعل فلن يقبل منو صرؼ كال عدؿ
فكي  ،كالسبب الداعي إذل ذلك ًفعلىةي قابيل ألخيو ىابيل حْب قتلو، فهلك ربع سكاف اؼبعمورة

نكفر عن ىذه الفعلة كنسَب ىذا اعبـر هبب أف نقـو بالفرض كنتزكج أربع، كي يأٌب أربعة أضعاؼ 
ما يػيٍنجىب، فتتزف الدنيا كنصلح ما فسد، فخطاب اؼبعرم خطاب عقبلشل كمنطقي كيبكن تلخيصو 

 يف اؼبعادلة التالية:
                                                           

 .140، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 270
  قوؽبم ال يقبل منو صرؼ كال عدؿ، كالصرؼ اغبيلة، كمنو قيل إنو ليتصرؼ يف األمور كالعدؿ الفداء، كمنو قوؿ ا جل كعز

ء ذلك كقوؿ الناس للشيء إذا كإف تفذ كل فداء كمنو عدؿ ذلك صيامان أم فدا :أم ﴾كإف تعدؿ كل عدؿ ال يؤخذ منها﴿
بن سعد العشّبة، ككاف كرل شرط تبع، فكاف  -كجزء صبيعان  -يئس منو ىو على يدم عدؿ قاؿ ابن الكليب ىو العدؿ بن جزء 

 تبع إذا أراد قتل رجل دفعو إليو، فقاؿ الناس كضع على يدم عدؿ.  راجع ابن السكيت: إصبلح اؼبنطق.
 ىل األرض، فآدـ عليو رض آدـ كحواء كابنيهما قابيل كىابيل، كؼبٌا قتل قابيل ىابيل ىلك ربع أيف بداية اػبلق كاف على األ

ت البػػبلد كمن علػيػها         فوجػو األرض مغبػػرُّ قبيػػػح                        السبلـ قاؿ:  تغّبَّ
 كأكدل ربع أىلها فبانوا        كغودر يف الثَّرل الوجو اؼبليح

 و العبلء اؼبعرم: رسالة الغفراف.راجع أب
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 قابيل قتل ربع سكاف األرض

 البشرية تتكاثر بالزكاج

 احد أربع زكجات إصبلح ؼبا فسد كإحياء للبشرية.= تزكج كل ك 

يف مثل ىذا يقوؿ أبو بكر العزاكم:))إقباز تسلسبلت استنتاجية، داخل اػبطاب، أم متواليات   
. 271من األقواؿ كاعبمل بعضها دبثابة اغبجج، كبعضها اآلخر دبثابة النتائج الٍب تستنتج منها((

على عبلقة رياضية، كنتيجة افَباضية  عتمدةمنطقية م فلسفةفمن أبيات اؼبعرم قبد أهنا مبنية ب
صحيحة، يؤمن ّٔا العقل كيصدقها، كلكن اإلشكالية تكمن يف اإلجابة على التساؤالت التالية: 
إذا كاف اؽبدؼ من الزكاج ىو مضاعفة النسل فلماذا ال يضاعف الرجل كىو بزكجة كاحدة؟ كىل 

و؟ كما ىو حكم العقيم كالعازؼ عن الزكاج كمثيل يعلم اإلنساف العدد الذم سينجبو كي يضاعف
اؼبعرم..؟ أسئلة عديدة أصلها قضية خاطئة، كإف كاف بنائها اؼبنطقي صحيح. فاؼبعرم استعمل 
البناء الرياضي ليقنع اؼبتلقي بأمور عقلية منطقية، كالعقل قاصر ال يعتد بو يف أمور الغيبيات يا أبا 

 العبلء.

 بنية الواقع في اللزوميات.ــ اإلقناع المؤسس على 2

 ابسْب، إال أنو دل يستطع ْبرغم أف اؼبعرم اختار يف نظم لزكمياتو اػبلوة كاالنزكاء، فلقب برى    
أف يتخلص من السلطة العليا، كىو العادل الذم يعيش فيو، فالواقع يفرض على الشاعر ؾباؿ ال 

سن استغبلؽبا، فيفرض على اؼبتلقي أفكاره يستطيع أف يتعداه، كالواقع أيضا فرصة للشاعر، لو أح
كأرائو، فبل هبد ـبرج إال التسليم كاإلذعاف ؼبا يفرضو عليو الواقع اؼبعاش، كما أف الفَبة الٍب عاش 
فيها اؼبعرم كاف يسودىا الظلم كاالحتكار كالطبقية...، ككاف ال بد للشاعر العاؼبي أف يَبؾ بصمتو 

القضايا كيوجهو، فاإلقناع اؼببِب على الواقع ليس كاإلقناع يف بيئتو، كوبمل العقل على بعض 
اؼبنطقي يبُب على عبلقة رياضية، بقدر ماىو إقناع كاقعي، يسلم بو العقل ألنو الواقع اؼبعاش، 

                                                           
ـ، 2001، 63ػ  62اؼبناىل، منشورات دار الثقافة اؼبغربية، العدد ؾبلة  أبو بكر العزاكم، سلطة الكبلـ كقوة الكلمات،  271
 .142ص
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فالشعر ليس كبلـ موزكف مقفى، كال ىو التغريد على أكتار قيثارة يَبزل بأنغامها كأشجاهنا، فالشعر 
كاؼبعرم أخلص ؽبذا العادل فأفرد ديوانو اللزكميات ال  نو قضية كتاريخ.أكرب من ىذا كذاؾ، أل

لنفسو، بل للعادل برمتو، ضبل فيو العقل انطبلقان من الواقع يف أكثر من موضع. يقوؿ اؼبعرم:   
 }البسيط{      

ـى كىاػبىلًق الَّذم خىرىجوا     ًمن ظىهرًه أىف يىكونوا قىبلي ما خيًلقوا  خىّبه آًلدى

ػػػػل أىحىسَّ كىبػػػاًؿ ًجسًمػػًو رًمىػػػػػػػػػمه       دبػػػا رىآهي بىنػػػػػػوهي مػػػػًن أىذلن كىلىقػػوافػى   هى

ػػػها       تيػػػػػقيػػػمي فيػػػػػها قىػػػػليػػػػبلن ثيػػمَّ تىنطىًلقي   كىمػػػا تيريدي بًػػػدارو لىػػػسػتى مػػالًػػػكى

مودو عىلى   سىخىطو       كىيف ضىميػػرًؾى ًمن كىجدو ًّٔػػا عىلػػقي فارىقػتىها غىّبى ؿبى

ػػٌٌب الدىرعي كىاغبىػلىػقي  ػػجي حى ػػلىعيوي        كىالثىػػوبي يىنهى  تىػػكوفي لًلػػػػركًح ثىػػوبان ٍبيَّ ىبى

ًدىػػا        كىالغىػػدري ًمػػنهيػػنَّ يف أىخػػػبلقًػػػػػ ػػليػقي كىأىخػػلىقىتػػوي الػلىيػػارل يف ذبىىدُّ  ًو خي

ًلقً 
ى
قتى صاًدقػيهيم  عىًن األيموًر كىوبيٌىب الكاًذبي اؼب

ى
 كىالناسي شيٌٌب فػىييعطى اؼب

تىًلقي  ػعي اؼبػاؿى ما يىفرم كىىبى ػػًْب مىػن قػىلَّػت دىراًىػميوي      فػىيىػجمى
ى
 يىػػغدك ًإذل اؼب

ا عىذىؿى اإًلنسافي ميهجىتىوي      يف الصيدًؽ حْبى يىرل   جىدَّ الَّذم يىلػقي كىريدبَّ

ًؽ يىأتىلًػػقي  لًػفي الظىنُّ يف األىشياًء صاًحبىوي   كىالغىيمي يىكدم كىداعي الربى كىىبي
272 

يبدأ اؼبعرم كصفو ؽبذا العادل كما فيو من متاعب كمشاؽ، كوبمل تبعات ذلك أليب البشرية    
ـى ًمٍن قػىٍبلي فػىنىًسيَّ كىدلىٍ ﴿ آدـ، د لىوي عىزمىا كىلىقىد عىًهٍدنىا ًإذلى آىدى ترفبت أكصالو ربت  فآدـ .273﴾قبًى

الَباب، كدل يبارل دبا غبق أبناءه من جورو كعذاب، كال وبمل اؼبعرم اغبقد آلدـ بل يتأسى غبالو،  
كيف أنزؿ لدار الفناء بعد جنات اػبلد فبكاء آدـ أثار أشجاف اؼبعرم، فبكي الزماف كندبو، دل 

                                                           
 .182، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 272
 .115سورة طو اآلية: 273
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يبكي الديار ألنو دل هبد داران ثابتة للدموع السواكب، كبعد ىذه اؼبقدمة البكائية الٍب نقر فيها على 
عواطف اؼبتلقي، راح اؼبعرم يسأؿ اؼبتلقي عن السبب الذم يريده من البقاء يف ىذا اؼبنزؿ اؼبتغّب 

 كما زبلع الثياب،  الزائل،الذم تفارقو كأنت تريده، فبلبد من ليس منو بد،خلع الركح عن اعبسد
دافع، كحْب  وفيتمثل اؼبعرم صفة اؼبرشد النصوح كيضع اؼبتلقي يف عْب الواقع الذم ليس لو من

يعلم اؼبعرم أنو ملك القلوب كاألظباع، توسل يف اؼبتلقي أف يقتنع بنظرتو التشاؤمية يف اغبياة، فأراه  
خداع كغش، ال يطيب اؼبقاـ فيها  كل شيء قبيح فيها، فالصادؽ فبقوت يف ىذه اغبياة، ألهنا دار

إال لرجل ذك كجهْب ماكر يرائي الناس بأفعالو، خيليقو الغدر كالتدليس، خىؤيكفه يعرؼ نقض العهد 
كوبسنو، كأنو ال مقاـ لصادؽ األمْب يف ىذه الدنيا كالناس فيها صنفاف ذئاب كغنم، فمن دل يكن 

أكصت الذئاب باألغناـ خّبا. فالصادؽ تبدلو ىو أبوجعدة اغبيواف اؼباكر، كاف ربت كصايتو، كما 
األياـ كما تبدلت اغبياة كتقلبت عليها السبل كاؼبواعيد، فقانوف الطبيعة قد تبدؿ كفقان لدستور 
اغبياة فالغيمي الذم كاف يؤمل الغيث منو أضحي خبيل ضنْب، يشح بدموعو فبل يبذؽبا إالَّ للنوازؿ  

 كالربكؽ.          

عتزالو الناس يف لزكمياتو إال أنو ينطلق من الواقع الذم يعيشو آّتمع، ؿباكال أف اؼبعرم رغم ا   
يقنع اؼبتلقي دبا يشاىده يف ىذه اغبياة، كخطاب اؼبعرم خطاب عاؼبي أم أنو صاحل لكل زماف 
كمكاف، فقد يقيسو الواحد منا على عصره فيجده ككأنو يتحدث عنو، كاؼبعرم كارل الَباب أكثر 

ركف، ألف خطاب اؼبعرم خطاب موجو عمومي دل يذكر فيو األشخاص كال األظباء كال من عشر ق
الزماف، بل جعلو مفتوحا يتلقفو اؼبتلقي فيقيسو على بيئتو ككاقعو كحالو فّبل أف الشاعر ربدث عنو 
بلساف حالو، فيسلم دبا سلمت بو األقدار، كيطمئن ؼبكائد األياـ كمصائبها، كما أف اؼبعرم حْب 

 دؿ حبديث األكائل ليس حديث يفَبل، كإمبا ىو عربة كرسالة يفهمها من كاف لو عقل فيقتنع.  است

 كيقوؿ يف قصيدة أخر                   }الوافر{

ـي بًغىًّب شىك        فىجىٌدكا يف الزىماًف كىأىلعىبوهي   قىد ًاختىلَّ األىنا

 فوا أىذاهي كىجىرَّبػوهي كىكىٌدكا العىيشى يف زىمىنو خىؤكفو       كىقىد عىرى 
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 كىيىنشػػىأي نػاًشئي الًفتياًف ًمػٌنا       عىلػػى مػا كػافى عىػوَّدىهي أىبػػوهي 

يُّػػنى أىقػرىبػوهي   كىمػػا دافى الفىػػٌب حًبًػػجىن كىلىًكن       يػيعىلّْػػميوي التػػىدى

 لتىمػػػػىجًُّس دىرَّبوهي كىًطفػػػلي الفػػػػارًًسيّْ لىػػوي كيالةه       بًػػػػأىفعػػػاًؿ ا

ػػػػػراًئعي كيػػػػلَّ قىوـو       عىػػػػػلى آثػػػػػػػاًر شىيءو رىتَّبػوهي   كىجػػػاءىتنا شى

 كىقىد شىًهدى النىصارل أىفَّ عيسى     تػىوَّخىتوي اليىهودي لًيىصًلبوهي 

ػػػػوا كىقىد جىعىػػػػلوهي رىبٌػػػان       لًئىػػػبٌل يىنػػ ػػديبوهي كىقىػػػػد أىّٔى  ػقىصوهي كىهبى

ًسبوهي   حىًسبتيم يا بىِب حىٌواءى شىيئان    فىجاءىكيمي الَّذم دلى ربى

ـي كػػػافى ًقنٌػػػان       لىػػنا فىسىرل إًلىيًو ـبيىبّْبوهي   تىقػػوؿي اؽبًنػػػػدي آدى

يتى نيسكان        كىييشػػًعريهي ليبانان ميلًهبوهي 
ى
رًقوفى اؼب  أكلىًئكى وبى

 نوهي يف الغىرباًء جاءىت       دبا يىسعى لىػوي ميتىأىلّْبػوهي كىلىو دىفى 

 274أيديلى الشىرُّ ًمنكيم فىًاحذىركهي   كىماتى اػبىّبي ًمنكيم فىًانديبوهي 

، خرب الشعوب كأفكارىا ان عيو موس بالرغم من االنطواء كاالنزكاء، إال أف اؼبعرم كاف رجله      
و من ىذه األبيات الشيخ العارؼ اقق، اؼبوجو النصوح، كاطلع على عادهتا كتقاليدىا، نرل في

خرب الزماف كاألناـ، كشاىد كيف تبليهم األياـ كتغّبىم، كقد علموا أذل الدىر كمازالوا يتشبثوف 
بأذيالو يرجوف البقاء من دار الفناء، كالنجاة من دار اؽببلؾ، كأصل ىبلؾ اؼبرء سوء العقيدة كفساد 

نها فساد الطبع كالعقل، فالبيئة الفاسدة ال يرجى منها صبلح، فاؼبعرم خرب الديانة الٍب يَبتب ع
الفرس كماؽبم من معتقدات فاسدة فهم عبدة النّباف كأىل الزندقة كالسحر كالزردشة، كاؼبعرم خرب 
النصارل كماؽبم من سوء فعلة كفعاؿ، زعموا أف اؼبسيح ابن ا، فصلبوه، كندبوه، كعبدكه. كقد 

 يف موضع آخر:       }اػبفيف{قاؿ عنهم 
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 أىسلىمىتوي ًإذل اليىهوًد النىصارل       كىأىقػىٌركا بًأىنٌػهيم صىلىبوهي 

 كىًإذا كافى ما يىقولوفى يف عيسى صىحيحان فىأىينى كافى أىبوهي 

هي ًلؤلىعادم       أـى يىظيٌنوفى أىنػَّهيم غىلىبوهي   كىيفى خىٌلى كىليدى

 275ن       بًأىباطيًل زيخريؼو كىذَّبوهي ال يىدينوفى بًالعيقوًؿ كىلىكً 

أحجية ال يقبلها العقل كترتضيها سوء العقيدة، كفساد الديانة، أما اؽبند فبأسهم يف اعتقادىم     
شديد، أحرقوا موتاىم خوفان عليهم من أنفسهم، فهم ال يأمنوف حٌب مكرىم، فاؼبعرم  انطلق من 

نة الفاسدة كاالعتقاد اػباطئ من تأخر يف العقل الواقع الذم تعيشو الشعوب كما تسببو الديا
كاؼبعرفة، كفساد يف آّتمع. كراح يصور لنا يف شعره أمم من ـبتلف أصقاع األرض، فصَّلىت ديانتها 
على حساب ما توارثتو من أبائها كدل ربكم العقل كال اؼبنطق. فاؼبعرم خرب األمم ككقائعها، ضرب 

لة الفساد الديِب، حٌب ال يتزعزع إيبانو، كال يغَب بدينهم، فليسوا للمتلقي مثبلن بأمم تعيش يف مزب
 ىم اؼبثل كال ىم القدكة اؼبتقْب.  

 

 ــ اإلقناع المؤسس للواقع في اللزوميات.3   

إف اإلقناع اؼبؤسس للبنية الواقع ىو نتيجة تأثّب اؼبؤسس على بنيتو، فاؼبعرم ال وبتاج ىذه اؼبرة     
أف يشارؾ ؾبتمعو الوقائع كالنوازؿ، كوباكؿ أف يقنعهم دبا ىباجل أحداثهم، بل ىذه اؼبرة اؼبعرم يبِب 

يبلك سلطة على اؼبتلقي يف  أم: أنو كاقع من خيالو يفرضو على اؼبتلقي، كوباكؿ أف يقنعو بأفكاره،
أداء رسالتو كىو ما أشار إليو عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم:)) إف أم أداء للكبلـ سيكوف عرضة 

كاؼبعرم كما رأينا رجل أخد من  .276للفشل إذا دل يكن صادران عن شخص يبلك سلطة الكبلـ((
، كمبتغاه اإلقناع، فاختلف كل فلسفة بطرؼ،ال يضع معيار للقيم كاؼبذاىب كالشرائع إمامو العقل
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الناس فيو بْب قادح كمادح، من أجل ذلك كجب دراسة الواقع الذم أسسو كمعرفة إذل أم مدل 
 أثر يف اؼبتلقي. يقوؿ اؼبعرم:                   }الطويل{

 ًخصاؤيؾى خىّبه ًمن زىكاًجكى حيرَّةن       فىكىيفى ًإذا أىصبىحتى زىكجان ًلموًمسً 

ػػسً كىًإفَّ كًػػ يتػػػػػىلىمّْ
ػػػهًر فيما اًلتىمىسػتػىوي      نىظػػػػػػّبي ًكتػػػػاًب الشػػػػػػػػاًعػػًر اؼب

ى
 تابى اؼب

ػػسً  يتىشىمّْ
 فىػػبل تيشًهػػدىفَّ فيًو الشػػػيهػػػودى كىأىلًقػػػًو       إًلىيػًهػػػم كىعػػػػػيد كىالعػػػػػػػائًًر اؼب

ينىػػمّْسً  كىليبػسيكى ثىوبى السىقػػًم أىحسىني 
 مىنظىران       كىأىّٔىجي ًمن ثىوًب الغىومّْ اؼب

كىإًنَّػػػكى أىف تىستىعًمػلى العىقػلى ال يىػزىؿ      مىبيتيكى يف لىيلو ًبعىقلػػًػػػكى ميػػشًمسً 
277 

من ىذه األبيات نرل اؼبعرم ككأنو ليس من البشر، ألف اإلنساف يتكوف من ركح كمادة، ك اعبانب 
من العقل كبو يدرؾ اغبقائف، أما اعبانب اؼبادم فغذائو الطعاـ كالنساء، كحْب دل الركحي يتغذل 

يستطيع اؼبعرم أف يكرّْة الزكاج، طلب من الرجاؿ أف ىبلعوا ذكوريتهم حٌب ال يفكركا يف ىذه 
العادة القبيحة كىي التزاكج، بل يدعو الرجاؿ إذل أف ال يدفعوا مهور النساء ألف يف ذلك ذلة 

كأف ال ييٍشًهديكا أحدا على أعراسهم، ألف ذلك فضيحة كعيب، فمن ابتلى ّٔذه اآلفة  كمصغرة،
)الزكاج( فليستَب، فاؼبعرم ينسج للمتلقي كاقع كوباكؿ أف يقنعو بفكرة لو طبقها الرجاؿ ػبربت 

 الدنيا كفنيت، كإفَّ كأد البنات أىوف من خصي الرجاؿ.         

دخل العادل إذل لزكمياتو، كيفرض عليهم كاقع خاص بو، كدل يفكر فاؼبعرم كما رأينا يريد أف ي   
اؼبعرم يف الرجاؿ فقط، بل كجد للنساء كذلك حل من متا عب الزكاج كإقباب األطفاؿ فقاؿ:                        

 }الطويل{

 نىصىحتيًك يا أيَـّ البىناًت فىحاًذرم       كىساًكسى كىاٌلًج األىساًكًد خىٌناسً 

ل     لًتىشهىدى عيرسان كىًاشًغلىنها ًبًعرناسً  كىال  278تيلًبسي اغًبجلىًْب بًنتىًك كىالربي
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إذا كانت اغبجلْب تلك اػببلخل الٍب تتزين ّٔم العركس، فتطرب مشيتها األرض كالقلوب،   
ل ثؤّا الذم يربم بريان كيشع نظارة كبياضا، كليس كل ىذا ىو صباؿ للمرأة ككماؿ، بل زينةي  كالربي
البنت حْب ربمل العرناس، كالعرناس ليس شهادة من كلية الطب أك اؽبندسة، بل ىو اؼبغزؿ الذم 
ييغزؿ بو الصوؼ كيينسج،  فخّب للبنت أف تبقى يف بيت أبيها بعرناسها على أف تتزكج. كما اؼبعرم 

 من أبياتو ىذه إال ناصح كأمْب.

كيريد أف يقنعو أيضان دبا يف ذلك العادل من خاص بو، بل  ان اؼبعرم يريد أف يؤسس للمتلقي كاقع    
ؿباسن كمزايا، فالزكاج ىو ذلك الرابط اؼبقدس الٍب ربلو كل الشرائع، بغية التناسل كالتكاثر، ألف 
مصّب اػبلق الفناء، فوجب إعمار األرض لتستمر على ظهرىا اغبياة، جعل منو اؼبعرم بنظارتو 

ريد أف يقنع اؼبتلقي بالتخلي عن شيء ارتبط بفطرة السوداء شيء قبيحان كذميمان،  فاؼبعرم ي
اإلنساف كالتناسل، بل كيأمره أف يتخلى عن بعض أعضاء جسمو من أجل ربقيق ىذه الفكرة، 
كيبقى اإلنساف بعقلو خّب لو. فاؼبعرم عظم العقل فجعل منو اؼباؿ كاؼبنزلة كالعلم كالشرؼ كالزكج 

ف بأكملو ىو الركح كىو اؼبادة فهو اعبوىر الذم ال كالبنوف... كالعقل عند اؼبعرم ىو اإلنسا
يتبدؿ، فعادل اؼبعرم الذم يعيش فيو ىو العقل، كالعقل ىو اؼبنزؿ الذم هبب أف يعيش فيو العادل، 
فاؼبعرم بعقلو اؼبضيء أظلم اغبقائق الواضحة كالنهار، كخاؽبا الليل ألف كل حياتو ليل فهو أعمى، 

 كليس على األعمى حرج.       

 ــ اإلقناع بالقيم في اللزوميات.4

، كاؼبر اإلي     ة، كالشجاعة، كإكراـ الضيف، كالصدؽ، كالعذؿؤ ثار، كحسن اعبوار، كالكـر
كما أكثرىا النصوص  قيم ثابتة ال تتبدؿ بتغّب الدىر كال الزمن، ألهنا مكاـر األخبلؽ،... كالتذمم

خيًد ﴿كقولو تعاذل أيضان: 279﴾ًإفَّ اىٍلعهدى كىافى مىسؤيكالى كىأىكفيوا بًالعىهًد ﴿القرآنية الٍب نصت عليها: 
.كغّبىا كثّب كىو اؼبعلم اؼبريب، ىباطب النفس يف 280﴾اىٍلعىفوى كىأميٍر بًاٍلمىعيركًؼ كىأىعًرٍض عىًن اىعبٍىاًىًلْبى 

                                                                                                                                                                      
 .41، ص2اللزكميات، مصدر سابق، ج 278
 .34سورة اإلسراء، اآلية  279
 .199سورة األعراؼ،اآلية  280



134 
 

ىذه ّٔذه اؼبكاـر ؼبا فيها من مآثر كقىبوؿ كاستحساف عند اؼبتلقي، ألهنا نقاكهتا، فيتغُب الشعراء 
 األفكار ارتبطت باعببلة النقية الطاىرة ،بل كصارت الفضيلة معيار اغبكم على الشعر كالشاعر،

للشعراء أف يزينوا أشعارىم دبا تاستهويو النفوس كترتاح لو القلوب  إما لو كإما عليو. فكاف ال بد
ى التسليم كذبد فيو العقوؿ موعظة كحكمة، فهي سبيلهم إف كانوا يريدكف أف وبمل النفوس عل

ا قلنا ما أركع شعر زىّب كما أصبلو، بل إف كبلمو ليشبو كبلـ األنبياء، كزىّب تكلم اؼبكاإلذعاف، فلط
 بلساف العصر قبل طبس عشرة قرف، فالفضيلة كالرذيلة معياراف ال يتغّباف بتداكالت السنوف كاألياـ.

النصوح، كاؼبثاؿ الذم يأمل أف  كاؼبعرم ليس بدعان من ىذا األمر، كىو الشيخ اؼبتواضع الواعظ  
يقتدل بو، فللقيم الثابتة يف لزكميات اؼبعرم مكانة خاصة، كقد أكؽبا عناية من أجل ضبل اؼبتلقي 

كالذليل يف الشعر، يقوؿ على التسليم بأفكاره كاإلقتناع، كالسيما أف منزلة القيم كمنزلة الشاىد 
 دارىؾى مىرَّةن       أًلىمرو فىآًذف جارى بىيًتكى ًمن قىبلي ًإذا ًشئتى أىف تىرقى جً       }الطويل{اؼبعرم: 

ػػػا      أىصابى الفىٌب ًمن ىىتًك جارىتًًو خىبىلي                            ػأىنوي بًالطيلػػوًع فػىريدبَّ كىال تىفجى
281 

عظم حق اؼبعرم ىو ذلك األعمى الضرير، الذم دل هتتك سهاـ أعينو جاران كال ماران، إال أنو ي   
كإف كنت تأمن على نفسك، فبل  أف ترفع جدار بيتك إال دبشورتو، اعبوار كيوصي بو، فبل وبق لك

هبب أف تأمن على الفتياف من ىتك الستار كجلب العار للجار، ما يريد اؼبعرم من تعظيمو غبق 
اعبوار اعبار ىذا الكف عن إذايتو، بل من حسن اعبوار الصرب على األذل كليس اإلذاية، كحسن 

من القيم الراسخة عند العرب قديبا، كجاء اإلسبلـ بإعطائها طابع ديِب، فحسن اعبوار كاجب 
كىاعبيديكا اىً كىالى تيٍشركيوا بًو شىيئىان كىاىٍلوىاًلًديًن ﴿عن اعبار.صايا الو كافر كما أكثرىا كإف كاف آّاكر  

سىاًكْب كىاىعبٍىاًر ًذم اىٍلقيرىبى كىاىعبٍىاًر اىعبٍينيًب كىاىٍلصىاًحًب بًاىعبٍىنًب كىابني ًإحسىانىان كىًبًذم اىٍلقيرىبى كىاىٍليىتىامىى كىاىٍلمى 
تىاالن فىخيورىان  بُّ مىٍن كىافى ـبي ًبيًل كىمىا مىلىكىًت آىيبىانيكيٍم ًإفَّ اى الى وبًي  .282﴾اىٍلسى
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يؤخذ بو يف كل  كليس للبيتْب السابقْب تأثّب على اؼبتلقي فحسب، بل ىي شاىد شعرم     
زماف كمكاف، كالتسليم بو كاإلقتناع كاجب، كمن دل يفعل فقد خالف فطرتو كعقلو، كىو شاذ، 

 كالشاذ ال يقاس عليو. كالفضائل عند اؼبعرم كثّبة كمنها:                     }الوافر{

شى لىدىمَّ ًمن اًنًتفاضينقيض ًحباؿى العىهًد ًمٌِب     فىبل تى   283فىما زبى

يذكر كلما ذكر الوفاء بالعهد، فنقض العهد من األمور  مازاؿ الشاعر اعباىلي السموأؿ    
اؼبنقصة للرجولة، كاؼبذىبة للود، كاؼبوجبة للقطيعة كالتنافر، كاؼبعرم جعل من العهد حباؿ للتواصل 
بينو كبْب آّتمع، كىو الويف الذم ال ىبشى منو نقض لعهد، فقيمة الوفاء ال تتبدؿ راسخة، 

ؼبتلقي على الفضائل كهبنبو الرذائل كهبمل آّتمع على االمتثاؿ كاستشهد ّٔا اؼبعرم كي وبث ا
 ّٔذه الصفة اغبميدة كىي الوفاء بالعهود.  كيقوؿ أيضان:           }البسيط{

ًؽ يىأتىًلقي  ًلفي الظىنُّ يف األىشياًء صاًحبىوي    كىالغىيمي يىكدم كىداعي الربى كىىبي
284 

، كىو من األمور الٍب هتتك األستار كاألعراض الظن كلو إٍب عند اؼبعرم كليس بعضو فحسب
كتورث الوسواس كالعداكة كالبغضاء، كاؼبعرم وباكؿ أف يصنع من آّتمع عادل يسوده التآخي، 

 فليس اػبرب كاؼبعاينة كال الظن كاليقْب، فاؼبعرم وباكؿ أف يقنع آّتمع بالقيم كالفضائل.      

 }اؼبتقارب{    كيقوؿ أيضان                         

 285تىواضىع ًإذا ما ريزًقتى العىبلءى       فىذىًلكى فبٌا يىزيدي الشىرىؼ
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  ،السموءؿ كخربه، أف امرأ القيس بن حجر، أكدعو أدراعا مائة، فأتاه اغبارث بن ظادل، كيقاؿ اغبارث بن أيب مشر الغساشل

كإما أف قتلت ابنك، فأىب أف ليأخذىا منو، فتحصن منو السموءؿ، فأخذ ابنا لو غبلما كناداه: إما أف أسلمت إذل األدرع، 
 يسلمها، فقتل ابنو بالسيف، ففي ذلك يقوؿ:

 كفيت بأدرع الكندم إشل         إذا ما القـو قد غدركا كفيت
 كأكصي عاديا يوما بأف ال           هتدـ يا ظبوءؿ ما بنيت

 .182، ص2، جلزكميات مصدر سابقال 284
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التواضع يكرب بو اؼبرء كال يصغر، فليس ىناؾ أعلى من . 286﴾كال سبش يف األرض مرحان  ﴿   
ق النجم، كمع ذلك تراه يف طبقات اؼباء كىو رفيع، فاؼبعرم يريد من اؼبتلقي أف وبملو على ىذا اػبل

اغبميد كىو التواضع، كالعبلء ليس يف العلم، ألف العلم يورث األدب كالتواضع، بل الشاعر يقصد 
أصحاب الكراسي كاؼبناصب العليا أف يلينوا جانبهم لسوقة الناس، فذلك شرؼ كليست مثلبة، 
فاؼبعرم يطمح أف يعيش يف عادل يسوده العذؿ كاإلخاء، فجاءت أفكاره هتدؼ إذل اغبث على 

مور اؼبوجبة للتبلحم، قصد إصبلح الفرد كمن ٍب إصبلح للمجتمع، كذلك حبملو على االقتناع األ
 باألمور األصيلة يف اإلنساف. كيقوؿ أيضان:                        }البسيط{

مًسكوفى تيراثه كيلَّ ما صبىىعوا
ي
مىعوا اؼباؿى كىًاحبوهي ميوالًيىوي       فىاؼب  287ال ذبى

    ، إف اكتناز الذىب كالفضة جريبة عند اؼبعرم، ألف يف أمواؿ األغنياء حق معلـو لسائل  كارـك
كجاء ّٔا يف سياؽ شعرم مبيننان ما تؤكؿ إليو أمواؽبم، كي يقنعو بسوء عاقبة العادة القبيحة كىي 

 سىبيل يف يػيٍنًفقيوهنا كال ةى كالفضَّ  الذىىىب يىٍكًنزيكف كالذين ﴿كقد جاء اػبطاب الرباشل بذلك: االكتناز،
فاؼبعرم وباكؿ أف يرسخ القيم الثابتة يف آّتمع كاؼبوجبة للمركءة . 288﴾يمو لً أى  بعذابً  فبىشّْرىم ا

كالشرؼ، ؿباكالن أف يقنع أيضان أصحاب العادة القبيحة بالتخلي عن األشياء الشائبة للفطرة كتبياف 
 خة يف ضبل العقل على االقتناع.     سوء عاقبتها، فالقيم عند اؼبعرم قدـ راس

 كيقوؿ اؼبعرم:                        }الكامل{

لو عيدَّ يف األىجوادً  كىجىوادي قىوـو عيدَّ ًمن خبيىبلئًًهم       كىحىليفي خبي
289 

يتأسى اؼبعرم عندما تنقلب اؼبوازين كاؼبعايّب يف آّتمع، كتتبدؿ نظرة الناس إذل الثوابت     
، كربيد الفطرة عما جبلت عليو، كسر ذلك كلو الطمع كعدـ الرضا باألقدار، فعندما كاألصوؿ

                                                           
286
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تتبدؿ نظرة الناس إذل القيم، تتبدؿ نظرة اؼبعرم إذل الناس كيراىم األرذاؿ األشرار ال يرجى منهم 
 خّب، كال يؤمن جانبهم، كالرحيل عن عاؼبهم أقبح اغبلوؿ، يقوؿ يف ذلك:  }الطويل{    

ذىؿي               كىًقدمان كىجىدنا ميبًطلى القىوـً يىعتىدم     فػىيينصىري كىالغادم مىعى اغبىقّْ ىبي

 290فىػػػػػًإف يىػػػػػػػػكي رىذالن عىصػػػػرينا كىأىنػػاميػػػػوي       فىػػما بىعدى ىىذا العىصػًر شىػرّّ كىأىرذىؿي           

كمياتو، ؼبا فيها من قوة تأثّب، كحجية يسلم ّٔا العقل يورل اؼبعرم مكانة عظيمة للقيم يف لز    
كاألعراؼ، فهي اؼبوركث الذم تلقفو اعبيل عن الرعيل األكؿ، كما ادخرت اآلباء لؤلبناء كاألموات 
لؤلحياء، أفضل من مكاـر األخبلؽ، كىي اؼببدأ كاألساس الذم تكوف بو الشعوب صاغبة 

عوب كمرآهتا الٍب ّٔا وبكم عليها يف منازؿ التاريخ، كمستقيمة، فمكاـر األخبلؽ ىي موازف الش
كللقيم تأثّب على اؼبتلقي ألهنا اؼبعيار الذم يعرؼ بو مدل ابتعاده عن الرذيلة كقربو 

 للفضيلة.فاإلقناع بالقيم إقناع بالَباث كاألصالة.       

 

 ــ اإلقناع بالمشترك في اللزوميات. 5

، كتغّبات صركؼ الدىر كحوادثها، ىناؾ األشياء الثابتة يف يف ظل تقلبات األمور كسبوجاهتا    
اغبياة ال تتبدؿ، كليست ىي القيم الٍب وبيد عنها أناس لفساد يف الطبع، بل ىي اؼبشَبؾ الذم 
يسلم بو كل ذم عقل كال هبد عنو مناص، كقد يبحث الشاعر عن األمور اؼبشَبكة بْب العادل كي 

 .إلذعاف، دبا ال سلطة للعقوؿ عليةالزاكية كليس لو إال التسليم كا يضع اؼبتلقي يف الركن الضيق من
))فاؼبعرفة اؼبشَبكة يف قسط منها ىي نتيجة من نتائج تلك العبلقات، فبا يقضي اذل اضطبلعها 
بدكر يف افَباضات اؼبرسل اؼبسبقة. كاؼبعرفة اؼبشَبكة كاالفَباضات اؼبسبقة من العناصر الٍب تساىم 

اتيجية اػبطاب، فعلى ىذين العنصرين، كعلى غّبنبا، ينبِب مزيد من العبلقات الٍب يف اختيار اسَب 
كأبو العبلء كما رأينا رجل خرب كنو األياـ  . 291تؤثر يف اؼبرسل النتقاء اسَباتيجية اػبطاب((
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كألـز نفسو كألزمنا  كأذاقتو ألواف عذأّا بامتناعها عن نظره، فعزؼ عن ملذات الدنيا كحـر طيباهتا
بلزكمياتو، فصور لؤلناـ ما ال يتجلى للعياف. فربغم من أف  اؼبعرم يف لزكمياتو فقّب حقّب كضرير، 

 إال أنو يشَبؾ مع أصحاب الكراسي كاغبواشي يف أمور كثّبة منها قولو:         }الطويل{  

 اٌل ىاًلكان إًثرى ىاًلكً بػىلىوتي أيمورى النػاًس ًمن عىهًد آدىـو       فػىلىػػم أىرى إً 

ماًلكً 
ى
مىعي بىينىنا      فىأىىلي الرىزايا ًمثلي أىىًل اؼب بي هبى  292ًإذا كافى ىىذا الَبي

ينطلق اؼبعرم من حكمة الفناء، الٍب ىي فريضة اغبياة يؤديها الفقّب كالضرير كاألمّب كالوزير...     
رزايا ككيبلت الدىر كمنتهى العاقبة. كالصغّب كالكبّب على حد سواء، ال خبلص من اؼبهالك كال

كالقاسم اؼبشَبؾ بْب بِب البشر طاقة حجاجية كقوة إقناعية ، كتتجلى طاقة اؼبشَبؾ يف التأثّب على 
اؼبتلقي كونو ال يبلك اآللة الٍب سبيزه عن غّبه من بِب جنسو، كاؼبشَبؾ ىباطب اعبانب الضعيف 

و إال اػبضوع. ككثّبا ما يتناكؿ اؼبعرم ىذا األسلوب من اإلنساف فيسلم كيذعن ؼبا ال سلطة لو علي
 يف لزكمياتو ؼبا  هبد فيو من قوة يف التأثّب كحجة يف اإلقناع.      

 }الطويل{                      كيقوؿ أيضان:         

 دىًع القىوـى سىٌلوا بًالضىغاًئًن بىينػىهيم         خىناًجرى كىًاشرىب ما سىقىتكى اػبىناًجري 

ػػػػػػواءه ًإذا مػػػػػػا غىيَّػػػػبىػتػوي اغبىنػػػػػػػاًجػػػػػػػػ ـي غىػػًِبّْ اإًلنػػًس كىالفػػػػاًقًد الًغُب        سى  293ػري طىعػػا

من البيتْب نلمس من الشاعر دعوة وبث فيها اؼبتلقي على الزىد كالقناعة كالرضا دبا يسد الرمق،    
ل طعاـ كإف كاف الطعاـ خبز كملح، فإف كانت القيمة يف اؼبأكل فألواف الطعاـ كأشكاؽبا، مآؽبا كك

فالعربة فيما ىبرج منو، فبل يغَب اؼبرء بنفسو كيعتز على كضاعتو، كحكمة اؼبعرم تقتضي التسليم، 
كاػبطاب شفاؼ يبس اعبوىر من اإلنساف فيسلم حبقيقتو، فما اؼبرء إال لعبة ربركها األقدار 

 من أجل الوصوؿ إذل صافرة النهاية.  كتتقاذفها يف ملعب اغبياة
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 ككثّبة ىي خطابات اؼبعرم الٍب جاءت على ىذه الشاكلة كمنها قولو: }البسيط{

اًب لىكػافى األىمري ميشتػىرىكا  لىو كافى رل أىك لًغىّبم قىدري أيمبيلىةو     فىوؽى الَبي

 294اؽبىيجاًء ميعَبىًكاكىلىو صىفا العىقلي أىلقى الًثقلى حاًمليو     عىنوي كىدلى تػىرى يف 

حكمة اؼبعرم أف ىذا العادل هبتمع يف الفقر، فلو أف اؼبرء غِب لداـ عيشو أك انتفع بو من بعد    
موتو، فبل غُب يف دار الفناء كىو  القاسم اؼبشَبؾ بْب بِب البشر فخطاب اؼبعرم وبمل اؼبتلقي 

 ىذه الدنيا الدنية.  على العقل كالتعقل يف األمور الٍب تورث اؼبهالك كتعكر صفوا

 }البسيط{            كيقوؿ أيضان:

ىلبىسي الغػػارل
 ييكسى الوىليػػدي جىديدى العيمًر يىلبىسىوي       كىكيلَّ يىوـو يىًرثُّ اؼب

نػػػػػػػايا رىىني إًبغػػػػػػػػػػػاؿً  يػػػػريهي لًلمى هًد ال يىسػطيعي جىلسىتىوي       كىسى
ى
 يىظىلُّ يف اؼب

صىدري الفىٌب ما دلى ييواًؼ لىوي       شيغبلن فػىيىحتاؿي لًلدينيا بًأىشغاؿً يىضيقي 
295 

 كيقوؿ أيضان:                          }البسيط{

ىػػرًؾى كىاألىقواـً ميرتابػػا أهًنػػًػػػػػػػػػمي       كىًعش ًبدى ػػلّْ الزىمػافى كىأىىليػػًو ًلشى  خى

 296ان       كىال رىأىينا خىياالن ًمنوي مينتاباسارى الشىبابي فػىلىم نىعًرؼ لىوي خىربى 

من األبيات السابقة نلمس خطاب صريح للمعرم ىباطب العقل، فاألياـ تبلي أجسامنا    
كذبعدىا كربِب عودىا بعد أف كاف اعبسم قويبان لينان مشعان باغبياة كمفعم باغبركة، فاؼبصّب كاؼبآؿ 

و عقل فينيب. كما أكثرىا أقواؿ اؼبعرم يف ىذا مشَبؾ، كىو خطاب تأثرم كذكرل ؼبن كاف ل
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الباب ألنو رجل عزؼ عن الدنيا كرضي بالنذر اليسّب منها، نظر إذل الدنيا فعلم أهنا ليست 
 اؼبوطن الذم يأمن مكره ذك اللب فطلقها طبلؽ بائن يف لزكمياتو.فقاؿ:   }البسيط{   

ػػػػػػاالن ٍبيَّ تيسلىبي  ػػػعي اؼبػػػػػاؿي ًحرصػػػػان ٍبيَّ ييتػػػىرَّؾي تيكسػػى الويجػػػػػوهي صبى ػمى  ػػػوي       كىهبي

وًت ميشتػىرىؾي 
ى
كىالعىيشي أىينه كىيف مىثول ًامرًئو دىعىةه       كىاللىوي فىرده كىًشربي اؼب

297 

بعد ىذه اعبولة الٍب حاكلنا أف نبحث فيها عن األفانْب أك الركافد الٍب استعملها اؼبعرم يف    
حٌب تكوف الصورة عند اؼبتلقي كاضحة ال ضبابية، ككما رأينا أف اؼبعرم دل يَبؾ سبيل إال  لزكمياتو

كعبو من أف وبمل اؼبتلقي على اإلذعاف كاإلقتناع بأفكاره كبفلسفتو الشعرية، الذم اضطرتو يف كثّب 
كما من األحياف استعماؿ األساليب اؼبغالطة من أجل بلوغ اؽبدؼ، فوظف األساليب اإلنشائية 

فيها من استفهاـ كسؤاؿ كأمر كهني، ككظف الضمّب آّهوؿ كالتكرار ؼبا فيهما من طاقة حجاجية 
ترمي إذل اإلقناع. أما إسَباتيجية اؼبعرم الٍب يعمل ّٔا على فكر اؼبتلقي فقد حشد ؽبا الشاعر 

طقية الٍب ال جيش يعزز بو أفكاره كيدعم بو بناءه الشعرم يف اللزكميات، منطلقان من اغبجج اؼبن
غبار عليها، كاخَبنا منها اغبجج الٍب تضع اؼبتلقي يف عادل اغبّبة كالتدليس ؼبا فيها من تضليل 
منطقي رياضي، كما أف اؼبعرم ىباطب اؼبتلقي من الواقع الذم يعيشو، كىي أفكار قياسية صاغبة 

تنكف اؼبعرم أف يفرض لكل زماف كمكاف فبل هبد اؼبتلقي إال التسليم دبا يتجلى للعياف، كلن يس
على اؼبتلقي كاقع من نسج خيالو كيونبو بأنو األفضل ك األقبح. كإف أعيت اؼبعرم اغبيلة ازبذ من 
الفضيلة كالقيم الغاية اعبليلة من اػبطاب الشعرم كىي اإلقناع، أما السبلح األخّب الذم يؤثر بو 

بشر، كال تستطيع نفس إنكار حقيقتو اؼبعرم على اؼبتلقي ىو أف ىباطبو خبطاب يشَبؾ فيو عامة ال
 كال سبيل إال التسليم كاإلقتناع.               
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 .زٌدال سكطيف دٖٕاُ   الفضن الجالح : التخٗٗن

 

ثالز عالِاخ ِٓ اجرّعٓ ٌو واْ ِٓ عظّاء اٌشجاي، ًواْ ٌو حك يف اخلٌٍد: فشغ اإلعجاب ِٓ زلثْو ًِشّذّو، ًفشغ احلمذ ِٓ حاسذّو  "

ذٍه  ًادلنىشّٓ عٍْو، ًجٌ ِٓ األسشاس ًاألٌغاص حيْػ تو ، ِٓ خٌاسق اخلٍك اٌزّٓ حياس فْيُ اٌٌاصفٌْ ًّسرىثشًْ لذسهتُ عٍَ آدِْح فريدًْ

ِاخ اٌثالز الاٌمذسج ذاسج إىل اإلعجاص اإلذلِ، ًذاسج إىل اٌسحش ًاٌىيأح، ًذاسج إىل فٍراخ اٌؽثْعح إْ وأٌا ال ّؤِنٌْ مبا ًساءىا)...( ًىزه اٌع

ِنز أحثو ِٓ رلرّعاخ ألتِ اٌعالء عٍَ حنٌ ٔادس يف ذاسّخ اٌثمافح اٌعشتْح، ال ّششوو فْو إال لًٍْ ِٓ احلىّاء ًاٌشعشاء)...(فيٌ يف ظّٓ اخلٌٍد،  

 ." أحة، ًوشىو ِٓ وشه، ًحتذز عنو ِٓ حتذز، وأٔو تعط اخلٌاسق ًاألعاجْة

 رجعة أبي العالء  :عباس حممود العقاد

 

 املبخح األٔه :التخٗٗن بني المفظ ٔاملعٍٜ.

 املبخح الجاٌ٘:التخٗٗن بني الضٕزٚ ٔاملٕسٗكٜ.  
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 توطئة:

الغػػػوؿ كالعنقػػػاء نبػػػا اؼبخلوقػػػات الػػػٍب دل زبلػػػق، كاألظبػػػاء الػػػٍب ال مسػػػمى ؽبػػػا، كمػػػا يػػػزاؿ الشػػػعراء     
يعلكوهنػػا بػػأقبلمهم كىبرجوهنػػا يف أشػػعارىم حسػػب مػػا سػػوَّلت أنفسػػهم كزبيلتهػػا عقػػوؽبم، فتناشػػدهتا 

اركا يؤمنوف ّٔا أشعارىم، كتوارثتها أحاديثهم، فازدادت ؿببة الناس ؽبذه األشباح البلـبلوقة، بل كص
أيضػػا، فقػػد نشػػأ عليهػػا الناشػػئ  كتػػرىب عليهػػا الطفػػل، فصػػار الواحػػد منػػا يتوسػػط الفيػػايف أك هبػػوب 
القفار إال كيزعم أنو رأل الغوؿ كآنسها كقد يظفر بالزكاج ّٔا، كىذا إف زبيلها من أكانس الوحوش، 

كالنفػػػوس، مػػػن سػػػػعارل أمػػػا إف كػػػاف تصػػػور الغػػػوؿ عنػػػده مػػػن اػبوالػػػع الػػػٍب زبلػػػع القلػػػوب كالعقػػػوؿ 
الشػػػياطْب ذبػػػيء النػػػاس يف صػػػورة امػػػرأة حسػػػناء، ٍب تسػػػحرىم فيصػػػبحوا يف صػػػورة ضبػػػار ٍب تركػػػب 
ظهورىم كتركح ّٔم حيػث شػاءت فتخلّْػيهم كال تػردىم، فإنػو يتمثػل سػرأّا كلمػا خػبل بنفسػو، كردبػا 

قػػوؿ النػػاس عنػػو  جاءتػػو لػػيبلن فقضػػت مضػػجعو كأرقػػت نومػػو، كقػػد ينػػاـ اؼبػػرء كال يصػػبح يف مكانػػو، فت
، أمػػا العنقػػاء الطػػائر  قػػد أخػػذه ضبػػار الليػػل، ألف الغػػوؿ ارتػػبط دبخيلتػػو علػػى أنػػو ـبلػػوؽ كبػػس كشػػـؤ
األبيض الذم يبلك أربعة أجنحة رأسو رأس إنساف طويل العنق، من أحسن الطػّب شػكبلن ال فعػبلن، 

ه اؼبخلوقػات الغريبػة ال تأخذ الصػبية فتػأكلهم، ال تصػاد إال يف  ـبيلػة الشػعراء. فبػالرغم مػن أف ىػذ
كجػػود ؽبػػا يف حقيقػػة األمػػر إال أف الشػػعراء تفننػػوا يف تصػػويرىا، ؼبػػا هبػػدكف يف ذلػػك مػػن متعػػة كتػػأثّب 
علػػى ـبيلػػػة اؼبتلقػػػي، كعمػػػل علػػػى العواطػػػف كاؼبشػػاعر، فقػػػد يسػػػتعمل الشػػػاعر ىػػػذه األمػػػور اػبياليػػػة 

لشػػاعر علػػى أكتػػار قلبػػو كعقلػػو، اسػػتعماال يثػػّب اػبػػوؼ كاؽبلػػع فتهتػػز فػػرائس اؼبتلقػػي بعػػد أف عمػػل ا
كالشػػاعر نفسػػو يف قصػػيدة مػػن قصػػائده يصػػف الغػػوؿ علػػى أنػػو ذلػػك الطػػائر الوسػػيم الػػذم يرجػػع 
الطفل الشريد إذل البيت كيبسح دمع اليتيم، ىو الطائر الذم ينشر الفػرح كالسػلم، ىػو الػذم وبقػن 

لقػػي بعػد ىػػذه القصػػيدة عمػػا الػدماء كيوحػػد األمػػم، الغػوؿ ىػػو رسػػوؿ ابػػة كالعػذؿ، فلػػو سػػألت اؼبت
يسػػمو إليػػو خيالػػو، ألجػػاب آمػػل أف أرل الغػػوؿ فأقبلػػو، فالشػػعر سػػحر يعمػػل علػػى ـبيلػػة اؼبتلقػػي، 

سػقناه،  بلفيؤمن ّٔا كيصدقها كما أنزؽبا الشاعر كذلك ىو التخييل. كما الغوؿ كالعنقاء إال ؾبرد مث
فقد يصف الشاعر اغبوادث كالوقائع، خّب من أكلئك الػذين شػهدكا مواضػع النػزاؿ كالقتػاؿ، كمثػاؿ 
أكلئك الشعراء أبو العػبلء اؼبعػرم يف درعياتػو الػٍب جػاءت يف ديوانػو سػقط الزنػد. كأبػو العػبلء شػاعر 
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ا حسػػػب مػػػا ليػػػل دل يػػػرل شػػػيء يف الوجػػػود زبيػػػل اغبػػػركب كراح يشػػػارؾ أضراسػػػها اؼبتلقػػػي، كيصػػػورى
أجػػادت بػػو قروبتػػو الشػػعرية كملكتػػو اػبياليػػة. فػػأم الشػػاعرين أبلػػغ خيػػاؿ كأدؽ كصػػف كأكسػػع زبػػيبل 
الضرير أـ البصّب؟  كأم الشعرين أقبح يف اللعب دبشػاعر اؼبتلقػي كضبلػو علػى اإلذعػاف، أىػو الشػعر 

؟ لػػن نسػػػتطيع الفلسػػفي الػػذم يرمػػي إذل اإلقنػػاع؟ أـ أنػػو الشػػػعر اػبيػػارل الػػذم يهػػدؼ إذل التخييػػل
اإلجابػػة إال مػػن خػػبلؿ الوقػػوؼ علػػى الطريقػػة الػػٍب نسػػج ّٔػػا اؼبعػػرم أفكػػاره، ككيػػف ذبسػػدت تلػػك 
األفكػار مػع ـبيلػة اؼبتلقػي كأثػرت يف عواطفػو كمشػػاعره، كديػواف سػقط الزنػد حػافبل بالصػور الشػػعرية  

هم، غػّب ملتػـز كوف الشػاعر يف تلػك اآلكنػة كػاف عػامران باغبيػاة مفعػم، اجتمػاعي يشػارؾ النػاس أيػام
 للبيت كلزكمياتو الٍب وبسب فيها فيلسوؼ أكثر منو شاعر.
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 التخٗٗن بني المفظ ٔاملعٍٜ يف دٖٕاُ سكط الزٌد.املبخح األٔه :  

 

 دِٕس العالقٛ بني لػٛ طعس املعسٙ ٔخمٗمٛ املتمك٘. -

 إطكالٗٛ غىٕض املعٍٜ ٔأثسِا يف التخٗٗن.  _

 التخٗٗن عٍد املعسٙ.دٔز الٍظي يف صٍاعٛ _

 دٔز املعاٌ٘ يف إحداخ التخٗٗن. -
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 المبحث األول: التخييل بين اللفظ والمعنى في ديوان سقط الزند.

تعد قضية اللفظ كاؼبعُب يف الشعر من بْب القضػايا الػٍب أثػارت جػدالن يف الدراسػات الببلغيػة ؼبػا     
الكػبلـ تكمػن يف اؼبعػُب دكف اللفػظ، فالشػعر فيها من غموض كلبس، فالفصػاحة كالببلغػة كفضػيلة 

معػػُب نػػادر، إال أف  كأ أك يشػػتمل علػػى تشػػبيو غريػػبو  أك أدبػػان  لػػن يكػػوف شػػعرا حػػٌب يتضػػمن حكمػػةن 
، دل يبارل باؼبعاشل كرماىا يف أكؿ خطوة ل سابقصيف ف اعباحظ يف مقولتو اؼبشهورة الٍب أشرنا إليها

يف طريقو كمكنها الفصيح كاؼبتشدؽ كالبليغ كاألعرايب اؼبخشوشن ككليل اللساف، كأرجع الفضل كلو 
للتصػػػوير كحسػػػن الصػػػياغة، مػػػن أجػػػل ذلػػػك كجػػػب التطػػػرؽ إذل ىػػػذه القضػػػية الكتشػػػاؼ العبلقػػػة 

اؼبعػػػُب مػػػن أثػػػر يف التخييػػػل الشػػػعرم،  اعبوىريػػػة الػػػٍب تشػػػد  ذىنيػػػة اؼبتلقػػػي، كمػػػا يسػػػببو الغمػػػوض يف
كؼبعرفة أسرار ىذا البناء الشعرم كجب الوقوؼ على ديػواف أيب العػبلء سػقط الزنػد الػذم أطلػق فيػو 

      العناف ػبيالو كىو الرجل اؼبفوه الفصيح البليغ، ال اؼبنبوذ بالعراء من بْب الشعراء.         

 يلة المتلقي.ــ جوىر العالقة بين لغة شعر المعري ومخ1

فتػتح بػو اؼبعػرم صػدر ديوانػو سػقط الزنػد، خطبػة بػْب فيهػا مػا تفعلػو أقػبلـ  الشػعراء اإف أكؿ ما     
من إعادة خلق للواقع على خبلؼ ما ىو كاقع، كليس ىو ذاؾ إال الشعر ييصىوًري ماال يػىتىصىور، كىو 

ء أفػراس تتػابعن يف مػدل، أما بعد فإف الشػعرا»ليس من ضرب اػبداع كال التدليس. يقوؿ يف ذلك:
ما قصر منها غبيق، كما كقف ذيصل كسبق. كقد كنت يف ربػاف اغبداثػة كجػن النشػاط، مػائبل يف صىػٍغًو 
القػػريض أعتػػده بعػػض مػػآثر األديػػػب، كمػػن أشػػرؼ مراتػػب البليػػػغ، ٍب رفضػػتو رفػػض السَّػػقب غرسػػػو 

لىػػًد كالػػرأؿ تريكتػػو، رغبػػة عػػن أدب معظػػم جيػػده كػػذب، كرديئػػو يػػنقص كهبػػًدب. ).. .( كالشػػعر للخى
مثػػل الصػػورة لليػػد: يبثػػل الصػػانع مػػا ال حقيقػػة لػػو، كيقػػوؿ اػبػػاطر مػػا لػػو طولػػب بػػو ألنكػػره. كميطلىػػقي 
حكػػػم الػػػنظم دعػػػول اعببػػػاف أنػػػو شػػػجيع، كلػػػبس الًعزىػػػاة ثيػػػاب الزيػػػر، كربلػػػي العػػػاجز حبليػػػة الشػػػهم 

      298«.الزميع

                                                           
 39راجع الفصل األكؿ من اؼبذكرة، ص . 

 .19ػ 17، ص 1990، 1ينظر أبو العبلء اؼبعرم، سقط الزند، شرح أضبد مشس الدين دار الكتب العلمية بّبكت،ص 298
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عتػػـز يف ديوانػػو أف يصػػف األشػػياء كمػػا ه نلمػػس جػػوىر التخييػػل كونػػو يذمػػن خطبػػة أيب العػػبلء ىػػ   
م تتنػافس عليػو الشػعراء ذيتمثلها الشاعر ال كما ىي موجودة يف عادل اؼبعػيش، كأف الشػعر اعبيػد الػ

ىو ما وبمل تصوير بديع كهبد فيو اؼبتلقي متعة كانزياح، كمثل الشاعر كمثػل العاديػات اؼبوريػات يف 
قلمو فقد كىب حصانو، كمن جفت قروبتو فليس ببالغ رىانو. فالشػعر الػذم يعتػـز  السباؽ، من نىب

أبو العبلء كتابتو يف سقطو ىو شعر زبيلي يقلب األعراؼ كالنظم ال يعرؼ القيم كاؼبوازين ىو شعر 
 ىباطب اؼبشاعر كالعواطف كال ىباطب األفئدة كالعقوؿ.

اللفػظ" يتخػذ أم صػفة يشػاؤىا علػى حسػاب ـبيلػة كأبوا العبلء يف ديوانو سػقط الزنػد صػرح أنػو"   
 قارئو، فموضعو يف ؾبتمعة كموضع الكلمة يف اعبملة فيقوؿ:   }الوافر{

 كأشل يف ًلساًف الدٍىًر لىٍفظه       تىضىػٌمنى منػو أٍغراضػان ًبعػادا

ػٌرريشل ليػػىفىهىمػىِب رًجػػاؿه       كمػػا كىٌرٍرتى مىٍعُبن ميٍستىعادا ييػكى
299 

حػْب يسػتعمل  ن ىذه األبيات الشػعرية الػٍب يعػَبؼ فيهػا أنػو اؼبشػَبؾ اللفظػي بالنسػبة للمتلقػي،م  
معنيػْب، ىبفػػي أحػػدنبا كيظهػػر اآلخػػر، فيػػوىم اؼبتلقػػي دبعػُب ٍب يكشػػف معػػُب آخػػر. كىػػو مػػا يسػػمى 

فيكػوف للفػظ اسػتعماالف قريػب كبعيػد، فيػذكر اإليهػاـ القريػب يف اغبػاؿ إذل أف يظهػر أف  باإليهاـ
يبكػػن للمتلقػػي أف يقػػرأ الػػدىر بعيػػد عػػن ىػػذا اؼبعجػػم ال  اؼبػػراد بػػو البعيػػد. فمػػثبلن األبيػػات السػػابقة،

الشعرم العباب اؼبعرم. كاؼبعرم لساف الدىر يعيده يف تداكالتػو ليفهمػو الرجػاؿ. فنسػيج البيتػْب لغػة 

                                                           
 .113سقط الزند، مصدر سابق، ص 299
  فهو أف يذكر ألفاظان ؽبا معاف قريبة كبعيدة، فإذا ظبعها اإلنساف سبق إذل فهمو  -كيقاؿ لو التورية كالتخييل  - اإليهام

 القريب، كمراد اؼبتكلم البعيد مثالو قوؿ عمر بن أيب ربيعة:
 أيها اؼبنكح الثريا سهيبل         عمرؾ ا كيف يلتقياف

 ىي شامية إذا ما استقلت         كسهيل إذا استقل يباشل
فذكر الثريا كسهيبلن ليوىم السامع أنو يريد النجمْب، كيقوؿ: كيف هبتمعاف كالثريا من منازؿ القمر الشامية، كسهيل من النجـو 

 اليمانية؟ كمراده الثريا الٍب كاف يتغزؿ ّٔا ؼبا زكجت بسهيل، كمن ذلك قوؿ اؼبعرم:
 إذا صدؽ اعبد افَبل العم للفٌب         مكاـر ال زبفى كإف كذب اػباؿ =

فإف كىم السامع يذىب إذل األقارب، كمراده باعبد: اػبط، كبالعم: اعبماعة من الناس، كباػباؿ اؼبخيلة. راجع:النويرم، هناية 
 األدب يف فنوف األدب.
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ْب لغػػة الشػػعر خياليػػو رائػػدىا اللفػػظ كلسػػاف الػػدىر، كزبييلهػػا أف شػػعر اؼبعػػرم ىػػو جػػوىر العبلقػػة بػػ
 كـبيلة اؼبتلقي.

كثػػّبة ىػػي اؼبواضػػع الػػٍب هبعػػل اؼبعػػرم مػػن اللغػػة جػػوىر التخييػػل، ألف اللغػػة ىػػي أداة الفهػػم كأداة    
خلق الصور ، كما أف اللغة قابلة للتوليد كالتبلعب باأللفاظ على حسػاب اؼبتخيلػة، كأف اللغػة ىػي 

اؿ كتفاعػػل كافتعػػاؿ، بػػْب الشػػاعر كاؼبتلقػػي، كأبػػو الصػػلة القويػػة الػػٍب ذبمػػع العػػادل ؼبػػا فيهػػا فعػػل كانفعػػ
العبلء جعل من اسػتخدامو للغػة الشػعرية تفجػّبا لطاقػات إنزياحيػة زبييليػة، كأنػو قػد نظػم سػقطو يف 
أعػػز شػػبابو جػػاعبلن مػػن اللغػػة ربػػديان ؽبػػذا العػػادل، فالضػػرير حػػْب يبتلػػك اللغػػة فهػػو يبتلػػك القػػدرة علػػى 

عػػػادل، بػػػل يبتلػػػك القػػػدرة علػػػى اإلبصػػػار بالبصػػػّبة، كمػػػن امتلػػػك اغبيػػػاة كالقػػػدرة علػػػى مشػػػاركة ىػػػذا ال
 نواميس اللغة فقد امتلك مفاتح الفكر يفعل بو ما يشاء. يقوؿ اؼبعرم:}الوافر{

 300أأطٍبيلي كالٌنبىاىىةي يٌف لىٍفظه      كأيٍقًَبي كالقىناعىةي رل عىتادي 

أفعالػو، فػإذا كػاف اللفػظ ىػو العمػود يف البيت هبعل اؼبعرم اللغة صورة يعرب ّٔا عن مكانتػو كشػيمو ك 
الفقرم للغة فإف اؼبعرم ىو الثابت الذم ال تزعزعو الصركؼ كال ان فهو اعبائع القػانع، ال يسػأؿ 

 الناس إغبافا.    

كجوىر اللغة الشعرية يتمثل يف الطاقة التخيلية الٍب ذبسدىا اللغة مػن تركيػب كتقابػل كاتصػاؿ       
، فالبناء اللغوم ىبلػق أثػر يف ـبيلػة اؼبتلقػي، فيشػارؾ الشػاعر زبيلػو بعواطفػو كانفصاؿ كذبانس كإيقاع

 كمشاعره، ككأنو شهد الوقائع الٍب يصفها الشاعر. يقوؿ اؼبعرم     }الكامل{    

 301قىدىرىيًن يف اإلٍرداء بل مىطىرىين يف اؿ    إٍجداًء بل قىمىرىيًن يف اإلسداؼً 

كاضػػحة فػػاؼبعرم يتبلعػػب باأللفػػاظ منطلقػػا مػػن اللغػػة فاألشػػياء  الرباعػػة اللغويػػة يف صػػناعة التخييػػل
اعبميلػػة الػػٍب تشػػد ذىػػن اؼبتلقػػي يف البيػػت نبػػا لفظػػة "القػػدرين" ك"اؼبطرين"ك"القمػػرين"، كجػػاء ّٔمػػا 
على سبيل التثنية فالقدرين نبػا اغبػرب كاؼبػوت الػذم ال مفػر مػن اؽبػبلؾ كالفنػاء يف ىػاتْب، فػاؼبتلقي 

                                                           
 .65سقط الزند، مصدر سابق، ص 300
 .255صسقط الزند، مصدر سابق،  301
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عب ما تفعلو اغبرب كاؼبنيػة مػن إخػبلؿ كفسػاد يف ىػذا العػادل يعاكسػو اؼبعػرم عندما وباكؿ أف يستو 
بلفظة "اؼبطرين" الػٍب تطلقهػا العػرب علػى اؼبطػر الػذم وبػدث الػرم كالعطػاء، مطػر الصػيف كػاف أك 
مطر اػبريف، فاؼبطرين تدؿ على العطاء كاإلسداء، عل خبلؼ القدرين، أما القمرين كنبا الشمس 

د العرب إذا كاف اؼبسمى أخواف أك صاحباف ككاف أحدنبا أشهر من اآلخر ظبيَّا كالقمر، ككانت عن
، كاإلسػػػداؼ ىػػػو مػػػن الكلمػػػات اؼبتضػػػادة يف العربيػػػة ربمػػػل معػػػُب اإلبػػػبلج صبيعػػػا باسػػػم األشػػػهر

كاإلظػػبلـ، فتقػػوؿ العػػرب أىٍسػػًدٍؼ البػػاب أم: دىعػػوي ييػػدًخل نػػوره كضػػوئو، كتقػػوؿ أيضان:أىسػػدىؼى الليػػل 
ظلم، فالرباعة اللغوية ىي الٍب صنعة قوة التخييل فلو أف الشاعر ما اسػتعمل التثنيػة يف أم: أطبق كأ

 القمػػرين ؼبػػا صػػح لػػو أف يسػػتعمل لفػػظ اإلسػػداؼ الػػٍب ىػػي جػػوىر التخييػػل فمػػا أعظػػم فبػػدكح أيب
بػػػل القػػدرين، ألنػػػو ىػػو اؼبطػػػرين يػػأٌب كقػػػت مػػا ذبػػػذب األرض  ،العػػبلء ال يكفػػػي موتػػو بقػػػدر كاحػػد

فيغيث، كلفظ القمرين عنػد أيب العػبلء إذا غابػا أحػدنبا غػاب الضػياء فيهلػك السػارم لػيبلن، كيعػدـ 
الضػػياء هنػػاران. اؼبعػػرم يف البيػػت انطلػػق مػػن الثنائيػػات الضػػدية ليخلػػق منهػػا عػػادل شػػعرم يعػػيش فيػػو 

داء كالقمػػػػػرين نبػػػػػا اػبسػػػػػوؼ الفنػػػػػاء كاؼبطػػػػػرين نبػػػػػا العطػػػػػاء كاإلسػػػػػاؼبتلقػػػػػي فالقػػػػػدرين نبػػػػػا اؽبػػػػػبلؾ ك 
، كػػل ىػػذه الصػػور التخييليػػة ؾبتمعػػة يف بيػػت كاحػػد أليب العػػبلء كذاؾ دبزيػػة اللغػػة، ففػػي كالكسػػوؼ

األصل اؼبرء ال يفنيو إال قدر كاحد كليس القدرين، كما اعتدنا يف اؼبطرين إال تلك الصورة الٍب يبطر 
ى الشػػاعر بعطايػػاه اعبزيلػػة فتكػػوف بقولػػو يبطػػر اػبػػّب، كالشػػمس كالقمػػر لػػيس اؼبمػػدكح فيهػػا أكفػػو علػػ

ّٔمػػا يوصػػف اؼبمػػدكح، فػػإف كػػاف اؼبمػػدكح رجػػل كصػػف بػػالقمر ال بالشػػمس لتػػذكّبه، كإف كػػاف يف 
العربيػة مػن يػذكر اسػم الشػمس، كىػذه الثنائيػات اجتمعػت أليب العػبلء إلتقانػو اللغػة كاطبلعػو علػى  

اده يف مشػاكلة اللفػظ اؼبعػُب كقػد أشػار اؼبرزكقػي إذل ذلػك يف قضػية عمػود كإهبػ كبلـ أقواؿ العػرب.
فاللغػػة  302الشػػعر: )) مشػػاكلة اللفػػظ للمعػػُب، كحسػػن اؼببلئمػػة بينهمػػا، دقػػة اللفػػظ يف أداء معنػػاه((

عند اؼبعرم ىي جػوىر خيالػو الػذم يصػنع بػو الصػور كوبػاكي بػو الواقػع حػٌب كإف كانػت األكصػاؼ 
رجػػل يومػػا قمػػرا كال ىػػبلؿ كال مشػػس كال مطػػرا... كىػػو اؼبخلػػوؽ القػػوصل، كإمبػػا غػػّب حقيقيػػة فمػػا رأينػػا 

                                                           
 .راجع ابن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة ، باب االظبْب اؼبصطحبْب 

 .   11، ص1، ج1951اؼبرزكقي، شرح ديواف اغبماسة، ت، أضبد أمْب، عبد السبلـ ىاركف، عبنة التأليف كالَبصبة كالنشر،  302
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نسػػػجتها ـبيلػػػة أيب العػػػبلء كاسػػػتقامة عنػػػد اؼبتلقػػػي بالرباعػػػة اللغويػػػة فتخيلهػػػا أيضػػػا كمػػػا كصػػػفها أبػػػو 
                  العبلء، فجوىر التخييل الذم يشد اؼبتلقي ىو الرباعة اللغوية كأبو العبلء ىو الشاعر الضرير.           

 ـ إشكالية غموض المعنى وأثرىا في التخييل.  2

فبا ال شك منو أف انتقػاء اللفػظ كحسػن تأليفػو كنظمػو يف سػياؽ شػعرم وبػدث يف نفػس اؼبتلقػي    
تأثّب كانفعاؿ، ؼبا يف األقاكيل الشعرية من موقع حسن يف النفوس، فمثل األلفاظ يف القصائد كمثل 

عقد ما فسدت حبة يف نظامو، إال كخلقت فراغا كاختبلالن كعيب يف العقد كلو، انتظاـ الآللئ يف ال
م وبدث التخييػل فػإف اللفػظ ىػو جػوىر ذلػك كلػو، كمػا أف األلفػاظ الرديئػة ذفإف كاف اؼبعُب ىو ال

كالكلمات اؼبتنافرة الٍب سبجها األظباع كتتأذل منها النفوس، حٌب لو أحدثت ؿباكاة أك زبييل فإهنػا 
ث إثػػػارة كانفعػػػاؿ، أمػػػا إذا كػػػاف اؼبعػػػُب غػػػامض تعَبيػػػو ضػػػبابية فػػػإف ذلػػػك كلػػػو مػػػن معوقػػػات ال ربػػػد

التخييػػػل. كإف كػػػاف اللفػػػظ ال ىبضػػػع للمعػػػُب فهنػػػاؾ ربػػػدث فجػػػوة يف قنػػػاة اإلرسػػػاؿ فيفقػػػد اؼبتلقػػػي 
الصػػػورة الػػػٍب يقصػػػدىا البػػػات )الشػػػاعر(. كقػػػد يكػػػوف ىػػػذا التشػػػويش مقصػػػودا مػػػن طػػػرؼ الشػػػاعر 

عػػدـ فهػم اؼبعػػُب  ذلػكالشػعرية فتتبػػدد الصػورة يف ذىػػن اؼبتلقػي فبػػا يَبتػب عنػػد باسػتعمالو للطبلسػػم 
لضبابية يف الصورة الشعرية، كلردبا قد يستوعب اؼبتلقي الصورة اؽببلمية، لكنو استيعاب يعػوزه الدقػة 
كاؼببلحظة الصحيحة، فيؤدم ذلك إذل الفهم اػباطئ أك فػتح بػاب مػن التػأكيبلت يف صػورة شػعرية 

قيسها كل متلقي على حساب ـبيلتػو، كأبػو العػبلء يف شػاعريتة كثػّبا مػا وبتػاج اؼبتلقػي إذل كاحدة في
معػػػاجم عربيػػػة يف فهػػػم بعػػػض اسػػػتعماؿ األلفػػػاظ كلردبػػػا وبتػػػاج منػػػو أف يكػػػوف عػػػارؼ باصػػػطبلحات 
العػػػػرب، ناىيػػػػك أنػػػػو يفػػػػرض علػػػػى اؼبتلقػػػػي أف يكػػػػوف عاؼبػػػػا بالصػػػػرؼ كالعػػػػركض كأحػػػػواؿ القػػػػوايف 

سائل الفقهية كاألقواؿ الشعرية الٍب وبتاج العقل الراجح الوقػوؼ علػى ماىيتهػا كالزحافات كبعض اؼب
كالغمػوض  فكيف بتخييلها، فليس كل الشعر زبييبل كليس كل التخييػل تسػتطيع أف تتقبلػو اؼبخيلػة.

)) كىػذه الطريقػة التعبّبيػة :الشعرم عند اؼبعػرم مػن أسػرار شػاعريتو كيف ذلػك يقػوؿ مصػطفى عليػاف
عػػبلء أكسػػبت شػػعره طػػابع الغمػػوض كاػبفػػاء ألنػػو يػػومئ إذل اؼبعػػاشل إيبػػاءن خفيػػان، كلػػذلك عنػػد أيب ال



151 
 

تعقػػػػد كثػػػػّبان مػػػػن شػػػػعره كجػػػػرل ؾبػػػػرل األلغػػػػاز، إال أف ذلػػػػك مسػػػػتملح منػػػػو ألنػػػػو ال يعػػػػرض معانيػػػػو 
 303لبلنكشاؼ كالسفور كإمبا ؼبحه ككثبه كمبالغة، كتلك بعض مظاىر األسلوب التعبّبم اعبيد((.

 يقوؿ أبو العبلء:  }البسيط{ ذلكأما مثاؿ 

 304أٍركىل النياًؽ كأركىل النّْيًق يىعًصميها    ضىٍربه يىظىٌل بو السّْرحافي مىٍبهوتا

 إذا كاف السرحاف صاحب اؼبكر كاؼبكيدة )الذئب( قد ّٔت، فأم ـبيلة تفقو كنو قوؿ اؼبعرم. 

ل للمتلقػػػي أف الثانيػػػة صبػػػع فػػػأبو العػػػبلء اسػػػتعمل لفػػػظ أركل مػػػرتْب كلفػػػظ النيػػػاؽ كالنيػػػق فيخييػػػ    
لؤلكذل، كالسرحاف ىي من األظباء اؼبهجورة للذئب، فاؼبتلقي ال يكاد يبْب لو ما يقصد الشاعر من 
تشػػبيهو ىػػػذا فلػػػيس ىنػػػاؾ فػػػارؽ بػػػْب أركل النيػػاؽ كأركل النيػػػق، ضػػػبابية الصػػػورة تكمػػػن يف اىتمػػػاـ 

أف تكػػوف امػػرأة علػػى ظهػػر ناقػػة  اؼبعػػرم بػػاللفظ علػػى حسػػاب اؼبعػػُب يف البيػػت، فػػأركل األكذل يبكػػن
امتطتها، كقد تكوف نيقان ركت بفعل، دبعُب: شربت كىو معُب مفارؽ للمعُب األكؿ، أما أركل النيق 
الثانيػػة فإهنػػا أعلػػى موضػػع يف اعببػػل فتقػػوؿ العػػرب جبػػل نيػػق شػػيق، أم: أنػػو جبػػل عػػاؿ كضػػيق بػػْب 

يبيىسي شرفها ، كالذئب أبو جعدة ىػو  الصخرتْب. فمثل اؼبرأة على ناقتها كمثلها على قمة جبل، ال
اإلنسػاف اؼبػػاكر، فػػبل يصػػل إذل امػرأة حصػػوف، شػػرفها عػػارل رغػػم ختلػو كمكيدتػػو قيبقػػى مبهوتػػا، كمػػا 
يفسػر صػحة مػػا كصػلنا إليػػو قػوؿ العػػرب عػن اؼبػرأة إذا شػػرفها ضػاع صػػارت سػقط متػػاع، كاؼبتػاع ىػػو 

تعملو اؼبعػرم، إال أف قػوة اللغػة كاسػتعمالو تلك القطعة الٍب يبسح ّٔا اػبػواف كترمػى، تشػبيو بليػغ اسػ
للمشػػػَبؾ فيهػػػا أدل إذل غمػػػوض يف اؼبعػػػُب كضػػػبابية يف الصػػػورة كضػػػعف يف التخييػػػل عنػػػد اؼبتلقػػػي، 

كيف مثػل ىػذا يقػوؿ العسػكرم: فاحتاج اؼبتلقي إذل مفاتيح األلغاز الشػعرية لػيفهم بيػت أيب العػبلء. 
 صػنعة الشػعر، أجنػاس مػن يتعاطى ما أحسن كىو ،كادثْب القدماء كبلـ يف كثّب اعبنس كىذا))

 االستشػهاد هبػرم ؾبػرل آخػر دبعػُب تؤكػده ٍب دبعػُب تػأٌب أف كىػو اؼبعػُب، لتوليػد التػذييل ؾبػرل كؾبراه

                                                           
امس اؽبجرم، مؤسسة الرسالة للنشر مصطفى علياف عبد الرحيم، تيارات من خبلؿ النقد األديب يف األندلس يف القرف اػب 303

 .636ػ  635، ص1984، 1كالتوزيع، بّبكت، ط
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كثػّبة ىػي اؼبواضػع الشػعرية الػٍب يطلػق العنػاف أبػو العػبلء ك  .305((.صػحتو علػى كاغبجػة األكؿ، على
 التخييل الشعرم. كمثاؿ ذلك قولو:  }الوافر{لقروبتو الشعرية فيحدث تشتت يف 

 306فهل حيٌدٍثتى باغًبٍرباًء يػيٍلقي    برأًس العىٍّبً ميوًضحىةى الشّْجاج

كمػػا اعتػػدنا أف نقلّْػػب يف معػػاجم العربيػػة كػػي نفهػػم شػػعر أيب العػػبلء، فاغبربػػاء قػػد تكػػوف ذلػػك     
اغبيػػواف اؼبتلػػوف حسػػب اؼبواضػػع كاؼبنػػازؿ، كقػػد تكػػوف اغبربػػاء أيضػػان اؼبسػػمار الػػذم يبسػػك منػػو الػػدرع 

أـ فهػػو وبػػرؾ الػػدرع حسػػب النػػوازؿ يف القتػػاؿ، أمػػا العػػّب فهػػو اعبماعػػة مػػن اغبمػػّب كحشػػية كانػػت 
أنسػػػية، كالشػػػجاج ىػػػو شػػػق اعبلػػػد دكف العظػػػم، فقػػػد يتخيػػػل اؼبتلقػػػي مػػػن البيػػػت معنيػػػْب أكؽبمػػػا أف 
الشػػػاعر متلػػػوف كاغبربػػػاء هبػػػارم األنػػػاـ دبػػػا ىػػػم أىلػػػو، فػػػإف كػػػانوا عػػػّبا كحشػػػية، كػػػاف مػػػن أجناسػػػهم 

لقػي فأرىبهم، كإف كانت غّب ذلك تطبع بطباعو كخلقو اإلنسػي، أمػا اؼبعػُب الثػاشل الػذم يتخيلػو اؼبت
من أف اغبرباء ىي الدرع، كاستعملها الشاعر يف اؽبيجػاء الػٍب ال تعقػد إال يف الفيػايف كالقفػار حيػث 
يعيش اؽبمل من ضبّب كحشي، فاؼبعُب ال يفهم من ىػذا البيػت كوبمػل علػى أكثػر مػن كجػو، كذلػك 

معنيػْب  كقػد عرفػو السػيوطي يف مزىػره:))اللفظ الواحػد الػداؿ علػى أف اللفظ وبمل أكثػر مػن معػُب.
 307ـبتلفْب، أكثر داللة على السواء عند أىل تلك اللغة((.

فغمػوض اؼبعػػُب عنػػد اؼبعػػرم نػػاتج عػػن قػػوة لغػػة الشػػاعر كاستحضػػاره للػػَباث يف كثػػّب مػػن أشػػعاره،    
إال أنو ال هبد فيو كل اؼبتلقي القدر الذم وبتاجو مػن التخييل.كردبػا   أك مثلبةن  كغموضو ال يعترب عيبان 

حيانا مقصود من أيب العبلء غبمػل الػنص علػى أكثػر مػن زبػريج،  أمػا عػن أسػاليب كاف الغموض أ
إزالػػة الغمػػوض يف سػػقط أيب العػػبلء وبتػػاج مػػن اؼبتلقػػي أحيانػػا أف يكػػوف عارفػػا بعلػػـو اللغػػة حصػػيف 
الذىن كاسع الفكػر، فاللغػة القويػة ال تػدرؾ بقروبػة ضػعيفة. فوجػب علػى اؼبتلقػي أف يرتقػي للمنػازؿ 

 و، فالشعر ليس لسوقة الناس كعامتهم.                            الشعر دبخيلت
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 ــ دور النظم في صناعة التخييل عند المعري.3

ليس الشعر كبلـ موزكف مقفى كفقط، بػل ىػو تقاليػد شػعرية متوارثػة كسػنن ضبيػدة متبعػة أيضػان،     
ه السنن فقػد خػالف طريقػة العػرب يف الشػعر، كهبػب أف ذه التقاليد كعدؿ عن ىذفمن حاد عن ى

لة مناسبة للمقتضى اغبػاؿ، كألفػاظ جزلػة ال سػوقية كال غريبػة حوشػية ذتكوف معانيو مبتكرة غّب مبت
بشػػعة، كأف تكػػوف العبلقػػة بػػْب اللفػػظ كاؼبعػػُب كػػامتزاج الػػركح باعبسػػد، فاأللفػػاظ علػػى أقػػدار اؼبعػػاشل، 

 م يساؽ إليها اؼبعُب كال يطلب.ذلكالقافية ىي اؼبوعود اؼبنتظر ا

 فالنظم ىو الوزف كالقافية كمن أجادنبا فهو كازف كليس بشاعر، كالشعر اػبليلي أيضان كزف كقافية
 ستجابة عند اؼبتلقي ؼبا ال هبدإال أنو وبتاج قدرا من التخييل حٌب تتم ماىيتو، فالنظم ال وبدث ا

أحد من الشعراء يف الوقوع يف النظمية من كال يكاد يسلم  كشاعرية. فيو من خياؿ كتصوير
 }الوافر{           :   لكذأشعارىم. كأبو العبلء يف سقطو يتحدث على أكلئك الشعراء، يقوؿ يف 

كبػىٍيًت الشٍّْعًر قىطَّعىوي ًلوىٍزفو   ىىجْبي الطٍَّبًع فٍهوى ببل انًتساج
308 

فالنسػػػج الػػػذم يعػػػوز بيػػػت الشػػػعر ىػػػو االنتظػػػاـ، فالبيػػػت كإف صػػػح تقطيعػػػو كاتزانػػػو فإنػػػو وبتػػػاج إذل 
 السجية كاؼبوىبة، فليس الشعر صناعة بقدر ما ىو جبلة كزبييل.  

كبالرغم  من اؼبوعظة الٍب تأٌب يف أشعار أيب العبلء حيث يفرؽ فيها بْب الشعر كالنظم، كبالرغم    
ة الٍب افتتح ّٔا سقطو كأزمع أف يطلق العناف فيها ػبيالو، إال أنو يقع يف النظم أيضان من تلك اؼبقدم

 أكثر من مرة ككاف ؽبا كقعها اػباص على التخييل. يقوؿ يف  ذلك:   }الرجز{ 

 ما أنا بالوىٍغًب كال بابًن الوىٍغٍب      يا ثػىٍغبى كاًدينا سىًلٍمتى من ثػىٍغبٍ 

 ٍوؽى بىػػػػػػػػػػػػػػػرًمءو ًمن تػىٍغٍب       ًطٍرؼو ميعىد  للطٌعاًف كالشٍَّغبٍ ضبىلػػػػػٍتيوي فػػػػػػػػػػػػػػ

 فلػػػػػػػػم ييبػػػػػػػػاًؿ بًاللُّػػػػػػػػػػػػػواـً كاللٌػػػػػىػػػٍغب       تىٍسمىعي للثٌعلًب فيها كالضٍَّغػب

                                                           
 .325سقط الزند، مصدر سابق، ص 308



153 
 

 لٌسيوًؼ بًالسٍَّغبأٍردل ًظمػػاءى السٍُّمًر نبىٌٍت بالنػٍَّغٍب      كىرىدَّ سىٍغبافى ا

 309ال تػىٍلوى عن ًجبلئًًو كال تػىٍغبٍ 

يف األبيػػات السػػابقة تنػػافر للحػػركؼ كغمػػوض يف الكلمػػات كركاكػػة يف السػػياؽ كتقػػارب يف ـبػػارج 
، ألف اؼبصػطلحات سبجهػا األظبػاع لك زبيػيبلن ذاغبركؼ ككضاعة يف الوزف، فاؼبتلقي ال يكاد هبد يف 

ىػػة، بػػل كال يكػػاد يسػػتطيع الواحػػد منػػا أف ينشػػد األبيػػات إال كتقػػزز النفػػوس ؼبػػا فيهػػا مػػن عػػي كفها
كتلػوَّؾ لسػػانو كتبلػد فهمػػو، كىنػا يفقػػد اؼبتلقػػي التخييػل كالػػدكؽ الشػعرم، كحػػٌب لػو اسػػتعمل اؼبتلقػػي 
اؼبعجم من أجل االستظهار اللغوم لفهم النص فإنو هبد اؼبعاشل حجػر عثػرة أمػاـ موافقتهػا لؤللفػاظ 

   عليمية الركيكة، فليس لؤلبيات إال الوزف كالقافية.    الٍب تشبو اؼبنظومات الت

 كينعدـ فيها التخييل قوؿ أيب العبلء:}الرجز{   فذلك الذم ينتظم فيها الوز كمن األبيات ك   

 جػػػاؤكا عليهػػٍم ؿبيٍكىماتي األدراٍع       ككيلػٌػػيهيػٍم قػد اٍكتىسىى هًنٍيى القاعٍ 

 الباٍع       أعجىلىِب عن ليٍبًسها صٍوتي الٌداعٍ كًجٍئتي لؤلٍرماًح مىٍبسوطى 

ػػػاعٍ  ػٍذري الفىٍوًت كحيبُّ اإلٍسرىاٍع       فاٍنصػػػػػرىفيػػػػوا كنػػاقىػػػٍب باعبػػػػىٍعػػػجى  310كحى

ا الكبلـ الواضح البْب، بل ال وبتاج اؼبتلقي إذل ذال وبتاج القارئ إذل معاجم العربية لكي يفهم ى
أك ـبزكف معريف كفّب، فاللغة الٍب كتبت ّٔا األبيات ليست اللغة الشعرية الٍب  امتبلؾ رصيد لغوم

تتسم باإلوبائية كالظبللية، كتتميز بالكثافة كاإلهباز، بل ىي لغة عادية مباشرة تتسم بالسهولة 
كاليسر يف الفهم، فكما كانت اللغة ىي كسيلة اإلثارة كالتأثّب، أصبحت يف األبيات ال تعدك أف 

ف أسلوب خربم يتحدث الشاعر فيها عن نفسو كاؼبعُب ينتهي بعجز البيت، فبل هبد فيها تكو 
اجة كالركاكة، كاغبرماف كالقصور ليس راجع كل ذاؼبتلقي نسجان كال زبييبلن. كالضحالة كالضآلة كالس
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ىؤالء إذل الوزف الشعرم، كإف كانت األبيات كتبت على حبر الرجز، كىو ضبار الشعراء يبتطونو 
                                                                                      }الرجز{                                       لك قولو:على ذكقت ما شاءكا فبل يعيهم. كالدليل 

 عىبَّ ًسنافي الٌرٍمًح يف ًمٍثًل النٌػٍهٍر     فبٌا يػيعىٌد للًمراًس كالقىٍهرٍ  

 فعػػػػادى ًنٍضػوان كعىبلمىًة الٌشٍهػرٍ     مػػػا بيًذلىػػػػٍت يف ًديػػػػىةو كال مىػػػػٍهرٍ 

 311وبىًٍلف ال عادى ؽبا مىدىل الٌدٍىرٍ 

م ذفاألبيػػات نظمػػت علػػى حبػػر الرجػػػز، إال أف فيهػػا تصػػوير بػػديع حيػػػث جعػػل مػػن السػػناف الػػػ    
فصػػػار كػػػاؽببلؿ. فػػػالوزف الشػػػعرم دل يػػػزد اؼبعػػػُب إال رقػػػة يف اللغػػػة، ككثافػػػة يف  ان أصػػػاب الػػػدرع معوجػػػ

الصورة، كتوظيف لثقافة العامة، كاؼبتلقي هبد فيو من اإلثارة كاؼبتعة ؼبا فيو مػن زبييػل كاسػتواء لصػورة 
 الفهم كذبليات التدكؽ.    

 ــ دور المعاني في إحداث التخييل.4

لقد رأينا األنبية الٍب تعهدىا أبو العبلء أف يعطيها حق ديوانو سقط الزند من اػبياؿ كالتخييل،     
فقد كاف اػبياؿ ىو اإلسراء أليب العبلء الذم بلغ بو اعبوزاء كاصطاد بو العنقاء، فجػاء شػعره عػامران 

ن سباثػل كمناسػبة للمعػُب، باػبياؿ الشعرم مفعم باغبيوية كاإلثػارة، كذلػك نػاتج عمػا وبدثػو اػبيػاؿ مػ
كاقػػَباف اؼبعػػُب دبضػػاده فػػَبد اؼبقابلػػة كاؼبطابقػػة كاؼبفارقػػة كاؼبخالفة...فيتولػػد اإلنزيػػاح كاإلثػػارة كهبػػد فيػػو 
اؼبتلقػػػي حصػػػوؿ لػػػذة تنبعػػػث يف كيانػػػو، كمتعػػػة يف ركحػػػو، تتػػػيح لػػػو اإللتػػػذاذ جبمػػػاؿ الكلمػػػة، كّٔػػػاء 

التخييػػل، فػػإف اػبيػػاؿ ىػػو جػػوىر الشػػعر، كقػػد الصػػورة، كسػػحر اإليقػػاع. فػػإذا كانػػت األلفػػاظ جػػوىر 
تغػػُب أبػػو العػػبلء ّٔػػذا اؼبصػػطلح يف سػػقطو مػػراران، ككأنػػو علػػم  أف الشػػعر يػػدرؾ مػػاال تدركػػو اغبقيقػػة 

 فقاؿ:                                       }الكامل{  

يػػػػػػػػىالىًك أنٌػػػػو سيػػػػيديػػػػػػػػػػػػػلي    يٍغػػػفي كيػػػػػػػىٍزعيػػػػػػػمي أنٌػػػػػو مىٍتبػػػػػػػػػػػػػػػػيوؿي       راجو خى

 312كذىبى اػبياؿي كما عًلٍمًت ؾبىٌنبه    ككىرىل اعبيفوًف على السُّليٌو دليػل
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ما أصبل اػبياؿ الكػذكب الػذم خالػو أبػو العػبلء، فػاؼبتبوؿ ىػو ذلػك الػذم أسػقمو اغبػب كأعيػاه،   
ه اؼبوازين كاألعراؼ، فلم يرل يف الوجود شػيء إال ابػوب فلم يرل إال ما يصوره ىواه، تقلبت عند

كمػػا يػػراه، فاغبػػب أعمػػى كاػػب ؾبنػػوف، ال يعػػرؼ اػبطػػوط اغبمػػراء، أطلػػق العنػػاف ػبيالػػو فصػػور لػػو 
 الوقائع خببلؼ ما ىو كاقع.  

ما يهمنا ليس حديث اؼبعرم عن اػبياؿ بقػدر مػا يهمنػا كيػف اسػتطاع أف يوظػف تلػك اؼبعػاشل     
 ميلػػة الػػٍب خلقػػت لنػػا نصػػان شػػعريان طػػافح اعبمػػاؿ بػػديع اػبيػػاؿ، بلغػػة آسػػرة سػػاحرة أنيقػػة، خلقػػتاعب

:)) أحسػػػن مػػػواطن التخييػػػل: أف ينػػػاط  صػػور بيانيػػػة كمعػػػاشل رشػػػيقة ىػػي مػػػبلذ التخيػػػل: يقػػػوؿ حػػاـز
 باؼبعػػاشل اؼبناسػػبة للغػػرض، الػػذم فيػػو القػػوؿ كتخييػػل األمػػور السػػارة يف التهػػاشل، كاألمػػور اؼبفجعػػة يف

اؼبراثي، فإف مناسبة اؼبعُب للحاؿ الٍب فيها القػوؿ كشػدة التباسػو ّٔػا يعػاكف التخييػل علػى مػايراد مػن 
كمن اؼبعاشل اعبميلػة الػٍب يلمػس اؼبتلقػي فيهػا زبييػل ىػو حسػن اسػتعمالو   313تأثر النفس ؼبقتضاه((

 يقوؿ أبو العبلء:                      }الوافر{لؤلسطورة العنقاء، 

ٍنقاءى تىٍكبػيري أف تيصادا      فعاًنٍد مىٍن تيطيقي لوي ًعناداأرل العى 
314 

لقػد افتتحنػا ىػذا الفصػل باغبػػديث عػن ىػذا اؼبخلػوؽ العجيػػب العنقػاء، ككيػف تفػنن الشػػعراء يف    
زبرهبو كتصويره، فلم ىبطأ أحد من الشعراء يف كصفو، كدل يصب أحد منهم أيضان، إال أهنم أجادكا 

يف سقطو كصف العنقاء بأهنا اؼبستحيل الػذم يطلػب كال ينػاؿ، فمهمػا حػاكؿ  أصبعْب. كأبو العبلء
الشعراء أف يصطادكا العنقاء دبخيلتهم، إال ككبت قرائحهم كقصر زبييلهم، إال أف اؼبعُب اعبميل من 
البيػػت الػػذم يأخػػذ لػػب اؼبتلقػػي كيأسػػره أنػػو جعػػل مػػن العنقػػاء مثػػاالن يضػػرب لكػػل شػػيء يسػػتحيل 

عنقػػػاء أيضػػا زمػػاف متلػػوف ال يػػػدرؾ كلػػو، كجعػػل مػػن العنقػػػاء أيضػػا تػػراث غػػػابران منالػػو، كجعػػل مػػن ال
كأسػػاطّب مضػػت كمعتقػػدات مازالػػت السػػنوف ذبػػددىا كتػػنفض عليهػػا الغبػػار، ففػػي األسػػطورة العنقػػاء 
إعجػػاز كمتعػػة كتصػػوير، فػػاؼبتلقي يعلػػم أف ال كجػػود للعنقػػاء إال يف ـبيلػػة الشػػعراء، إال أنػػو ييٍستىٍشػػهىدي 
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وانح خفيػػة، ت يف أكثػػر مػػن موضػػع بػػل كيف أكثػػر مػػن ؾبػػاؿ، ؼبػػا فيػػو مػػن معػػاشل صبيلػػة، كجػػّٔػػذا البيػػ
رقيقة. ما لبلص إليو من ىذا، ىو أنو  عندما تكوف اؼبعػاشل صبيلػة، ال يهػم  وكأفكار دقيقة، كعواطف

أف تكوف األفكار صائبة أك مصيبة. فما من أحػد قػرأ البيػت أك ظبعػو، كسػألتو عػن العنقػاء ألجػاب 
 يصاد. فاؼبعُب اعبميل ىو الذم وبمل اؼبتلقي على التخييل.                   ا طائر الأهن

كاألبيات اعبميلة الٍب يلمس اؼبتلقػي يف معانيهػا ركح التخييػل كثػّبة يف سػقط أيب العػبلء، كمنهػا     
 قولو أيضان:                     }الوافر{

نػىٍيًو ًمٌِب     أى  بػىرَّ على مىدىل زيحىلو كزاداكلو مىؤل السُّهى عىيػٍ
315 

ذلك الكوكب اػبفي  الذم ال يتجلى لكػل  ىهتنجيمي للكواكب كقبـو منها السُّ  استحضار     
كذلػػػك الػػػنجم اػبفػػػي لػػػو رأل اؼبعػػػرم لطػػػار فرحػػػان  ه،ؼبثػػػل دبػػػن رآه بقػػػوة إبصػػػار العيػػػاف، بػػػل يظػػػرب ا

هبعػػل مػػن نفسػػو قبػػم بػػل ىػػو اؼبصػػدر  كاغتباطػػان كجػػاكز الكواكػػب الكبػػّبة منهػػا كاؼبضػػيئة، فػػاؼبعرم ال
الػػذم تأخػػذ منػػو النجػػـو طاقتهػػا كصباؽبػػا. كاؼبتلقػػي هبػػد يف ىػػذا اؼبعػػُب صبػػاؿ ؼبػػا فيػػو مػػن قػػوة انزيػػاح 
كخركج عن اؼبألوؼ، كالتخييل ىنا يف الصػورة اؼبضػيئة للمعػرم، حيػث يشػبو اؼبصػباح نػوره كإشػراقو، 

ذل أقصى حد فبكن، فلم يأٌب بصػورة قديبػة أف الثريػا كصبالية اؼبعُب تكمن يف تفعيل الطاقة اػبيالية إ
تعرؼ اظبو كاعبوزاء موطئ قدميو، بل صارت الكواكب تغار منػو عبمالػو كمبلحتػو، كاؼبعػرم دل يػرل 

 نفسو يف اؼبرآة يوما.                 

ديػػواف مػػا لبلػػص إليػػو فبػػا سػػبق كقػػد انطلقنػػا مػػن قضػػية اللفػػظ كاؼبعػػُب كأثرنبػػا علػػى التخييػػل يف      
سػػقط الزنػػد، كرأينػػا أف مػػدار ىػػذه اؼبسػػألة يكمػػن يف سبكػػن الشػػاعر مػػن لغتػػو، كقدرتػػو الكبػػّبة علػػى 
اللعػػػب باأللفػػػاظ، فيعػػػرب ّٔػػػا كيػػػف شػػػاء كىبرجهػػػا يف أكثػػػر مػػػن كجػػػو، كذلػػػك نػػػاتج عػػػن التفػػػنن يف 

 ينزؿ نسجها كاستعماؽبا حبيث ال ينحى فيها منحى الغموض كالتدليس، فبل يفقو اؼبتلقي شيئان، كال
بلغتػػو لشػػارع فيفهمػػػو األمػػي كاغبػػػداء كاللحػػاـ كالنجار...كعامػػػة النػػاس، فيفقػػػد الشػػعر شػػػاعريتو كال 
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مىا الشػعر ال غػُب يف الواحػدة منهمػا عػن الثانيػة،  يصّب إال كبلـ موزكف مقفى. فاأللفػاظ كاؼبعػاشل قىػدى
    من أجل الوصوؿ إذل اؼبتلقي كخلق اإلثارة كاالنفعاؿ كالتخييل.         
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 التخٗٗن بني الضٕزٚ ٔاملٕسٗكٜ يف سكط الزٌد.املبخح الجاٌ٘ : 

 

 صٍاعٛ التخٗٗن بالضٕزٚ الظعسٖٛ يف دٖٕاُ سكط الزٌد._

 صٍاعٛ التخٗٗن باملٕسٗكٜ الظعسٖٛ يف دٖٕاُ سكط الزٌد. -
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 المبحث الثاني: التخييل بين الصورة والموسيقى في سقط الزند.

ما يبيز الشعر عن النثر ليس ذلك اإليقاع الذم زبلقو الكلمات كتوارد القوايف فحسب، بل دبػا     
يتسػػم بػػو مػػن تصػػوير بػػديع كخيػػاؿ كزبييػػل، كلػػيس اليقػػْب معيػػار ىػػذه الصػػور الػػٍب ىػػي شبػػرة التصػػوير 

فيقشػعر  الفِب، بل صناعة التخييػل بلغػة شػعرية أدبيػة رفيعػة وبسػها اؼبتلقػي يف تػذكؽ أجػزاء الكػبلـ،
بدنو كقػد يتصػفد جسػمو كقػد تػرتعش فرائسػو كقػد تقػـو ضبيتػو كثورتػو ألجػل صػورة شػعرية. كليسػت 
الصػػورة مرتبطػػة باالسػػتعارة كالكنايػػة كالتشػػبيو كآّػػاز علػػى الضػػركرة بػػل قػػد تكػػوف إنزوبػػات شػػعرية، 

كليسػػت  .فمػػن كػػاف أعجػػب كػػاف أبػػدع اإلثػػارة كالتخييػػل ت يف سػػياؽ شػػعرم متػػزف فشػػكلانتظمػػ
 .316لصورة كحدىا الٍب تبهر اؼبتلقي كتثّبه بل اؼبوسيقى أيضان تؤنس النافر الوحشي فيصّب ؿببوبان ا

 ــ صناعة التخييل بالصورة الشعرية في ديوان سقط الزند.1

كجػػب علػػى كػػل دارس للصػػورة الشػػعرية كالباحػػث عػػن أثرىػػا يف التخييػػل الشػػعرم أف ينطلػػق مػػن    
ة، ؼبػػػػا يف االسػػػػتعارة كالتشػػػػبيو كآّػػػػاز كالكنايػػػػة ... مػػػػن تصػػػػوير الببلغػػػػة العربيػػػػة كأسػػػػاس يف الدراسػػػػ

كانزياح، كاألنواع الببلغية للصورة الفنية يف ديواف سقط الزند كثػّبة، كمػن الصػعب يف ىػذا اؼبقػاـ أف 
توقف عندىا صبيعان، ألنو ما يقاؿ على كاحد منهم يبكن أف يشمل أكثر من نوع ببلغػي، أم: مػا 

بلن يبكػػػن أف يقػػػاؿ علػػػى الكنايػػػة كدكاليػػػك. كإف كػػػاف البػػػد مػػػن لػػػيس مػػػن بػػػد يقػػػاؿ عػػػن التشػػػبيو مػػػث
التعػػرض لؤلنػػواع الببلغيػػة كالوقػػوؼ علػػى أثرىػػا يف التخييػػل، حسػػبنا االسػػتعارة كالتشػػبيو منهػػا ؼبػػا يف 

 التشبيو من أنبية عند كل ناقد ببلغي قدصل أك حديث، ألنو األصل يف تأمل كل استعارة كؾباز.
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 االستعارة في صناعة التخييل )ديوان سقط الزند(.أ ــ أثر 

لن تتحدث عن مفهـو االستعارة، كقد أسهب النقاد كالببلغيوف يف كتبهم يف ربديد اؼبصطلح،    
كحسبنا من االستعارة أنك تستعّب كلمة فتضعها مكاف كلمة، إذا كاف اؼبسمى ؾباكران أك مشاكبلن. 

يقوؿ  اؼبتلقي على التخييل كالتأثّب يف عواطفو كمشاعره بل ما يهمنا أكثر كيف ربمل االستعارة
جابر عصفور، إف الشاعر عندما وباكؿ ربديد انفعاالتو كمشاعره إزاء األشياء يضطر إذل أف يكوف 
استعاريان، يعِب بذلك أف الشاعر عندما وباكؿ ربديد اؼباىية الغامضة كاؼبراكغة إلنفعاالتو يشعر 

من خبلؿ قراءة يف  . ك317قياـ ّٔذه اؼبهمة كمن ٍب يضطر إذل اإلستعارة((بعجز اللغة العادية عن ال
                                                }الطويل{:              ديواف سقط الزند العامر بالصور اػبيالية. يقوؿ أبو العبلء

 ًؿ ًسراراكباتىٍت تيراعي البدرى كٍىوى كأنٌو       من اػبىٍوًؼ القى بالكىما

 318تأٌخػػرى عن جٍيًش الٌصباًح لضيٍعًفو       فأٍكثػىقىػػػػػوي جيػػػػشي الظٌػػػبلـً إسارا

االستعارة يف البيت الثاشل حيث أف الليل كالنهار ضدين يذىب أحدنبا عنػد إقبػاؿ اآلخػر، كنبػا    
دبثابة جيشْب التقيا، فهـز جيش الليل جيش الصباح، كأيًسر البدر يف ىػذه اغبػرب الضػركس كأكثػق، 

عارة فاسػػتول الليػػل يف األفػػق كأطبػػق علػػى النهػػار كىػػي كنايػػة عػػن كصػػف الليػػل بػػالطوؿ. ففػػي االسػػت
حسػػن التعليػػل يف قولػػو: "لضػػعفو" كاالسػػتعارة اؼبكنيػػة بػػْب جػػيش الظػػبلـ كجػػيش الصػػباح، كالػػَبادؼ 

 بْب "أكثقو" ك"إسار"، كالطباؽ يف قولو "الصباح" ك"الظبلـ".

تعاقب الليل كالنهار آية ا يف كونو، حكمة كاف يسلم ّٔا اؼبتلقي قبل أف يقرأ بيت أيب العبلء،    
ػػًزـى النهػػار لضػػعفو، فهػػذه اؼبفارقػػة يف اغبػػرب الػػٍب  نشػػبت بػػْب النهػػار كالليػػل، راح البػػدر فيهػػا أسػػّبان كىي

تولػػد يف نفػػس اؼبتلقػػي شػػيء مػػن اؼبعانػػاة كاغبػػزف كاألسػػف علػػى حالػػة النهػػار، ك تولػػد الشػػفقة علػػى 
 األسػػّب البػػدر، كتولػػد اؼبقػػت كالكراىيػػة علػػى الظػػادل اعبػػائر الػػذم ىػػو الظػػبلـ، فػػاغبرب اؼبأسػػوية الػػٍب

نشبت بْب الليل كالنهار أثرت يف نفسية اؼبتلقػي كخلقػت لػو انفعػاؿ كافتعػاؿ، بػالرغم مػن أف تػداكؿ 
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الليػػل كالنهػػار كتعاقبهمػػا حكمػػة ا يف تػػدبّبه، إال أف الشػػاعر أطلػػق العنػػاف ػبيالػػو يف إخػػراج الليػػل 
ىا اؼبشػػوار، كبقػػي كالنهػػار يف صػػورة جيشػػْب التقيػػا، فػػوذل جرائهػػا النهػػار األدبػػار ككاصػػل الليػػل بعػػد

البػػدر حبػػيس الظػػبلـ. ففػػي البيتػػْب زبييػػل شػػعرم تقبلػػو اؼبخيلػػة، ألف البػػدر أسػػّب الليػػل كلػػيس بأسػػّب 
النهار، فلو قلبهما الشاعر ؼبا كاف األمر ؿباكػاة ؼبػا ىػو كاقػع، فػبل يسػتوم البػدر كالشػمس يف فلػك 

لوحػػة رسػػاـ، فكػػاف انعكػػاس  كال يف ـبيلػػة، لػػذلك جػػاء البيػػت عػػامر باػبيػػاؿ كحسػػن التصػػوير ككأنػػو
 ذاؾ تأثّب كزبييل.                       

 كمن األبيات الٍب قبد فيها قوة زبييل كانزياح قوؿ اؼبعرم:                  }الكامل{    

 غٍصني الشباًب عصى السحابى فلم يػىعيٍد      ذا خيٍضرىةو إٍذ كلُّ غيٍصنو أٍخضىري 

بىػػػٍت       شيعيبي الٌرحػػػػاًؿ كلوفي رأسي أٍغبػػػػىري قػػػػػػػد أٍكرىقىػػػػٍت عيمٍ   ػػػػػػدي اػبًيػػػػػػػاـً كأٍعشى

 كلقد سىلىٍوتي عن الشباًب كما سىبل      غىيػػػػػػرم كلػػػػكٍن للػػػػػػػػحػػػػػػػػزيػػػػػػػػػًن تىػػػػػػػػػذكُّػري 

 ػػػػػػوفىةو      عيًقػػػػػػػمى اعبىديػػػػػػػػلي ّٔا كأٍعقػػػػػػىبى أخػػػػػدىري كنىًسػػػػػيتي مػا صىنػػػػػػػػػعى اؽبىػػػوىل بتػىنيػػػ  

ػػػرأًّػا لػػػػػػتػىريكعىػِب      كًسػػػػػػوامى عػػػػػػػػاًذؿى مىػػػػػػٍن ييػػراعي كييػػػػػػػػػٍذعى  ػػػػٌلٍت سييػػػػػػػوؼى سى  ػػػػػػػري سى

نػػػػػػػػاًسًك تينػػػػػػػػٍػحػػػػػػػىري لػػػيػػػػٍػتى الٌلوائًػػػػػػػمى عنًك   319أيٍسرىةي شىٍدقىػػمو      بًبػػػػػػػػػًطاًح مكػػػػػػٌةى للمى

يف األبيػات سػػتة صػور جزئيػػة، شػكلت لنػػا الصػورة الكليػػة الػٍب ىػػي اغبالػة اؼبأسػػوية الػٍب آؿ إليهػػا    
رأس اؼبشػػتعل شػػيبا، الشػػاعر فأصػػبح مكػػببل مقيػػدا. كالصػػور اعبزئيػػة ىػػي غصػػن الشػػباب الػػذابل، كالػػ

كعقػػم اعبػػديل، كاألخدريػػة يف القفػػار، كالسػػراب، ككبػػر الشػػدقمية كىػػي فحػػوؿ تنسػػب إليهػػا اإلبػػل. 
كالبيت األكؿ جاء صبلة خربية يتضمن معاشل اعبدب كالضػياع، أمػا حػرؼ التحقيػق "قػد" يف البيػت 

انتقػػل فيهػا الشػاعر مػػن  الثػاشل كالبيػت الثالػث جػػاء توكيػد للجمػل اػبربيػػة يف األبيػات البلحقػة، الػٍب
 غيبوبتو التونبية كمن التفكّب كالتخمْب إذل العادل اغبقيقي األزرل.
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يف األبيات مقابلة بْب اغبياة كاؼبوت بْب الفناء كاػبلود بػْب حيػاتْب يف بيئػة كاحػدة كىػي الباديػة،    
بػػػْب رائحػػػة  حيػػػاة رغػػػدة يف اخضػػػرار األغصػػػاف كتػػػورُّؽ اػبيػػػاـ كاعشوشػػػاب الرحػػػاؿ، كحيػػػاة التعاسػػػة

اؼبوتى كعقم الفحوؿ كانسبلؿ تلك اغبمّب اؼبتوحشة الٍب ال تػألف إال القفػار كالفيػايف، فهػي مفارقػة 
عجيبة انعدمت فيها اؼبوازين كالقيم، فتبدلت نظرة آّتمع إذل األمور الٍب تكسػب الشػرؼ كالرفعػة، 

 كتسابق الناس حوؿ الدنايا كاػبزايا كسفاسف األمور.

السػػابقة كػػل معػػادل اغبيػػاة تتجسػػد حػػٌب يف اعبمػػادات كىػػي صػػورة ال تعكػػس الواقػػع  يف األبيػػات   
اؼبعػػاش بقػػدر مػػا تسػػتقيم يف ـبيلػػة الشػػاعر، أمػػػا الصػػور اعبزئيػػة اؼبتشػػتتة ىػػي الػػٍب نسػػجت الصػػػورة 
الكليػػة ؼبػػا فيهػػا مػػن اسػػتعارة كطبػػاؽ. أمػػا التخييػػل الشػػعرم فيتمثػػل يف االنفعػػاؿ اعبمػػارل الػػذم يػػربط 

ل كاللحظة الزمنيػة الػٍب ذبسػد لنػا صػورة شػعور ؾبتمػع يتسػع باغبيػاة االجتماعيػة. فػاؼبتلقي الفن بالك
من خبلؿ األبيػات الشػعرية يتصػور البيئػة الػٍب رظبهػا الشػاعر يف لوحتػو الشػعرية، بػل كيبلمػس معػادل 

 اغبياة كركح التفاؤؿ كىو يف قمة اليأس كالقهر.      

فيهػػا اؼبتلقػػي التػػأثّب كالتخييػػل كاؼبتعػػة يف التصػػوير قػػوؿ اؼبعػػرم:                                كمػػن الصػػور الشػػعرية أيضػػان الػػٍب هبػػد  
 }الوافر{

ٍيبان       كلكٍن هبىٍعىلي الٌصٍحرىاءى خىاال  كجيٍنحو يبىٍؤل الفىٍودىيًن شى

 320الأرىدنػػا أف نىًصػيدى بو مىهاةن       فػػقىطَّعىػػًت اغببػػػىائًػػػػلى كاغبًبػػػػا

دبػػا أف أبػػا العػػبلء يعػػرؼ الليػػل خػػّب مػػن اؼببصػػرين، فقػػد أجػػاد يف تصػػويره كأخرجػػو يف صػػورة تشػػع   
باؼبفارقػات كالتخييػل، فػاعبنح ىػو القطعػة العظيمػػة مػن الليػل، كاػبػاؿ الشػامة السػوداء، كاؼبعػػرم أراد 

وهنػا بلػوف أف الليل لشدة سواده يفعل فعلْب متضادين، فهو من جهة يسود الصحراء حػٌب يصػبح ل
الشامة، كمن جهة ثانية لشدة رىبتػو يشػيب الػرأس كهبعلػو أبػيض، كلػيس اؼبهػا تلػك البقػرة الوحشػية 

 كإمبا ىي حبيبتو الٍب قطعت اغببائل، حباؿ الصيد كحباؿ اؼبودة.       

                                                           
 .27سقط الزند، مصدر سابق، ص 320

 



163 
 

ب فالليل متواجد داخل أيب العبلء كيف كاقعو ايط بو، ألنو ليل من اؼبعاناة كاغبػزف كالوحػدة جلػ   
اؽبمـو كاألكجاع كخلف الرأس شيبا، أما الليل اآلخر فهو الليل اؼبضيء "الليل كالشيب" فالليل ىو 
الصػػحراء اؼبظلمػػة كالشػػيب ىػػو النجػػـو كالكواكػػب اؼبضػػيئة، فهػػو تشػػبيو سبثيلػػي يعتمػػد علػػى الطبػػاؽ 

 كاؼبقابلة بْب شطرين البيت.

جعػػل مػػن اؼبهػػاة امػػرأة ال تصػػاد حػػٌب يف  أمػػا اػبيػػاؿ الشػػعرم يف البيػػت يكمػػن يف أف أبػػا العػػبلء   
ـبيلتو، كسبب حرمانو من اؼبرأة الليل، ألنو أعمى، فاؼبعرم جعل من الصحراء كاقعو اؼبعاش كحياتػو 
النفسية. كمن خبلؿ ىذا التصوير الغريب هبد اؼبتلقي يف البيت أسف كحزف على الشاعر الػذم دل 

لشاعر دىشة ؼبا فيها من قوة التخييل كالتصوير، ففي يدرؾ مبتغاه، كما هبد يف الصورة الٍب رظبها ا
 اللحظة الزمنية الليل صورة تعكس كاقع إنساف كذبربتو يف اغبياة.             

 كالصورة الشعرية الٍب كظف اؼبعرم فيها االستعارة التخيلية كثّبة كمنها قولو:}البسيط{      

 321كورم على الوىجناًء مىٍشدكدا  باتىٍت عيرل النٍوـً عن عيِب ؿبيىٌللىة   كباتى 

مقابلػػػة يف معػػػُب الصػػػدر كمعػػػُب العجػػػز، فالبيػػػت وبمػػػل صػػػورتْب تعتمػػػد إحػػػدانبا علػػػى االسػػػتعارة   
اؼبكنيػػػػة "عػػػػرل النػػػػـو اللػػػػة" ك"كػػػػور الناقػػػػة اؼبشػػػػدكد". كيف البيػػػػت مقابػػػػل بػػػػْب السػػػػكوف كاغبركػػػػة، 

ه مفتوحتػػاف تَبقػػب، فػػأبو العػػبلء كالسػػكوف لػػيس ىػػو التوقػػف عنػػد أيب العػػبلء، ألنػػو كإف نػػاـ فعينػػا
هبسد لنا معاناتو النفسية يف صورة ظبعية بصرية. فاؼبعرم جعل مػن االسػتعارة لوحػة رسػاـ يكتشػف 
فيهػػا اؼبتلقػػي اغبالػػة الػػٍب آؿ إليػػو الشػػاعر، كاغبالػػة الػػٍب يعيشػػها الشػػاعر مػػن خػػبلؿ التصػػوير البػػديع 

 الذم يولد عند اؼبتلقي التخييل.      

مػػػن اسػػػتعارات الػػػٍب نسػػػجت الصػػػورة الشػػػعرية، فتمثلػػػت يف ذىػػػن اؼبتلقػػػي كمػػػا كصػػػفها فبػػػا تقػػػدـ   
الشػػاعر ؿباكػػاة للواقػػع، أك ذبسػػيد لتجربتػػو اػباصػػة، موظػػف اؼبفارقػػات الشػػعرية الػػٍب أحالػػت اؼبتلقػػي 
إذل كاقع خاص بالشاعر، فبا زبلقو االستعارة من زبييل كإثػارة كانفعاؿ،فتػأثر يف الػنفس تػأثّب عجيبػان 

قبض كبسط ؼبا يف االسػتعارة اسػتبداؿ كانتقػاؿ للػدالالت الثابتػة للكلمػات اؼبختلفػة، فػاؼبعُب ال من 
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يباشره اؼبتلقي بل يستبدؿ بغّبه على أساس التشابو، كىذا ما هبعل اؼبخيلة تنتقػل إذل العػادل اػبيػارل 
 الذم يفرضو عليو الشاعر.      

 قط الزند(. ب ــ أثر التشبيو في صناعة التخييل ) ديوان س

إذا كػاف اؼبعػُب يف االسػتعارة ال يباشػره اؼبتلقػي بػل يسػتبدؿ بقرينػة أخػرل تػدؿ عليػو، فػإف التشػبيو    
عبلقػػة مقارنػػة ذبمػػع بػػْب الطػػرفْب تسػػتنند إذل مشػػأّة حسػػية يف اغبكػػم أك اؼبقتضػػى الػػذىِب الػػذم 

بػػو، كقػػد ال تكػػوف العبلقػػة يتخيلػػو الشػػاعر، فالتشػػبيو ال يضػػع اغبػػواجز كالقيػػود بػػْب اؼبشػػبو كاؼبشػػبو 
بينهمػا عقليػػة كال منطقيػػة، أم: ال يتقاربػػا يف اؼبعػػُب كال يف الشػبو كإمبػػا األمػػر بصػػنيع الشػػاعر كخيالػػو 

 الذم يرمي إذل التأثّب يف اؼبتلقي كضبلو على اؼبشاركة بالتخييل.

رده مػن شػاعريتو، لن نقوؿ على شعر أيب العػبلء أنػو كثػّب التشػبيو فنظلمػو، كال قليػل التشػبيو فنجػ   
ألف التشبيو كالتصوير عْب الشعر، إف فقدىا أصبح أعور دجاؿ يتخبط يف أضرب الكػبلـ كال يػأٌب 
إال بػػاػبواء، كإمبػػا مػػا نبحػػث كيػػف ضبػػل أبػػو العػػبلء اؼبخيلػػة علػػى التخييػػل يف تلػػك التشػػبيهات الػػٍب 

عػػػػػػػػػػبلء :                                   وبسػػػػػػػػػػبها اؼبتلقػػػػػػػػػػي لوحػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػاـ تفػػػػػػػػػػاسل الشػػػػػػػػػػاعر يف تزكيقهػػػػػػػػػػا كتنميقهػػػػػػػػػػا. يقػػػػػػػػػػوؿ ال
 }اػبفيف{

 ىيى قػػىػػاىلٍت ؼبٌا رىأىٍت شىٍيبى رأسي       كأرادىٍت تىػػػػنىكػػػػػػػػػػػػػٌران كازًكرىارا

 أنا بىٍدره كقد بدا الٌصٍبحي يف رأ       ًسكى كالٌصٍبحي يىٍطريدي األٍقمارا

 322تيرل يف الٌدجىى كتػىٍبدك هنػارالٍسًت بىٍدران كإمٌبا أٍنًت مشسه     ال 

النساء اعبواىل ىينَّ من وبسب الشيب عيبا، فازدرت أيب العبلء كاحتقرتو لشيبة علػت مفرقػو، بػل   
كأرادت أف هتجػػػره كزبليػػػو حبجػػػة أف البػػػدر كالصػػػبح ال هبتمعػػػا، فأجأّػػػا أهنػػػا ليسػػػت البػػػدر بػػػل ىػػػي 

مسػودا بػل تػرل يف النهػار عنػدما ابػػيض الشػمس الػٍب ال تػرل يف الػدجى عنػدما كػاف الشػػعر حالػك 
مفرؽ ؼبتو، فالتشبيو بليػغ يف قولػو "أنػا بػدر" ك "أنػت مشػس" فػاألداة اذكفػة دل تػزد الصػورة البديعػة 
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إال سبثبلن كذبليان، كذبميبلن كربسينان. فما أصبػاؿ ىػذا اغبػوار الػذم دار بينػو كبػْب خليلتػو حيػت أخرجػو 
تشػبيو البليػغ الػذم احتػاج صػورة أخػرل كػي يػتم تركيػب الصػورة الشاعر يف صورة شيقة باسػتعمالو ال

األكذل كيػػتم اؼبعػػُب. فخليلػػة الشػػاعر ال ينكػػر أحػػد صباؽبػػا فػػإف دل تكػػن فلقػػة قمػػر فهػػي قطعػػة مشػػس 
ككلهما يضرب بو اؼبثل يف اعبماؿ، كجعػل مػن الشػعر ليػل كهنػاران الشػَباكهما يف السػواد كاإلصػباح، 

اؽ حاًؿ ىيئة ّٔيئة. صور بليغة رظبتها ـبيلة الشاعر هبد اؼبتلقي فيها كالسواد كاؼبشيب الذم ىو إغب
صباالن كأنسان كمتعة ؼبػا فيهػا مػن تشػبيو، بػل يشػرد الواحػد منػا كىػو يتأمػل يف صبػاؿ ىػذه اؼبػرأة الفاتنػة 

 الساحرة، كالتشبيو ىو الذم جسد التصوير كضبل اؼبتلقي على التخييل.         

 خلقت لنا صور شعرية ضبلت اؼبتلقي على التخييل قولو: }الوافر{  كمن التشبيهات الٍب   

ػػػػػػبي من تػىغىٍشميرًىا لىياؿو       تيبػػػػػػػػارًينا كواكبػػػيها سيهػػػػػػادا  ستػىٍعجى

 كأٌف ًفجاجىها فػىقىدىٍت حىبيبان       فصىػيٌػرىًت الظٌػػػػبلـى ؽبا ًحػػػػدادا

 فًخٍلتى األرضى الًبسىةن جًبادا    كقد كتىبى الٌضريبي ّٔا سيطوران 

 كػػػػػأٌف الػػػػػػػزٍّْبرًقافى ّٔػػػػػػا أسيػػػػػػػره       ذبيينّْبى ال ييفػػػػػػػىكُّ كال ييفػػػػػادل

 323كبعضي الظاًعنْبى كقىٍرًف مشىٍسو    يىغيبي فإٍف أضاء الفىٍجري عادا

ما أكثر التشبيهات يف ىذه األبيات اؼبزدضبة بالصور، فالليارل تغشمرت: أم أهنا دل تثبت يف    
األمور كخبطت خبط عشواء كقد عارضتها كوكب السماء ؼبا فيها من قبـو كصواعق شققت 
السماء كالغيـو فأحدثت فجاجان فبكت السماء كأقامت اغبداد، كبكاء السماء ضريبان أم ثلجان 

كسائها األبيض، كالزبرقاف: البدر حبيس الليارل ال تفك أسره كال تقبل فديتو، حٌب تطلع كلبست  
 قركف الشمس كىو أكؿ شعاعها فتعاكد السماء الكرة ككل مرة. 

فسيفيساء من التشبيهات اجتمعت يف لوحة شعرية صبيلة صنعت بتشػبيهاهتا مفارقػة عجيبػة ك      
شػرخان يف السػماء، تتقبلهػا اؼبخيلػة كىػي تبصػر ىػزصل الرعػد  صورة شعرية خيالية، فالصواعق أحػدثت
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كأريز الػربؽ، كالليػل ىػو اغبػداد، صػورة مشػعة بظبلمهػا فاغبػداد يكػوف بلبػاس ليلػي سػوادم، فبكػت 
السػػػماء ضػػػريبان دمػػػوع بيضػػػاء، فلبسػػػت األرض البجػػػاد كىػػػو الكسػػػاء األبػػػيض فكػػػاف يػػػـو عركسػػػيان 

، أمػا القمػر اؼبسػكْب بقػي معلػق بػْب السػماء كاألرض ال لؤلرض، كدل تشارؾ السػماء حزهنػا كعزائهػا
يسػػتطيع الفػػرار كال اؽبػػركب ال إذل ىػػؤالء فػىيػيفىػػكي أسػػره، كال ىػػو مػػن ىػػؤالء فيفػػادكه، فالزبرقػػاف أسػػّب 

 حٌب تطلع قركف الشمس.

نػػص شػػعرم بػػديع اػبيػػاؿ بػػارع التصػػوير أقػػاـ للكػػوف عرسػػا كزفافػػا، عػػزاء كحػػدادا، جعػػل اؼبتلقػػي    
الصػػور الػػٍب خلقتهػػا قػػوة التشػػبيهات الػػٍب نسػػجت صػػور بػػْب اؼبشػػبو كاؼبشػػبو بػػو، فحملػػت  يتخايػػل 

 اؼبخيلة على التفكّب كالتخييل.               

 كمن األبيات الٍب قبد فيها التخييل كأنو لوحة رساـ تفاسل اؼبعرم يف إخراجها قولو:    

 صىيٌػرىشل أٍمرىحي يف ًقٌدهً إٌف زىمػػػاشل برىزيػاهي رل          }السريع{        

تاري من نػىٍقًدهً    ٌفًو ماليوي       يينًفقي ما ىبى  324كأنٌنا يف كى

تشبيو كاضح األطراؼ كاؼبعادل، فاؼبعرم جعل من الزماف كتقلباتو، كأنو رجػل سػخي ال يشػح بػأف   
 يصرؼ رزاياه كمصائبو على من يشاء من بِب أيامو. 

اعبميلة الٍب يركح الدىر فيها يتفقد عيالػو كينفػق فيهػا علػيهم مػن أما التخييل فيتجلى يف الصورة    
مصػػائبو كصػػركفو مػػٌب شػػاء ـبػػّب ال مسػػّب، ككيػػف نسػػب الشػػاعر الزمػػاف لنفسػػو فأخرجػػو عػػن طػػور 
اغبقيقػػة كاؼبنطػػق، فجسػػد لنػػا التشػػبيو صػػورة حيػػة عػػن الػػدىر كفعالػػو، فجػػاء التصػػوير الشػػعرم فػػاىر 

 اؼبتلقي من متعة كصباؿ.         النسج بديع التخييل ؼبا هبد فيو 

 كمن األبيات الٍب قبد فيها تشبيو كحسن تصوير قوؿ اؼبعرم:          }ؾبزكء الكامل{     

ػػػػػػػػا         قػػػيًم صًباؽبى
ي
سا       فًػػػػًر كاؼب

ي
 دينٍياؾى ربىٍديك باؼب
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 كاػبىٍوًد أٍبدىٍت للمًحػػػػػػػ   ػًب جىفاءىىا كىدىالؽبىا

ػػػػا  قالوا مىًلٍلنىا بالٌلسا      ًف كما الٌضًمّبي مىبلؽبى

ينىػػػػػها كمًشاؽبىا رًيػػػػػػػػػػػػ  ػػًم يبى قػىبىضىٍت على اغبيٌر الكى
325 

نظرة ال تصػح إال مػن متأمػل اسػتطاع أف يبيػز بػْب األفكػار بفكػر ثاقػب كبديهػة حػادة، فػأـ دفػر     
، أمػػا يف سػػقطو فالػػدنيا غانيػػة صبيلػػة فاتنػػة فبشػػوقة القػػد كنيػػة الػػدنيا يف لزكمياتػػو الػػٍب عافتهػػا نفسػػو

حنونػػػة كخىؤينػػػة، ال تقػػػيم علػػػى عهػػػد، صًباؽبػػػا حاديػػػة، كاغبػػػداء يهزىػػػز النفػػػوس كيسػػػليها، فمػػػا أطػػػرب 
مشػػػيتها، ىػػػي اػبػػػود البنػػػت الفاتنػػػة الرقيقػػػة اؼبمتنعػػػة الراغبػػػة، فمػػػا أصػػػعب مفارقتهػػػا حػػػٌب كإف زعػػػم 

الػٍب ىػي الضػمّب تقضػي خبػبلؼ ذلػك، ألف ىػذه الغانيػة السػاحرة  اللساف مبلؽبا فإف السلطة العليا
اختلطػػت أنفاسػػها بأنفاسػػو كبيػػاض أسػػناهنا بأسػػنانو كاختلفػػت يػػداىا حػػوؿ صػػدره، فمػػا أحىنَّهػػا كمػػا 

 أعذب ريقها. 

ال يلمػػس اؼبتلقػػي التخييػػل مػػن البيػػت فحسػػب بػػل هبػػد اإلثػػارة كاللػػذة، ألف الػػنص يبلػػك مفتػػاح    
غريهػػا بالعشػػق كيػػوقظ يف جناهنػػا اػبلػػي شػػعورا باغبػػب كإحسػػاس ؼبشػػاعر الرىيفػػة فيالرقيقػػة كاالقلػػوب 

، فالدنيا ال تعدك كوهنا غبظػة زمنيػة كإمبػا جعػل الشػاعر منهػا باغبياة يف أعلى مقامتها كأظبى معانيها
دبخيلتػو صػورة حسػية، ذات مشػاعر إنسػانية إغرائيػة متبادلػة، حقػق معهػا أصبػل اؼبواعيػد الغراميػػة.أما 

كزبلػػف ناسػػبة اؼبشػػبو للمشػػبو بػػو فقػػد بلػػغ منزلػػة إقامػػة الػػدليل دبػػا تفعلػػو الػػدنيا مػػن فعػػاؿ ٍب تػػركح م
العبلء رجل ضرير كعازؼ على الزكاج  فبل كجود للمرأة يف حياتو، إال  ااألكجاع، كبالرغم من أف أب

الشػػػعرم فقػػػوة أهنػػػا عػػػوض ىػػػذا الػػػنقص بإدخاؽبػػػا إذل عاؼبػػػو اؼبيثػػػافريقي كمشػػػاركتها اؼبتلقػػػي بتخيليػػػو 
 التشبيو بثت لنا صورة حقيقية عن الدنيا كفعاؽبا.                             

كبعد أف كقفنا على االستعارة كالتشبيو يف أكثر مػن موضػع يف سػقط أيب العػبلء كالحظنػا القػدرة    
سػطحية بػل  الذىنية الٍب ذبعل أبو العبلء ينظر إذل أبعػد مػا ينظػر سػواه، فلػم تكػن صػوره ؾبػرد رؤيػة
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ىي نظرة تنفد إذل حقيقة األشياء كتفاصيلها، فيكشف العبلقات الٍب تػربط بػْب األشػياء كيكشػف 
االتفػػاؽ الكػػامن بػػْب األشػػياء، ككيػػف ينقػػل ىػػػذه الصػػورة الذىنيػػة برباعػػة شػػعرية للمتلقػػي فيشػػػاركو 

تمثػل يف ـبيلػة تصويره بأحزانو كأشجانو كسركره كاغتباطو، كقد تكوف الصورة الذىنية صورة حسػية ت
اؼبتلقػػي فيسػػتجيب ؼبػػا فيهػػا مػػن قػػوة التخييػػل. كقبػػاح ىػػذه الصػػورة يعتمػػد علػػى التقريػػب بػػْب اؼبشػػبو 
كصور اؼبشبو بو كتركيبها، أك صورة اؼبستعار كاؼبستعار منو كتركيبهػا، فكلمػا تباعػدت العبلقػة بينهمػا  

ل، يف عػػادل اإلنسػػاف أك ؿباكػػاة كانػػت الصػػورة الشػػعرية قويػػة تػػدفع اؼبتلقػػي إذل التأمػػل فيهػػا كالتخييػػ
                              }البسيط{:                    للطبيعة أك العادل الونبي الزئبقي اؼبتلوف خبياؿ الشاعر. يقوؿ اؼبعرم

رً   326كاػًبلُّ كاؼباء يػيٍبدم رل ضمائرىه   مع الٌصفاء كىبيٍفيها مع الكىدى

 كلم على ىذه الصورة، فربَّ صورة أبلغ من كلمة. اػبليل كاػبياؿ كالتخييل، لن نت  

  

 ــ صناعة التخييل بالموسيقى الشعرية في ديوان سقط الزند.2

بعد أف رأينا الصورة الشعرية كما زبلقو من زبييل كوهنا لوحة رساـ أبدع أبػو العػبلء يف إخراجهػا     
للمتلقػي كإثػػارة دىشػػتو كخيالػػو، فػإف اإليقػػاع الشػػعرم قيثػػارة موسػيقية تعمػػل علػػى اؼبنبهػػات العصػػبية 

مػػن قهقهػػة  تدغػػدغ اؼبشػػاعر فتولػػد األصػػوات السػػحرية كزبلػػق انفجػػار بركػػاشل مػػن دمػػوع كأحػػزاف أك
كسػػركر. فاؼبوسػػيقى ؽبػػا دكر يف إثػػارة الشػػعور كهتيجػػو ؼبػػا فيهػػا مػػن انسػػجاـ كتػػوارل اؼبقػػاطع كاألكزاف 
كالقػػوايف، كمػػا أف اؼبوسػػيقى تػػؤثر يف اؼبعػػُب يف مواضػػع الرقػػة كتقػػوم مػػواطن القػػوة فتحقػػق التطريػػب 

سػنقف عليهػا  الٍبيقى كتشجي األظباع كتسلي العواطف كاػبواطر فتحقق اإليهاـ كالتخييل. كاؼبوس
 يف سقط أيب العبلء موسيقى داخلية كخارجية.

 أ ــ الموسيقى الداخلية وأثرىا التخييلي. 
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اؼبوسيقى الداخلية يف سقط أيب العبلء ىي ما تولده ألواف البديع مػن طاقػة موسػيقية للحػرؼ،      
ؼ لػوف بػديعيان موسػيقيان فتشكل التصػريع  كاعبنػاس كالتكػرار كالَبديػد كاغبػذؼ... فيتشػكل مػن اغبػر 

 يأسر اؼبتلقي كوبملو على اإلثارة كالتخييل. يقوؿ أبو العبلء:        }الوافر{

 تػيفىٌديكى النُّفوسي كال تىفادل       فػػػػأٍدًف القيٍربى أٍك أًطًل الًبعادا

ائًًبكى اؽبىوادم     كنػىٍرشيفي ًغٍمدى سيًفكى كالنّْجادا  327سنػىٍلثىمي من قبى

حد ما وبدثو البديع من تعقيد لفظي كسبويو فكرم، فاؼبتلقي وبتاج إذل سبعن كدقة نظر من ال ينكر أ
أجػػػل ربديػػػد العبلقػػػة ككشػػػف أكجػػػو االخػػػتبلؼ، فالتصػػػريع جػػػاء يف مطلػػػع البيػػػت بػػػْب "تفػػػادل" ك 
"البعػػادا"  كالطبػػاؽ بػػْب "تفاديػػك" ك "ال تفػػادل" كاؼبقابلػػة يف "أدف القػػرب" ك "أطػػل البعػػادا". أمػػا 

ريع الػذم اسػتهل بػو أبػو العػبلء أغلػب قصػائده يف سػقط الزنػد، فهػو علػى علػم مػن أف اؼبطلػع التص
أكؿ ما يقع يف السمع كىو إيقاظ لنفس اؼبستمع كشد انتباىو، فيؤثر يف النفس فتنفعػل مػن تشػويق 
أك تعجيب أك هتويل، لذلك أكذل اىتماما خاصا دبطالع القصػائد فتجنػب مػا تتطػاير ك تتشػائم منػو 

))فلمطػػػالع القصػػػػائد تػػػػأثّب كبػػػػّب علػػػى السػػػػامع، ألف الػػػػنفس تشػػػػوؽ فػػػوس كسبنعهػػػػا مػػػػن التخييل،الن
الستفتاح الكبلـ، فما كاف حسنا تنبسط لو، كماكاف قبيحان تنقبض منو، كلذا كانت جودة اؼبطالع 

 فالنربة اؼبوسقية الٍب . 328مرتبطة حبسن اؼبسموع، كجزالة األلفاظ، كالداللة على الغرض اؼبقصود((
صنعها التصريع يف البيت األكؿ خلقت انسجاـ بْب الصدر كالعجز كذباذب بْب عناصره اإليقاعيػة 
فولػػدت انفعػػاالت ركحيػػة موغلػػة يف الغمػػوض كالسػػحرية الشػػعرية. أمػػا الطبػػاؽ فقػػد أحػػدث تنػػاقض 
 كاضػػطراب فكػػرم فبػػا أدل إذل صػػناعة اؼبفارقػػة الشػػعرية كخلػػق تشػػابك بػػْب القضػػايا اؼبيثافزيقيػػة الػػٍب

الكجػود ؽبػػا يف العػػادل اؼبعػيش، فمػػا فػػدت نػىٍفػػسه نػىٍفػسى أحػػد، أمػػا اؼبقابلػػة فهػي جػػوىر اؼبفارقػػة حيػػث 
تساكت فيها األضداد كالعدـ، كاغبقيقة كاػبياؿ يف عادل خاص باؼبتناقضات كاؼبقابلػة طبػاؽ مركػب. 

فيو من قيمة موسيقية  فأبو العبلء دل وبشد ىذا الكم اؽبائل من البديع يف بيت كاحدا عبثا، كإمبا ؼبا
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عالية ذبسد الفوارؽ كالتماثل بْب األشياء كزبلق الضبابية كاإلوبائية الشػعرية، فالبػديع معػادؿ خيػارل 
 ككرقة راحبة يف التخييل الشعرم.                

 }البسيط{          كمن اؼبطالع الشعرية أيضا، الٍب نلمس فيها تطريبان كزبييبلن قولو:     

ػػػرً يا ساىً   رى البػىٍرًؽ أيًقػٍظ راًقدى السَّميًر      لعىػػػػػٌل باعًبزًٍع أعػػوانان علػػػى الٌسهى

 329فاغبيسني يىظهري يف شيئْب رىٍكنقيو     بيتو من الشٍّْعًر أك بٍيتو من الٌشعىرً 

: ))كفبا ربسن بو اؼببادئ أف يصدر الكبلـ دبا يكوف فيو تنبيو. إيقاظ لنفس السامع أك يقوؿ حاـز 
براعػػػة . ك 330أف يشػػػرب مػػػا يػػػؤثر فيػػػو انفعػػػاالن كيتثػػػّب ؽبػػػا حػػػاؿ مػػػن تعجيػػػب أك هتويػػػل أك تشػػػويق((

االستهبلؿ جلية يف البيت الشعرم، فالتصريع بْب "السمر" ك"السهر" أحدث طاقة موسيقية عاليػة 
د العبلقػػة اؼبوجػػودة بيػػت األشػػياء كاألحػػداث، كالطبػػاؽ بػػْب "سػػاىر" ك "راقػػد" جسػػد فعػػل فهػػو يؤكػػ

اؼبفارقة بينهما، فالتبلحم كالتنافر يف البيت كلد ترزل كجرس موسيقيان، فأباف عن غرض فكػرة صػوتان، 
 فالصػػورة الشػػػعرية يف البيػػػت األكؿ غػػػّب عميقػػػة لكنهػػػا تتخػػذ مػػػن التلػػػوين الصػػػوٌب مػػػادة دالليػػػة ؽبػػػا،

فالشاعر ينجذب إذل تصور اؼبعُب ٍب يبزجو باؼبوافقات اإليقاعية اللطيفة البديعة الٍب تؤثر يف اؼبتلقػي 
كربملو على التخييل.أما يف البيت الثاشل فاؼبعرم يصرح أف الديباجة كالصنعة ال ربمػد إال يف "بيػت 

اللغة، كشاىد على ما يفعلو  الشٍّْعًر" ك"بيت الشَّعىر" ، كىو ضبلهما على اعبناس داللة على سحرية
التنغػػػيم أك تلحػػػْب أك دندنػػػة مػػػن أجػػػػل خلػػػق طاقػػػة انفعاليػػػة أكثػػػػر انتظامػػػا يف ربديػػػد الفػػػارؽ بػػػػْب 
اؼبصػػطلحات، فبػػا كلػػد انتظػػاـ يف اغبػػس كسبويػػو يف اؼبعػػُب كجػػودة يف سػػبك العبػػارة، فشػػكل الفػػارؽ 

 صورة صوتية يف سقط اؼبعرم الفصيح.

سػػػػنات اؼبعنويػػػػة، كالتصػػػػريع كاعبنػػػػاس مػػػػن اسػػػػنات اللفظيػػػػة فهػػػػػذا الطبػػػػاؽ كاؼبقابلػػػػة مػػػػن اغب     
األخػػتبلؼ كلػػد ائػػػتبلؼ كتبلحػػم يف سػػنفونية شػػػعرية تناغمػػت األجػػراس فيهػػػا ، فصػػنعت يف خلػػػد  
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اؼبتلقػػي ضػػػرب مػػػن التخييػػػل  كالتػػػوىيم، كجػػػنس مػػػن اؽبػػػوس تقػػػوده إليػػػو اؼبنشػػػطات اإليقاعيػػػة الغنيػػػة 
 ة عن إدراكها.              باألسرار الركحية الٍب تعجز اؼبخيل

 ب ــ الموسيقى الخارجية وأثرىا التخييلي.

، كقػػػد جعلنػػػا مػػػن اسػػػنات اللفظيػػػة إفَّ أقػػػل مػػػا يقػػػاؿ عػػػن الشػػػعر ىػػػو أنػػػو قػػػوؿ مػػػوزكف مقفػػػى   
كاؼبعنويػة موسػػيقى داخليػة كوهنػػا تػؤدم دكرىػػا يف حػػدكد االنسػجاـ اإليقػػاعي للػوزف فتتحػػوؿ الكتابػػة 

يبكػن تلحينػو كإنشػاده، ؼبػا ينتجػو مػن سبػوج للسػاف كقػرع لطبلػة األذف، فيحمػل الشعرية إذل خطاب 
اؼبتلقػػي علػػى التخييػػل بسػػحر اإليقػػاع كتػػوارد القػػوايف. فالسػػماع ىػػو كسػػيلة االتصػػاؿ األساسػػية بػػْب 

 الشاعر كاؼبتلقي ، فالقصيدة زباطب األذف قبل العْب.  

كأبو العػبلء يف سػقطو دل يلتػـز القافيػة يف سػائر أبيػات القصػيدة كلزكمياتػو، إال أف أشػعاره جػاءت   
ؿبملة بالطاقة اؼبعنوية كالطاقة الرمزية الٍب وبققها الوزف الشعرم، الذم تغُب بو يف سقطو ؼبا فيو من 

 دقة نظاـ كانتظاـ أحكاـ. يقوؿ يف ذلك:  }الوافر{

عىوي ًلوىٍزفو      ىىجْبي الطٍَّبًع فٍهوى ببل انًتساجكبػىٍيًت الشٍّْعًر قىطَّ 
331 

فػػأبو العػػبلء جعػػل مػػن الػػوزف شػػاىدا شػػعريا يعتػػد بػػو إذا كػػاف ؿبكػػم الطبػػع متماسػػك التفعػػيبلت     
فػػإف لػػو تػػأثّب علػػى العقػػل كالقلػػب، فالشػػعر عنػػد اؼبعػػرم موسػػيقى اللغػػة تػػردده ملكػػة اػبيػػاؿ كاؼبخيلػػة 

 يف{يقوؿ يف ذلك:        }اػبف

 ٍكزافً فاقٍػتىنًػػػػػػػػػػػػػٍع بالػػػٌرًكٌم كالػػػػػػػػػوىٍزًف مػػػػػػػػٌِب       فهيػػػػػػػػػػمومي ثًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىةي األ

 332من صيركؼو ملىكنى فكرم كنيٍطقي       فٍهيى قػىٍيدي الفؤاد قػىٍيدي الٌلسافً 
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ف إال أهنػػا ثقيلػػة ألهنػػا ؿبملػػة بصػػركؼ الػػدىر بػػالرغم مػػن األبيػػات كتبهػػا الشػػاعر علػػى حبػػر اػبفيػػ   
كنوائبو، فأبو العبلء استعمل األدكات العركضية كشاىد من أجل ضبل اللغة على التأثّب يف العاطفػة 
كاالنفعػػاؿ.  فػػاألكزاف العربيػػة مقيػػدة بتفعػػيبلت خليليػػة تشػػكل مػػخ خػػبلؿ انتظامهػػا أنغػػاـ موسػػيقية 

 لى اإلثارة كالتخييل.   بديعية هتزىز النفوس حبدائها فتحملها ع

من أجل  كأبو العبلء دل يهتم باألكزاف الشعرية يف أف جعلها أداة للتدليل على عواطفو كمشاعره    
بل أكذل اىتمامو للبحور الشعرية الٍب ذبعل الشاعر يف حببوحة شعرية ؼبػا  التخييل،ضبل اؼبتلقي على 

ربملػػو مػػن سػػعة نفػػس كبحػػر الطويػػل اؼبكػػوف مػػن شبػػاف تفعػػيبلت قػػد نظػػم عليػػو أغلػػب قصػػائده يف 
 سقط الزند كىو ما يعدك ستة كتبلثْب قصيدة.  

 يقوؿ أبو العبلء:                       }الوافر{

ػػػو عػػػػػػليػو       فهػػػػػػبلٌ ًخػػػػػػٍلًتًهٌن بو ذيبػػػػػػػػػػػػاالكديرٌان ًخػػػػػػلٍ   ًت أقٍبيػػػمى

ٌ خػاال  كقػيٍلًت الٌشٍمسي بالبػىٍيداًء تًبػٍره       كًمثٍػليًك مىٍن زبىىٌيلى ٍبي

ػػػػدًَّؾ دل نىشيٌد ّٔا عقاال ػػػػػًطٌي ؽبػػػػػػا عيقيػػػػػػوؿه       كىجى
ى
 333كلىٍو أٌف اؼب

من الصور الشعرية اعبميلة الٍب أضفى عليها الوزف موسيقاه اؼبمتعة، ىو أنو خاؿ النجـو ذباؿ    
كىو: الفتائل النّبانية اؼبشتعلة، فاألبيات كتبت على حبر الوافر كىو حبر الفخر كالوصف، كقد 

يف الظبلـ  خلقت لو ألف اإلطبلؽ الٍب تلي الركم رحابة موسيقية ذبسد اؼبفارقة اؼبمكنة يف تفكّبه
كالضياء بْب الليل كالشمس، كانعكاس النور كالظبلـ يف اعباىل كالعاقل  كمفارقة بْب الراكب 
كاؼبركوب، فالوزف الشعرم زاد اغبيوية كاغبساسية يف اؼبشاعر كالعواطف كشذ االنتباه كضبل اؼبخيلة 

بفضل االىتزازات الٍب على التخييل.فالركم البلـ يف األبيات جعل إنشاده يتملك مشاعر اؼبستمع 
يولدىا مع ألف اإلطبلؽ، فاؼبتلقي ينتبو إذل تقطيع الكلمات كتوارل أنغامها كضرباهتا كوحدة 

                                                           
 .23ػ 21،صص سقط الزند، مصدر سابق،  333



173 
 

مستقلة هبب أف يعي ماىيتها كيستوعبها فّبغمو ىذا إذل االستماع إذل كزهنا اػباص فيشكل يف 
 خييل.         اغبس نشاطان كيف الفطرة صفاء كيف اآلذاف أصداء فتتولد اإلثارة كالت

 }ؾبزكء الكامل{                       كمن األبيات الٍب نلمس فيها زبييل كإثارة كانفعاؿ قولو :

ـي يف اغبىيىا       ًة جبىٍهلًػػػها آمالىػها  كالنٌػٍفػػػػػسي زبىًٍد

ػػػػػػػا ػػػػٍت غىرىامىهػػػػػػػػيمي ّٔا       فػػػػتىعػػػػػػىٌودىٍت إٍذالؽبى  ألًفى

ػػػػػػػالى  يػػىاؽبى ػػػػػا       بػىعىثىٍت إليكى خى  ٌما ضبىىٍتكى مىهاهتى

 فصىدىٍفتى عن ذاًت الٌسوىا   ًر كدل تيرًٍد خىٍلخىاؽبىا

 

ػا  334كعىرىٍفتى غايةى بىٍدرًىا       لىٌما رأيٍػػػػػػػػػتى ًىػػػػػبلؽبى

: ))ك أحسن األشياء الٍب تعرؼ كيتأثر ؽبا إذا عرفت ىي      األشياء الٍب فطرت يقوؿ حاـز
النفوس على استلذاذىا أك التأدل منها أك ما كجد فيها اغباالف من اللذة كاألدل كالذكريات للعهود 

ذبزء البحر فتجزء .ففي األبيات 335اغبميدة اؼبتصرمة الٍب توجد النفوس تتلذذ بتخيلها كذكرىا((
كاأللف الٍب قبلها ردؼ  النفس الشعرم فتسارعت اإليقاعات كتبلحقت األنفاس، فالبلـ ركم،

كاؽباء صلة كاأللف الٍب بعدىا خركج كىذه القافية ليست مؤسسة  ألف اؽباء إذا ربرؾ ما قبلها 
كليست من نفس الكلمة دل تكن إال صلة، كإذا كانت اؽباء صلة دل تكن البلـ إال ركيان، كال هبوز 

زاف الصياغة الشعرية، كضبلها تغّبىا، كل ىذا التوافق بْب الركم كالقافية كقصر التفعيبلت 
بشحنات إوبائية فصارت أبيات إوبائية إنشادية، يتغُب ّٔا اؼبتلقي فَبدد صداىا كقد كصل ركيها 
اؽباء. فيستطيع اؼبتلقي أف ينشد األبيات يف اػببلء فيجيبو اؽبواء، ؼبا فيها من سحر اإليقاع كصباؿ 

ؼبتلقي على كل األحاسيس الٍب يهجس ّٔا الوزف، الذم زاد الصورة الشعرية انفتاح يف ذىن ا
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اػباطر، فما أرؽ كلماهتا فيها الغراـ كالدالؿ كاػبياؿ كاػبلخاؿ كاؽببلؿ...، ككل ىذا التناغم 
اؼبوسيقي جعل اؼبتلقي مسكوف اؽبواجس مدفوع إذل التخييل دكف أف يضطر إذل ذلك، فاألجراس 

 ا من استلذاذ كإبداع.الٍب شكلها الوزف يف األبيات زباطب النفس ؼبا فيه

: من جهة اؼبعُب كمن جهة األسلوب  فالتخييل يف سقط أيب العبلء على أربعة أكجو كقوؿ حاـز
كمن جهة اللفظ كمن جهة النظم كالوزف، فالتخاييل الضركرية ىي زباييل اؼبعاشل من جهة األلفاظ، 

 336األكزاف كالنظمكاألكيدة كاؼبستحبة زباييل اللفظ يف نفسو كزباييل األسلوب كلبييل 

بعد أف قلبنا ديواف سقط أيب العبلء كرأينا كيف اعتـز يف إنشائو أف يطلق العناف ؼبلكة خيالو    
الشعرية، كقد جعل من الرباعة اللغوية منطىلىقىان يبِب بو أفكاره الشعرية، فحمل العربية على أكثر من 

ؼبعرم من أكجو ـبتلفة، يتلقفها اؼبتلقي معُب ؼبا فيها من اشَباؾ لفظي، فبا أدل إذل قراءة شعر ا
فيفسرىا على حسب ملكتو اللغوية كالفكرية، كليس لو إال التسليم جبماؿ اللفظ كحسن الصياغة 
كركعة التصوير، كاؼبعرم كما رأينا من أخاديد الشعراء الذين وبملوف أقبلمهم فيحسبوهنا ريشة 

عادل الواقع أك انعكاس ؼبا ىو يف عادل اؼبثل، كإف دل فيتفانوف يف صناعة الصورة الزئبقية اؼبوجودة يف 
يكن ىذا أك ذاؾ، لن يعجزه صناعة صورة كفق ما أملتو عليو ـبيلتو التصويرية، فجاءت صوره 
فبتلئة باإلوباءات عامرة باؼبفارقات يعجز الفكر عن فهم زبرهبها، فتحقق اإليهاـ كالتخييل، فقد 

قد أكفهر ليلها فلبست اغبداد ألهنا يف العزاء، كلبست األرض رأينا السماء تبكي دموعا بيضاء، ك 
ببكائها ضريبان أم: ثلجان ألهنا يف العرس، ال تشارؾ السماء عزائها، فما نزلت كىوت األرض إال 
على خساسة ك كضاعة، فما أصبل تلك الصور الٍب تباعدت العبلقة بْب أجزائها فتاىت ـبيلة 

ة دبداد الشعر. كليس صباؿ الصورة ىو كحده من يأسر اؼبتلقي كيبلك اؼبتلقي يف فسيفيسائها اؼبنمق
كيف   ـبيلتة، بل إف دندنة األجراس كاىتزازىا يف صورة أيب العبلء ىو مبلؾ ذلك كلو، فقد رأينا

أرجل الغواشل فتتزف خطاىن على أكزاف القصيدة اػبليلية، فتشجي األظباع   تتززل اػببلخل يف
كما أكثرىا الصور الناطقة  الٍب أبدع فيها اؼبعرم بريشة رسم كركعة فكر  كتشهي النفوس كتطرّٔا،

كصباؿ إيقاع. فالشعر عند اؼبعرم ىو السحر بالطبلسم اللغوية، أك بالصور الشعرية، أك باألجراس 
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اؼبوسيقية، كالشعر عند اؼبعرم زبييل يلمسو اؼبتلقي باليدين، ؼبا فية من طاقات إوبائية، كمفجرات 
ة، كإنزوبات شعرية، كالشعر عند اؼبعرم رسالة يعاجل ّٔا كنو العادل كحقيقتو، فيأٌب العادل تصويري

 لتسوؽ من إبداعاتو التصويرية.     
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 خامتة
 

ما أصعب النهايات كأنت تقف على شفّبىا كي تشيع حبثك مثواه األخّب، كال تعلم على أم    
األفكار، كشكك يف  ملة سيلقى حذفو كمآلو، فإف كاف البحث قد زببط خبط عشواء، كألَّبى 

و قربه من أعدائي  ضَّ قي اؼبقدسات كالقيم، فمصّبه اغبرؽ كما ربرؽ اؽبند موتاىا خوفان عليو من أف يػى 
األقبلـ  ى عمره يف مواراةً األحياء، كإف كاف البحث مساؼبان قضَّ  أقبلـ بعده، فينتشر اغبقد كالثأر بْب

البحث أشعث أغربا  كال جاف، كليبقىى إنسو  كمغازلة األفكار، فليوضع على رؼو فبل تطمثو يدي 
كال  ،فيفُب ضي الزمن تأكل دكدة األرض ما فيوككأنو دفن كما يدفن اؼبسلموف موتاىم، كبعد م

 .بسمك اللهميبقى يف متنو إال كلمة كتبت قبل البدايات، كىي 

إف أعمار البحوث ليست بكثرة الوقت كال األكراؽ، كإمبا دبا حققتو من نتائج كإقبازات، كحبثنا      
بدأت مسّبتو من العادل اآلخر، يـو أكصى ا نبيو آدـ أف ال يأكل من الشجرة فلم يقتنع إال 

صار اإلقناع بفصاحة إبليسية سفسطائية بليغة، كأكؿ ؿباكلة لئلقناع يف تاريخ البشرية، كبعدىا 
مرتبط دبا يبتلكو اؼبرء من فصاحة لساف كببلغو، ال دبا يبلكو من قوة بياف كحجو. كدبا أف التعجيب 
كاإليهاـ لنفس البشرية أحب من البياف، كاف الشعر أقرب لنفس البشرية كأحب إليها من اػبطابة 

جىا  أكثر فبا يعرؼ ال يعرؼ اغبً  الٍب هتدؼ إذل اإلقناع، فعاش الشعر يف عصره األكؿ عزيزان 
الدُّجى، ال يعرؼ العقل بقدر ما يعرؼ الغوؿ كالعنقاء، فآمن الناس دبا يقولو الشعراء كىم أرباب 

   .اإلقناع، كاػبطابة ىي التخييل، فأصبح الشعر ىو الكبلـ كأمراء الفصاحة

فلغة الشعر كالنثر كما يزاؿ النقاد كالفبلسفة يضعوف تلك اغبدكد الفاصلة بْب الشعر كاػبطابة     
ليس سواء، فقد أجازكا للشاعر ماال هبوز للناثر، فالشاعر يف حببوحة لغوية كفكرية فبل حجة تلزمو 
كال قيود عقلية تضبطو، كالكثّبكف ىم من قاؿ ّٔذا الرأم كاعتدَّ بو، كمن الذين كقفنا على أرائهم 
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يس حجاجان كال قياسان ألنو ال يهدؼ يف حبثنا ىذا رأم أبو اغبسن اعبرجاشل الذم رأل أف الشعر ل
إذل اإلقناع، فبّبقو يتجلى يف ـباطبة الوجداف كاؼبشاعر، ال ضبل العقوؿ على التسليم كاإلذعاف. 
كليس اعبرجاشل بدعان يف ىذا األمر، فقد جاء من بعده الفيلسوؼ الرئيس كفيصل يف ربديد الفرؽ 

كاستخداـ اغبيل كاالستعارات مباح للشعراء بْب لغة الشعر كاػبطابة، فجعل اػبركج عن األصل 
كؿبـر على غّبىم من اػبطباء، فاألكؿ يهدؼ إذل اؼبتعة كالثاشل إذل التصديق. كآخر رأم كقفنا عليو 

الذم أفرد كتابو يف استعماؿ اغبجج  (s.toulmin)يف ىذا آّاؿ ىو رأم العادل األمريكي توؼبْب
شعر، ألف اغبجاج يتأسس كيقـو على االبتذاؿ، كالشعر ال ≠جاجاغبكاستخلصو يف اؼبعادلة التالية: 

 أقدس فبن يبسو العي كالفهاىة، فبل حجاج يف الشعر كال إقناع، كىذا موقف األكائل من الشعر. 

كلكن ربتما هبب أف نشك يف قضية ما ترؾ األكؿ لآلخر شيئا، كأف نسلم بكل ما قالو األكائل    
كعندما نشك هبب أف نكوف على حذر يف أف ال نبخس األكائل كنقوؿ كربّْ الكعبة قد صدقوا، 

بضاعتهم كأف ال مبحو بعورةو ؿباسنهم، فما دراستنا إال على أنقاضهم فهم عبدكا الطرؽ كىم 
أصحاب األفكار الٍب قمنا ننتقدىا بعد مضي الزمن، فما بيننا كبينهم إال تاريخ اؼبيبلد، فلو تقدـ  

ىم أك كانوا ىم كبن، فيجب أف نتخذ األحكاـ بأدب، ألنو سيأٌب جيل  ا كبنلكينَّ الزماف أك تأخر 
من بعدنا فنكوف ربت رضبة حكمو لنا أكعلينا. ما ضبلنا على قوؿ ما قلنا ىو كوف النقاد تفطنوا 
لنقيض القضية، كىي أف الشعر يهدؼ إذل اإلقناع كليس الشعر اعبديد فحسب بل طبقوا نظريتهم 

صل أيضان، كمن أكلئك النقاد قبد الناقدة سامية الدريدم يف كتأّا "اغبجاج على الشعر العريب القد
يف الشعر العريب القدصل"، فالناقدة درست الشعر القدصل دبناىج حديثة أك من زكايا جديدة باحثة 
عن أىم التقنيات الٍب يعتمدىا الشاعر ليحتج برأم أك ليدحض فكرة، فالقدماء يف نظر الناقدة دل 

إذل اإلقناع يف الشعر ألهنم دل يفرقوا بْب مصطلحْب نبا "اغبجاج" ك "اعبدؿ"، فهم دل  يتوصلوا
يتوصلوا إذل ضبط مفهـو اإلقناع. كالشاعر عند الناقدة رائدان أك كاىنان يقود اعبماىّب كيوجهها ألنو 

ال يقتصر يرل ماال ترل كيشعر دبا دل تشعر، كلعل أىم ما توصلت إليو الناقدة أف اغبجاج الشعرم 
على االستدالؿ العقلي بل يتجاكز ذلك ليشتمل على اغبجاج اللغوم معتمدة على نظرية اللغوم 

، كقد عرضنا اإلسَباتيجية الٍب اعتمدهتا الناقدة لتدليل على صحة مقاؽبا. (DECOREديكور)
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كليست الناقدة كحدىا من أثبت ظاىرة اإلقناع يف الشعر فوجدنا عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم يف  
كتابو "اسَباتيجية اػبطاب" كأبو بكر العزاكم يف كتابو "اػبطاب كاغبجاج" ك ؿبمد العمرم يف  

 كتابو "ببلغة اػبطاب اإلقناعي". قد أثبت ىؤالء كلهم ظاىرة اإلقناع يف الشعر.

زلة بْب اؼبنزلتْب أسلم اؼبكانْب، حكمة آمنا ّٔا يف حبثنا ىذا كطبقنها، كدل يكن التوسط بْب اؼبن     
القولْب توسط بْب اغبق كالباطل، كإمبا ىو توسط بْب اغبق كاغبق، ألف ما بْب اغبق كالباطل إال 

ع يف الشعر الباطل كما انزاح اغبق قدر إصبع إالَّ كصار باطبل. فأكلئك الدين قالوا أنو ال إقنا 
أصابوا كفيهم الشعراء كالفيلسوؼ الرئيس، فهم يعلموف أف الشعر ال يهدؼ إذل اإلقناع بقدر ما 
يبتغي إثارة الدىشة كالعزؼ على أكتار القلوب فتميل إليو، ألنو ضرب من السحر وباكي ما كراء 

إذل اإلقناع، كما  العادل كيتكلم عن الغيبيات. كأصابوا أيضا أكلئك الذين قالوا أف الشعر يهدؼ
أكثرىا الرباىْب لو فتشنا يف التاريخ، فقد رفع الشعر قبيلة كحط أخرل )بنو أنف الناقة( كضمن 

 حياة كإجازة نبوية )كعب بن زىّب( كىلمَّ جرَّا. فالشعر إمتاع كإقناع.                                               

ي كاؼبصائب من كيد النساء، فقد ذؿ بعد أف كاف عزيزا مسكْب ىو الشعر توالت عليو الدكاى    
قومو، خطاه متزنة بقيود خليلو، فصار الشعر طليقا بفعلة اؼببلئكة، ليصبح الشعر حرا، كبعدىا 
صار اغبر نثران. أما مع الناقدة سامية الدريدم كزمبلئها صار الشعر عندىم حجاجان يهدؼ إذل 

 ة ىي التأثّب يف اؼبتلقي كضبلو على اإلذعاف كالتسليم.اإلقناع كأخيو النثر فغايتهما كاحد

ليس اإلقناع كحده من اختلف فيو النقاد بل التخييل أيضا، كقد استعرضنا يف حبثنا ىذا       
كجهتْب ـبتلفتْب إحدانبا لعبد القاىر اعبرجاشل يف أسراره، الذم رأل أف كحدة قياس التخييل يف 

شعر اؼبوعظة كاإلرشاد كاغبكمة ىو شعر العقل، كال تتجلى الشعر ىي قضية الصدؽ كالكذب، ف
الشاعرية يف ذلك، كاالستعارة عند اعبرجاشل ليست من قبيل التخييل الشعرم، كليس كل الشعر 
عنده زبييبلن كالصدؽ كالكذب ىو اؼبعيار الذم نعرؼ بو التخييل الشعرم. أما الرأم اآلخر فَبأسو 

م أصبح التخييل فيو نظرية كاملة، كاعترب التخييل يف الشعر دبا حاـز القرطاجِب يف منهاجو، الذ
فيو من ؿباكاة، ال دبا فيو من صدؽ أك كذب، فالشعر عند حاـز زبييل يف الصورة كالوزف كاإليقاع 
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، كلكن اشَبط على الشاعر أف ال يفرط يف األقاكيل اؼبقنعة  كالقافية،  كالشعر إقناع أيضان عند حاـز
عر، كأف تكوف األقاكيل اؼبقنعة تابعة لؤلقاكيل اؼبخيلة، فتماـ القوؿ عند حاـز أف الواقعة يف الش

الشعر هبمع بْب اإلقناع كالتخييل، كمثل أكلئك الشعراء الذين أبدعوا يف اعبمع بْب الشتاتْب ىو 
 أبو الطيب اؼبتنيب شاعر العربية األكرب. 

الشعر، كمثل اؼبلح يف الطعاـ قليلو يطيبو  يبدك أف حاـز أراد أف يقوؿ أف مثل اإلقناع يف     
ككثّبه يعيبو، كأبو العبلء اؼبعرم كاف يؤمن ّٔذه الفكرة يف صباه، حْب كاف مفعم باغبياة فأنشأ 
ديوانو سقط الزند، الذم أطلق العناف فيو ػبيالو كىو األعمى الضرير، فصار خيالو زبييبلن، أما 

دما تقدـ بو السن ألـز نفسو يف بيتو، كأخرج لنا ديوانان شعريان  زبييلو فبل تقبل العربية يائو، أما عن
كبّبان اظبو "اللزكميات"، كراح يبحث عن شعر يصلح بو العادل، ليس العادل الذم يعيش فيو 
فحسب، ال بل كيف يكفر عن خطايا األمم السابقة منذ عهد آدـ عليو السبلـ إذل أخر مولود 

كَّم يف لزكمياتو العقل فهو اإلماـ كاؽبادم كالنصّب، فالعقل ىو اؼبنزؿ يأٌب إذل ىذا العادل، فاؼبعرم حى 
 الذم عاش فيو اؼبعرم، كالعقل ىو اؼبنزؿ الذم هبب أف يعيش فيو العادل.

إف أبا العبلء يف لزكمياتو دل يَبؾ سبيل لئلقناع إال كعبو من أجل أف وبمل اؼبتلقي على اإلذعاف    
استعماؿ األساليب اؼبغالطة، فحشد جيش من األساليب اإلنشائية كالتسليم، حٌب لو اضطر إذل 

من استفهاـ كسؤاؿ كأمر كهني، ككظف الضمّب آّهوؿ كالتكرار ؼبا يف كل منهما من طاقة 
حجاجية ترمي إذل اإلقناع، أما اسَباتيجية اؼبعرم يف اإلقناع تتجلى يف استعمالو اغبجج اؼبنطقية 

إال أف أصل القضية خاطئ يرمي إذل التظليل اؼبقصود، كقد رصدنا الٍب يقبلها العقل كاؼبنطق 
بعضها يف لزكميات اؼبعرم، كقد احتاج األمر إذل رصيد فقهي كمعريف من أجل الكشف عن خبايا 
األمر. ليس اغبجج اؼبنطقية طريق اؼبعرم فحسب بل خاطب اؼبتلقي من الواقع الذم يعيش فيو، 

ة لكل زماف كمكاف، فبل هبد اؼبتلقي إال التسليم دبا يتجلى كراح يقنعو بأفكار فلسفية صاغب
للعياف، كلن يستنكف اؼبعرم أف يفرض على اؼبتلقي كاقع من نسج خيالو، كوباكؿ أف يونبو بأنو 
األفضل كاألقبع، كإف أعيت اؼبعرم اغبيلة، ازبذ من الفضيلة الغاية اعبليلة، فخاطب اؼبتلقي 

تغّب بتغّب الزمن كالقيم، كآخر سبلح ضبلو اؼبعرم من أجل التأثّب يف باؼبسلمات كالثوابت الٍب ال ت
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اؼبتلقي ىو أف ىباطبو دبا يشَبؾ فيو عامة البشر، كاؽبـر كالفناء الذم ال تستطيع النفس إنكار 
أما ديوانو سقط الزند فقد اعتـز  ،ذا عن ديوانو اللزكمياتى حقيقتو كال سبيل إال التسليم كاإلقتناع.

كما تدركها اؼبخيلة ال كما ىي موجودة يف العادل اؼبعيش، فالشعر الذم   فيو األشياء  أف يصور
كتبو أبو العبلء يف سقطو شعر زبيلي يقلب األعراؼ كالنظم، ال يعرؼ القوانْب كاؼبوازين، ال 
ىباطب األفئدة كالعقوؿ بل ىباطب اؼبشاعر كالعواطف. كمن أجل ذلك ازبذ أبو العبلء الرباعة 

ية منطلقان كي يؤثر بأفكاره الشعرية، فحمل العربية على أكثر من معُب، فبا أدل إذل قراءة اللغو 
أشعاره على أكجو ـبتلفة، يتلقفها اؼبتلقي فيفسرىا على حد ملكتو الفكرية كاؼبعرفية. كما رأينا أبو 

كركعة  العبلء كىو يصنع الصور الشعرية فآمنا ّٔا، كقد سحرتنا صباؿ ألفاظها كحسن صياغتها
تصويرىا، ككأف اؼبعرم وبسب قلمو ريشة رساـ فيتفاسل يف صناعة الصور الزئبقية اؼبوجودة يف عادل 
الواقع أك انعكاس ؼبا ىو يف عادل اؼبثل، فخلق لنا اؼبعرم يف سقطو فسيفساء منمقة دبداد الشعر 

زل كهتتز بسحر اإليقاع كركعة التصوير، كدل تلبث تلك الصور الٍب تأسر اؼبتلقي كسبلك ـبيلتو أف تَب 
كدندنة األجراس، فتمشي خبطى منتظمة على البحور اػبليلية، فيلمس اؼبتلقي التخييل يف تلك 

   الصور باليدين، بعد أف أصبح مسكوف اؽبواجس ؾبرب على التخييل ؼبا فيو من استلذاذ كإبداع.            

آف لو اآلف أف يناقش اغبساب، كقد يتبلد إذا كنا يف بداية النهاية قمنا بتشيع ىذا البحث،    
فهمو كال ينطلق لسانو، فما أصعب اعبوابات إذا أخطأؾ الثبات، فاذكركا موتكم خبّب.فلو 

  تكاشفتم ماتدافنتم، كلو تساكصل ماتطاكعتم، فبلبد من ىنَّةو تغفر كمن تقصّب وبتمل.    
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 قائىٛ املضادز ٔ املسادع :

 الكسءاُ العظٗي بسٔاٖٛ ٔزش .

 أ.املضادز :

أبو اغبسن اعبرجاشل، الوساطة بْب اؼبتنيب كخصومو، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم كعلي ؿبمد  -
 .(ب ط ت)البجاكم، 

هاج البلغاء كسراج األدباء، ، ربقيق د. ؿبمد اغببيب بن خوجة، أبو اغبسن حاـز القرطاجِب، من -
 .2008، 3، طالدار العربية للكتاب تونس 

 .1،1997أبو الطيب اؼبتنيب، الديواف ، ضبط د. عمر فاركؽ، دار األرقم بن األرقم، ط -

كت لبناف علي حسْب فاغور، دار الكتب العلمية، )ب ط(بّب رسالة الغفراف، أبو العبلء اؼبعرم،  -
2001. 

 1أبو العبلء اؼبعرم، سقط الزند، شرح أضبد مشس الدين، ، دار الكتب العلمية بّبكت، ط -
 .1990لبناف 

أبو العبلء اؼبعرم، لزـك ماال يلـز )اللزكميات(، ـ، دار بّبكت للطباعة كالنشر، )ب ط(  -
1961. 

، اؼبلل كالنحل، ربقيق أمْب علي مهنا كعلي حسن فاغور، دار اؼبعرفة أبو الفتح الشهرستاشل -
 بّبكت، )ب ط ت(، لبناف.

 .2007أبو سباـ، شرح الديواف، اػبطيب التربيزم، دار الكتاب العريب، )ب ط(،  -

أبو زيد القرشي، صبهرة أشعار العرب يف اعباىلية كاإلسبلـ، ربقيق علي ؿبمد البجاكم، دار  -
 ط ت( مصر.  النهضة)ب 
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 .، شرح علي فاغور، دار الكتب العلمية، بّبكت، )ب ط ت(، لبناف، الديوافأبو نواس -

أبو ىبلؿ العسكرم، الصناعتْب الكتابة كالشعر، ربقيق علي ؿبمد البجاكم كؿبمد أبو الفضل  -
 )ب ط ت(.إبراىيم، 

الرجِب، دار الكتب العلمية أضبد بن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، ربقيق عبد آّيد  -
 .1997بّبكت)ب ط(، 

، 1ر العريب بّبكت لبناف، طأضبد شوقي، الديواف،)الشوقيات(، تعليق د. وبي شامي،دار الفك -
1996. 

 .1953أرسطو طاليس، فن الشعر، ترصبة عبد الرضباف بدكم، مكتبة النهضة اؼبصرية،)ب ط( -

 .(ب ط ت)شرح حنا الفاخورم، دار اعبيل بّبكت ، البحَبم، الديواف ،  -
اغبسن ابن رشيق القّبكاشل، العمدة يف ؿباسن كآدابو كنقده، ربقيق ؿبمد ؿبي الدين عبد  -

 .1981، 5اغبميد، دار اعبيل، ط

بّبكت لبناف، ، 2شرح أضبد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، طبن الركمي، الديواف، ا -
2002. 

بن حجة اغبموم، شبرات األكراؽ يف ااضرات، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة ا -
 .1971، 1مصر، ط اغباكبي

 .2003، لبناف، 8ابن خلدكف، اؼبقدمة، دار الكتب العلمية بّبكت، ط  -

، نشر تصحيح الباركف ماؾ، كوكْب دبسبلف فيات األعياف كأنباء أىل الزماف،ك  ،ابن خلكافػػػػػػػػ 
 .1838ف ديدكة كشركائهما باريس، اإلخواشل فّبما

ابن قتيبة، الشعر كالشعراء،  صبع كضبط مفيد قميعة، ك أمْب الضناكم، دار الكتب العلمية،  -
 .2000، بّبكت لبناف، 1ط
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، لبناف، 2طرفة ابن العبد، الديواف، شرح مهدم ؿبمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط -
2002. 

القاىر اعبرجاشل، أسرار الببلغة يف علم البياف، ربقيق ؿبمد رضا، دار الكتب العلمية عبد  -
 .1988، 1بّبكت لبناف ، ط

عبد القاىر اعبرجاشل، دالئل اإلعجاز يف اؼبعاشل، ربقيق عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب  -
 .1،2001العلمية بّبكت لبناف ، ط

، الديواف، ربقيق اميل ب -  .1991، 1ديع يعقوب، دار الكتاب العريب، طعمر بن كلثـو

 .1999سوريا، 1عنَبة ابن شداد، الديواف، شرح عبد القادر ؿبمد مايو، دار القلم العريب، ط  -

 .1999،  1لبناف ، ط ، ضبط يسرل عبد الغِب،بّبكتقيس بن اؼبلوح، الديواف -

اؼبرزكقي، شرح ديواف اغبماسة، ت، أضبد أمْب، عبد السبلـ ىاركف، عبنة التأليف كالَبصبة _ 
 .1951كالنشر، 

   ب.املسادع :

 .2010، 1، ط لبناف أبو بكر العزاكم، اػبطاب كاغبجاج، مؤسسة الرحاب اغبديثة بّبكت -

، الدار العربية  الشعرم(ية حاـز يف تأصيل اػبطاب الطاىر بومزبر، أصوؿ الشعرية العربية)نظر  -
 .ـ2007، 1اعبزائر ، ط للعلـو منشورات االختبلؼ

ألفت كماؿ عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفبلسفة اؼبسلمْب)من الكندم حٌب ابن رشد(،  -
 .1984اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، )ب ط(، 

، 1إبراىيم أضبد الوقفي، اغبوار لغة القرءاف الكرصل كالسنة النبوية، ، دار الفكر العريب، ط  -
1993. 
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 ماذا تتياّل ٍرِ السسالـ٘؟...

تيطلل ٍرِ السسال٘ مً الصعس كأساس يف حتدٓد طسٓك٘ تأثريِ علٙ املتلكٕ ّمحلُ            
علٙ التشلٔه ّاإلذعاٌ، ّتتكل علٙ أبٕ العالٛ املعسٖ كينْذج لصاعس كتب أشعازِ 

، ّاملعسٖ ٍْ امللكب التخٔٔلّاألخسٚ إىل  اإلقيـاعبطسٓكتني خمتلفتني، أحدٍنا تَدف إىل 
بصاعس الفالسف٘ ّفٔلشْف الصعساٛ. أما الطسٓك٘ اليت اعتندٍا يف اإلقياع ٍْ أٌ خياطب الفكس 
بأمْز عكلٔ٘ ّميطكٔ٘ فال جيد املتلكٕ مياص إال أٌ ٓؤمً بَا كنا أىزهلا الصاعس بفلشفتُ 

جا بكدز ما ٓعسف الدُّجٙ، الصعسٓ٘ ّطاقتُ احلجاجٔ٘ ّميطكُ املػالط، أما التخٔٔل فَْ ال ٓعسف احِل
ا فُٔ مً مل ال ٓعسف العكل بكدز ما ٓعسف الػْل ّالعيكاٛ، فَْ شعس خياطب املصاعس ّالعْاطف

متع٘ تأثري ّزّع٘ تصْٓس ّمجال لفظ ّحشً صٔاغ٘، ٍْ الطاقات اإلحيأٜ٘، ّاملفجسات 
الصعسًٓ التصْٓسٓ٘، ّاإلىزحيات الصعسٓ٘. فالصعس عيد املعسٖ إقياع ّختٔٔل، فبأٖ 

 تكرباٌ؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخلٔال، التخٔٔل، احملاكاٗ، و، آَاإل العكل، الربٍاٌ، احلجاج، اإلقياع، امليطل،  الكلنات املفتاحٔ٘:
 التصْٓس.

 ...?De quoi s’agit-il dans cette lettre ػػ

   Cette lettre démarre de la poésie comme une base 

pour déterminer son efficacité sur le destinataire 

pour lui convaincre, notre mémoire se base sur le 

fameux poète: Ab iAlaalae Almaari comme un model des 

poèmes écrits de deux méthodes différentes, l’une de 

ces méthodes a pour but la conviction et l’autre le 

fantastique, ce poète est surnommé le poète des 

philosophes et le philosophe des poètes.             

                                                 

   En ce qui concerne la méthode qui l’a utilisée 

dans la conviction c’est qu’il s’adresse à l’esprit 

en utilisant des outils mentaux et logiques, dont le 

récepteur n’a que les croire, comme le poète lui a 

expliqué en usant sa philosophie poétique et sa 

compétence argumentative et son logique trompant.    

                                                     

                      

   Concernant le fantastique, l’esprit n’existe pas, 

mais l’existence de la fiction est présente, ce 

dernier ne connait pas l’esprit, tout autant l’ogre 

et le vampire.                                      
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   Donc c’est un poème qui s’adresse directement aux 

sentiments avec l’efficacité qui possède et la bonne 

représentation avec la charmante prononciation et le 

savoir utiliser. 

   Le poème chez Al Maari une conviction et un 

fantastique, donc lequel croyez vous dans ces deux 

poèmes ? 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Les mots clés : l’argumentation-la conviction-la 

logique-la fiction-l’imagination-le fantastique-la 

représentation.                                      

                                                     

     



الملخص

تنطلق ھذه الرسالة من الشعر كأساس في تحدید طریقة تأثیره على المتلقي وحملھ على 
التسلیم واإلذعان، وتتكل على أبي العالء المعري كنموذج لشاعر كتب أشعاره بطریقتین 

، والمعري ھو الملقب بشاعر التخییلواألخرى إلى اإلقنـاعمختلفتین، أحدھما تھدف إلى 
أما الطریقة التي اعتمدھا في اإلقناع ھو أن یخاطب الفكر . الفالسفة وفیلسوف الشعراء

بأمور عقلیة ومنطقیة فال یجد المتلقي مناص إال أن یؤمن بھا كما أنزلھا الشاعر بفلسفتھ 
جا بقدر ما یعرف الشعریة وطاقتھ الحجاجیة ومنطقھ المغالط، أما التخییل فھو ال یعرف الِح

الدُّجى، ال یعرف العقل بقدر ما یعرف الغول والعنقاء، فھو شعر یخاطب المشاعر 
والعواطف لما فیھ من متعة تأثیر وروعة تصویر وجمال لفظ وحسن صیاغة، ھو الطاقات 

فالشعر عند المعري إقناع . اإلنزیحات الشعریةاإلیحائیة، والمفجرات التصویریة، و
الشعرین تكذبان؟وتخییل، فبأي
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