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حناول يف هذه ا8راسة Pستناد ٕاىل 

ا8ّرس احلجاY بغية  املعطيّات اليت قّدUا
الوقوف عىل جحاجيّة اخلطاب إالقناعي يف 
النّص الشعري عند ابن زيدون اdي يعّد 
واحدا من ٔاشهر الشعراء يف kرخي أالندلس؛ 

وقد اخرتt . بل يف kرخي أالدب العريب
قصيدته الضاديّة اليت يعاتب فهيا ابن عبدوس 
 لتكون ٔامنوذجا تطبيقيّا وازt نروم من خال|
استشفاف االٓليات البالغية احلجاجيّة اليت 
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Abstract: 
In this study we try to stand on 

The foundations that presented by 

the argumentation lesson in order 

to identify the persuadable 

argumentations in the poetic 

discourses of Ibn Zaydun, who is 

one of the most famous poets in 

the history of Andalusia and the 

arabic history.  We have chosen 

his poem which he warns Ibn 

Abdus in which, and we made it an 

applied model seeking  through it  

the discovery of the rhetorical 

mechanisms used in this unique 

poem. 
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        ::::مقّدمةمقّدمةمقّدمةمقّدمة
يدور ا8ّرس احلجاY يف ف� التقنيات إالجرائية للّغة وآلياهتا ومدار أالمر فيه استشفاف 
القمي واحلقائق وأالساليب املوّظفة توظيفا جحاجيا اليت يُستند ٕالهيا من ٔاجل ٕاقناع املتلقّي والتأثري فيه، 

يعّد يف هذا العرص آلية تندرج حتت ورمغ ٔاّن احلجاج . ويف آرائه، رغبة يف تغيري منطلقاته وتوّ�اته
عباءة ا8ّرس التداويل، ٕاّال ٔاّن kرخيه ضارب يف القدم، منداح يف ٔاقدم العصور، وغدا ٔاكرث املفاهمي 

  .شـيوعا وتداوال ؤابرزها عناية £لنصوص ا¡تلفة
وقد ٔاسهمت املناجه املعارصة بشلك كبري يف انتشار وذيوع صيت احلجاج؛ نظرا للمرونة  

برية اليت تقّ�ت هبا فاkٔحت | الفرصة ليك يتبّؤا ماكنة مرموقة يف ا8ّرس اللّغوي؛ حيث كرث الك 
احلديث اليوم عن دوره الناجع يف مقاربة خمتلف اخلطا£ت العلمية وإالنسانية والثقافية؛ ؤالّن الشعر 

حلجاجيّة مبختلف ٔابعادها؛ جنس ٔادّيب | مزيته اخلاصة يف مبناه ومعناه، فهو يعّد حقال خصبا للمقاربة ا
  .ملا حيفل به غالبا من آليات ٕاقناعيّة بالغيّة تريض هنم الباحث يف هذا احلقل املعريف املمتّزي 

IIII - - - -مفهوم احلجاجمفهوم احلجاجمفهوم احلجاجمفهوم احلجاج::::        
        : : : : مفهوم احلجاج لغة واصطالحامفهوم احلجاج لغة واصطالحامفهوم احلجاج لغة واصطالحامفهوم احلجاج لغة واصطالحا----1111
؛ Âd سوف حناول الوقوف عند ا8الالت ) ح ج ج(للحجاج معان خمتلفة تدور يف مادة : : : : لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ 

        .عىل ضوء هذه املادة يف املعامج املسـتجالة
يقال حاَجْجتُه ٔاجحّه جحاًجا وحماّجًة حّىت جحجته؛ « :منظورجاء يف معجم لسان العرب البن 

وهو رجل حمجاج ٔاي جدل والتحاّج التخامص ... واحلّجة الربهان...ٔاي غلبته £حلجج اليت ٔادليت هبا
    1.»عه احلّجة وجحّج حيّجه جحّا غلبه عىل ّجحتهومجع احلّجة جحج وجحاج وحاّجه حماَجَجًة وجحاجا tز 

فاحلجاج ٔان يغلب الشخص خصمه £حلّجة؛ ٕاذ جاء يف معجم العني للخليل بن ٔامحد 
. واحتججت عليه بكذا. والفعل حاججته حفججته. احلّجة وجه الظفر يف اخلصومة«: الفراهيدي ما نّصه
  2.»واحلجاج هو املصدر. ومجع احلّجج جحج
بيدي يف معجمه kج العروس ٕاذ ورد يف مادة وهذا ما ي Õاحلّج الغلبة «): ح ج ج(ؤكّده الز

حفّج آدم موىس؛ ٔاي غلبه £حلّجة ويف :"جحّج حيّجه جحّا ٕاذا غلبه عىل جحّهتن ويف احلديث: £حلّجة يقال
   3.»"جفعلت ٔاّجح خصمي؛ ٔاي ٔاغلبه £حلّجة: "حديث معاوية

يقال حاّجج . ّجح فالt غلبه £حلّجة«: ما نّصه) جحّ (وجاء يف املعجم الوسـيط يف مادة 
ا8ليل : احلّجة....جتادلوا: حتاّجوا...ٔاقام احلّجة: احتّج عليه...جاد|: حاّجه حماّجة وجحاجا...حفّجه

  4.»اdي يكرث اجلدل: احملجاج...والربهان
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وجود ٔادå ومن خالل ما سـبق يتّضح ٔان معىن بنية احلجاج مؤدية ملعىن الزناع واخلصام ب
  .وبراهني وجحج

، وتنبثق يف إالجنلزيية )Argumentation(يقابل مصطلح احلجاج يف املعجم الغريب لفظة 
: من هذا اجلذر اللّغوي مجموعة من Pشـتقاقات اليت تدور يف الف� نفسه، مثل

(Argumentative)  ،تعين جديل وخاليف)Argue ( ،جيادل يناقش، يتجادل ٔاو يتنازع مع
(Argument) تعين برهان ومناقشة وجحة وجدل، (Argumental) ،جديل(Argumentation) 

  5.جدل مناقشة ومناظرة
يشري اسـتخداUا ٕاىل وجود اختالف بني  (Argument)ٔاما يف إالجنلزيية احلديثة، فٕاّن لفظة 

داحضة طرفني وحماوå ٕاقناع االٓخر بو�ة نظرهن وذÂ بتقدمي احلجج والعلل اليت تكون مدمعة ٔاو 
  6.لفكرة ٔاو رٔاي ٔاو سلوك ما

        ::::مفهوم احلجاج اصطالحامفهوم احلجاج اصطالحامفهوم احلجاج اصطالحامفهوم احلجاج اصطالحا    - - - - بببب
يواجه الباحث يف احلجاج صعو£ت ّمجة، لكونه من املفاهمي امللتبسة، نظرا لتعّدد مظاهر 

اخلطابة، اخلطاب، القضاء، : احلجاج وتنّوعها، وتعّدد اسـتعامالت احلقل احلجاY وتباين مرجعياهتا
ٕاضافة ٕاىل خضوع احلجاج يف داللته ملا ميّزي ٔالفاظ اللغة الطبيعيّة من ليونة ...الفلسفة، املنطق، التعلمي

  7.تداولية، وكذÂ من تأويالت متجددة، وطواعية اسـتعاملية
وينبغي ٔان نشري ٕاىل ٔاّن مصطلح اِحلجاج ٔاجعمي النشأة انتقل ٕاىل اللّغة العربيّة عن طريق 

ذا املصطلح ونقù ٕاىل اللّغة العربيّة عبد هللا صوå؛ فقد الرتمجة، ومن الباحثني اdين اهمتّوا برتمجة ه
مفاضال ٕاüّه عىل مصطلح Pسـتدالل مقّدما  8£حلجاج، )Argumentation(ترمج املصطلح الفرنيس 

  ∗.جحجه وبراهينه اليت تسوّغ هذا Pختيار
امل املصطلح، القيام £سـتع: ؤاشار روبري يف قاموسه ٕاىل ٔاّن هذا املصطلح يعين يف الفرنسـية

مجموعة من احلجج اليت تسـهتدف حتقيق نتيجة واحدة، فن اسـتعامل احلجج ٔاو Pعرتاض هبا يف 
 9.مناقشة معّينة

فهو يمتّزي بكرثة  10وقد اختلف العلامء يف حتديد مفهوم واحض للحجاج، وذÂ لتعدد جماالته؛
ا يف أالدبيات الفلسفية واملنطقية ٕاذ جنده متواتر «احلقول املعرفية اليت تتناو| وختوض يف عبابه؛ 

  11.»والبالغية التقليدية، ويف ا8راسات القانونية واملقارtت اللّسانية والنفسانية، واخلطابيّة املعارصة
ولكن اسـتقراء ٔاغلب التعريفات اليت مّست احلجاج جيعلنا نتبّني ٔاّهنا تصّب يف بوتقة عامة 

تلكّم واملسـمتع وجمراها قضيّة ما؛ فاملتلكّم يستند ٕاىل مج� من بعّده عالقة ختاطبيّة ٔاساًسا حموراها امل 
احلجج والرباهني يعضد هبا منطقه، مبتغيا التأثري يف املتلقّي وتغيري تصوّراته وٕاقناعه بصّحة ما يبسطه 
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ّلك منطوق به موّجه ٕاىل «: داحضا املبسوط ٕاليه، وهذا ما عّرب عنه الباحث طه عبد الرمحن يف قو|
   12.»ٕالفهامه دعوى خمصوصة حيّق | Pعرتاض علهياالغري 

وجيمع كثري من الباحثني ٔاّن ٔاوحض  تعريف للحجاج هو التعريف اdي قّدمه طه عبد الرمحن 
وحّد احلجاج ٔانّه فعاليّة تداوليّة جدلية فهو «: يف ٔاصول احلوار وجتديد ال�م؛ حيث يقول"يف كتابه 

واج�عي، وهو ٔايضا جديل؛ ٔالّن هدفه ٕاقناعي قامئ بلوغه عىل الزتام تداويل؛ ٔالّن طابعه الفكري مقايم 
  13.»صور اسـتدالليّة ٔاوسع ؤاغىن من البنيات الهرمية الضّيقة

        ::::احلجاج والبالغةاحلجاج والبالغةاحلجاج والبالغةاحلجاج والبالغة
ٔاوىل علامء البالغة والتخاطب قدميا اه�م كبريا £حلجاج، فعمدوا ٕاىل تقسـمي وجوه ال�م 

 üّام اكنت طبقته ومناسـباته وتناسـبه مع متلقّيه ٔاUفٕاذا اكن موضوع ال�م عىل «اكن، و
فالواجب ٔان تقّسم طبقات ال�م ٕاىل طبقات الناس فيخاطب السويق خبطاب السوقة ...إالفهام

وال يتجاوز به عام يعرفه ٕاىل ما ال يعرفه فتذهب فائدة ال�م، وتعدم منفعة ...والبدوي ب�م البدو
  14.»اخلطاب

لامء البالغة العربيّة القدمية وّظفوا احلجاج يف مؤلفاهتم؛ ٕاذ شّلك بنية وهذا ما يؤّكد ٔاّن ع 
ٔاساسـية يف خطا£هتم؛ نظرا للطابع العقيل اdي شاع يف عرصمه، ولعل كثريين يف الوقت احلارض 
يظنون ٔاّن الهدف من البالغة العربّية هو الزخرفة والزتويق والتمنيق يف ال�م، ٕاال ٔان املتصفح ٔالّمه 

درها القدمية يكتشف ٔاّن الهدف مهنا هو إالقناع، فالغاية من البالغة العربية يه غاية جحاجية مصا
  15.£8رجة أالوىل

وٕان ٔاقّروا بأّن البالغيني – ∗∗ولكّن بعض الباحثني مثل الباحث التونيس ّمحادي ّمصود
ٕاّال ٔاّهنم يرون ٔاّن  - جّين القداىم تناولوا مسائل احلجاج يف مؤلفاهتم منذ عهد اجلاحظ ٕاىل حازم القرطا

هذا Pه�م ال يفي £لغرض وال حيقق شيئا مما تطمح ٕاليه البالغة اليوم من Pه�م مبسائل احلجاج 
بوصفها البالغة، وبوصفها الوجه أالّمه من وجوه ٕاجعاز القرآن الكرمي كام ذهب ٕاىل ذÂ الباحث عبد 

  16".من خالل خصائصه أالسلوبية احلجاج يف القرآن الكرمي"هللا صوå يف كتابه 
ويف العرص احلديث تأّسست البالغة اجلديدة ٔاو اخلطابة اجلديدة متدثّرة جبلباب احلجاج 

واللسانية البلجيكية ) Chaim perelman(مع رجل القانون التشـييك شايمي بريملان  1958منذ سـنة 
 -مصنّف يف احلجاج(تاهبام حيث ٔاصدرا ك  ؛)Lucie Olbrechts -Tyteca(لويس ٔاولربخيت تيتياكه

اdي ٔاعاد بّث روح احلجاج؛ ولكنه مل ينطلق من العدم؛ بل يعّد امتدادا للبالغة   )البالغة اجلديدة
فالبالغة اجلديدة تواصل بالغة ٔارسطو من «أالرسطية رمغ Pختالف معه يف كثري من النقاط؛ 

طريقة احلوار (يه القداىم فّن اجلدل ٕاّهنا حتتضن ما يسم . حيث تو�ها ٕاىل مجيع ٔانواع السامعني
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والنقاش عرب أالسـئ� وأالجوبة املهمتّة خاّصة £لوسائل الظنيّة، وهو ما حلù ٔارسطو يف كتابه الطوبيقا 
اdي يعرض التفكري اdي ومسه ٔارسطو £جلديل اdي ميّزيه عن التفكري التحلييل للمنطق 

  17.»الصوري
ٕاعادته  -ٕاذا ٔاردt ٔان نلخص ٔاعام| يف مج� واحدة–ريملان ٕاذن فإالجناز أالمه اdي قام به ب

الطابع الفلسفي للخطابة اdي حرمت منه عرب قرون عىل يد ٔافالطون اdي عّدها جمّرد سفسطة، 
ومبسامهة من ٔارسطو نفسه اdي ٔابعدها عن الفلسفة حني فصلها عن اجلدل، هبذا إالجناز ٔاصبح 

   18.ي الفكر إالنساين املعارصٔاكرب جمّدد - دون ٔادىن شك- بريملان 
وقد حاول الباحثان ٕاعادة صياغة مفهوم احلجاج عىل عكس املفهوم اdي اكن شائعا عند 
ٔارسطو، فبعدما ظّل جحاجه مرتبطا £خلطابة واجلدل ورصامة املنطق، ربط الباحثان احلجاج £حلوار 

ٔاجل حصول الوفاق بني  وحريّة العقل، Âd فاحلجاج عندهام معقولية وحرية، وهو حوار من
أالطراف املتحاورة ومن ٔاجل حصول التسلمي برٔاي آخر بعيدا عن Pعتباطية والالمعقول اdين 
يطبعان اخلطابة عادة وبعيدا عن إاللزام وPضطرار اdين يطبعان اجلدل، ومعىن ذÂ ٔاّن احلجاج 

  19.عكس العنف بلك مظاهره
جاج هو درس تقنيات احلجاج اليت من شأهنا وعىل هذا يرى هذان الباحثان ٔان موضوع احل

 Âٔان تؤدي £ٔالذهان ٕاىل التسلمي مبا يعرض لها من ٔاطروحات، ٔاو ٔان تزيد من درجة ذ
التسلمي؛فاخلطاب احلجاY عندهام خطاب واع يرتكز عىل منتجي اخلطاب ٔاساسا، وعىل مدى قدرته 

تلفة؛ ٕاذ ٕانّه حيمل الطابع اجلديل اdي عىل بناء نص جحاY من خالل توظيفه لالٓليات احلجاجيّة ا¡ 
يتجّسد يف الباث واملتلقي وفق تقنيات معيّنة حياول بواسطهتا لك مهنام ٕاقناع االٓخر وٕاحفامه حبجج 

  20 .منطقيّة وعقالنيّة
IIIIIIII - - - -االٓليات البالغية احلجاجيّة يف ضاديّة ابن زيدوناالٓليات البالغية احلجاجيّة يف ضاديّة ابن زيدوناالٓليات البالغية احلجاجيّة يف ضاديّة ابن زيدوناالٓليات البالغية احلجاجيّة يف ضاديّة ابن زيدون::::        

        ::::التعريف £لشاعر واملدّونةالتعريف £لشاعر واملدّونةالتعريف £لشاعر واملدّونةالتعريف £لشاعر واملدّونة
و8 سـنة (هللا بن ٔامحد بن غالب ابن زيدون ا¡زويم أالندليس هو ٔابو الوليد ٔامحد بن عبد 

، فاكن )م� من ملوك الطوائف(وزير اكتب شاعر من ٔاهل قرطبة، انقطع ٕاىل ابن �ور  ،)ه394
واهتمه ابن �ور £مليل ٕاىل املعتضد بن عباد حفبسه، فاسـتعطفه . السفري بينه وبني أالندلس فأجعبوا به

   21.يبة فمل يعطف؛ فهربابن زيدون برسائل جع 
ه، جفعù من خواصه  جيالسه يف  441ّمث اتّصل £ملعتضد ابن عبّاد صاحب ٕ£شبيلية سـنة  

خلواته، ويركن ٕاىل ٕاشاراته واكن وزيره املبّجل، وصفوة ٔاحصابه، وذكر | شيئا كثريا من الرسائل 
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شعر ساحر البيان، متشّعب ومتألّق اكلبدر، و  ،وقد امتاز ابن زيدون بأدب واسع اكلبحر. والنظم
  22.أالفنان، و| ٔايضا حّظ وافر من النرث البديع

ه يف ٕاشبيلية، ودفن هبا kراك ديواt شعرüّ يف الغزل والر.ء  463توّيف ابن زيدون سـنة 
  .والوصف والشكوى والعتاب واملدحي وPعتذار

ٔاهل قرطبة، واكنت  وقد ٔاحّب الشاعر  وّالدة بنت املسـتكفي اخلليفة أالموي اdي خلعه
وّالدة واحدة من ٔامجل نساء قرطبة فضال عىل ٔاّهنا شاعرة جميدة جعلت جملسها ملتقى للشعراء ؤاهل 

واكن الوزير ٔابو عامر بن عبدوس ينافس ابن زيدون عىل حّهبا  وقد اغتمن جفوة حدثت بني . أالدب
فكتب ٕاليه هذه القصيدة الضاديّة الفح�  23.احلبيبني ليتوّدد ٕالهيا؛ مما جعل الغرية تدّب يف نفس الشاعر

  .اليت تتألّق جامال وٕابداعا يعاتبه فهيا
        ::::آليات جحاجية من عآليات جحاجية من عآليات جحاجية من عآليات جحاجية من عململململ املعا املعا املعا املعاينينينين----1111
        ::::إالجياز وإالطنابإالجياز وإالطنابإالجياز وإالطنابإالجياز وإالطناب- - - - أ أ أ أ 

ٕاّن جنوح ابن زيدون ٕاىل ٔاسلوب إالطناب يف ضاديته طغى عىل ٔاسلوب إالجياز، مفشاعر 
تنساب بلك معاين إالنذار والعتاب؛ داعيا  الغضب اdي اعرتته، جعلته يكتهبا لصاحبه مشحونة سائ�

ٕاüه ٕاىل تذكّر ٔاüم أالنس وحالوة الصحبة، كام حّذره من مغبّة مواص� طريق الغّي يف منافسـته عىل 
حّب والدة، غري ٔاّن هذا ال ينفي ٔانّه مل هيمت £ٕالجياز؛ فقد طّعم قصيدته ببعض النتف اليت زّودها 

  24:ث نلفيه يقولبأطايب صنوف المتثيل واحلمك؛ حي
تَذّل  تَذّل َوٕاّن الكَواِكَب ال تُسـْ تَذّل َوٕاّن الكَواِكَب ال تُسـْ تَذّل َوٕاّن الكَواِكَب ال تُسـْ ضضضْض ْ ْ ْ     الالالال    املَقَاِديرَ املَقَاِديرَ املَقَاِديرَ املَقَاِديرَ     َوٕانّ َوٕانّ َوٕانّ َوٕانّ ************    َوٕاّن الكَواِكَب ال تُسـْ         تُْعَرتَتُْعَرتَتُْعَرتَتُْعَرتَ

يمتّزي اللوغوس الزيدوين حبسن اختيار اللكامت وانتقاء العبارات، وال شّك ٔاّن القّوة اللفظيّة 
منذ بدايته فهاهو لهذا البيت الشعري اdي يمتّزي بكثافته ا8الليّة  متنح سلّمه احلجاY جتليّا واتّضاحا 

يرضب عىل وتر £توس املتلقي ليسـتجلبه ويسـمتيù؛ مفن ذا يسـتذّل الكواكب ويرمهيا £لهوان 
والنقصان، ومن ذا يطاول عنان السامء لميسك بأمشا�ا، وهو الهني الضعيف حسري البال، لكيُل 

سـتذالل، ّمث من ذا يزمع ٕاّن السامء عالية مسـتعلية رابئة بعنفواهنا عن مدارك Pحتقار وP. الطرف
  ٔانّه حائط ٔامص حيول دون املقادير، وقد جّالها القدير ِحبمك الوضع والتقدير؟  

  25:ويقول يف موضع آخر
هِ     ِمنِمنِمنِمن    َوَهل واِرُد الغَمرِ َوَهل واِرُد الغَمرِ َوَهل واِرُد الغَمرِ َوَهل واِرُد الغَمرِ  هِ ِعِدّ هِ ِعِدّ هِ ِعِدّ ضضضْض ْ ْ ْ ************    ِعِدّ >> الَربَ الَربَ الَربَ الَربَ         يُقاُس ِبِه ُمستَِشفيُقاُس ِبِه ُمستَِشفيُقاُس ِبِه ُمستَِشفيُقاُس ِبِه ُمستَِشف>>

يتجّىل يواصل الشاعر اسـتدرار £توس املتلقي £نتقاء لوغوس جّذاب عذب ا8الå، و 
إاليتوس الزيدوين املغرور الواثق اdي ال يرى سبيال للمقارنة بينه وبني خصمه يف هذا البيت اdي 
حيضن حتت جواحنه مثال رائعا يسـيل عذوبة وحفوå، فال خالف بني اثنني ٔاّن من حاز جلج املاء 
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هنال وعّال من  العذب الكثري ليكون | فيه خري مغتسل £رد ورشاب ال يقاس مبن يستشف ويُسقى
  .املاء القليل قطرات ال تروي مضأه وال تسّد جرَضه

  26:ويقول يف موضع آخر
ضضضْض ْ ْ ْ ************    ٕاذا الّشْمُس قابلَْهتَا ٔارمداً ٕاذا الّشْمُس قابلَْهتَا ٔارمداً ٕاذا الّشْمُس قابلَْهتَا ٔارمداً ٕاذا الّشْمُس قابلَْهتَا ٔارمداً      كككَك يف ٔاْن تُغََ يف ٔاْن تُغََ يف ٔاْن تُغََ يف ٔاْن تُغَ   فََحفََحفََحفََحظ>ظ>ظ>ظ> ُجُفوِن ُجُفوِن ُجُفوِن ُجُفوِن

هذا البيت اسـتكامل للبيت اdي يسـبقه، واملالحظ ٔان اللوغوس الزيدوين ال يفقد نضارته 
ة لفظيّة ترّصع هبا القصيدة، بل جحجا متدفّقة متسلس� وازنة؛ فالشمس وقّوته وهو ليس جمّرد زخرف

الساطعة يف كبد السامء ٕان قابلها البرص ٔاصابته ال�å، وجعز ٔان يطيل ٕالهيا املرء النظر، وما | دون 
هذا حال البرص السلمي اdي ٔاويت جوامع احلدج . سطوهتا ٕاّال ٔان يعود £لبرص خاسـئا وهو حسري

تحديق، فكيف حال العني اليت وّههنا الرمد، ؤاورAا معاين Pنتاكس والمكد؟ وحال صاحهبا وطول ال 
    .من حالها

هذه أالبيات الثالثة جاءت يف القصيدة متتابعة متآزفة، ويف ّلك بيت مهنا مثل مفرد يفري 
يف معىن يكمتل، فرü عند ٔاويل أاللباب والهنـى، فكيف وقد مجعها الشاعر ورصفها لُتجمع ت� أالمثال 

فاكن التصالها مع بعضها بعض نعم املعىن اجلامع اdي تتجىل فيه ٔاحىل معاين الشاعرية الفح� اليت يمتتّع 
  .هبا ابن زيدون، ؤارسلها سهام صاردًا يبكت ابن عبدوس وميحق ٔاطامعه وجرٔاته

ملعىن ٔاما إالطناب يف ا8ّرس احلجاY فليس جمّرد حشو ورّص؛ بل | دور يف توضيح ا
وتوكيده؛ مما يسهم يف تطعمي جحاجيّة اللوغوس، وٕاذا اكن إالجياز يراعي حاå الكرب والشّدة، 
فإالطناب يرضب عىل وتر الراحة وPنبساط؛ والشاعر يف رح� اسـ�å املتلقي يلزمه مراعاة 

واملسـتقر ٔاين جيد | املسـتودع " هزبر الرشى"خماطبه حسب ما يقتضيه املقام، وقد عرف " ٕايتوس"
  27:يف فضاءات هذه القصيدة الفح�؛ ٕاذ نلفيه يقول

،،،، ٍٍ ّ ُمْجٍرٍ ّ ُمْجرُ ّ ُمْجرُ ٍٍ        ٔاَرٔاَرٔاَرٔاَرىىىى    لكلكلكُلكّ ُمْجرُ ضضضْض ْ ْ ْ     ************    ٔاَ£ عَاِمرٔاَ£ عَاِمرٔاَ£ عَاِمرٔاَ£ عَاِمٍرٍ ٍٍ َركَ َركَ َركَ َركَ ّ ٕاذا يف َخالٍءٍ ّ ٕاذا يف َخالءَ ّ ٕاذا يف َخالءَ ُيُرسرسرسَرسّ ٕاذا يف َخالءَ ُي ُي         ي
ِعيُذكَ ِعيُذكَ ِعيُذكَ ِعيُذكَ  EE EEانْقَبضضضْض ْ ْ ْ ************        ِمْزنَعي ِمْزنَعي ِمْزنَعي ِمْزنَعي     ٔاْن تََرٔاْن تََرٔاْن تََرٔاْن تََرىىىى    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اااا ،üَانْقَبٕاذا َوتَِري، ِ£ملَنَا ،üَانْقَبٕاذا َوتَِري، ِ£ملَنَا ،üَانْقَبٕاذا َوتَِري، ِ£ملَنَا ،üَٕاذا َوتَِري، ِ£ملَنَا        

ِي َحرَ ************    فٕافٕافٕافٕاينينينّين ٔالُني ملْن الَن يل ّ ٔالُني ملْن الَن يل ّ ٔالُني ملْن الَن يل ّ ٔالُني ملْن الَن يل  ِي َحرَ ْ ِي َحرَ ْ         ضضضْض ْ ْ ْ َؤاتُْرُك َمْن َراَم قََؤاتُْرُك َمْن َراَم قََؤاتُْرُك َمْن َراَم قََؤاتُْرُك َمْن َراَم قَرسرسرسْرسِي َحرَ ْ
ٍٍ        ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     وَوَوََومكمكمكمكْ َحّرَك الُعْجبُ ْ َحّرَك الُعْجبُ ْ َحّرَك الُعْجبُ ْ َحّرَك الُعْجبُ    فغادْرتُُه، ما ِبِه مْن حبفغادْرتُُه، ما ِبِه مْن حبفغادْرتُُه، ما ِبِه مْن حبفغادْرتُُه، ما ِبِه مْن حبضضضْض ْ ْ ْ     ************    َحائِنَحائِنَحائِنَحائٍِنٍ

يف هذه أالبيات يربط الشاعر بني السبب والنتيجة، ويقّدم نصاحئ ملنافسه يف طلب وّد   
، ويرضب | ٔامث� وازنة؛ حيث يقول | ٕاّن الفرس حيوزه الرسور، ويعمره احلبور "والدة"معشوقته 

ولكنه ٕاذا ابتيل مبنافس رشس انقلب   الفالة وحيدا يركض وجيري ويسابق نفسه؛ٕاذا وجد نفسه يف
 .الهرم ٔان يصاول الفرس الفحل حبوره حرسة وزهوه انتاكسة، وههيات للفرس
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وحيّذر ابن عبدوس من مغبّة Pسـمترار يف الغي وطلب وّد والدة؛ فذÂ مطلب عزيز يفرت 
| سهمه املثلك مّرضجا £حلتف القايض اdي ليس | عنه فيه أالسد عن tبه، ويعيذه من ٔان خيرج 

  .من Uرب وال حميص
ويشري ابن زيدون ٕاىل دماثة ٔاخالقه وكرم شـميه، فهو لّني طيّب موّطأ الكنف ملن يبدي | 
اللني ويعامù £حلسـىن، لكنّه ٔاسد مفرتض ووحش اكرس ملن يريد قرسه، ويضمر | العداوة ويقف 

  .نيضّده يف صفوف الاكحش
ويذّكره بأّن احلائن أالمحق ٕاذا ما وجد يف نفسه جعبا ظّن فهيا اسـتحقاق ذÂ العجب، مث 
موجباته، خفاض يف خماضات ليس هو ٔاهال لها، ومك من رجل ٔامحق اقرتب من حياض ابن زيدون، 

  .فاكن مصريه الهلكة والتبار
ٕاليه، وتتوعّده £ملصري ويف ّلك هذا جحج مبسوطة ٕاىل ابن عبدوس حتّذره من خطورة ما عزم 

  .الّيسء اdي سـيحيق به ٕان مل يكّف ّمعا عزم عليه
  28:ويقول يف موضع آخر

ٍٍ عََرثًة فَِاسـتَِقل    عََرثًة فَِاسـتَِقل    عََرثًة فَِاسـتَِقل    عََرثًة فَِاسـتَِقل    £ عاِمر£ عاِمر£ عاِمر£ عاِمٍرٍ LL LLضضضض************        اااا t ما ِانتَقَ t ما ِانتَقَِلُتِربَم ِمن ُوّدِ t ما ِانتَقَِلُتِربَم ِمن ُوّدِ t ما ِانتَقَِلُتِربَم ِمن ُوّدِ     ِلُتِربَم ِمن ُوّدِ
ً ِ£ِحلجاجِ  Õِحلجاجِ َوال تَعتَِصم َض�£ِ ً Õِحلجاجِ َوال تَعتَِصم َض�£ِ ً Õِحلجاجِ َوال تَعتَِصم َض�£ِ ً Õُدِح ُدِح ُدِح ُدِحضضضض************    َوال تَعتَِصم َض� ٍٍ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجٍٍ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجَوسـَ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجَوسـَ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجَوسـَ     َوسـَ

ّال ِانتََحتّال ِانتََحتّال ِانتََحتّال ِانتََحتكككَك ُجيوَ ُجيوَ ُجيوَ ُجيوشششُش ُ ُ ُ 
MM MM
    ُمناِجَزًة يف قَضيُمناِجَزًة يف قَضيُمناِجَزًة يف قَضيُمناِجَزًة يف قَضيضٍضٍضٍٍض َوقَ َوقَ َوقَ َوقَضضضّض ّ ّ ّ ************    الِعتاِب الِعتاِب الِعتاِب الِعتاِب     َواَواَواَوا
        ٍٍ نِذر َخليَ�َ ِمن ماِهرنِذر َخليَ�َ ِمن ماِهرنِذر َخليَ�َ ِمن ماِهرنِذر َخليَ�َ ِمن ماِهٍرٍ LL LLذا ما َعَرذا ما َعَرذا ما َعَرذا ما َعَرضضضض************        َواَواَواَوا

MM MM
    ِبِطّبِ اجلُنوِن اِبِطّبِ اجلُنوِن اِبِطّبِ اجلُنوِن اِبِطّبِ اجلُنوِن ا

ٍٍ َعسا  َعسا  َعسا  َعسا  ٌٌ ِببَطِّ ُخراج ِببَطِّ ُخراج ِببَطِّ ُخراج ِببَطِّ ُخراجٍٍ ضضضض****************        َكفيلَكفيلَكفيلَكفيٌلٌ ٍٍ نَبَ نَبَ نَبَ نَبَ ٌٌ عَىل َشّقِ ِعرق عَىل َشّقِ ِعرق عَىل َشّقِ ِعرق عَىل َشّقِ ِعرٍقٍ     َجريءَجريءَجريءَجريءٌٌ
ينتقل الشاعر من رضب أالمث� يف أالبيات السابقة ٕاىل أالمر  املشوب £لتحذير والوعيد 

dقوّي؛ حيث تشـتعل رشارة ا Yي " إاليتوس"ي ال شّك يف ٔانّه ٔاسلوب جحاdالزيدوين املرعب ا
تدّرج من سّمل تقدمي أالمثال من ٔاجل االتّعاظ هبا ٕاىل التحذير والوعيد؛ ٕاذ tدى خصمه، وحرف 

ودة ٕاىل جادة داعيا ٕاüّه ٕاىل مراجعة النفس والتوبة عن اdنب، والع" ü ٔا£ عامر"النداء حمذوف تقديره 
  .الصواب، وٕابرام ما انتقض من حبل الّصحبة املفتول، وٕاعادة غرس زهور املوّدة يف تربة أاللفة

وحيّذره من مغبّة Pعتصام £حلجاج، ومقارعة القول £لقول هبتاt وزورا؛ فابن زيدون هو 
ك وعُذيقه املرجÕب، ولن تقوم البن عبدوس ٔامامه قا Õمئة، فمك من جحاج بليغ ُجذيْل اِحلجاج املُحك

  .ومقارعة Qميّة دحضها ورّدها عىل صاحهبا
فٕان مل يرتد ٔابو عامر عن جهومه الظامل، وعن تعّديه عىل امحلى اكحلائن، فسوف تنتحيه 

  .جيوش العتاب املناجزة، بكبريها وصغريها
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ني ٕاذا ما عرضوا | كام ٔاّن ابن زيدون يبّني ٔانّه هو البصري بأدوية املرىض اخلبري مبعاجلة ا�ان
  .ووقفوا يف صفّه

وابن زيدون هو اجلريء اجلسور اdي حيسن ٔان خيرج ما اسـتعىص من ا8مل اليت يصعب  
معاجلهتا واستئصالها، 8يه اجلرٔاة الكبرية، وهو الفارس الشجاع والشاعر الفحل، والطبيب البارع يف 

  .شّق العرض النابض وٕاساå ا8م اdي يرسي يف العروق
د ٔاّن الشاعر بدٔا هذه أالبيات £لنداء اللّني اللّطيف وتذكري اخلصم باüٔم أاللفة وا8عوة، مث جن

انتقل ٕاىل التحذير من مغبّة Pسـمترار بنقض حبل الصداقة، مدّعام ذÂ £حلجج والرباهني معاتبا 
  .حمّذرا
  ::::التقدمي والتأخريالتقدمي والتأخريالتقدمي والتأخريالتقدمي والتأخري- - - - بببب

بات الرتكيبيّة والتغيريات السـياقية اليت لقد حوت القصيدة الضادية قدرا ال بأس به من التالع 
ال مفّر مهنا، واليت وٕان اكن الهدف أالساس من وراهئا هو حتقيق Pسـتواء العرويض؛ من ٔاجل 
اسـتتباب القوايف واحلفاظ عىل رونق القصيدة وموسـيقاها، ٕاّال ٔاّن هذا ال ينفي ٔاّهنا قد مسحت 

شعرية جعلهتا تتقاطر يف جزاå معانهيا وتنساب يف  القصيدة مبسحة بالغيّة، وصبغهتا بصبغة جامليّة
  .حسر دالالهتا

الشعري ال غىن | عن املسحة البيانيّة امجلالية، وال مندوحة | " اللوغوس"وال ريب يف ٔاّن 
السـ�å املتلقي، " الباتوس"عن اجلرس املوسـيقي اجلّذاب، بل ٕان الشاعر ٔاقدر عىل الرضب عىل وتر 

الفعاå، " الروابط احلجاجية"سن ٔان يرتّب جحجه ويسلسلها، ويربط بيهنا من خالل فالشاعر املبدع حي 
احلجاY يكون ٔابلغ ؤابدع مىت ما احتوى تالعبات تركيبيّة تسهم يف " أالسلوب"وال ريب يف ٔاّن 

  .حشن نّصه بطاقة جحاجيّة مرّصعة بقمي برهانيّة ٕاقناعيّة
  29    :ومن ذÂ قو|

ضضضض************    ِسًال ِسًال ِسًال ِسًال َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسرتَ َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسرتَ َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسرتَ َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسرتَ  لَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَ MM MM
    اااا

، ويه جحّة "يد البغي"بتأخري املفعول به " ٕاليه"قّدم الشاعر يف جعز هذا البيت شـبه امجل� 
مبنية عىل ٔاساس واقع الصحبة اليت اخنرمت، فصارت عداء؛ حيث يلوم صاحبه عىل اسـمتراره يف بغيه 

ه، والتطلّع ٕاىل ما ليس | به، واdي ليس هو | بأهل، وظلمه، واسـمترائه لبسط يد اجلراءة علي
  .خمدوعا بربضة أالسد اdي ٔاحضى هزبرا رشسا ٔايقظه من اسرتاحته اسـتفزاز الفريسة |

  30:وقو|
ن تَرن تَرن تَرن تَرىىىى ِمَزنعي  ِمَزنعي  ِمَزنعي  ِمَزنعي  LL LLعيُذَك ِمن اعيُذَك ِمن اعيُذَك ِمن اعيُذَك ِمن ا EE EEضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا ذا َوتَري ِ£ملَناü انقَبَذا َوتَري ِ£ملَناü انقَبَذا َوتَري ِ£ملَناü انقَبَذا َوتَري ِ£ملَناü انقَبَ MM MM

    اااا
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ض : "قديروقد وقع تقدمي مج� جواب الرشط وتأخري مج� الرشط والت ذا َوتَري ِ£ملَناü انقَبَ M
ا

ن تَرى ِمَزنعي Lعيُذَك ِمن ا Eابن زيدون هو نتيجة جلراءة ابن عبدوس " مزنع"، وال ريب يف ٔاّن ظهور "ا
  .اdي بسط يد البغي، فاكنت سببا لثورة أالسد الرابض

  31    :وقو| 
ضَطِلع tِهضًا ضَطِلع tِهضًا ضَطِلع tِهضًا ضَطِلع tِهضًا  LL LLلَم الَم الَم الَم ا LL LLِبن يل اِبن يل اِبن يل اِبن يل ا LL LLعباِء ِبّرَِك يف َمن َهنَ عباِء ِبّرَِك يف َمن َهنَ عباِء ِبّرَِك يف َمن َهنَ عباِء ِبّرَِك يف َمن َهنَ ************        اااا LL LLضضضْض ْ ْ ْ ِباِباِباِبا    

وقد حتقّق  ."يف من هنض"وتأخري مج� " بأعباء بّرك"يف هذا البيت وقع تقدمي شـبه امجل� 
" £توس"وحياول الشاعر اسـتدرار . هبذا التقدمي والتأخري Pسـمتراريّة إاليقاعيّة طلبا للقافية للضاديّة

ٕاىل تذكّر ما " ٔابن"ل أالمر خصمه اdي ٔادار | ظهره؛ حيث يقمي عليه احلّجة داعيّا ٕاüّه عن طريق فع
اكن | عليه من فضل عليه وسابقة يد، فهو من ٔابّر النّاس ؤاوصلهم به، ومل يقطع قط يد إالحسان 

 .  ٕاليه، فكيف جيازيه هذا اجلزاء ويصبح | نّدا
  32:وقو|

َديب نَفَحًة َديب نَفَحًة َديب نَفَحًة َديب نَفَحًة  LL LLلَم تَنَش ِمن الَم تَنَش ِمن الَم تَنَش ِمن الَم تَنَش ِمن ا LL LLَحِسبَت ِهبا اِملسَحِسبَت ِهبا اِملسَحِسبَت ِهبا اِملسَحِسبَت ِهبا اِملسكككَك طيبًا يَُفَ طيبًا يَُفَ طيبًا يَُفَ طيبًا يَُفضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا    
 َ َ َلَم تَكككُك ِمن شـُ ِمن شـُ ِمن شـُ ِمن شـميميميميَ َ  َلَم ت َلَم ت لَم ت LL LLاااا üًيت غاِد üًيت غاِد üًيت غاِد üًضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُرضضضْض ْ ْ ْ ************    يت غاِد ٍٍ ىل تَُرعىل تَُرعىل تَُرعىل تَُرعٍٍ

MM MM
    اااا

ٔامل تنش من ٔاديب : يف هذين البيتني وقع تقدمي شـبه امجل� يف ثالثة مواضع؛ أالول يف قو|
وقد استند الشاعر . ٔامل تك من شـمييت غادü: حسبت هبا املسك طيبا يفض، ويف قو|: نفحًة، وقو|
سـتار ّمعا t| خصمه من حظوة عنده وما اكن | من اdي يكشف به ال " Pسـتفهام"ٕاىل ٔاسلوب 

فضل عليه، وكيف قابù £لعداء واحلسد، ليسـتدرجه ٕاىل Pعرتاف وإالقرار، فتكون ه عليه احلّجة 
  .البالغة

   33:ووقع تقدمي شـبه امجل� ٔايضا يف قو|
    ٌٌ وٌرٌ ورُ ورُ ٍٍ    رسرسرسُرسورُ ٍٍ َمَض َمَض َمَض َمَضضضضْض ْ ْ ْ ************    َوال عاَدَوال عاَدَوال عاَدَوال عاَدينينينين ِمن َوفاء ِمن َوفاء ِمن َوفاء ِمن َوفاٍءٍ         َوال tلَين ِلَجفاءَوال tلَين ِلَجفاءَوال tلَين ِلَجفاءَوال tلَين ِلَجفاٍءٍ
؛ حيث ينفي ٔان يصيبه "ال"يت اسـتخدم الشاعر عامل النفي عن طريق أالداة ويف هذا الب 

الرسور من وفاء خصمه، وينكر ٔان ميّسه املضض من جفائه لوال ذP Âختصاص اdي حيظى به 
  .عنده، واdي يشده عقد الصحبة، لكنه يوشك ٔان ينفرط

   34:ٔاّما يف قو|
ئئئئِب ِب ِب ِب  Õَمعَدَت ِلِشعري َولَم تَتÕَمعَدَت ِلِشعري َولَم تَتÕَمعَدَت ِلِشعري َولَم تَتÕَجوَهَرُه ِ£لَعَرَجوَهَرُه ِ£لَعَرَجوَهَرُه ِ£لَعَرَجوَهَرُه ِ£لَعَرضضضْض ْ ْ ْ     تُعاِرتُعاِرتُعاِرتُعاِرضضضُض ُ ُ ُ ************    َمعَدَت ِلِشعري َولَم تَت    

معدت لشعري تعارض جوهره : ، وتقدير ال�م"مل تتئب: "فقد وقع تقدمي امجل� الفعليّة
؛ ٕاذ يعمد ٕاىل توجيه احملاَجج ٕاىل "مل"ويسـتخدم الشاعر يف هذا البيت عامل النفي . £لعرض ومل تتئب
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ويبّني | ٔاّن شعره هو أالصل وما . ما يريده حىت يعرتف خبطئه، وينكر عليه صنيعه، ويلومه ويعاتبه
  .قابù به ليس ٕاّال عرضا زائال ال يقوم |

  35:يف قو|" من عهد وّالدة"كام وقع تقدمي شـبه امجل� 
    ٍٍ َك ِمن َعهِد َوّالَدٍةٍ Õَك ِمن َعهِد َوّالَدةَوغَر Õَك ِمن َعهِد َوّالَدةَوغَر Õَك ِمن َعهِد َوّالَدةَوغَر Õَوَم َوَم َوَم َوَمضضضْض ْ ْ ْ ************    َوغَر ٌٌ ٌٌ تَراء تَراء تَراء تَراءىىىى َوبَرق َوبَرق َوبَرق َوبَرٌقٌ اٌبٌ ابَ ابَ     رسرسرسَرسابَ

بن عبدوس، زائف توّمهه ا" يقني"اdي يشري به ٕاىل " تراءى"يسـتخدم الشاعر هنا الفعل 
  .مفا اكن يراه جحّة | صار جحّة عليه. مفا حسـبه £رقة لوصال مزعوم مع وّالدة هو حمض رساب زائف

  36:يف قو|" £حلجاج"وتأخري شـبه امجل� " ضّ� "ووقع تقدمي احلال 
ً ِ£ِحلجاجِ  Õِحلجاجِ َوال تَعتَِصم ِض�£ِ ً Õِحلجاجِ َوال تَعتَِصم ِض�£ِ ً Õِحلجاجِ َوال تَعتَِصم ِض�£ِ ً Õُدِح ُدِح ُدِح ُدِحضضضْض ْ ْ ْ ************    َوال تَعتَِصم ِض� ٍٍ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجٍٍ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجَوسـَ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجَوسـَ ّميِ فَُربÕ ِاحِتجاجَوسـَ     َوسـَ

8حض احلجاج اdي اعتصم " ال"م عامل النفي عن طريق أالداة يعود الشاعر ٕاىل اسـتخدا
به خصمه؛ حيث ٕانّه جحاج ضال £هت مؤّسس عىل ومه معيت به بصرية ابن عبدوس؛ فانتحته 

  .جيوش العتاب، وجيوش أالعداء
        ::::آليات جحاجية من عآليات جحاجية من عآليات جحاجية من عآليات جحاجية من عململململ البيان البيان البيان البيان////2222
        ::::PسـتعارةPسـتعارةPسـتعارةPسـتعارة- - - - أ أ أ أ 

س احلجاY تكتيس Pسـتعارة ٔامهيّة لالسـتعارة وزن بياين ال يُضاىه وال يُطفّف، ويف ا8رّ 
زركشـهتا £لتصويرات البديعة حىت يرسلها جحجا  كبرية؛ ٕاذ ٕاّهنا تبّني قدرة احملاجج عىل تمنيق ٔاقوا| و

وعن طريقها يسـتطيع املتلكم ٔان يقّرب املعىن ٕاىل ذهن   دامغة تعضد كفّته، وتقف يف جانبه؛
  .فيسـمتيù ويقنعه بصدق قضيّته ا¡اطب، ويكسب تعاطفه

اليت ليست ّجمّرد زينة Qميّة وتوشـية قوليّة؛ بل " احلجاجيّة"وحنن هنا نتحّدث عن Pسـتعارة 
حتمل يف جوهرها طاقة جحاجيّة لتحقيق الفاعليّة إالقناعيّة اليت تزداد قّوهتا وفقا حلسن توظيفها وفق 

  .    اق اdي ترد فيهتراتبيّة السّمل احلجاY واستنادا ٕاىل السـي
وtلت القصيدة الضاديّة حّظا وافرا من Pسـتعارات اليت سعى من خاللها ٕاىل حتقيق ٕاقناع 

  37:املتلقي من خالل القول الفحل والتصوير امجليل، ومن ذÂ قو|
َذ َربَضضضض     َذ َرب َذ َرب ذ َرب MM MM

ثLثLثَرَت ِهَزبَر الَرشَرَت ِهَزبَر الَرشَرَت ِهَزبَر الَرشَرَت ِهَزبَر الَرشىىىى ا ا ا ا Lث Lذ َهدا فَاغتََمذ َهدا فَاغتََمذ َهدا فَاغتََمذ َهدا فَاغتََمضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا
MM MM
تَُه ا Õتَُه ا Õتَُه ا Õتَُه ا Õَونََونََونََونَهبهبهبهب        

ضضضْض ْ ْ ْ ************    َرتِسًال َرتِسًال َرتِسًال َرتِسًال َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَوما زِلَت تَبُسطُ ُمس لَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَ MM MM
    اااا

ليدّل به عىل " هزبر الرشى"يف البيت أالّول اسـتعارة ترصحييّة؛ حيث اسـتعار الشاعر لفظ 
الزيدوين قّوة وبياt، وما " اللوغوس'نفسه؛ وال ريب ٔاّن يف هذا البيت اسـتعارة جحاجيّة قويّة تزيد 

ا وردت يف الشطر أالّول يف البيت أالّول من القصيدة، وهزبر الرشى يزيد هذه Pسـتعارة قّوة هو ٔاهنّ 
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ويبّني ابن زيدون ٔانّه ٔاسد هصور وم� عزيز . هو ٔاسد الغابة، وهو ٔاشّد أالسود رضاوة وجشاعة وفتاك
  .حلمي ّمت Pعتداء عىل حامه، وا8نّو من حياضه، فانتفض من غفوته، وقام بعد ٔان اكن ربض ليسرتحي

وهو الظمل واجلور واحليف £ٕالنسان، " البغي"الثاين اسـتعارة مكنيّة، فقد شـبّه  ويف البيت
، وهذه اسـتعارة جحاجيّة ٔاخرى عضد "اليد"وحذف لفظ إالنسان ؤاشار ٕاليه بالزم من لوازمه، وهو 

ة هبا Pسـتعارة السابقة يف البيت أالّول، جاءت لتمتّم الفكرة وتسـبغ احلّجة، فمك للظمل من ٔايٍد £غي
تسطو عىل ما ليس لها، وتبخس احلقوق، وجترتئ عىل احلرüّت، وتضطهد النفوس، وتغرق يف 

  .الباطل
 38:ويف قو|

 ًüَيت غاِد ًüَيت غاِد ًüَيت غاِد ًüَلَم تَكككُك ِمن شـُ ِمن شـُ ِمن شـُ ِمن شـميميميميَيت غاِد َلَم ت َلَم ت لَم ت LL LLضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُرضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا ٍٍ ىل تَُرعىل تَُرعىل تَُرعىل تَُرعٍٍ
MM MM
    اااا

- " الفرض"؛ حيث شـبّه الشاعر "ضاحكهتا فرض: "جند يف هذا البيت اسـتعارة يف قو|
" الضحك"£لاكئن العاقل؛ فأشار ٕاليه بالزم من لوازمه ويه  -اليت يُستسقى مهنا ويه الثلمة يف الهنر

وال ريب يف ٔاّن لهذه Pسـتعارة جاملية بديعة، وجحاجيّة .قبة هيدف . عىل سبيل Pسـتعارة املكنيّة
من خاللها الشاعر ٕاىل الرضب عىل وتر £توس املتلقي؛ حيث يذّكر فيه ابن عبدوس جبموع النعم 

يت ٔافاضها عليه، فهو اكلرتع؛ ٔاي ماكن مسـيل املاء اdي يتشّعب ٕاىل فرض؛ مفاكرمه كثرية ومتساوقة ال
  .ال تنقطع عنه كام ال ينقطع ماء الرتع اجلاري ٕاىل الفرض، يك يُستسقى مهنا ويُنتفع هبا

   39:و قو|
ساليُب َهذا القَريساليُب َهذا القَريساليُب َهذا القَريساليُب َهذا القَريضضضِض ِ ِ ِ  LL LLضاقَت اضاقَت اضاقَت اضاقَت ا LL LLُه فَِانقََرضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا ُه فَِانقََرُ ُه فَِانقََرُ م قَد َعفا َرم قَد َعفا َرم قَد َعفا َرم قَد َعفا َرمسمسمسُمسُه فَِانقََرُ LL LLاااا    

عر–الشاعر القريض  شـبّه £الٓ.ر اليت تمنحي وتزول، ؤاشار ٕالهيا بالزم من  - وهو الّشِ
؛ ٔاي زال ٔاثره واندثر واسـتحال، ومتّزيت هذه Pسـتعارة بورودها يف مج� "عفا رمسه"لوازUا 

اسـتفهاميّة يوّرط هبا ابن زيدون خصمه وينكر عليه الطريق اdي سلكه؛ حيث يسـتغرب من غفلته 
ظنّه ٔاّن ٔاساليب القريض ضاقت واسـتعصت؛ وما اكن للقريض ٔان يسـتعيض عن ابن وسكرته، و 

زيدون، وليس | ٕاّال ٔان يطاوعه ويسري يف صفّه، فهو الشاعر الفحل املفلق اdي يطيّع أالساليب كيفام 
  .شاء، ويدجب القوايف يف ٔاّي ثوب شاء

  40:وقو|
ٍٍ عََرثًة فَِاسـتَِقل  عََرثًة فَِاسـتَِقل  عََرثًة فَِاسـتَِقل  عََرثًة فَِاسـتَِقل              £ عاِمر£ عاِمر£ عاِمر£ عاِمٍرٍ LL LLضضضْض ْ ْ ْ ِلُتِربَم مِ ِلُتِربَم مِ ِلُتِربَم مِ ِلُتِربَم مِ ************    اااا t ما ِانتَقَ t ما ِانتَقَن ُوّدِ t ما ِانتَقَن ُوّدِ t ما ِانتَقَن ُوّدِ     ن ُوّدِ

" احلبل"يف هذا البيت اسـتعارة مكنيّة؛ حيث شـبّه الشاعر الوّد £حلبل اdي يُفتل، حفذف 
ويف خضّم تدّرج السّمل احلجاY الزيدوين يف نسق ". إالبرام والنقض"ؤاشار ٕاليه بالزم من لوازمه 

ين اdي مداره احلنني ٕاىل ٔاüّم الود £هر يرّصعه بأسلوب النداء، فيزبغ نوع آخر من إاليتوس الزيدو
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وأاللفة، ومك اكن الوّد قوü مفتوال، ومك اكن أالنس، ومك اكنت املوّدة، ومك اكنت اجللسات ا8افئة، ومك 
اكن االتّفاق والوفاق؛ ولكن انقلب احلال ؤاصاب ابن عبدوس الَبلبال فعدا طوره، وجاوز قدره، 

ولكّن ا�ال لرٔاب الّصدع، ورتق الفتق . فانتقض حبل املوّدة وخامص وعاند، ؤاراد بصاحبه املّرضة،
والبن عبدوس جمال يضيق ٔاو يتّسع ٕان عاد ٕاىل رشده وترك غّيه، فيصلح احلال ويعود حبل . مفتوح

  . الوّد ٕاىل سائق فتù وقّوته
   41:و قو|

ّال ِانتََحتّال ِانتََحتّال ِانتََحتّال ِانتََحتكككَك ُجيوَ ُجيوَ ُجيوَ ُجيوشششُش الِعتاِب ُ الِعتاِب ُ الِعتاِب ُ الِعتاِب 
MM MM
    ُمناِجَزًة يف قَضيُمناِجَزًة يف قَضيُمناِجَزًة يف قَضيُمناِجَزًة يف قَضيضٍضٍضٍٍض َوقَ َوقَ َوقَ َوقَضضضْض ْ ْ ْ ************    َواَواَواَوا

: ا البيت اسـتعارة مجي� ماتعة بديعة رائعة تتقاطر رونقا، وتتدثّر بِد.ر احلجاج، قواUايف هذ
اجليوش "إالخطار وإالنذار فقد شـبّه الشاعر العتاب £لاكئن احلّي؛ حيث ٔاشار ٕاليه بالزم من لوازمه 

ال تعجزه الرباهني، الزيدوين القوّي املزبد املتوعّد اdي " إاليتوس"ويعود  ،".املناجزة يف قضيض وقّض 
وال تفحمه احلجج، فبعد ٔان دعا منافسه ٕاىل فتل حبل املوّدة  اdي انتقض، حّذره من مغبّة إالرصار 
عىل الباطل، ومطاوå عنان السامء، وٕاّال ٔاقبلت عليه جيوش العتاب بكبريها وصغريها، فتدامهه 

  .ى الهزمية واخلذالنوهتلكه، ومتحق سعيه، وتبطل مرامه، فيبوء £خلرسان وتصيبه محّ 
   42:ويف قو|

    ٌٌ نÕ يََد الَبِني َمشكوَرةنÕ يََد الَبِني َمشكوَرةنÕ يََد الَبِني َمشكوَرةنÕ يََد الَبِني َمشكوَرةٌٌ
MM MM
ٍٍ َرَح َرَح َرَح َرَحضضضْض ْ ْ ْ ************    َواَواَواَوا ماَط َوَومصماَط َوَومصماَط َوَومصماَط َوَومصٍٍ LL LLا ا ا ا ٍٍ     ِلعارِلعارِلعارِلعاٍرٍ

وهو اخلصومة –" البني"ترّصع صدر هذا البيت £سـتعارة مكنيّة شـبّه من خاللها الشاعر 
يف هذا ويسـتخدم الشاعر ". يد"£لاكئن احلي اdي حذفه ؤاشار ٕاليه بالزم من لوازمه  -والعداوة

اdي يقّرر به حقيقة مسلّمة وقضيّة صادقة، حيث " ٕانّ "البيت ٔاسلوب التوكيد عن طريق احلرف 
يبّني خلصمه ٔاّن جفاء وفراق احلبيب والصديق Uام عّز وغال مطلب ال بّد منه وال مناص من 

 ّåعتصام به ٕاذا ما اكنت نتيجة الوصال والقرب املذP .فأكرم ببعد مع عّزة، ؤاتعس ب ّåقرب منوط بذ .
وٕاّن هذا البني اdي سـيكون بني الشاعر وخصمه مشكور؛ ٔالنّه سـمييط عنه العار، ويغسل عنه 

  .ٔادران املهانة
        ::::التشبيهالتشبيهالتشبيهالتشبيه    - - - - بببب

التشبيه Uيع مطروق، وسيبل مسلوك عند مجهور الشعراء، فهو يف الشعر اكمللح يف 
بهياهتم £ختالف مراتهبم ومتكّهنم من الطعام، ال غىن وال حميد عنه، والشعراء يتفاوتون يف حسن تش 

  .  وال شّك يف ٔاّن التشبيه وسـي� جحاجيّة تسـهتدف املتلقي؛ لتسـتثريه وتسـمتيù. صنعة الشعر
ويسهم التشبيه يف ترسـيخ املعاين يف النفس، وجتلية املعاين، وٕابالغ املقاصد، وهو آلية جحاجيّة ال 

عقد نوعا من املقارنة بني املشـبّه واملشـبّه به، وهو يأخذ تطابق بني املسـتعار منه واملسـتعار |؛ بل ت
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بظاهر Pسـتدالل اdي يؤثّر يف املتلقّي، ويسهم يف تفخمي لوغوس املُحاجج اdي هيدف ٕاىل كسب 
  . التأييد والتعاطف مع قضّيته املبسوطة

  43:وقد وردت يف القصيدة الضادية مج� من التشبهيات االٓرسة نذكر مهنا قول الشاعر
َديب نَفَحًة َديب نَفَحًة َديب نَفَحًة َديب نَفَحًة  LL LLلَم تَنَش ِمن الَم تَنَش ِمن الَم تَنَش ِمن الَم تَنَش ِمن ا LL LLَحِسبَت ِهبا اِملسَحِسبَت ِهبا اِملسَحِسبَت ِهبا اِملسَحِسبَت ِهبا اِملسكككَك طيبًا يَُفَ طيبًا يَُفَ طيبًا يَُفَ طيبًا يَُفضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا    

والشاعر . يشـبّه الّشاعر يف هذا البيت جودة ٔادبه £ملسك اdي يفض؛ ٔاي يُفّت ويصبّ 
اdي هو ٔادّل عىل اليقني املسـتبني، " حسب"يف هذا البيت حياجج خصمه عن طريق فعل الشّك 

فيه احلسن مبىن ومعىن؛ فاملسك يف مادته tدر ومطلوب، ويف راحئته  وü | من تشبيه بديع حتقّق
وحياجج الشاعر خصمه، . زّيك ومرغوب، وأالدب يف مادته فّن مجيل، ويف ٕاحسانه املزيّة والرفعة

ويذّكره مبا قا| فيه من قول مجيل، ومبا حظي به عنده من ٔادب راٍق يف نفحات طّيبة ينداح عبريها يف 
  .ملسكاجلو ويعبق اك

  44:وقو|
 üًَيت غاِد üًَيت غاِد üًَيت غاِد üًَلَم تَكككُك ِمن شـُ ِمن شـُ ِمن شـُ ِمن شـميميميميَيت غاِد َلَم ت َلَم ت لَم ت LL LLضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُر ضاَحَكهتا فَُرضضضْض ْ ْ ْ ************    اااا ٍٍ ىل تَُرعىل تَُرعىل تَُرعىل تَُرعٍٍ

MM MM
    اااا

يف هذا البيت ذهب الشاعر ٕاىل تشبيه الشـمي £لرتع اليت لها فرض، فhّٔن اخلصال احملمودة 
وتنوّع هذه الشـمي من كرم وجندة وجشاعة . الكرمية يف ترصيفها ونفاذها تشـبه سـيالن املاء وجرüنه

ويف هذا البيت قّوة . معارشة تشـبه الفرض اليت يُستسقى مهنا ويُطلب البارد العذب عندهاوحسن 
؛ فالشاعر حياجج ابن )Pسـتعارة والتشبيه(جحاجيّة كثيفة الستنادها ٕاىل آليتني جحاجيتني بيانيتني 

   .عبدوس حبجاج حامس قامص، ويذّكره حبجم تلمك املنح والعطاü اجلزي� اليت ٔافاضها عليه
  45:وقو|

>> الَوفاَء ِهبا َوالُظنوُن  الَوفاَء ِهبا َوالُظنوُن  الَوفاَء ِهبا َوالُظنوُن  الَوفاَء ِهبا َوالُظنوُن      ::::فهيا تَقوُل عَىل َمن فََرفهيا تَقوُل عَىل َمن فََرفهيا تَقوُل عَىل َمن فََرفهيا تَقوُل عَىل َمن فََرضضضْض ْ ْ ْ ************    تَُظنتَُظنتَُظنتَُظن>>
ضٍضٍضٍٍض     ىبىبىبىب عَىل قاِب عَىل قاِب عَىل قاِب عَىل قاِب َ املاُء يَأ َ املاُء يَأِ َ املاُء يَأِ     َويَمنَُع ُزبَدتَُه َمن َمَخَويَمنَُع ُزبَدتَُه َمن َمَخَويَمنَُع ُزبَدتَُه َمن َمَخَويَمنَُع ُزبَدتَُه َمن َمَخضضضْض ْ ْ ْ ************    يهيهيهِيهَ املاُء يَأِ

تتجّىل يف هذين البيتني شاعريّة ابن زيدون من خالل ٕاحاكمه لصنعة الشعر، ومتكنّه من 
جحاج ومعاتبة ونقض مفرتüت؛ ٕاّال ٔانّه مل يغفل ٔان يشحن قصيدته براعة التشبيه، فهو وٕان اكن يف مقام 

ويسـمتر احلجاج الزيدوين املّطرد يف سمل متسلسل من احلجج اليت . جبمل من الصور البيانية الرائعة
الزيدوين هو االٓخر يقوى ويربو مع ّلك جحّة، ويف " إاليتوس"ختدم القضيّة اليت يسعى ٕالهيا، كام ٔان 

هذين البيتني يشـبّه ما تراءى البن عبدوس من رساب الوّد، وما توّمهه £طال من  ّلك بيت، ففي
حبل الوصال £ملاء اdي ال يقبض، فٕاّن الشخص Uام حتاىم ما حتاىم ليك يقبضه لن يسـتطيع؛ ٔالنّه 

غيب كام ٔانّه ال يعزب عن أالفهام، وال ي . سينفلت من بني يديه وخيتار طبيعة اجلرüن اليت فُطر علهيا
عن أالذهان مبا تعرفه الطبيعة، وعهدته اخلليقة ٔاّن خمض املاء ال  ينتج زبدة وٕان اكنت اجلهود كبرية، 
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وما جحّة ابن عبدوس يف املنافسة بعد ما تبّدى | من رساب وظنّه ماء عذ£ ٕاال . واملساعي حثيثة
  .متّسك بباطل ومعاندة للحّق، واتّباع للومه، وتدثّر جبلباب الزور

  46:و|وق 
    ٍٍ نِذر َخليَ�َ ِمن ماِهرنِذر َخليَ�َ ِمن ماِهرنِذر َخليَ�َ ِمن ماِهرنِذر َخليَ�َ ِمن ماِهٍرٍ LL LLذا ما َعَرذا ما َعَرذا ما َعَرذا ما َعَرضضضض************    َواَواَواَوا

MM MM
    ِبِطّبِ اجلُنوِن اِبِطّبِ اجلُنوِن اِبِطّبِ اجلُنوِن اِبِطّبِ اجلُنوِن ا

ٍٍ َعسا  َعسا  َعسا  َعسا  ٌٌ ِببَطِّ ُخراج ِببَطِّ ُخراج ِببَطِّ ُخراج ِببَطِّ ُخراجٍٍ ضضضض************    َكفيلَكفيلَكفيلَكفيٌلٌ ٍٍ نََب نََب نََب نََب ٌٌ عَىل َشّقِ ِعرق عَىل َشّقِ ِعرق عَىل َشّقِ ِعرق عَىل َشّقِ ِعرٍقٍ     َجريءَجريءَجريءَجريءٌٌ
        َويُسِعطُ ِ£لَسّمِ ال ِ£حلَُضَويُسِعطُ ِ£لَسّمِ ال ِ£حلَُضَويُسِعطُ ِ£لَسّمِ ال ِ£حلَُضَويُسِعطُ ِ£لَسّمِ ال ِ£حلَُضضضضْض ْ ْ ْ ************يُباِدُر ِ£لَيكِّ قَبَل الَضامِد يُباِدُر ِ£لَيكِّ قَبَل الَضامِد يُباِدُر ِ£لَيكِّ قَبَل الَضامِد يُباِدُر ِ£لَيكِّ قَبَل الَضامِد 

الغرور الواثق من نفسه، فقد الزيدوين القوّي ٕاىل حّد " إاليتوس"يظهر يف هذه أالبيات 
بدٔاها £ٔالمر املّرضج بدماء التحذير والوعيد، اdي هو آخر مدارج السمل احلجاY، فبعد تشخيص 
أالخطاء، والتذكري حبجم اجلرم، جاء دور التحذير من املصري احملتوم؛ حيث شـبّه Uارته يف مقارعة 

فرتاءاهتم مبهارة الطبيب يف مداواة داء اخلصوم، ورّد زورمه وهبتاهنم، ومقارعة جحجهم، ودحض ا
اجلنون اdي يعرض فُيعجز ذوي أاللباب، فهو الكفيل ببطّ القروح اليابسة اليت تظهر فيشقّها Uام 

ويبّني خلصمه ٔان برصه £لطب ليس كبرص . غلظت واشـتّدت، وهو اجلريء عىل شّق العرق النابض
عصارة الصرب، بل يبادر £لّيك وجتريعه السّم الرعاف؛ ٔالّن  £يق أالطباء فهو ال يقّدم ا8واء الشايف، وال

املريض ها هنا ليس عليال يطلب العالج ليُشفى؛ بل مغرور معتّد بنفسه، وليس هناك عالج 
 .للمغرور خري من قيادته ٕاىل حتفه، وٕايراده املهاÂ حّىت يكون ٔامثوå لغريه، وعربة ملن يعترب

        ::::ععععآليات جحاجيّة من عآليات جحاجيّة من عآليات جحاجيّة من عآليات جحاجيّة من عململململ البدي البدي البدي البدي    ////3333
        ::::الطباقالطباقالطباقالطباق    - - - - أ أ أ أ 

نات البديعيّة وزن راحج، وهو كذÂ واحد من ٔامه االٓليات احلجاجيّة  للطباق يف مزيان احملسـّ
البديعيّة اليت ترّصعت هبا ضادية ابن زيدون، وهو يقوم عىل ٕاجياد عالقة ظاهرة ٔاو خفيّة بني معنيني 

ه يف ذÂ شأن االٓليات شأن–متضادين يف مج� واحدة مع وجود نوع من التناسب بيهنام، وهدفه 
هو اسـ�å املتلقي، والتأثري فيه، وٕاقناعه بصدق وجحيّة القضيّة املبسوطة،  -احلجاجية البالغيّة أالخرى

  .حىت يُكسب تأييده، وُخيطف وّده
والطباق يف القصائد اليت تدور يف ف� الوفاق قد يكرث ويّطرد، مفا £Â بقصيدة قواUا  

ومن املواضع اليت ورد فهيا هذا احملسن . يد من مغبّة الترسبل برس£ل الشقاقالهتديد والتحذير والوع 
  47:البديعي قول الشاعر

ضضضْض ْ ْ ْ ************َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَرتِسًال َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَرتِسًال َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَرتِسًال َوما زِلَت تَبُسطُ ُمسَرتِسًال  لَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَلَيِه يََد الَبغَي لَّما انقَبَ MM MM
    اااا

، وقد مجع الشاعر بني قضيّتني "تبسط، انقبض"يف هذا البيت طباق ٕاجياب بني لكميت 
واحد ليدّل عىل قّوة جحّته، حيث ٕانّه يبسط احلّجة ليبّني ٔاّن يده مقبوضة عن البغي متضاّدتني يف بيت 
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مبسوطة £لوّد، والوفاء، وإال£ء، والكرم، يف حني يوّهن جحّة خصمه ابن عبدوس  اdي ال تنفك يده 
  .مبسوطة £لبغي والظمل، مقبوضة عن املاكرم زائغة يف حبر العداء املتالطم

  48:وقو|
ِه َوَهل و َوَهل و َوَهل و َوَهل و  ِه اِرُد الغَمِر ِمن ِعّدِ ِه اِرُد الغَمِر ِمن ِعّدِ ِه اِرُد الغَمِر ِمن ِعّدِ ضضضْض ْ ْ ْ ********    اِرُد الغَمِر ِمن ِعّدِ >> الَربَ الَربَ الَربَ الَربَ     يُقاُس ِبِه ُمستَِشفيُقاُس ِبِه ُمستَِشفيُقاُس ِبِه ُمستَِشفيُقاُس ِبِه ُمستَِشف>>

، واسـتخدم "مستشف الربض"، و"وارد الغمر"جند يف هذا البيت طباق ٕاجياب بني قو|
الشاعر ٔاسلوب Pسـتفهام اdي يقّرر به سالمة منطقه، ورجاحة ّجحته، وينكر به ٔان يسـتوي هذا 

وهو -سان؛ حيث يبّني خلصمه ٔانّه ال مقارنة بيهنام، فهو وارد الغمر وذÂ، بل ٕاّهنام نقيضان £ئنان متشاك 
ويف هذا القول . بيl خصمه هو مستشف الربض؛ ٔاي املاء القليل اdي ال يروي الضمأ  -املاء الكثري

جحّة £لغة يُسـتدّل هبا عىل ٔاّن ابن عبدوس قد دخل معركة خارسة؛ فلن تقوم | قامئة ٔامام براعة ابن 
  . الشعر، ومتكنّه من tصية القول البليغ، وحتّمكه يف قوس احلّجة ا8امغةزيدون يف

  49:وقو|
حمَحمَحمََحمضضضُض ُمستَبِقيًا ُ ُمستَبِقيًا ُ ُمستَبِقيًا ُ ُمستَبِقيًا  LL LLن َمَحضضضْض ْ ْ ْ ************    تَشوُب َواتَشوُب َواتَشوُب َواتَشوُب َوا Õن َمَحَوَههياَت َمن شاَب ِمم Õن َمَحَوَههياَت َمن شاَب ِمم Õن َمَحَوَههياَت َمن شاَب ِمم Õَوَههياَت َمن شاَب ِمم        

ال تنفك جحجه ضاربة " ابن زيدون"يف اسـمتراريّة تدّرج السلميّة احلجاجيّة اليت ترّجح كفّة 
ٔاّول القصيدة حمافظة عىل قّوهتا؛ ٕاذ وّظف يف هذا البيت طباق ٕاجياب بني tكئة للجرح اdي فتقه يف 

، واملالحظ ٔاّن اللفظتني املتطابقتني تكّررk مّره بصيغة املايض "حمض" "شاب"،و "ٔاحمض" "تشوب"
ومّرة بصيغة املضارع؛ ٔالّن الشاعر يقّدم احلّجة خلصمه مبّينا | ٔانّه طاملا اكن ماحضا يقّدم | اخلالص 
اdي ال تشوبه شائبة وال تلّوثه لوثة؛ بيl اكن ابن عبدوس وال ينفك عن الرقود يف مراقد الضالل 

  .مذاهب الغّي وافتعال أالسـباب اليت تو8ّ اخلصام والقطيعة وٕاتباع
  50:وقو|

لتَِفت لتَِفت لتَِفت لتَِفت  LL LLو َمَرو َمَرو َمَرو َمَرضضضْض ْ ْ ْ ************    َولَوال اخِتصاُصَولَوال اخِتصاُصَولَوال اخِتصاُصَولَوال اخِتصاُصكككَك لَم اَ لَم اَ لَم اَ لَم ا LL LLا ا ا ا ٍٍ Õٍةٍ Õةِ Õةِ     ِلحالَيِلحالَيِلحالَيِلحالَيكككَك ِمن َ ِمن َ ِمن َ ِمن حصحصحصِحصÕةِ
؛ ويف صدره اسـتخدم الشاعر "مرض"و " حصة"اب بني يف جعز هذا البيت طباق ٕاجي

، فشحن هذا البيت بقّوة جحاجيّة "مل"وعضده حبرف النفي " لوال"ٔاسلوب الرشط عن طريق احلرف 
ٕاقناعيّة؛ حيث يبّني الشاعر البن عبدوس ما | عنده من حصبة، وموّدة، فهو من خاصة رفاقه، 

ذل واحلبور يف وقت حصته، وما اكن ليصيبه جشن وقت وصفوة ٔاحصابه، ولوال ذÂ ما اكن ليصيبه اجل
ولكّن هذا Pختصاص Uّدد مبا اجرتحه ابن عبدوس من ذنب، وابتغى من ورائه عدوا وظلام . حزنه

  .من طلب وصال والدة
  51:وقو|

    ٌٌ وٌرٌ ورُ ورُ ٍٍ    رسرسرسُرسورُ ٍٍ َمَض َمَض َمَض َمَضضضضْض ْ ْ ْ ************    َوال عاَدَوال عاَدَوال عاَدَوال عاَدينينينين ِمن َوفاء ِمن َوفاء ِمن َوفاء ِمن َوفاٍءٍ     َوال tلَين ِلَجفاءَوال tلَين ِلَجفاءَوال tلَين ِلَجفاءَوال tلَين ِلَجفاٍءٍ
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وّظفها الشاعر؛ ليثبت هبا " مضض"، "رسور"و " جفاء"، "وفاء"يف هذا البيت مقاب� بني 
جحّته السابقة ويزيدها جرعة من ترüق إالبداع، ويزيد املتلقي انهبارا مبا ٔاويت من ٕاملاع، وفوق القّوة 

يف  " ال"احلجاجيّة البالغية عن طريق املقاب� ترّصع البيت بأسلوب النفي ٔايضا عن طريق احلرف 
اللوغوس الزيدوين قّوة وبياt يف رح� اسـتدرار تأييد املتلقي واللعب عىل وتر موضعني؛ مما ٔاسـبغ عىل 

الباتوس، فلوال ذP Âختصاص اdي حظي به ابن عبدوس ما اكن ليمتّخض عن وفائه الرسور، وما 
وü لها من جحّة £هرة دامغة يثبهتا الواقع، فقد . اكن ليصيب ابن زيدون من جفائه مضض وال حرسة

نّاس مبا اكن بني الرجلني من قرب وموّدة، ومل يكن قبل اليوم من داع للشقاق والتنافر؛ شهد ال 
فالشاعر يّربئ ذّمته من Pبتدار بقطع الوشاجئ ورصم الوصال؛ ليتحّمل ابن عبدوس وحده وزر هذه 

  .القطيعة
  52:وقو|

ئئئئِب ِب ِب ِب  Õَمعَدَت ِلِشعري َولَم تَتÕَمعَدَت ِلِشعري َولَم تَتÕَمعَدَت ِلِشعري َولَم تَتÕتُعاِرتُعاِرتُعاِرتُعاِرضضضُض َجوَهَرُه ِ£لَعَرُ َجوَهَرُه ِ£لَعَرُ َجوَهَرُه ِ£لَعَرُ َجوَهَرُه ِ£لَعَرضضضْض ْ ْ ْ ************    َمعَدَت ِلِشعري َولَم تَت    
؛ وكسا "العرض"و " جوهره"ف الشاعر يف جعز هذا البيت طباق ٕاجياب بني لكميت وظّ 

الزيدوين يف النسق احلجاY " إاليتوس"ليسـمتر " مل"البيت ٔايضا بأسلوب النفي عن طريق احلرف 
نفسه، و£لقوة إالقناعيّة نفسها، يف حسن تسلسل وبراعة ربط، ليفحم ابن عبدوس ويقيّده بسلسة 

تعّجب من جسارة ابن عبدوس يف معارضة شعره الفحل أالنيق اdي هو جوهر مثني العجز، حيث ي 
فأّىن | الطاقة البيانيّة والنفس . ودّر قّمي وعسجد نفيس بشعر ركيك بليد ال يقاس به وال يضاهيه

والظاهر . الشعري الطويل، وامتالك نوايص القوايف، والمتكّن من آليات احلجاج حىت يريم بسهام الردّ 
  . ٔاّن ابن عبدوس قد جعز ٔايّام جعز وحرص ٔايّام حرص عن دحض ورّد ما ُحوجج به

        ::::خالصةخالصةخالصةخالصة
حفلت القصيدة الضاديّة حبشد وافر من االٓليات البالغيّة احلجاجيّة  املتنّوعة اليت ترّصعت 
هبا وزادهتا حسـنًا يف شقّهيا اللّغوي وا8اليل، ؤاسهمت يف خدّمة الغرض اdي رامه الشاعر من 

وقد اسـتطاع ابن زيدون ٔان يشحن قصيدته بسـيل جارف من املعاين . هئا، وهو العتاب والعذلورا
وطّعمها حبججه اليت ٔاراد من خاللها ٔان يسـمتيل القارئ وجيذب . اليت تتدفّق قّوة، وتتفّجر غضبا
وٕاْن اكن مدار هذه ا8ّراسة البحث يف القصيدة من خالل بعدها . املتلقي ليقتنع بصدق قضيّته

 .   احلجاY البالغي فٕاّهنا تبقى جماال مفتوحا وحقال خصبا 8راسات ٔاخرى، من جوانب عديدة
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  . 8: ، ص2007، 2ط
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