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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ
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151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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احلجاج في خطاب جرير الّشاكي
د. ر�ضى عبد اهلل عليبي

جامعة منوبة، تون�س
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02/13/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

03/20/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللّخ�ص:

ت�سعى	هذه	الّدرا�سة	اإىل	ا�ستنطاق	ن�سو�ص	جرير	ال�ّسعرّية	ا�ستنطاقا	دقيقا	لر�سد	اآثار	اخلطاب	احلجاجي	

يف	غر�ص	من	اأغرا�ص	ال�ّسعر	العريقة	وهو	املدح	وحتديدا	يف	�سياق	ال�ّسكوى.	فكان	توّجهنا	يف	البحث	الّنظر	يف	

ُبنـــى	تلك	الّن�سو�ص	تو�ّسال	بالّدر�ص	االأ�سلوبي	حينا،	والبنيوّي	حينا	اآخر،	وباملو�سوعاتي	اأحيانا.	فوقفنا	عند	

ذات	حماورة	لالآخر،	�ساكية	�سوء	حالها	املايل،	�ساعية	بطرائق	�سّتى	اإىل	ا�ستمالة	املمدوح	وجدانيا،	واإقناعه	

ريح	تارة	اأخرى.	ومن	 منّي	تارة،	وال�سّ عقلّيـــا	بـــو�سع	ُمربك	ي�ستدعي	الّتعجيل	يف	العالج	.	فكان	احلجاج	ال�سّ

يغ	الّتعبريّية	ما	به	يعـــّزز	ا�سرتاتيجّيته	 البالغـــة	ا�سرتفد	جرير	اأدواتـــه	للو�سف	والّت�سوير.	وتخرّي	مـــن	ال�سّ

القولّية،	فكان	ال�ّسرط	واالأمر	من	االأدوات	ذات	الكثافة	يف	ن�سو�ص	جرير	اأدارهما	بحرفّية	يف	مدحاته	دومنا	

اإخالل	بالهيكل	العام	للق�سيدة	وداللتها،	فانتقل	من	ق�سم	يف	الق�سيدة	اإىل	اآخر	بل	ومن	غر�ص	يف	ال�ّسعر	اإىل	

اآخـــر	داخـــل	الق�سيدة	الواحدة	حمافظا	يف	كّل	ذلك	على	تنا�سق	اأجزاء	الق�سيدة	ذات	غر�ص	املدح	اجلامع.	

فوقفنا	عند	�سعر	حمكم	ال�ّسبك	بنية	وداللة	اأظهر	اقتدارا	ذاتّيا	على	الّنظم	ال	مثيل	له.

الكلمات املفاتيح:

ريح	– الّتاأثري	– االإقناع	– ال�ّسكوي	– مني	– احلجاج	ال�سّ احلجاج	ال�سّ
يغ	الّتعبريّية. بالغة	االإقناع	– ال�سّ
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Argumentation in the rhetoric of Jarir, the complainer

Ridha Abdallah Alibi
Manouba University. Tunisia

ridhalibi@gmail.com
Abstract:
This study aims  at  digging deep  in  the  poetry of  Jarir  to scrutinize  the traces of 

argumentative  rhetoric  in  eulogizing  and , notably, in lamenting.

  The study is essentially  meant   to  peruse  the structural  aspects  of  his poetry, 
focusing on  the styles , the structures  and  the  themes  he  used .

In Jarir’s  verse , we  came across a persona  addressing others, complaining about its 
penury   in an attempt to  stir  the compassion of a flattered addressee , emotionally  and 
persuading  him rationally  to consider  uncertain  conditions .Hence, Jarir  had recourse  
to  implicit argumentations  at times  and  explicit ones  at other times. Thus, from rhetoric, 
Jarir made use  of various   devices to describe and portray.

Apart from that, Jarir selected the right stylistic devices to bolster his speech strategies 
.In his magnificent verse, Jarir made an abundant use of the imperative and the conditional 
modes. He  did exploit them skillfully without affecting   the overall format of  his eulogy 
poems and their corresponding meanings. Jarir switched from one part of his poems to 
another ,and  from one message to another ,preserving the harmony of the parts of his 
poems  that deal with eulogy.

 We  managed to touch   the  well knit  fabric  of   Jarir’s verse  at the levels of structure  
and meaning and  his ability to compose poetry.

Keywords:
Implicit argumentation- explicit  argumentation- influence- persuade- lament-  

eloquence- stylistic devices.
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مقدمة البحث

�سغل	�سعـــر	جريـــر	املهتمني	بـــاالأدب	�سواء	من	

نّقـــاد	القرن	االأّول	اأو	غريهم	من	القرون	الاّلحقة.	

ومـــا	كان	لهـــذا	االهتمـــام	اأن	يتاأّتـــى	لـــوال	املقدرة	

ال�ّسعريـــة	التـــي	اأظهرهـــا	ال�ّساعر،	فقد	عـــّده	ابن	

�سالم	اجلمحـــي	من	اأ�سهر	�سعـــراء	الطبقة	االأوىل	

.	وو�سفه	اأبو	مالك	بن	االأخطل	
(((

من	االإ�سالميـــني

يف	�سيـــاق	مقارنة	بـــني	�سعره	و�سعر	الفـــرزدق	باأّنه	

)اأي	جرير(	يغـــرف	من	بحر	والفرزدق	ينحت	من	

	.
(((

�سخـــر،	واأّن	الـــذي	يغرف	من	بحـــر	اأ�سهرهما

 
(((

بـــل	اإّن	اأبا	عمرو	بن	العالء	كان	ي�سّبهه	باالأع�سى

ملتانة	�سعره	�سورة	ومعنى.	

وال	�سّك	يف	اأّن	تبـــّواأ	جريـــر	لهـــذه	املنزلـــة	بـــني	

ال�سعـــراء	املجايلـــني	لـــه	يعـــود	اإىل	اأخـــذه	باأ�سباب	

االإبـــداع	ال�سعري،	فقد	اأظهر	اقتـــدارا	على	الّتنّقل	

مـــن	�سياق	اإىل	اآخر	بحرفّية	قّلما	تتوّفر	لدى	�ساعر	

اآخـــر.	بـــل	اإّن	مقدرتـــه	تتجّلى	بـــو�سوح	يف	اإقحامه	

ل�سياقـــات	خمتلفة	يف	الق�سيـــدة	الواحدة،	�ساربا	

بذلك	مقولـــة	»	ا�ستقالليـــة	«	االأغـــرا�ص،	حمّطما	

احلدود	الفا�سلة	بني	فخر	اأو	هجاء	اأو	مدح	اأو	رثاء.	

فاأبـــدع	يف	هـــذا	وذاك،	حّتـــى	اأّن	اأعرابيـــا	من	بني	

اأ�سد	يف	خـــر	له	�ُسئل	عن	اأ�سعرهم.	فقال	:	»	بيوت	

ال�ّسعر	اأربعة:	فخر	ومديح	وهجاء	ون�سيب	ويف	كّلها	

.
(((

غلب	جرير	«

ت	يف	�سعر	جريـــر	عديد	الدرا�سات،	 ولئـــن	ُحررِّ

فاإّننـــا	واجـــدون	يف	هـــذا	ال�ّسعـــر	بعـــ�ص	اجلوانب	

	انظر:	اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	�سالم	اجلمحي،	طبقات	ال�سعراء،	�ص161. 	(((

	انظر:	اجلاحظ،	البيان	والتبيني،	�ص117. 	(((

	انظر	االأ�سفهاين،	االأغاين،	�ص230.	 	(((

	املرجع	نف�سه،	8/231. 	(((

الّطريفـــة	التـــي	نعتقد	اأّنها	ما	زالـــت	يف	حاجة	اإىل	

ة	بالبحث	يف	 الـــّدر�ص	واإنعـــام	الّنظر	وتتعلق	خـــا�سّ

جانـــب	من	�سعر	ال�ّسكـــوى	يف	�سياق	املدح،	وتدقيقا	

الك�سف	عـــن	جتلّيات	احلجـــاج	يف	�سعـــره	ال�ّساكي	

لزعمنا	اأّن	ال�ّسكوى	يف	�سعر	جرير	اأ�سحت	حمّرك	

ى	 اخلطـــاب	احلجاجـــي؛	اإذ	نه�ست	بوظائـــف	َترترْ

�سيظهرهـــا	البحـــث	الحقـــا.	فمـــا	عـــادت	ال�سكوى	

جمّرد	اإطار	يظهر	رغبة	ال�ّساعر	يف	حت�سيل	منفعة	

-	واإن	كانـــت	هي	االأ�سا�ص	يف	�سيـــاق	املدح	-	واإمّنا	

باتـــت	و�سيلة	اإىل	غاية	اأدرجها	جرير	يف	�سياق	اأعّم	

مو�سول	بخطة	خطاب	حجاجي.	

واإّن	هـــذا	الفـــّن	القـــويل	-	احلجـــاج	يف	�سياق	

ال�ّسكـــوى	-	ظـــّل	يف	اعتقادنا	قليـــل	االحتفاء	به		يف	

�سعر	ال�ّساعر	رغم	جتّلياته	الكمّية	والّنوعية	.

ون�سري	بداية	اإىل	اأّن	اخلطاب	ال�ّساكي	املو�سول	

باملدح	يف	عمومه	ال	يخت�ّص	ب�سعر	جرير	دون	�سواه،	

واإمّنا	هو	�سارب	بجذوره	يف	�سعر	�سعراء	اجلاهلية	

وبخا�سة	مـــا	تعّلق	منه	بق�سية	الّتمـــّول	اأو	الّتك�ّسب	

.
(((

امللتحف	بلحاف	�سيا�سي

	ولئـــن	َتيـــ�ّسر	للباحـــث	الوقـــوف	عنـــد	جتليات	

احلجاج	يف	�سعر	�سعراء	تلك	احلقبة	�سواء	يف	�سعر	

يزيـــد	بن	خذاق	ال�ّسني	اأو	جابر	بـــن	حّني	الّتغلبي،	

فـــاإّن	قّلة	منجزهم	ال�ّسعري	حالت	دون	تكوين	روؤية	

كلّية	ذات	تـــ�سّور	وا�سح	لتجلّيات	احلجاج	لديهم.	

وُندرة	املـــادة	ال�ّسعرية	يف	احلقبة	اجلاهلية	ت�سبح	

غـــري	ذات	بـــال	عنـــد	النظـــر	يف	ديوان	جريـــر؛ اإذ	

اأ�سبحـــت	جتليات	احلجاج	مـــن	الو�سوح	مبكان	يف	

�سعره	املدحي	خا�سة.

نهاية	 اإىل	 العربي	 ال�سعر	 يف	 واحلنني	 الغربة	 عليبي،	 اهلل	 عبد	 ر�سى	 انظر:	 	 	(((

القرن	االأّول	الهجري،	�ص51	وما	بعدها.
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واإذا	مـــا	كانـــت	ال�سكوى	تقت�سي	عـــادة	اأطرافا	

حمّققـــة	لق�سدّيـــة	قـــول	�ساحبها:	مـــن	�ساٍك	وهو	

ذات	ال�ّساعـــر	بـــاالأ�سا�ص	يف	اخلطـــاب	احلجاجي	

�سرنى	 كمـــا	 وغريهمـــا	 الّزوجـــة	 اأو	 ريـــح،	 ال�سّ

منـــي،	وامل�سُكـــّو	منـــه	وهـــو	علـــى	 يف	احلجـــاج	ال�سّ

الّتخ�سي�ص	�سكوى	احلـــال	لدفع	�سرر	اأو	حت�سيل	

منفعـــة،	وامل�سكـــّو	اإليه	وهو	�ساحـــب	ال�سلطة	غالبا	

رة	 �سواء	كان	خليفـــة	اأو	اأمـــريا	اأو	واليـــا،	فـــاإّن	ُقـــدرْ

ال�ساعر	تظهر	يف	دجمه	لتلـــك	االأطراف	ا�ستجابة	

ملرماه	كما	�سرنى.

ولالإحاطة	باملو�سوع	راأينا	�سرورة	االإتيان	على	

املراحل	التالية:		

يف  ال�ّشاكي  اخلطاب  يف  احلجاج  منزلة   -(
املدّونة الّنقدية القدمية:

لقـــد	اأ�سار	الّنقـــد	العربـــي	القـــدمي	اإ�سارة	

لطيفـــة	تدعـــم	مقولـــة	دور	احلجـــاج	يف	بنـــاء	

الق�سيدة	ذاتها	بو�سفه	طرفا	يف	خّطة	خطاب	

بالوظيفـــة	 وتتعّلـــق	ههنـــا	 ال�ساكـــي.	 ال�ساعـــر	

الّنف�سّية	االنفعالية	اجلارية	يف	ق�سم	من	اأق�سام	

الق�سيدة.

حـــّدد	ابـــن	قتيبـــة	اأق�سامـــا	ثابتـــة	يف	بنـــاء	

الق�سيـــدة	بذكر	الّديار	والّدمـــن	تبداأ،	فالبكاء	

وال�سكـــوى	وخماطبـــة	الّربـــع،	ثـــم	و�سل	ذلـــك	

بالّن�سيـــب...	وراأى	اأّن	ال�ساعـــر	»		اإذا	علـــم	اأّنه	

قـــد	ا�ستوثق	مـــن	االإ�سغـــاء	اإليـــه	واال�ستماع	له	

عّقـــب	باإيجاب	احلقوق	فرحـــل	يف	�سعره	و	�سكا	

الّنـــ�سب	وال�ّسهـــر	..	وحـــّر	الهجـــري	واأنـــ�ساء	

الراحلـــة	والبعري،	فـــاإذا	علم	اأّنـــه	)قد(	اأوجب	

على	�ساحبه	حّق	الّرجاء	وذمامة	التاأميل	وقّرر	

عنده	ما	ناله	من	املكاره	يف	امل�سري	بداأ	يف	املديح	

.
(((

فبعثه	على	املكافاأة	وهّز	ال�ّسماح	«

مـــن	 اإّن	اإ�سارة	ابـــن	قتيبـــة	اخلتاميـــة	تت�سّ

اإحـــاالت	نراها	على	�سلة	وثيقة	مبا	نزمع	اإثباته	

مـــن	جتلّيـــات	للحجـــاج	يف	اخلطـــاب	ال�ساكي.	

وبناء	على	ذلـــك،	فاإّن	دورنا	�سريتكز	باالأ�سا�ص	

علـــى	ك�سف	مهّمة	ال�ساعر	املحـــاّج	التي	تتجاوز	

جمـــّرد	االأداء	والّتبليـــغ	اإىل	البحث	عن	جوانب	

يف	املمـــدوح	تهّيئ	له	�سبل	االإقنـــاع	اأو	التاأثري	اأو	

غريهما	من	الوظائف	االأخرى.	

)- يف حّد احلجاج:

اإّن	ذكرنـــا	للوظيفتني	املنوطتـــني	باحلجاج	

�سابقا	يلزمنا	�سرورة	البحث	عن	تعريف	دقيق	

وموجـــز	له	من	بـــني	العديد	مـــن	الّتعريفات	يف	

هـــذا	الـــ�ّساأن	حّتى	ال	نحيـــد	عن	االإطـــار	الذي	

نبا�سر	فيه	بحثنا.	ويف	هذا	ال�ّسياق	يرى	بريملان	

)Perelman(	اأّن	احلجاج	»	يعني	اآالت	اخلطاب	

التي	يعتمدها	الفرد	اأو	املجموعة	حلمل	املخاطب	

على	تبّني	وجهة	نظر	ما	والّت�سليم	بها	ثّم	العمل	

،	واإّن	بلوغ	ال�ّساعر	مق�سده	هو	
(((

على	حتقيقها«

غاية	الغايات	مبا	اأّنه	حَمل	املمدوح	على	حتقيق	

رغبـــة	دفينة	الأجلها	�سلـــك	م�سالك	وعرة	ت�سل	

حـــّد	»املخاتلة«،	فجعل	الـــكالم	ذا	فتنة	والبيان	

�سحرا،	وحّقق	بذلك	ق�سده	االأ�سا�سي.

	ابن	قتيبة،	ال�سعر	وال�سعراء،	ج1،	�ص20 – 21. 	(((

	انظر: 	(((

Perelman (ch), Article Argumentation, p638
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لقد	رمنا	بهذا	الّتعريف	على	اإيجازه	الّتمهيد	

للّنظـــر	يف	�سعـــر	ال�ّساعـــر	بغيـــة	ر�سد	امل�سالك	

التـــي	اّتبعهـــا	جريـــر	يف	خطابـــه	احلجاجي	يف	

م�ستوى	خططه	ووظائفه.	ولقد	راأينا	بعد	تدّبر	

�سعوبة	الف�سل	بني	االأمرين	-	اال�سرتاتيجّيات	

والوظائـــف	-	نظـــرا	اإىل	تداخل	املكـــني	بينهما	

لنا	عدم	 يف	اإنتـــاج	�سروب	الّداللـــة.	لذلـــك	ف�سّ

الف�سل	بينهما.	فـــكان	اال�ستغال	على	الّزوجني	

معا	عن	وعي	مّنا.	

)- احلجاج: ا�شرتاتيجّياته ووظائفه

ال�ساعـــر	 اأّن	 الّديـــوان	 اإىل	 بالعـــودة	 راأينـــا	

اّتبـــع	خّطة	قامت	على	الّتنويـــع	يف	هيئة	اإخراج	

املعنـــى	والتفـــّ�	فيـــه،	فعمد	اإىل	تفريـــع	املعنى	

اجلامع	)Thème Majeur(	لل�ّسكوى	اإىل	معان	

�سغـــرى	)Thèmes Mineurs(	وجعل	اخلطاب	

ريح	واالإ�سمار	 احلجاجي	متاأرجحا	بـــني	الت�سّ

للمعاين	ال�ّساكية،	واأدار	تلك	الثنائّية	على	معنى	

جامع	للقول	ويتعّلق	اأ�سا�سا	ب�سياق	املدح.

والـــذي	بدا	لنـــا	اأّن	املقام	وهـــو	�سياق	املدح	

ههنـــا	حـــّدد	وظيفـــة	احلجـــاج	الرئي�سيـــة،	اإذ	

الّتاأثـــري	 جمـــال	 يف	 اعتقادنـــا	 يف	 انحـــ�سرت	

املحّقـــق	للّدفـــع	نحـــو	فعل	مـــن	امل�ستكـــى	اإليه.	

وهذه	اال�سرتاتيجية	القولّية	ولئن	كانت	�سمتها	

االأ�سا�سّية	الو�سوح،	فاإّننا	نزعم	اأّن	ال�ّساعر	كان	

على	وعي	بذلك	�سواء	من	هذه	الناحية	ب�سورة	

خا�سة،	اأو	بامل�سارب	التـــي	انتهجها	وبو�سائطه	

الّلغوية	التـــي	اعتمدها	ب�سورة	عاّمة،	الأّنها	من	

»�ساأنها	اإذا	ما	اأدرجت	باعتدال	يف	اخلطاب	اأن	

حتّرك	املعنيني	بالـــكالم	�سوب	الفعل	والّتغيري	

مبا	ين�سجم	مع	املقـــام	وتتطّلبه	مقا�سد	الن�ص	

.
(((

وطموحات	اخلطيب«

	ولقد	بدا	قـــول	جرير	يف	هذا	ال�ّسياق	دائرا	

بـــل	لبلوغ	 علـــى	اأ�سل	واحـــد،	فرغم	تعـــّدد	ال�سُّ

مـــن	مدحهم،	فـــاإّن	املق�سد	ظّل	اآخـــذا	ملنجزه	

ال�سعـــري،	وظّلـــت	اآليـــة	احلجـــاج	الّت�سريحية	

املهيمنة	على	خطابه	ال�ساكي.

ولقـــد	تـــو�ّسل	ال�ّساعـــر	بطريقتـــني	اثنتـــني	

الإظهار	نـــرة	الّت�سكي.	وّظـــف	يف	االأوىل	اأفعاال	

لغوّيـــة	مبنّية	على	االأمـــر	اأ�سلوبا	بـــارزا	كما	يف	

قوله	مادحا	عبد	امللك	بن	مروان	]الوافر[
ي مرِّ
ُ
ِبي	َواأ

َ
ِني	َيــــا	ِفـــــــَداَك	اأ غـــِثرْ

َ
اأ

(((

ِتَيـــاِح ــَك	ُذو	اررْ َك	اإِنَّ ـٍب	ِمنرْ ِب�َسيرْ

اأو	قوله	مادحا	عبد	العزيز	]الكامل[  
ُكُم ــٍل	ِمنرْ 	َلَنـا	ِب�ِسَجاِل	َف�سرْ َفحرْ َفانرْ

(((

ُكِب ررْ
َ
	َثَناِئي	يِف	َتاَلِقي	االأ َمعرْ َوا�سرْ

تبـــدو	ال�سكـــوى	جلّيـــة	يف	بيتي	جريـــر	فيما	

ي�سمّيـــه	ابن	املعتّز	بطلـــب	»اال�ستمناح«	اإذ	عمد	

اإىل	الّت�سريح	باملق�سد	من	املدح	بتوظيف	فعلي	

اأغثنـــي وانفح	الّدالني	داللة	وا�سحة	على	ذلك.	

فلفظتـــا	�َضْيب و�ضجال	يـــ�سكالن	مادة	اأ�سا�سية	

ملعجم	الّطلب	يف	�سياق	املدح	عموما.	

	انظر	حممد	�سامل	ولد	حممد	االأمني،	مفهوم	احلجاج	عند	بريملان	وتطّوره	يف	 	(((

البالغة	املعا�سرة،	�ص67.
	انظر	�سرح	ديوان	جرير،	�ص73. 	(((

العزيز	 عبد	 مــدح	 يف	 نف�سه	 املعنى	 وانظر	 �ص33.	 	،12 ب	 نــفــ�سه،	 املـــ�سدر	 	 	(((

الديوان،	ب11،	�ص344 ]الب�سيط[
	اآَبائَك	الّنَعُم 	ِمنرْ ِ 					ِري�َص	اجَلَناَحنيرْ 	َرجَعترْ 	َجَناِحي	يِف	ِري�ِسي	َفَقدرْ ِه�صرْ اأنرْ
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اإّن	ال�ّساعـــر	يف	املثالني	اّتبع	اإ�سرتاتيجية	يف	

م�سلكـــه	الّت�سريحي	ملعنى	الطلـــب	ُبني	اأ�سا�سا	

علـــى	اإدراج	طلبه	يف	موا�سع	دقيقة	من	املدحة.	

ق	 فعمـــد	يف	مدحه	عبد	امللك	بن	مروان	اإىل	�َسبرْ

اأبيـــات	ال�سكوى	علـــى	املدح.	وغـــري	خفي	ههنا	

مـــا	للّتقـــدمي	مـــن	وظائف	منهـــا	اإبـــراز	للطلب	

واإظهـــاره	اأّوال،	وتاأكيـــده	ثانيا	يف	ذهـــن	متقّبله	

ووجدانه	باالإحلاح	عليه،	اإ�سافة	اإىل	ما	للّتقدمي	

والتاأخـــري	يف	الّلغـــة	مـــن	وظائف	ينعقـــد	عليها	

الـــكالم	يكفـــي	اأن	نـــ�سري	اإىل	اأّن	اأبرزها	يتمّثل	

يف	اإخراج	الّلغة	من	حالة	اجلمود	اإىل	احلركة.	

فـــكاأّن	الق�سيـــدة	خرجت	مـــن	�سياقها	املدحي	

وهـــو	االأ�سل	اإىل	�سيـــاق	اآخـــر	عمـــاده	ال�ّسكوى	

املوجبـــة	لتحقيـــق	الّطلب.	وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	

نزعـــم	اأّن	ال�ساعـــر	عقد	�سلة	بني	مـــا	ا�سطلح	

عليـــه	اأر�سطو	باالنفعـــاالت	والغاية	التي	جتري	

،	وتلـــك	يف	اعتقادنا	طريقة	
(((

اإليها	اخلطابـــة

من	طرائق	احلجاج	ُتعني	ال�ّساعر	على	ا�ستماله	

قلوب	ممدوحيه	مادام	احلجاج	خطابا	عاطفّيا	

من	الّطراز	االأّول.	

وكذا	�ساأن	املدحة	يف	عبد	العزيز	واملتكّونة	من	

�سّتـــة	ع�سر	بيتا.	فقد	جعل	جريـــر	»	بيت	الطلب	«	

اإن	جـــاز	القول	و�سطا	الأبيات	املدح،	ليجعل	بذلك	

طلـــب	العطـــاء	القطب	الـــذي	ينعقد	عليـــه	القول	

ال�سعري.	وقد	يعّن	له	اأحيانا	اأن	ي�ستهّل	الق�سيدة	

بالّت�سريـــح	بالّطلـــب	كمـــا	راأينـــا	يف	مدحة	عبد	

العزيـــز	ال�سابقـــة.	اإذ	اأقامهـــا	على	بنـــاء	رباعي،	

بال�ّسكـــوى	تنفتـــح،	واإىل	املدح	ينتقـــل.	ومبعاودة	

�سكواه	اخلليفة	ينّبهنا،	وباملدح	ختم	الق�سيدة.

وجماالته	 مفهومه	 احلجاج	 عبيد،	 حامت	 راجــع	 اأر�سطــو	 اأطروحة	 يف	 للتو�ّسع	 	 	(((

درا�سات	نظرية	وتطبيقية	يف	البالغة	اجلديدة،	ج	4،	�ص65.

اإّن	ال�ّسمـــة	البـــارزة	يف	القـــ�سم	االأّول	مـــن	

ا�سرتفـــاد	 هـــي	 ريـــح	 ال�سّ احلجـــاج	 اأ�سلـــوب	

ال�ّساعر	الأدواته	احلجاجيـــة	مّما	ي�سمّيه	اأحمد	

 ،
(((

اخل�سخـــو�سي	بـ«جمـــال	املعانـــاة	االأليمة	

فعمـــد	جريـــر	اإىل	الّتكثيـــف	من	املعجـــم	الّدال	

على	عدم	ا�ستواء	الـــو�سع	وقّلة	اعتدال	احلال.	

وحـــر�ص	ال�ساعـــر	علـــى	دعـــم	ا�سرتاتيجّيتـــه	

احلجاجية	يف	الق�سم	الثاين،	وذلك	بالّت�سريح	

ب�سكوى	احلـــال	من	خالل	اإقحـــام	الفعل	اأ�سكو	

يف	�سيغـــة	االإفـــراد	حينـــا،	ويف	�سيغـــة	اجلمـــع	

ن�سكو	حينا	اآخر،	ليغدو	الّتلويح	باملعنى	الّطلبي	

جلّيـــا	بعد	ذلك.	ومـــن	االأمثلة	علـــى	ذلك	قوله	

مادحااحلّجاج	]الوافر[
ــــٍل َك	َزَمـــاَن	حَمرْ ُكــو	اإَِلـــيرْ اَل	َن�سرْ

َ
اأ

َب	امَلاِء	يِف	َزَمـِن	اجَلِلــيِد َو�ُســــررْ

	�ِســــــَغاٌب َتَبَة	الِعـــَياِل	َوُهــمرْ َوَمعرْ

ُفـــــــوِد ـــِة	الرَّ 	املُـَجــاحِلَ َعَلــى	َدررِّ

ـــُرُك	الَفَتَيـــاِت	�ُســــــوًدا َزَماًنا	َيترْ

(((

	�ُسوِد َ 	َكاَن	امَلَحـاِجُر	َغريرْ َوَقدرْ

اأو	قوله	مادحا	الوايل	عبد	العزيز	]الوافر[
ًدا ُت	َجهرْ ِد	الَعــِزيِز	�َسَكورْ اإِىَل	َعبرْ

(((

	َزَمـِن	الَقَتاِد ورْ
َ
ــاِء	اأ ِمَن	الَبيرْ�سَ

اإّن	االأبيات	املُ�سّدرة	بفعل	»	�سكا	«	باتت	من	

حيث	تركيبـــة	بنيتها	اإىل	الّر�سالـــة	اأ�سبه.	وهي	

ر�سالـــة	طرفاها	�ساعـــر	�ساٍك،	وممدوح	م�سكّو	

	انظر	اأحمد	اخل�سخو�سي،	الراعي	النمريي	�ساكيا	حماجا،	�ص45.		 	(((

	�سرح	ديوان	جرير،	ب	16 – 17 – 18،	�ص87. 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	6،	�ص84. 	(((
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ل	 اإليـــه،	ور�سالـــة	م�سمونهـــا	�سكوى	زمـــان	حَمرْ

وعيـــال	�سغاب،	وغريهـــا	من	االآليـــات	الهادفة	

اإىل	حتريـــك	وجـــدان	املمـــدوح	قـــ�سد	معاجلة	

و�سع	ُمربك	للعاطفة،	مغّيبا	ل�سلطة	العقل	عند	

حماولة	تغيري	ما	هو	كائن	حلال	�ساحبها.

ونعتقد	اأّن	تو�ّسل	جرير	بهذه	الّتقنيات	كانت	عن	

وعي	منه	باّتباعه	خّطة	خطـــاب	وظيفتها	الرئي�سّية	

هـــّز	جوانـــح	املحجـــوج	وتهيئتـــه	الّتهيئـــة	الّنف�سيـــة	

املنا�سبة	حّتى	يتفاعل	مع	و�سعه	املايل	والّنف�سي.

اإّن	ال�ّساعر	ومـــن	خالل	ال�ّسعر	الذي	�سّدره	

بفعل	�سكا	ا�سرتفد	معنى	من	املعاين	ال�ّسائعة	يف	

ال�ّسعر	يف	عمومه،	ويتعلق	ههنا	ب�سكوى	الّزمان،	

وال	يخفـــى	مـــا	للحديث	عـــن	الّزمـــان	و�سلطته	

ـــع	يف	ذهن	متقّبله	مـــا	دام	ال�ساعر	ومن	 من	وقرْ

ميدحهم	ي�سرتكون	يف	االإح�سا�ص	نف�سه	به.

اأّما	ال�ّسكـــوى	اخلفّية	فقوامها	معنى	�سمّني	

من�سئ	خلطـــاب	�ساك	يقف	الّدار�ص	على	تنويع	

للطرائق	املحيلة	عليه.	ولقد	بدت	لنا	على	حماور	

اأربعـــة	تـــدور؛	اإذ	يتعّلـــق	املحـــور	االأّول	باإقحام	

ال�ّسكـــوى	املت�سّمنـــة	ملعنـــى	الطلـــب	يف	موا�سع	

حمّددة	مـــن	املدحة.	وكّنا	قد	اأ�سرنا	�سابقا	اإىل	

ذلك	بالقول	باأّن	ال�ّساعر	متمّكن	من	اآلياته،	واع	

بامل�سلك	الذي	ينتهجه	لبلوغ	مق�سده.

ولئـــن	مّكنـــت	االإ�سرتاتيجيـــة	الّت�سريحيـــة	

ال�ّساعر	من	اإي�ساح	مقا�سده	ملن	مدحهم،	فاإّن	

تو�ّسلـــه	يف	هذا	الق�سم	مـــن	ال�ّسكوى	باخلطاب	

منـــي	مـــن	�ساأنـــه	اأن	مينـــح	املعنـــى	الّتعدد	 ال�سّ

.
(((

ويجعله	»	يبّلغ	خماطبه	اأكرث	مّما	يقوله	«

((( John Searle, Sens et expression, p7

اإّن	هذه	اخلّطة	يف	نّث	اأبيات	ال�ّسكوى	داخل	

الق�سيـــدة	مقـــ�سودة	دون	�سّك،	فتـــارة	يجعل	

جرير	ال�ّسكوى	يف	�سميـــم	االأبيات	املدحية	كما	

يف	قوله	مادحا	�سليمان	]الب�سيط[
َراِمــُل	َوالَيَتاَمى

َ
ُعــوَك	االأ َوَتدرْ

�َص	ِبِه	َحـِويُل �َسـى	َوَليرْ مرْ
َ
	اأ َوَمنرْ

ًدا َك	َجهرْ ُكو	امَلا�ِسَياُت	اإَِليرْ َوَت�سرْ

(((

	َواَل	َذ	ُلــــوُل ٌب	َلُهنَّ عرْ َواَل	�سَ

وتـــارة	اأخرى	يجعل	اأبيـــات	ال�سكوى	اآخر	ما	

يقرع	اأذن	املمدوح	كما	هو	ال�ّساأن	يف	مدحه	عبد	

العزيز	]الوافر[
ــــــــِه ُلِفـَهــــــا	اإَِليرْ زرْ

َ
ـَهـــــا	ِباأ ِلفرْ َفَزحرْ

ِمــرَي	املُــــوؤرِْمِنـــــــنَي	اإَِذا	َت�َســــاُء
َ
اأ

ــــــــِه	 وا	اإَِليرْ 	َمــــدُّ ا�َص	َقـدرْ 	النَّ َفاإِنَّ

(((

	َبِرَح	اخَلَفـــــــــاُء ُهُم	َوَقدرْ ُكفَّ
َ
اأ

وطـــورا	يجعـــل	اأبيـــات	ال�ّسكـــوى	و�سطا	بني	

ق�سمـــني	من	املـــدح	كما	هـــي	احلـــال	يف	مدحة	

عبـــد	امللك	بـــن	مـــروان؛ اإذ	جعل	اأبيـــات	املدح	

يف	الق�سيـــدة	تربـــو	علـــى	اأربعـــة	عـــ�سر	بيتـــا،	

ثـــم	خلـــ�ص	اإىل	اعت�سامـــه	به	وداّلتـــه	عليه	يف	

قوله	]الكامل[
ِتي 	ُقــــوَّ مُترْ 	�َســــــَددرْ ُتُكمرْ َواإَِذا	َذَكـــــررْ

(((

	َكاَن	احَلَيا ِثُكمرْ ُت	ِبَغيرْ 	َواإَِذا	َنَزلرْ

ليعـــود	من	جديـــد	اإىل	املدح	وذلـــك	بدعوة	

	�سرح	ديوان	جرير	ب	16 – 17،	�ص289. 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	13 – 14،	�ص27.	وزحلف	ال�سيء	دفعه	ودحرجه.		 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	22،	�ص24. 	(((
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الّنـــا�ص	اإىل	انتجـــاع	ديـــاره.	وتعـــّد	دعوته	تلك	

�سربا	مـــن	االإ�سهار	-بلغة	العـــ�سر-	واملخاتلة	

الّلطيفة	للّتاأثري	يف	املمدوح.

وقد	بـــدا	ال�ّساعر	يف	االأمثلة	املذكورة	مكّثفا	

ه	اأو	ما	ي�سمّيه	عبداهلل	 لالأ�سوات	ال�ّساكية	يف	ن�سّ

،	وال�ّسلطة	ههنا	
(((

�سولة	»احلجاج	بال�ّسلطـــة«

يج�ّسدهـــا	ا�سم	العلم	بو�سفـــه	�سمة	من	�سمات	

اخلطـــاب	احلجاجـــي	ذي	الوظيفـــة	الّتاأثريّية.	

فتـــارة	هي	االأرامل،	وتارة	اأخرى	هي	املا�سيات،	

وطورا	هم	الّنا�ص	مطلقا.	وهذا	االأ�سلوب	الّنازع	

نحو	تعميـــم	ال�ّسكوى	ودفع	الـــّذات	اإىل	الّتخفي	

وراء	هموم	اجلماعة	ُيك�سب	العملية	احلجاجية	

طرافتهـــا	وجناعتهـــا	يف	ذات	احلـــني،	ذلـــك	

اأّن	»احلّجـــة	حّتـــى	تكـــون	ناجعة	البـــّد	اأن	تكون	

	ح�سب	بريملان.	والتنظيم	
(((

حمكمة	الّتنظيـــم«

ههنا	يظهر	يف	تركيـــز	ال�ّساعر	على	اجلزئيات	

اجَلالَبة	النتباه	املمدوح.	

وال	�سّك	يف	اأّن	اإيراد	ال�ساعر	الأبيات	ال�ّسكوى	

يف	اأواخـــر	الق�سائـــد	واإحاللها	حمـــّل	اخلوامت	

يتّنـــزل	يف	�سميم	اخلطـــاب	احلجاجي	باعتبار	

اأّنهـــا	اآخر	ما	يقرع	ال�ّسمع	ويحّرك	الوجدان	الأّن	

»خامتة	الكالم	اأبقى	يف	ال�ّسمع	واأل�سق	بالّنف�ص	

	قبحت	 	ح�سنت	ح�سن،	واإنرْ لقرب	العهد	بها،	فاإنرْ

.
(((

قبح	واالأعمال	بخوامتها«

رب	الثاين	مـــن	ال�ّسكوى	ال�سمنّية	 اأّمـــا	ال�سّ

فيـــدرك	عنـــد	حديـــث	ال�ّساعـــر	عـــن	الّرحلـــة	

	انظر،	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص154. 	(((

((( Perelma (chaim) Enyclopeadia Universalis, p937.
	ابن	ر�سيق	القريواين،	العمدة	يف	حما�سن	ال�سعر	واآدابه	ونقده،	�ص388. 	(((

وم�ساّقها،	وراحلته	وما	قا�سته	من	اأهوال.	ولقد	

اّتبـــع	جرير	امل�سلك	نفـــ�سه	باإخ�ساع	هذا	املعنى	

لنظـــام	متـــني	يظهـــر	يف	اإحالله	لـــه	يف	اأق�سام	

خمتلفة	مـــن	املدحة.	وقد	تبنّي	لنـــا	من	درا�سة	

خمتلف	املدحـــات،	اأّن	ال�ّساعر	راوح	يف	اإدراجه	

مني	بني	فـــواحت	الق�سائد	كما	هو	 للّطلـــب	ال�سّ

االأمر	يف	مدحه	عبد	العزيز	]الطويل[
	َهِجــــــــــرَيٍة

ٍ
م 	َيـــورْ ــــــَنا	ُكلَّ ـــــَك	َكِلفرْ اإَِليرْ

ــــــى	اأَعـــــاِبُلهرْ 	َتَلظَّ 	َمَعـــايِنٍّ ــــــــٍد	َمعرْ �سَ

َها نَّ
َ
ِري	الَفـــاَلَة	َكاأ ـــَرورْ َعَلى	الِعــي�ِص	َتعرْ

(((

	َثَماِئُلهرْ ترْ 	َن�سَّ َدِمى	اجُلويِنرِّ
ُ
َقَطا	االأ

	خواتيمها	كما	هو	ال�ّساأن	يف	مدحه	عبد	 وبنيرْ

امللك	بن	مروان	]الكامل[ 
ــــــــًة َك	ِمَن	امَلـــــاَل	ِعـــيِديَّ َنا	اإَِلـــيرْ �ِســـــررْ

َعاِل	َعَلى	الَوَجى َن	يِف	�ُسُرِح	النرِّ ِبطرْ َيخرْ

ـــــــٌل 	َنَوا�سِ َمـــى	َمَنا�ِسُمــــَها	َوُهــــنَّ َتدرْ

(((

ـى َت�سَ ـــ�ِص	ُمررْ 	َناِجــَيٍة	َوِنقرْ
	ُكــلرِّ ِمنرْ

اإّن	تلويح	ال�ّساعـــر	بطلب	العطاء	ُيفهم	ملحا	

ـــد	مكان	 حلظـــة	اإملامـــه	بالّرحلـــة	و�سفا	من	ُبعرْ

فـــا�سل	بني	�سكنه	و�سكـــن	املمدوح،	ومن	و�سف	

راحلتـــه	ُمنهكـــة	ل�سعيهـــا	نحو	بلـــوغ	املمدوح	يف	

اأجال	قريبة.	ولقد	ارتكز	جرير	يف	اإنتاج	معانيه	

3،	�ص288  املــ�سدر	نف�سه،	ب	 2-1	�ص291.	وانظر	 	�سرح	ديوان	جرير،	ب	 	(((

]الب�سيط[
	ِمــــــــيُل 	َلُهـــنَّ َعـاٍت							َمَهاِمــــَه	َما	ُيَعــــدُّ 	ُمَتـ�َســــــــنَّ ُكـــمرْ ـــــَن	اإليرْ َقَطـعرْ

	امل�سدر	نف�سه،	ب	30 – 31،	�ص25.	وانظر	قوله	يف	مدح	اخلليفة	عبد	العزيز،	 	(((

امل�سدر	نف�سه،	ب	23-11،	�ص	84 ]الب�سيط[
َمَعــَك	املَُنـاِدي �سرْ

َ
ـــُد	اأ اَل	الُبعرْ ِلــي							َوَلـــورْ هرْ

َ
ُتَك	َوالَيَماَمـــُة	ُدوَن	اأ َدَعــــورْ

ـــاِد 	�سَ باُء	الَفــــاَلةِ	اأَحــمُّ ِمي							َوِحـــــررْ اِديَن	الَهـــَواِجَر	ِحنَي	حَترْ ُي�سَ
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ههنـــا	على	الّت�سبيـــه	اأ�سلوبا،	فاأحـــاط	براحلته	

و�سفـــا	يف	�سرعتهـــا	واإنهاكهـــا،	وعلـــى	الّتقدمي	

)تقـــدمي	املتّمـــم:	اإليـــك(،	والتاأخـــري	)تاأخري	

الّنواة(	اإجالال	للممدوح	واإعالء	ملنزلته.		

اإّن	هذه	املداخل	جعلت	خطاب	جرير	اأقرب	

	بعبـــارة	عبد	اهلل	
(((

اإىل	»احليلـــة	احلجاجيـــة«

�سولـــة.	ُويعّد	حتقيق	االإثـــارة	الوجدانبة	االأوىل	

منـــذ	فواحت	الق�سائـــد	اأو	خواتيمها	فيما	ذكرنا	

من	اأمثلة	املق�سد	االأ�سا�سي	لدى	جرير.		

لقد	نه�ص	الـــو�سف	ههنا	بوظيفة	حجاجية	

	كما	اأ�سار	
(((

تاأثرييـــة	واإقناعية	يف	ذات	احلـــني

 ،(Philippe Hamon(	هامون	فيليب	ذلـــك	اإىل

 (J.M.Adam( اآدم	 ميـــ�سال	 جـــان	 مـــن	 وكّل	

	.	ولقد	
(((

(A.Petit.Jean(	جـــان	بوتي	واأندري

اأّكدنـــا	يف	بدايـــة	البحـــث	اأّن	املقام	هـــو	املحّدد	

للم�سلك	احلجاجـــي،	وهو	»القمني	برفع	اللب�ص	

،	لذلك	
(((

وتوجيه	داللة	املقال	»	بعبارة	ريت�سارد

ت�ستدعي	ال�سكوى	تلوين	اخلطاب	مراعاة	حلال	

املتلّقـــي،	وهو	مـــا	جعلها	موؤثرة	حينـــا،	مدرارة	

لعطـــف	املمـــدوح	حينـــا	اآخـــر،	جالبـــة	ال�سفقة	

ل�ساحبـــه	اأحيانـــا،	موجبـــة	كرم	عطـــاء	يعادل	

مغامـــرة	ال�ساعـــر	وراحلتـــه	ومـــا	جت�ّسماه	من	

م�ساعب	جّمة.

ويظهر	وعي	جرير	بامل�سلك	احلجاجي	الذي	

ينتهجه	كذلك	يف	اإقحامه	ملعطى	ثالث	من	�ساأنه	

اأن	يزيد	خطابه	ال�ّساكي	طاقة	وجدانية	تاأثريية	

		انظر	عبداهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	�ص154.		 	(((

((( Philippe Hamon, Du descriptif, p51.
((( J.M.Adam, A .petit Jean, Le texte descriptif, p1177

		انظر:	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص32. 	(((

احبة	 وهو	الزوجة	معينة	ا�سما	تـــارة،	وهو	ال�سّ

ة	�سمنا	ال�ساعر	 مطلقا	ال�ساكية	فقرها،	احلا�سّ

علـــى	طلب	اال�ستمناح	تارة	اأخرى	كما	يظهر	يف	

قوله	]الوافر[
	 	َقــــاَلترْ َرَة	ُثمَّ 	َحــــــزرْ مُّ

ُ
	اأ ترْ َتَعـــــزَّ

ِتَيـــاِح ـــُت	الــَواِرِديَن	ِذوي	امرْ يرْ
َ
َراأ

ــَي	�َساِغـــــــَبٌة	َبِنيَهـــــــا ُتَعـــلرُِّل	َوهرْ

(((

ِبـِم	الَقَراِح َفــا�ٍص	ِمَن	ال�سرِّ نرْ
َ
ِباأ

ونـــ�سري	اإىل	اأّن	القـــول	ههنـــا	�سابـــق	لق�سم	

املدح.	واإذا	ما	ا�ستهـــل	ال�ساعر	خطابه	املدحي	

يف	املثال	املذكور	ب�سكوى	الزوجة،	فاإّنه	عمد	يف	

اأمثلـــة	اأخرى	اإىل	االإحاطة	بذاته	و�سفا	متو�ّسال	

اأ�سلـــوب	املقارنـــة	بني	ما	كان	عليـــه	ما�سيا	وما	

اآل	اإليـــه	حا�سرا	يف	�سياق	حـــواري	مع	�ساحبته	

]الكامل[
ــــِدَنــــا 	َبـِلـــيَت	َفَمـــــا	َنَراَك	َكَعهرْ َقــاَلــترْ

ـــــَد	الِبَلـى 	َبعرْ َدترْ ـــــدَّ َت	الُعُهـــوَد	جَتَ َلـــيرْ

ـــــِت	َغـــــــِريَرٌة نرْ
َ
يِن	واأ َ َمــــــاُم	َغـــــــــريَّ

ُ
اأ
َ
اأ

	َكاجَلـــــــــــَوى َرٍبـــو	َهمٌّ
َ
َحاَجــــاُت	ِذي	اأ

ًيا ــــنرِّ 	حَتَ
ِ
َمــاَمـــــُة	يِف	الِعـــَظـــــام

ُ
	اأ ترْ
َ
َوَراأ

(((

ًرا	يِف	اخُلَطـا ِتَقاَمِتَها	َوَق�سرْ َد	ا�سرْ َبعرْ

لقـــد	�سحن	جريـــر	خطابه	ال�ساكـــي	بطاقة	

تعبريّية	متنّوعة	ارتكزت	على	ثنائّية	اال�ستخبار	

اأّوال	من	خالل	احلرية	لتبّدل	حاله،	وال	يخفى	اأّن	

احَلـــرية	ههنا	ُتوجب	على	املمدوح	كرما	يعدلها	

	�سرح	ديوان	جرير،	ب	8 – 9،	�ص72. 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	2-	3-	4،	�ص23. 	(((
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جـــزاء	لدفعها	عن	الّنفـــ�ص،	واالإخبار	ثانيا	عن	

حقيقة	املاآل.	ونزعـــم	اأّن	ال�ّساعر	كان	حري�سا	

علـــى	انتقاء	األفاظه	الّدائـــرة	على	املعجم	ذاته	

وهـــو	معجـــم	ال	نـــ�سّك	يف	اأّنـــه	اأحـــدث	الّرجـــة	

املرتقبة	يف	نف�ص	متقّبله	ملا	ت�سّمنه	من	اإحاالت	

مد	جرير	تارة	 مبا�سرة	علـــى	�سكوى	احلال.	وَيعرْ

اأخـــرى	اإىل	اإحـــداث	مقابلـــة	�سمنّية	من	خالل	

ربط	ال�سبـــب	بالنتيجة.	فالبلى	واحلاجات	كانا	

�سببا	يف	حتّني	العظام	وق�سر	اخلطو.

منّية	تعّد	من	اأجنع	الو�سائل	 اإّن	ال�ّسكوى	ال�سّ

املوؤّثرة	يف	املمدوح	ل�سببني:	يتعّلق	االأّول	باإدراج	

معاين	ال�سكوى	يف	فاحتة	املدحة	لتحدث	الّرجة	

النف�سّيـــة	املاأمولة.	بينما	يتعّلـــق	الثاين	بنزوعه	

اإىل	ت�سوير	ذاته	عاجزة	وقد	اأتى	الّزمان	عليها.	

فظهر	يف	�سورة	املُتهالك	اإىل	حّد	املاأ�ساوّية.

وعلـــى	هـــذا	االأ�سا�ص	اأ�سحـــت	ال�ّسكـــوى	يف	

اأمثلة	ال�ّساعر	قطب	رحى	القول	بل	اأّم	الق�سايا	

اأقامهـــا	علـــى	ثنائّيتـــي	الظاهـــر	والباطن،	ويف	

ذلك	اعرتاف	بكفـــاءة	جرير	املُحاّج،	فهو	يدير	

مق�سده	التاأثريي	اأو	االإقناعي	على	تلك	الثنائية	

ه	طرافـــة	�سكال	وم�سمونا،	الأّن	 ما	اأك�سب	نـــ�سّ

الّنـــ�ص	كمـــا	راآه	اأبـــو	حامد	الغـــزايل	�سربان:	

�سرب	هو	ن�ّص	بلفظـــه	ومنظومه..	و�سرب	هو	

.
(((

ن�ص	بفحواه	ومفهومه	

العمليـــة	 مـــن	 الّرابـــع	 املحـــور	 يكـــن	 ومل	

احلجاجّيـــة	اأقـــّل	�سبـــكا	يف	اآلياتـــه.	فلئن	اّتخذ	

ال�ّساعر	يف	املحـــاور	ال�ّسابقة	�سورا	عديدة	َبَنى	

بع�سها	على	الّت�سريح	بال�سكوى،	والبع�ص	االآخر	

	اأبو	حامد	الغزايل،	امل�ست�سفى	من	علم	االأ�سول،	�ص20. 	(((

على	االإ�سمـــار	اأو	الّتخفـــي	وراء	اأ�سوات	اأخرى	

احبة	اأو	حّتى	احليوان	ال�ّساكي	 كالزوجة	اأو	ال�سّ

هـــو	االآخر	�سوء	احلال،	فاإّن	جرير	يظهر	لنا	يف	

حموره	الّرابع	يف	هيئـــة	املادح	وقد	اأحكم	ب�سط	

ال�سيطـــرة	على	ممدوحيه.	وغري	خّفي	اأّن	املدح	

يف	وجـــه	مـــن	وجوهه	خطـــاب	مزدوج	يتـــاأ�ّس�ص	

	من	
(((

هو	االآخر	على	ثنائيـــة	الّظاهر	والباطن

القـــول،	فتتجـــاوز	وظيفة	احلجـــاج	الّتاأثري	اإىل	

الّتبكيـــت	اأو	االإقنـــاع	باعتبـــاره	»حماولة	واعية	

	بعبـــارة	توما�ص	�سايدل	
(((

للتاأثـــري	يف	ال�ّسلوك«

		.)Thomas scheidel(

والاّلفـــت	للّنظر	اأّن	املدح	يف	�سعر	جرير	ورد	

متلّب�سا	بال�ّسكوى.	ولقد	راأينا	�سابقا	كيف	اأقحم	

اأبيـــات	ال�ّسكـــوى	يف	ثنايـــا	اأبيات	املـــدح	بحرفّية	

كبرية	حّتى	ال	ي�سرف	املمدوح	عن	لّذة	االنت�ساء	

باملعـــاين	املدحّيـــة	املن�سوجة	يف	�سخـــ�سه.	ولقد	

اأدار	جريـــر	مدحاته	على	حموريـــن،	حمور	اأّول	

�سار	فيه	على	ال�ّسمت	با�ستدعاء	جملة	من	القيم	

املح�سو�سة	حينا،	واملجـــّردة	حينا	اآخر	على	نحو	

ما	قاله	يف	مدح	عبدامللك	بن	مروان	]الكامل[
ِليَفــــٍة	 ِزٌل	خِلَ ـاَفـــــَة	َمـــــنرْ �سَ 	الـرُّ اإنَّ

(((

َجَمَع	امَلَكاِرَم	َوالَعَزاِئَم	َوالتَُّقى

اإظهار	اجلانب	 دون	 �سّيــده	 املدحات	على	مدح	 بع�ص	 ال�ّساعر	يف	 يقت�سر	 قد	 	 	(((

الق�سدي	من	ذلك،	وهذا	ال�سرب	من	املدح	ينعت	مبدح	ال�ّسكر	على	فعل	�سابق،	

اأو	هو	مدح	اأقرب	اإىل	اإظهار	»الوالء«	من	ال�ساعر	اإىل	ممدوحه	تقّربا	ال	غري.	

يحدث	 اإذ	 ذلــك،	 بعك�ص	 يــ�سي	 قد	 املدحي	 اخلطاب	 عنه	يف	 امل�سكوت	 اأّن	 غري	

املادح	اإرباكا	لدى	متقّبله	واإحراجا	له	ملّا	يعمد	اإىل	ت�سخيم	�سورته	من	خالل	

تكثيف	و�سائله	اللغوية	امل�سنودة	بحجج	توجب	على	املمدوح	القيام	بفعل	هو	وليد	

واجب	االعتقاد	مبا	اأن�سده	ال�ساعر.

	انظر	مقال	حممد	العبد،	الن�ص	احلجاجي	العربي،	درا�سة	يف	و�سائل	االإقناع،	 	(((

�ص6.
	�سرح	ديوان	جرير،	ب	9،	�ص23. 	(((
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اأو	قوله	يف	مدح	عبد	العزيز	]الوافر[
ُظــــُروَن	ِبَها	َوِفيُكمرْ َفَمـــاَذا	َتنرْ

(((

ِتاَلُء َج�ُسوٌر	ِبالَعَظاِئِم	َواعرْ

بينما	َعَمـــد	يف	املحور	الّثـــاين	اإىل	مالم�سة	

مكامـــن	وجـــدان	املمدوحـــني،	فجعـــل	معـــاين	

مدحاته	اإظهـــارا	ملا	يرت�سيـــه	املمدوح	وتطرب	

نفـــ�سه	مِلَـــا	َت�سمـــع.	فـــكاأّن	بجريـــر	ههنـــا	خبري	

بالّنفـــ�ص	االإن�سانيـــة.	وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	جعل	

ال�ساعـــر	خطابـــه	احلجاجـــي	ثمـــرة	ملقدرتـــه	

اخلطـــاب	 الأّن	 ممدوحيـــه،	 مـــع	 الّتوا�سليـــة	

احلجاجـــي	ههنا	»ممـــار�سة	ناجتة	عـــن	تفعيل	

	.
(((

الكفاءة	احلجاجيّة	ذاتها«

ولقد	اأن�ساأ	جرير	معانيه	املدحّية	على	معجم	

دينـــي	بـــاالأ�سا�ص،	فاأحّل	عبد	امللـــك	بن	مروان	

منزلة	يو�سف	يف	قوله	]الب�سيط[
ــــَوُتُه ـا	َجـــــــاَء	اإِخرْ ُكوُنـوا	َكُيو�ُســــــَف	َلـمَّ

(((

يُب ِ 	َترثرْ ِ
م َرُفوا	َقاَل	َما	يِف	الَيورْ َتعرْ َوا�سرْ

النبـــي	يف	دعوتـــه	 بهـــود	 و�سّبـــه	احلجـــاج	

لقومه	]الوافر[
ــَل	الِعـــَراِق	ُدَعاَء	ُهـــوٍد هرْ

َ
َدَعا	اأ

(((

	ُهوِد
ِ
م اَلَلَة	َقورْ لُّوا	�سَ 	�سَ َوَقدرْ

بـــل	اإّن	ال�ساعـــر	خلـــع	على	ممدوحـــه	�سفة	

فات	املقّد�سة،	عندما	نّزل	بلده	منزلة	 مـــن	ال�سّ

البلد	املبارك	يف	قوله	]الكامل[

		امل�سدر	نف�سه،	ب	8،	�ص26. 	(((

		انظر	مقال	عبد	الهادي	بن	ظافر	ال�سهري،	اآليات	احلجاج	واأدواته،	�ص76. 	(((

		املرجع	نف�سه،	ب26،	�ص41. 	(((

		املرجع	نف�سه،	ب6،	�ص86. 	(((

ِزُلــــوا �ِســرُيوا	اإِىَل	الَبَلــــِد	املَُباَرِك	َفانرْ

(((

ِث	احَلَيا 	ِمَن	الَغيرْ َوُخُذوا	َمَناِزَلَكمرْ

ولقـــد	كّثف	جريـــر	اإىل	جانب	هـــذا	املعجم	

االأدوات	الّلغويـــة،	فوّظف	الّتاأكيـــد	وال�ّسرط	يف	

قوله	]الكامل[
ُبُه ُن	َعاِئ�َســَة	املَُباَرُك	�َســــيرْ اَل	ابرْ َلورْ

(((

َوى 	ُطوُل	الطَّ ُهمرْ مَّ
ُ
	َواأ َكى	َبِنيَّ برْ

َ
اأ

وغـــري	خفي	ما	للـــ�ّسرط	من	وظيفـــة	ينعقد	

عليها	الطلب	وهي	بتعبري	بريملان	وتيتكا	»احلجة	

،	وهي	حّجة	لهـــا	قّوتها	الّتاأثريية	
(((

التداوليـــة«

يف	حمتـــوى	ال�ّسكوى	عموما.	والناظر	يف	املعنى	

الذي	اأخرجـــه	ال�ساعر	يف	بيته	يالحظ	جريانه	

على	ثنائية	ال�ّسبـــب	والّنتيجة،	فقد	ربط	جرير	

ا�ستواء	حال	اأ�سرته	ِب�َسيرْب	ابن	عائ�سة،	وهو	من	

املعـــاين	االأثرية	املالزمة	للمـــدح،	واملحّببة	اإىل	

نف�ص	املمدوحني.			

يبدو	مّما	تقـــّدم	اأّن	جريرا	اأحـــ�سن	اختيار	

املعطيات	اأو	املقّدمـــات	االأ�سا�سية	حّتى	يك�سبها	

بعـــدا	حجاجيا،	بـــل	مل	يقت�سر	جهـــد	ال�ساعر	

علـــى	بلوغ	ذاك	املق�سد،	واإمّنـــا	عمد	اإىل	اإيقاع	

االختيار	بينها	)املعطيات	واملقدمات(.	وحر�ص	

على	جعلها	ذات	فاعلية	حجاجية	ق�سوى،	ومرّد	

االأمر	اإىل	اأّن	جريرا	مل	يكن	يف	ق�سائده	متوّجها	

اإىل	ممدوحـــني	من	عاّمة	النا�ص	اأو	مّمن	ميكن	

تنزيلهـــم	منزلة	من	درجة	ثانيـــة،	واإمّنا	نوعّية	

املمدوحـــني	ههنا	فر�ست	عليـــه	انتقاء	عنا�سر	

	املرجع	نف�سه،	ب27،	�ص25. 	(((

		املرجع	نف�سه،	ب8،	�ص23. 	(((

((( Perelman – Tytéca, Traité de l’argumentation, p357.
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املحاّجـــة.	ولقد	بدت	لنا	تلك	العنا�سر	متقاربة	

حينا،	متباعـــدة	حينا	اآخـــر	الرتباطها	بنوعني	

مـــن	املمدوحـــني،	يرتّبع	الّنـــوع	االأّول	على	اأعلى	

هـــرم	ال�ّسلطـــة	يف	اخلالفة	املمّثلـــة	يف	اخلليفة	

عبـــد	امللك	بن	مـــروان	ومن	بعـــده	تنازلّيا	عبد	

العزيـــز	بو�سفه	اأمري	من	اأمـــراء	الّدولة	و�سوال	

اإىل	الوايل	احلجاج	بن	يو�سف	الثقفي.

وال	يخفى	اأّن	اأهّم	و�سيلة	حت�سر	اأثناء	انتقاء	

عنـــا�سر	املحاّجة	مـــا	ي�سمّيها	عبـــد	اهلل	�سولة	

»و�سيلـــة	احل�سور«	La présence،	و»يتمثل	ذلك	

يف	ا�ستح�سار	العن�سر	املنتمي	للمحاجة	وجعله	

	.
(((

ماثـــال	بني	اأعـــني	املخاطبـــني	ويف	اأعينهم«

وهـــذه	الو�سيلـــة	-اأي	و�سيلة	االإحـــ�سار-	عامل	

اأ�سا�سي	مـــن	عوامـــل	احلجـــاج	طاملـــا	اأهملـــه	

املنظـــور	العقـــالين	يف	اال�ستـــدالل.	واإّن	لهـــذه	

الو�سيلة	)احلـــ�سور(	اأهمّيـــة	حجاجية	لكونها	

توؤّثر	يف	وجدان	متقّبلها	تاأثريا	مبا�سرا.

	واإذا	تاأملنـــا	يف	االأ�ساليـــب	التـــي	اعتمدها	

جريـــر	يف	خطابه	ال�ّساكي	نالحظ	�ِسَمة	الّتنويع	

الظاهرة	يف	اأبياته،	فلم	يكتف	ال�ساعر	بطريقة	

لطريقـــة	 اختياراتـــه	 اأخـــ�سع	 واإمّنـــا	 واحـــدة.	

�سبـــط	 الإحـــكام	 	 	La présentation العـــر�ص	

عنـــا�سر	املحاجـــة،	فـــكان	املنطلـــق	يف	العملية	

احلجاجيـــة	الـــذات	ومـــا	كان	يف	فلكهـــا	يـــدور	

احبة	واحليوان	 كمـــا	راأينا.	فهي	الّزوجـــة	وال�سّ

كذلـــك.	ولقـــد	كانـــت	ال�ّسكوى	االإطـــار	اجلامع	

بني	هذه	العنـــا�سر	يف	كّل.	ويعّد	هـــذا	الّدوران	

يف	فلك	الّذات	خّطـــة	خطاب	�سعى	من	خاللها	

		انظر:	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص31. 	(((

جريـــر	اإىل	اإكـــ�ساب	ملفوظه	الّنجاعـــة	الكافية	

للّتاأثري	يف	من	مدحهم.	وعلى	هذا	االأ�سا�ص	بدا	

لنا	خطاب	ال�ّساعر	رهن	للممدوح	يف	حّد	ذاته.	

فلقد	اأ�سرنا	اإىل	اأّن	املمدوحني	درجات.	واأوجبت	

هذه	الهرمّية	علـــى	ال�ّساعر	ربط	مقاله	باملقام	

�سرورة	الأّنـــه	مـــن	خا�سّية	احلجـــاج	الّناجع	اأن	

يكون	املقال	مطابقا	للمقال،	بل	اإّن	ال�ّساعر	كان	

علـــى	وعـــي	يف	تقديرنا	ب�سرورة	انتقـــاء	الّلفظ	

مـــن	ممدوح	اإىل	اآخر،	الأّن	حل�سن	انتقاء	اللفظ	

قيمة	حجاجية	يف	حّد	ذاته.	

والذي	بدا	لنـــا	كذلك	اأّن	جرير	حر�ص	على	

االإكثار	من	الّلفـــظ	احل�ّسي	املج�ّسد	»الأّن	الّلفظ	

.	ونق�سد	
(((

املج�ّسد	يزيد	يف	درجة	احلـــ�سور«

بالّلفظ	احلـــ�ّسي	ما	خلعه	ال�ّساعـــر	من	�سفات	

تظهـــر	اجلهـــة	ال�ّساكيـــة	الّنقـــ�ص	يف	كّل.	ومن	

هـــذه	الّناحيـــة	مل	يرتك	جريـــر	اأمـــرا	اإاّل	واأتى	

عليـــه	ذكرا	يف	هيئة	نازعة	اإىل	مالم�سة	مكامن	

وجـــدان	املمـــدوح.	فـــ�سّور	العيـــال	ال�ّسغـــاب،	

واالأرامـــل	واليتامـــى	الّطالبني	َيـــد	العون	جلور	

لو	 الّزمان.	بل	جعل	ال�ّساعـــر	للموا�سي	�سوتا	َيعرْ

اإىل	جانب	بقّية	االأ�سوات	يف	دعوتها	اأويل	االأمر	

اإىل	الّتدخل	ق�سد	اإ�سالح	ما	اأف�سده	الّدهر.

وتظهر	مقدرة	جرير	كذلك	يف	ح�سن	�سبطه	

يغ	الّتعبريّيـــة	Modalité d’expression	اأو	 ال�سّ

ما	ُي�سّمى	باجلهات	الّتعبريية	التي	تنه�ص	بدور	

حجاجي	اأثناء	عر�ص	املعطيات.	واأ�سرنا	�سابقا	

اإىل	اأّن	ال�ّساعـــر	كان	حريـــ�سا	علـــى	الّتنويع	يف	

انظر:	املرجع	نف�سه،	�ص36. 	(((
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	من	
�سيغه،	فـــكان	الّتوجيه	االإلزامـــي	حيـنا )))

،	وكان	الـــ�ّسرط	حينا	
(((

خــــالل	�سيغـــة	االأمـــر

فات ،	ولعّل	اختيار	ال�ّساعر	للّنعوت	اأو	ال�سّ
(((

 اآخر

Le choix des qualifications		اأن	ينه�ص	بدور	

تن�سيطي	للعملّيـــة	احلجاجّية،	الأّنه	من	خا�سّية	

الّنعـــوت	عمومـــا	مالم�ستهـــا	مـــا	تهـــواه	نفـــ�ص	

املمـــدوح،	وهي	ههنا	من	قبيـــل	و�سفه	ب�سفات	

حتيـــل	علـــى	القـــّوة	مثـــل	و�سف	عبـــد	العزيـــز	

	اإ�سافة	اإىل	اخلالل	احلربية	التي	
(((

باجلـــ�سور

	.
(((

تعّد	من	روا�سم	املدح	الكال�سيكية

اإّن	اإكثار	ال�ّساعر	من	الّنعوت	يعّد	مقّوما	من	

مقّومات	احلجاج	باعتبار	اأّن	الّنعوت	حتيل	على	

	.Classification	الّت�سنيـــف	مبـــادئ	من	مبـــداأ

فات	املو�سولة	 ة	يف	ال�سّ وقد	الحظنا	ذلك	خا�سّ

مبا	هو	معنوي،	اإذ	اّطردت	ب�سكل	الفت	وخ�سعت	

ملبداأ	الرّتاتبّية	املُـــ�سار	اإليها	�سابقا	من	ممدوح	

اإىل	اآخر	بح�سب	منزلتـــه	ال�ّسيا�سّية	يف	الّدولة.	

ولقد	ا�ستتبع	القول	يف	الّت�سنيف	تلوين	اخلطاب	

يف	ال�ّسكـــوى	علـــى	اأ�سا�ص	الّدرجـــة	ال�ّسيا�سّيـــة	

لكّل	ممـــدوح.	لقـــد	الحظنا	تفاوتـــا	يف	لهجات	

اخلطـــاب	من	اخلليفة	اإىل	االأمـــري	اإىل	الوايل،	

مـــن	عبد	امللك	بن	مـــروان	اإىل	عبد	العزيز	اإىل	

احلّجـــاج.	فمـــن	بـــاب	الّتعظيم	حـــر�ص	جرير	

فات	 اأثنـــاء	مدحه	اخلليفة	على	االإكثار	من	ال�سّ

	انظر:	املرجع	نف�سه،	�ص38. 	(((

	انظر:	قول	جرير،	الديوان،	ب13،	�ص27.	 	(((

	انظر:	قول	جرير،	امل�سدر	نف�سه،	ب8،	�ص23.	 	(((

	انظر:	امل�سدر	نف�سه،	ب8،	�ص26. 	(((

الديوان،	ب39،  حربية،	 ب�سفات	 يزيد	 مادحا	 قوله	 الذكر	 �سبيل	 على	 انظر	 	 	(((

�ص167.

.	بينما	الحظنا	يف	
(((

واجلمل	اال�سمّية	الو�سفّية

مدحه	عبد	العزيز	واحلّجاج	انحرافا	عّما	ُمِدح	

به	املمـــدوح	االأّول؛	اإذ	كّثف	من	االأفعال	الواردة	

.	اأو	مل	نقل	�سابقا	اإّن	ال�ّسياق	
(((

يف	�سيغة	االأمر

موؤّثـــر	يف	املقال	من	ممـــدوح	اإىل	اآخر؟	اأال	يدّل	

هذا	االإجراء	مـــن	الّناحيـــة	العملّية	على	خرة	

ال�ّساعـــر	بالّنفـــ�ص	الب�سرّيـــة؟	ثـــّم	اأال	يفرت�ص	

اخلطـــاب	ال�ّساكي	من	ال�ّساعـــر	ارتياد	م�سالك	

يف	القول	عديدة	بغية	خماتلة	املمدوح	واإحراجه	

اأّوال،	وا�ستدراجـــه	ثانيـــا	لالإيقاع	بـــه	يف	�سرك	

اخلطاب	احلجاجـــي	حتى	يكون	العطاء	وفريا.	

ونزعـــم	من	هـــذه	الناحية	اأّن	جريـــرا	جنح	يف	

االإيقـــاع	مبمدوحيـــه	وحّقق	الغنم	الـــذي	الأجله	

خرج	�ساكيا	مادحا.

خامتة البحث

يبدو	مّما	تقـــّدم	اأّن	اخلطاب	ال�ّساكي	يف	�سياق	

املـــدح	خطاب	حجاجي	من	الّطـــراز	االأّول	كان	فيه	

ال�ّساعر	املّن�سق	يف	اإيراد	طائفة	من	املعاين	الدائرة	

علـــى	الّطلب	�سواء	كان	على	الّت�سريح	اأو	االإ�سمار.	

وانتهينـــا	اإىل	اأّن	احلجـــاج	كّيف	اخلطـــاب	ال�ّساكي	

تكييفـــا	ال	َلبـــ�ص	فيـــه؛ اإذ	�سهـــدت	الق�سيـــدة	لدى	

جريـــر	�سربـــا	مـــن	الّتوزيـــع	جديـــدا	يف	م�ستـــوى	

اأق�سامهـــا،	فتارة	بال�ّسكوى	تبـــداأ،	وتارة	بها	تختم،	

وتارة	اأخرى	ُتقحم	اأبيات	ال�ّسكوى	يف	منت	املدح،	بل	

يجعلها	يف	و�سطـــه،	فاأّنى	قّلبت	املدحة	واأّنى	نظرت	

	انظر:	امل�سدر	نف�سه،	ب	19	اإىل	ب	32	من	البائية،	�ص41. 	(((

	انظر:	على	�سبيل	الذكر	قوله	يف	مدح	عبد	العزيز،	الديوان،	ب13،	�ص27.	 	(((

فقد	ا�ستهّل	اأبيات	املدح	بالفعل	زحلفها.	وانظر	قوله	يف	مدح	احلجاج،	الديوان،	

ب21،	�ص	233،	اإذ	ختم	املدحة	ببيت	يف	الطلب	بداأه	بالفعل	ر�سني	)الكامل(
َمُع 	جَترْ ٍ 	َخريرْ ُت	وُكلُّ ا	َجَمعرْ ٌة										مِمَّ ا�سَ 	َخ�سَ 	َعَليَّ 	َدَخَلترْ ِني	َفَقدرْ ِر�سرْ
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يف	فاحتتهـــا	اأو	منتهاها	ت�ستوقفك	�سكوى	ال�ّساعر.	

فال	مهرب	للممدوح	يف	اعتقادنا	من	طلب	ال�ّساعر	

�سواء	ما	�سّرح	به	اأو	ما	اأخفاه.	بل	اإّن	مقدرة	جرير	

احلجاجّيـــة	تظهر	يف	قدرتـــه	على	خماتلة		املمدوح	

مـــن	خالل	مالم�سة	وجدانه	ليعقد	�سلة	مع	خطاب	

وجداين	َغّيب	�سلطة	العقل	فيه	ما	دام	املق�سد	العام	

املحـــّرك	للمدح	هو	بلوغ	درجـــة	االإقناع،	واالإقناع	ال	

.	
(((

يكون	اإاّل	مبخاطبة	اخليال	والعاطفة

وليـــ�ص	مـــن	�سّك	يف	اأّن	حلظـــة	متّكـــن	ال�ّساعـــر	

من	االأخـــذ	مبجامع	وجدان	املمدوحـــني	متّثل	غايته	

القـــ�سوى	�سواء	بالّتاأثـــري	اأو	االإقناع	مبـــا	يرومه	من	

خطابـــه	ال�ّساكي.	وتظهر	فحولـــة	ال�ّساعر	ههنا	من	

جديـــد،	الأّنه	متمّلـــك	الآليات	احلجـــاج؛ اإذ	ظهر	لنا	

على	دراية	تاّمة	بامل�سلك	الفّني	الذي	ينتهجه	لب�سط	

�سيطرته	على	ممدوحيه.	فكّثف	من	اأدواته	الّلغوية،	

فكانت	�سرطا	حينا،	وتاأكيدا	حينا	اآخر.	ورّكز	خطابه	

ريحـــة	من	خالل	توظيف	 علـــى	االأفعال	الّلغوية	ال�سّ

فعـــل	االأمر	تارة،	والفعل	الّتقريـــري	تارة	اأخرى،	بل	

اإّنه	ي�سرتفـــد	من	املجال	البالغي	مـــا	يحّقق	غايته.	

فيعمـــد	اإىل	املمـــدوح	ت�سبيها	مبا	تـــر�ساه	نف�سه	من	

ة.	واأّنى	اأدرك	جرير	ذوبان	املمدوح	 قيم	دينّية	خا�سّ

ومتاهيه	مع	جّو	املدحة	ُيدير	دّفة	القول	اإىل	ال�ّسكوى	

	املمدوح	
(((

مدار	القـــول	واأّم	الق�سايا،	»	فانتفـــاخ	«	

ه	لـــه	من	�سفات	 بعبـــارة	ريجي�ص	بـــال�سري	مبا	خ�سّ

جتعله	م�ست�سلما	ملقـــا�سد	ال�ّساعر،	مقتنعا	بخطابه	

وذلك	يف	تقديرنا	جوهر	العملّية	احلجاجّية	امل�سّكلة	

للخطاب	ال�ّساكي	يف	مدائح	جرير.

انظر:	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص15. 	(((

انظر	ريجي�ص	بال�سري،	تاريخ	االأدب	العربي،	تعريب	اإبراهيم	الكيالين،	الق�سم	 	(((

االأّول،	�ص473.

بيبليوغرافيا:

 ، 	�سرح	ديـــوان	جرير،	�سرحه	وقّدم	لـــه	جميد	طّراد،	ط)●●

دار	الفكر	العربي،	بريوت،	)00).
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