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تناول هذا البحث الموسوم بــ" الحجاج في شعر عبدهللا عبدالوهاب نعمان "الفضـول" صيـةدن ندـةد ي
الحجــاج ويلتا ــو ودوافــدي و  نتا ــو فــي صيــةدن ندــةد الضــايعةأ  ــأ  ــ ل  داســت ا ، الضــايعةأ منموا"ــا"

حةث  ؛ي استخد  ا الداعر في صيةد و داسة  حلةلتة ن دية   دف إلى إظ اد مهم اآللتات الحجا"تة الت
و ــم إيضــار  ود ، والبــراهةأاأل لــة  علــىاســتخدم حججــا اات ع صــات ســببتة و تااقتــة و ناصضــتة صايمــة 

 اإلندـايتة لألسـالة كمـا كـان ، اإلي اع في زيا ن الطاصة الحجا"تة المتمثـ  فـي بنتـة الترـراد واسـم الفاعـ 
كون ـا  عمـ   د االغ في عملتة اإلصناع و فنةد حجج المتل ـي؛ أ )استف ام وم ر ون ي و مأ وسخرية(  و 

و ــم بتــان مثــر الــروااي الحجا"تــة فــي الــراي بــةأ حجــج الدــاعر ، لديــو واألحاســت إثــادن العوا ــ   علــى
و وظتفو للنفـي الـذي يعـد عـا  ا حجا"تاـا ح ـظ اـو وظتفـة الل ـة ،  ا يزيد  أ صو  ا و تانت ا؛ وهو ومصوالو

واتـان مثـر اليـودن الدـعرية ،  و و ـأ   ل ـا عمـد إلـى  و"تـو المتل ـي إلـى  ـا يريـديالحجا"تة فـي صيـةد
وفـي األ ةـر  ـم ، في زيا ن حجا"تة ال ول و رو"و عأ حد اإل تاع والجمالتة إلى حد االسـتمالة والتـيثةر

وهـي إظ ـاد ،  وضتح مهم  يايص وسمات الحجـاج التـي اسـتعان ب ـا الدـاعر فـي ولـولو إلـى  ايتـو
 العرب وإاطال حجج م و زاعم م. حقت ة

مفرزهـا المجتمـب ا ـرإل اإلصنـاع والتـيثةر فـي الطـرف ، الحجـاج ظـاهرن ل ويـة انفعالتـة و فاعلتـة ُيَعـد  
و حويلــو  ــأ حالــة الثبــات واليــعون التــي يقتدــ ا ، -اآل ــر مي-اآل ــر؛ إلحــداي   ةةــر فــي بنتــة  فرةــري 

وسـب فة، حةـث يـرثر الحجـاج فـي التحـوير الز نـي، لـ ف ـو يـذه  إلـى ماعـد  ـأ ا، إلى الحركتة والتفاع 
 إلى حالتي التجد  والتفاع  )في الميت ب (. يفاق الفرر  أ حالة الثبات )الماضي(

 الفضول ،في شعر، عبد هللا عبد الوهاب نعمان الحجاجالكلمات المفتاحية: 
.
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Abstract: 

This paper titled "Argument in the Poetry of Abdullah Abdul Wahab 

Noman" Al-Fudool "The Poem of the Anthem of the Lost as a Model", the 

argument and its mechanisms, tributaries and techniques, in the poem 

"Anthem of the Lost" through its study of a critical and analytical study, aimed 

at showing the most important argument mechanisms used by the poet in his 

poem in which he used arguments with causal, sequential and contradictory 

relationships based on evidence and proofs, and the role of rhythm in 

increasing the argumentative energy represented in the structure of repetition 

and the name of the actor, as well as the structural methods of (interrogation, 

command, prohibition, wishfulness and sarcasm) had a great role in the 

process of persuasion and refuting the arguments of the recipient; as they 

work on  stirring his emotions and feelings, and the effect of the argumentative 

links in linking the poet’s arguments and statements, which increases their 

strength and durability, and his employment of negation, which is an 

argumentative factor, with which he investigated the function of the 

argumentative language in his poem and through it he deliberately directed 

the recipient to what he wanted, and the effect of the poetic image in 

increasing the argumentative speech and its departure from the limit of 

pleasure and aesthetics to the point of conciliating and influencing, and in the 

end, the most important features and characteristics of the argument that the 

poet used in reaching his goal, which is to show the reality if Arabs and nullify 

their arguments and allegations. 

 

Keywords: Argument in the Poetry,  Abdullah Abdul Wahab Noman, Al-Fudool  
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مفرزهـا المجتمـب ا ـرإل اإلصنـاع والتـيثةر فـي الطـرف ، يعـد الحجـاج ظـاهرن ل ويـة انفعالتـة و فاعلتـة
التــي يقتدــ ا و حويلــو  ــأ حالــة الثبــات واليــعون ، -اآل ــر مي-اآل ــر؛ إلحــداي   ةةــر فــي بنتــة  فرةــري 

ةوسـب ف، حةـث يـرثر الحجـاج فـي التحـوير الز نـي ؛ف ـو يـذه  إلـى ماعـد  ـأ الـ ، إلى الحركتة والتفاع 
 إلى حالتي التجد  والتفاع  )في الميت ب (. يفاق الفرر  أ حالة الثبات )الماضي(

هــاب وفــي هــذا البحــث يــتم  داســة الحجــاج فــي صيــةدن "ندــةد الضــايعةأ" للدــاعر عبــد هللا عبــد الو 
وكــان ل ــا  ود فــي التــيثةر ،  ــأ  ــ ل  عرفــة مهــم الوســاي  والت نتــات التــي اســتخد  ا، نعمــان )الفضــول(

ويـذكرهم اماضـة م ، العـرب وي جـوهم وحم  المتل ةأ على اإلاعان. ف ذي ال يةدن يخا ـ  فة ـا الدـاعر
ا عـأ ال يختلـ  كثةـرا وكتـ  من حاضـرهم ، العقتم ال ايم على التعي  والنزاعـات واليـراعات متمـا بةـن م

 فران ال  سببا في ضتاع م و خلف م. ؛ اضة م
كتــ  وظــ  الدــاعر "الفضــول" الحجــاج فــي ،  فا هــا ل ــد  يســ  هــذا البحــث علــى إشــعالتة ديتيــة

 : تمث  في اآل ي، إشعاالت فرعتة على هذا اإلشعال انبنتوصد  ال يةدن؟

 الدعري؟في زيا ن الطاصة الحجا"تة للنص  لإلي اع  ودكت  يعون  -

 و ا  ودها في الحجاج؟والفنتة كت  وظ  الداعر األسالة  اإلندايتة  -
 ؟الضايعةأ ا مهم الروااي الحجا"تة في صيةدن ندةد  -
  ود حجا"تة النفي واليودن في زيا ن الطاصة الحجا"تة؟  ا -

 مهم  يايص وسمات الحجاج في ال يةدن؟ ا  -

 ـــأ  و  ـــة و باحـــث ث ثـــة ، ا ـــو المختلفـــة ـــم إعـــدا  هـــذا البحـــث امعون األســـ لةو ـــأ  ـــ ل هـــذي 
 و ا مة؛ لتوضتح ا واإل"ااة عن ا.

ييترشد  أ   لو ال ادئ الولـوج فـي  فريعا ـو  بولفو  د  ا ، فالتو  ة  م فة ا إعطاء فررن عأ البحث -
والتعـــرف علـــى  فايـــاي ودماي ادـــع   ـــو"ز وواضـــح. وهـــو  ـــا يجعـــ  ال ـــادئ يلـــم امحتويا ـــو بتيـــر 

 وس ولة.

 .على منواعو وضوااطو والتعرف،  ف وم الحجاج ل ة والط حام ذ متو  م  األول المبحثو  -

 ود اإلي ـاع   داسـة نـو  األول المطلـ  صـد  ـم فـي، المبحث الثاني الموسـوم بروافـد الحجـاج ومفانةنـو م ا -
 األسـالة   داسـة الثـاني المطلـ فـي  م و ،  أ حةث بنتة الترراد واسم الفاع  في العملتة الحجا"تة

 في   وية الحجة والتيثةر االمتل ي. ها ود و ، "واليخرية اإلندايتة "االستف ام واأل ر والن ي والتمني

متو دلد مهم الروااي الحجا"تة التي كان ل ـا  ود الحجاج ف د  م المبحث الثالث الموسوم بت نتات م ا  -
ة النفــي واليــودن فــي و عرفــة مثــر حجا"تــ، فــي الــراي بــةأ م"ــزاء ال يــةدن وزيــا ن الطاصــة الحجا"تــة

   وية الحجة المو" ة.
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وفي المبحث الرااب  م  داسة مهم  يايص وسمات الحجاج ومثرها في حجا"تة ال يةدن الموللة إلى  -
 وكت  وظف ا في صيةد و.، ال اية التي يريدها الداعر

 مهم النتايج التي  م التول  إلة ا  أ   ل البحث. عرإل:  م  لةالخوفي  -

الحجـاج فـي الدـعر العراـي ال ـديم بنةتـو علـى  جموعـة  ـأ الدداسـات اليـاا ة  ن ـا ) واعتمد البحث
الحجـــــاج و)، لخديجـــــة بوحدـــــة (الـــــروااي الحجا"تـــــة فـــــي شـــــعر المتنبـــــيو)، الدديـــــدي ليـــــا تة( ومســــالةبو

؛ لم ء تـــو الن ـــدي المـــن ج التحلةلـــي فـــي  داســـتوالبحـــث  وانـــت ج و ةرهـــا. …( لرشـــةد الراضـــيوالم الطـــة
 التطبتقتة و واف و  ع ا.للدداسات 

وصـال األزهـري: الحجـة الو"ـو ، وصة  الحجة  ا  وفب او الخيم، "الحجة هي البرهان: ل ةالحجاج 
ــ، الــذي يعــون اــو الدفــر عنــد الخيــو ة ــة وحجا"ا ــو  حا"َّ وهــو د"ــ   حــا"ج مي ، : نازعــو الحجــةاوحا"َّ

ـــا مي  لبـــو حجتـــو، ة حجـــج وحجـــاجو"مـــب الحجـــ، والتحـــاج: التخالـــم، "ـــدل ـــو حجغ ـــو يحج  وفـــي ، وحجَّ
 (.28، 1998، الحديث: "فحج ي م  وسى" مي  لبو")ابأ  ندود

 وال لبـــة، والجـــدل، والتخالــم، ف ـــو امعنــى البرهـــان، الحجــاج عنـــد ابــأ  ندـــود لــو  عـــان   تعــد نو 
واليا ب المحـاَ"ج الم لـوب  ،وال ال  هو الدخص المترلم، وال ددن على اإلصناع. والمحجوج مي الم لوب

 مي الم تنب احجة المترلم.
إا  ؛يتمةز اعثرن الح ـول المعرمتـة أَلنَّوُ ييع   حديدي وحيري امف وم  حّد ؛  الط حا:والحجاج 

والخطااـــــة ، والدداســـــات ال انونتــــة، والب  ـــــة الت لةديــــة، نجــــدي  تــــوا را فـــــي األ بتــــات الفليـــــ تة المنطقتــــة
أ األسـالة  التـي  ضـطلب فـي الخطـاب بوظتفـة حمـ  المتل ـي علـى اإلصنـاع امـا ""ملة  ف و  المعالرن.

مو الزيا ن في حجم هذا اإلصناع ل اية مساستة هي الفع  في المتل ي على نحو يدفعـو إلـى ، نعرضو علتو
 .(92، 1981، )بةرلمان و ةترا العم  مو ي ة و للقتام االعم "

المتل ي وإصناعو متحملـو علـى القتـام االعمـ  المطلـوب  امعنى صددن النص الخطابي على التيثةر في
ويـر  بةرلمـان ، )سواء  أ حةـث إنجـازي مو الرـ  عنـو( مو ي ة ـو للقتـام بـذل  العمـ  فـي الوصـت المناسـ 

من هــدف ندريــة الحجــاج  داســة الت نتــات الخطابتــة التــي  يــمح افثــادن و عزيــز  واف ــة األشــخا  علــى 
 .(103، 2010 ،ال ضايا التي   دم ل ا ) لحة

يجع  األصوال  تتااب و ترااي علـى  وُ أَلنَّ  ؛"ك   طاب حال في الل ة هو حجاج م ا  يعرو فةر  من
ا  دعم و ثبت اعض ا اآل ر كمـا يـر   .(3-2، 2011، )الدديدي إلخ"…نحو  صةظ فترون اعض ا حججا

الو" ــة  بولــفو من " ايــة الخطــاب الحجــا"ي يتمثــ  فــي من نفــرإل علــى المخا ــ  نمطــا  ــأ النتــايج
ف ـو فـي ندـري  طـاب ييـد المنافـذ علـى مي حجـاج  ضـا  ، الوحةدن التـي يمعـأ للمخا ـ  من ييـةر متـو
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 ول ـــــذا ؛(24-2011، 23، )الدديـــــدي" متحــــر  علـــــى  و"تـــــو المتل ــــي إلـــــى و" ـــــة واحــــدن  ون ســـــواها
 هما:، ينت ي إلى  ةز ةأ لخطاب الحجا"ي  أ و" ة ندر  يعرواف

 الحجا"تة للبنى الل وية )الحجاج صايم في "وهر الل ة(. التيكةد على الوظتفة-
 األسلوب التو"ة ي للخطاب.-

إا يي ذ ،  ااعو الفرري   ا ي وا"تماعي أَلنَّ  ؛ف و  داولي، فعالتة  داولتة "دلتة َمنَّوُ وحد  الحجاج 
ف إلــى وي ــد، اعــةأ االعتبــاد   تضــتات الحــال  ــأ  عــادف  دــتركة و طالــ  إ باديــة و و" ــات ظرمتــة

ألن هدفـــو  ؛وهــو ميضــا "ــدلي، االشــتراج "ماعتغــا فــي إندــاء  عرفــة علمتــة إندــاءا  و" ــا ا ــدد الحا"ــة
، إصنـــاعي صـــايم بلو ـــو علـــى لـــود اســـتداللتة موســـب وم نـــى  ـــأ البنتـــات البرهانتـــة الضـــت ة )عبـــد الـــرحمأ

2007 ،65.) 
فعــ   طــابي  و"ــو  ــأ  رســ   َمنَّــوُ ويتضــح  ــأ  ــ ل هــذي التعريفــات والمفــا تم المختلفــة للحجــاج 

  ــدف إلــى  ؛ تح ــظ فــي ســتاصات   ا تــة  ختلفــة  ا ــ  الل ــة، صــايم علــى سليــلة  ــأ الحجــج، إلــى  تلــظ
 النفي مو اإلثبات ا رإل اإلصناع والتيثةر.

وصــد إلــى  حديــد عــدن منــواع،  ،هــم فــي  حديــد منــواع الحجــاجٶ ل ــد  عــد ت و" ــات ندــر البــاحثةأ ويدا
  ن ا:

1 

ـا ، امعنـى إصا ـة الـدلة  علـى الـدعو  االبنـاء علـى فعــ  التو"تـو الـذي يخـتص اـو الميـتدل  ِاــَينَّ علما
ل ـا  يـوف ـد يندـ   الميـتدل ايصوالـو  ـأ حةـث إل ا، التو"تو هو هنا فع  إييال الميتدل لحجتو إلى  ةري

فتجــدي يــولي مصيــى عنايتــو إلــى صيــو ي  ،بتل ــي المخا ــ  ل ــا ود  فعلــو علتــو ونفيــالم ــداد اوال يندــ   
 (.437، 2004، ومفعالو المياحبة ألصوالو الخالة )الد ري 

2 

 (2004، 473، هما: )الد ري ، ي وم على  راعان المترلم في  طااو الحجا"ي لدة ةأ
 ال دف المرا   حقت و )اإلصناع(. -
، مثنــاء بنــاء  طااــوفــي التــي يضــع ا فــي الحيــاب و ، الحجــج التــي يمعــأ من يعادضــو ب ــا المخا ــ  -

مو ، ةــذها احجــج  عادضــة صبــ  من يطرح ــا علتــو المخا ــ نمت ــوم بتف، وييتحضــرها فــي حجا"ــو
 يتوصب  نو من يعادض ا.
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3

 ن ـا يلتا ـو ل ـرإل إصنـاع المتل ـي والتـيثةر متـو  ـأ  يالذي يعتمد على الب  ة وييـت وهو الحجاج 
 (.28، 2016، ت  األسالة  الب غتة واليود البتانتة )"دي ودوااحي  ل  وظ

4

ا  ــأ ماعــا ي ويلتــة  ــأ يلتا ــ وهــو الــ  النــوع  ــأ الحجــاج الــذي فت ــان نجاعتــو ، ويتخــذ الفليــفة اعــدا
لتـيثةر ويعـون هدفـو ا، امعايةر  اد"تة كال ون والضع  والرفاءن مو عد  ا والنجار مو الفد  فـي اإلصنـاع

 (.173، 2005، والت ب  ) دصأ
5

 ـأ ندريـة مفعـال الرـ م فـي الخطـاب ا ـرإل ، وي تم االجان  التداولي في الخطاب و ا يتعلظ اـو
حةـث يعـون نتَّـة محـدهما التـيثةر فـي  ؛فالخطاب الحجـا"ي يفتـرإل و"ـو   ـترلم وسـا ب، إصناع المخا  

تـي  حـاول اإل"ااـة عـأ األسـ لة  ـأ صبةـ :  ـأ يـترلم؟ إلـى  ـأ يـترلم؟ وهـذا هـو شـين التداولتـة ال، اآل ر
  ااا ي يد؟  ااا ي ول حةأ يترلم؟ و ااا ي يد  أ ك  و؟

 (465، 2004،  ن ا: )الد ري ، من يت ةد ب ا لحجاجلهناج عد   أ الضوااي ينب ي 

فلــت  كــ  شــيء صابــ  ، لثوابــت العرمتــةمن يعــون الحجــاج ضــمأ إ ــاد الثوابــت  ثــ : الثوابــت الدينتــة وا -1
 للن اش والحجاج.

لـ   يندـي  ـأ عـدم التحديـد  والمر"ب الذي يحة  علتـو الخطـاب  حـد ؛، من  رون  اللة األلفاظ  حد ن -2
 الدصةظ  دعلة في  يوي  الميطلحات.

 مال ي ب المرس  في التناصض ا ولو مو افعلو. -3
 الخطاب ووهأ الحجة.  واف ة الحجاج لما ي بلو الع   وإال بدا زي  -4
ييــوق صبــول المرســ  إلتــو لحجــج المرســ  مو  ؛ وهــو  ــا ــوفر المعــادف المدــتركة بــةأ  رفــي الخطــاب -5

 ب  اإلصناع.، وإال ان طب الحجاج بةن ما مو  وصفت عملتة الف م واإلف ام، إ عانتة  ناصدت ا مو  فنةدها

 المتل ي.في فر هذي الضوااي  تح ظ عملتة التيثةر ااتو و 
 (59، 2010، )العزاوي  :فتتمث  في، الخيايص التي  تمةز ب ا هذي الحججم ا 

والـ  احيـ  اليـتاق الـذي ، حجـة صـد  ـر ي إلـى حجـة م ـر   المترلمي دم : Contextual سياقية -1
  ما يعني من ل ا  وداا فاع ا في الحجاج.، يمنح ا لت ة حجا"تة
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ف ـد ي ـدم المـترلم حجـة  ـا يـدافب ب ـا ، عةنـةإا  حم  كـ  حجـة صـون حجا"تـة  : Reletivity نسبية -2
امعنى ، الخيم احجة مصو   رون  ناصضة و ضا ن ل ا ييتدللرأ في الم اب  ، عأ صضتة  عةنة

ا صوية وم ر  ضقتفة،  رون مكثر صون  وهي  تر   احي   د"ت ا.، مي من هناج حججا
دديجي وستاصي اخ ف البرهـان و ، الل وي عمو اا نيبي  رن  فالحجاج: Voidable قابلة لإلبطال -3

 المنط ي الذي هو حتمي  طلظ.
-

1Repetition Structure  

إلبـراز  ؛يعرإل الخطاب عرضـا حجا"تاـا حةثشع  الترراد عنيرا االغ األهمتة في الحجاج؛ ل د 
فالرلمــة المعــردن التــي ل ــا ندــام  وســت ي  ــرثر ل ــا ، لفرــرن الم يــو  إييــال ا والتــيثةر ب ــاشــدن حضــود ا

ـا ،  يثةر  حدثو في نف  المتل ي وهـو  ـا يركـدي الن ـا  ا ـول م: "م ـا الـدوافب الفنتـة للترـراد فـفن ثمـة إ"ماعا
، ل ي والتيثةر فـي نفيـو" )حيـةأمتيبح الن م مكثر صددن على استثادن المت، يح ظ  وازناا  وستقتغا َمنَّوُ على 
 (.219،  .ت 

كمــا  فةــد ، المتل ــي و يــاعد علــى إصناعــو وحملــو علــى اإلاعــان فــيفــالترراد   نتــة حجا"تــة  ــرثر 
فنجــد من "الفضــول" صــد وظــ  هــذي الت نتــة ، التيكةــد و رســتخ الفرــرن فــي اهــأ المتل ــي اعــد  بلت ــو وإف ا ــو

 (156، 2009، : )الفضول ث  صولو، وكان ل ا وضور اادز في صيةد و
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـ        ــــ ـــــــــــــــــــ ـ      ــ ـ ــاــ ـــــــــــــــــــنـَــ ـقــ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــن  ـ  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــن  ـا   ــــ ــــــــــــــــــــــــــنـَــُّن ـقـــــ
ـ ـ ــــــــــــــــ  ـ      ــــــــــــــــ  ـ  ــ ــــــــــــــــ    ـا ُّـ ـَــُّن ـقـــــــــــــــن 
ـ  ـ  ـــــــــــــــــــ  ـ  ــــــــــــــــــــن  ـانـــــــــــــــــــــ     ـقــــــــــــــــــــنـَــُّن
ـ  ــــــــــــــــــ  ـدقـــــــــــــــ   ـ  ـــــــــــــــــ ا ن   ـقــــــــــــــنـَــُّن

ــــــــــــ ن  ـ  ـ   ــــــــــــــنا  ــ ا ــــــــــــنـَــُّن ـ ضاــــــــــــ  ـ ق
دن ــــــــــنـد  ـــــــــــ ـ ـــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــ   ــ ـ ـقـن ـقــــــــــنـَــُّن

ـــــــــــــــــ   ـ  ـ  ُّ  ــــ ـــــــــــــــــ    ــاـــــــــــــــــ ـ  ن  ــ ـــــــــــــــــنـَــ ـقــ
ـ

ـــاـــــــــــــــــــ ـ      ــــــــــــــــــــــ ـ  ـــــــــــــــــــــــ   ن   ـ ـقــــــــــــــــــــنـَــ
ـــــــــــــند   ـ    ــ ـــــــــــــن  ـ    ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ   لــُّن ــ 
ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ ـ        ـ ــ   ـــ ــــــــــــــــــــــــ ا  ـيفـ   ــ ـ
ـــــــــــــــــ ـ        ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـ ـ   ـ ـــــــــــــــــنـ  ـ    ــ ـقــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ  ض  م   ـــــــــــــــن     ح ن ـ   ــ   ــــــــــــــ ـ  ــ
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ ـ     م  ـــ ــ   ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ا  ـ   ـــاـ
ــــــــــــــــــــــــ      ـ ــــــــــــــــــــــــ   ـ     ـــ ـ  ـ   ــــــــــــــــــــــــن  ـيفـ  ـــ
ـــــــــــــــــــ  ـ   د ــ ـ ـــــــــــــــــــ    ـ    ــــ ـــــــــــــــــــ ا  ـــــ ـ   ــــــــــــــــــن ـ  

ـ

لةركــد للعــرب ويرســخ فــي ماهــان م من األ ــر الــذي  ؛" ثمــان  ــراتر  د  ق ََلفدــة " الدــاعر كــرد حةــث
ــ ا ث وهــذا الترــراد يـوحي امــد  حرصــة نفــ  الدــاعر ، ابتاــا فـة م ال يمعــأ  عديلــويتحـدي عنــو ملــبح  تيلِّ

 .اوصنو و و ضبو  أ العرب و أ الحال الذي يلوا إلة 
، 160، فمــث  صولـــو: )الفضـــول،  ــأ  وضـــب كــرد لفدـــة اليــدق فـــي صيـــةد و فــي مكثـــر َمنَّـــوُ كمــا 

2009) 
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــ ـــــــــــــــــــنـ ـــ ــــــــــــــــــــ ـ ق ـ مت ق ـــ

ـ

ـغ  ـــــــــــ    ـغضــــــــــدـ   ـــــــــــن ـ  ـــــــــــن ـ  ـ
ـ
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 (157، 2009، )الفضول ميضاوصولو 
ــ ـ شـــــــــــُّ  ـلصـ ــــــــــــ  ـ ـــــــــــنـ   ــــــــــــن 

ــــــــــــــ ـح ــ  ـــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــ ـ كــــــ ــــــــــــــ ـًن ــ   ـــــ
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــنقً ــ ــــــــــــــــًن ــً ـ ــــ  ـــ

ـ

ــــــــــــــــــــــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــ    ـ  ُّ   ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـاب  ــــــ ــ ــــــــ
ــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــن  ـ   ـــــــــــــــن ـ     ــــــــــــــ ـ    ـ

ـ   ـــــــــــــــــــ ـــمـحيقمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــض   ـ    ــــــــــــــــ ـ
ـ

ا بـذل  الت ويـ  والتعدـتم لليـدق والتفخـتم  ـأ ، ل د كرد الداعر هذي اللفدة مداب عدـرن  ـرن صالـدا
عــدم ا تثــال م ل ــذي اليــفة فــي  أَلنَّ  ؛م ــري فــي صلــوب العــرب؛ الفتاــا انتبــاه م إلــى مهمتــة ا تثــال م لليــدق

حمصوال م ومفعال م والتزا  م ب ا  ب منفي م  فـ  يـرون م طـاءهم ، ستجعل م يقتدون فـي  ـيّ  و ربـر و ـبج 
: -كــذل –فمــأ األلفــاظ المعــردن فــي ال يــةدن  ؛إلــى الرــذب والتزويــر و ضــلة  الحقت ــة ارو لجــوإن دموهــا 

 و ةرها.… والضمةر "نحأ"، العدل، لت ، العجز
، زاء نــص ال يــةدنوالتـرااي بــةأ م"ـ، وصـد م   هــذا الترـراد إلــى  لــظ نـوع  ــأ االنيـجام فــي اليــب 

ــا  ــأ "اليــب  ، وإلــى صــون حجا"تــة  تمثــ  فــي اإللحــار علــى المعنــى و يكةــدي "الــ  من الترــراد يحــدي نوعا
بتوفةر مصيى ، اللفدي والحب  المعنوي في ال يةدن ايسرها و وفةر مصيى  د"ات المعايةر النيتَّة فة ا

 (.105، 2007، " )إبرا تم د"ات التوال  والتتااب والترااي بةأ األ"زاء المعونة للنص
ا ـــا، مو، الـــواو، كمـــا كـــرد الدـــاعر اعـــض األ وات الحجا"تـــة )مبـــدا وهـــذا يجعـــ  ، (…صـــد، نحـــأ، منَّ

الداعر صد كرد شطراا اعا لو؛ لةوهم المتل ي اينَّو  ةر المعنى  ـب  َمنَّ كما ، الخطاب  تنا ماا بةأ م"زايو
 (2009، 157، ضولكما في صول: )الف، حقت ة األ ر  يكةد المعنى َمنَّ 

ـــــــــــــــــ  ـ   ـــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــنـل ـــــــــــــــــ ـ     ــا  
ـ

ــــــــــــــــن ـ  ــــــــــــــــنـ ــــــــــــــــ   ـث ــغــــــــــــــــ د  ـ  ضا
ـ

 يقتدـو الـذي والضـ ل الج ـ   ـد  و بةنـا، لـو و وضـحا األول للدطر  ركدا "اء الثاني فالدطر
ـــا فـــي ال يـــةدن  ـــأ حةـــث المعنـــى الدـــاعر كمـــا كـــرد .العـــرب  –)بترنـــا، العجـــز( – ثـــ : ) الع ـــم ، ملفاظا
 لةنا(...إلخ . –)  اثات ،  زينا( – ) جلنا، صطعنا(

2Name of Subject 

مضـــفى علـــى ال يـــةدن ن مـــة  وســـتقتة ؛ وهـــو  ـــا اســـتعم  الفضـــول اســـم الفاعـــ  ادـــع  كبةـــرل ـــد 
 (2009، 156،  ث  صولو: )الفضول أ ،  زيد المعنى صون و"ماالا ،  الة

ـَـ ـــــــــــــــــــن ــاـــــــــــــــــــقــ ـــــــــــــــــــ ـ      ــ ـ ـ ـ ـــ ـــــــــــــــــــ    ـــ ــــ
ـ

ـَــ ــاـقــــــــــــــــــــن ــ   ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــ  ن   ـــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ
ـ

إلتـو   مةـ  و ناسـ اا "مـاالا مضـفى علـى البنتـة الدا لتـة للـوزن ، في هذا البةـت  وزيـب  وسـت ي  حعـم
احةــث  تيــاو  متــو صامتــة - فــي البةــت تيــريبال كمــا من و"ــو  و نجــذب إلتــو النفــون و تــيثر اــو.، األان

ايـتغ إ تانـو و  ودون ـا. نوصـو "مـاال لموسـت ا الدا لتـة ف لمضـا -الدطر األول  أ البةـت  ـب صامتـة الثـاني
 ضايعةنا(؛ للداللة على  رسخ هذي اليفات وثبو  ا لد  العرب. ،اسم الفاع )هازلةنا
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 (2009، 158، : )الفضولي ول في  وضب ي رو 
ـ  ـــــــــــــــــ ـ    ــــــــــــــــــ ـ     ـــــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــــــ

ـ

ــــــــــــــــــ  ـ  ن  ــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــ ـ   ـ ــــــــــــــــــ ـ ي ـ ـــ ـ
ـ

ــــ المعـــةأ(ســـم االم الدـــاعر ااســـتخدو  ـــزوم هـــ ؛لفاعـــ  )اآل ـــ  ـ أ لأل ـــ  ةاليـــفت ا ةأللداللـــة علـــى ل
ــا حيــأ   يــتم و"ــرن  وســت ي دايــب مســ م فــي ، ومن مــا شــر ان مساســتان لحــدوث ما، واليــبر ومتــو ميضا

 استمالة المتل ي ليماعو واالنتباي إلتو. 
، )هازلةنــا :ويمعــأ إ"مــال الرلمــات التــي "ــاءت علــى لــت ة اســم الفاعــ  فــي ال يــةدن كمــا يــي ي

،  عجزينــا، عــا"ز،  نجزينــا،  دــتاق، عاشــ ةنا،  دلمةنــا،  ــدعةنا، "اهلةنــا،  ا"نةنــا، داشــدينا، ضــايعةنا
، المعةنا، اآل  ،   ةنا، صالرينا، العادم، "اد ةنا،  حينةنا، فاضلةنا، اليا صةنا،  دةنا، صا دينا، ااهلةنا

ــــ ال ـــازيأ، فاضـــح، ال ا نةنـــا، ال اضـــبةنا ، اآل نةنـــا، حاصـــدينا،  نتيـــرينا،  متحنةنـــا،  يـــترةنا ،المنيفةناـ
 العنةنا(.، م ةنا، لاد ةنا، الخايفةنا، كاابةنا، داعدا، المت ةنا، حا  ، حاضأ

للداللة علـى إثبـات وال   ومداعةأ  رن؛ مداعةالداعر لت ة اسم الفاع  اما يزيد على استخدم ل د 
ـــاكمـــا  ،و"ـــو  هـــذي اليـــفات و وا  ـــا عنـــد العـــرب مو نفة ـــا ـــن م  امضـــفت علـــى ال يـــةدن نوعـــ َمنََّ   ـــأ ال

، فتيــتمة  المتل ــي إلــى التي ــ  فــي ملفاظ ــا، يــدد معــذب األلحــان"علــت  ن ــا صةثــادن دايعــة  ُ و ، اوالموســت 
 والتعمظ في مفرادها.، والت ني في ملحان ا

methods Structural 

واألســلوب ، ود اــالغ األهمتــة فــي الحجــاج؛ ف ــي  ثةــر العوا ــ  واألحاســت لألســالة  اإلندــايتة  
ـا وال يحتمـ  اليـدق مو الرـذب بـ  لـو  ـيثةر   ـم فـي الحجـاج. وهـذا ، اإلندايي فع  ك  ـي ال ين ـ  واصعا

ا ا مو  وفاا مو ملماا مو فرحا  الة إن  ضـمنت فعـ ا ك  تغـا  ةـر  باشـر" )بوحدـة ، الفع  صد يعون "  ديدا
مت تنـــب ، فـــي اهنـــو للردـــ  عـــأ صيـــد المحـــتج ويحللـــو ، "ـــاع ا المتل ـــي يـــتمعأ ال ـــول، (73، 2010، 

 :، اآل ي يةدنال أ األسالة  اإلندايتة في و  اي روحتو.
1Interrogative Technique

حجا"تـة اليـرال  لمتل ـي صـراداا عنـد اإل"ااـة؛ واـذل   رمـأليجعـ   َفِفنِّـوُ ، عند ا يطرر الداعر سـراالا 
ـا َفِفنِّـوُ ، و د ر قتمتـو "لمـا كـان إثـادن مو اسـتدعاء لـو ـا و ـأ ثمَّـة حجا"ا فـفاا اـالر م ، يولـد االضـرودن ن اشا

، وإاا االحجــاج  اثــ  فــي كــ  نــوع  ــأ منــواع الخطــاب" )الدديــدي، والحجــاج  تيــ ن علــى نحــو عمةــظ
2011 ،141.) 
لـــو  ـــأ مهمتـــة  ـــأ الناحتـــة  لمـــا وظتفـــا بةِّناـــا؛ مســـلوب االســـتف ام فـــي صيـــةد و الدـــاعر  ـــد وظـــ  ل

 نحو م ر  ا. مإلى إع ن  وصف   ريأف و وسةلة   مة إلثادن و فب اآل، الحجا"تة
وهـو مصـو  منـواع ، واالستف ام ال ال  الذي استخد و الدـاعر فـي صيـةد و هـو "االسـتف ام اإلنرـادي"

التـي  اليـخرية إضـافة إلـى، مو إنرـاد للترـذي ، تواتخحجا"ةتو مصو  ف و إنراد يرا  او ال أَلنَّ  ؛االستف ام
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ــا  ــأ العــرب ، وصــد لــبغ مســلواو ايــب ة الــرفض، يمتلر ــا كمــا م ــت ملفاظــو  مــوج اــالحزن واألســى  البا
 (156، 2009،  أ ال  صولو: )الفضول، االعتراف احقت ة منفي م واليدق  ب اوا  م

ـــــــــــــــ اـ  ـ ـ  ـ ــــــــــــــ ـــــــــــــــن    ـ   ـ ـحنــــــــــــــنــ ــ
ـــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ    إلـ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ُّـ ــــــــ ـ ةـ إلـ ـــ

ـ مـــــــــــ ـق  ـــــــــــ ـ ك ـــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــ  ـ ل  
ـ  ـــــــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ  ن ــــــــــــــــــــمـ  ـــــــــــــــــــــــــــ 
ـ ـ  ــــــــــــــــنـ ـ  ــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ  ـ  ــــــــــــ   ـحنـــــــــــــن

ـ

ــــــــــــــــًــــــ ــــــــــــــــــــ ـد  ــ ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـ   ــــــ ــــــــــــــــــــ ـ ـ  ـ    ـــــ
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ـ     د ــ ــــــــــــــــــن   ـ    ــــــــــــــــــنــ ـ ـحنـــ

ـــــــــــــــــــــــن  ـ     ـــــــــــــــــــــــنـ  ُّـل ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
ـــــــــــــــــــــــ ـ منـــــــــــــــــــ ـ  دـــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــــ ًـ ـ   ـ 

ــــــــــــــــــــــــن  ًـ ـ يفـ   مــــــــــــــــــــــــــةـ   ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ل ــ
ـ

 وحي  ف ي، في  تَّا  ا ة"اااإلو حم  ،  فةد االستنراد والبرهان والحجة -هنا– ستف امفيت ة اال
ت ة و"ــــاءت هــــذي الحجــــج ايــــ، ســــتخدم حججــــا اات ع صــــات  ناصضــــتة  فنــــد مصــــوال محةــــث ا ؛اــــالتواتخ

 –ولمــااا ســرر الع ــم بنــا –وإلنيــانتة اإلنيــان  ــااا نحــأ مبــدعناي  –االســتف ام )مي  شــيء نحــأ مبــدعناي 
 ولمااا نحأ كنا  ادج الخدد...(  لترون مبلغ  يثةراا ومكثر إصناعاا.

 (156، 2009، كما في صولو : )الفضول، وصد يفةد االستف ام استحالة وصوع الديء
ـ مــــــــــــــــــ ـق   ـــــــــــــــــــ  ـ   ــ ـــــــــــــــــــ ل   ـــــــــــــــــــ ـ ك ـــــــ ـــ

ـ

ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــنـ  ُّـل ــــــــــــن  ـ    ـــ ــــــــــــ ـ  ــ ـــ
ـ

ــو ميضــا: ، ف ــي حجــة علــى م ــر  يــتحة ، فيــت ة اليــرال  فةــد االســتنراد و ركــد االســتحالة و ثل
 (159، 2009، )الفضول

ـــــــــــ ــ  ـــــــــــ ـ ـــــــــــنـ  ــــــــــــ ـحنـــــــــــنــ غـــــــــــ  ـ 
ـ   ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــنـ ـــــــــــ ـ  ـــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــ ـقــ

ـ

ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــننيــُّـد  ـــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــــ ـ    ــــــ ــ
ــ ـا كــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــن  ـ  ــــــــــــــــُّك   ـ  ً ــــــــــــــــ

ـ

 ــأ االســتحالة من  جــد العــدل حلتفــا ألشــخا  ضــعفاء و"بنــاء كــانوا ســببا فــي  َمنَّــوُ فالدــاعر يــر  
ولـت ة اليـرال " تـى" مفـا ت اإلنرـاد ،  ضةتب ح  م وحظ م ت م اختانت م الميتمرن و ناحرهم متمـا بةـن م

 الديء.ومكدت على استحالة حدوي ، و ح ةرهم أ العرب  واليخرية
 ـب  لبـة العا فـة لمـا ل ـا  ـأ  ود  فـي ، واذل  ففن االستف ام  حا"جة  تراور بةأ الع   والعا فـة

 ب الدعود االيخي ، فعا فة الداعر  لة ة االحزن واألسى، التيثةر والتعبةر عما في النف   أ  داعر
فــي  وصــ  يتطلــ   ــن م فــيدا   حــا"جت م وإصنــاع م ااســتخدام مســلوب االســتف ام؛ لتضــع م ، علــى العــرب

 و أ ثم االصتناع او واإلاعان لو.، التفرةر اما ي ول
2Command and Prohibtion Techniques 

ولـلت ما االحجـاج وثت ـة؛ ، ف ـي امعنـى الـدعون، األ ر والن ي فنَّـةأ  ـأ فنـون اإلصنـاع ا عد لت ت
ـــى ســـلأَلنَّ ُ  ـــى  و"تـــو المتل ـــي إل ،  حـــد ي م روحـــات الدـــاعر و با يـــو )الدديـــدي، وج  عـــةأمـــا ي ـــدفان إل

هـــدف ما اإلصنـــاع  أَلنَّ مســـلواي األ ـــر والن ـــي يعيـــبان ال ـــول صـــون حجا"تـــة؛  ِفـــِفنَّ (. واـــذل  149، 2011
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 ــا يحثـــو علــى   ةةــر صناعا ـــو ؛ وهــو والتفاعـــ   ــب حجــج الدــاعر اع لـــو وو"دانــو، والتــيثةر فــي المتل ــي
 (157، 2009، : )الفضولصول الداعر أ ال  ، و واصفو

ـ ـــــــــــــــــــ  ـ    دـــــــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــ  

ـ    ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــــــــ   ـ  ق
ـ ـــــــــــــــ  ن   ـ   ن  ـــــــــــــــ  ـــ   ن ـــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــــــ ا 

ـ

ـــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــ ـ ـــ شن   ـــــــــــــــــن  ُّـ   ــ ـــــــــــــــــمـا ـــ ـ كــ
ــــــــــــ ُّــ   ــــــــــــــــ  ـ ـ ــــــــــــم ـ نكـــ ـ ـــــــــــ  ـحـــــــــــ   
ن ـ   ــــــــــــــــــُّمـ      ــــــــــــــــــ ـ ـ   ــــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ ا 

ـ

العـرب ييـع   َمنَّ ف و يعلم ، واليخرية  ن م دف  ن ا الداعر  عجةز العرب يفيت ة األ ر هنا 
لــذل   لــ   ــن م ال ــراءن )واصــرما( لمــا فــي ال ــراءن  ــأ  معــأ لمضــمون  ؛علــة م االعتــراف احقت ــة منفيــ م

حةــث م ــى االنتتجــة صبــ   ؛حيــأ  عبةــر يزيــد  ــأ حجا"تــة الــنص وصو ــوَمنَّ كمــا ، الرــ م و حاولــة ف مــو
حةـث  ؛فاللعأ والبيظ اعد ال راءن ا تزال للوصت والتفرةـر، النص اعدا  الاعلى هو  ا يضفي الفع  و 

صبـ  الـ  صـام  َمنَّـوُ كمـا ، وهذا النوع  أ األسالة  ي وي الحجاج ويزيـدي  يكةـدا، شبو الحقت ة اديء يبيظ
لتعطةــ  للمــرين يــوحي وهــذا ا، ااســتدعاء المرايــا ال لإل تــان بوظتفت ــا بــ  لتريــةرها و عطةل ــا عــأ   مت ــا

 وهو  ا يزيد حجتو صون وإصناعا.، والتي  فت د أل نى  عايةر اليدق، االحجج الوا تة التي م وا ب ا
ــا  ــن م االعتــراف اعــ   ــا يخفونــو وال  َمنَّ كمــا  الدــاعر صــد زا  حجتــو صــون فــي صولــو "واايــ وا"  البا

 وعدم استيا تو رراهةتويء يبيظ وال  لحةث شبو الحقت ة اد ؛ومتو استعادن  عنتة، ييتطتعون إظ ادي
الدــاعر صــد هــزئ  ــن م و لــ   ــن م من  ولرــأالعــرب يعرهــون من يد ــرون حقت ــت م لبدــاعت ا  إن الــ 

 و رإل هذا التدبتو التدختص والتجيتم.،  نو واستخفافاا االعرب سخريةاي ا  الحقت ةيبي وا 
"ـد التــيثةر فــي المتل ــي وال ناعــة بتلــ  هــو  ــا يو ، كمـا داــي الدــاعر لــتغ األ ــر بـواو  فةــد التر ةــ 

والعنــوي... إلــخ(. وفــي صولــو "وال  خدــوا ، واايــ وا ، الحجــج المضــمنة فــي لــتغ األ ــر المتعــد  )واصــرما 
ولــذل  فيــتغ األ ــر  ؛ رضــو النيــح ل لتــزام االيــلوكتات المبت ــان، ا ــاء اليــا قتانا" ف ــو مســلوب ن ــي

 تا  ـا سـخطا وحن ـا يمـأل اآلفـاق اعـدم الرضـا لمـا يل إلتـو  نااعة  أ عا فة  حم  في -اآلنفة-والن ي 
 حال شقبو.

3TechniqueWishful

، ي يد اـالتمني " لـ  شـيء  حبـوب ال ير"ـى حيـولو لرونـو  يـتحة ا مو اعةـد الوصـوع )العثتمـةأ
، ي يعـــاني  نـــو(. وصـــد اســـتخدم الدـــاعر مســـلوب التمنـــي إلظ ـــاد الحيـــرن والحـــزن واأللـــم الـــذ55، 2004

 (158، 2009، : )الفضولوصول أ ال  ، ايب  المآل الذي ول  إلتو العرب
ــــــــــــــــ ـ نـــ ــــــــــــــــنـ ــ  ُّ ـــــــــــــــ ـدـــــــــــــــ  ـ     ــــــــــــــــــ ـقـ

ـ

ـــــــ ـــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــ ــح   ــــــــــــــــــــ ـ  ُّ  د ــــــــــــــــ ـ
ـ

ـــا المترلمـــةأ  د ـــر شـــدن األســـى والحـــزن النا جـــة عـــأ اليـــلوكتات ، م ان التمنـــي "لةـــت" الم ترنـــة بن
ويجتمعــون ، و رفــب دايــت م، اعــدها  توحــد كلمــت م، لــة االح ــد والضــ ايأ التــي فــي صلــوا مالمن ز ــة المتمث

 واذل  يتح ظ النير على العدو.، حول  اية واحدن يعملون  أ م"ل ا
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علـى اســتحالة حـدوي هــذا الدـيء عنــد ، ويـدل اســتخدام الدـاعر ألســلوب التمنـي فــي هـذا الموضــب
سـبباا  ـأ مسـباب  تكانـ تـياليـراعات ال يـب ا  موالحيـرن لحـال  ب شعودي ااأللم، العرب وإن كان  معناا

 و خبط م.  مضتاع
 (158، 2009، وفي صولو: )الفضول

ـــــ ـــــــــــــــ ـقــــــــــــــــنـ     ـــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــ  ًـ ـ  ــــــــــــــ  
ـ

ـــــــــــــــــنـ    د ــــــــــــــــــ ـ ـقــ ـدـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ ـ     ـــ  ـ أب
ـ

ويعـون ،  ـأ م"ل ـا "لةت" َ دَ ُر مهمةتـو عنـد الدـاعر فـي  ح ةـظ الفرـرن التـي يعمـ تمني اليسلوب ف
 ــأ  ــ ل  رحــو لمواصــ   تعــد ن  ــوحي ااأل ــ  ، دافــدا صويــا  ــأ الحجــج التــي  د ــر  نطقتــة  ــا ي ــول

واصب المقتش ل م. كما بالمع و  المنضوي بةأ هذي األسالة  المتضاداة اات الع صات اليببتة المر بطة 
ويجعــ  المتل ــي ،  ــب الفعــ  الماضــي "ِإنيركــد هــذي الحجتــة  رــرادي لحــرف التح ةــظ "صــد" وحــرف التوكةــد "
 عا"زا عأ الت رب واإلنراد للواصب الميساوي الذي  قتدو األ ة.

4Irony Technique  

 يـــمب ا ـــول  ـــا هـــو ،  ـــأ اليـــود المجازيـــة نها الـــبعض لـــود دإا يعـــ ؛لليـــخرية  عريفـــات  تعـــد ن
ـــا لليـــخرية ي  ختلـــ  عمـــا نـــراي. " نـــاصض قـــتم  ف ـــيجعـــ  لـــلت ا االحجـــاج وثت ـــة وي ـــدم "برنـــدونةر"  عريفا

 (.2011،164، حجا"تة متما ييمح اقتام "ملة  ا سا رن عندي كون ا حجة على فرضتة  ا" )الدديدي

وصيةدن "ندةد الضايعةأ"  عتمد في ، دافدا حجا"تغا يزيد  أ الطاصة الحجا"تة للنص دفاليخرية  ع
 فةـد اليــخرية.  ولرــأ ايـودن  جازيـة، خـدم فرر ـويامـا  وظف ـا ن الدــاعرإحةـث  ؛مسـلوا ا علـى اليـخرية

مســلوب  إلــىلــذل  عمــد الدــاعر  ؛وصــب متــوعدــم الخطــي الــذي ا فعــال فــي  نبتــو المخا ــ  ليــخرية  ودلف
 (158، 2009، )الفضولصولو:  .  أ ال ليخريةا

ـد ـ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــنـ  ُّــــ ــــــــــــــــــ   َ ـ   ــــــــــــــــــــن ـ  ـ ـحن 
ــــــــــــــ  ـ  ــ ن   ـ ـــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــ ـحيم  ــــــــــــــــ  ـ  ــــــــــــــــ ا 
ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ــُّ ـيفـ   ق  ـــــــــ ـ  ـــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ــــ
ـــــــــــــــــ    ـ ـــــــــــــــــ  ـ   ـــــــــــــــــق    ـ  ــ ـ  ُّ   ـ ــــــــــــــــن  ـ   
ـــــــــــــــــ  ـا ـــــــــــــــــ ـ   ـ ـــــــــــــــــ   ــ  قـ  ـ  ُّــ ــــــــــــــــن  ـ  
ــــــــــــــــــــــــًن  ــــــــــــــــــــــــ ـًن ــ ـ   ـــــــ ـ ــــ ــــــــــــــــــــــــ صا ـ اــــ

ـ

ـــــــــــــ ـ ـ   د ـ ـــــــــــــنن ـقـ ـــــــــــــ      ـ  نقــ ــــــــــــ ا  ـ   ــــــــــــن ـ  
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ً ـ غ  د ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـغ ـــــ ـ   ــاــــــ ــــــــــــــــــ  ــا  ـــ ــ
ـ ــــــــــــــ     ـ   ــاــــــــــــــ ـقـــــــــــــــــــنـ ـ  ـ ي ــــــــــــــــ  ـهلــــــــــــد 
ـ  ن ـــــــــــ  ـ  ـــــــــــ  ـ   ـــــــــــــ ـح    ــــــــــــ   ـــــــــــ   ــ نـ  
ــــــــــــــــ   ـ    ــــ ـ ــــــــــــــــ ي  ــ  ـــــــــــــــ   ـ  ـــــــــــــــن  ـ  ــ
ـح كـًـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــضغ   ـ  ً  ـ    ــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ

ـــوا العـــدو الميـــتعمر  ـــأ ،  ـــأ العـــربالدـــاعر ييـــخر  ـــة منفيـــ م وكتـــ  من ـــم  عن ويـــذكرهم احقت 
فــي ففيلــبحوا ينتدــرون الفضــ   ــأ  ةــرهم وهــم ملــحاب الحــظ. ، فة ــا اــفدا   م  متلرــا  م والتيــرف

 ؛احةــث د ـــز للعــرب االيـــحراء "نحـــأ لــحراء"البةــت األول اســتخدم الدـــاعر الحجــة الر زيــة فـــي صولــو 
 الف ر واالنعدام. علىفاليحراء  دل ، في "مو  فرري  دون تيقمن العرب  علىللداللة 
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 عونـا ، ب  يعمد إلى التدعت  ؛ يو   في المعنى وال يحيم الموص الداعر في صيةد و ال َمنَّ كما 
 (159، 2009، )الفضول أ ال  صولو: ، "وا سا را يدعم الحجاج ال ايم في ال ول

ـقـــــــــــــــــــنـ   ـ ـىــ  ـ  ُّ ـــــــــــــــــــ ُّ  ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــ
ــــــــــــــــ  ـ ن  ـ ـ ـ  ُّ ـــــــــــــــ ـدـــــــــــــــ   ـ      ـــــــــــــــ ـقـــــــــــــــنن
ـ   ـ  ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــــ نـ   ـــــــــــــــــــ ـون ـقـحن 

ـــــــــــــــ ــ  ق  ـــــــــــــــ ـ     ـــ ـــــــــــــــ ن ا ــ  ـ ُّـــ ــــــــــــــــ ُّ ـ ـ 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـ    ـــــ ـــــــــــــــــن   ـ      ـ ـ   ـ غ ـــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــ ن  ـ     ـــــــــــــــ   ـ     ـــــــــــــــ ـ  ـ ح  ق ـــــــــــــــ ـ  ك 
ـ ـــــــــــ  ـح  ـــــــــــنـ  ـــــــــــن  ـ ـ   ـــــــــــ  ـــــــــــ   ـ   ــ  ن

ـ

ــــــــــــــــــــ ـ ُّ   ـــ ـــــــــــــــــــ  ـ   ـ  ــــــــــــــــــــ    ـقــ ـــــــــــــــــــ  ن ــ
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ     ـ   ُّ   د ــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــحـــ ـ ــ
ــــــــــــــــــ  ـً ـح قند ــــ ـــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــــ   ـ   ـ   ـــــــــــــــــ ـ    ـ

ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  ـ   ًحــ ــــــــــــــــــــــــ ـيفــ  ق ــــ ـث خ   ــــ
ـــــــــــــ  ـأب ـــــــــــــ   ــ    ـــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــ ـ   اـــــــــــــ ا  ــ
ــــــــــــــــــــــــ  ـ ي    ــ ــــــــــــــــــــــــ   ـ  ُّــــ ــــــــــــــــــــــــ و  ـ   ثــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ    ـ     ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـاــ ـــــــــــــــــــــــــ     ــ ـحــــــ

ـ

ويجمـب البـراهةأ علـى وضـاعة ، ال يـةدن الحجـجمبتـات والفضول يحدـد فـي كـ  ، الم ام هنا هجاء
. فالع صـة بـةأ ال جـاء والم جـو ع صـة والـذم ومشـد منـواع اليـباب والدـتم، وولفو ايحي النعـوت، الم جو

وهو  ا مضاف لل يـةدن دون ـا ، إلى ي رلذل  لز و اإلس اب و رراد اليخرية للمنعوت  أ بةت  ؛سببتة
، )الفضـولهـذا البةـت الـذي ي ـول متـو: ، "عل ا  ر ي المعنى ح و وحقت تو. و  لـة ال ـول عنـديو ، ومل ا

2009 ،160) 

ـ ـ ـ    ــ ـنمـــ ــــــــــــــــــ   ـ   ــــــــــــــــــ قُّـ  ـم ـ ــــــــــــــــــــــ 
ـ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــش نـ ـن  ـ  ــــــــــــــ ـ   ـش  ـــــــــــــــضـاـــ ـ ن    ـ   ــ
ـ

، الــروااي الحجا"تــة ""ملــة  ــأ األ وات التــي  وفرهــا الل ــة للــراي بــةأ  فالــ  الرــ م وم"زايــو عــد 
- ف ــي المــرثر األســان والبــادز وهــي، (344، 2011، )الدديــدي فتتيســ  عنــدها الع صــات الحجا"تــة"

إا  ـــراي بـــةأ صـــولةأ مو بـــةأ  ؛الحجـــاج  رشــر لـــو فـــي بنتـــة الل ـــة نفيــ ا َمنَّ الـــدلة  ال ـــا ب علـــى  -كــذل 
ا  ا   االسترا تجتة الحجا"تة العا ة.، حجتةأ مو مكثر  و يند لر  صول  وداا  حد ا

، الــواو، ألن، إان، الســتَّما، حتــى، لرــأ، بــ )ويمعــأ التمثةــ  للــروااي الحجا"تــة اــاأل وات اآل تــة: 
الـروااي ، و أ الروااي الحجا"تـة التـي وظف ـا الدـاعر فـي صيـةد و "ندـةد الضـايعةأ".(ال م...إلخ، الفاء

 اآل تة:
1

، (5، 2004، و عناهـا "اإلضـراب عـأ األول واإلثبـات للثـاني" )المبـرِّ ، وهي م ان للراي بـةأ صـولةأ
 …و  مت ـا " ـدادج كـ م  لـي متـو، في الـراي ن تاـا مو إيجاااـا حيـ  اليـتاق الـذي  ـر  متـوويتحد   ودها 

 وصــــد اســــتخد  ا الدــــاعر ا ولــــو:  (.6، 2005، و رـــون لتــــرج شــــيء  ــــأ الرــــ م وم ــــذ  ةــــري" )الز"ــــا"ي
 (157، 2009، )الفضول
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ـــــــــــــــــــــــ دـ  ــكـــــــــــــــــــــــنـنــقـنـ ـاـن ـ  قـــــــــــــــــــــــ ـ   ا 
ـــــــــــــــــــــمـنــاـــــــــــــــــــــ أبـ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــ  ـ ـــدـاـنشـنـــ ـ  ـ

ـ

ـدــــــــــــــــــــــــ  ـ ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــدن  ـ  ـ ــ ــــــــــــــــــــــــًن ـيفــ ا 

ـ   ـــــــــــــ    ـ ـهبـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ـنـ   ـــــــــــــ اـ ـ   ـ ـ ـــــــــــــ
ـ

عــاء العــرب فــي من ــم ، هعــذا  تــرا ف الحجــج عنــد الدــاعر اهلــوا اآل ــريأ امــا مفالدــاعر يخــال  ا ِّ
 فا هــا من ــم هــم  ــأ ، هم و ناصضــوءاحجــة م ــر   بطــ  صــول م وا عــا، صــد وي ل ــم  ــأ فرــر وإنتــاج وإبــداع

فرانــت الحجــة  ثبتــة  ــأ  ــ ل الفعــ  المضــادع الم تــرن اــي ان النفــي ، يو اآل ــرون ومنتجــ وُاِهلــوا امــا صد ــ
لةنت ـي الموصـ  بتيكةـد هـذي الحجـة ااسـتخدام ، "لم"؛ لما لو  أ صون التـيثةر ااسـتمرادي و جـد ي وصـون ُحجةتـو

ا النـــوع  ـــأ وهــذ"بــ " المتبوعـــة ااســم الفاعـــ  الموحتــة ادـــدن الواصعــة وهـــي الــذهول و معن ـــا  ــأ العـــرب. 
إا "ي تضــي نفــي الحعــم اليــابظ فــي الرــ م صبــ   ؛اإلضــراب يطلــظ علتــو النحــان اســم "اإلضــراب اإلاطــالي"

، نيراف عنو وا"  إلـى حعـم ي ـر يجـيء اعـدي" )حيـأو دعتو كااب واال،  ةر واصب ِاَينَّو"ب " وال طب 
1966 ،623).  

2

وصـد ، عناهـا الـوظتفي  ـأ اليـتاق الـذي  ـر  متـوويف م  ، حتى في  ر ة  عنالر ال ول يعمأ  ود
 هما:، استخدم الفضول هذي األ ان في  عنةةأ

 (547-539، 1992، )المرا يشر ان:  ماوه،  أ  راعان شروط المعطوففة ا بد  الو  :العاطفة حتَى-أ
 من يعون اعض صبل ا مو كبعضو. -
 من يعون  اية لما صبل ا في زيا ن مو ن ص. -

 (158، 2009، )الفضول على الضع  والن ص في صولو: ال يةدن  الةفي  وصد "اءت حتى

ـاــ ق ــــــــــــــ َــ  ــــــــــــــ َــحنــــــــــــــنـ  ـــ  ــــــــــــــ حــــــــــــــ
ـ

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ  ن ــــــــــــــــــ ـ   مـ ـ ـــد ــــــــــــــــــ   ـق  ـ   ن
ـ

فــالعجز هنــا لــم ،  ــر   ةــدا عــأ الــر  مو المجاب ــةييــود الدــاعر محعا ــا عا ــة  جعــ  الطــرف اآل
ف ــد ولــ  هــذا األ ــر إلــى  رحلــة ال  خطــر  ،يعــأ  حــد ا مو ينتــا بــ   جــاوز كــ  االحتمــاالت والتوصعــات

ويركـد هـذا المعنـى احـرف الجـر والميـدد وفعـ  النفـي الم تـرن االضـمةر المتيـ  الـدال ، على اال محد
 وك  واحد  ن ا ي وي الحجة ويركدها.، على العموم

 (243-245، 1992، هي: )المرا ي، ولمجرودها شروط، : و فةد انت اء ال ايةحتَى الجارة-ب
 يعون ظاهراا. من -
 من يعون ي ر "زء مو   صي ي ر "زء. -

 (160، 2009، )الفضول ى" في صول الفضول":"حتَّ  الحجا"تة لـو برز ال ون 
ـــ  ــــــــــــــــــــــل  ـ ـــــــــــــــــــــ ـ ـــ ـ  ـ مـــ ــــــــــــــــــــــاًبــَّي   

ـ

ـ ــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــُّـن  ـ ـ ـاــابًـ   ـــــــــــــــــ  ـ  ـ حــــــــــــــــ ــ ــ ــ
ـ
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وصولـو وهو  ـا مكـدي ب،  عنىالداعر ييترس  في اإل تان االحجج المثبتة ليدق صولو صوال و  ال يزال
حجــة مصــو   خــدم نتتجــة ضــمنتة واحــدن فــي البةــت هــي "االستيــ م للعجــز واإللــااة لــترأ ةنــا" ى بلِ "حّتــ

 االضع  وال وان".
3

وينتيــ  الفعــ  اعــدها عنـــد ، " تيــ  ااألفعــال الميـــت بلتة أَلنََّ ــا ؛بــ م كـــي -كــذل -وصــد ســمةت 
وهي في كـ  المـذهبةأ  تضـمنة ، عند الروفةةأ ال م هي نفي ا النالبة للفع و ، البيريةأ افضماد من  

فالنالـ  ،  حيـأ إلـيَّ  أَلنَّ و  ديري ، حيأ إليالمعنى: كي  ُ ، حيأ إليّ فمث ا صول : زد   لتُ ،  عنى كي
بت ـدير  والفعـ  فترـون من  ، وهذي ال م عنـد البيـريةأ هـي الخافضـة لألسـماء، الم ددن اعد ال م للفع  من  

 (.14، 2005، ) الز"ا"ي " مي لإلحيان إليَّ  يدد  خفوإل اال م "" ت  لتحيأ إليَّ 
 ـأ الـ  صـول الدـاعر: و ، ا  عمـ  علـى الـراي بـةأ الم د ـة والنتتجـةَفِفنَِّ ـ، ولرون ال م  فةـد التعلةـ 

 (157، 2009، )الفضول

ـــــــــــــ   ــ ـــــــــــــق   ـ   ـــــــــــــ   ـ ـحنـــــــــــــنـ  ــــــ
ــــــــــــــــــــــــ نـ  ـ ـــــــــــــــــ  ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــ ــــــ   

ـ

ـد ـ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــ    ـ  ُّ ــــــــــــــ ـ ـ شــــــــــــ   ا   ً 
ــــــــــــــ ـ   ـــــــــــــــ ــ ـ ـــنـــــــــــــــ  ن   ـــــــــــــــ   اًبـ ن  ــ ـ ــ

ـ

االنتتجـــة  الم تـــرن   يـــتخد ا األ ان "الم التعلةــ "، فالدــاعر داـــي الم د ــة )نحـــأ ســـطرنا األســا ةر(
ات التــاديخ لةثبــت من  ــا ندعتــو لــت  ســو   رافــ، واكــر  فــر ن األســا ةر، )يلبيــ ا التــاديخ  ل ت ــا  دــةنا(

ال ديم المتمث  ااألسطودن التي  رسـم واصعـا وإنمـا عبـادن عـأ لحدـة ندـون صةـ  فة ـا  ـا ال يمـت إلـى الواصـب 
 واستند في إثبات حجتو هذي ب م التعلة  اليببتة المركدن والجاز ة لذل  الحال. ، ايلة

حةـث  ؛و أ   ل  ا سـبظ ن حـأ من الـروااي "بـ " و "حتـى"  ـر ي ع صـة  نـاصض مو عـدم ا فـاق
ويبنـى هـذا التـرااي واال يـال علـى ، ي وم الداعر بذكر م ـر  نـاصض لنتتجـة الخطـاب  نيـجما و تنا مـا

 ـا اعـد واذل   ر ي إلى صددن الداعر علـى إثبـات م ـر ، االنفيال فترون الحجة الثانتة مصو   أ األولى
 دفض األ ر اليابظ و حضو إياي.

اعد الم التعلة   متعون  ا، على الع صة اليببتة التي  راي النتتجة ام د ت ا " فت ومم ا "الم التعلة 
ي ـدف  ـأ   ل ـا  ؛الع صـات التناصضـتة واليـببتة  ـر ي  وداا حجا"تغـا ِفـِفنَّ وعلتـو  سببا لحـدوي  ـا صبل ـا.

 ةأ والتيثةر فة م.الداعر إلى إصناع المخا ب
4

ـــا بوصوعـــو" ، إاا الدـــر تة " ـــب المتوصـــب وصوعـــو  يـــتعم  فاأللـــ  فـــي إاا من يعـــون الدـــرط   طوعا
 أ ، وشاعرنا الفضول صد استخدم إاا الدر تة للراي بةأ الم د ة والنتتجة (.291، 1987، )المخزو ي
 (195، 2009، )الفضول ال  صولو:
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ـــــــــ وـ ـث ــــــــ ــن ــــــــنـ  ــــــــمـ  ـ  ــــــــــ حلـ ـ  ًـ ـ
ـ ـ  ــ ــــــــــــــــــــــــنًــ    ــــــــــــــــــًـــــــق   ـــــــــــــــــــــ ـ ل  

ـ

ــ    ـــــــــ ـ  ــــــــــشم ـ ـغ  ـــــــــ ـ ـ  ـــــــ ـ ـــــــ   ـ
ــــــــــــ ـا ـ ـــ ــــــــــــ   ـ    ـ   ـ ـ ابًـ ـــ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــئ ــ ـ ــ

ـ

وهــي كنايــة عــأ دكــون العــرب -، الدــر تة فــي البةــت األول داطــت الم د ــة "غتــاب الدــم فــفاا 
  ـ  افدا   ـا؛ إنمـا  ةِّبـت. فالت ةةـ   طلـ  العـرب  لـمالدـم  ف -للي م وعدم ال تال ومتو  جـاز ع لـي

 -هنـا–فالع صـة الذي يولـل م إلـى نتتجـة يطلبون ـا وهـي النيـتان مو التناسـي الـذي م ـى نتتجـة الخـوف. 
 اآل ي:  أ   ل الدع ع صة سببتة يمعأ  وضتح ا  الم د ة والنتتجةبةأ 

 النتيجة                                      المقدمة         

 
 (159، 2009، م ا البةت الثاني: )الفضول

ـ ـ  ــ ــــــــــــــــــــــــنًــ    ــــــــــــــــــًـــــــق   ـــــــــــــــــــــ ـ ل  
ـ

ــــــــــــ ـاـ ـ ـــ ــــــــــــ   ـ    ـ   ـ ـ ابًـ ـــ ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــئ ــ ـ ــ
ـ

ا" "ملة الدرطف"صولو:  . امعنـى بةنـا"""ـاء كـّذاااا و" نـا كاا وهـي اليـب  والجـزاء، فاا صلنا ك  اا داعدا
وي وم علـى ، ن  وف م وعدم صو  م كان ايب  الختانةإهذا البةت ي وم على ع صة اليببتة  أ حةث من 

لـرااي الحجـا"ي لوعلتـو فـفن  ثم يخالفون ا في مفعال م. ؛ع صة التناصض  أ حةث األصوال التي يي ون ب ا
عــرإل علتــو  ــأ ال ضــايا  التيــلتم امــا دفعــو إلــى ، "إاا الدــر تة" صــون حجا"تــة  ــرثرن فــي نفــ  المتل ــي

عــــأ األحــــداي  يتعبةــــر ب اتمةــــز  ســــلوب الدــــاعر فــــذ ن موفــــي هــــذا  اللــــة علــــى م، واألفرــــاد واإلاعــــان ل ــــا
 و عرفة نفيتة  أ يخا بو وإلما و ب ا.، والمواص 

5

ي الحجــج اعضــ ا بــ  ي ــوّ  ؛ف ــو ال يجمــب بــةأ الحجــج ف ــي، يعــد الــواو  ــأ مهــم الــروااي الحجا"تــة
ف و دااي حجا"ي يدعم الحجج المتياوصة مو ، حتى يح ظ النتتجة مو ال اية التي يريدها المترلم، ببعض

 هـاالمتياندن. وصد استخدم الداعر هذا الرااي فـي صيـةد و للـراي بـةأ الحجـج و ر ةب ـا حيـ  صو  ـا ومكثر 
 (159، 2009، )الفضول  أ ال  صولو:، إصناعاا

ـ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـون ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ قـحن  ـــــــــــــــــــــــــــ نـ  
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـ ُّ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـ     ـــــ ــ  ق  ـــــــ اــــــــــــــ ن ــ 
ــــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــن   ـ     ــ  ـــــــــــــــــــ ـ    ـــــــــــــــــــــــ ـ غن
ـ ـ ح قن ـــــــــــــ ـ  كـــــــــــــ ن  ـ     ــــــــــــــــــ   ـ     ـــــــــــــــــ  
ـح  ــــــــــــنـ  ـ ــــــــــــ  ــ ا  ــ  ــــــــــــ     ن ـ ـ   ــــــــــــ 

ـــــ ـ   ـ ـــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــ  ـثــــــــ ــــــ ـ   ـــــــــــــــــ  ـــ ــ ـ ـــــــــــــــــــــ    ـ 
ـ

ـً ـح قــــــــــند  ـ ــــــــــ  ـ ــــــــــغ  ــــــــــ ـ     ـ    ـ  ـ  ــــــــــ 
ـاــــــــــــــ  ـيفــ  قــ ــــــــــــــــ ـ   ًحــــــــــــــــ ـثخ  ـــــــــــــــــــ 

ــــــــــــ ــــــــــــ   ــ   ــــــــــــ ـ ـأب ـــ ـــــــــــ ـ   اـــــــــــــ ا  ـ  ـ  
ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ي     ــــــــ ـ    ـ   ثـــــــــــــــــــــــــــ و 
ـــــــــــــــــــــ   ـ      ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ــــ ـاـ ـــــــــــــــــــــ     ــ ـحـــــ

ــ  ــــــــــــن  ـ  ـــــــــــــــ  ـد ً ــــــــــــــ ـ ـ  د ــــ ــــــــــــنن ـــــــــــــــ ق
ـ

خوف العرب 

 وعجزهم وجبنهم 

 السالم إلى والركون النسيان

 القتال عن والتنازل
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التزام اـ المتمثلـة، لـدعم النتتجـة المطروحـة و يـاند  ا ؛فالواو هنا صام االول  بـةأ الحجـج و ر ةب ـا
هــذي  فــيالدــاعر  اكرهــاحجــة ؛ حةــث كانــت كــ  العــرب االيــدق واالعتــراف احقت ــت م   مــا كانــت  ريــرن

ففـي الحجـة  . ت ا ـأ سـاا مصـو  اعـد الـواو  اكـرتحجـة  وكـ ، حدوي الحدي اليـابظ للـواو نتتجة األبتات
، ليـ ر ع ـول م نتتجـةوهـذا ، اعضـ م الـبعض علـى فـرق العـرب  ا لتغـا وح ـدهم   ـد يعبر عأ  األولى

هـــذي الفرصـــة والح ـــد ف ـــد العـــرب م  ص ـــم و بـــا ي م و  يـــرفوا ب مجتـــة ندـــراا لطمع ـــم و"دـــع م  ونتتجـــة
 نتتجـة "االـدم"ان م وصـد عبـر عـن م  ألو ءا لمأ صد وا مدواح م فدا  تانت مفکان ال  سبباا في ، وعمالت م 

العرب ببتب الـو أ اعـرإل زايـ   ف ام العم ء  أ، ضحوا اينفي م  أ م"  مو ان م الذيألرثرن الد داء 
فـــي عتدـــ م بـــذل  ا متلرـــا  م فرـــان الـــ  ســببا  إلــىزهةــد و ـــددوا ادـــعوا م وســاعدوا العـــدو فـــي الولـــول 

 و  انة وضعة.
حةـث "ـاء  ؛ ـدعم صولـو واـراهةأواستدل الداعر احجـج ، اابع صة التت على د صا ت هذي الحجج ف
  ةةــر ؛ وهـو  ـا يدفعـو إلـى احججـو وييـلمالتفاعـ   ــب الدـاعر  إلـىيـدعو المتل ـي  ا نطقتـ  ر ةبـا ر ةب ـا 

الـواو  فةـد كمـا من  .المتل ـي لـد والتـيثر  التـيثةر عملتـة ظ تح ـواـذل  ، سـلوهو   ةةـر علـىصناعتو وعملـو 
واسـتعمال المعطـوف فـي الـنص  لةـ  ، حةث ينزل المعطوف علتو  نزلة المعطـوف ؛االشتراج في الحعم

، وهــو اإلصنــاع والتــيثةر ــأ كــ  الــ  الفضــول هدفــو ح ــظ ولــذل   (؛67، 2007، علــى ال ــون ) حفــوظي
 .حقت ت م علىوهي إظ اد العرب  إلى  ايتووول  

تاا يح ـظ اـو المـترلم وظتفـة الل ـة الحجا"تـة المتمثلـة فـي إنرـاد يعد الحجا"ةون النفي عا  ا حجا"
ا يــد إثبــات نقــتض الــ  وإصا ــة  ــا …صضــتة و حــض دمي مو د  فرــرن مو  رــذي  ا عــاء مو هــدم لودن

واليـةر اـو نحـو إ داج النتتجـة ، و أ   ل النفي عمد الفضول إلى  و"تو المتل ي إلـى  ـا يريـدي، يخالفو
ويمعـأ إ"مـال عوا ـ  النفـي التـي ، ظتـ   لفـوظ  ـأ الملفوظـات الدالـة علـى النفـيالتي يروم إ داك ـا بتو 

 استخد  ا الداعر متما يي ي:
١

إا بلـغ  ؛المر بة األولى  ـأ حةـث نيـبة ودو هـا فـي ال يـةدن  حـ  الدداسـة "لمحرف النفي "حازت 
جـزم الفعـ  المضـادع مي من ـا  ، عد  المرات التـي وظفـت فة ـا عدـر  ـرات. ولـم حـرف نفـي و"ـزم وصلـ 
و ـرثر فـي الفعـ   ـيثةريأ النفـي ، و  ل  ز نو  أ الحاضر إلى الماضي و نفي حدوثو والنفي ب ـا  ن طـب

 (.101، 100، 1918، والن   إلى الماضي )الر اني
 (157، 2009، )الفضول فالداعر ي ول:

ـ د قـــــــــــــــــ ـ   ـــــــــــــــــن ــ ـقــكـــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــَّي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ أب ـقــ

ـ

ــ ــــــــــــــــــــًن ـيفــ ـدــــــــــــــــــــ  ـ ن  د ــــــــــــــــــــ ـ
ــــــــــــ   ـ   ــــــــــ اـهبــــــــــ ـ ــــــــــ ـ      ــــــــــ 

ـ
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احةــــث من العــــرب لــــم يعجـــزوا ويــــذهلوا محــــدا ايفرــــادهم ، للنفــــي المن طـــب "لــــماأل ان "حةـــث اســــتخدم 
وهعـــذا فـــي "متـــب المواضـــب األ ـــر  التـــي اســـتخدم ب ـــا ، وا تراعـــا  م ال فـــي الماضـــي البعةـــد وال ال ريـــ 

يــ  التــي زعم ــا العــرب فــي منفيــ م لةثبــت ف ــد وظفــو لــدحض المــزاعم واألكاا، الدــاعر هــذا العا ــ  للنفــي
 ل م  د  عجزهم و خلف م.

٢

اا بلـغ  ررادهـا  مـ   ـرات.  ؛في المر بة الثانتـة  ـأ حةـث نيـبة  واد هـا فـي ال يـةدن "لت " ي ي 
 يو نفـي  ضـمون الجملـة فـي الحـال. واكـر الرضـ،  د   على الجملة االسمتة لتنفي الخبـر عـأ المبتـدم

 (.366، 2001، )الز خدري    على "ملة ابتدايتة فةنفة ا في الحال"من "لت  فع  يد 
وصـد اسـتخد  ا الفضـول لنفـي ال ضـايا والمـزاعم التـي م ـى ، لنفي الحال على اإل ـ ق "لت " ي ي و 

 (156، 2009، فمأ ال  صولو: )الفضول، نرادها و حض امب ا العرب و 
ـــــــــــ ـ ــــــــــ  ـ  ــــــــــً ــ ــــــــــًن ــُّـ ــــــــــنـ  ـــــ

ـ

ـ ـ ـ ــــــــــــند   ن ــــــــــــ ـ  ــــــــــــ  ـ ن ــــــــــــ ـ 
ـ

ففـي البةـت األول ، إلنراد  زاعم العرب وماا ةل م الوا تـة "لت ـ"الداعر م ى ب َمنَّ ويلحأ  ما سبظ 
"ـــاء الدـــاعر احجـــة   نعـــة  فنـــد زعـــم العـــرب فـــي من ـــم صـــد معجـــزوا الدـــعوب امـــا صـــد وي ل ـــم  ـــأ العلـــوم 

ة لد  الدعوب العراتـة فـي "متـب والمعادف واال تراعات في حةأ يلحأ  د  االعتما ية واال رالتة التا 
 ، و ثـال الـ إلثبـات العجـز التـام واال رالتـة العمتـاءبــ"لت " لـذا م ـى  ؛ جاالت الحتان على ال رب المنـتج

 (157، 2009، في صولو: )الفضول
ـ ــــــــــــــــ  ـح ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــًن ــ ـ كــــــــــــــــ 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــًن ــ ـ   ــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــنقً ــ  ـ 

ـ

ـــــــــــ ـ  ـــــــــــ   ـ ـ ـــــــــــن  ـ   ـــــــــــن ـ     
ـ   ـــــــــــــــ  ـقمــــــــــــــمـحيضــــــــــــــ   ـ    ــــــــــــــ ـ

ـ

فرــان ل ــا التــيثةر ال ــوي فــي ، يزعمــو العــرب وإثبــات ععــ   ــا ي ولونــو هنــا "ــاءت لنفــي  ــا فلــت 
 حقت ة العرب. إظ ادالمتل ي وإ داكو لل اية التي يريد الولول إلتو الداعر وهي 

٣

، ود  هــذا العا ــ  فــي ال يــةدن فــي ث ثــة  واضــب وهــي  ةــر عا لــة ال  ــرثر فــي حركــة  ــا اعــدها
 (158، 2009، ر: )الفضولفمث  صول الداع

ـ  ــــــــــــ  ـــ ــــــــــــ ـمن ـــــــــــــ ـل  ـ ــــــــــــ  
ـ

ـ ــــــــــــــــ  ابـد نــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــ  ـ    ــــــــــــــــ ـ
ـ

ففي صولو "ف  نمل  إال "وااـا" فالمتي ـ  للنفـي الـواد  فـي هـذا البةـت يجـدي  تلـوا افثبـات  تمـث  فـي 
ـــو. وصـــد اكـــر م ان النفـــي ال واعـــدها فعـــ   ـــة لـــو و ـــوهةأ لمـــا د ـــي ا مســـلوب ال يـــر "إال" وفـــي الـــ    وي

يـدل علـى نرـران  ؛ األ ـر الـذيال مد (، ف  نر"ـو، المضادعة في "متب المواضب في ال يةدن )ال نمل 
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الديء واستحالة حدوثو  ثبتا  ا يخالفو. وهو ب ـذا النفـي موضـح للعـرب اـين م فـي صمـة العجـز والضـع  
لـــون اـــين م فرتـــ  ب ـــم ي و ، اليـــاا ة م و ثـــالب موالضـــعة التـــي ال ييـــتطتعون  ع ـــا الخـــروج  ـــأ حاضـــره

 !!!ملحاب الحضادن والعلم والث افة والرصي؟

ف ــي العنيــر األســان الــذي يمةــز ،  عــد اليــودن الدــعرية  ــأ مهــم ومبــرز  عونــات الــنص الدــعري 
التــي   ــدف الــى إحــداي   ةةــر فــي  ول ــا وظــاي  عــدن  ــأ بةن ــا الوظتفــة الحجا"تــة، الدــعر عــأ  ةــري

والــ  بتـو ي البــاي  ختلــ  األسـالة  الم يمــة صيــد اســتمالتو  ،وصـ  الفرــري والعــا في لـد  المتل ــيالم
 والتيثةر متو وإصناعو.

ف ـي  عـد يلتـة  ـأ ، ل ا  يثةر يخرج عأ حد اإل تاع والجمالتة إلـى حـد االسـتمالة والتـيثةر ِفِفنَّ إان 
 ثبــت صــددن المــترلم اإلصناعتــة "وكيننــا ااإلصنــاع  كمــا، ا  ــدعم  اصــة ال ــول الحجا"تــةأَلنََّ ــ ؛يلتــات الحجــاج

، 2009،  تيلةأ ال يعا  محدهما ينفي  عأ اآل ر مو ي وم ا ةر اآل ر" )الدديدي، والجمال  ترااطةأ
114.) 

الدـــاعر اعتمـــد فـــي  و"تـــو  طااـــو للعـــرب  َمنَّ و ـــأ  ـــ ل  حلةـــ  صيـــةدن ندـــةد الضـــايعةأ لـــوحأ 
التــي كــان ل ــا  فــي المجــاز واالســتعادات والتدــبة ات والرنايــات و حــا"جت م علــى هــذي اليــودن المتمثلــة

 األثر البادز في   وية حجة الداعر وصدد و على  حض حجج م و يلتم م ايحة  ا ير ي إلتو.
 (157، 2009، فمث  صولو:)الفضول

ـ ــــــــــــــــ  ـحً ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــًن ــ ـ كــــــــــــــــ 
ـ

ـــــــــــ ـ  ـــــــــــ   ـ ـ ـــــــــــن  ـ   ـــــــــــن ـ     
ـ

الثتــاب" ، اسـتعادن  عنتـة حةـث حــذف المدـبو اـو "الدـم  "شـعاع اليـدق والنبــ  كيـةنا": ففـي صولـو
االمبال ـة التـي فـي  ـد   اللـذان يوحتـانواكر المدبو "اليـدق والنبـ " ال ـرإل  نـو التدـختص والتجيـةد 

االســتعادن فــي  ِإنَّــو وظــ حةــث  ؛انتفــاء اليــفتةأ المــذكود ةأ واليــخرية المتمثلــة فــي صولــو شــعاع وكيــةنا
والثــاني حجــا"ي ،  ــأ الز رفــة اللفدتــة واألســلواتة و وازنــة اإلي ــاع اليــو يو" ــةأ: األول "مــالي يزيــد 

 ثلـو فـي  المتل ـي مكثـر صناعـة و يـلتما امـا يو"ـو لـو  ـأ الخطـاب. إصناعتـة  جعـ ع لي او  اية  يثةرية 
 (157، 2009، )الفضول صولو ميضا:

ـــــــــــــ ــا  ـــــــــــــ  ـ     ـــــــــــــنـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــ ـ  ـ   ـل
ـ

ـــــــــــن ـ  ضـــــــــــ   ـغـــــــــــ د  ـ ـ  ـــــــــــنـث
ـ

ــد، يلحــأ التدــبتو ــو "بــرد اللةــ " يــوحي اــالتخل  الدــديد الــذي ، حةــث شــبو اللةــ  اــا رمن  ل وفــي صول
، يقتش متو العرب والضتاع الم ذع. وميضا اليودن الب غتة " أ ثدي الض الت  ـذينا" اسـتعادن  عنتـة

حتـى ملـبح ، وهـي  ـوحي امـد  الج ـ  وال وايـة عنـد العـرب، حةث شبو الض الت اا رمن  رضب ولةدها
  ا فة م يجري  جر  الدم. تيل
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 تـرج  االغ ال ون فـي إييـال الحجـة الدا  ـة التـي ال اليودن الدعرية  يثةرا ل ِفِفنَّ و أ   ل  ا سبظ 
 و أ ثم التيثةر والتيثر بةأ الباي والمتل ي.،  أ مصوال وحجج إلتويو"و  للمتل ي  جال في إنراد  ا

 
 وهي: ، يتر   على الحجاج "ملة  أ الخيايص التي  مةزي

1Power 

حةــث يمتلــ  كــ   لةــ  صــون مو  ــن ص علــى صــون  لةــ   ؛هنــاج ع صــة بــةأ الترا ــ  الحجــا"ي وال ــون
مَّ و ـأ ثـ، امعنى من الع صات الحجا"تة  رون  تفاو ة في صو  ا احي  ال ون الحجا"تـة لرـ   لةـ ، ي ر

فالع صــات الحجا"تــة  تيــ  اال يــدية التــي  يــتند إلــى  جموعــة  ــأ االســترا تجتات التــي  يــعى إلــى 
 (.140، 2012،  اية واحدن )بوصرن

وهــي  فنةــد  ــزاعم ، دــاعر الفضــول العديــد  ــأ األ لــة والحجــج ال ويــة لتيــ  إلــى  ايتــوالاســتخدم و 
 (156، 2009، صولو: )الفضول فمث ا ، وإصناع م احججو ودميتو عن م، العرب ومصوال م

ـقــــــــنـــُّــــــــــن  ــ ـ ــــــــ ن  ـ  ضــــــــ  
ـ

ـ   ـــــــــــــــــــــــ اــ   ـــــــــــــــــــــــ ـ   م  ـــــــــــــــــــــــ ـ
ـ

ملـــحاب العلـــم والت ــــدم  إن ـــمر  علـــى زعـــم وحجـــة العـــرب ا ـــول م يـــ -فـــي هـــذا البةـــت-فالدـــاعر 
ي  و ومن األ م األ ر  لم  ي  إلى  اهي علتـو اآلن  ـأ التطـود والحضـادن إال نتتجـة لمـا صـد، والحضادن

ف و صيد ، المددج للنتايج "الواو"جة صوية "ونب ى  دلمةنا"  أ   ل استخدا و للرااي الحجا"ي اح، ل م
الفرـري  والتطـود ـأ الت ـدم  فـ  يو"ـد مي نـوع، ا ولو "ونب ى  دلمةنا" مي مننا ملبحنا فـي  خلـ  و" ـ 

ـــر عـــأ الـــ  كلـــو ، مننـــا ملـــحاب الفضـــ  علـــى  ةرنـــا يثبـــت ؛ وهـــو  ـــاوالث ـــافي واليـــناعي ـــووعّب : ا ول
 وهي كناية عأ التخل  والضتاع الذي يقتدو العرب.، " دلمةنا"

و تمث  ال يدية في حجة الفضول في إظ اد الحقت ة للعـرب فـي من ـم لـم ييـنعوا شـة اا ييـتح ون 
 ف م ضايعون ال فرر فة م  ثمر وال إبداع حضادي وث افي  ب ر.، الثناء علتو

ا استخدا و لحجج ير  فة ا ع لى حجج العرب اي لة  تفاوت في صو  ـا  ـأ بةـت إلـى و أ ال  ميضا
 (156، 2009، )الفضولفمث ا صولو: ، ي ر

ََََََا ََََََ  بنَََ ـوإذا كنَََََا كمَََََا قلنَََََا اك َََ
َََََََ   العقََََ َََََََاذا سََََ َََََََولمَ َََََََاََََََ ـم بنَََ

ـولمََََاذا ننََََـ كنََََا ـَََََََار  ال ََََََدر
ـ

ََََََََـ  و   بَـ ََََََََاََََََََََمَََ ََََََََداـ بق نَََََ ـََََ
ََََََنمََ َََََََا   جَََََََ   َأل األَََََ َََََََا ايََ ـوجنونَ

ـَاََََََََََواََََََم ال يمََََََََة ط نَ ا شََََََََعا   
ـ

فالحجة األولى "فرت  بنا  أ ،  تفاو ة في ال ون، ففي هذي األبتات م ى الداعر احجج   نعة صوية
، صيــد ب ــا عــدم إســ ام العــرب فــي مي إنجــاز مو إبــداع علــى الميــتو  الث ــافي والفرــري ،  ون إبــداع ا ةنــا"
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ا  الدـاعر الـت عم واليـخرية  ـأ حـال العـرب الـراهأ. م ـا الحجـة الثانتـة فرانـت مصـو   ـأ  ذي الحجة مد او 
الــ  ســبباا إللــابت م اــالعجز  فرــانمنَّ العــرب صــد  فدــى فــة م الج ــ  والتخلــ  والضــتاع  ، وهــياألولــى

الثــة والحجــة الث وفــي صولــو "ســرر الع ــم" اســتعادن  عنتــة حةــث شــبو الع ــم افنيــان ييــرر.، واليــفو والجنــون 
 الدــاعر يــذكر من العــرب يتبــاهون امــا ال يملرــون وهــذا  لةــ  علــى عجــزهم الربةــر. إنحةــث  ؛مكثــر صــون

 :وعلتو يمعأ  ر ة  الحجج التي صد  ا الداعر للر  على العرب على النحو اآل ي

 
2Argument orientaion 

والـذي بـدودي ، تة على  ا نيمتو التو"ـو الـذي ي ـوم بتحديـد  يليـ  ال ضـايا ر رز الع صات الحجا"
 يتفرع إلى فرعةأ:

لتح ةـظ  ـرإل  عـةأ. فمـث ا  ؛ انفيـ ن إلـى الف ـة الحجا"تـةااحةث ينتمي متو الملفوظـ توجيه م  و :-أ
 (157، 2009، )الفضولصول الداعر: 

َََََي   َََََدق   ََََََد  ل ََََََىا أنَ  ا أبَََ ََََََا  لَََ ََ 
َََََ ن   ـََََََََلر الل َََََََََـ أت نََََََََََاـ بنَََََََا م 

ـ

ـرب نَََََََََا ينََََََََََفنـا الفجََََََََ    قمََََََََََم  ـ
ََََََ َََََََف  وم  َََََََدـ الََ َََََََ يناـ ث ـالالت غَ

ـ

اات ع صــة  تــااب  رسيــة لبنتـــة ، فالحجتــان " ــأ بــرد اللةــ  م ةنــا" و" ــأ ثـــدي الضــ الت  ــذينا"
حــرف الــواو ال ــايم علــى  يــتخد اا ، االســتعادن والتدــبتو علــى الدــاعر اعتمــد فــي إثبا  ــا ِإنَّ حةــث  ؛الواصــب

 . انفي الحجج  أ الف ة الحجا"تة والدال على منّ ، االشتراج بةأ شة ةأ واد باط محدهما ااآل ر
وفي صولو "برد اللة " يوحي االتخل  الدـديد  ،حةث شبو اللة  اا رمن  لد ؛ففي الحجة األولى  دبتو

، أ ثـدي الضـ الت  ـذينا" اسـتعادن  عنتـةالذي يقتش متو العرب والضتاع الم ذع. م ا الحجة الثانتـة " ـ
حتـى ملـبح ، وهـي  ـوحي امـد  الج ـ  وال وايـة عنـد العـرب، حةث شبو الض الت اا رمن  رضب ولةدها

الطف  يعتي  الرثةر  ـأ  يـال الدـجاعة واإلصـدام  َمنَّ و أ المعروف ،  تيل ا فة م يجري  جر  الدم
فلـم يعتيـبوا إال لـفات ، صـد دضـعوا و ـذوا  ـأ الضـ التالعـرب  ِاـَينَّ لرـأ الدـاعر دم  ،  أ حلة  م و

 والعاد والنفاق. والختانةال دد 
حتـى ،  ـأ العـرب و ـذكةرهم احقت ـة منفيـ م (اليخرية وال نـوط)الحجتةأ  ا ةأوصيد الداعر  أ ه

 ي ال  إلى ضتاع م.ير ِّ  ر و يّ  ال يدلوا في  رب  

 الع ب ج جحالرد على 

الع ب أ ناب سفه 
 وجنو  و ج 

الشعور بالنقص والم لة واالستعاضة بالتباهم 
 والغ ور نتيجة العج  والفع  الداـلم

ام  اإلسـا العج  و د  
 شمء
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، )الفضولفالداعر ي ول:   لفوظةأ  تناصضةأ. وهي الحالة التي  حي  فة ا على توجيه معاك :-ب
2009 ،159) 

ـ  ثنَََََا ن  لب   كَََََم   َََََ ََََََ ب   عل ََََََن   النَ  ىضَ
َََََََََا كالمَوإذا ق   ََََلنَََ َََََََََا را َََََ  َََََََََد  ََََََ ـاَََ

ـ

َََََ   ـ َََََش   اََََمذا مََََا غابَ َََََانس   م   الََ ـ نَ
   ََََََ َََََب نََََََََا كاذ  ََئنَا وج  اب  جَََََََََاء كَََ ـَاَََََ

ـ

العـرب إاا  ـا  ِإنَّ ففي البةت األول ي ول ، تناصض وعدم التماث احجج   وم على ال الداعر م ى ل د
، مثنـاء  فـاعل م  ـب الحـدي الواصـبفـي ويعلنـون الحـرب ، مو اعتد  محد علـة م  ي ـذهم العـزن، نابت م نايبة

ال يمر ب م وصت حتى  رون همم م صد ضعفت ، ولرأ ايب   ذالن م وعجزهم وعدم لدص م  ب منفي م
ن م كثةراا  ا يي ون االخطـ  الحماسـتة المحفـزن التـي  ـدعو إ ثم ي ول في البةت الثاني، مودكنوا إلى الي 

 ؛لرـأ حقت ـة ك   ـم  ضـلة  و زويـر وكـذب علـى منفيـ م ؛إلى الدفاع عأ  متلرـا  م ومدضـ م وشـعوا م
 ألن م عم ء  يتضعفون ال يجرمون على فع  شيء.
ناصضــ ا مفعــال م؛ كــي يزيــد  ــأ صــون حجا"ةتــو و ، ف نــا اكــر الدــاعر ُحججــا  عــال  مصــوال العــرب

كمــا حــث م علــى لــزوم اليــدق فــي مصــوال م ومفعــال م  ــب منفيــ م ، وإد ــام العــرب علــى التيــلتم امــا ي ــول
 .و ةرهم
ـــ كاابةنــا"لاســتخدم الدــاعر و  للداللــة علــى  جــذد هــذي  ؛يــت تي المبال ــة واســم الفاعــ  فــي "كــذَّاااا ـ

 ثةر  أ م ودهم.و زاولت م ل ا في ك، اليفة فة م
 في  حديد التو"و الحجا"ي للملفوظ.  المي مةإان فالع صة الحجا"تة  تمةز اال يدية الحجا"تة 

 ؛ومفرادي  ترااطـة، اواستداللو واضح، ففاا كان صيدي  علنا، نياكما من النص الحجا"ي هدفو بره
ــُو  ؛فــذل  ، تــو فــي  نــاول األشــتاء)الدديديإصنــاع المتل ــي بو" ــة ندــري مو  ري ، يحــر  علــى اإلصنــاعأَلنَّ
حمـــ   تلقتـــو علـــى اإليمـــان ب ـــا مو  بنة ـــا مو العمـــ   ن ـــا لوهـــو او  ايـــة  حـــد ن يـــروم ، (25، 2011

 .ام تضاها

 :اآل ي في سمات الحجاج  تمث 
1Declared intent

وهـــو  ـــا يعبـــر عنـــو ، ي إصناعـــو افرـــرن  عةنـــةم،  عنـــى البحـــث عـــأ إحـــداي  ـــيثةر  ـــا فـــي المتل ـــي
(. والفضـول شـاعر يعتمـد علـى اإليحـاء فـي 25، 2011، الليانةون االوظتفـة اإليحايتـة للرـ م )الدديـدي

 يـتخد اا اإليحـاء فـي عبادا ـو ، وصد م دج حججو اما يح ظ  أ   لو إصناع المتل ي والتيثةر متو،  طااو
 ثــ  صولــو: ، صــا داا علــى  عرفــة  ــا يريــد التحــدي عنــو وإييــالو إلتــو يجعــ  المتل ــي؛ األ ــر الــذي وملفاظــو

 (159، 2009، )الفضول

ََََََََََارب  لَََََََََم ن   ـ   نَََ ََََََََََ َََََََََتناربنََََ بَََ ََََب   وسََََار  ـ ََ ََََ وء  نََََا الس  ـا حاقََََديناغار    
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 ََََََََََـ لتفََََََََََََََََب  نَََََََََََا الن  أـالق   وأتََََََََ   
ََََََََ ـفََََََََََََََََََََََ بى وط  والق      درنا الََََََََد  وغ 

ـ

َََاََََم أـالقََ تََََ    ـ  نََََََاا ث   حََََََ  ََََََه ج  ََ 
ََََ ََََا   نا  لَََى الن  ََ ََََالء   َ َََأـ ن بأشَََ ـَاَََ

ـ

ف ـم  ـأ م"ـ  ، هي ا ياف م االختانة وح  الـذات، إييال فررن  حد ن للعرب -هنا–مدا  الداعر 
، حتى وإن كان ال  سبباا في صت  األبريـاء،  يتعدون من يفعلوا مي شيء،  يالح م و آدا م الدخيتة

 واالعتداء على األعراإل.، أل فالو ةتتم ا، وسف  الد اء
2 :Harmony

 طااــا  بولـفو ؛ ــأ مهـم الخيــايص التـي  مةــز الخطـاب الحجــا"ي عـأ  ةــري  ـأ الخطااــاتُيَعـد  
 ــا  احعــمويوظــ  علــى نحــو  صةــظ التيليــ  ، "ف ــو ي ــوم علــى  نطــظ  ــا فــي كــ   راحلــو، علتــو  يــتدال

وهو ينم  أ هذا ، مو إحداي  جر    دم، مو االنفعال، االفتنة يحدثو الر م  أ  يثةرات سواء  علظ األ ر
( 27، 2011، الو"و عأ اكاء لـاحبو ويدـي امعرفتـو الدقت ـة بنفيـتة المتل ـي وصددا ـو ويفاصـو" )الدديـدي

يختـزل فرـرن وييـ   ، الدـاعر م ـراا ويـذكر ي ـريعلأ لذل  ؛ فالخطاب الحجا"ي  طاب  تنا م و ترااي
ا اإليحــاء ، بــ  صــد يـي ي اــالفررن الواحـدن علــى منحــاء  ختلفـة، ييــيل ويجةـ ، فـي  حلةــ  فرـرن م ــر   صالــدا

، 2011، الدديـدي) فةتجلـى فـي نيـو سـحر البتـان و تيكـد فتنـة الرـ م، والو و هدفو الخا   ـأ الـنص
 .حدناي عند  داستنا لروافد الحجاج و  نتا و في المبحث الثاني والثالثوهذا  ا ال، (27
3:Inference 

، الـنص الحجـا"ي نـص صـايم علـى البرهنـة َمنَّ الـ  ، الع لي "مي  طودي المنط ـي الحجاج هو ستاق
و  ـدف "متعـا إلـى  ايـة  دـتركة ، متعون بنامي على ندام  عةأ  ترااي متو العنالر وفظ نيـظ  فـاعلي

الــــروااي "ثــــاني فــــي المطلــــ  األول  ــــأ المبحــــث ال إلتــــووهــــو  ــــا  ــــم اإلشــــادن ، (27، 2011، )الدديــــدي
 .الحجا"تة"

4Proof

لحمــ  المتل ــي علــى اإلاعــان "وإلة ــا  ــر  األ ثلــة والحجــج ، الطري ــة التــي  وظــ  فة ــا الحجــجهــي 
، )الدديـدي "ولـوالا إلـى ملطـ  فرـرن ومنفـذها،  روداا ايبلغ إحيـاء وموضـح اسـتدالل، وك    نتات اإلصناع

 باحث الياا ة. م   حدتو في الم وهو  ا( 2011، 27
5Dialog or chatting

 والحــواد يعــد  عــادف و بــرات  دــتركة. او تل ــي(  جمــب بةن مــ /ال  تح ــظ إال بو"ــو   ــرفةأ )اــاي
ا ، يجعــ  المتل ــي فــي عمــظ الحــدي أَلنَّــوُ  ؛ ــأ مهــم مســالة  اإلصنــاع حةــث  ؛مساســتغا فــي  لــظ الفرــرنو"ــزءا
ــا ، لوب النالــح الــواعأ فــي   ــديم فرر ــويبتعــد المخاِ ــ  عــأ مســ لحــواد ي ــوم علــى  بــا ل لويختــاد  ن جا
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ا فـي  رح ـا و ناصدـت ا، األفراد وو" ات الندر و تفـاع ا ع لتغـا وعا  تغـا ، واـذل  يجعـ  المتل ـي  دـادكا
  ع ا.

ا  ــأ  ــد ا خــذ الدــاعرل  ف ــد اســتخدم فــي حــواد، الحــواد فــي صيــةدن "ندــةد الضــايعةأ" شــع ا واحــدا
ا بـذل  التعبةـر عـأ  ؛نحـأ"  ـأ بدايـة ال يـةدن حتـى ن ايت ـاو ، المتل ي لت ة الجمب "نا المترلمـةأ صالـدا

ويتفاعــ  ، دميتــو فــي من الدــعر امثااــة لــلة بــةأ شــاعر يف ــم  ــا ي ــول و يــتمب يف ــم  ــا ي ــرم مو ييــمب
 مةَّـز اـو  وهـذا  ـا، بهذا الخطـا وإنَّما عمَّم، في  طااو ياحيو وو"دانو. فالداعر لم يحد  " ة   يو 

إضــافة إلــى منَّ الدــاعر صيــد ااســتخدا و لضــمةر المترلمــةأ "نــا"  دــادكتو أل تــو فــي همو  ــا ، مســلواو
ومن الميرولتة نحو الو أ واأل ة   ب على عـا ظ ، وعم  على حلِّ ا وع " ا، و داكل ا والتفاع   ع ا

ا والف و لم يخص ، الجمتب  ون استثناء و عني ك  فر  في األ ة يعلـم  أَلنَّـوُ  ؛حاكماا اعةنو ندا اا وال صايدا
 ا يدل على ندر و العمت ـة  ووه، مسلوب التخيتص والتد ةر لأ يعم  إال على زيا ن  يسان األ ة ِاَينَّ 

 وايةر و النافذن الميتوعبة أل راإل األ ة.
عمت ـة  ولـلو   حمـ  فـي  تا  ـا  الالت،  يامالت  تعد نالحواد الداعر في مسلوب استخدم  ل د

 (157، 2009،  أ ال  صولو: )الفضول، إلى الرمية التي ير أ ب ا
ــــــــــــ    ـ ــــــــــــ  ـ   ــــــــــــق   ـ  ــ ـــــــــــن ـ  ُّ   ـ ـ   
ـــــــــــــ ـ   ـــــــــــــ  ـا ـــــــــــــ   ــ  نقـ ــــــــــــنـ  ُّــ ـ   
ـــــــــــــــــــًن  ـــــــــــــــــــ ـًن ــ ـ   ـــ ـ ــــ ـــــــــــــــــــ صا ـ اــــ
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــمـحل  ـــ ـ غــ ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــ ـح قــ ـ ـ ـــ ـ 

ـ

ــ نـ ـــــــ ـ  ن ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـ   ـ ــــــــ ـح    ــــــــــ  ـ
ًــــــــــــ   ـ    ـ ـ ــــــــــــ ي  ـــــــــــ  ـ  ـــــــــــن  ـ  ــ ــ  ن
ـــــــــــــــــــضاغ  ـ  ً  ـ   ـــــــــــــــــــ  ـح كـًـــــــــــــــــــــ ـــــ

ــــــــــ ً ـ ـ   ـــــــــ ل  ـــــــــ   ـ     ــــــــــ د  ـ     ـق   
ـ

ف د مدا   أ العرب التفرةر االحجج التي صد  ا ل ـم ، االيرال هنا الت عم واليخرية والتواتخ يوصيد
يتفـاعلون  عـو ع لتغـا اـالتفرةر فـي كت تـة  ويجعل ـم، تحث م على   ةةـر اوا  ـم وواصع ـم؛ مو دادكتو لرمي م

إلتــو  ــأ العجــز  اوعا  تغــا االدــعود اــالخزي والعــاد واإلهانــة  ــأ الحــال الــذي يلــو ،   ةةــر حــال م الضــايب
واالعتما  على ال ةر في استخراج  ةرا  م و مويل ا. إن األسلوب الحوادي الميتخدم  أ صب  الداعر صد 

و خيتيــ ا االخطـاب لت تـرب  ــأ اهنـو وصلبــو")كا   ، ا  ــأ المدـاهدو"علـو "ـزء، "كيـر "مـو  المتل ــي
 واذل  كان  طااو مكثر إصناعاا و يثةراا فة م.، يرفب  أ صون حجا"تَّة مصوالو وهو  ا، (297، 2013، نزال
6Planning

لــو ي ـدف البـاي  ـأ    ؛اإلعـدا  الميـبظ لرت تـة بنـاء الخطـاب الحجـا"ي وفـظ  عـايةر  عةنـةهـو 
 ويعتمد التخطتي مساسا على البعد الحوادي.، إصناع المتل يإلى 

ــا  ــأ   ل ــا االنت ــال إلــى ، فــي صولــو "صــدد منَّــا"، فــي صيــةدن الفضــول التخطــتي و مثــ  الــ  طا  خطِّ
عنــد و ن رســة هــذي الحجــج  تيلــلة واضــحة  َمنَّ اعــد إثبــات الدــاعر ، الحجــج التــي يريــد  و"ة  ــا للعــرب
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ــا ، العــرب ــا–و نطل ا  ن تجــر و  ومن ــم ضــايعون ، فصنــاع العــرب احقت ــة منفيــ مالمتمثلــة ا إلــى  ايتــو -ميضا
 (156، 2009، الفضول) صولو:  ثال ال ،  أ الرثةر  أ  حا د األ  ق

ــــــــــــــــــ  ـــاـــــــــــــــــــ ـ     ـــــــــــــــــــــ ـ       ــ ــ ـقــــــــــــــــــــنـَــ
ـ   ــــــــــــــــــــــــن  ـ  ــــــ ــــــــــــــــــــــــن  ـا   ــــ ــــــــــــــــــــــــنـَــُّن ـقـــــ

ــــــــــــــ  ـ  ـ  ـ ـ ــــــــــــــ    ـا ُّـــ ـ   ــــــــــــــ  ـ قـــــــــــــنـَــُّن
ـ

ـــــــــــــــــ   ن   ـ ـــــــــــــــــ ـ  ــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـ      ـــ ـــــــــــــــــنـَــ ـقـ
ـــــــــــند   ـ    ـــــــــــ ـ ـــــــــــن  ـ      ــ  ــُّن ـــــــــــ   ل  ــ 
ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـ        ـ ـيفـ   ـــ ــــــــــــــــــــــ اــ   ــ ـ

ـ

7Selection or selectivity

حةـث ينب ـي ، انت اء لمعونات الخطـاب بولف ا ؛االنت ايتة   مة في  ح ةظ الفاعلتة اإلصناعتة د ع
صــد م ــى ، و لترـون   يمــة لوضــقتة المتل ـي فتتح ــظ  ايــة الخطـاب ؛علـى البــاي من يحيـأ انت ــاء حججــو

،  ولـو: )الفضـولك، الداعر ايلفاظ صوية  عبرن عأ نفيةتو المنفعلة اليا طة على العـرب والناصمـة علـة م
2009 ،156) 

ـ    ـــــــــــــ ـ  ق  ـًــــــــــــ  ـــــــــــ ـ  ـــــــــــــــ  حش  ـ ا    
ـ

جيــــــــــنن  ــ ـ      ـــــــــــ قـن ـــــــــــ  ـيفـدــــــــــــ    ـ  ن ــ
ـ

وحـــ  اليـــلطة ،  ـــد انت ـــى الدـــاعر لفدـــة "الـــوحش" للتعبةـــر عـــأ الدـــر والرغبـــات الجا حـــة للعـــربل
ن ــا  ــوحي افداعــة األفعــال التــي محــدث ا إ إا ؛والتملــ  التــي صــد ابتلــوا ب ــا؛ كون ــا مكثــر صــون ومبلــغ  عبةــراا

فـي صولـو "و ركنـا الـوحش فةنـا" اسـتعادن ف أ األلفاظ.  واذل  كانت مكثر إصناعا للمتل ي  أ  ةرها، العرب
 حةث شبو الرغبات وح  اليلطة والتمل  بوحش يد ر ويفيد ك  شيء.،  عنتة

التعبةــر عــأ  ــدش الــبطش وال مجتــة التــي يتيــ  ب ــا  "الــوحش"والدــاعر صيــد ااســتخدا و لفدــة 
 علـــىطة مو  ـــال مو ســـتا ن ســـل علـــى ـــأ حيـــول ، ييـــلوا إلـــت  ايـــا  م المندـــو ن حتَّـــىومن ـــم ، العـــرب

بــ  صــد يدــعلون الفــتأ والحــروب ، ادــعوا م ن فةبتعــون ضــمايرهم ويضــحو ، المحدــودات باســتعدا  فــي بتــ
 ون  راعــا  م للحــدو  الدينتــة ،  ــا يريــدون  إلــىيتيــنَّت ل ــم الولــول  حتَّــى، واليــراعات  ا ــ  مو ــان م

 التي م ر هللا ب ا. واإلنيانتة
ويجعل ـا ، يزيـد حججـو صـون وهـو  ـا، اادع في ا تتـاد ملفاظـو ولـودي الداعريتضح ِإنَّ و ما سبظ 

ــا لمــا يملرــو  ــأ "مـال  يــوير وصــون  عبةــر و ، الدـاعر متعــون المتل ــي بـذل   ــذعناا لمــا ي ــول، مكثـر إصناعا
ـــو، وف ـــم لمـــا ي ـــول ـــاد ملفاظـــو ولـــودي و عانت ـــو ، ف ـــو احـــظ شـــاعر  جةـــد فـــي ا تت المعبـــرن عـــأ عا فت

 ومحاستيو.
9Teleology

، اآل ـر عنـدفال اية  أ الحجاج هي  عـدي  مو   ةةـر فرـرن مو حعـم ، ا ايتّ  انص الحجاج نّي  يعد
، اإل تـــان احجـــج   نعـــة يـــر  ب ـــا علـــى مصـــوال العـــرب، -ندـــةد الضـــايعةأ–و ايـــة الفضـــول  ـــأ صيـــةد و 

  ثبتاا ل م عع  ال  اي لة وشواهد كثةرن.، المتيفة االربر والتعالي والرذب
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 نتايج التي  م التول  إلة ا في هذا البحث في الن اط اآل تة:ال ويمعأ إ"مال

وحملــو ، هــي  حاولــة التــيثةر فــي المتل ــي، وكل ــا  خــدم  ايــة واحــدن، و نوعــت الحجــاج  عريفــات عــد ت  -
 .إلتواإلاعان لما و"و  على

ـــا ع صـــات ، لبـــراهةأوااأل لـــة  علـــىو تااقتـــة صايمـــة  ســـببتةاات ع صـــات  ااســـتخدام الدـــاعر حججـــ - وميضا
، ع صـة التنـاصض علـىم ـرش   ـوم احجـج ينفة ـا ثـم ،  ناصض احةث يذكر حجج العـرب وا عـاءا  م

 .سببتةمو يذهر مسباب ضتاع العرب و خلف م احجج اات ع صة 
 ــأ  ــ ل   ء تــو لعا فــة الدــاعر المتمثلــة ، الطاصــة الحجا"تــة لــنص ال يــةدن ا نيــز فــي  اإلي ــاع ود  -

و فاعلـو ،  ود فـي "ـذب اليـا ب واسـتمالتو اإلي ـاعل ـذا  وكـان، العـرب علـىواأللم واليخي االحزن 
ل ــا  وكــانالــنص   ضــمن االتــي  الموســت ةو ــأ مكثــر الدــواهر ، و"ــدانتغا  ــب المرســ  والتــيثر ايصوالــو

 : التيثةر عملتة ود في 
اللفــأ مو  حةــثأ  ــ،  ــأ األلفــاظ والقبــادات صيــةد و الرثةــرالدــاعر فــي  كــردف ــد  :الترــراد -م

علـــى  وصـــد مضـــفت هـــذا الترـــراد، مهمةتـــوم ـــر  ـــا وإبــراز  علـــىالتيكةـــد بـــذل  صالـــدا ، المعنــى
ا. النص ا  وستقتغا دايعا  "رسا

 ال يـةدن  ــرثر تنا مـة  ا ــ    وسـتقتةفــي  لـظ وحــدن  تمةـز  ود  ـأ لــو و ا :اسـم الفاعـ  -ب
ا–و ا يدل علتو اسم الفاع  ، في اليا ب  علـىالعـرب التـي "ـاءت  أ  يلةد لفات  -ميضا

   ةةرها. ييتطتعون ملبحت داسخة في  باع م ال  حتَّى، علة االيت ة و داو ت م هذي 

فـي المتل ـي وحملـو  التيثةرفي  االغ  ود وسخرية( استف ام وم ر ون ي و مني) أ  اإلندايتة لألسالة   -
 محاستيـونااعة  أ   اكون؛ عند المتل ي واألحاست إثادن العوا    علىف ي  عم  ، اإلاعان على

ـــو  ـــاء فـــي وانفعاال  ـــذل  ، ال يـــةدنمثنـــاء إل  ا ب حجـــج العـــرب  إنرـــادوصـــد اســـتخد  ا الفضـــول صالـــدا
 علـــىو ـــأ ثـــم حمل ـــم ، لمـــا ينب ـــي فعلـــو و ـــو"  م، وإلـــزا  م اـــالتفرةر متمـــا ي ـــول،  ـــن م واليـــخرية

 .الحمةدنو مثل م لأل  ق والفضاي  ، منفي م احقت ةالت ةةر في سلوك م واالعتراف 
، ن ايت ـا  تمـث ا فـي اليـخرية  ـأ العـرب و ح ةـرهم حتَّـى بـداء  الان مسلوب الفضول في صيةد و  أ  -

 شـديدهان لليـخرية وصـب  لّماو ، واإلنراد في الوصت نفيوتنبتو ال أ استخدام هذا األسلوب ال رإل و 
األثــر ل يــةدن "عــ  ل؛ وهــو  ــا فــي هجايــوالدــاعر ف ــد اســتخد و ، فــي الــنف  ملثــر  ــأ مي مســلوب

 . في المتل ي التيثةر علىال ددن الربةر و 
ع صـات سـببتة مو اما فة ا  ـأ ، الراي بةأ الحجج عم  على لروااي الحجا"تة التي ااستخدام الداعر  -

  تااقتة مو  ناصضتة.



 2021 

 

161 

 د/                                    عبد الوهاب نعمان قصيدة )نشيد الضائعين(  أنموذًجا هالِحَجاُج في شعر عبد الل

ــا ح ــظ اــو وظتفــة الل ــة الحجا"تــة فــي صيــةد و و ــأ  -  وظتــ  الدــاعر للنفــي الــذي يعــد عــا  ا حجا"تا
واليــةر اــو نحــو إ داج النتتجــة التــي يــروم إ داك ــا ، عمــد إلــى  و"تــو المتل ــي إلــى  ــا يريــدي  ل ــا 

 لت .، لم، بتوظتفو لعوا   النفي اآل تة: ال
، كان لليودن الدعرية في صيةد و  ـيثةر يخـرج عـأ حـد اإل تـاع والجمالتـة إلـى حـد االسـتمالة والتـيثةر  -

 جيـةد القـتم المعنويـة  ،ر وصدد ـو علـى  حـض حجج ـمران ل ا األثر البادز في   وية حجة الداعف
 ايود حيتة اات  يثةر كبةر في المتل ي.

ف ـد هانـت حجـج الدـاعر صويـة  تفاو ـة فـي ،  يـايص الحجـاج وسـما و "الضـايعةأندةد " صيةدن مث   -
الحــواد فــت ال يــةدن  جلــى همــا ، حيــ  ال ايــة وال يــد  ــأ مصوالــو التــي يريــد إييــال ا للعــرب، ال ــون
 .  واضح  أ   ل  حاودن الداعر للعربادع
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