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، إذ قامت بتغيري خارطة والتداويل وجديدة أمام الدرس البالغي فتحت نظرية احلجاج آفاقا واسعة      
حياول هذا البحث فتح نافذة . ضيع واألسرار البالغية إىل الواجهةاالهتمامات معيدة ما مهش من املوا

لحجاج، ومدعما ذلك لجديدة على الدرس البالغي واحلجاجي، متناوال أهم عناصر اجلهاز املفاهيمي 
 .بنماذج حتليلية

 يف نثر ابن اإلقناع وسائلو  والفين ألساليب اخلطاب البالغي البحث على التحليلهذا اعتمد وقد     
 ،ماأو موقف  فكرة عن للدفاع البيانية والوسائل احلجاجية األساليب صياغة كيفية تتبع حيث، زيدون

 التواصلي املقام يقتضيه ما حسب متعددة حجاجيةو  إقناعية آلياتو  معينةأساليب اخلطيب استعمل فقد
 منهج تكفلو  دراسة،ال مادة منها تألفت اليت هيواآلليات والوسائل  األساليب هذه املتلقي، إلقناع

 .وحتليلهاتصنيفها بللبالغة  واحلجاجية اجلمالية بالغاية املهتمالدراسة

 اليت القصوى الغاية ألن اخلطاب النثري البن زيدون نشاط تواصلي يتقصد التأثري،وقد تبني أن     
 مبا خلطابه رمسها حمددة غاياتمقاصد و  معه تتحقق تأثريا املتلقي يف التأثري هي اخلطابذا هب ينيطها

فحام واإلقناع والتأثري يف املتلقي بواسطة اإلحيث سعى ابن زيدون إىل .التواصلية السياقات مع ينسجم
 على وقدرته النص/اخلطاب سلطةبقيمة و إميانا منه  املنطقية، واألدلة العقلية باحلجةو  ،اللغة واخلطاب

 املتلقي يف بالتأثري وذلك املباشر، النفع وحصولاصد املق على والداللة، والنجاعة اإلفادة وحتقيق الفعل،
 .وانفعاالته مشاعره وحتريك وإقناعه

 ،املتلقي اآلخر نفس يف وفحواه مضامني اخلطاب إيقاع يف ابن زيدون أسلوب جناعةبرزت  هكذا    
 البيانية الصور أغلب ألن. واجلمالية والفنية التعبريية العناصر من العديد وحاز مقنعا كان أسلوبهحيث أن 

 . فيه وردت الذي السياق يف إقناعية حجاجية شحنة حتملكانت 
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حلجاج واجلدل يف يف ا ة العربصور قو ، و البيان الشايف يف كل قصد الذي آتى نبيه األمي ،احلمد هلل   
َوخُف َسَلُقوُكمخ بِأَلخِسَنٍة ِحَداٍد﴾﴿:مثل قوله تعاىل فَِإَذا َذَهَب اْلخ

قَ وخٌم  ﴿َما َضَربُوُه َلَك ِإَّلا َجَدَّلا َبلخ ُهمخ :وقوله، 1
املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه  والسالم على أشرف والصالة .2﴾َخِصُمونَ 
 وبعد،. هنجه إىل يوم الدين وسار على

مبناخ سياسي  تفقد اتسم ،والسجال للجدل ةمثي  ت بيئةكان  ةاألندلسي بيئةأن الالدارسون  تفقيكاد يف   
وتفكك واحنالل  ْلالفة األموية واتقاد هليب الفتنة،واجتماعي وثقايف وفكري شديد التقلب، نتيجة سقوط ا

عاملا مشرعا  تكان  ا، ألهننيوتواصل إنساني حجاج بيئة يفه .سياسيني و حدود َّل تعرف معىن لالستقرار
حبيث غدت احلجة والدليل آنذاك عصب حياة اجملتمع  ،متعددة خصوماتجمادَّلت وحماورات و على 

والتواصل . ن ذلك وصل إىل تواصل العامة من الناسإين واألدب حىت األندلسي يف جماَّلت السياسة والد
قائم على احلجاج إىل حد أن املرء ليسلم بأن َّل "-كما يصرح بذلك الدكتور عبد النيب ذاكر-اإلنساين مجلة

من خالل التخاطب والتحاج، بني طرفني وتتحقق العملية احلجاجية التواصلية . 3"تواصل من غي حجاج
 .4"َّل وجود ْلطاب خارج احلجاج، وَّل حجاج بال تواصل باللسان"ار طه عبد الرمحن أنه على اعتب

" فقد وسط هذا املناخ العصيب وفق مبدعو األندلس إىل الرقي حبياهتم األدبية رقيا يستثي دهشتنا؛ف    
ق معانيه وَّل يف مجال وَّل يف تنوع أشكاله،وَّل يف عم َّل يقل يف أغراضه،...غزير املادة وا نثراا كثياا،ؤ أنش

وذلك يف ظرف زمين وجيز نسبيا، ويف بيئة مهددة دوما بالغزو، ...مبانيه عما نظمه الشعراء من القريض
حتتفظ الذاكرة اإلبداعية العربية بذخية مهمة من املنظوم و و  .5"…مثقلة أبدا بأنباء الكوارث وامللمات 

م العريب للمنطقة، و قد عرف اإلبداع األندلسي حبكم جادت هبا قرائح األندلسيني طيلة احلك املنثور،

                                                 
 .19: ، اآليةاألحزابسورة  1
 .58: ، اآليةالزخرفسورة  2
 -أكتوبر 2،  04جملة عامل الفكر،اجمللد دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، د النيب، احلجاج مفهومه وجماَّلته، ذاكر عب 3

 .7ص .2411سبتمرب 
 .250، ص 1998أو التكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، عبد الرمحان طه، اللسان وامليزان  4
5
ص  ٬1991 1 ط.بيوت دار الفكر اإلسالمي،٬ مضامينه و أشكالهاألندلسي يف القرن اْلامس اهلجري، النثر األديب  بن حممد علي، 
 .6،7،121ص 
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احلضاري والفكري و الفين مع املشرق أشكاَّل من اَّلرتباط  باألدب املشرقي، اَّلجتماعي و التواصل 
 .و بني اإلبداع واَّلخرتاع و التجديد''مبفهومها الفين''  تراوحت بني التقليد و املعارضة األدبية و السرقة

ه فهو بطبيعت الرتاث األديب والفكري األندلسي أمهية وجدوى تدفعنا لدراسته وحتليله،وَّل شك أن هلذا   
صاص يف األدب و ناهيك عن استمالته العديد من أفئدة أهل اَّلخت ن،و أدب حيبذه متذوقو األدب العادي

عن غيه من ، ومرد ذلك والباعث عليه، هو ما مييز هذا األدب ...التداولياتالبالغة والنقد واألسلوبية و 
العصور األدبية األخرى يف تراثنا األديب، فهو أدب متتاز قسماته بالعذوبة ومعانيه بالوضوح وألفاظه 
بالرقة،كما أن تارخيه حافل ببوتقة مجيلة من األحداث املشوقة واألخبار املتنوعة،كما َّل ميكن أن نغفل 

نه أمر يتيح لدارس األدب إإذ  رابة مثانية قرون،ليت امتدت قاملساحة الزمنية اليت عاش خالهلا هذا األدب وا
أضف إىل  ومتذوقيه اإلحبار املمتع وسط هذا الثراء املعريف والفكري ويوفر له العديد من اْليارات املختلفة،

كما أن فقدان .مل يعهدها العرب من قبلا ليأقصى الغرب ويف بيئة جديدة ك ذلك أن نشأة هذا األدب يف
ياعه َّل بد وأنه ساهم بشكل قوي يف لفت أنظار متابعي األدب ومرتاديه إىل هذا موطن هذا األدب وض
 .الفردوس األديب املفقود

تعمق يف دراسة هذا الرتاث نأن  نااخرت لذا  ؛حنو هذا اإلبداع ااملعطيات مجيعها كفيلة بأن جتذبنهذه      
جديدة يف الشعر وأغراض ن ابتكار أمناط ناهيك عما يتميز به م الذي يشكل جزءاا مهماا من تراثنا العريب،

نثر  ثر األندلسي،نذلك من خالل دراسة حتليلية لنموذج فريد من الو  كوصف الطبيعة ورثاء املدن،العريب  
 .الشاعر الناثر الفذ ذي الوزارتني ابن زيدون

 انت يف جمملها َّلو حتليال ومقاربة ك ربية اليت عاجلت هذا النثر، درساأن الدراسات الع ناوملا وجد     
موسوعة معارف متنوعة واحلكم من يف كونه جمرد  ختصار هذا النثرامع تتجاوز الشروحات واَّلستطرادات، 

من خالل أبعاد جديدة يف هذا اْلطاب النثري، بأمهية اكتشاف معامل و  نااد إميانمثة بعبقرية منشئه، ازد
عمل على حتليل جتربته النثرية َّلستكناه قدرته الو  يب والوزير والشاعر ابن زيدونأمام جتربة األد التوقف

 .اإلبداعية من خالل رسائله
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، وَّل مل األديب ومضمونهفصل بني شكل العالمن غي املمكن وانطالقا من قناعة راسخة مؤداها أنه    
بن زيدون نثر ا مقاربة ناافها احلجاجية والتواصلية، ارتأيميكن من ََثا دراسة البىن األسلوبية منفصلةا عن أهد

ديب، لكشف من مداخل مجاليات النص األ مدخال، بوصف ذلك و قوته اإلقناعية من زاوية أسلوبه اْلاص
مال يف اكتشاف أبعاد جديدة يف نثر ابن زيدون، من خالل أ ،اْلطاب واإلقناع أساليبو رصد عمل 

 .توضيح كيف كان حريصا يف أسلوبه على إيصال رسائله وأفكاره للمتلقي

 :هذا البحث أبرزها وضوعوقد تضافرت عدة دوافع واعتبارات لغوية وأدبية وفكرية لتؤسس لدينا اقتناعا مب   

ستنطاق املقاربات اليت تسمح لنا باالتداولية أضحت من أهم املداخل و ن املناولة احلجاجية كو :أوَّل 
اره، واستجالء خباياه، وترسيخ سرب أغو و  ت فاعلية يف هتك أسرار اْلطابوذا ،استكناه مكنوهناالنصوص و 

أمال يف اْلروج مبحصلة معرفية  واَّلبتعاد عن مزالق العنف، قيم احلوار واإلقناع، واحرتام اَّلختالف وتدبيه،
كما أن األحباث التداولية انصرفت إىل إعادة النظر يف اْلطاب األديب ."تكشف وتوضح أمهية هذه التجربة
 .1"مجلة من قواعد التفاعل القويل الذي توجه مقاصد املتخاطبني باعتباره عمال تواصليا ينهض على

يت انربت الرتمجات الو  زيرة انتزع مكانته من الدراسات والشروحألن هذا اجلزء من حماسن أهل اجل:ثانيا
 .مجالية تعابيهله،نظرا جلودة أسلوبه ورقة معانيه و 

يعترب دائرة معارف مصغرة، ويصلح نواة  ،كما أقر بذلك أغلب املهتمني ،ابن زيدون نثر ألن:اثالث 
من الشعرية الدافقة واألسلوب الفريد بفضل استعارات  انثر فيضهذا الفال شك أن يف  .لدراسات متنوعة

، )موسوعة معارف تارخيية(عفوية بسيطة، مما يوهم بأنه جمرد عرض وصفي مجايل ألشياء منتمية إىل املاضي 
لكن هذا النثر جمسدا يف الرسائل  لتهكم، أو لالستعطاف والتودد وغي ذلك،جمرد رسائل للهزل والسخرية وا

الزيدونية مرتع بقيم مجالية حجاجية وتداولية قوية خترج املتلقي من دائرة التذوق اجلمايل احليادي، بل إن 
إنه  هناك استعارات تكشف هذه النوايا احلجاجية تدفعنا لالعتقاد أن لنثر ابن زيدون واجهة حجاجية،

خيانة وحتامل وظلم وجور ومعاناة قاسية، أو يرسخ رأيا ما أو تعديل موقفنا إزاء ما حدث له من حياول 

                                                 
منشورات   تونس،-جامعة منوبة ،(مشروع قراءة إنشائية) ثالث ىل القرن اْلامس للهجرةالرسائل األدبية من القرن البن رمضان صاحل، 1

 .6ص م،2111كلية اآلداب،
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إننا ندعو إقناعيا كل خطاب يسعى إىل :"يقول جورج برينو". حجاجا تداوليا"إحساسا ما، وهذا ما يسمى 
 . 1"غاية ما

خصصة فأغلب الدراسات اليت تناولت موضوع املت اتكتبة البالغية من مثل هذه الدراسخلو امل:رابعا 
قد يظن أن فن الرتسل جنس أقل  كما ،آليات النص النثري والنص الشعري احلجاج تناولته دون متييز بني

 .حجاجية باملقارنة مع أجناس حجاجية صرفة شأن املناظرات

يت تتالءم مع منهجها وهي انصراف البحوث التداولية يف البداية إىل اَّلهتمام بالنصوص األدبية ال:خامسا
أو الثانوية باعتبارها نصوصا قريبة من املخاطبات العادية اليت " البسيطة"النصوص اليت تنتمي إىل األجناس 
 .2"َّلسّيما الرسائل مبختلف أجناسهايطغى عليها البعد التواصلي النفعي، و 

احِلجاج مطلباا أساسياا يف كلِّ عملّية  إىل معرفة وسائل اْلطاب واإلقناع، فقد أضحى امللحة حاجتناوأخيا، 
اّتصالية تستدعي البيان واإلفهام واإلقناع، فاجملتمع يّتجه يوماا بعد يوم حنو علوم التواصل واحلجاج، إضافة 
إىل سيادة وسائل اإلعالم يف ثقافتنا اليت جعلت اْلطابة ممارسة إبداعّية لإلقناع، والبالغة تقنية مالئمة 

    .لإلقناع أيضاا

وأهنم  تأكيد أرسطو أن الناس يف حاجة دائمة للحجاج واْلطابة،العلمي واألديب  د من فضويلاز ومما    
فعندما نريد أن نقنع  حياولون مجيعا تقلد قول أو تأييده أو الدفاع عن أنفسهم أو الشكوى من اآلخرين،

لنسج اْلطاب من أجل التأثي يف  خماطبا فيجب أن نرسل رسالة، ولنرسل رسالة حنتاج إىل وسائل وأساليب
َّل يكفي أن نعرف ماذا نقول كما أوضح أنه  .املخاطب أو تعديل مواقفه وسلوكاته، أو تغيي اعتقاده ورأيه

 .حىت نؤثر يف عواطف السامعني يف نقوله ببيان بليغ؛بل َّلبد أن نعرف ك

احلوارية احلميمية مع نثر ابن زيدون من  عالقةقيم هذه ال هذه املرحلة من الدراسة فرصة أليف تلقد وجد    
النظر ، من خالل خالل الغوص يف أعماقه وتفحص أبعاده اجلمالية والفنية واملستويات املشكلة لنسقه العام

إىل أسلوب خطاب ابن زيدون النثري وآلياته اْلطابية واحلجاجية بعيدا عن دَّلَّلته وحمتواه الظاهر، ألن ابن 
                                                 

1
 Vignaux George, Le discours argumenté écrit, in communication, n. 20, 1973,p 126 

 :من أبرز الدراسات الرسائلية التداولية نذكر على سبيل املثال 2
 la lettre entre réel et fiction, sous la dierction de Jurgen Siess. éd. SEDES. 1998. 
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 .أي القدرة على اَّلحتجاج يف اجلد واهلزل واَّلستعطاف واَّلعتذار ،اإلقناعان وقوة زيدون ميلك مقدرة البي
إنه مشروع قراءة يسعى إىل مقاربة ابن زيدون من زوايا خمتلفة، تركز على الوجه اآلخر غي املتداول من 
شخصيته، فابن زيدون الناثر ليس أقل إبداعا من ابن زيدون الشاعر، وابن زيدون العاشق و اهلازل الساخر 

  ...ليس أقل شأنا من ابن زيدون السياسي اجلاد املتودد

إن تلقينا هلذا النثر قد يكشف عن أن هذا النثر اعتمد بالغة غي مسبوقة، بالغة مزجت بني اجلد     
بني  ستعطاف واَّلعتذار، كما أهنا توجهت إىل أصناف متعددين من املتلقني، وزاوجتواهلزل، بني اَّل

دون أن تطغى إحدامها على األخرى  )اإلمتاع( والوظيفة األدبية اجلمالية )اإلقناع(الوظيفة التداولية العملية 
 .  بل تتآلفان يف إطار تشاركي وتعضد كل منهما األخرى

روحات الشبيف جمملها  اكتفتابن زيدون،  نثراليت تناولت  ة والنقديةاألدبيلدراسات ا أنغي      
ديوان "رسائله، وي عبد العظيم لديوان ابن زيدون و التحقيق الذي قام به علواَّلستطرادات، شأن الشرح و 

درست ويف أحسن األحوال  .لكامل الكيالين وعبد الرمحن خليفة" شعر امللكني أخباره، رسائله،:ابن زيدون
اضطرب فيه من حب  وما الذاتية سيتهسياسيا واجتماعيا وعقليا، و  ابن زيدون دراسة حتليلية عصر

شوقي  كما فعل،ع حتليل رسالتيه اجلدية واهلزليةولديوانه وموضوعاته من غزل وغي غزل م وأحداث سياسية،
ص التخاطب األديب إىل النظر يف خصائ"، ومل تتجاوز ذلك "الشاعر األندلسي:ابن زيدون"يف كتابه  ضيف

 .، واحلديث هنا عن سائر أدب الرسائل يف األندلس1اآلثاراليت صنعت هذا املنتوج وأمثرت هذه 

جج احلالل تتبع ورصد يف إجناز هذه الرسالة صعوبات معرفية ومنهجية، أكربها برزت خ وقد واجهتين    
بن زيدون من خالل أساليب حرص ا، وأساليب اْلطاب الفنية لتوضيح كيف نثر ابن زيدوناْلطابية يف 
 من دراسات متنوعة يعانتفوا ،من مصادر مهمة يلكن هنل. رسائله للمتلقي حجاجه على إيصالخطابه و 

 :وأهم هذه املصادر والدراسات السابقة .َّل شك أنه سيذلل بعض هذه الصعوبات

 .رسطوألاْلطابة كتاب  .1

                                                 
 .مرجع سابق ،الرسائل األدبية، بن رمضان صاحل 1
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2. Traité de l’argumentation: la nouvelle réthorique )"اْلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج-
 .)لشامي بيملان وأولربخيث تيتيكا" 
احلجاج جبامعة منوبة تونس حتت إشراف محادي صمود همة اليت أجنزها فريق البالغة و الدراسات امل .3

جلماعة من  الدراساتوجاءت هذه  ،"أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم"بعنوان 
 .ام البحث البالغي بنظرية احلجاجلتبيني اهتم لباحثني واملهتمني باحلقل احلجاجيا
 .بليث نري هل" حنو منوذج سيميائي لتحليل النص...البالغة واألسلوبية"كتاب  .0
 .احلباشةلصابر " مداخل ونصوص :التداولية واحلجاج"كتاب  .5
 .بن رمضانلصاحل  "(مشروع قراءة إنشائية) للهجرة الرسائل األدبية من القرن الثالث إىل القرن اْلامس" .6
  ".يف أصول احلوار و جتديد علم الكالم"و،  "اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي" طه عبد الرمحن كتايب .7
يف بالغة اْلطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اْلطابة العربية؛ "العمري كتايب حممد  .8

 ".غة اجلديدة بني التخييل والتداولالبال"و ،"اْلطابة يف القرن األول منوذجا
 .، يف موضوع احلجاج2411دجنرب -، أكتوبر04الدراسات املنشورة مبجلة عامل الفكر اجمللد  .9
  .للدكتور عبد العايل قادا" مقاربة نظرية وتطبيقية:بالغة اإلقناع" تابك .14
د سامل ولد حممد األمني، حممللباحث " ه يف البالغة املعاصرةمفهوم احلجاج عند بيملان وتطور " .11

 .2444مارس /يناير ،3، العدد  38 اجمللد، مبجلة عامل الفكر
 .يبكللصفدي خليل بن " ن زيدونمتام املتون يف شرح رسالة اب" تابك .12
املقاربة احلجاجية لرسالة ابن غرسية و رد ابن من اهلل عليها اليت أجنزها الطالب الباحث علي قادا يف  .13

لغة من كلية ال، "يندلسية خالل القرن اْلامس اهلجر احلجاج يف الرسائل األ"املعنونة ب للماجستي أطروحته
 . مللكة املغربيةا قروينيجامعة ال العربية
 احلجاج يف" بعنوان مصطفى أبو مخيس عبد اللطيف إبراهيم أمين الباحث لطالبرسالة املاجستي ل .10

 ،مجهورية مصر العربية دمنهورداب جامعة كلية اآلمن   "سائل يف مصر زمن احلروب الصليبيةالر و  اْلطابة
 .تشكل اهتماما جبانب من جوانب البالغة وهو جانب اإلقناع واحلجاج وهي دراسة بالغية لوسائل اإلقناع

 .عبد العظيم عليديوان ابن زيدون ورسائله ل .15
 .القرطاجينحلازم " سراج األدباءمنهاج البلغاء و " .16
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اجلامعية لنيل اإلجازة يف الدراسات العربية  ترب استمرارا ملشروع هناية دراسيتعشي إىل أن هذا البحث يأو     
رسالة ابن زيدون اجلدية بني اإلمتاع "من جامعة القرويني كلية اللغة العربية مبراك  والذي كان بعنوان 

 ."واإلقناع

التحليل على  اعتمادا ،، فهو املنهج التحليلي الوصفيلبحثهلذا ا هتنهج الذي ارتضيأما خبصوص امل   
الغربية يف املرجعيتني العربية و  لتشكل من خال هذا املنهج ألساليب اْلطاب ووسائل اإلقناع، البالغي

اليت منت اجلانب اإلقناعي يف  تيار البالغة اجلديدة خصوصا تيار نظرية احلجاجو  التحليل احلجاجي التداويل
يل املعاصر، وكل ذلك من خالل املنهج الذي اقرتحه أرسطو البالغة وطورته لتدجمه يف مهوم البحث التداو 

  .لقراءة النصوص اْلطابية، والتصور اجلديد لشامي بيملان وأولربخيث تيتيكا

 حيث ركزت .لمحتوياتلهرس وف وملحق مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتةو وتتألف هذه الدراسة من     
دخل نظري حول ملالتمهيد وخصص ة َّلختيار موضوع البحث، الدوافع واَّلعتبارات املوضوعي لىعاملقدمة 
ونظرة موجزة يف حياة ابن زيدون وبراعته األدبية، َث فكرة عامة ، مع إعطاء مناذج من النثر األندلسي احلجاج
قدم ييف حني حاول الفصل األول أن . براعته األدبية وأقوال العلماء يف ،من حيث العاطفة والعقلعن أدبه 
الرباهني اْلطابية، واآلليات احلجج و  وتتبع رصدمن خالل بالغية حجاجية تطبيقية لنثر ابن زيدون مقاربة 
التصور التداويل لنثر ابن زيدون من  عندقف و أما الفصل الثاين ف .قناعية واحلجاجية املتضمنة يف هذا النثراإل

أمهية  الفصل الثالث على زيف حني رك. له وبعدها التواصليخالل توضيح مقاصد ابن زيدون من رسائ
 اظ والرتاكيب والصور البيانيةيف اْلطاب النثري َّلبن زيدون من خالل األلف تهجناعو  جاج،األسلوب يف احل
من نتائج وخالصات  البحث إليه توصلما  لامجإل كما هو معلوم اْلامتةت خصص، و اجلزئية والكلية
ختلف ملوقائمة شاملة  ،)الرسالة اجلدية( ابن زيدونمن نثر  نموذج عامللحق وذيل البحث مب، واستنتاجات

 .البحث مصادر ومراجع

ي أشرف على هذا ذال عاطيللدكتور أمحد علي عبد الشكري تام أجدد يف هذا املقام ثنائي و ويف اْل    
يل  سبيف ،العلمية الدقيقة الرصينةته قراءو  قيمة،ال وتوجيهاتهبوقته الثمني  بخل علييومل  ،مشكورا العمل

 يقتدى مثاَّلأسوة و  حبق يل انفقد ك .خر جهوده العلمية من أجل إجناح التجربة، ومل يدتقومي ما اعوج منه
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، ومينحه الصحة والعافية جزاء أن يبارك له يف عمره اهلل لأسوأ. النقدام التوجيه و متللسخاء ورحابة الصدر و 
 .للعلم والفكر واألدبخدمته 

هلم عظيم فضل عضاء جلنة املناقشة الذين سيكون أم بالشكر اجلزيل للسادة أن أتقد كما َّل يسعين إَّلّ    
ذا كل من أعانين على إجناز هل، و وصحة وعافية وعمر مديد يف تقومي هذا البحث، فجزاهم اهلل كلا خي

 .شكري وامتناينتقديري و  عميقالبحث فلهم مين مجيعاا 

وما توفيقي إَّل  ، عمال خالصا لوجهه الكرمي  ينفع املسلمنيواهلل املوفق وهو من وراء القصد، إن أريد إَّل   
 . باهلل عليه توكلت وإليه أنيب

 عزيز لدية: الطالب الباحث                                                                     

      .2412 ماي 19 :يف متاللت،                                                                           
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I –- 

نسان من الدفاع عن نفسه بالقوة العضلية، فإنه من العبث أال إذا كان من املخجل أال يتمكن اإل"    
 2قولة تلفظ هبا أرسطو .1"يتميز االنسان بالقوة العضليةبالكلمة، إذ هبا، ال  الدفاع عن نفسهيتمكن من 

اعترب فيها ملكة الكالم بل اخلطابة امللكة األساسية اليت متيز اإلنسان عن  ،ن قرناثالثة وعشريمنذ 
 وأساليب اخلطاب واإلقناع ةوحاولوا امتالك ناصية اخلطاباستيعاب، أميا  اليوم استوعبها الناس احليوان،
يف السياسة أخذوا يدافعون عن آرائهم ومعتقداهتم وأفكارهم وسلوكاهتم بواسطة اللغة ، حيث الفعالة

ألن الكلمة كانت وال تزال أهم وسيلة للتعبري عن الرأي  ؛األدب واإلشهار وخمتلف اخلطاباتوالدين و 
 .3"قد تكون أشد فاعلية وأفضل أداة أو سالحا ألجل امتالك الواقع"والرأي اآلخر، بل 

ما يسمى حجاجا أو خطابا  وهبواسطة اللغة  يف املتلقي أو التأثري" امتالك الواقع"أو  إن حماولة التحكم  
اإلقناع واحد من احلاالت األساسية للتواصل، :"Philipe Bretonإقناعيا، يقول فيليب بروتون 

وذلك تبعا لكون القصد هو التعبري عن إحساس أو حالة أو نظرة خاصة إىل العامل أو إىل الذات، أو 
 .4"ات املقبولة لتبين رأي ماملستمع باملسوغأو، باإلضافة إىل ذلك، اإلقناع، أي التوجه إىل ا...اإلخبار

، فهناك نصوص 5"توجيه خطاب إىل متلق ما ألجل تعديل رأيه أو سلوكه أو مها معا"فاإلقناع إذن هو    
و  ، وبفضل مدى قوة أساليب اخلطاب،أدبية شعرية ونثرية باعثة على التأثري اإلقناعي، وتكون تبعا لذلك

نصوصا ابة ملؤثرات اخلطاب يف اجتاه تعديل السلوك أو الرأي أو اإلحساس، مدى استعداد املتلقي لالستج
. يعرف احلجاج عادة بكونه جهدا إقناعيا:"ويزكي هذا التصور قول ميشال مايري .حجاجية أو إقناعية

 .6"يف اللغة لسعي كل خطاب إىل إقناع من يتوجه إليهويعترب البعد احلجاجي بعدا جوهريا 

                                                 
1
 Aristote, Rhétorique, ed. Livre de poche,Paris.1991, p. 80 

. فيلسوف يوناين قدمي كان أحد تالميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكرب.( م.ق 433 –. م.ق 483)طاليس  رسطوأأرسطو أو  2
 .كتب يف مواضيع متعددة تشمل الفيزياء، والشعر، واملنطق، وعبادة احليوان، واألحياء، وأشكال احلكم

 
3
  George Gusdorf, La parole,éd.puf, Paris, 1971, p.p. 7-13 

4
 Philipe Breton, L'argumentation dans la communication,Paris ed. La découverte, 1966, p. 4.  

 .22 ، ص3422ديسمرب /، أكتوبر34اجمللد  جملة عامل الفكر،أفالطون وأرسطو وشامي بريملان،  :مدخل إىل احلجاج"يل حممد، الو  5
 .83 ص،3422ديسمرب /، أكتوبر34اجمللد  عامل الفكر، جملةالرقيب رضوان، االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله،  :نقال عن 6
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عبد الرمحن يأخذ هبذا البعد اإلقناعي يف تعريفه للحجاج، مراعيا طبيعته التداولية كما جند طه       
وحد احلجاج أنه فعالية تداولية :"التواصلية اليت تستثمر كل ما قد يساعد املخاطب على االقتناع، يقول

قائم وهو أيضا جديل ألن هدفه إقناعي ...وجدلية، فهو تداويل ألن طابعه الفكري مقامي واجتماعي
 .1"بلوغه على التزام صور استداللية أوسع وأغىن من البنيات الربهانية الضيقة

ا النظر إىل هذه الظاهرة اإلقناع يتدخل يف آفاق ظاهرة اخلطاب اإلنساين، فإذا أمعن إن عامل احلجاج أو   
أيه أو سلوكه أو مها و تعديل ر إقناعه لنا أن أغلب أقوالنا تسعى إىل التأثري يف املخاطب من أجل  قد يبدو

ن خطابا ما قد يبدو لنا بريئا من املساعي احلجاجية قد ينكشف أمامنا باعتباره ينطوي على بل إ". معا
  .2"طاقات حجاجية جبارة

بفضل والدة املنطق الصوري  هاوموطنوتعترب أثينا القرن اخلامس قبل امليالد مهد النظرية احلجاجية    
ة أو اخلطابية، فقد كان اخلطاب بأساليبه ومقوماته البالغية وسيلة للتواصل واجلدل والبالغة اإلقناعي

حممد ويعتقد  ".اخلطابة"كتابه البالغة اخلطابية أرسطو من خالل  وقد أقام صرح هذه  .واإلقناع واإلمتاع
نظرية احلجاج اكتملت خلقتها مع أرسطو، وقد أعاد فيها الباحثون "البالغة اجلديدة أويل أن الو 

هو يقصد أن هذه و . 3"حلجاجيون املعاصرون النظر يف عصرنا الذي اشتهر بفوران التواصل البشريا
انتهت عند شامي بريملان وألربخيت تتيكا وأسكومبري و النظرية بدأت مع أفالطون، مث انعطفت على أرسطو 

هو عند أرسطو  وهكذا ما يزال علم اخلطابة كما .الباحثني احلجاجيني املعاصرينمن  وديكرو وغريهم
 .منبع كل النظريات اخلطابية املعاصرة

األدبية وكشف  أضحت نظرية احلجاج من أهم املداخل اليت ميكن التوسل هبا الستنطاق النصوصوقد     
خاصة ما إذا كانت هذه النصوص تتخذ من اإلقناع واالقتناع  للخروج منها خبالصات متعددة،مجالياهتا 
 .    غايتني هلا

                                                 
 .56، ص 3444عبد الرمحن طه، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب،  1
 .26 ، صسابقالرجع امل، يلالو  2
 .32ص سابق، الرجع امل، يلالو  3
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دراسة تقنيات "هو ملان ولوسي أولربخيت تيتكا،كما صرح بذلك شامي بري  ضوع هذه النظرية،ومو     
اخلطاب اليت من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليها من مطروحات أو أن تزيد من درجة 

يات احلجاجية فاحلجاج إذن نظرية خطابية تعىن بالتقنيات اخلطابية والفعال .1"ذلك التسليم واإلذعان
وكذا وظائف هذه التقنيات احلجاجية التأثريية  والعقالنية اليت تتغىي اإلقناع والتأثري، اللغوية واالجتماعية

وتنطلق هذه النظرية  .حججا موجهة للدفاع عن طرح معني وتبنيه أو دحضه اوشروط بنائها ومنوها باعتباره
 .تأثريأننا نتكلم عامة بقصد ال :من فكرة شائعة مؤداها

نظرية احلجاج اليت هتدف إىل دراسة التقنيات "هنا البالغة اجلديدة بأهذه عرف صابر احلباشة وقد     
يف رأي  ، كما أن هذه البالغة ،2"اخلطابية، وتسعى إىل إثارة النفوس، وكسب العقول عرب عرض احلجج

غري "يف أهنا  ألهنا بالغة أدبية صرفة،" أسلوبية"احلباشة، ختتلف عن البالغة احلديثة اليت يفضل أن يدعوها 
معنية بشكل اخلطاب من أجل الزخرف أو القيمة اجلمالية، بل من جهة كون ذلك وسيلة لإلقناع وخاصة 

بإثارة النفوس " التحكم وامتالك الواقع"إذن حنن أمام بالغة إقناعية تتغىي . 3"وسيلة لإلبداع أي احلضور
  .الفاعلة واملؤثرة يف املتلقي ل أساليب اخلطابوكسب العقول وتعديل السلوك من خال

 :4كما حددها بريملان، سلم من ثالث درجات وهياحلجاج،  ووظائف    
 .اإلقناع الفكري اخلالص-أ     
 .اإلعداد لقبول أطروحة ما-ب    
  .الدفع إىل الفعل-ج    

                                                 
 Ch.Perelman et O.Titika :Traité de l’argumentation :la nouvelle réthorique.Edition de: ينظر 1

l’université de Bruxelle,5éme édition 2000,p5 
 .26 ، ص3448، اإلصدار األول "مداخل ونصوص:التداولية واحلجاج:"احلباشة صابر 2
 .25 ص سابق،الرجع امل احلباشة، 3
، 6/2992سات مسيائية أدبية لسانية، مطبعة النجاح، العدد العمري حممد، املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي، جملة درا 4

 .29/34ص ص 
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فحام واإلقناع والتأثري يف املتلقي شك أن احلجاج شديد الصلة باخلطاب واجلدل واحلوار، غايته اإل وال   
بواسطة اللغة واخلطاب، فهو إذن عالقة بني باث ومتلق تتأسس على اللغة واخلطاب، غايتها التأثري وتغيري 

 .االعتقاد وتثبيثه

العربية وتناول الباحثون بالدرس والتحليل عددا  توقد احتلت هذه النظرية حيزا كبريا يف فضاء الدراسا    
الذي توافرت فيه مادة حجاجية جديرة بالدراسة والبحت،  وص ضمنها نصوص النثر األندلسي،من النص

ومتثل غرضها يف استنهاض  خاصة اخلطابة اليت احتلت من اللحظة األوىل لفتح األندلس مكانة مرموقة،
طوي حتته مما ين غري ذلك،و  اهلمم وإيقاظ نار احلماسة وبت روح اجلهاد لنشر الدين وإخضاع األقاليم،

فاإلقناع إذن هو  .جيعل هذا الفن جنسا حجاجيا بامتيازو  ،ودفعهم إىل الفعل استمالة املتلقني وإقناعهم
هدف يتحقق عرب توسل أدوات وال شك أنه ، يةالتأثريي ساسي يف اخلطابات والنصوص ذات النزعةمقصد أ

 .)لغوية، تركيبية، بيانية( خمتلفة ليب بالغيةاوأس

حيث حاولوا إظهار مقدرهتم البيانية  األندلسيون يف فن املناظرات ورسائل املفاخرات،كما برع       
واحد منهما  لمن ذلك مناظرة ابن برد األصغر اخليالية بني السيف والقلم يعدد فيها ك وبراعتهم األسلوبية،

امها كل قصد يف مناظرة حقيقية بني طرفني متخاصمني اشتد بينهما اخلالف حىت أنس"وهي مفاخره ومآثره،
اشتد اخلالف واجلدال بينهما حىت بلغ ذروته فأدركا أخريا أن "وقد ،1"حتجاج أو عدل يف اجملادلةالا

 .2"املصافاة حفظ لقدر كل واحد منهماالتحالف خري هلما ويف الصلح و 

أجرى  مث.وبالقلم ألرباب الفكر ويرى إحسان عباس أن ابن برد األصغر رمز بالسيف لرجال اجليش،     
فقد  ومبا أن اجلند هم  عمال ملوك الطوائف،:"يقول إىل ضرورة العدل بينهما، ىوانته احلوار بينهما،

ن تأخرت مرتبة أصحاب األقالم لديهم ومن هنا تلمح كيف حياول ابن برد وهو من أصحاب األقالم أ
 .3"يدعو إىل التسوية بني الفريقني

                                                 
 .363 النثر األديب األندلسي ص بن حممد علي، 1
رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة للموسم اجلامعي  احلجاج يف الرسائل األندلسية خالل القرن اخلامس اهلجري،عبد العايل،  قادا 2

 .95 ص اللغة العربية مراكشرقونة بكلية م م،3446-3445
 .389م، ص2982 ،5ط دار الثقافة بريوت، عصر الطوائف و املرابطني،:تاريخ األدب األندلسي، عباس إحسان 3
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حوارا يبدو فيه األسلوب " د اليت أجرى فيهاور بن برد بني األزهار والومن رسائل املفاخرات أيضا رسالة ا     
ويعضد رأيه  اجلديل حينما وقف كل نور حضر اجمللس يؤدي شهادته ويديل بوجهة نظره يف مبايعة الورد،

 .1"األدلة العقلية طباستنبا
ن أجل إقناع املتلقي والواضح أن الوظيفة اإلقناعية اليت تنطوي على جمموعة من احلجج واألدلة م   

حجاجية  امما جيعلها نصوص هتيمن على املناظرات ورسائل املفاخرات األندلسية، باألطروحة املقرتحة،
 .بامتياز تتغىي اإلقناع والتأثري

وعصبية أحيانا عن وجودهم التارخيي  دافعوا بكل محاس، ومن هذا املنطلق أيضا جند أن األندلسيني    
ن خالل رسائل مفاخرات ذات طابع فكريِ شأن رسالة ابن حزم يف فضل األندلس وخصوصيتهم ومتيزهم م

 . ومباهاته ببلده ورجاهلا  وعطائها وأدبائها تربز يف جمملها اعتزازه بأندلسيته اليت
تقوم على أساس التفاخر واملناظرة واجلدل "عموما فإن كل هذه الرسائل األدبية من مفاخرات ومناظرات    

 .2"إلحتجاج والنقاش وا
رسالة أليب عامر ابن  ،والباعثة على التأثري اإلقناعي ومن الرسائل األندلسية ذات الطابع احلجاجي    

إضافة إىل خمتلف  ،4"افتخر فيها بقومه العجم واحتج ألفضليتهم على العرب "يف الشعوبية اليت 3غرسية
وذلك من خالل خلق "سية والدفاع عن العربالردود العربية الكثرية عليها اليت انربت لدحض طرح ابن غر 

مقابلة بني احلجة ونقيضها وبني الفكرة وضدها وبني البناء احلجاجي املتوسل بكل آليات اإلقناع لبسط 
 5."األطروحة،والبناء احلجاجي املضاد الذي يعرتض على تلك األطروحة ويسعى إىل نقضها

أقرها أغلب النقاد قدميا  وهي رسالة ذات قيمة أدبية وحجاجية، هلل القروي،ا ن  ومن هذه الردود رد ابن م      
أبو الطيب عبد املنعم  وممن رد أيضا على ابن غرسية وأجاد ما أراد،:"فابن بسام قدم هلا بقوله ا،وحديث
 6."القروي

                                                 
 .342ص أدب الرسائل يف األندلس، ،القيسي فايز عبد النيب 1
 .3 ص ،سابقالرجع امل ،القيسي 2
ويسميه املؤخرون . يف عهد ملوك الطوائف لدمو شعويب اعر وكاتب ، هو ش(2483. ت)أبو عامر أمحد بن غرسية البشكنسي  3

 .جيب عدم اخللط بني ابن غرسية الشاعر، وفقيه قرطبة الذي حيمل نفس االسم. املعاصرون بابن غرسية
 .3 ص احلجاج يف الرسائل األندلسية،، يلاعال عبد قادا 4
 .1 ص ،سابقالرجع امل قادا، 5
6
 .111 ص ،1جملد ،1قسم م،1991 دار الثقافة بريوت، إحسان عباس،.تح رية يف حماسن أهل اجلزيرة،الذخ الشنرتيين ابن بسام، 
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اع وبعيدا عن كل شعوبية وعصبية جند ابن برد األصغر مرة أخرى حيرب رسالة غاية يف االحتجاج والدف    
اتكأ يف صياغته  حيث"طاءِ من الوِ  ش  ر  ت   ف  على ما ي    ءالشا بِ ه  ل أ  يالبديعة يف تفض" عن املوقف أطلق عليها
بفكاهة -كل ذلك–ق والقياس وسيلة صابغا ملدعم بأدلة وبراهني تعتمد املنطا رلتلك الرسالة على احلوا

 .الذعة أحايني أخرى ،رقيقة أحيانا
من أمجل الفنون النثرية ملا حتويه من مواقف  مبناظراته ومفاخراته، سائل األدبية،واحلق أن فن كتابة الر      

إنسانية، مستمدة من واقع ملموس معاش وحمسوس يبتعد فيه األديب عن التكلف واستحضار أحداث 
الشعر بني  زاوجوا يف نثرهم ورسائلهم  خاصة، ومبا أن األندلسيني خيالية مصطنعة بعيدة عن الواقع وجمرياته،

 .لتبليغي من اخلطابلعواطف واألحاسيس فضال عن القصد افقد جاء نتاجهم مشحونا با و النثر،
عترب من عيون النثر األديب يف ي نثريأخذ هذا البحث على عاتقه دراسة وحتليل  من هذا املنطلق،    

وما بينهما من فنون الكتابة  كثري من األدب اجلميل نثرا ونظما،  هذا النثر فيه .ابن زيدون نثر وهو األندلس،
والكنايات واالستعارات والبديع وبالغة القول وحجة  توكثري من التشبيها...واملعارضات النثرية والشعرية

وضرب األمثال واإلشارة إىل   حوت بديع االستعارات وحماسن الكنايات، اجلدية مثال الرسالةف .املنطق
 .1"ستشهاد بغرر الشعر ومصطفى القصيدالوا كربيات األحداث يف اجلاهلية واإلسالم،

أو ما –ه اجية من خالل رسائلإىل أسس ومنطلقات ابن زيدون احلج املسبق وإذا ما حاولنا النظر    
فإننا جنده أقام حجاجية من خالل الوقائع واحلقائق –ملان ري يسمى باملقدمات احلجاجية عند شامي ب

 .للرفع من درجة اإلذعان والتسليم...اجملردةوالقيم واهلرميات احملسوسة و  تواالفرتاضا

بل البد من  أن يتوفر يف حجاجه على مقدمات حجاجية، هوال يكفي وابن زيدون من كل هذا خطيب،    
كما عليه أن خيرج ما يعتربه مهما من جمال الغياب  إيقاع االختيار بينهما وجعلها ذات فعالية حجاجية،

لزمه أن يستدعي العناصر احلاضرة يف ذهن سامعيه فيجعلها أكثر حضورا وجماهله إىل مدارج احلضور،كما ي
لنا أن نسلط  حوهذا هو دور اخلطابة فهي من حيث هي تقنية تتي حجاجيته،و بفضل قوة األسلوب  وتأثريا

الثقايف  يكون عارفا بأحوال متلقيه وموروثهكما عليه أن ،  2"العقل على اخليال من أجل أن حنرك اإلرادة
                                                 

 .3 ص م،2959املكتبة العصرية بريوت، حممد أبو الفضل إبراهيم،.تح متام املتون يف شرح رسالة ابن زيدون،، بن ايبكخليل  الصفدي 1
احلجاج يف  ضمن أهم نظريات"اخلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج"قنياته من خاللاحلجاج أطره و منطلقاته و ت، عبد اهلل صوله: ينظر 2

 .426ص ،جامعة منوبة تونس فريق البالغة و احلجاج،إشراف محادي صمود، .رسطو إىل اليومأالتقاليد الغربية من 
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وليس اإلقناع يف النهاية سوى انبثاق لضوء فكري معني من بني ركام من  عاته إذا ما أراد إقناعه،وتطل
 .الفرضيات املطروحة

 ختيار بدوره لطريقة العرضخيضع اال لالختيار،  les permissesوكما ختضع املقدمات احلجاجية    

La présenation، إىل اإلقناع والتأثري، فنجاعة العرض شرط ضروري لكل خطاب حجاجي يسعى 
منفصلة  ةإذ ال ميكن دراسة البىن األسلوبي اخلطابة، يف واملضمون ملان وتيتيكا بني الشكلري وال يفصل ب

 فحىت اإليقاع والتناغم وغريها من الظواهر الشكلية ميكن أن يكون هلا تأثري عن أهدافها احلجاجية،
 .لدى املتلقني سحجاجي من خالل ما حتدثه من إعجاب وانبساط ومحا

وإيراد   توظيف التكرار حينما يريد تأكيد فكرة معينة، رسائلهابن زيدون يف  اومن الطرائق اليت اعتمده    
ومنها ذكر احلادث وزمانه مع اعتماد اللفظ احلسي بدل اجملرد حسب  احلكايات ذات الصلة باملوضوع،

 .  1"واملقصدية فكل ذلك ذو قيمة حجاجية املقام

" واالستفهام"اإللزام"و" اإلثبات"فقد حصرها بريملان وتيتيكا يف ما موجهات التعبري واحلجاج،أ     
كاستعمال األزمنة والضمائر واعتماد   اجيةيضاف إليها صيغ لغوية أخرى هلا بعد وفعالية حج ،"التمين"و

ال ننسى الصور احلكم واألمثال اليت تشكل حبكم انتشارها منطلقا قويا لالستدالل يف اخلطاب،كما 
 .وإمنا أدوات تؤثر يف املواقف وتساعد على التوجيه احلجاجي البالغية فهي ليست جمرد زخارف،

ذلك أن منشأها اتكأ يف  بعضا من هذه األطر واملنطلقات،-موضوع الدراسة- وحنن جند يف النثر    
أي أنه بىن رسائله  وسيلة، سالقياخماطبة متلقيه بتدعيم موقفه بأدلة وبراهني تعتمد املنطق و  ىصياغتها عل

اليت تدعم  توتوافر مجلة من املؤشرا دعاء واالعرتاض،مردها اقرتان اخلطاب باال على أسس حجاجية،
 .القصد التبليغي من اخلطاب

II 1 
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ي رسم لنا مالمح شك أن ابن زيدون أديب أغىن األدب األندلسي والعريب برتاث شعري ونثر  ال     
بذة تارخيية، لكن البد واضحة عن شخصيته ومكانته األدبية، هذا األدب البليغ أغناه عن أي تعريف أو ن

 . نييولدوره يف الرقي بالفكر واألدب العرب تقديرا له من بسط نظرة موجزة عن حياته

هو  (م 1011أبريل  1/ه  111أول رجب  -م 1001/ه 191)أبو الوليد املعروف ب ابن زيدون ف    
أعالم الفكر واألدب يف احد من و أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن غالب بن زيدون املخزومي األندلسي، 

فنون النثر، حىت صار من أبرز  ، برع يف الشعر كما برع يفشأنًا وأجلهم مقاماً  ئهاأعظم شعراوهو  األندلس
 املنطق،جزالة العاطفة و إضافة إىل قوة  باجلودة والبالغة،األندلس املبدعني، كما متيزت كتاباته النثرية  أدباء

 .األحاسيس واملفارقات العجيبة، ومعينا ال ينضب من األفكار و رسائله من عيون األدب العريب مما جعل
 كان ابن زيدون حيسن ضرب اخلواطر "معتربا إياه نابغة من نوابغ الفكر العريب قال عنه شوقي ضيف

أصالته  يفصح عن جديدة، فيها الفن وهبجة الشعر وما ندلسيةأاملوروثة يف ع ملة   القدمية أوواملعاين
 .2"هوشخصيت

من الصفوة املرموقة من شباب قرطبة؛ فقد كان من الطبيعي أن يشارك يف سري  وملا كان ابن زيدون     
و رِيّة تفقد ساهم يف إلغاء اخلالفة األموية بقرطبة، كما شارك يف . األحداث اليت متر هبا أسيس حكومة ج ه 

، وإن كان مل يشارك يف ذلك بالسيف والقتال، وإمنا كان له دور فعال يف توجيه السياسة بزعامة ابن جهور
ومن أبرز أدبائها املعروفني، فسخر  ا ذائع الصيت، وأحد أعالم قرطبةشاعر  وحتريك اجلماهري، وذلك باعتباره

هري، وتوجيه الرأي العام وحتريك الناس حنو الوجهة اليت يريدها بالعاطفة جاهه وثراءه وبيانه يف التأثري يف اجلما
 .واملنطق

من أهل قرطبة، انقطع إىل ابن جهور من ملوك الطوائف باألندلس،  اوكاتبا، وشاعر  وزيران ابن زيدو كان    
سه، فاستعطفه ابن اهتمه ابن جهور بامليل إىل املعتمد بن عباد فحب. فكان السفري بينه وبني ملوك األندلس

                                                                                                                                                                  
1
، ابن نباتة، سرح العيون، ابن 10ص إىل  1 متام املتون ص، الصفدي، 111 ص  الذخريةابن بسام، : يدون يفترمجة ابن ز  ينظر 

، عبد العظيم علي، ديوان ابن  11 ص 1 املغرب ، ابن سعيد،111 املعجب ص، عبد الواحد املراكشي، 19 القالئد صخاقان، 
 .11 إىل 11 ص زيدون ورسائله

 .11، دار املعارف ط "ابن زيدون"شوقي،  ،يفض :ينظر2
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فهرب واتصل باملعتضد صاحب إشبيلية فوالّه وزارته، وفوض إليه أمر  .زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف
 .مملكته فأقام مبجالً مقرباً إىل أن تويف بإشبيلية يف أيام املعتمد على اهلل ابن املعتضد

الشاعرية فيه زهرة من زهرات مرهف اإلحساس، وقد حركت هذه  شاعر مبدع ذلككل قبل   ابن زيدونو    
ابن زيدون :" يقول شوقي ضيف ،1ابنة أحد اخللفاء األمويني، وهي والدة بنت املستكفيالبيت األموي، و 

من أعالم الشعر والنثر يف األندلس، له مدائح رائعة يف أيب حزم بن جهور وابنه أيب الوليد واملعتضد ابن 
عة األرجوانية يف حياته وشعره هي كلفه بوالدة وما نظمه فيها من غري أن القط. عباد، وله أيضا مراث بديعة

الط فيها الشعراء و غزل،وكانت أديبة وشاعرة، اختذت هلا جملسا أو ند تساجلهم وتفوق أحيانا وة بقصرها خت 
  .2"البارعني منهم

ن واملصائب كشفت تلك احمل غري أن، الكثرية تقلباتالوشايات و الو  ؤامراتاملالشاعر من  هذا ومل يسلم     
أبيا  القوية املتماسكة اليت ال تلني وال ختضع؛ فقد سجن أكثر من مرة ولكنه ظل لنا عن شخصية ابن زيدون

كما أنه كان وفيًا ألصدقائه وحمبيه؛ فصداقته أليب الوليد بن جهور مل .أدبهمعتزا بنفسه وشعره و  شجاعاً 
 .ةقرطب ده له، وحىت بعد فراره خارجتضعف أثناء سجن وال

شعره ونثره وقد يصح فيه قول ابن  العريبو  األندلسي يدون علم من أعالم األدبوصفوة القول أن ابن ز      
 …"3. م خرباً ووسع البيان نظماً ونثراخامتة شعراء بين خمزوم وأحد من خرب األيا دأبو الولي كان":بسام

سع البيان نظما و صاحب منثور و منظوم، و '' ديبناأوجدنا ابن بسام يعترب '' ةالذخري '' إذا تصفحنا كتابو    
حظ يانه، و للنجوم الزهر اقرتانه، و و ال للبدر تألقه، و شعر ليس للسحر ب نثرا، إىل أدب ليس للبحر تدفقه،

                                                 
والدة بنت املستكفي سليلة بيت اخلالفة األموية، نشأت على خالف أخالق أبيها ااخلليفة املستكفي باهلل األموي، فكانت شاعرة  1

تسابق إليه الوزراء واألدباء، وشغف ي) صالونا(أديبة، وحمدثة بارعة؛ ماهرة يف املوسيقى والغناء إىل مجال فتان، وقد أنشأت هلا ندوة أدبية 
 .ه   وقد قاربت املائة 383ت سنة هبا كثري منهم وخباصة ابن زيدون، ولكنها آثرت أن تظل عانسا حىت توفي

 383ص. ، دون تاريخ4األندلس،القاهرة، دار املعارف،ط  :ضيف شوقي، عصر الدول و اإلمارات  2
 .445ص  ، مرجع سابق،1دجمل ،1قسم الشنرتيين ابن بسام، الذخرية،3 
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فأما سعة ذرعه، و تدفق طبعه، و غزارة '' يقول أيضا و  .1''من النثر غريب املباين، شعري األلفاظ و املعاين
 .2''ال يرد، و الرمل الذي ال حيصر و ال يعد ية لسانه، فالصبح الذي ال ينكر وقة حاشبيانه، و ر 

اعرية البن ابن بسام تصب يف اجتاه إثبات الشأقوال نستطيع أن نلتقط إشارات نقدية مهمة من هكذا     
لغة وسالسة حسب، بل يف النثر أيضا، و هي شاعرية تقوم على تدفق الطبع وقوة الزيدون ليس يف الشعر و 

شاعرية تنبع من عاطفة جياشة مصدر  التعبري وميل إىل االزدواج والسجع و املوازنة بني األلفاظ و املعاين،
قد اتسم النثر عند ابن ف. اخلصوم وأقنع األحبة ألسنةبنت املستكفي، ومنطق جزل أخرس  إهلامها والدة

على املوسيقى، ودقة انتقاء األلفاظ حىت أشبه نثره جبمال الصياغة، وكثرة الصور واألخيلة، واالعتماد  زيدون
بأهنا و "النظم اخلطري أشبه منها باملنثور"رسائله بأهنا " ابن بسام"شعره يف صياغته وموسيقاه، وقد وصف 

و يستخف األلباب و  و يصورها، اآلدابما يسر  أخرست ألسنة احلفل و استوفت أمد املنطق اجلزل،"
 .3"يستطريها

جعلنا نظن أن هناك مفارقة عجيبة يف أدب هذا الشاعر من خالل توافر للعاطفة واملنطق يف كل هذا     
 . إخراج بديع وبيان مثري

األندلس املبدعني  حىت صار من أبرز شعراء -النثر كما برع يف فن-الشعرفن يف  ابن زيدون لقد برع   
وقد قال  .وبيانا جودة وبالغةفضل األلنثرية اباته اكت وصارتوأمجلهم شعرًا وأدقهم وصًفا وأصفاهم خياال، 

كان ألخالقه و البيئة اليت " وقد ،أغراض كثرية كالغزل واملدح والرثاء واالستعطاف ووصف الطبيعة الشعر يف
كثري من "و حيزا كبريا من ديوانهفيشغل  الغزل أما .4"لناس إىل اللهو أثر عظيم يف شعرهعاش فيها و ميول ا
فعشقه  .ذلك كله حبه لوالدة ىمنبعثا عن ثوران يف نفسه و غليان يف ميوله و أهوائه أذكشعره يف ذلك كان 

وكذلك كانت آالمه وما القاه يف  .عواطفه هذا فتح له بابا واسعا من اخليال قال فيه ما شاء و ما شاءت
ائد املدح يبدأ وهو يف قص. 5"شعر و إهلاما من إهلاماته الفنيةالسجن باعثا من بواعث استنهاض ملكة ال

                                                 

 .445سابق، ص الرجع ، املالشنرتيين1 
 .119 صسابق، الرجع امل 2
 .119 ،111ص ص ، املرجع السابق 3
 .99 ص، 2933 مصر، بالغة العرب يف األندلس،، ضيف أمحد 4
 .19 صسابق، الرجع امل ،ضيف 5



 متهيد

 

 
 

11 

مبقدمات غزلية دقيقة، ويتميز غزله بالعذوبة والرقة والعاطفة اجلياشة القوية واملعاين املبتكرة واملشاعر الدافقة 
    .من أمثال عمر بن أيب ربيعة، ومجيل بن م ع م ر، والعّباس بن األحنفاليت جند هلا مثيال عند غريه من الشعراء 

يصور ثالث "أنهقد صور غزل ابن زيدون يف والدة يف كتابه عنه و خلص إىل وكان الدكتور شوقي ضيف     
مرحلة وصله ومرحلة هجره ومرحلة يأسه وغزل املرحلة األوىل فيه هبجة وفرحة إذ ينعم بقرة عينه :مراحل

لى أما غزل املرحلة الثانية ففيه الشكوى واحلرقة وااللتياع العميق واحلسرة ع .ويسعد سعادة ال حدود هلا
وغزله يعد يف الذروة من الغزل العريب  .غزل املرحلة الثالثة غزل املبتئس الباكي النادب حلظهو  .فردوسه املفقود

ويذكر الشاعر العراقي فاحل  .1"ر فيهما من لوعته احملرقة املمضةوخاصة غزل املرحلتني الثانية والثالثة ملا يصو 
ابن زيدون الشاعرة واألديبة والدة ابنة اخلليفة املستكفي اليت   أحب:"احلجية يف كتابه املوجز يف الشعر العريب

نشد يف حبها الشعر الكثري أة يف بيتها وبادلته حبا حبب وقد كانت تعقد الندوات واجملالس األدبية والشعري
لدا شعرا فياضا عاطفة وحنانا وشوقا ولوعة ووهلا األمر الذي جعلنا نتغىن يف شعره إىل وقتنا هذا وسيبقى خا

 ".لألجيال بعدنا حبا صادقا

ومن عيون شعره يف الغزل تلك القصيدة الرائعة اخلالدة اليت كتبها بعد فراره من سجنه بقرطبة إىل    
اليت يقول يف ( النونية)ولكن قلبه جذبه إىل حمبوبته بقرطبة فأرسل إليها بتلك الدرة الفريدة  ،"إشبيلية"

 [من البسيط]:مطلعها

 2َناِطيِب لُْقَيانَا َتَجاِفي َونَاَب َعنْ ****ناَأْضَحى الت ََّناِئي َبِديالً ِمْن َتدانِي

 نا اِعيد نِ يْ حَ لْ نا لِ بِ  قامَ ٌن فَ يْ حَ ****ناحَ ح البَ ْيِن َصبَّ حاَن ُصبْ  دْ قَ ال وَ أَ 

ال مات ما حفظها أحد إ:"حوهلا األساطري حىت قيل توقد نالت هذه القصيدة شهرة عظيمة، وثار      
 .3"نا ال يتم له الظرف ما مل حيفظهاوهلج كثريون بأن إنسا" غريبا

                                                 

 
 .111 ص ،األندلس:اإلمارات و لعصر الدو  ،ضيف شوقي1
2
 .111 ص ،تاريخ دون ،القاهرة ،دار هنضة مصر للطبع والنشر ،ديوان ابن زيدون و رسائله ،ليعبد العظيم ع 
 .232 صسابق، الرجع املالعظيم علي، عبد  3
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وصفه للطبيعة  انطبع باجلمال والدقة وانعكست آثار الطبيعة اخلالبة يف شعره، فجاء دفق أما الوصفو     
 لصوررسم لطبيعة األندلس اجلميلة أحلى ا و ينضح باخليال، ويفيض بالعاطفة املشبوبة واملشاعر اجلياشة،

امتزج سحر الطبيعة بلوعة احلب وذكريات اهلوى، فكان وصفه مزجًيا عبقريًا من قد و  .كثرها تعبريًا وروعةأو 
بالدقة يف الوصف واختيار األلفاظ  الوصف عند ابن زيدون وقد امتاز شعر .الصور اجلميلة واملشاعر الدافقة

اختياره  ضفي على القصيدة مجااًل، يضاف إىل حسنمما يالبديعية اليت تأيت من غري تكلف  املعربة واحملسنات
لصفاء شعره ورقته ( ببحرتي املغرب)األدباء  للقوايف املعربة واألوزان الشعرية املناسبة، حىت لقبه كثري من

  .وسالسته

شاعرًا أصيال متمكنا يف شىت ضروب الشعر وخمتلف أغراضه، وكان شعره يتميز  ابن زيدونكان  هكذا   
حلرارة والبعد عن التكلف، كما كان مييل إىل التجديد يف املعاين، وابتكار الصور اجلديدة، بالصدق وا

واالعتماد على اخليال اجملنح؛ ولذا فقد حظي فن اإلخوانيات عنده بنصيب وافر من هذا التجديد وتلك 
 [من الخفيف]":أيب القاسم"العاطفة، ومن ذلك مناجاته الرقيقة لصديقه الويف 

 1يرِ خْ ذُ  وَ  مانِ الزَّ  َعَلىري يِ هِ ظَ  وَ ****يئِ دْ رِ  ي كانَ ذِ الَّ  مِ اسِ قَ ا الْ بَ ا أَ يَ 

؟  كَ مَ  نْ نا مِ مانِ ي زَ ماضِ لِ  مْ أَ ****؟وعِ  جُ رُ  نْ نا مِ مانِ خالي زَ لِ  لْ هَ   رِّ

 ؟رِ  هْ زَ  َوافَ ف ْ أَ  نَ سْ بِ لَ  اض  يَ رِ كَ ****ال    يلَ  نَ  يْ أَ وَ  ؟ُمناا َ ي  أَ  نَ  يْ أَ 

إن هذه املقطوعة ليست جمرد مناجاة فون التخييل قوام الشعر، واإلقناع قوام اخلطابة، وعلى الرغم من ك      
ني، بل هي دعوة إىل الستمتاع اجلماليلتذوق وافرصة لالصادقة، أو رقيقة مرتعة بالعاطفة اجلياشة واملشاعر 

ه جاز اعتبار الشعر ضربا هلذا كل."وحتريك العواطف باملنطق والعقل واألحوال النفسية والسلوك تغيري املواقف
إننا أمام ختييل وتداول، أمام . 2"من احلجاج املغلب للمقومات العاطفية على حساب املقومات العقلية

العامة، اليت هي تغيري  3إن الشعر يظل دوما يف وفاق مع الوظيفة البالغية:"ل جون كوهنو قي. عاطفة ومنطق
                                                 

1
 .111 ص ،مرجع سابق ،عبد العظيم علي 
 .29ص  ،أفالطون وأرسطو وشامي بريملان، مرجع سابق:يل حممد، مدخل إىل احلجاجالو  2
 .اخلطابية واإلقناعية عينتهنا البالغية  3
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اجلانب العاطفي :"وهذا ما يؤكده الوايل يف قوله .1"سهحال ذلك الذي يتلقى اخلطاب بواسطة اخلطاب نف
 .2"أساسي يف احلجاج، غري أنه يكون حامسا يف أجناس من اخلطاب، خصوصا يف الشعر

حلازم القرطاجين السبق يف التنويه بالقيمة احلجاجية والطاقة اإلقناعية للشعر حينما ولإلنصاف فقد كان    
واستعمال اإلقناعات يف األقاويل . الشعرية واإلقناع هو قوام املعاين اخلطابية إن التخييل هو قوام املعاين:"قال

فلذلك ساغ للشاعر أن خيطب لكن يف األقل من كالمه، وللخطيب أن يشعر لكن يف ...الشعرية سائغ
القصد يف التخييل واإلقناع محل :"ويؤكد حازم هذا املسعى احلجاجي للشعر بقوله. 3"األقل من كالمه

 .4"وس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقادهالنف

اخلطاب الشعري  خمتلف اخلطابات حىت الذي يشمل عند شامي بريملان هذا هو املعىن املوسع للحجاج    
فالشعر ينبين على نفس املواد والوسائل املنطقية اليت ينبين هبا اخلطاب النثري أو اخلطابة  .بشىت أغراضه أيضا

 .، لكن الفارق بينهما هو أن أحدمها يرجح كفة مقومات على أخرى عاطفية كانت أو عقليةعامة

فقد استفاد من  خالصة القول أن ثقافة ابن زيدون العميقة كان هلا األثر الواضح يف معانيه الشعرية،و     
معان مجيلة نثرها  عياألديب واإلبدا فاستمد من كل هذا الزخم حفظه لروائع الشعر العريب،اطالعه الواسع و 

 .املعىن العميق و التعبري الرشيق ، والعاطفة اجلياشة واملنطق اجلزل فكان له أن مجع بني يف أشعاره،

وإذا ما ولينا وجهتنا شطر نثر ابن زيدون فإننا ال نعدم تضافرا جليا بني العاطفة والعقل من أجل الوصول    
 .إىل التأثري يف املتلقي وإقناعه

 البنالتارخيية لألندلس، فكتب  خاض ابن زيدون غمار السياسة يف مرحلة من أخطر املراحلد فق      
، املتعددة أن احلياة السياسية املضطربة مل حتل بينه وبني تعاطي فنون النثر الفين على جهور، و لغريه من األمراء،

نويع القوالب اإلنشائية وولوعا بتجديد بينا بت الذين وجدنا عندهم غراما"فقد كان واحدا من املبدعني القالئل

                                                 
1
 Jean Cohen, Le haut langage, Paris,éd. Flammarion, 1979, p. 172   

2
 .29ص  ،سابقالرجع امليل حممد، الو   
 .452 زم، منهاج البلغاء، مرجع سابق، صطاجين حاالقر  3
 .29 طاجين حازم، مرجع سابق، صالقر  4
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 -التعبري  فجاء نثره شديد الصلة بواقعه، متخذا من أطر ،1"مضامينهم النثرية األزياء اليت يعرضون ضمنها
 . وسيلة لرصد موقف أو جتسيد إحساس أو رفض سلوك -مألوفة وغري مألوفة أيضا

فقد ضاعت معظم "ثاره النثرية إال بعض رسائله األدبية،فإنه مل يصلنا من آ وبالرغم من جودة نثر ابن زيدون   
آثاره النثرية فلم تبق منها إال بضع رسائل وثالث مقطوعات، ومعظمها غري كامل، مع أن صاحب الذخرية 

لمعتضد ضاعت  ، ورسائله السياسية ل"واملعاين حظا من النثر غريب املباين شعري األلفاظ"يصفه بأنه كان على 
تأيت من ":شرق األندلس، فيقال"قضى يف ظالله زهاء عشرين عاما كانت رسائله فيها تنفذ إىل كلها، مع أنه 

  :الشعري من آثاره غري الديوانو . 2"كما ذكر ابن بسام  شبه منها باملنثوراشبيلية كتب هي بالنظم اخلطري أ

 الذي   3ابن عبدوسمحد أبو عامر أإىل  الدةو سالة يف التهكم بعث هبا عن لسان ر وهي  :الرسالة الهزلية
كما سخر اجلاحظ يف رسالة الرتبيع وقد محل عليه فيها، وأوجعه سخرية و هتكًما، ان يزامحه على حبها،ك

هتكمه يف سيول من األشعار واألمثال  ابن زيدونوقد ساق ، 4بن عبد الوهاب أمحدوالتدوير من الكاتب 
وتتسم هذه الرسالة بالنقد . فكان السجع نائباً عن األوزان والقوايف وحرص على تناسق اإليقاع، وأمساء الرجال،

وية عنيفة من الالذع والسخرية املريرة، وتعتمد على األسلوب التهكمي املثري للضحك، كما حتمل عاطفة ق
 .وسعة اطالعه من الغرية والبغض واحلب واحلقد، وتدل على عمق ثقافة ابن زيدون، شاعر املتباينةامل

 1كما شرحها حممد بن البنا املصري،  "سرح العيون" يف كتابه 5لدين بن نباتة املصريمجال اوقد شرحها       
 .2"العيون" يف كتابه

                                                 
وممن كان مولعا بتنويع القوالب اإلنشائية ابن شهيد وابن حسداي  ،111 ص ابق،، مرجع سالنثر األديب األندلسي بن حممد علي، 1

 .وغريهم.. وابن برد األصغر وعمر بن الشهيد
 .544 عبد العظيم علي، مرجع سابق، ص 2
الشعر وقرضه، ويل الوزارة بقرطبة، ونافس ابن زيدون يف حب والدة، وصرب حىت استطاع آخر األمر أن يظفر مبودهتا، وكان يدعي حفظ 3

 .وقد جاوز الثمانني ه   393ولكن ما بقي من شعره ركيك، تويف سنة 
4

ص  بني اجلاحظ و ابن زيدون،: وداد القاضي.د.״رسالة الرتبيع و التدوير״نبزه ب هذه الرسالة تستدعي نصا غائباللجاحظ ،״ 
 .باإلشرتاك״دراسات يف األدب األندلسي״ضمن كتاب ،283-85ص

حممد بن حممد بن حممد بن احلسن اجلذامي ( م2455-2389=   ه958-585)ابن نباتة : "بقوله "األعالم"يف  ليلزركعرف به ا 5
شاعر، وكاتب، وعامل باألدب، أصله من ميافارقني، ومولده ووفاته يف القاهرة، وهو من : الفارقي املصري، أبو بكر، مجال الدين، ابن نباتة

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6783&vid=9
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 ابن  أبا احلزم"ات أيامه، يستعطف فيها األمري وقد كتبها الشاعر يف سجنه يف أخري :الرسالة الجدية
، وهي أيًضا تشتمل على الكثري من االقتباسات واألحداث ليخرجه من السجن ويستدر عفوه ورمحته ،3"جهور

وقد بدأها بالنثر وختمها بالشعر، وهي من حيث القيمة الفنية ال تقل عن اهلزلية وهذا ما يؤكده  .واألمساء
أهنا أقل "غري، 4"آية بديعة من آيات النثر األندلسي-كأختها السالفة-وهي:"ولهالدكتور شوقي ضيف بق

  .5"أقرب من الطبع و أبعد عن التكلف و أبعد ما تكون من اإلمالل و هي هبذا استطرادا و أنزر سجعا،

غلب عليه، القوية املتعالية ت ان استعطاف األمري إال أن شخصية ابن زيدونومع أن الغرض من رسالته ك       
 .فإذا به يدّل على األمري مبا يشبه املّن عليه، ويأخذه العتب مبلغ الشطط فيهدد األمري باللجوء إىل خصومه

حترك املشاعر يف القلوب، وتثري األشجان ، لقويملؤثرة واملنطق اتنبض بالعاطفة ا -مع ذلك- ولكن الرسالة     
 .6"ملا يلقاه يف سجنه من أمل و هوانوهو يذوب حسرة فيها نفس شاعر مرهف احلس،  تظهر"يف النفوس، و

خمتصر متام " يف كتابه 8، وعبد القادر البغدادي"متام املتون"يف كتابه  7وقد شرحها صالح الدين الصفدي    
 .1"املتون

                                                                                                                                                                  

 أيام زيارة املسيحيني هلا، فكان بالقدس وويل نظارة القمامة( تقريبا)  ه926ن نباتة، سكن الشام سنة ذرية اخلطيب عبد الرحيم بن حممد ب
 شرح رسالة سرح العيون يف)فكان هبا صاحب سر السلطان، له ديوان شعر و( 952سنة )يتوجه فيباشر ذلك ويعود، ورجع إىل القاهرة 

 ."وغريها( ابن زيدون
 
 .224مرجع سابق، ص  ،ديوان إبن زيدون و رسائله ،عبد العظيم علي :ينظر 2
قضى أهل قرطبة على اخلالفة األموية ونادوا بابن جهور حاكما هلم، فقبل احلكم بعد إحلاح، كان حاكما، مصلحا جم التواضع، تويف  3

 .ه   346سنة 
 .332ص  جع سابق،ر م األندلس،:إلماراتاو  عصرالدول ،ضيف شوقي 4
 .94 صمرجع سابق،  ،رسائلهدون و بن زيان اديو  ،عبد العظيم علي 5
 .393ص مرجع سابق،  النثر األديب األندلسي، بن حممد علي، 6
خليل بن أيبك بن عبد اهلل (  م 2454 - 2395= ه   953 - 595)صالح الدين الصفدي :"عرف به الزركلي يف األعالم بقوله 7

وإليها نسبته ، وتعلم يف دمشق فعاىن صناعة الرسم فمهر هبا، ( بفلسطني)فد ولد يف ص. الصفدي، أديب، مؤرخ، كثري التصانيف املمتعة
 ."وتوىل ديوان اإلنشاء يف صفد ومصر وحلب، مث وكالة بيت املال يف دمشق، فتويف فيها. مث ولع باألدب وتراجم األعيان

ميثل تيارًا من التيارات وي حمقق أديب ولغوي وحن( م2583 - 2534/ ه   2494 -ه   2444)عبد القادر بن عمر البغدادي  8
 .النثرية يف العصر العثماين
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ن عر بعد فراره من سجنه وعودته مهناك رسالة االستعطاف اليت كتبها الشااتني الرسالتني باإلضافة إىل ه   
 .عند األمري 2ا ينشد األمان، ويستشفع بأستاذه أيب بكر مسلم بن أمحدمستخفيً  إىل قرطبة إشبيلية

مجيًعا من الناحية الفنية، ومتثل نضًجا ملحوظًا وخربة كبرية ودراية  وهذه الرسالة تعد أقوى رسائل ابن زيدون
 .فائقة بأساليب الكتابة، وبراعة وإتقان يف جمال الكتابة النثرية

ق منه إال مقطوعتان، وقد ضاع الكتاب، ومل تب" التبيني"والبن زيدون كتاب يف تاريخ بين أمية مساه      
 .3"نفح الطيب: "يف كتابه الكبري حفظهما لنا املقري

أنت سوف ترى نثره  و  نظما؛و نثرا  األمثال الغريبة؛و  ملع التواريخ،و  مشحونة بفنون األدب،...وكل رسائله     
ولكن هذا من القدرة  ليس فيه سجع تروجه القوايف على النفوس؛و  و يسحرك وخيدعك، عطفك،كيف يهز 
  .4"على البالغة

، بني العاطفة واملنطق، كون منوذجا للمراوحة بني اإلمتاع واإلقناعوأدب ابن زيدون يف عمومه، يصلح أن ي
أساليب خاصة ب الرسائل الزيدونيةيزت وبذلك مت شىت صوره، من أساليب بالغية تقدم املعىن يف مبا توافر له
وقد أكد لنا أرسطو مند قرون أن الناس يف حاجة دائمة  متميز كيف ال، طابع حجاجيو  ،للخطاب

. عن أنفسهم أو الشكوى من اآلخرين فهم حياولون مجيعا تقلد قول أو تأييده أو الدفاع للحجاج واخلطابة،
أو كثريا اجلدل واخلطابة، كل الناس حياولون يف حدود معينة  كل الناس ميارسون إن قليال:"أليس هو القائل

 في الرسالة اجلديةمتمرس يف اجلدل واخلطابة، ف ابن زيدون بدورهو  ؟5"دعم وتفنيد فكرة ما والدفاع واالهتام
 ، ويف اهلزلية يسخر من ابن عبدوس غرميه اللذوديدافع عن براءته ويشكو لألمري ما فعله به الوشاة احلاسدون

                                                                                                                                                                  
  .110 ص ،ديوان إبن زيدون و رسائله ،العظيم علي عبد :ينظر 1
 .ه   344تويف سنة  والنحو املشهورينالدين من رجال األدب : أبو بكر مسلم بن أمحد بن أفلح النحوي 2
 .111 صمرجع سابق،  رسائله،ابن زيدون و  ديوان 3
 .24 ص ، مرجع سابق،متام املتون الصفدي، 4
 .36، ص 35نقال عن الويل حممد، يف خطابة أرسطو الباتوسية، جملة عالمات، عدد  5
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ومعلوم أن السخرية سالح نافذ يف احلجاج، فنحن حني نسخر من شخص "يف عشق والدة أشد سخرية، 
 .جهدا إقناعيا إفحاميا بذلك يبذل وفه .1"فإننا نعترب ضمنيا أنه ارتكب خطأ يستحق عليه العقاب

ن شديد احلضور يف كا( اسرية وأدبً )تدل على أن ابن زيدون  دلت الصورة التقريبية على شيء فإهناوإن      
لقد نبهت النقاد العرب . بعامة، من خالل قصة حّبه لوالدة وما آلت إليه عالقتهما ةاألندلسي يةاألدب الساحة

إىل األمل وكيف يكون باعثًا على اإلبداع، سابًقا أو مصاحًبا للذة، كما نبهتهم إىل اقرتان صور الطبيعة بصور 
أحلى مثرات هذا احلب  د، وأخريًا هناك قصيدة أضحى التنائي،وحاالته يف نوع من الرتاسل جدي العشق

امللتبس، وقد وصفها أحد نقادنا بأهنا نوع من أنني املوسيقى، وكذلك تنازع نسبتها إليه كل من اإلسبان 
كما ظن دارسون )والعرب، وهذا التنازع يربهن على أهنا تشكيل فين خاص، نابع من حالة ومل يستلهم منوذًجا 

ستظل وحيا خالدا للقصاص و الكتاب و الشعراء ما دام لسان يلهج بالشعر "و آثاره ته حيان إذ إ (.ونتقليدي
 .2"وقلب خيفق باحلب و فكر ينبض باحلياة 

 هذا الشاعر الناثرنروم من خالل هذا البحث النظر إىل أساليب اخلطاب وآلياته احلجاجية يف نثر  وحنن        
ه، ألن ناثرنا ميلك قدرة بيانية وقوة إقناعية، جتعله حيتج ملوقفه يف مقامات متباينة بعيدا عن دالالته وحمتوا

ومتناقضة متاما، فيظهر نفسه يف صورة اجلاد املظلوم واملتحامل عليه، كما هو الشأن يف رسالته اجلدية، ويظهرها 
زلية، وتارة يف صورة العاتب ، كما يف رسالته اهلتارة أخرى يف هيئة اهلازل الساخر من خصومه والقوي عليهم

   .إىل أيب بكر مسلم ابن أمحد" البكرية"واآلمل والشارح كما يف رسالته 

أن التصور املثايل لألدب يف الثقافة احلديثة يضع حدودا بني التعبري األديب والتعبري اخلطايب  ومع علمنا     
مبدأ التداولية أي أن الكالم ال  ني مرتابطني،أن الكالم يتأسس عند البالغيني على مبدأين جوهريو احلجاجي، 

بل إىل صورته  ينتج إال من أجل حتقيق منفعة ما، ومبدأ الشعرية أي أن الكالم ال ينظر إىل مضمونه فقط،
معىن هذا أن اخلطاب البليغ يشتمل مظهرين، مظهر حجاجي ومظهر أسلويب وليس من و  .وشكله أيضا

التغري املتواصل يف تصورات القراءة عن ماهية األدب ووظيفته، ويف وإزاء  .السهل دوما التمييز بني االثنني
أال تصلح :لنيل اإلجازة بتساؤالت عدة أمهها نامشروع حبث ناختم وبعد أن معايري قراءة األعمال األدبية ،

                                                 
 .63ص  ،دجنرب /أكتوبر، 34، جملة علم الفكر، اجمللد "اجآليات احلاج يف كشف ماهو يف احلقيقة جل" هاشم احلسني،بنو  1
 .222 صمرجع سابق، رسائله، ون و ديوان ابن زيد، علي عبد العظيم 2
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التداولية  رسائل ابن زيدون أن تكون نواة لدرسات حتليلية أخرى؟ أال يكمن الرتكيز أكثر على دراسة جوانبها
على االستقراء و  ناعلقت بعشق هذه التساؤالت و انكبببدل الرتكيز على اعتبارها موسوعة معارف؟ ت

 .تعقب آثار األديب املوسوم بالنبوغ و تشعب دائرة املعارف و اتساعهان حننالتمحيص و 

ولعل أهم هذه  .نخلف عن توجيهها إىل نثر ابن زيدو نتأسئلة جديدةمل لنا محل أن ذلك كله  ال شك    
 :التساؤالت هو ما يكمن صياغته كاأليت

هل تفضي دراسة هذا النثر وتفسريه :هل يتسع نثر ابن زيدون للوظيفتني التخييلية والتداولية؟ أو بعبارة أخرى.2
اخلطاب التداويل احلجاجي  وحتليله وفهمه إىل وضع اليد على بالغة خمصوصة يتداخل فيها منطان من اخلطاب،

 طاب األديب التخييلي؟واخل

و ما هي أهم املقومات البالغية احلجاجية والتداولية واألسلوبية اليت سعى من خالهلا إىل اإلقناع والتواصل .3
 النفعي عن طريق االحتجاج ملوقفه ؟  
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- 
إن رسائل ابن زيدون املتنوعة رفيعة على مستوى املضامني، وذات أسلوب غاية يف اجلودة، والقارئ هلا      

من الرفع من شأهنا، وهذا ما تؤكده جل األحكام النقدية من لدن النقاد القدامى واملعاصرين،  ال جيد بدا
ومن مت نوهوا بأسلوهبا . اليت تفصح عن جوانب مهمة من مكنوهنا وأسلوهبا وطرائق تصريف املعاين فيها

 .وطواعية لغتها

، يتكامل فيه النظر يف الرباهني جياتناوهلا تناوال حجا لحاو سن وحىت نكون أقرب إىل هذه الرسائل،    
واألدلة الداعمة للعرض واالعرتاض مع مجالية األسلوب وتقنيات التعبري والتواصل، دون إغفال ملراتب 

ألننا بدراستها حجاجيا نكون يف صميم تداولية اخلطاب أي . احلجج ومتاسكها ومالءمتها ملقتضى احلال
وما  فما املقصود بالرباهني واحلجج اخلطابية؟. على دراسة الشعريف جمال بالغة التأثري اليت كانت وقفا 

 نثره؟ يف ى ابن زيدوناملوظفة لدالرباهني طبيعة 

، فالبالغةة األرسةطية 1"الطةر  املمكنةة لنقنةا  يف أي مو ةو  كةان" أرسةطو هة البالغةة وفةق /إن اخلطابة    
ميةة أبنيةة نواهتةا املفهو ، بالغة تشكل 2"على األخص بالغة احلجة واالستدالل"ألهنا  قناع تتحدد ببعدها اإل

عتةاد بنةائ  وتبليغة  يتوسةل بةه املبةد  لفةرض  -قبل كل ش ء – البالغة" كما أن .استداللية وحجج منطقية
التصةةديق، مو ةةوعه، ولةةذلن كانةةت الوجةةوه البالغيةةة وحةةدها ال تكفةة  للتةةدليل علةةى صةةد  اخلطةةاب وإيقةةا  

وهو ما جيعل املبد  يستشعر احلاجة إىل الوسائل اليت تسوغ الرأي وترجحه، ويف هةذا املسةتوى تلتقة  البالغةة 
باحلجةا،، ألن اإلقنةا  واالسةتمالة يتطلبةةان عناصةر حجاجيةة مثةل الشةةاهد واالسةتدالل واحلجةة، لةدعم الةةرأي 

 ،أو احلجةج والرباهةني اخلطابيةة يهةا التصةديقاتيطلةق علهذه الوسائل والعناصةر احلجاجيةة هة  مةا  .3"وتربيره

                                                 
 .92أرسطو، اخلطابة، مرجع سابق، ص  1
 .14، ص 4291 نشر الفنن للغة العربية، ترمجة و تقدمي عبد الكبري الشرقاوي،ت روالن، البالغة القدمية ، ر اب  2
شتنرب -، يوليوز14، جملة عامل الفكر، اجمللد "وسرا، األدباء األبعاد التداولية لبالغة حازم من خالل منها، البلغاء"، الغرايف مصطفى 3

 .999، ص 9444
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مةن أسةاليب  البةا  كةل مةا يتةذر  بةه  إهنةا  .1"النةواة املفهوميةة للاطابةة" ، حسب هنريش لوسةبريغ،متثل وه 
هةةةذا ال سةةةبيل إىل ققيةةةق فةةة .إحةةةدا  اإلقنةةةا التةةةأثري و  بقصةةةد واالسةةةتدالل ألجةةةل االحتجةةةا، وطةةةر  ووسةةةائل

مبجموعةة مةن األبنيةة االسةتداللية والوسةائل "مرتبط دائمةا  ، أي اإلقنا ،نهأل ؛اإلقنا  من دون حجج وبراهني
جاجية اليت متكن من ترجيح الرأي وتسويغه عقليا، ومن  م التأثري يف املتلق  الستمالته وجعله يتقاسةم مةع احل

 .2"املااطب اعتقاده اخلاص أو إغرائه للقيام بالفعل الذي يريده املتكلم

 كتةةاب اخلطابةةة إىل قسةةمني  قسةةمها أرسةةطو يفبأدلةةة وبةةراهني وحجةةج لتحقيةةق اإلقنةةا  ،  واخلطيةةب يتوسةةل    
وتتةةةةوز  هةةةةذه  .(جةةةةاه ة غةةةةري)راهني صةةةةناعية حجةةةةج وبةةةةو ،  (جةةةةاه ة)صةةةةناعية بةةةةراهني غةةةةري حجةةةةج و : كبةةةةريين

املقومةةات احلجاجيةةة األرسةةطية علةةى مةةاهو عقلةة  ومةةاهو عةةاطف  إذا تصةةب كلهةةا يف ا ةةاه الةةتمكن مةةن إقنةةا  
  . ا  املااطب بفحوى اخلطابواقتن

وقةد أعةب بةالالغ بغةري صةناعة تلةةن  .ومنهةا بغةري صةناعة ة،فمنهةا بصةناع أمةا التصةديقات،:"يقةول أرسةطو   
،كمثل الشةهود والعةذاب والكتةب والصةكاا ومةا شةبه ذلةن لكةن بةأمور متقدمةة اليت ليست تكون حبلية منا،

 3."ى ما ينبغ  باحليلة وبأنفسناوتثبيته عل هوأما الالغ بصناعة فما أمكن إعداد

ال دور للاطيةب يف  صناعية تكون جةاه ةبراهني غري  هناا وسائل إقناعية أويفهم من كالم أرسطو أن     
عكة   ،حجاجةهد فيهةا مةا يناسةب اسةتدالله و تبنيهةا واالسةتفادة منهةا إذا وجة يقتصر دوره علىإذ  ابتكارها،

قوهتةةةا  هةةةذه األخةةةرية  وتسةةةتمد، لةةةيت عليةةةه اكتشةةةافها بنفسةةةه وحبيلتةةةها احملايثةةةة لفةةةن اخلطابةةةة الصةةةناعية جةةةجاحل
وإن كانةةت متةةوفرة قبليةةا، فةة ن اخلطيةةب ال "ألهنةةا ؛ يهةةا علةةى مةةا ينبغةة نجاجيةةة مةةن القةةدرة علةةى إعةةدادها وتباحل

مبا خيدم احلركة احلجاجيةة ...يستعملها كما ه  بل يتصرف فيها باحلذف أو اإل افة أو التحويل أو التحوير
 .4"ققة ملقصدهاحمل
حسب اجلهات اليت يعتب هبا املبد ، القرطاجب حازم وفق  والوسائل اإلقناعية احلججهذه وختتلف    

ما " :إىل أربعحازم  هايقسمهذه اجلهات  .إليقا  احليل فيها، من أجل إهناض النفوس لفعل ش ء أو تركه
                                                 

 .99مدخل إىل احلجا،، مرجع سابق، ص  يل،نقال عن حممد الو  1
 .994الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص  2
 .2م ص 4292، مكتبة النهضة املصرية عبد الرمحن بدوي،رمجة ت، العربية القدميةالرتمجة ، اخلطابة، أرسطو 3
 .59، ص 9449قادا عبد العايل، بالغة اإلقنا  مقاربة نظرية وتطبيقية، الطبعة األوىل  4
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. 1"أو ما يرجع إىل املقول له إىل املقول فيه،أو ما يرجع  أو ما يرجع إىل القائل، يرجع إىل القول نفسه،
، وحجج حجج املرسل، وحجج املتلق :إىل ثالثة أ رب غري اجلاه ة رباهني واحلججقسم أرسطو ال بينما

فمنها ما يكون بكيفية  :فأما التصديقات اليت حنتال هبا للكالم ف هنا أنوا  ثالثة:"خلطاب نفسه، يقول
واستدراجه حنو األمر، ومنها ما يكون بالكالم نفسه قبل  لسامعة لن بتهيئاملتكلم ومسته، ومنها ما يكو 

 .2"التثبيت
 انفعال املقول له، و (Ethos) أخال  القائل، و (Logos) القول مبا هو فكر :ثالثةالركان هذه األ    

(Pathos) يف البالغة األرسطيةوبلوغ املآرب اإلقنا  بتضافرها حيصل ، ه  اليت . 
دور مهم يف اخلطاب الشفوي يفو  الدور الذي " )اإليتوس والباتوس(ين من األدلة خري ني األصنفللو     

يلعبانه يف اخلطاب الكتايب، وعلى العك  من ذلن فف  اخلطاب الكتايب يتقلص دور هذين العنصرين 
اخلطاب نه يف أ أي، 3"لك  يتقدم للهيمنة عنصر املقومات املنطقية أو النصية أي املرتبطة باملو و 

فسح اجملال أمام اخلصائص النصية  أي اللوغوس إلحدا  اإلقنا  ياملكتوب يرتاجع دور اإليتوس والباتوس ل
 .الذي يصاحبه اإلمتا 

يشرحها  احملايثة لفن اخلطابة أو غري اجلاه ة املقومات احلجاجية الصناعيةاألجناس الثالثة من هذه     
األول يقوم على اخلاصيات األخالقية للاطيب، :طاب ثالثة أنوا إن احلجج املمي ة للا:"أرسطو يف قوله

نفسه حينما يكون برهانيا والثاين يقوم على األحوال النفسية للمستمعني، والثالث على خاصيات اخلطاب 
   .نشرحها ب جياز يف املطالب اآلتيةوس. 4"كأنه كذلن  أو يبدو

 :Ethos)5 (وساإليتحجج الباث ومظهره العاطفي أو :املطلب األول

                                                 
 .615 .القرطاجب حازم، مرجع سابق، ص 1
 .44 ص ،مرجع سابق، أرسطو 2
 .65، 69، ص ص 9449الويل حممد ، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، منشورات دار األمان، مطبعة الكرامة، الرباط  3
 .19نقال عن الويل حممد، يف خطاية أرسطو الباتوسية، مرجع سابق، ص  4
5 Ethos:  ة البا  أو اخلطيبسيكولوجيو أ أواخلطيب من خالل خطابه، الصورة اليت يقدمها البا  يوناين يعبمن أصل مصطلح ،

ادي صمود إىل مالحظة مهمة تتمثل يف أن ما مجعه أرسطو قت وقد تنبه الدكتور مح .والرب وحيصر أرسطو األمر يف السداد والفضيلة
فلقد  . اإلسالمية مثل رواية احلديث ورواية اللغةالعربية متعلقا باخلطيب هو ما جنده يف شروط الراوي يف بعض العلوم " Ethos"مصطلح 

 ...ثقة عدالكانت طبقات احملدثني يف الغالب تنبب على ما جيتمع للمحد  من خصال كأن يكون ثبتا 
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وصةةةفاته ، علةةةى أخةةةال  املةةةتكلم ومستةةةه ، كمةةةا يظهةةةر مةةةن كةةةالم أرسةةةطو،هةةةذا النةةةو  مةةةن احلجةةةج يتوقةةةفو     
ومو ةع قبةةول  فاخلطيةب حيتةا، أن يكةةون صةاحلا خليقةا بالثقةة ليكةون حمةةل تصةديق املتلقة ومظهةره العةاطف ، 

أخال  اخلطيب " كما أن.1"الظاهرةباألكثر يف مجيع األمور  هم املصدقون سريعا"فالصاحلون  ،عاطف  لديه
و ميةةةف نفةةة  اخلطيةةةب  نفسةةةه تنتهةةة  بةةةه إىل اإلقنةةةا  حينمةةةا تكةةةون اخلطبةةةة حمضةةةرة بشةةةكل يبعةةةث علةةةى الثقةةةة،

ة نفسةها لي  مةن الضةروري فقةط أن ننظةر كيةف جنعةل اخلطبة:"مؤكدا هذا الكالم يقول أرسطو .2"بالطمأنينة
ات سةةةةمالاألخةةةةال  و هةةةةذه  .3"نةةةةه علةةةةى خلةةةةق معةةةةنييضةةةةا أن يظهةةةةر اخلطيةةةةب أأبرهانيةةةةة، بةةةةل مةةةةن الضةةةةروري 

جمةةرد مظةةاهر ال يشةةرتط فيهةةا الصةةد  بقةةدر مةةا "وهةة   متثةةل يف جمملهةةا السةةلطة الشاصةةية للمةةتكلم الشاصةةية
فبقةةدر مةةةا يةةنجح القائةةل يف الظهةةور بةةةاملظهر "، 4"يشةةرتط فيهةةا أن تكةةون مقنعةةة خةةةالل بةةث اخلطةةاب وتلقيةةه

ب ظهةار القائةل املبالغةة يف " ، ويتحقق ذلةن اإلقنةا  واإلفحةام5"نعااملناسب خلطابه، بقدر ما بكون خطابه مق
أو تظلمه وغري ذلن، وإشراب الكآبة والروعة وغري ذلن كالمه ما يوهم أنه صاد ، فيكون بذلن /تشكيكه

ممتقةةع اللةةون، فةة ن النفةةوس متيةةل إىل تصةةديقه  ى أن عةةدوا وراءه وهةةو مةةع ذلةةن سةةليبمبن لةةة احلةةال فةةيمن ادعةة
إىل اجلوانب األخالقية والعاطفيةة للبةا   هذه املالمح واملقومات ه  أساس اإلقنا  املستند .6"عواهوتقنعها د

املةةةتكلم مشةةةهورا كةةةان إذا  "وجممةةةل القةةةول أنةةةه  .، أي اإليتةةةوس كمةةةا اصةةةطلح عليهةةةا أرسةةةطومللبةةةا  أو املةةةتكل
حةةد  فيهةةا، كةةان بةاألخال  احملمةةودة وحبةةه للحةةق وحرصةةه علةةى العةةدل يف احلكةةم ومتكنةةه مةةن القضةةايا الةةيت يت

 .7"حظ اخلطاب من اإلقنا  أوفر وتأثريه يف متقبله أبعد غورا

 

                                                 
 .44املرجع السابق، ص  1
 444ص ،رجع السابقامل 2
  .449املرجع السابق، ص  3

 .995الغرايف مصطفى، مرجع سابق، ص  4
 .995الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص  5
 .614القرطاجب، املرجع السابق، ص  6
 .49، مرجع سابق، ص (جا، من أهم نظريات احل)صمود محادي، مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح  7
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 :1(Pathos) الباتوسأي نوازع املتلقي وميوالته أو... حجج املتلقي:املطلب الثاني

يقةةةول ميشةةةيل  وأبعةةةاده السةةةيكولوجية والنفسةةةية واأليديولوجيةةةة، ،ونوازعةةةه املتلقةةة  يةةةوالتق مبوهةةةو مةةةا يتعلةةة    
بةةل  فةةال يكفةة  أن يكةةون املةةرء صةةادقا فحسةةب،،  2"توس هةةو مةةا ينةة   إليةةه اإلنسةةان ن وعةةا طبيعيةةاالبةةا:"مةةايري
 اإلقنةا  لةي  جمةرد عمليةة عقليةة خالصةة،ف ،فيصةريه يف حالةة نفسةية مةا ،عليه إثارة االنفعال  حنةو األمةر ينبغ 

املتلق  حنو مقصد املةتكلم ويكون توجيه  .حنو اإلقنا  هاستدراجو  املتلق  عواطفبل يتجاوز ذلن إىل حيازة 
إن القةدرة علةى احلجةا، اجليةد، أي :"عن طريق التحكم يف االنفعاالت اليت ينبغ  إثارهتا، يقول ميشةيل مةايري

، أي معرفةةةة مةةةا القةةةدرة علةةةى اإلقنةةةا ، تقتضةةة  املعرفةةةة مبةةةا ميكةةةن أن حيةةةرا الةةةذات الةةةيت نتوجةةةه إليهةةةا باخلطةةةاب
متكةةن اخلطيةةب   اإلنسةةانالةةيت متثةةل ن وعةةا طبيعيةةا يف ميوالتةةه وانفعاالتةةه هةةذه املعرفةةة بنةةواز  املتلقةة  و  .3"حيركهةةا

الةةتحكم يف انفعةةاالت املتلقةة  "، كمةةا أن مةةن ققيةةق مقاصةةده املاتلفةةة عةةن طريةةق إثةةارة هةةذه النةةواز  وهتييجهةةا
املعرفةةة  جيعلنةةا نةةدرا بو ةةول السةةبل الةةيت  علنةةا نقةةود هةةذا املتلقةة  يف اال ةةاه الةةذي نريةةده، بةةل رمبةةا  علنةةا هةةذه

 .4"على علم بالوسائل اليت ينبغ  أن نتوسل غاية اإلقنا 

 :Logos) (5 اللوغوسأو حجج اخلطاب ذاته:املطلب الثالث

هةة   املوظفةةة يف اخلطةةاب و  ذاهتةةا حجاجيةةة اللغةةةلةةب األعةةم كمةةا قةةال محةةادي صةةمود، ويقصةةد هبةةا غوهةة  األ  
، 6"واالسةةتقراء ومةةا يتضةةمنه مةةن التصةةديقاتاالسةةتدالل املتحقةةق بالقيةةاس  همةةن وجةةو "كةةل مةةا يبنيةةه اخلطةةاب

                                                 
1 Pathos : الغضب والسكون والصداقة والكراهية "وهو كما عدد أنواعه أرسطو يف اخلطابة الن و   يوناين يعبمن أصل مصطلح

و أ وعواطفه، أو املستمع انفعاالت املتلق  ويعب أيضا". باطواخلوف واألمن واخلجل والوقاحة واإلحسان والشفقة والساط واحلسد واالغت
 .ة املتلق  أو املستمعسيكولوجي

 .19الويل حممد، يف خطابة أرسطو الباتوسية، مرجع سابق، ص : نقال عن 2
 .64ص " مدخل إىل احلجا،"، وكذلن 491ص  ب إىل بالغة احلجا،،يل، من بالغة اخلطانقال عن حممد الو  3
 .92، مدخل إىل احلجا،، مرجع سابق، ص يل حممدالو  4
5 Logos : وتعب حجاجية اللغة أو اخلطابعند فالسفة اإلغريق مشكلة بني ما هو لغوي وما هو فكري يوناينن أصل مكلمة ،. 
 .46ص، مرجع سابق، ( من أهم نظريات احلجا،) مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح، صمود محادي 6
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يتميةة  هةةذا النةةو  مةةن احلجةةج بكونةةه خيضةةع كليةةا إلرادة منجةة  اخلطةةاب، إذ تتحةةول مةةادة احلجةةا، إىل قةةوة "و
 .1"إقناعية عن طريق عملية منطقية موجهة لغايات إقناعية

رسطو ا أويعتربمه .يل اخلطايبأو التمث املقارنة أو والشاهدالقياس املضمر : ب املكتوب نوعانوه  يف اخلطا  
ا، وأمسةةة  الشةةةاهد اسةةةتقراء إنةةةب أمسةةة  املضةةةمر قياسةةةا خطابيةةة:"يقةةةول أرسةةةطو.  يف اإلقنةةةا يني الرئيسةةةاملقةةةومني
علةةةى إثبةةةات مةةةا إمةةةا بالشةةةاهد وإمةةةا باملضةةةمر، وال يوجةةةد غريمهةةةا مةةةن أجةةةل هةةةذه  كةةةل النةةةاس يربهنةةةون.خطابيةةةا
ا، اإلقنا ، يربهنون باألمثلة أو بالقياسةات املضةمرة وليسةت كل اخلطباء من أجل إنت":، ويقول أيضا2"الغاية

 .3"هناا وسائل أخرى غري هاتني

جسةد الربهةان واحلجةة "عنةد أرسةطو  وهةو يندر،  من الرباهني الصناعية املنطقية،ف فأما القياس املضمر     
حسةب قةول )وهةو ال يعةب يقوم على مقدمة كربى تليها مقدمة صغرى،  م النتيجة أو االسةتنتا،، و  ،"بامتياز
جمرد عرض خارج  يف االسةتدالل مرجعةه إ ةمار إحةدى املقةدمتني فحسةب، فهةذا سةطح  وال أمهيةة ( هايف
ويةةرد القيةةاس بصةةيي تعبرييةةة  .4"فهةةو يقةةوم علةةى الةةرأي وعلةةى االحتمةةاالت الةةيت تكفةة  يف معاجلةةة األمةةور...لةةه

ف نةه "وأيةا كانةت هةذه الصةيغة  .ستقصة  وغريهةامتعددة من مقارنة وتشبيه وتعارض وتضاد ومماثلة وتقسةيم م
 .5"يقوم يف الربط بني شيئني على أساس مجلة  من اخلصائص املشرتكة بينهما

مة ال فياتلف عن القياس املضمر بكونه ال ينطلق من فكرة أو قضية عا أو الشاهد وأما التمثيل اخلطايب    
فكةرة خاصةة،  ينطلةق مةن فكةرة خاصةة لسةويي صةة، بةلفكةرة أو قضةية خا تكون حمل نقاش مةن أجةل تسةويي

مقةةام االسةةتقراء يف يقةةوم مقةةام االسةةتنباط يف املنطةةق، فةة ن املثةةل يف اخلطابةةة يقةةوم فةة ذا كةةان املضةةمر يف اخلطابةةة 
حجةةةةة تقةةةوم علةةةى املشةةةاهبة بةةةني حةةةةالتني يف مقةةةدمتيها ويةةةراد اسةةةتنتا، هنايةةةةة "املنطةةةق، إنةةةه اسةةةتقراء بالغةةة ، و

 .    6"ة مماثلتهاإحديهما بالنظر إىل هناي

                                                 
 .999الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص   1
 .64حلجا،، مرجع سابق، صيل حممد، مدخل إىل انقال عن الو  2
 .449ص  مرجع سابق، بارت روالن، البالغة القدمية، 3
 .44صمرجع سابق،  يف بالغة اخلطاب اإلقناع ،، العمري حممد:ينظر 4
 .29ص مرجع سابق،  ديد علم الكالم،يف أصول احلوار و ، عبد الرمحن طه 5
 .59العمري حممد، املرجع السابق، ص  6
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علةى رصةد عالقةات املماثلةة بةني الوقةائع املتنةاظرة لغايةات إقناعيةة، وهةو مةا جيعةل التمثيةل اخلطةايب يقوم و "    
" مماثلةة إقناعيةة"منه مقوما حجاجيةا بةالنظر إىل املتعةة الةيت يثريهةا، والةيت ال ميكةن أن تكةون مو ةع طعةن، إنةه 

نتج إقناعا أكثر لطافة وأكثر استحسانا مةن قبةل العامةة، إنةه قةوة ي"، ومن  م 1"كما يلحظ ذلن روالن بارت
، لكةةن يبقةةى القيةةاس املضةةمر أشةةد قةةوة وطاقةةة حجاجيةةة مةةن املثةةل 2"نةةرية تدغةةدغ اللةةذة الكامنةةة يف كةةل تشةةبيه

أمةةا القيةةاس املضةةمر وهةةو األشةةد قةةوة وج الةةة فينةةتج قةةوة عنيفةةة مثةةرية، إنةةه يسةةتفيد مةةن " :حسةةب بةةارت، يقةةول
 .3"س، القياس املضمر حيد  اجنذابا حقيقيا، فهو احلجة مبنتهى صفائها وجوهرهاطاقة القيا

 :4)الوافر من( ولتو يح الطابع احلجاج  للتمثيل اخلطايب نورد بيت املتنيب"    

 .َك بَعُض َدِم الغزالِ سْ فإّن المِ  ******فإْن تَ ُفِق األناَم وأْنَت ِمنُهمْ 

تمةةال وجةةود شةةاص شةةريف مثةةل سةةيف الدولةةة وسةةط كثةةري مةةن السةةفلة يريةةد املتنةةيب االسةةتدالل علةةى اح    
واملنحطني، فيعمد إلثبات هذه الواقعة إىل ربطها بواقعة أخرى متاثلهةا، حيةث يةرى أن وجةود شةاص متفةو  

ألن يف الطبيعةةةة أشةةةياء كثةةةرية تنةةةاظر هةةةذا األمةةةر، وميثةةةل لةةةذلن  ؛عةةةة اإلنسةةةانية ال ينبغةةة  أن يدهشةةةناعلةةةى الطبي
 .5"هو يف األصل يرجع إىل مادة خسيسة ه  دم الغ الو عترب مادة نفيسة، باملسن الذي ي

نظرا لقدرتةه العاليةة علةى إثةارة "، يف أغلب األحوال أكثر احلجج استاداماهو  التارخي  أو املثل الشاهدو     
، ن أحداثةهلتأملةه واسةتاالص العةربة مة إليةهيلجةأ و يستغل التةاري   فاملبد ، 6"التصديق العتماده على احلقيقة

 ،7"حيةةةرا املتلقةةة  ويةةةؤثر فيةةةه عةةةن طريةةةق الكشةةةف عةةةن العالقةةةات الةةةيت تةةةربط احلا ةةةر باملا ةةة "مةةةن أجةةةل أن 
 معهةةا فهةةو ال يتعامةةل"فمحةةاورة املبةةد  ألحةةدا  التةةاري  ختتلةةف كليةةا عةةن حمةةاورة املةةؤرخ أو الةةدارس للتةةاري ، 

هةا أحةةداثا متصةةلة باحلا ةر وفاعلةةة فيةةه، باعتبارهةا ما ةةيا مفصةوال عةةن حا ةةر متلقيةه، ولكنةةه يعاجلهةةا باعتبار "
                                                 

 .991رجع السابق، ص الغرايف مصطفى، امل 1
 .449بارت روالن، املرجع السابق، ص  2
 .449بارت روالن، املرجع السابق، ص  3
 .999ص دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، ديوان املتنيب، 4
 .991الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص   5
 .991املرجع السابق، ص 6 
 .991املرجع السابق، ص 7 
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 ميكن للتاري  أن يشكل قوة دفةع، تصوروهبذا ال، 1"من خالل حضورها يف الذاكرة اجلماعية للقراء املعاصرين
باصةطالل -" اإلحالةة"، وذلةن عةن طريةق حنةو الفعةل والتةأثرتوجه املتلقة   وطاقة حجاجية كامنة ذات فعالية

كةةاة أو مفا ةةلة أو إ ةةراب أو إحالةةة تةةذكرة، أو إحالةةة حما "واد  التارخييةةة إىل احلةة املبةةد حيةةث يشةةري  -حةةازم
لنحالةةةة التارخييةةةة فعاليةةةة قويةةةة يف اإلقنةةةا  والتةةةأثري مةةةن خةةةالل ربةةةط الصةةةلة بةةةني عةةةرب  وتكةةةون بةةةذلن ،2"إ ةةةافة

يةة املا   وأحدا  احلا ر ربطا جيعةل املتلقة  خيلةق روابةط وعالقةات وتصةورات بةني األحةدا  املا ةية واحلال
 .ويستنتج استنتاجات وعرب تدفعه إىل االعتقاد بأمر ما

إذ إن  ال ينبغة  أن نةرتا ملةن الفةرس األعظةم يسةتويل علةى مصةر،:"ومثةال الشةاهد التةارخي  قةول أرسةطو    
، إننةةا أمةةام مقارنةةة بةةني 3"داريةةوس اسةةتطا  بعةةد أن احتةةل مصةةر أن يةةتمكن مةةن أوروبةةا، وكةةذلن فعةةل كةةركي 

، وبالتةايل فة ذا حصةل نفة  الشة ء ماض واقع  حصل فعال وظهرت نتيجتةه حد  حا ر سيحصل حبد 
 .فالنتيجة حتمية مماثلة لنتيجة احلد  األول

 :4 )من البسيط( ميكننا التمثيل لفعالية اإلحالة التارخيية يف اإلقنا  بقول النابغة الذبياينو     

 إل   ى َح   م    اِم ِش    راٍع َوارِِد ال    ثَّ    َم   دِ  *******واْح  ك  ْم َك  ُح  كِم فَتاةِ  الحيِّ إْذ َنظَ  رتْ      

 ِم ث   َل ال   زُّج   اَج  ِة ل  م تَ ْك حْل من الرََّم  دِ   *******يَ  ح  فُّ  ُه ج  ان  بً  ا ن  ي  ٍق وتُ  ْت  بِ  ُع    هُ  

 إل    ى َح    م   اَم  تِ  ن  ا ونِ  ص   ُف  ُه فَ   َق    دِ  ******ل  ن اق  ال  ْت أال لَ ْي تَ م ا ه  ذا ال َح  م  اُم              

 تِ   س ًع ا وتِ   س ع ي َن ل م تَ ن ُق ْص ول  م تَ  ِزدِ  *******َفح  سَّ  بُ  وُه ف  ألْ  َف  ْوُه ك  م  ا َح  َس  بَ تْ              

 وأْس   َرع ْت ِح ْس  ب ًة ف ي ذل    َك ال    َع    َددِ  *******َح م  ام  تُ  ه  ا فَ ك مَّ  ل  ْت م ائ  ًة ف ي  ه ا              

                                                 
 .991املرجع السابق، ص  1
 .994القرطاجب، منها، البلغاء، مرجع سابق، ص  2
 .491/499أرسطو، اخلطابة ، مرجع سابق، ص ص  3
 .41، ص 4295، 9شرل وتقدمي عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بريوت ط  ديوان النابغة الذبياين،  4
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، وقد قاهلا النابغة يف مدل امللن النعمان "يا دار مية بالعلياء فالسند"لعها طمفهذه األبيات من قصيدة "    
النظةةر قبةةل احلكةةم، حمةةيال إيةةاه علةةى وإلقنةةا  امللةةن برباءتةةه يةةدعوه إىل إمعةةان . معتةةذرا إليةةه عمةةا رمةةاه بةةه الوشةةاة

 اوال شةن أن يف هةذا املقطةع فيضة .1"قصة زرقاء اليمامة اليت استطاعت أن تعد احلمام بفضل تدقيقها النظةر
مةةن املةةدل الصةةاد  والشةةعرية الدافقةةة، لكنةةه لةةي  جمةةرد سلسةةلة مةةن أبيةةات املةةدل وعةةرض وصةةف  مجةةايل لقصةةة 

انتكاسة للاطاب احلجاج ، بل ه  أبيات مرتعة بقيم حجاجية قوية بتارخيية منتمية إىل املا  ، مما يومهنا 
عالوة علةى شةعريته الشعري فلهذا املقطع . ايل احليادي إىل التفاعل والتأثرختر، املتلق  من مدار التذو  اجلم
   .الدافقة واجهة حجاجية إقناعية

أن تكةةةةون  حةةةةازمفيهةةةةا يشةةةةرتط " اعيةةةةة،فعاليتهةةةةا احلجاجيةةةةة وقوهتةةةةا اإلقن اإلحالةةةةة التارخييةةةةةلكةةةة  تكتسةةةةب و    
بةةالوع  اجلمةةاع  وليسةةت مفارقةةة لةةه، كمةةا يلةةح علةةى مبةةدإ املشةةاهبة بةةني قصةةص املا ةة   متصةةلةمشةةهورة، أي 

 .كما ذكرنا سابقا  2"ووقائع احلا ر حىت يتمكن املتلق  من الربط املؤثر بني الواقعتني

أو املثةةل احلكمةة  لتفةةت إىل احلكمةةة نأن جةةدا  طبيعةة ال ومةةن ،الصةةور احلكميةةةومةةن التمثيةةل اخلطةةايب أيضةةا    
نظرا ملا متتاز بةه مةن قةدرة علةى "فقد اعتىن هبا حازم القرطاجب رك  على األدوات اليت تكفل اإلقنا ، ن نامماد

اإلحيةةةاء واإلقنةةةا ، بفضةةةل كثافتهةةةا التعبرييةةةة الةةةيت ختتةةة ل خالصةةةة  ربةةةة حياتيةةةة، ولةةةذلن فهةةة  تةةةرد علةةةى سةةةبيل 
نةةةد املتلقةة  اسةةةتجابة مقرتنةةةة بالتصةةديق، ألن الشةةةاعر يةةةردف هبةةا كالمةةةه يف  ةةةرب مةةةن االسةةتدالل لتحةةةد  ع

لرتغةةب فيمةةا جيةةب أن ترغةةب فيةةه، وترهةةب ممةةا جيةةب أن ترهبةةه، وليقةةرب عنةةدها مةةا تسةةتبعده، "، 3"االسةةتدالل
 .4"ويبعد لديها ما تستقربه، ولتبني هلا أسباب األمور وجهات االتفا 

أن تقةةةرتن بوسةةةائل "احلكميةةةة ينبغةةة  للصةةةور وقوهتةةةا التأثرييةةةة واإلقناعيةةةة، جيةةةة حةةةىت ترتفةةةع فعاليتهةةةا احلجاو    
، فتتمكن من إغةراء املتلقة  لنقبةال علةى مو ةو  اخلطةاب، ألن االسةتمالة واإلقنةا  يتطلبةان امل اوجةة التاييل

                                                 
 .999الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص  1
 .999جع السابق، ص الغرايف مصطفى، املر : ينظر 2
 .999املرجع السابق، ص   3
 .994مرجع سابق، ص  منها، البلغاء، القرطاجب،  4
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مما يساعد على العقل  بالعناصر الت يينية،  سوييورها البيانية، حىت يلتب  التبني املضمون العقل  للحجة وص
 .1"مترير رسالة النص

 :2)من البسيط(منثل لذلن بقول املتنيب   

 .الِفَطنِ  نَ مِ َأخالُهْم  الَهمِّ  نَ مِ  َيخلو ******الَزَمِن  ذالَ  َأغراض   الناسِ  َأفاِضلُ 

ذا البيت لي  جمةرد مثةل حكمة  خيتة ل  ربةة حياتيةة، تتناقلةه األلسةن جةيال بعةد جيةل دون جةدوى أو هف    
فةةاملتنيب يقةةرر هنةةا "نفعةةة، بةةل علةةى العكةة  مةةن ذلةةن فهةةو خيتةة ل طاقةةة حجاجيةةة وفعاليةةة خفيةةة يف اإلقنةةا ، م

حقيقة مفادها أن الفا ل من الناس غرض لل من، يرميه بنوائبه فال ي ال ح ين البةال مهمةوم الفةؤاد، وال يهنةأ 
الفكةةةري ألبسةةةة أسةةةلوبية وبالغيةةةة، وقةةةد وفةةةر الشةةةاعر هلةةةذا املضةةةمون . بةةةالعيش الرغيةةةد إال اخلةةةايل مةةةن الفطنةةةة

 اقرتان املضمون الفكري وال حيصل ذلن إال ب .3"وطاقات صوتية وإيقاعية مكنته من إحدا  التأثري املطلوب
 وقةةوة يف اإلمتةةا ، أكثةةر فاعليةةة يف اإلقنةةا  هةةذا املضةةمون جيعةةل ، ممةةا باحملسةةنات البالغيةةةيف الصةةور احلكميةةة 

تتحةول إىل عمليةة ال تقتصةر علةى اإلبةالغ واإلعةالم، ولكنهةا  -ذه احلالةةيف هة–ألن وظيفة الصور احلكمية "
، وهةةذا هةةو املطلةةوب يف 4"أسةلوبية تنشةةط اخلطةةاب، وتةةؤثر يف متلقيةه مةةن خةةالل امل اوجةةة بةةني اإلمتةا  واإلقنةةا 

الةة بالغة احلجا،، فال يكف  أن يكون األسلوب بليغا منمقا ما مل حية  تفكةري املتلقة  و فكةره، وجيعلةه يف ح
متةةةا  مةةةن دون أسةةةاليب بالغيةةةة، وال سةةةبيل إىل ققيةةةق اإلقنةةةا  مةةةن دون نفسةةةية مةةةا، فةةةال سةةةبيل إىل ققيةةةق اإل

ألسةةةلوب هةةةو احلجةةةة نفسةةةها إذا كةةةان إنتةةةا، حجةةج وأبنيةةةة اسةةةتداللية يشةةةكل األسةةةلوب مصةةةدرها ومعينهةةا، فا
 .اخلطاب لغايات حجاجية وإقناعية

                                                 
 .999الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص  1
 .444ديوان املتنيب، مصدر سابق، ص  2
 .995املرجع السابق، ص الغرايف،  3
 .995املرجع السابق، ص  4
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بةةةه  االسةةةتفادة ممةةةا أمةةةدتب حةةةاولأ ،لةةةه يف املبحةةةث األول الةةةذي بسةةةطت انسةةةجاما مةةةع الطةةةرل النظةةةري 
 لوقةةوف علةى طبيعةةة الرباهةةنيل، ابةن زيةةدون نثةةرة منةاذ، مةةن مسةةاءلالنظريةات احلجاجيةةة مةةن  ليةات ومفةةاهيم، و 

حججةةةا وبةةةراهني فةةة ىل أي حةةةد وظةةةف ابةةةن زيةةةدون  .وأفعالةةةه يةةةه ومعتقداتةةةهو ااملوظفةةةة لديةةةه يف الةةةدفا  عةةةن دع
 ؟ ئلهجاج  لرسايف البناء احل خطابية

 :مسلكا لالستدالل تقتباس إعمال االو  ،ابن زيدون نثرالرباهني اجلاهزة يف :املطلب األول

 ةرب و واحلةديث،  مةن القةر نمةن اقتبةاس ، األديب الديب أووه  يف اجلملة ال ختر، عن توظيف الشاهد     
مةةن سةةياقه األصةةل  ويةةدر، يف سةةيا   يؤخةةذ" وكةةل ذلةةن استشةةهاد بغةةرر الشةةعر ومصةةطفى القصةةيد،ل و لفمثةةا

كة درا، األمثةال ...نقطةة تقةاطع بةني نصةني يتلفةني -أي الشةاهد–فهو  لتحقيق وظيفة ما، ؛خر بطريقة ما 
لعةةةارف بالسةةةيا  أثةةةر يف القةةةارئ ا" وهلةةةذا السةةةيا  اجلديةةةد .1"يف اخلطةةةب والرسةةةائل، أو اقتبةةةاس القةةةر ن الكةةةرمي

كمةا أن هةذه ،  2"تفة  وراء الشةاهدذاكرتةه وحييلةه علةى نصةوص  أخةرى خت الذي أخذ منه الشاهد فهو ينشط
حجةةج "فهةة  ،3"سةةلطة مرجعيةةة  علهةةا قةةادرة علةى إقنةةا  املتلقةة  وإفحةةام اخلصةةم"هلةةا والشةةواهد اتاالستشةهاد

 .4"رهاتها ومن مصادقة الناس عليها و تواجاه ة تكسب قوهتا من مصدر 

م اهلل ووحةة  يةةوحى ال تضةةاهيه حجةةة؛ مرجةةع هةةذه الشةةواهد، فةةالقر ن الكةةرمي كةةالويتفةةاوت نفةةوذ وسةةلطة     
غ اهلةةوى صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم،  م يةةأ ألنةةه حجةةة احلجةةج كمةةا قلنةةا، واحلةةديث النبةةوي كةةالم مةةن ال ينطةةق عةةن

 .أسةةاس احلضةةارة العربيةةة اإلسةةالميةالشةةعر يف املرتبةةة الثالثةةة باعتبةةاره ديةةوان العةةرب وجةةامع أخبةةارهم وسةةريهم، و 

                                                 
 .033صرجع سابق، م لرسائل األدبية،بن رمضان صاحل، ا 1
 .333ص ،املرجع السابق 2
 .333 ص احلجا، يف الرسائل األندلسية،عبد العايل، قادا  3
افريقيا  مدخل نظري و تطبيق  لدراسة اخلطابة العربية؛اخلطابة يف القرن األول منوذجا، يف بالغة اخلطاب اإلقناع ،العمري حممد،  4

 .33، ص303333 ط الشر ،
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،  م 1"ألنه كان ملجأ املفسرين لفهم كتاب اهلل ع  وجةل وكشةف مقاصةده"وقد اكتسب الشعر حجية أقوى 
 .يأغ بعد ذلن دور األمثال واحلكم

إمكانيةةةات الةةةنص القةةةر ين التأثرييةةةة واإليقاعيةةةة "مةةةن  يف أغلةةةب رسةةةائله االسةةةتفادة ابةةةن زيةةةدون وسةةةيحاول     
، ومعلةةةوم أن القةةةر ن الكةةةرمي حسةةةب تعبةةةري 2"خلةةةق جةةةو مةةةن اإلغةةةراب مهيةةةأ للمسةةةتمعنيةةةة واملعجميةةةة يف والبيا

وأقةةوى األدلةةة علةةى اإلطةةال  ملةةا ميثلةةه الةةنص القةةر ين مةةن سةةلطة وحجيةةة، وزاد " حجةةة احلجةةج"محةةادي صةةمود 
لةةى بنةةاء األدلةةة يكفيةةه الةةنص مؤونةةة محةةل القةةول ع"ومؤونةةة كافيةةة مةةن األدلةةة واحلجةةج، واحملةةتج علةةى قضةةية مةةا 

 .3"ستنباط احلجةوا

وقةةد أورد ابةةن زيةةدون يف الرسةةالة اجلديةةة  يتةةني قةةر نيتني بشةةكل صةةريح و يةةات أخةةرى أشةةار إليهةةا بشةةكل      
 : مب، مما يدل على معرفته بقوة وسلطة النص القر ين يف القول، هذه االستشهادات ه 

 .5"4﴾َجَبٍل يَةْعِصُمِب ِمَن اْلَماء َسآِوي ِإىَل ﴿:﴾، فقلتارَْكب مََّعَنا﴿:وقال يل نول" 
َوِإْذ قُةْلنَةا } ﴿:يشةري إىل قولةه تعةاىل، 6"لةو أين أمةرت بالسةجود آلدم فأبيةت واسةتكربتومةا أراين إال " 

 .7﴾ِإْبِليَ  َأََب َواْسَتْكبَةرَ  لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ 
  َأطَِّلُع فَاْجَعل يلي َصْرحاً لََّعلي ﴿:يشري إىل قوله تعاىل ،8"وسىوأمرت ببناء صرل لعل  أطلع إىل إله م" 

  .9﴾َأطَِّلُع ِإىَل إَِلِه ُموَسى
 

                                                 
 .942بالغة اإلقنا ، مقاربة نظرية وتطبيقية، مرجع سابق، ص  قادا عبد العايل، 1
 .21العمري، مرجع سابق، ص 2
 .95صمود محادي، مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح، مرجع سابق، ص  3
 .16/19: سورة هود، اآليتان 4
 .96الصفدي، املرجع السابق، ص  5
 .96املرجع السابق، ص   6
 .61: سورة البقرة، اآلية 7
 .96املرجع السابق، ص  8
 .69: سورة القصص، اآلية 9
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اللّةِه ِلُكةلي  َوَمةا َكةاَن لَِرُسةوٍل َأن يَةْأِغَ بِآيَةٍة ِإالَّ بِةِ ْذنِ ﴿:مشريا إىل قوله تعاىل، 1"لكل أجل كتابو :"قوله 
 .2﴾َأَجٍل ِكَتاب  

ا ِإن يَا أَيةَُّهةا الَّةِذيَن  َمنُةو ﴿:يشري إىل قوله تعاىل ،3"هلمازون املشاءون بنميمونبأ جاء به فاسق، وهم ا" 
يقصد أن كل هةؤالء ذكةرهم اهلل يف القةر ن ، 5﴾اٍز مَّشَّاء بَِنِميمٍ مَهَّ ﴿:، وقوله تعاىل4﴾ِإن َجاءُكْم فَاِسق  بَِنَبأٍ 

 .القر ن الكرمي
 . 7﴾َعاِمَلة  نَّاِصَبة  ﴿:يشري إىل قوله تعاىل ،6"حاشاا أن أعد من العاملة الناصبة" 
َولَةُه اْلَمثَةُل اأْلَْعلَةى  ﴿:إىل قةول اهلل تعةاىل ري، وهةو يشة8"فلن املثةل األعلةى، وهةو بةن ويب فيةن أوىل" 

 .9﴾ِض َوُهَو اْلَع ِيُ  احلَِْكيمُ يف السََّماَواِت َواأْلَرْ 

ي، عاتبةةةا ومستشةةةفعا و مةةةال ويف رسةةةالته إىل أسةةةتاذه وصةةةديقه أيب بكةةةر مسةةةلم بةةةن أمحةةةد بةةةن أفلةةةح النحةةةو     
حيةث  ،الكةرمي والسةنة النبويةة الشةريفة غة ارة اقتباسةه مةن القةر ننلحةظ  وشارحا موقفه بعةد فةراره مةن السةجن،

وجةةد فيةةه حجيةةة أقةةوى، وكالمةةا  ملةةا نظةةن أنةةهواحلةةديث الشةةريف  مةةن القةةر ن الكةةرمي  اري كثةةهنةةل  ابةةن زيةةدون  نإ
 :هذا الشواهد الدينية ه  كاآلغ. ملتلق  الرسالة، ناهين عن الطبيعة الفكرية والثقافية أبلي

ذكةر أنةه ويف علمن أين سجنت مغالبة باهلوى، وهو أخو العمةى، وقةد هنةى اهلل تعةاىل عةن اتباعةه، و " 
، وهةو هنةا اسةتدل صةراحة بآيةة 11" 10﴾فَةُيِضلََّن َعن َسِبيِل اللَّةهِ َواَل تَةتَِّبِع اهْلََوى ﴿:مضل عن سبيله، إذ يقول

 .1"حبن الش ء يعم  ويصم:"عله وسلم ار تلميحا إىل حديث نبوي يقول فيه النيب صلى اهللوأش قر نية
                                                 

 .96املرجع السابق، ص الصفدي،  1
 .69 :سورة الرعد، اآلية 2
 .91املرجع السابق، ص الصفدي،  3
 .5 :سورة احلجرات، اآلية 4
 .44: سورة القلم، اآلية 5
 .99الصفدي، املرجع السابق، ص  6
 .6: ةسورة الغاشية، اآلي 7
 .99رجع السابق، ص الصفدي، امل 8
 .94: سورة الروم، اآلية 9

 .95: سورة ص، اآلية 10
 .  496ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  11
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ن احلةةةاكم مل يتبةةةع القواعةةةد القضةةةائية غيةةةاب العدالةةةة يف حماكمتةةةه، حيةةةث إتأكيةةةده علةةةى ويف معةةةرض  
هنةةا ، وهةةو 2"وشةةاورهم يف األمةةر، فةة ذا ع مةةت فتوكةةل علةةى اهلل:"باستشةةارة أهةةل العلةةم والةةرأي يف أمةةره، يقةةول

ةةْل َعلَةةى اللّةةِه ِإنَّ ا﴿:يشةةري إىل قولةةه تعةةاىل ُهْم َواْسةةتَةْغِفْر هَلُةةْم َوَشةةاِوْرُهْم يف اأَلْمةةِر فَةةِ َذا َعَ ْمةةَت فَةتَةوَكَّ للّةةَه فَةةاْعُف َعةةنةْ
 .3﴾حيُِبُّ اْلُمتَةوَكيِلنيَ 

لفةرار مةن الظلةم، وذكةرت أن ا:"معلال فراره ومقارنا إياه هبرب املرسلني من الظلم واجلةور والعةذاب ويقول  
ةا ِخْفةُتُكْم ﴿:قال اهلل ع  وجل على لسان موسةىواهلرب مما ال يطا  من سنن املرسلني،  فَةَفةَرْرُت ِمةنُكْم َلمَّ

 .5"4﴾َوَجَعَلِب ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ فَةَوَهَب يل َريبي ُحْكماً 
عنةدما أقبلةت  شةارة إىل حةديث شةريفإ، 6"حسن العهةد مةن اإلميةان"وقد رويت أن ":وأيضا يف قوله 

يةا رسةول اهلل تقبةل  :مرأة عجوز على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقالت سيدتنا عائشةة ر ة  اهلل عنهةاا
 ".حسن العهد من اإلميانإهنا كانت تأتينا زمن خدجية، وإن :"على هذه العجوز كل اإلقبال؟ فقال

َجَعلُةوا اْلَماَلِئَكةَة الَّةِذيَن ُهةْم ِعبَةاُد وَ ﴿:مةن اآليةة الكرميةة  اقتبةاس 7"سةتكتب شةهادهتم ويسةألون":قولهو  
 .8﴾َدتُةُهْم َوُيْسأَُلونَ الرَّمْحَِن ِإنَاثاً َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَها

لقةةةد كةةةان مةةةن حماسةةةن الشةةةيم، وشةةةروط املةةةروءة والكةةةرم، أن يهةةةب يل مةةةا أنكةةةر ملةةةا عةةةرف، ويغفةةةر مةةةا " 
َواَل َتْسةَتِوي احلََْسةَنُة َواَل السَّةييَئُة ﴿:هنةا يشةري إىل قولةه تعةاىل، وهةو 9"، ويدفع باليت ه  أحسنط مل أرضأسا

َنُه َعَداَوة  كَ  َنَن َوبَةيةْ يم  اْدَفْع بِالَّيِت ِهَ  َأْحَسُن فَِ َذا الَِّذي بَةيةْ  .10﴾أَنَُّه َويلٌّ محَِ

                                                                                                                                                                  
 .( 654رقم )  "باعتالل القلو "اخلرائط  يف والبااري يف األدب املفرد، و ، (9464) وأبو داود ،(9/421) رواه اإلمام أمحد 1
 .492ع سابق، ص ديوان ابن زيدون ورسائله، مرج 2
 .492: ، األية ل عمرانسورة  3
 .94: سورة الشعراء، اآلية 4
 .465ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  5
 .414املرجع السابق، ص 6
 .416ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  7
 .42: سورة ال خرف، اآلية 8
 .419ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع السابق، ص   9

 .61: سورة فصلت، اآلية 10
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تُةُلواْ ﴿ :وأيضا استدل بقوله تعاىل  َنا َعَلْيِهْم َأِن اقةْ أَنُفَسةُكْم َأِو اْخُرُجةواْ ِمةن ِديَةارُِكم مَّةا فَةَعلُةوُه َوَلْو أَنَّا َكَتبةْ
ُْم َوأَ  ُهْم َوَلْو أَنةَُّهْم فَةَعُلواْ َما يُوَعظُوَن ِبِه َلَكاَن َخرْياً هلَّ  .1﴾َشدَّ تَةْثِبيتاً ِإالَّ قَِليل  مينةْ

ن قولةه ، اقتةب  مة2"خةري احلاكمني،كةل يةوم هةو يف شةأن وصربت حىت حيكم اهلل يل، وهةو:"ويف قوله 
فَةلَةْن أَبْةةرََل اأَلْرَض َحةىتََّ يَةْأَذَن يل َأيب َأْو حَيُْكةَم ﴿:تعاىل يف قصة يوسف عليةه السةالم علةى لسةان أخيةه األكةرب

ُر احْلَاِكِمنيَ الّلُه   ِض ُكةلَّ يَةةْوٍم ُهةوَ ْسأَلُُه َمن يف السَّةَماَواِت َواأْلَرْ يَ ﴿َ :، وكذلن اقتب  اآلية الكرمية3﴾يل َوُهَو َخيةْ
 .4﴾يف َشْأنٍ  ُهوَ 

بكةةر مسةةلم  شةةهادات الدينيةةة يف نفةة  ياطبةةه أيبوالوا ةةح هنةةا أن ابةةن زيةةدون كةةان يعلةةم وقةةع هةةذه االست    
 فةةةةال شةةةةن أن السةةةةيا  األصةةةةل  لذيةةةةات واألحاديةةةةث املةةةةذكورة. باعتبةةةةاره رجةةةةال متةةةةدينا وافةةةةر العلةةةةم والعقيةةةةدة

ممةا يقةوي البنةاء  ر شةواهده بكةل عنايةة وتبصةر،تالذا جند ابن زيدون  خي سيحضر يف الغالب يف ذهن املتلق ؛
نةةةه توفةةةق كثةةةريا يف توظيةةةف الشةةةاهد الةةةديب إليقةةةا  التصةةةديق وبالتةةةايل ميكنةةةا أن نقةةةول إ احلجةةةاج  ألطروحتةةةه،

ن هذه الشواهد الدينية تبقى قليلة باملقارنة مع طول الرسالة مةن جهةة، إال أ. وققيق القصد اإلقناع  لرسالته
 .ضور الشاهد األديب من جهة أخرىلكنها تبقى بقيمة ح

يف رسالته اهل لية اليت كتبها على لسان والدة إىل ابن عبدوس منافسه وغرميه يف احلب والسياسة، أما     
ال أظن أن توظيف الشاهد و  ،)القر ن واحلديث(التام للشاهد الديب شبه الغياب فأول ما نلحظه هو 

ميكن أن يدحض  يف رسالة ه لية مليئة بالسب والشتم والقذف يةالقر ين أو إدرا، إشارات قر نية أو دين
السيا  الذي و ؛ حيث العربة بالتوظيف وليست بالنص نفسه، ويلغ  اللقيمة احلجاجية املقصد اإلقناع 

والطيب ال اخلبيث :"يقول .در، فيه هذه اإلشارة أو تلن هو الذي حيدد النجال أو اإلخفا  يف ذلنت
لكن  .6﴾الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّييُب َوَلْو أَْعَجَبَن َكثْةَرُة اخْلَِبيثِ  لقُ ﴿:ر إىل قوله تعاىلوهو ينظ ،5"يستويان

                                                 
 .55: سورة النساء، اآلية 1
 .499ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص 2
 .94: سورة يوسف، اآلية 3
 .92سورة الرمحن، اآلية،  4
 .559ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص   5
 .444: سورة املائدة، اآلية 6
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لكن ابن زيدون عوض ابتعاده عن الشاهد الديب بالشاهد الشعري، ملا له من سلطة مرجعية وحجية 
 .مرجحة

ن الرسةةالة اهل ليةةة مبةةا تضةةمنته مةةن إؤرخني وابةةن بسةةام وغريمهةةا مةةن املةة قةةول مةةع ابةةن حيةةانأملةةن إال أن أوال     
بلغةةةت منةةةه كةةةل مبلةةةي، واشةةةتهر ذكرهةةةا يف اآلفةةةا ، ...غرائةةةب وسةةةب البةةةن عبةةةدوس والةةةتهكم بةةةه  واهلجةةةاء لةةةه

وأمسةةن ابةةن عبةةدوس عةةن التعةةرض لةةوالدة، وهةةذا هةةو مةةراد ابةةن زيةةدون مةةن رسةةالته، إفحةةام خصةةمه ودفعةةه إىل 
إلقنةةا  واحلجةةا، بةةأن يبلةةي القةةول يف املتلقةة  مبلغةةا يسةةيطر علةةى تغيةةري السةةلوا والفعةةل، وذلةةن منتهةةى وجةةوهر ا

 .ميوالته ونوازعه

هكةةةةذا اسةةةةتفاد ابةةةةن زيةةةةدون مةةةةن املعةةةةاين الدينيةةةةة، وحةةةةاول أن يةةةة ين هبةةةةا رسةةةةائله إلكسةةةةاهبا قةةةةوة اسةةةةتداللية     
والعجةةب مةةن ذلةةن مةةن حضةةور ذهنةةه " وحجاجيةةة كفيلةةة باسةةتدرا، املتلقةة  حنةةو االقتنةةا  دون شةةن أو ريبةةة،

، أو اإلشةارة إليهةا القر ن الكةرمي نم اابن زيدون ألفاظقتباس أن ا كما .1"وحدته مما يدل على تيقظه الشديد
 .عل املتلق  يستحضر السيا  القر ين كامالجي

 ،بعضةةهاالشةةاهد الشةعري الةةذي وظفةه يف بدايةةة  ،األدبيةةة ئلهمةا مييةة  شةةواهد ابةن زيةةدون يف رسةاولعةل أبةةراز    
علةى توجيةةه التقبةةل حبسةةب "مةةا كةان موقعةةه يف الرسةةالة نويعمةل هةةذا الشةةاهد أي خامتتهةةا،ا و كمةا أورده يف متنهةة
 .2"إدراجه مقصد الكاتب من

 :والشةعر كمةا يقةول حممةد العمةري إن الشعر ديوان العرب وجةامع أخبةارهم وسةريهم، وأسةاس حضةارهتم،    
والشةعر وقعةه مةن إيقاعةه " ن الشةعر،،كمةا أن البالغةة العربيةة نشةأت يف أحضةا3"علم قوم مل يكن أصح منه"

 .4"وفضله من هيئة القول فيه

 :5)من المتكامل( الرباءة وتعر ه للظلممثبتا ادعاءه  يف رسالته اجلدية يقول ابن زيدون    
                                                 

 .444مرجع سابق، ص يف أمحد، بالغة العرب يف األندل ،  1
2
 .333صمرجع سابق،  الرسائل األدبية،بن رمضان صاحل،  
 .33صمرجع سابق،  يف بالغة اخلطاب اإلقناع ،العمري حممد،  3
4
 .33ص، مرجع سابق، ( من أهم نظريات احلجا،) مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلحمحادي،  صمود 
 .99 جع سابق، صر الصفدي، متام املتون، م 5



 -مقاربة حجاجية -نثر ابن زيدون

 

 
 

33 

َر َشماَتِة الَوت َ  ****** َعَلى الَفَتى كُل الَمصاِئِب َقْد َتُمرُّ   .ُحسادُهوُن َغي ْ

وفيةةه حةةديث عةةن عةةدم تقبةةل تشةةف  األعةةداء  ،1د اهلل بةةن حممةةد بةةن أيب عيينةةةلعبةةة وهةةذا البيةةت مةةن قصةةيد    
دل علةى جنةال تسةيوهةو هنةا  .تسلم ملا يصيبه من حواد  الدهر غةري ااتةة األعةداءسفابن زيدون ي واحلساد،

يةوب  اهلل أنةيبوكأن ابةن زيةدون يتشةبه ب احلساد يف اإليقا  بينه وبني األمري وقطع حبل الود والعطف بينهما ،
 .2"ااتة األعداء:"أي ش ء كان يف بالئن أشد علين؟ قال" :عليه السالم ملا قيل له

م   ن (3فيستحضةةةر بيتةةةا أليب متةةةام ويسةةةتمر ابةةةن زيةةةدون يف حماولتةةةه اسةةةتمالة األمةةةري واسةةةتدرار عطفةةةه وعفةةةوه،   
 :4)المتكامل

 .ى َمْن يَ ْرَحمُ فَ ْليَ ْقُس َأْحياناً َعل****فَ َقسا لِيَ ْزَدِجُروا َوَمْن َيُك حازِماً 

فقةةةد أرجةةةع سةةةجن األمةةةري لةةةه إىل قصةةةد   ملةةةا صةةةدر مةةةن أمةةةريه يف حقةةةه، سةةةوييوالوا ةةةح أنةةةه حيةةةاول إجيةةةاد ت   
ولةي  كةل هةذا سةوى خطةة  فهو من رمحته لةه قسةا عليةه حةىت يتةأدب ومل يكةن شةأنه ذلةن، صالحه وتأديبه،

 .زيدونية و استغالل للو ع احلايل إلجياد سبيل إىل قلب األمري

وأخةةذ يعةة ف علةةى هةةذا الةةوتر احلسةةاس  ويبةةدو أنةةه وجةةد  ةةالته يف تأييةةد األمةةري ومدحةةه علةةه يشةةفق عليةةه،   
وبنةةاء  ،اء والغةةرور والنرجسةةية يةةرب أوتةةار الكمةةن فيةةه مةةا لقةةوي بتحريةةن إىل ايتوسةةل الضةةعيف ف، ليتةةودد ويتوسةةل

اعتبةةار باملقارنةةة مةةع ي لةةي  لةةه أعلةةى ذلةةن أخةةذ يؤكةةد أن هةةذا الفعةةل السةةيص الوحيةةد الةةذي صةةدر مةةن األمةةري 
 :)6من الطويل( 5تار لذلن بيتا شعريا بديعا أليب الطيب املتنيبخوقد ا األفعال السارة العديدة،

 فأفعالُه الالتي َسَررن أُُلوفُ  **** **فإن َيُكِن الِفعُل الذي ساَء واحداً 

                                                 
 .9 ، ص4254مطبعة عيسى احلليب،  لثعاليب، التمثيل واحملا رة،ا 1
 .33، ص الصفدي 2
 .429، ص 6،  ه، 4666بريوت  ديوان أبومتام، 3
 .99 املرجع سابق، ص 4
 .999ديوان املتنيب، مصدر سابق، ص  5
 .96تون، ص الصفدي، متام امل 6
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 :2)من المتكامل( 1للبحرتيواستعار بيتا  وقد زاد ابن زيدون يف هذا املقام وأفرط يف اخلضو  والتوسل،

 .أو كاَن لي ذنب  ففضُلك أوسعُ  **** **إالَّ َيُكْن َذْنب  فَ َعدُلَك واسع  

الوا ةةح هنةةا حماولةةة ابةةن زيةةدون اسةةتدرا، األمةةري إىل القيةةام بةةرد فعةةل خيدمةةه يف كةةل احلةةاالت، فهةةو يطلةةب    
 .  ة ما أدينه وسعة عفوه يف حالكما يطلب فضل أمري   ء،العدل إميانا منه بأنه بري

نته و ابالرغم من مك العجب من سيده الذي أصغى إىل أعدائه،و  يستمر ابن زيدون يف تربئة ذمته،و      
 .ه كوزير اليت مل تدفع عنه ذلنتمن ل

هو يعلم علم اليقني أن املعاين املضمرة يف و  يف شواهده، يلمح أكثر مما يصرل، و الشن أن ابن زيدون،    
البارزة يف مة املمي ة و كما أن العالقة التااطبية ه  الس.من الوجوه عما هو مصرل بهاألدلة تل م بوجه 

إىل إشراا بل تتعدى ذلن إىل الفهم واإلفهام و  فه  ال تنحصر يف نقل املضمون،" ،ئلهشواهد رسا
 .3"املااطب يف نف  الرأي الذي يعرب عنه

 4:ه و  ،وأطروحته دعمة لدعواهواهد ابن زيدون املو تنسحب هذه اخلاصية على مجيع  ش   

 وليَس وراَء اهلِل للمرِء ّمذَهبُ ****حَلفُت فَلم أتُرك لنفِسَك رِيبةً  -               

 هَي األنُجُم اقتاَدت مع اللَّْيِل أنُجَما****أَلسُت الُموالي فيَك غرَّ قصائدٍ -               
 ُضًحى، وُيخاُل الَوْشُي فيِه ُمَنْمَنَما****راً ثناًء يُظُن الروُض ِمْنُه ُمنَ وَّ                  

 َجّراً وَمسَحباً م :َمصارَع َمظلومٍ ****َزل يَ َرىوَمن يَغَتِرْب عن َقوِمه َلم ي َ -               
 النَّاَر في رْأِس َكْبَكبا    -ما أساء –يكْن ****وُتدَفُن منه الّصالحاُت وإْن ُيِسئْ                 

 فهذا َمِبيت  صالح  وَمِقيُل         **** أهالً وَسهالً وَمرحباً : وقيل له-               

                                                 
 .49، ص 9، ، 4244ديوان البحرتي، الطبعة األوىل،  1
 .96، صفديالص 2
3
 Ch.Perelman et O.Titika :Traité de l’argumentation,p240  
4
 .33033033033ص ص ، مرجع سابق،متام املتون الصفدي، 
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 إليَّ وَسْلمَى أن َيُصوَب َسحابُها****بالِد اهلل ما بين َمنعجٍ  أَحبُّ -               
 وأوُل أرٍض َمسَّ ِجْلِدي تُرابُها**** بالد  بها َعقَّ الشَّباُب َتماِئمي                 

 َضنَّاً به َنَظري إلى األَمراِء          ****وإذا َنظَْرُت إلى َأِميري زاَدني -               
 نا ُكلُّ َشْيٍء بَ ْعدَُكْم َعَدمُ نُ ِوْجدا****َعَلْينا أن نُفارقهميا من يَِعُز -               

 :لياتم هذا الشق من الشواهد ببيت أليب متام

 .1ِمن جاِهه َفَكأَنَّها ِمْن ماِلهِ ****َصِنيعًة  وإذا امُرؤ  أَهدى إليكَ -

كما   ،يةبكم هائل من األخبار واملعلومات التارخيية من عربية وأعجم اجلدية وحىت اهل لية ت خر الرسالةو     
يف يتلف احلقول املعرفية كالتاري  واجلغرافيا والفلسفة والفلن والطب والقضاء والدين  ت خر باملعارف العلمية
ومتتلص باحلكم واألمثال وتفيض بالشواهد الشعرية للمغمورين واملشهورين من الشعراء ، ...واملوسيقى واللغة و

ال جيد  تنيأن قارئ الرسال  اجلاهليني مما يشري إىل سعة ثقافة كاتبها وي ونه من روائع األدب باإل افة إىل
شعار باألمثال اليت ازدمحت يف من األخبار واأل فعلى الرغم ،ا فقطمإال مناسبته تانا أندلسيمأهن ما يشري
 .من بيئة األندل   اا شعريً ا أو بيتً إال أن كاتبها مل يكتب خربً  تنيالرسال

انتقاها ابن زيدون من  .جادت هبا قرائح أعظم الشعراء العرب يتضح من هذه الشواهد أهنا عربية أصيلة،و  
ممثلة لثقافة املااطب وه  "وى والتهديد،كما أن هذه الشواهدقصائد يتلفة يف املدل والثناء والعتاب والشك

 .2"سلطة املا   يف مجيع أصواهتا متثل يف هناية املطاف،

 ،لتحقيق وظيفتها اإلقناعية والتأثريية ما، وقد أدر، ابن زيدون هذه الشواهد يف سياقات أخرى بطريقة     
منحتها إياها املقاصد احلجاجية والسيا   ،هتأخرى ختدم املسار احلجاج  لرسالورمبا محلها معان 

 .االستداليل الذي وردت فيه من جديد

                                                 
 .914ديوان ابو متام، مصدر سابق، ص  1
  .333صمرجع سابق،  الرسائل األدبية،بن رمضان صاحل، : ينظر2
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يف  ه قوةلئمما أكسب رساالشعري، والشاهد  الديب دابن زيدون أحسن توظيف الشاه أن وصفوة القول،   
 .جا،يف احل وطاقة اإلقنا 

 

 :ون ابن زيد ئليف رسا (الصناعية)الرباهني غري اجلاهزة :املطلب الثاني

 :النظري ثالثة أقسام بحثيف امل يهاوه  كما أشرنا إل  
 .(Ethos)ومظهره العاطف   قسم له عالقة باملرسل-أ

 .(Pathos)ونوازعه وميوالته  قسم له صلة باملتلق -ب
 .(Logos) عن الغرضة املعرب ذاهتا وقسم ثالث يرتبط باللغة -،
  شاعرنا وناثرنا ابن لفوائد احلجاجية املتصلة بأخالأما القسم األول فسنحاول من خالله استاالص ا    

بالرغم من أننا أمام نثر مكتوب أنشص بعيدا عن مجهور، مما يقلل من فعالية  ته ومسعته بني الناسئزيدون وهي
  .اإليتوس والباتوس احلجاجية، دون أن يكبح وظيفتهما اإلقناعية

ف ننا سنحاول الوقوف  -مع غياب عنصر املعاينة–فة حق املعر  ئلبالرغم من أننا نعرف منشص الرساف    
ص تساعدنا على استاال الدراسة على كثري من املؤشرات الدالة على طبيعته من خالل الرسالة مو و 

 .ه فيما يدع يتحكم عن طبيعة أخال  ومدى صدق

وخاصية ، واإل مارالذي ي دو، فيه اإلظهار  "التبليي"الشن أن العالقة التااطبية  تقوم على أساس     
: يهبنوع حىت يتحقق االنتفا  بالقول ن نفسه،آلاتقتض  أن يكون املبلي مهذبا ومؤدبا يف  التبليي هذه،

 .2"ات فكر من يتكلموهناكانت اللغة قمل مس" مثةومن ، 1"التأدب والتالق

ظهر املظلوم املغدور منطلقا ومنتهى، مبر الظهو ، يف أغلب رسائله، لقد كانت حماولة ابن زيدون      
رسم طريق و  ب أحسن االستدالل على خلقه،ااطِ بالتايل ف ن املو  .وإظهار احلق و بلوغ املراد غاية ومقصدا

ألنه يع  متاما قول  وكم حاول واجتهد ليصد  يف دعواه، يدافع عنها،قيقة اليت يعرفها و حنو احل

                                                 
 .330ص م،3333، 3 ط الدار البيضاء، املرك  الثقايف العريب، ،تكوثر العقل أو ال اللسان و املي انالرمحن طه،  عبد: ينظر1
 .33ص م،003333 ط الدار البيضاء، املرك  الثقايف العريب، يف أصول احلوار و  ديد علم الكالم،الرمحن طه،  عبد2
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لنا يف لطافة و ". مقبوال، لكن من الضروري أن يكون صادقا لي  من الضروري أن يكون كالمنا:"سقراط
دون  خري دليل على ذلن،يف رسالته اجلدية الوقوف موقف املذلة ته و جنوحه إىل الثناء واملدل و رقلسانه و 

أراد أن يستعطف ابن " فهو أن ننسى أنه حاول النيل من أعراض من أوقع به و كان سبب زجه يف السجن،
يظهر إخالصه له ل بأعدائه و هو يذل نفسه تارة، وميدل ابن جهور و سه مما اهتم به و ينكجهور و يربئ نف

 م يقف موقف املذلة و كأمنا يسمع اإلنسان بكاءه ...يعتذر له فيما وقع منه يف حقهو  .و يتملق إليه أخرى
ونتغا ى  مناذ، قليلة، خنتار لذلنو  .1"و يأخذ يف لوم أمريه لوما ال يظهر إال من خالل عباراته...يف كالمه

 .والتودد والعتاب االستعطافمنوذ، للمدل والثناء و  ، باستثناء اهل لية،كلهاه  لئرساإال فو  عن الكثري،

ومن . واعتدادي به واعتمادي عليه ، يا موالي وسيدي الذي ودادي له،:"أديبنا يف الرسالة اجلديةيقول    
 .2..".واري زند األمل أبقاه اهلل ما   حد الع م،

 3..."واجلهُل الذي مل يأِت ِمن ورائِه ِحلُمن ما هذا الذنب الذي مل يسعه عفُوا ،:"ويف موقع  خر   

وهم  ونبأ جاَء به فاِسق، فكيَف وال ذنَب إال منِيَمة  أهداها كاشح ،:"ويف حماولته النكال بأعدائه يقول    
والُغواُة الذين ال َيرتكون أِدمياً  ،أن َيصدُعوا بالَعصان ال يلبثون اهلمازون املشاؤون بَِنميم والواُشون الذي

 .4"! ما ظَنُّن بقوٍم الصيدُ  حممود  إال منهم: صحيحاً، والسُّعاُة الذين ذَكرهم األحنُف بُن قي  ،فقال 

لنماذ، إال أن أقول مع أمحد  يف ال أملن بعد هذه او  .أعدائهصومه و خب تعريضفكل هذه العبارات      
من خالل  يالحظاالستصغار فوبني املذلة و  ،دون كان يتقلب  بني الغرور واألنفة و ع ة النف ن زين ابإ

 مد أحيانا  م ترجع و  اليت هتيج مرة و تسكن أخرى، تلن النف  احلائرة املضطربة،" تأليف الرسالة و لغتها
يشتد كل منهما عندما :سه قرناننفأو كأنه هو و  بني نفسه و أهوائه، كأمنا الكاتب يف ن ا  مستمرو  تلني،و 

و القارئ إذا وقف على كثب و نظر إىل حركات نفسه وهو يكتب أو يفكر يف هذه ...خياف قوة صاحبه
وهو حيسب  يرى نفسه املتهكمة،ن بأنه من أهل الفضل و ظى نفسه األبية و هو يفار هبا و يير  الرسالة،

                                                 
 .100/99/98  يف أمحد، بالغة العرب يف األندل ، مرجع سابق، ص ص:ينظر1
2
 .33املتون، مرجع سابق، صالصفدي، متام  
 .30املرجع السابق، صالصفدي،  3
 .33ص املرجع السابق، 4
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ى نفسه الكئيبة اليت وير ...يد أن يقول هذا محق و خر ال ير  يعد الذنوب الكبرية اليت تستحق مثل عقوبته،و 
 .1"دار فذلت و أخذت تستعطف و تتملققأمخدهتا األ

ونف  الكالم ميكننا أن نلحقه جبل رسائله السياسية، بداية برسالته إىل أستاذه وصديقه أيب بكر مسلم،    
ر سيف الدولة، ورسالته إىل صديقه أيب عامر ، مرورا برسالته إىل املظفإىل املعتضد ابن عبادانتهاء برسالتيه و 

 . ابن مسلمة

، وميوالته كما قلنا ، فله صلة بنواز  املتلق أو الصناعية اه ةأما القسم الثاين من الرباهني غري اجل    
 ورسالته إىل ملوا أو أمراء باستثناء الرسالة اهل لية إىل ابن عبدوس، ائل ابن زيدونرسيف  ونالرئيسي وناملتلقو 

األمراء تغالل براعته يف ياطبة امللوا و على اس لئرساهذه اللذا حرص صاحب  صديقه أيب بكر مسلم؛
الواسعة و علمه بقدرة األسلوب  مستغال يف ذلن ثقافته العربية لتصريف املعاين و بلوغ املقاصد احلجاجية،

ايتها إىل هنايتها مدحا من بد ئللرسافجاءت ا .اإلقنا على النهوض بأعباء التأثري و سائل اإلثبات الشعرية و و 
و املدل هو القالب العام الذي تصب فيه املعاين األخرى " ،ممكارمهو  اءر األمهؤالء إمجاال لفضائل وثناء و 

 .   فأصبح بذلن املمدول حمل تناف  األقوال ،2"اليت يتوسط هبا الكاتب لبلوغ أهدافه املنشودة

الكربياء و الغرور و  هلم عناية فائقة، ملا حيرا فيهم من أوتار لون ملدل الكتابو وقد كان امللوا ي   
وقد أدرا ابن  .و قد كانوا يفتارون بذلن املدل شعرا كان أو نثرا...اإلجالل و الوالءالنرجسية والتعظيم و 

زيدون هذه املعادلة فكانت هدفا صرحيا سعى إىل ققيقه بناء على مجلة من األدلة اليت يعتربها مدعمة 
منثل هلا بتلن األبيات الرقيقة اليت ختم هبا رقة، و وه  يف اجململ أدلة ثقافية زادها الشعر و املثل  .رحهلط

 :3[من الخفيف:]يقولاجلدية  رسالته

 ِميمِ باِب الصَّ واللُّ  وِ رْ في السَّ  ددِ  ******بوأ اهللُ جهوراً أشرَف السؤ 
 الُعمومِ  قَ فْ الُخصوُص وَ  فكانَ َر ******    األمْ  ميُع لهُ م الجَ لَّ واحد  سَ 

 َعليمِ الفى جاهل  بعلِم تَ واكْ  ******ُر ذا التجارِب فيه الغمْ  دَ لَّ ق َ 
                                                 

 .446صمرجع سابق،  بالغة العرب يف األندل ،، يف أمحد:ينظر 1
 .941صمرجع سابق،  النثر األديب األندلس ،، بن حممد عل  2
 .994/994/996/991ص ص مرجع سابق، ،ديوان ابن زيدون ورسائله 3
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 ُخُلٍق بارٍِع وَخلٍق َوسيمِ   ******يْ وعنَ بِ  مالُ الكَ  يضِ تَ قْ ي َ  ر  طَ خَ 
 ميمِ وشَ  هُ تَ رْ مَ تَ ٍر ما اعْ ظَ نَ  ****** يْ ظَّ حَ بِ  يكَ بِّ طَ ِض تَ وْ الرَّ  ةُ وَ سْ أُ 
 ليمِ َقرِعها للحَ  ءُ والَعَصا َبدْ  *******و كُ وزيُر ها أنا أشْ ا الذَ هَ أي ُّ 

.................... 

 يومِ ياِح ال للغُ ا للرِّ يَ الحَ  بِ   *******وْ ُد في صَ مْ والحَ  ناءُ الثَّ  فيعِ للشَّ 
 الزعيمِ  ى الُهمامِ ي إلَمثاب بَ                                                      َل لي الّصعذلِّ يُ  بأنْ  عيم  وزَ 

 ِد الَكريِم قى بَقاَء عهْ ويَ بْ  ء ******* ر ما شاهْ ُر الدَّ ي ِّ داد  يُ غَ ووِ 
 الُمقيمِ  وَ هْ ولَ  هِ قِ وْ شَ  نْ عَ  ِعنِ  ******* االظّ  ةَ وَ لْ سَ  ُتهُ لْ سَ رْ أَ  ناء  وثَ 

 ِمزاُج كأِس النَّديمِ  هفيو  رَ                                          وال َفخْ  الَجليسِ  ةُ حانَ رَيْ  وَ هْ ف َ 
 عتذاِر الُمليمِ اُمصيخاً إلى  ِني ******* ياً على َهفوة الجاضَزْل ُمغِ ي َ َلم  

 ميمِ تْ تماُم الِخصاٍل بالتَّ  كَ ْع                                                                الصِّنيعَة يُولِ  إِ دَ بْ ت َ ومتى 

 ولعل ابن زيدون كان ذكيا بوقع الشعر يف النف ، الثناء،عاين املدل و تلاص لنا كل م هذه األبيات    
بقصيدة مدحية قصد من خالهلا ققيق جمموعة من  األمري ابن جهور ستعطافيف ا اجلدية فاتم رسالته

 :املكاسب احلجاجية أمهها
 .إثبات والئه ألمريه و كذا دعواه املتمثلة يف تعر ه للظلم و احليف-
 .و عيوب خصومه يف ذهن املتلق ترسي  نواقص -
ال غرو فقد أشار أرسطو يف هذا الصدد إىل  رورة إثارة و  .تلق  و قرين شعوره للعفو عنهإثارة نواز  امل-

 .األنسابباستمالتها بالكالم عن املكارم واألخال  و وال يكون ذلن إال  االنفعاالت و استف از العواطف،

على اعتبار أن إثارة " ققيق اإلثارة العاطفية والنفسية للمتلق ، هكذا سعت جل رسائل ابن زيدون إىل   
إىل اهلدف الذي  العواطف واملشاعر من أبرز مسات األسلوب اخلطايب، ألهنا تكسب القول قوة توجه املتلق 

تع ز الصلة بني "و، كما مبشاعر اخلطيب كما يقول أرسط مت ، مشاعر املتلق وه  قوة  ،1"يقصده املرسل

                                                 
 .994العايل، بالغة اإلقنا ، مرجع سابق، ص  قادا عبد 1
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بينهما، ألن غياب هذه الصلة وهذا اخليط الناظم سيعيق عملية  وتكسر أي حاج  حمتمل رسل واملتلق امل
 .1"اإلقنا 

والتأثري احلساس، مستغال كل أساليب اإلثارة  الوتروقد ع ف ابن زيدون يف كل رسائله على هذا     
ابيا، واقتناعه بأطروحاته أكثر لتحرين مشاعر معينة ومتباينة يف املتلق ،  عل تفاعله مع اخلطاب إجي

 .سهولة

ومن وسائل إثارة العاطفة عند ابن زيدون إميانه العميق بقضيته ودعواه ومحاسه املتيقظ هلا، وانفعاله    
" انفعاال بغري روية"الصاد  ا اهها، حىت يصل خطابه امللتهب وعباراته املشتعلة إىل قلب متلقيه فينفعل هلا 

 .بعلى حد قول القرطاج

 :الموظفة في الخطاب( logos)حجاجية اللغة*   

أقرب إىل الشعر منها إىل النثر  حبكم نف  ابن  متوازية،لغة منثورة متوازنة و  يف الرسائل ال يدونيةوه      
فف  الرسالة اهل لية  أما .2"قصيدة شعر يف قالب رسالة نثرية"عبارة عناجلدية مثال فالرسالة  زيدون الشاعرة،

تتضمن ، كما ام السجع واالزدوا، وكثرة الصورسيطر على ابن زيدون ن عة إىل استادت نهابري مقسم ك
ل ومتث .ة املعتمدة على التقسيم والتنويعهذا اإليقا  الناتج عن اجلمل القصري  .اا وا حً ا موسيقيً الرسالة إيقاعً 
رصف كالم الغري املعاين و األلفاظ و التناسق يف  باإل افة إىل لئالرساأغلب أهم ما ميي  لغة  ائصهذه اخلص

 املراوحة بني سعيا من ابن زيدون إىل أنيقة، ئلفكانت الرسا النثر،وامل اوجة بني الشعر و  رصفا مجيال،
اإلمتا  من قوة يف استحضار " ملا يهبها ،القادرة على توجيه سلوا  املتلق  سبل اإلقنا ،أساليب اإلمتا  و 

 .3"مااطب كأنه يراها رأي العنينفوذ يف إشهادها للو األشياء، 

ولعل أبرز ما يفرتض  .وقد دعمت اللغة املوظفة هذا املنحى انطالقا من مراعاة املضامني ملقتضى احلال   
ل تشكل شكال من أشكا"دية خاصة اجلوالرسالة  ئلالرساأغلب نؤكد عليه يف هذا الشق أن بنا أن 

يها ابن زيدون على توسيع جمال استيعاب النثر للعبارة عمل ف...النثر أشد تعقيداالتداخل بني الشعر و 
                                                 

 .994قادا عبد العايل، بالغة اإلقنا ، مرجع سابق، ص : ينظر 1
 .945صمرجع سابق،  النثر األديب األندلس ،، بن حممد عل 2
3
 .03 صمرجع سابق،  يف أصول احلوار و  ديد علم الكالم،الرمحن طه، عبد  
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إن سلبتب أع ا اهلل :"يقول .1"النثر  من التداخل الضمب بني الشعر و وهو نو  ذلن حبل املنظوم،و  الشعرية،
بعد أن نظر األعمى إىل تأميل  لن، ومسع األصم ثنائ  )...(وعطلتب من حل  إيناسن  لباس إنعامن،

 .2"علين

تقوية القول يف نف  املعىن ب عادة " مقصد ابن زيدون األول واألخري من حل بيت املتنيب هوولعل    
مما  ،3"إخراجه نثرا بعدما صيي يف البداية الشعر وكذا إحكام تأليف خطة الرسالة وأقسام الكالم فيها

 .يكسب القول طاقة حجاجية إ افية

اجلمل والفقرات إىل تكثيف احملسنات اللفظية يبدو ن و  ابن زيدون يف صناعة  من جهة أخرى،     
  ربوهذا  مما قرب القسم املنثور من دائرة القول الشعري، وأساليب التصوير واستفهام التعظيم، واملعنوية،

وتقلدت اجلوزاُء إال  ُه بفضائِِلن،ا طرزتإال بُردً  حُ بوهل لَِب  الص:"يقول. من دعم الصبغة احلجاجية للقول
أذعُته يف  اوَبث املِسُن إال حديثً  ،ع إال ثناًء مفتُه من حَماِسِننواستملى الربي مبآثِرِا فصلُتهُ  اِعقدً 

فابن زيدون واحد من القالئل  ،5"العبارة النثريةص للحواج  بني العبارة الشعرية و تقلي"إنه فعال . 4"!حَماِمدا
يف امل ، بني الفنني  هذه القدرة اهلائلة .فكان إذا نثر شعر وإذا شعر نثر الذين قربوا بني الشعر والنثر،

 فاملعاين حا رة يف حلة بديعة، التبليغية،سلوب وحضورا للمقاصد احلجاجية و مجالية يف األ ائلهرس أكسب
 لقول،وتضافرت اجلناسات والطباقات والتقابالت لتقوية حجاجية ا اقرتن فيها اخليال الواسع بقوة التعبري،

نتيجة ملا يفر ه األسلوب  الوع  قدرة ذلن على التأثري وتغيري االعتقادات، اموكان منشص الرسالة يع  مت
االنقباض أو االنبساط بتعبري من وسلطته يف الدفع باملرء إىل جهة  من سلطة على عواطف املتلقني،

 .القرطاجب

                                                 
 .033/033ص صمرجع سابق،  الرسائل األدبية،بن رمضان صاحل،  1

 
  .و أمسعت كلماغ من به صمم***أنا الذي نظر األعمى إىل أديب:قد حل بيت أيب الطيب املتنيب املشهورو 2
 .033صبن رمضان صاحل، املرجع السابق،  ينظر 3
4
 .33ص ، مرجع سابق،متام املتون الصفدي، 
5
 .033ص بن رمضان صاحل، املرجع السابق، 
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 صالتال واستغل مقطع"لب االستعطاف هكذا جعل ابن زيدون املعاين يف الشعر والنثر تتناف  يف ط   
 .1"عة الرسالة يف التعبري عن املقصدحلمل  املااطب على اإلقنا  بنجا من النثر إىل الشعر

تصلح أن تكون منوذجا للمراوحة بني اإلمتا  واإلقنا  مبا توافر هلا  -يف عمومها–ابن زيدون  ئلإن رسا   
غنية لوجدناها اجلدية  لرسالةا اصنولو فح .من أساليب بالغية تقدم املعىن يف صور يتلفة شعرا ونثرا

وقلما  إثبات،بالنكات البالغية من جناس وتشبيه واستعارة وكناية وحذف وذكر وتصريح و إ مار ونف  و 
 .تتوافر هذه املقومات يف حي  مكاين  يق

مل "فهو و ع التلفظ الذي خلقه ابن زيدون يف مقام االستعطاف،نستشف قيل، أن  مادبع وحسبنا   
بني منشص الرسالة جفوة و بينه و  اطبة املمدول باعتباره متقبال للرسالة بعيدا يف املكان،يقتصر على ي

 هذه خطة من خطط ابن زيدون االستعطافية اعتمدهاول بني ذلن و بني ياطبة النف  و بل را قطيعة،
 ،2"صلة بينهماوللتذكري املتواصل مبتانة ال القطيعة والتباعد، هللتجاو  للتقرب من املمدول أكثر فأكثر،

وأري الشامتني  وإين ألجلد؛ )...( وعطلتب من حل  إيناسن، إن سلبتب أع ا اهلل لباس إنعامن،:"يقول
ومشريف  ألصقه  ،وجبني  عض به إكليله هل أنا إال يد  أدماها ِسوارها،:فأقول أين لريب الدهر ال أتضعضع،

بأن االستعطاف فاعل و توهم بأن اجلفوة عابرة، فمااطبة النف  هنا تتضمن معان " ،3..."باألرِض صاقله
 .4"ال حمالة فعله يف املااطب، ألن الصور اليت اختريت توح  بأن صلة ابن زيدون باملتكلم صلة تالزم دائم

 .وما أبلي ذلن يف ققيق املراد و تغيري االعتقاد

ويف  ديد نف   لفقرات،مواقف التفجع اليت تولد عنها تنو  يف صيي استهالل ا" يضاف إىل ذلن،    
ومواقف التجلد اليت صيغت يف مقاطع  .وطر  استمالة القارئ وشد انتباهه إىل اخلطاب االستعطاف،

حكمية إقناعية  مع بني التعبري عن الصرب وترويض النف  والتعبري عن اإلميان بأن عفو املمدول فضيلة فيه 
هذه النكبة  وهذه النبوة غمرة  م تنجل ، ،هد عواقبهذا العتب حممو :"يف الرسالة اجلدية يقول. 5"راساة

                                                 
 .33صمرجع سابق،  الرسائل األدبية،، بن رمضان صاحل 1
2
 .033/033ص صينظر بن رمضان صاحل،املرجع السابق،  
3
 .33الصفدي، متام املتون، مرجع سابق، ص 
4
 .033/033ينظر بن رمضان صاحل، املرجع السابق،ص ص 
 .033ص ،املرجع السابق 5



 -مقاربة حجاجية -نثر ابن زيدون

 

 
 

33 

 )...(صادف حدباوأنفع احليا ما  ل السحاب مشيا أحفلها،ثقوأ )...(سحابة صيف عن قليل تقشع 
 .1..."ولكل أجل كتاب

 ن استعطاف ابن زيدون يف صيغته املليئة بالشكوىإ"وأخريا ال أملن إال أن أقول مع صاحل بن رمضان     
ولذلن ...يف صلته باملتكلم املستعطف إاليصور املمدول  ال ألنه، 2يضف  على املدل صبغة إجنازيةوالعتاب 

ولعل  .3"والسرد الذاغ خطة الستمالته ف ن صناعة الرسالة يف هذا املقام تتاذ املدل حجة على املمدول،
 .هذا هو املطلوب يف االحتجا، وحماولة اإلقنا 

 :  االستداللية ماوفعاليتهوالمثل ، 4(neèyml’enth)القياس المضمر*      

 ،أو املو وعية املنطقيةأو  5"احملايثة"القياس املضمر  من الرباهني الصناعية  ويندر، القياس اخلطايب أو    
 .كما قلنا  وهو سيد املقومات احلجاجية األرسطية

نضب للاطاب التبليغ  الذي وقد شكل االستدالل القياس  لدى ابن زيدون مصدرا خصبا ومعينا ال ي    
ألمثال وإيراد احلكايات واألحدا  ذات الصلة باملو و  من أجل إبراز فكرة ا رب من واختذ  تبناه،

 .عدة لبلوغ الغرض املقصود ستعارات وحماورة النصوص القدميةالتشبيهات واال ووموقف معني، 

                                                 
1
 .33صمرجع سابق،  متام املتون، الصفدي، 
 .  نطوي على منفعة ما، وهذا ما تبحث فيه التداولياتأي أن كالم ابن زيدون ي 2
3
 .615بن رمضان صاحل، املرجع السابق، ص 
ل على نشأت نظرية يف الربهنة مل تعد قائمة على مقدمات منطقية م ودة بقيم مطلقة، ب": قضايا الدليل الفلسفية"يقول أمربتو إيكو يف  4

  .(l’enthymène) "القياس املضمر"احملتمل أو 
، دية واملدارس املثالية املعاصرة، وهو مفهوم من املفاهيم الرئيسية للفلسفة التأملية التقلي"ميكث يف"يف األصل الالتيب مبعىن احملايثة  5
ى يف العصور الوسط( السكوالئية ) ما مبعناه الدقيق فقد استادم أول مرة يف الفلسفة املدرسية أصطلح هبذا املعىن يرجع إىل أرسطو، وامل

والنقد احملايث هو نقد ، "ذاته الش ء يف " ، واحملايثة يف مقابل املفارقة تدل على حضور عاصر للمصطلح هو الذي قدمه كانطواملعىن امل
والتاري  احملايث للفلسفة هو تفسري مثايل للفلسفة على . أو النسق من األفكار ،األفكار ينطلق من مقدمات الفكرة و نسق منألفكرة ما 

و ع  ،املوسوعة الفلسفية .عملية قكمها فحسب قوانينها، وأهنا ليست خا عة لتأثري االقتصاد والصرا  الطبق  والوع  االجتماع أهنا 
 .192ص  ،بريوت ،طبعة دار الطليعة ،ترمجة مسري كرم ،جلنة من العلماء السوفياتيني
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للذنوب التارخيية اليت لو ارتكبها لكان  يف استعراض طويل"يأخذ الكاتب األسري  فف  الرسالة اجلدية   
، مستصغرا ذنبه يف ساحة 1"فيها ما يسوغ هذا السجن املفروض عليه، وهذه املعاملة اليت يلقاها من أوليائه

  . عفو سيده، ويف جوار ما ارتكبه غريه من ذنوب مهولة،  اربا القصص واألمثال لتربير و عيته احملرجة
استقراء بالغ  وحجة تقوم على املشاهبة بني "وهو 2(أو امليتولوج )ملثل التارخي ويندر، ذلن يف ما يسمى با

القول أجنع مطلبا،  يرون هذا النو  من"، وهو ذو أمهية بالغة يف إحدا  اإلقنا ، ذلن أن الناس3"حالتني
َوَسَكنُتْم ﴿:وقال  ﴾لٍ ِمن ُكلي َمثَ َوَلَقْد َ َربْةَنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلُقْر ِن ﴿:ولذلن قال اهلل ع  وجل وأقرب مذهبا

َ َلُكْم َكْيَف فَةَعْلَنا هِبِمْ  ويؤكد لنا حممد . 4"﴾َوَ َربْةَنا َلُكُم األَْمثَالَ  يف َمَسةاِكِن الَِّذيَن ظََلُموْا أَنُفَسُهْم َوتَةبَةنيَّ
ابة ملا ى من دعائم اخلطوالواقع أن املثل يعترب دعامة كرب :"بقوله اليت أدركها البالغيون العمري هذه األمهية

 .5"حيققه من إقنا  و تأثري

قد بلي السيل " -مبينا  اوز احلد و شدة ما لقيه من إجحاف-يف الرسالة اجلدية  يقول ابن زيدون    
وهو مثل يضرب هلذا الغرض حاول من خالله التأثري يف املتلق  و التأكيد على معاناته املستمرة ، 6 "ال َب

التمثيل فشبه حالته يف السجن بالفيضان والغر ، وقد جلأ ابن زيدون إىل التصوير و ، داخل ظلمة السجن
 .وه  وسيلة بالغية كثيفة لنقل  ربته قصد التأثري يف املتلق  و إثارته

وقد كان هذا املثل مبثابة مدخل يهون به الشاعر من شأن ذنبه ليعود بعد ذلن إىل قصص القر ن     
 :وتقوم رؤية ابن زيدون على مقالة تفصيلية  منية من ثنائياهتا .يةالتارخياإلحاالت و 

 

 :قصة استكبار إبلي  بالسجود آلدم-4

                                                 
 .949بن حممد عل ، النثر األديب األندلس ، مرجع سابق، ص 1
 .يونانية تعب األسطورةكلمة  2
 .99العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناع ، مرجع سابق، ص 3
 .444/449صص م، 4252شرف، مطبعة الرسالة، حنف  حممد .أبو احلسني إسحا  ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان، تح 4
 .99سابق، صالرجع املالعمري،  5
 .599دون ورسائله، مرجع سابق، ص يابن ز ديوان  6
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 ابن زيدون

 وزير من وزراء األمري

 ذنب يدع  عدم معرفته

 ابن جهور

 السجن

 ابن زيدون<إبلي  وإبلي 

 ملن من مالئكة اهلل

 (ذنب عظيم)إباء واستكبار السجود آلدم

 اهلل

 نة واللعنة والعداءالطرد من اجل

 :قصة نول عليه السالم ملا جاء الطوفان-9

 ابن زيدون

 وزير من وزراء األمري

 ذنب يدع  عدم معرفته

 السجن

 ابن زيدون<كنعان بن نول وكنعان

 ابن نيب من أنبياء اهلل

 رفض ركوب سفينة النجاة واإلميان

 الغر 

 .قصة فرعون حني أمر هامان أن يبب له صرحا-6

 زيدون ابن

 وزير من وزراء األمري

 ذنب يدع  عدم معرفته

 السجن

 ابن زيدون<فرعون فرعون

 ملن

 الكفر

 الدمار الشامل

لكن ما يثري االنتباه يف هذه املقابالت عدم تطابق وجوه الشبه، فكل أولئن املذنبني أن ل اهلل هبم العقاب    
لو كنت :"ينكر أي ذنب أو خطيئة، فهو يقولأما ابن زيدون فينف  و . الشديد لذنب أو خطيئة ارتكبوها
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أتيت هبذه الذنوب اليت عددهتا، من تكرب إبلي  على  دم وعدم السجود وكنت مثل ابن نول، ومل أركب 
 .1"ن نكاال و عقابا ولو على اجملازلكان يف الذي جرى عل  ما فيه ج اء وكفاية وكا… معه يف السفينة

وهو مقبول يف اخلطابة اليت تقوم على االحتمال واإلمكان على " ماذا يسجن؟ فهنا احتمال بالتشابهفل
 .3الة كما صرل بذلن عل  عبد العظيم، ولي  مأخذا يف الرس2"اليقني، بل إنه لينطوي على مغالطة

والتارخيية، حيث استدعى ابن زيدون العلمية أما الرسالة اهل لية فيمكن أن نعتربها خ انا  اما للمعارف   
كثفها يف رسالته كلها، وجعل منها دعامة أساسية لنقنا  بدونية ابن عبدوس   مثلة التارخييةاألسيال من 

وإصابته يف مقتل، فشتان بني ابن عبدوس ومجال يوسف عليه السالم، والثروة الطائلة والغىن الفاحش 
اإلغريق حني املقدوين األكرب ملن لقارون وهو من قوم موسى، وكسرى فارس، وقيصر الروم، واالسكندر 

وكل تلن الشاصيات التارخيية اليت ذكرها ابن ... قتل دارا ملن الفرس واحتل مملكته، وبلقي  ملكة سبأ
كل هؤالء عن غرميه ابن عبدوس، وهو املقول فيه بعد كل هذه الصفات املثالية   زيدون يف رسالته، فما أبعد

 .4"كل الصيد يف جوف الفرا:" امل عومة واملتومهة

 اليت يتايل بن عبدوستلن الصورة املثالية الومهية القصد من إيراد هذه األمثلة التارخيية الطعن يف وال    
وترغبها يف  والدة إليه، من جهته من أجل أن تستميل مرأةاليت ذكرها على لسان ا ناقباملاسن و واحمل ،وي عم

املقدمة احلاكمة بغروره وعماه، وقكم  وما دامت هذه الصورة املثالية قد انبثقت من تلن" .التفرد مبواصلته
هذه األمثلة  ري ف ن  ،5"يف بنائها ال عم والتاييل، فمعىن ذلن أهنا صورة هازلة، تضمر نقيض ما تظهر

، وبروز الصورة امل رية بن عبدوسال امل عومةو  الومهيةاملثالية الصورة فشل تلن  جمرى قياس مضمر نتيجته
وتتولد عن هذه الصورة صور أخرى، عبارة عن مقارنات غري متكافئة، تبالي " يف نظر ابن زيدون،واحلقيقية 

 .6"يف ققري الرجل، ومتعن يف السارية منه والتالعب به، والتنفري منه
                                                 

 .942الصفدي، متام املتون، مرجع سابق، ص 1
  .94العمري حممد، يف بالغة اخلطاب اإلقناع ، مرجع سابق، ص 2
ضربه بكبار املذنبني أو من عظماء الرجال بدال من أن ي...مما نأخذ به أنه كان عليه أن يضرب األمثال بأويل احللم و العفوو :"قوله يف 3

 ."اجملرمني
 .594له، مرجع سابق، ص ديوان ابن زيدون ورسائ 4
 .969قراءة يف الوجه اآلخر البن زيدون، منشورات جامعة حممد اخلام  الرباط، ص:أدي ولد  دب، الرسالة اهل لية 5
 .969املرجع السابق، ص  6
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وجعل مقدمته معىن مدحيا  االستعطاف يف قياس خطايب، ، يف رسالته اجلدية،ابن زيدون ركب كما    
فعله بوزيره قصد من ورائه صالحه وتأديبه فهو من رمحته له قد قسا  بأن ما االقتنا حيمل املااطب على 

يف الرسالة  يقول ابن زيدون شأنه هذه القسوة واجلفاء، ومل يكن من عليه حىت يتأدب ويعود إىل الصواب،
ذهب به سيده مذهب الذي وعبد  )...( وجبني عض به إكليله هل أنا إال يد أدماها سوارها،:"اجلدية
 :يقول

 1."َعَلى َمْن يَةْرَحمُ  افَةْليَةْقُ  َأْحيانً   *****اْ َدِجُروا َوَمْن َيُن حازِمً سا لِيةَ فَةقَ 

 "األمري ال يقسو إال بقصد التأديب واإلصالل ولي  لذنب ما:"ومقدمة هذا القياس الكربى 
 ".يف السجن وأنا عاملب بقسوة وز، يب:"الصغرىومقدمة 
 ". ألمري العفو عبإذن أنا لست مذنبا ومصري ا:"ونتيجته

 هذا العتب حممود عواقبه،:"تعبريه عن إميانه بأن عفو املمدول فضيلة فيه راساة ومن مضمراته أيضا،   
وأنفع احليا ما  وأثقل السحاب مشيا أحفلها، فأبطأ الدالء فيضا أملؤها، )...(وهذه النبوة غمرة  م تنجل 

 2..."ولكل أجل كتاب وم غد،ومع الي وألذ الشرب ما أصاب غليال، صادف جدبا،
 .التأخر مسة كل ما خير، من الشدة بعد طول انتظار:*و ختريج هذا القياس

 .واألمري تأخر عن إجنادي وإنقاذي*                        
 .إذن فهو سيعفو عب ال حمالة *                        

ن وأنه يستطيع فراقه وهجر بلده إىل مكان أخر مبينا أن مثله ال  يصرب على الذل واهلوا وكذلن قوله،  
ولعمرا ما جهلت أن صريح الرأي أن أقول إذا بلغتب الشم  ونبا يب املن ل، "واللجوء إىل اخلصوم،

وهو يشري  3..."وال أطمئن إىل الغرور فال أستوطص العج ، وأصفح عن املطامع اليت تقطع أعنا  الرجال،
 :4أيب متاميف مستهل هذا املقطع إىل قول 

                                                 
 .429، ص 6،  ديوان أبومتام،و  .99صمرجع سابق،  متام املتون، الصفدي،1
 .96ص ،املرجع السابقالصفدي،  2
 .33صابق، رجع سامل 3
 .991ديوانه، ص   4
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 .إذا بَ َلَغْتُه الشَّْمُس َأْن يَ َتَحوَّال****وإنَّ َصرِيَح الرَّْأِي والَحْزِم اِلْمِرئٍ                          

 .من مل جيد راحته واطمئنانه يف مكان ما فحري به أن ينتقل إىل مكان أخر:املقدمة الكربى    
 . يف هذا البلد بعدما نالب من أمريي وأنا مل أعد أشعر باألمان:املقدمة الصغرى    
 .إذن فأنا أيضا عل  الرحيل والبحت عمن يقدر مكانيت:النتيجة    

من اجتناب أساليب االستعطاف "هذه القياسات والصيي احلجاجية اليت وظفها ابن زيدون متكنه     
بل يفصله عن ذاته ويصوغه  فهو ال يصوغ االستعطاف يف صيغة طلبية، ومن إخفاء املقصد الذاغ، املباشر،

 يف نعته املااطب بعدة صفات، ،1" م يلمح إليه تلميحا خفيفا صياغة عامة غري مرتبطة مبقام االستعطاف،
من قبيل  بل خيتف  وراء كلمات ال يصرل بذنبه اخلاص الذي اقتضى كتابة الرسالة،"وهو كذلن 

 .2"ف ويف تعمل اجتناب اإلقرار بالذنبإمعانا يف تكلف اجتناب االستعطا"...مشريف"و"جبني"و"يد"

اطرد  جبملة من الصفات احلميدة، يف يتلف رسائله وقد زاد على ذلن بأن وصف املااطب    
 ...واألصل الكرمي واملروءة، نذكر منها الصرب واجملد، استادامها يف صيي حكمية إقناعية،

ياطبه ابن عبدوس بوابل من الصفات السيئة وعلى العك  من ذلن يف الرسالة اهل لية فقد اهنال على     
يف صور حكمية أيضا بلغت منه أميا مبلي، واشتهر ذكرها يف اآلفا ، وأجربت ابن عبدوس على اإلمساا 

 ، اجلهل)املصاب بعقله(اجلنون : ر من هذه الصفات القبيحةكنذ . عن التعرض لوالدة بنت املستكف 
 ... )العاثر يف ذيل اغرتاره(غرتار ، اال)البني سقطه( ط، السق)املورط جهله(

 :"التقسيم المستقصي"الخطابي أيضا ومن  مواضع البرهان *     

وال نصبت لن بعد  وال احنرفت عنن بعد الصاغية، واهلل ما غششتن بعد النصيحة،:"قال ابن زيدون      
  .3"منن مع  مان تكلفت به الثقة عنن التشيع فين وال أزمعت يأسا

                                                 
1
 .33صمرجع سابق،  الرسائل األدبية،بن رمضان صاحل،  
 .033ص ،املرجع السابق 2
 .91الصفدي، املرجع السابق، ص 3



 -مقاربة حجاجية -نثر ابن زيدون

 

 
 

33 

ومع براءغ :"ومل يرض بذلن حىت قال ،(التربؤ من الذنوب اليت يتوهم وقوعها)استقصاء للمعىن فهذا     
حىت يقرر وجوب الرمحة  وهذا كمال االستقصاء لذلن، ،"لن أنا مل أيأس منن حلسن ظب فينمن ذ

ع عن فهو يسعى إىل اإلحياء باإلحاطة باملو و  من كل جوانبه لصرف نظر املستم" ،1"والعاطفة عليه
وهذا العجب هو املطلوب هنا ألنه " وهذا التقسيم والتفصيل هو ما يعجب الناس،. 2"البحث والقص 
 .3"يسهل اإلقنا 

وه  ترجع مجيعها إىل ما ومسه  روالن بارت بالقول  األمثلة متعددة،إال ف ن و  ونقف عند هذه األمثلة،   
 وهو ما ملسناه يف القياسات السابقة، .4"نياشذرة من قياس مضمر يكون سائره  م"املأثور الذي يشكل 

والدفع به  وقيمته بتحرين انفعال املتلق ، إذ حذف معظمها واحتفظ منها بشذرات دالة على احملذوف،
 .اإلقنا  باحلكم الناجم عن القياس

 وغالبا ما تتكرر بني يف رسائل ابن زيدون كلها،العربية وافرا، واحلكم كان نصيب األمثال قد  و     
قد بلي السيل ":منها .رة احلجاجيةاحلكم واألمثال يرقى بدوره إىل الظاه هذه أن توظيف،كما الرسائل
-"ويل للشج  من اخلل "-"وكل الصيد يف جوف الفرا"-"امر خامري أم ع"-"ما يوم حليمة بسر"-"ال َب
 "...هان على األمل  ما القى الدبر"

بدوية وذلن الرتباطها حبياة البادية، وقد اعتاد الناس تقبل تشيعه األمثال من رول " وحنن نعلم ما    
صوتية مضامينها باعتبارها من خالصة  ارب العقالء من األجداد، وه  مدعمة يف الغالب، مبجانسات 

 .5"تقوي الشعور بصحة حمتواها

ا سنو حه ابن زيدون، م لئرسا جل باألدوار نفسها يف واجملازات وتنهض التشبيهات واالستعارات    
 .أكثر مبشيئة اهلل يف املبحث األخري

                                                 
 .995، ص ،املرجع السابق 1
 .94صمرجع سابق،  يف بالغة اخلطاب اإلقناع ،، العمري حممد 2
 .94 ص ،املرجع السابق 3
 .449،صمرجع سابقة القدمية، بار  روالن، البالغ 4
 .26العمري حممد، يف بالغة اخلطاب اإلقناع ، مرجع سابق، ص 5
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اطا  ادأبي باعتبار اخل لتواصلا زاوية من النثرية البن زيدون وصالنصالنظر إىل  فصلحناول يف هذا ال    
، ومتقبلة منجزه بني تواصال يعين أبي نص كل أنو  عام بشكل التواصلي احلقل ضمن يندرج شعرا ونثرا

 إىل املبدع به يتوجه وأخالقيا معرفيا مضمونا ملحيو  مقاصديتضمن  نوعي وسيط عرب التواصل هذا ويتحقق
وأهم عنصرين أساسني لكل حجاج خاطاي حظيا باهتمام  .، وقد يكون هذا الوسيط شعرا أو نثرامتلقيه

 روما مدى حضو   اخلاطا  النثر  البن زيدون قصدية يففأين تتجلى امل. القصد واملقام:شامي بريملان مها
 السياق التواصلي يف ذهنه 

 .نشاط تواصلي يتقصد التأثري اخلطاب األدبي:املطلب األول                         

 ميزة احلجاج جند لذا فاعلة، بيانية آليةيستدعي  اإلنساين التخاطب يف واإلقناع التأثري الشك أن حتقيق    
 ركيزة يعدّ  إذ والكتابية، الشفوية بني املتنوعة وأشكاله املتعّدبة، مبواقفهوالتواصل  التخاطب هذا ميزات من

 املوّجهةوغريها من اخلاطابات  ...، واإلشهاريةوادأببية والسياسية، والفقهية، والفلسفية، القرآنية، النصوص
 .لواجلد والّنقد والنقاش للمقصدية املتضمنة

بأن أ  خاطا  ينجز بالضرورة يف وقناعة إن براسة خصائص اخلاطا  ادأبي جيب أن تناطلق من وعي     
فإىل جانب املقومات اللغوية وادأسلوبية احملضة، ينبغي مراعاة مقومات غري لغوية مثل لذا سياق خاص، 

أهّم وظيفة يبقى لدَّفع إىل الفعل ، فإن اوغايته ن اإلقناع هو جمال احلجاجإذا كاف .واملقصد املتلقي واملقام
ل وتغيريه حجاجّية يف هذا اجملال، حيث تتاطّلب وعيا بآليات من شأهنا حتريك املعنّيني بالكالم صو  الفع

 ابوصفه مفّكر  ( ملتكلم أو الكاتبا)وتتاطلبه مقاصد النّص وطموحات اخلاطيب " مبا ينسجم مع املقام،
 .1"ا، أو جعلها راجحة يف مواجهة حجج أخرى مناوئةلرؤية معّينة يسعى إىل إرساهل حامال  
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خصائص اخلاطا  ومواصفاته، وهي موضوع "أن  التواصلي أو التداويل مثل هذا التصورويرتتب عن      
الدرس البالغي، ليست ماطلقة نظرية، كما أنه ال يتسىن ضباطها مبحض االفرتاض وخالص الفكر، وإمنا هي 

ة بإجناز اخلاطا ، خاصة املتكلم والسامع والغاية اليت جيريان إليها أو ما لافحصيلة تفاعل مجلة املعاطيات احل
باعتباره نشاطا تواصليا يتقصد التأثري، " نظرة البالغة للنص ادأبي كما أن .1"ن ناطلق عليه الوظيفةأميكن 

 ، أكسبها بعدا وما ترتب عن ذلك من عناية باملقاصد واملقام، وغريها من العناصر اليت تكفل جناعة اخلاطا
 .2"تداوليا ومقاميا

ادأبي، باعتبار الظاهرة البالغية ظاهرة لغوية متجسدة يف  اطا لبالغة اخل مقامي إننا أمام بعد تداويل    
خاطا ، ومتحققة فيه، خاضعة لشروط القول والتلقي، بل أمام خاطا  تواصلي ميتاز خبصائص بنائية 

، ذلك أنه يستند إىل مرجعية أو سياق خبارية، السربية واحلكائيةونفعية متيزه عن غريه من اخلاطابات اإل
تؤب  إىل بروز قيمة اليت هذه املالبسات اليت حتيط بالقول ادأبي هي . مشرتك بني املرسل واملرسل إليه

 .لقصدية بالنسبة للذوات املتخاطبةا

من مقاصد وطموحات  مللفوظاته،إن القصدية هي كل ما يدور يف خلد املتكلم باستمرار أثناء إصداره     
كل ما من شأنه أن حيّفز املتكلم على حتريك إهنا  . والدفاع عنها بواساطة احلجج يسعى إىل إرساهلا،ورؤى 

بورا حموريا يف تأويل امللفوظات أو املقصد  يلعب القصدو . التواصلية تصرحيا أو تلميحا العملية التبليغية
من " -أ  القصدية-لذا فهي .قليالد ال يصرح عن مقاصده إال والنصوص، باعتبارها صابرة عن شخص ق

دأن معىن  الل احلجاجي ذ  الاطبيعة اخلاطابية؛السمات ادأساسية اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف االستد
 .3"قول ما، يف سياق تواصلي معني، ال ميكن وصفه بون اإلحالة على بعض قصوب التلفظ

ف اليت ملقاصد يف كل شرب من ملفوظات املتكلم، ويف خمتلف الظرو أن يبحث عن هذه ا لذا جيب    
ال ميكن احلديث عن انسجام اخلاطا ، إال بالتحرر من اخلاطابات ذاهتا، ف ،أسهمت يف صدور امللفوظات
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إنه ملن حتصيل احلاصل أن نقول " :ر هذه اخلاطابات؛ تقول آن روبولوالركون إىل معرفة القصد الذ  أصد
 .1"وتأويل امللفوظات واخلاطابات ة الذهنية، أو مبعىن أبق، القصد، يشكل حمور إنتاجإن مفهوم احلال

 العتمابها وذلك الحقا، اجليد التعبري مث أوال اإلقناع تتيح احلجاج آليات من آلية البالغةوملا كانت     
بوصفها عتابا " إليها ظرن  ، فقد اجلمالية وادأساليب البيانية بالصور احلجاج طريق عن والتأثري االستمالة

لبعد التداويل واملقامي بنائيا وتبليغيا يتقصد أساسا التأثري يف متلقي اخلاطا ، وهو ما يكشف عن ا
  .3"نظرية تداولية للنص"مؤهلة لتكوين أسس  -هنريش بليث كما يقول-إهنا .2"للبالغة

 :مقاصد ابن زيدون يف نثره:املطلب الثاني

 قراءتنامعيارا تداوليا يوجه  -قياسا على الغرض الشعر -اخلاطايلغرض عتمد ان نحاول هنا أنس     
 من ناطالقاا ،"وجناعته اخلاطا  نفعية" مبدأ باستحضار وذلك ،زيدون البن النثرية لنصوصلومقاربتنا النقدية 

 . مبتلقيه النص عالقة إىل وبالنظر ،واالستمالة التأثري تتقصد أهنا تصورنا

إىل متلقيه يتضمن  اخلاطيبهلدف والقصد، ولذلك كان الغرض الذ  يتوجه به يدل الغرض على او      
القصد هو "كما أن   .للغرض متوقف على املقاصد اليت ياطمح إىل تبليغهاه دأن اختيار ؛ بالضرورة قصدا

. الذ  حيسم يف جمال التخاطب، وحيدب طبيعة املتخاطبني الذين يستهدف املتكلم التأثري فيهم باحتجاجه
إىل الناس  -حني حياول إقناع نفسه بقضية ما -ن أن يتسع جمال املخاطبني ابتداء من املتكلم نفسهوميك

 :غري أنه ينبغي التمييز يف القصد بني نوعني. 4"مجيعا حيثما كانوا

يكون غرضا يف  اطا اصد نفعية، أ  أن اخلإىل حتقيق مقيغيب فيه توجه ابن زيدون : فين قصد باخلي -أ 
 . يف إبداعه، بون السعي إىل حتقيق مكاسب من وراء ذلك لناثرموضوعا مجاليا يتفنن االنص  كونويذاته، 

                                                           
1
 A.Reboul, J.Moeschler (1998) ; la pragmatique de discours, Paris, Armand Colin, P 156 
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إىل  ابن زيدونيتحقق حني يتوجه وهو ما يهمنا يف هذه املقاربة التحليلية، و  :نفعي قصد خارجي -  
 .بن زيدون، وهذا هو الغالب ادأعم يف رسائل اإرضائه أو استمالته أو نيل عاطائهمتلق مباشر، بغرض 

 يريد اليت النفسية باالنفعاالت رتبطوت تتسم بنفعية واضحة، شعرية كانت أو نثرية دأغراضا هذهإن      
ال تشتق من بعضها أو من صيغ لغوية، أو " -كما يلحظ ذلك رشيد حيياو -دأهنا ؛ للمتلقي نقلها تكلمامل

 .1"ق وممارسات ولكن من حاالت نفسيةمن أخال

ضوء اله من خالل إلقاء إماطة اللثام عنهو الذ  سنحاول  أو املقصدية خلارجي النفعيإن القصد ا     
جابت به قرحية شاعر  على نثر ابن زيدون، أمال يف اكتشاف معامل جديدة يف هذا النثر ادأندلسي الذ 

 .وناثر ووزير ختتلف مقاصده باختالف خماطبيه

 عاطفيان، واثنان فكر ها من واحد املقصدية، من أساسية طأمنا ثالثة بني القدمية البالغة تميز لقد      
 ورصد بليث هنريش استعرضهاهذه املقصديات كما  .)هتييجي أو انفعايل( عنيف واآلخر معتدل أحدمها
 :2هي النفعي التداويل طابعها

 .أخالقيامكونا و  ،حجاجيامكونا و  تعليميا مكونا وتضم، الفكرية المقصدية-1

، يهتم بإخبار املتلقي بواقع ما بون استدعاء عواطفه، ويتواله اجلانب اإلخبار  عليميالغرض الت-أ     
 .من اخلاطا 

وذلك بواساطة . ، ويتمثل يف جعل موضوع اخلاطا  ممكنا بالرجوع إىل العقلالغرض الحجاجي-ب    
املكونة من آراء اجملتمع  املعتمدة على الوقائع املوضوعية، وعلى اخللفية العامة )غري الصناعية(احلجة املابية 

 .)الصناعية(، ويتحقق هذا الغرض كذلك باحلجة املناطقية وشبه املناطقية )ادأخالق مثال(

                                                           
 .91فريقيا الشرق، البيضاء، ص إادأنواع وادأغراض،  ...حيياو  رشيد، الشعرية العربية 1
 .21/21/22بليث هنريش، البالغة وادأسلوبية، املرجع السابق ، ص ص : ينظر 2
 



 البن زيدون تداولية اخلطاب النثري

 

 
 

56 

يف جمال ادأخالق؛ يتضمن عناصر تعليمية وحجاجية، كما  بتعليم اجملتمع ويتعلق الغرض األخالقي،-ج   
 .قاصد الفكرية إىل املقاصد العاطفيةوتسجل عناصر النصح هنا االنتقال من امل. يتضمن بعوة إىل العقل

 بواساطة املخاطب باقتناع الظفر هو غرضه غائي أحدمها مكونني وتضم ،المعتدلة العاطفية المقصدية-2
 على النص إحالة يف يكمن غائي غري واآلخر النص، خارج فيه اإلقناع هدف يكون ولذلك اإلياطوس،

 خفيفا انفعاال ينتجان -بليث تصور يف– معا والغرضان .اجلمالية املتعة يولد مما ،)للفن الفن( نفسه
 ".إياطوس" اسم حيمل )مثال التعاطف(

 هتييج لتحقيق اجلمهور على تسياطر اليت العنيفة االنفعاالت عن البحث يف وتكمن، التهييج مقصدية-3
 إنه. وقيت طفيعا  هتييج هي بل ،)نفسية حالة( قارا اناطباعا" اإلياطوس" مثل متثل، ال إهنا. وقيت عاطفي

 .ذروهتا للبالغة املقصدية السيكولوجية تبلغ وفيه" الباطوس"

 بساطتها برجة بلغت ومهما استثناء وبدون التبليغية هأفعال مجيع جند أنوإذا ما نظرنا إىل نثر ابن زيدون     
 على احلمل أو ريالتأث أو التأويل أو اإلقناع نسميها معينةأو مقصدية  غاية حتقيق إىل تسعى تعقيدها، أو

 بسام وابن حيان ابن فبشهابة الرسالة اهلزلية اليت أرسلها البن عبدوس خري مثال، ولنا يف…بفعل القيام
 واهلجاء  به والتهكم عبدوس البن وسب غرائب من تضمنته مبا الرسالةهذه  أن املؤرخني من وغريمها

 رسالته من زيدون ابن مراب هو وهذا ة،لوالب التعرض عن عبدوس ابن وأمسك مبلغ، كل منه بلغت...له
كما قلت  وذلك والفعل، السلوك تغيري إىل وبفعه خصمه إفحاموغايته ومنتهاه،  وقصده ادأول وادأخري

  .جواحلجا  اإلقناع جوهر وه سابقا

حيث  يث،لخمتلف املقصديات اليت استعرضها هنريش بهذا النثر الغالب ادأعم من ال نعدم يف  كما   
ع معينة بعيدا عن استدرار ائقا التعليمي بإخباره املتلقي عن و مبكوناهت فكريةالء املقصدية التبدو جب

، وبناء نسق الصناعيةالعواطف، واحلجاجي باحتجاجه ملواقفه وسلوكاته بواساطة الرباهني الصناعية وغري 
ادأخالقي الغرض  وكذا .تكون قابرة على التأثري يف أفكار ومعتقدات وسلوكات اآلخرلاستداليل خلاطاباته 

املقصدية العاطفية اليت سعى ابن زيدون من  وكذلك .والذ  الشك أنه خيتفي وراء اإلخبار واالحتجاج
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صفاته ومظهره العاطفي أ  بواساطة من خالل وإحداث انفعال خفيف فيهم، خالهلا إىل إقناع املتلقني 
  .عواطف املتلقني وانفعاالهتمأعنف لبتحريك  اإلياطوس، ومقصدية التهييج العاطفي الوقيت بواساطة الباطوس

 نفسه عن الدفاع موقع يف بائما جنده دأننا ،"قضائية" زيدون ابن رسائل أن أيضا نقول أن انميكنو     
 الباطوس تظهر اليتهي  النصوص وهذا النوع من. خاصة يف رسائله السياسية بعاءاتاال و احلجج بواساطة

 أحيانا تؤبيها كما ابن زيدون رسائل هناية ،الغالب يف ،هاالوظيفة تؤبي هذهو  ،أو االنفعال العنيف للمتلقي
 .بدايتها

قدير يف رسالته تراوحت مقاصد ابن زيدون يف رسائله بني مقاصد اجلد والرصانة واإلجالل والتو هذا     
اجلدية وخمتلف رسائله لرجال السلاطة والسياسة، ومقاصد اهلزل واالكتئا  واإلذالل والتحقري يف رسالته 

 .اهلزلية إىل ابن عبدوس

  أيضا ابن زيدونو  ،1الفعل على وقدرة سلاطة من للنص ما بركونكانوا  القدم منذ العر ن ال شك أ    
 على القدرة هذه" واحلال والسلوك واالعتقاب، رأ ال يعدل نهوأ ،النصبسلاطة  نيعميق إميانكان على وعي و 

 دأن، 2"يقاوم ال طاغيا سلاطانا القول متنح خالقة، خاطابية قوة اللغة يف كان إذا إال ممكنة تكون ال الفعل
لغايات ، واههي التأثري يف املتلقي تأثريا تتحقق معه مقاصد اطا باخلابن زيدون الغاية القصوى اليت ينياطها 

 .اليت رمسها خلاطابه

وظيفته جناعته ومنفعته نظر إىل اخلاطا  من زاوية جيعلنا نرتكيز على املقاصد لتحقيق اإلقناع الإن    
 تابعة زينة أو حلية إىل يتحول اللغو  الشكل جيعل مما"، البالغية، باعتبار النص فعال يتقصد التأثري

 وما ثانيا، اإلقتناع مث أوال االستيعا  أ  املتلقي، من املتكلم يريده ما سوى الوظيفة هذه وليست للوظيفة،

                                                           
 : بن ثابت ل حسانو قته التأثريية و وكمثال على إبراك العر  لسلاطة النص وق 1

مه اا                                 .ويبلغ ماا الا يبلغ السَّْيف مذوب  ***** لساين وسيفي صارمان ِكالا
 .سيفه من حدة أقوى لسانه وأن صارم، وكالمها وسيف ا لسان ا له أن إىل هذا البت يف حسان يشري وهكذا

 .219الغرايف مصاطفى، ادأبعاب التداولية لبالغة حازم، مرجع سابق،ص  2
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، 1"املقاصد بلوغ على تساعد ما بقدر إال هبا االهتمام يتم ال اللغوية الوسائل إن .حاالت من عنهما ينجم
  .وهذا ما سنوضحه بعون اهلل يف املباحث ادأخرية

والتقنيات  بالوسائل كليا  علمااإلقناع خاصة  عامة وبالغة البالغة اعتبار إىل التصور هذا ويفضي    
وحتقيق اإلفابة ، على الفعل وقدرته النص سلاطةو  ومنفعته، اخلاطا  جناعة تتحقق بفضلها اليت وادأساليب

 هو الذ  الكالم، أن علما" خلدون ابن يقول ناجحا، يعد ناجعا اخلاطا  يكونفبقدر ما  ،والنجاعة
 ،املعىن إفابة على قدرته مبدى رهينة اخلاطا  قيمةف إذن .2"املعىن إفابة وروحه سره إمنا واخلاطا ، العبارة

 .وإقناعه وحتريك مشاعره وانفعاالته املتلقي يف التأثريب ، وذلكاملباشر النفع وحصول، املقاصد على والداللة
 .متلقيه على سلاطة من ميارسه أن للكالم ميكن ملا خاصة عناية يولونجيعل ابن زيدون وغريه من ادأبباء  ما

 نظم من متكن اليت املثلى الاطريقة عن" نتساءلو  وتداوليا، ذرائعيا اللغة يف رجاز لنا أن نفك متومن     
 وكانت رغبته، وفق ويسري املتكلم، لتوجيهات يستجيب وجتعله املتلقي، يف التأثري يكفل حنو على الدالئل
 .3"النظم هذا قواعد قدم الذ  العلم هي البالغة

وال يسعنا يف هناية املاطاف إال أن نقر بأن أفضل إجراء لتحليل أ  خاطا  كان، هو ادأخذ بعني     
االعتبار أن اخلاطا ، مهما كان مصدره أو طبيعته أو برجة تعقيده، ال ميكن أن خيرج عن املاهية اليت من 

دب بدوره الغاية اليت أجلها صدر وهي القصد، والنسق الذ  يبىن عليه خيضع هو أيضا هلذا القصد الذ  حي
 .صدر اخلاطا  امن أجله

                                                           
 .219ص  سابق،الرجع امل ،الغرايف 1
 .142 ، ص6891، 1ر القلم، بريوت، ط با ابن خلدون، املقدمة، 2
 .219املرجع السابق، ص الغرايف،  3
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 باملقام، املقال ربط ضرورة فكرة بروز إىل حتميا يفضي الوظيفة،التواصل و  زاوية من اخلاطا  إىل النظرإن 
 لتصوريف اباملقام  لعنايةامن هنا تأيت  .املقاصد وادأهداف املتوخاة حتقيق أجل من احلال، ملقتضى ومالءمته
 العملية واإلجراءات القيم من نسقا بوصفه" اخلاطاي التبليغ" سياق يف يدخل" باعتباره ،اجلديد البالغي

 .1"للمتلقي واالعتقابية السلوكية ادأنساق يف تغيري إحداث إىل الرامية

 ومن واملستمع املتكلم من ويرتكب" اخلاطا ، فيها يتنج اليت العامة الظروف مجلة هو أو السياق املقامو     
بريملان تصورين أساسني ويقدم  .2"املختلفة التفاعلية عالقاهتما ومن والتقديرية، واإلرابية املعرفية امأنساقه
لكل حمتويات العملية اإلبداعية، ولكل املشاركني  اإلطار احملدب للخاطا  واملستوعب هفهو تارة يعترب  :للمقام

ربه تلك املقدمات ذات النظام العام اليت تساعد املبدعني يف بناء احلجج وترتيب وتارة أخرى يعت. فيها
 .3"القيم

فيه  ياطالب جناعته، وتقدير النص فهم على ال حمالة يساعدمقياس بالغي  التواصلي املقامأن كما     
 وما ،(اخلارجي احلال مقتضى) النص إجناز إطارها يف يتم اليت واالجتماعية املابية الظروف مبراعاة"ادأبيب 

 ،4"والسلاطان اجلاه من وحظها االجتماعية منزلتها حسب الناس من طبقة كل خماطبة من ذلك عن يرتتب
 الذ  الوصف إىل الناس من صنف صنف مدح يف يقصد أن جيب: "يقولوهذا ما يؤكده القرطاجين إذ 

                                                           
 .226 ص، مرجع سابق، ادأبعاب التداولية لبالغة حازم، صاطفىالغرايف م 1
 .18 ، ص6886، ما  4، عدب 2رة، السنة ، جملة املناظة بني حسا  املناطق ونظرية احلجاجاالستعار ، الرمحن طهعبد  2
، 2222مارس، / ، يناير2احلجاج عند بريملان وتاطوره يف البالغة املعاصرة، عامل الفكر، ع مدأمني حممد سامل، مفهو ولد حممد ا: ينظر 3

 .91ص 
 .226املرجع السابق، ص ، الغرايف 4
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، 1"عنها تفرع وما الفضائل تلك من هل يصلح ما تقريظه يراب ممن واحد واحد مدح يف يعتمد وأن به، يليق
  .أيضا على اخلاطابةه يسر  والكالم هنا عن الشعر وال شك أن

 2الوزارتني ياق، كيف ال وهو الشاعر الناثر ذولسالقصوى لمهية ادأانتبه إىل والشك أن ابن زيدون     
ة وحظهم من اجلاه خياطب الناس على قدر منزلتهم ومكانتهم االجتماعي ،)ادأب  واملنصب الوزار (

 ،املتخيلة ادأقاويل لواستعم ،نصب عينيه اخلارجية ادأحوال مقتضيات مراعاةجعل حيث  والسلاطان،
كما يقول -يرى حني وذلكوحاول جعل غري احملتمل حمتمال، وغري ادأكيد أكيدا،  الوصف، يف واملبالغة

 احلال على قوله فيبين وقعت، اليت ادأحوال من أهز يتخيلها اليت املقدرة ادأحوال" أن -القرطاجين يف الشاعر
 .3"بالقلب وعلوقا النفس من موقعا أشد الكالم ليكون الواقعة، بون املمكنة املخيلة

 البالغية املقاييسيف احرتام  خري مثال رسالته اهلزلية ورسالته اجلدية وبقية رسائله السياسيةلنا يف و     
 اليت اجلد طريقة مييز فنجده واهلزل، اجلد حيث من كالمه إليه وجهي الذ  الغرض مراعاةو  ،تعارف عليهاامل

 اليت اهلزل وطريقة ،4"إىل ذلك واهلمة اهلوى بنزاع وعقل مروءة عن" -كما يقول حازم– فيه ادأقاويل تصدر
 .5"ذلك إىل واهلوى اهلمة بنزاع وسخف جمون عن فيه ادأقاويل تصدر"

من حيث صياغته  يرتقي إىل فلك الشعر والشاعريةيف نثره الذ   التمييز وقد أبرك ابن زيدون هذا    
فبني الرسالتني اجلدية واهلزلية ، "النظم اخلاطري أشبه منها باملنثور"أهنا برسائله ابن بسام وصف  وموسيقاه، إذ

 أن اجلدية الاطريقة معاين يف جيب"، لذا أبرك مسبقا خبربته ادأببية أنه واملتلقي تباين كلي يف السياق واملقام
                                                           

 .622القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، مرجع سابق، ص  1
يف مقدمته وقد ذكر ابن خلدون  . سلاطة احلكم جبانب إتقانه للكتابةاطلق على من توىل وزارة أو عمال تنفيذيا كبريا يفتذو الوزارتني  2

 السفري زيدون ابن» كتابه يف احلجي علي عبدالرمحن الدكتور ويذكر ."يعاطى اللقب ملن يتوىل خاطيت السيف والقلم": فقالذلك لتفسريا 
 ذو) لقب ضفاءوإ الصفتني الستكمال السفارة لمث الكتابة يف االستعمال جبانب سياسية مهمة تكفي ال: "61 الصفحة يف «الوسيط
 ".الكتابة ىلإ مضافة الوزارة تويل أ  وزير، بواجبات القيام بل( الوزارتني

 .92القرطاجين، املرجع السابق، ص  3
 .722املرجع السابق، ص  4
 .722املرجع السابق، ص  5



 البن زيدون تداولية اخلطاب النثري

 

 
 

67 

 عباراته فتكون ،1"املتكلم مروءة عن يسقط وال ذكره، يشني ال ما ذكر إىل طاحمة فيها النفس تكون
ا وسعيهتنبع قيمتها من ارتباطها بقصد  ،والرصانة املتانة يتحرى فيها ألفاظا فيستعمل الغرض مع منسجمة
 وسائر رسائله إىل رجال السياسة،وهذا حال رسالته اجلدية يف استعاطاف ادأمري ابن جهور  إىل غاية،

والتهكم واإلذالل، وهذا حال  السفاسف ذكر عن ادأبيب يرتفع ال حيث اهلزل طريقةيف  ذلك عكسو 
وتفكريه كما قلنا قائم على منفعة اخلاطا    يف الك .رسالته اهلزلية للنيل من ابن عبدوس والتوقيع به

 .متلقيه الفعل الذ  حيققه القول يفاالهتمام بوجناعته، و 

عناية  ،بربة بتأليف النظامو الكالم  بتصاريفوهو ذو معرفة  باملقامابن زيدون  اهتمام ترتب عن وقد     
 كمال من وينال مرابه، له يتأتى، و واملقال املقام بني املالءمة من يتمكن حىت ،ألفاظه وأساليبه اختيارب

 موظفة املعاين تكون أن ومنفعته، اخلاطا  اعةجن على املؤسسوهذا هو املاطلو  يف التصور  .بغيته املعىن
 املقام يعتمد ابن زيدون إن للقول يسلمنا مما بنصه، ادأبيب ينياطها اليت املهمة مع يتساوق ناجحا توظيفا

على "وهذا هو املاطلو ، وفق بريملان، تركيز املتكلم  .أسلوبيا مقياسا أو فنيا مظهرا منه أكثر إقناع، أباة
يف ما يتعلق بعالقة املخاطبني مع املقام واملوضوع معا، ويكون أكثر تأثريا كلما استثمر  معايري ادأولوية

 .2"حقائق فعلية وأحداثا معينة ال يشك املخاطبون يف ثبوتيتها املرجعية

مفهومني رئيسني  وخمتلف العناصر املكونة لعملية التواصل ادأبي، هكذا ولد االهتمام بالسياق واملقام    
املالءمة بني صياغة النص وموضوعه ومتلقيه، والوظيفة اليت يتقصد . املالءمة واالختيار: نا مها نظر يف

يف املالءمة بني املقام  حتقيقها، واختيار العبارات وادألفاظ املنسجمة واملتناسبة مع املقام، حىت ينجح ادأبيب
 .واملقال، ومراعاة الكالم ملقتضى احلال على حد تعبري البالغيني

   

                                                           
1
 .728املرجع السابق، ص  
 .97 ص مرجع سابق،جاج عند بريملان وتاطوره يف البالغة املعاصرة، احل مولد حممد ادأمني حممد سامل، مفهو 2
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مصنف يف "مؤلفهما ابعه بريملان وتيتيكا يف األرسطي الذي تالبالغة يف نطاق اإلرث إن     
آلية من مبعىن أهنا . 1"دراسة فن اإلقناع ودراسة الوسائل الناجعة للتعبري"، هي "البالغة اجلديدة:احلجاج

عن طريق احلجاج مالة والتأثري االستوذلك العتمادها  ،ذات فعالية قولية وظيفية وأدائية آليات احلجاج،
تضغط على حساسية املتلقي وتدفعه إىل االقتناع بغرض املتكلم،  اليت ،ورة البيانية واألساليب اجلماليةبالص

، املزاوجة بني العاطفة واملنطق(أي إقناع املتلقي عن طريق إشباع فكره ومشاعره معـًا  ومن مث االستجابة له،
ما جيعل الوجوه البالغية تتحول من  . يتقبـل  القضيـ ة أو الفعل موووع اطخطا حَّت  )وبني التخييل واإلقناع

عملية أسلوبية تنشط "وهذا ما تؤكده الباحثة روس اليت تعترب الصور البالغية  وسائل إمتاع إىل عناصر إقناع،
 .3"الصور والوجوه البيانية تعلل تداوليا"هذه . 2"اطخطا ، وهلا وظيفة إقناعية

غري معنية بشكل اطخطا  من أجل الزخرف أو القيمة اجلمالية، البالغة اجلديدة، على ما يبدو،  هذه    
أي جلب أشياء إىل ذهن (، "احلضور"بل من جهة كون ذلك وسيلة لإلقناع، وخاصة وسيلة لإلبداع أي 

 .4"لوذلك عرب تقنيات التمث )السامع ليست حاورة يف ذلك احلني

ميكننا القول إن البالغة تزاوج بني البعد االستداليل والبعد االمتاعي، أي املزاوجة وعلى هذا األساس "   
يقول حبيب أعرا  مؤكدا هذا . 5"بني البيان الذي يكفل اإلقناع، والبديع الذي يضمن اإلمتاع

هذا احلجاج  احلجاج يبين ويسوغ الرأي الصائب والصادق، أما األسلو  البالغي فهو يعرض:"الكالم
 .6"ووعه يف صور وتقنيات تقتضيها مجالية اإليصال والتلقيومو 

                                                 
 .11ص ، التداولية واحلجاج، مرجع سابق، صابر احلباشة 1
 .113، ص 1331، 03أعرا  حبيب، احلجاج واالستدالل احلجاجي، عامل الفكر، اجمللد  2
 .11صابر احلباشة، التداولية واحلجاج، مرجع سابق، ص  3
 .11املرجع السابق، ص  4
 .191الغرايف مصطفى، األبعاد التداولية لبالغة حازم، مرجع سابق، ص  5
 .113أعرا  حبيب، املرجع السابق، ص  6
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سة لسانية وأسلوبية، على بس بألبتجسدة يف خطا  ومتحققة فيه، لذا فهو يتلإن احلجاج ظاهرة م    
أية حماولة لرصد الصور األسلوبية والبنائية يف القول البليغ ستجد نفسها أمام ظواهر بالغية "أساس أن 

استحضار علينا   والنجاعة مكانة هامة، اما يفرض، حتتل فيها القصدية والتأثري(وحجاجية أسلوبية وبنائية)
، مبعىن أننا سنكون مبدئيا بصدد أفعال  1"مقاصد املتكلم والسياق التداويل الذي يتم فيه التخاطب األديب

مقاصد هذا  كالمية هلا مرجعية مقالية ومقامية مشرتكة بني طريف التخاطب، لذا البد من استحضار
 .التخاطب وأفعال اللغة، ببعديها املقايل واملقامي والتداويل

 اتيجية ومن العمل التواصلي، وهيوظيفة اسرت نجز بنيات بالغية، ت ةعبار ، شكال وحمتوىالنص، و      
 البنياتهذه . طا واألخالقي الذي حيمله اطخاستمالة املتلقي أوال مث إقناعه بعد ذلك باملضمون املعريف 

ة وظيفية أساسا، تستهدف جناعة النص يف املقام التواصلي، ذات طبيع"، كما يقول فان ديك، البالغية
وبعبارة أخرى فإن املستعمل إمنا يلجأ إىل بعض البنيات البالغية ألغراض اسرتاتيجية، أي لكي يوفر شروط 

 .2"(أو فعال/معرفة)ء أثرا د االقتضاالقبول لكالمه عند املخاطب، ولكي يراه تبعا لذلك وقد أحدث عن

كل ف ،3"وإقناعه وإخضاعه لسلطة اطخطا  االعتماد على عدة بالغية ملمارسة التأثري يف املتلقيإن "  
دام يتملك وظيفة تأثريية،  بالغة مابشكل ما متضمن بالضرورة لقدر من البالغة، أو هو  خطا /نص

رجعه التأثري، وعندما نفكر حسب املفاهيم البالغية وهبذا االعتبار فالبالغة متثل منهجا للفهم النصي م"
 .4"ارئ، وجنعله تابعا ملقصدية األثرالق/إىل النص من زاوية نظر املستمع ، مبدئيا،فإننا ننظر

 النصوإنتاج بناء مبراحل  -جراءات اليت حتقق اإلقناعلإل ايف سياق دراسته– لقد انشغلت البالغة  
هبا منذ كان فكرة يف ذهن منجزه، إىل أن حتقق يف الواقع يف موقف تواصلي  ، أي الطريقة اليت حتققاطخطايب

 .وهي مجلة من الشروط اليت تتطلبها مقتضيات املقام التواصلي والرغبة يف حتقيق مقاصد اطخطا ما، 

                                                 
 .111الغرايف مصطفى، األبعاد التداولية لبالغة حازم، مرجع سابق، ص  1
، 1332، 1د ،إفريقيا الشرق، ط ، ترمجة حممد العمري، ومن نظرية األبنياته ووظائفه، مدخل أويل إىل علم النص: ديك فان، النص 2

 .12ص 
 .19ص االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله، مرجع سابق، ، رووان الرقيب 3
 .12بليث هنريش، البالغة واألسلوبية، مرجع سابق، ص  4



 جناعة األسلوب يف اخلطاب النثري البن زيدون  

 

 
 

- 57 - 

نركز على الثالثة  -1كما اقرتحتها البالغة القدمية واستخلصها روالن بارت-هذه اطخطوات اطخمس    
 : منها اليت مهم اطخطا  الكتايب، هياألوىل

 .وإعدادها رافكالعثور على األ:اإلجياد-1  

  .ترتيبها يف بناء ترتيب األفكار وتوزيعها على مدار اطخطبة، أي:الرتتيب-1  

 .وه األسلوبية اليت تكسو األفكارالوجالصياغة اللفظية البليغة، أي احملسنات البالغية و :عبارةال-0  

ذه العناصر اليت تكون بنية النص العامة، هي عبارة عن وسائل منهجية وإجرائية، توظف من ومجيع ه"   
من زاوية املتلقي الذي ينظر إليها  تحليل البالغي للنصوصال اما يعين أن، 2"قناع اطخطايبأجل حتقيق اإل

 .حسب تعبري هنريش بليث عله تابعا ملقصدية األثرجت

احلجج املناسبة للمقام، وترتيبها يف الذهن مبا جيعل تلك احلجج مرتابطة،  فبعد االهتداء إىل"وهكذا      
والبحث عن طريق اإلخراج والقول يف العملية التخاطبية، إذا يتم فيه االعتماد  يأيت التجسيد املادي لألفكار

إىل الصياغة اللغوية ، والعبارات اليت تتكفل بنقل األفكار 3"على االنتقاء واالختيار لأللفاظ الدالة واملناسبة
 ".الزي اللفظي"أو ما يسميه بعض البالغيني صياغة مجيلة، 

بناء ولغة وصورا،  تستوجب :لكن هذه الصياغة اللفظية البليغة اليت توجد يف مجيع مستويات النص   
 أي ،"افراعتماد ما يالئم واجتنا  ما ين"على مبدإ عام وهو  -قانونا بالغياباعتباره – التناسب، الذي يقوم

ة التناسب بني تأكيد على ورورة مراعاالاما يعين أن   ،4"ورورة مراعاة مالءمة النفس وحتاشي منافرمها
 يقول .ل التأثري املطلو لضمان حصو ، النفسي جوهو  نابع من مراعاة أحوال املتلقيعناصر النص 

                                                 
 .00هنريش بليث، البالغة واألسلوبية، مرجع سابق، ص : ينظر 1
 .179بالغة حازم، مرجع سابق، ص الغرايف مصطفى، األبعاد التداولية ل 2
 .70، ص1311ديسمرب -، أكتوبر23الرقيب رووان، االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله، جملة علم الفكر، اجمللد  3
 .179الغرايف مصطفى، املرجع السابق، ص  4
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تناسب، كان ذلك أدعى وكلما وردت أنواع الشيء مرتتبة على نظام متشاكل، وتأليف م":القرطاجين
 .1"ووقع منها املوقع الذي ترتاح له ،نفس وإيالعها باالستماع من الشيءلتعجيب ال

صياغة لغوية هو  بعد إجياد األفكار و األدلة، لعل أبرز ما حيتاجه اطخطيب أو الكاتب عموما،إذن      
في أن تكون األدلة مقنعة ما مل فال يك" هنا يأيت األسلو  ليتكفل بذلك،و  األدلة،جيدة لتلك األفكار و 

جند أرسطو يضعه يف املرتبة  ذال، 2"تقدم بأسلو  مقنع حيوز جمموعة من العناصر التعبريية و الفنية واجلمالية
التعبري و وسائل "األسلو  لديه هو و  .الثانية بعد الرباهني و احلجج اما يربز أمهيته و قوته احلجاجية

اما ال  إما بالتعبري املباشرو إما باحملاكاة ، ل معانيه باإلقناع وسلب املشاعرق الصلة يف كهو وثيو  الصياغة،
 .3"حماكاة فيه

فهم يف حاجة  يتأثرون مبشاعرهم أكثر اما يتأثرون بعقوهلم،"وترجع أمهية األسلو  إىل كون عامة الناس    
بل  ن يقول،أء ما ينبغي فال يكفي إذن أن يعرف املر  احلجة، إىل وسائل األسلو  أكثر من حاجتهم إىل

 .ومن مت كانت احلاجة إليه ملحة لبلوغ اهلدف املنشود و حتقيق املبتغى .4"جيب أن يقوله كما ينبغي

كما ،  5"النثر إال يف بعض اجلوانبلعربية اليت مل متيز بني الشعر و وقد احتل األسلو  الصدارة يف البالغة ا   
مث إن خوض اطخطابة   هيمنة الشعر باعتباره ديوان العر  و علمهم،يرجع بروز أمهيته يف اطخطابة العربية إىل

يضاف إىل ذلك أن  غريها من املوووعات الوجدانيةيف املوووعات الشعرية كالتعزية والشكر والوصف و 
 .6"اطخطابة العربية نشأت يف حميط شعري

اإلثارة اليت حتقق التخييل و و ، ناعل اإلقمبزجه بني األدلة اليت تكف كما قلنا  ويتميز األسلو  اطخطايب    
 فيقرر احلقائق باجتاهه إىل فكر املتلقي، بني الفكر والعاطفة، اإلمتاع،لة، فهو إذن يزاوج بني اإلقناع و االستما

 .يثري العواطف باجتاهه إىل وجدانه و عواطفهو 
                                                 

 .122ج البلغاء، مرجع سابق، ص ا همن القرطاجين، 1
 .102ص م،1998أبريل ،8عدد السنة األوىل، نقد،فكر و  إىل بالغة احملسنات،من بالغة احلجاج ، الويل حممد 2
 .110ص م،1987 دار العودة بريوت، النقد األديب احلديث،، هالل غنيمي 3
 .112صمرجع سابق،  اطخطابة،، أرسطو 4
 .87صمرجع سابق،  يف بالغة اطخطا  اإلقناعي،، العمري حممد: ينظر5
  .89 ص ،العمري، املرجع السابق6 
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عة ىل إوفاء أسلوبه حلة بديإفهامه بل تتجاوز ذلك إغة املرء ليست يف إبالغ املعىن و بال"وعموما فإن       
لذا جند الكاتب يتأنق و يتألق يف  .1"حججه من غري تكلف أو تصنع أو مبالغةعلى معانيه وأفكاره و 

ما استصعب عليه أثناء  ةلقي ال يربح مكانه ما مل يفك شفر أسلوبه كما جنده حيلل و يعلل، اما جيعل املت
 .القراءة

عن جناعة اطخطا  األديب وعن فائدته العملية "داويل يلتمس البحث إن التحليل أو املنهج احلجاجي الت   
موووع -، ووفق هذا التصور حناول أن نلتقط العناصر احلجاجية والتداولية يف نثر ابن زيدون2"والرباغماتية

 متني حاول فهي تتمتع بأسلو  خطايب، 3"جبودة أسلوهبا النادر املثال" اليت متتاز وخاصة رسائله -الدراسة
األلفاظ، ( فما هي أبرز األساليب احلجاجية .تقوية بنائه احلجاجيقناعي و توظيفه لتحقيق قصده اإل

 هذا البناء؟يف خدمت هذا القصد و وك  يف هذه الرسالة؟ )الرتاكيب، الصور

 :السجع*

وتفسري  فلك الشعر والشاعرية،شك أن نثر ابن زيدون، كما نبهنا إىل ذلك ابن بسام، يرتقي إىل  ال    
، كما يقول 4"يف النثر كالقوايف يف الشعراألسجاع "قوامها السجع، و بديعيةتلبس ألبسة يذلك أنه 
 .السكاكي

باعتبارمها ذرويت إبداعه النثري، وامثليت وجهي "يظهر جليا يف رسالتيه اهلزلية واجلدية،  ذلكوإن كان     
، رمبا لقوة الدافع فإن إبداعه كان أكثر تألقا يف الرسالة اهلزلية، واجلادل اهلاز حياته العاطفي والسياسي، 

باالنفعال القوي الصريح، املعرب عن سخط "تصف ألهنا كانت وليدة مناخ نفسي ي، 5"وحساسية املناسبة
                                                 

 .121قادا عبد العايل، بالغة اإلقناع، مرجع سابق، ص : ينظر 1
 .11ص  ،، مرجع سابقصابر احلباشة، التداولية واحلجاج 2
 .97صمرجع سابق،  بالغة العر  يف األندلس،، ويف حممد 3
، 1987، 1 ط ،1980، 1ط  ت،أبو يعقو  السكاكي، مفتاح العلوم، وبط وتعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريو : ينظر 4

 .201ص 
 . 122ولد آد  أدي، الرسالة اهلزلية قراء يف الوجه اآلخر البن زيدون، مرجع سابق، ص  5
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الفعال والقوي وقد كان هلذه احلالة النفسية املتوثرة اليت أفرزت هذه الرسالة أثرها , 1"الشاعر وأمله من منافسه
ما جعل هذه ، 2"يف توتر أسلوهبا، يف شكل فقرات قصار مسجوعة متالحقة، تبعا الهتزاز هذه العاطفة

  .يطغى عليها طابع السجع -يةعكس أختها اجلد -الرسالة

أنه يؤثر يف " -(الصبغ البديعي)الدكتور أمحد موسى يف كتابه  اذكرهكما – هذا النوع البديعي مزاياو     
وس تأثري السحر، ويلعب باألفهام لعب الريح باهلشيم، ملا حيدثه من النعمة املؤثرة، واملوسيقى القوية النف

 ،لل، أو خيالطها فتوراليت تطر  هلا األذن، ومهش هلا النفس، فتقبل على السماع من غري أن يداخلها م  
ات التأثري ال شك أن كل هذه و  ،3"فيتمكن املعىن يف األذهان، وينطبع يف األفكار، ويعز لدى العقول

يف  وحجاجية معقدة، ألنه ميلك طاقة تأثريية بديعية جتعل من السجع ظاهرةالنفسية والذهنية والعاطفية 
تتيح للمبدع التحكم يف األداء، من أجل استمالة املتلقي مبا حيدثه من أجراس متناغمة، املتلقي، و  املبدع 

 .وسلوكه تعديل موقفهإىل عه دفو 

ابن زيدون يف رسالته  إال أن ،يكون له معىن واوح دون أنريًا من الكتا  يتكلفون السجع غم أن كثر و     
وجعل تواصله واختالف قوافيه ، وقف التحدي من اطخصم الذي يسخر بهأحسن تطويعه وفًقا مل اهلزلية

على امتداد العمل األديب أنه  اكم  .يف شد انتباه القارئ حّت النهايةوالتنقل يف طول اجُلمل عنصرًا فاعاًل 
يأخذ منحاه حمدثًا إيقاًعا حمبًبا إىل النفس على بعض ما فيه من التكلف ليجعل القارئ منتظرًا كل عملية 

 .يتم فيها إقران اطخصم ابن عبدوس بشخصية أخرى 

رس ل إليه نه يأيت أحيانًا بتكلف واصطناع بغرض استفزاز املإإذ ، دور مجايل كبري ذا السجعقد كان هلو     
يت تضفي على وإشعاره بأنه أقل  من أن يوجه إليه رسالة رصينة تتسم بأسلو  يلتزم فيه املرِسل بالقواعد ال

 .العمل مهابة وجالاًل، وهذه هي طبيعة الرسالة الساخرة

                                                 
 .193مرجع سابق، ص  يف األد  األندلسي، الركايب جودت،: ينظر 1
 . 120سابق، ص الرجع املولد آد  أدي،  2
 .1311ية، دراسات بالغية، جامعة املدينة العامل: نقال من 3
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ك ذل، دمية كاليت كان يكتب هبا من قبلهولعله بذلك أيًضا يرمي إىل إفهامه أنه ال تصح معه إال لغة ق   
ألن رسالته اجلدية على ما كان فيها من سخرية امزوجة بالعتا  اتسمت بالبعد عن السجع وكانت متتلئ 

 .ووقارًا واعتناء بأسلو  الكتابة جالالً 

بعيدا عن أي ركاكة أو تكلف أو  وعموما فإن ابن زيدون وظف السجع كوسيلة من وسائل التعبري الفين   
وتقصري الفواصل  سبه حيوية بتغيري القوايف وتنويعها،اما أك طلبه،حلجاج او  ،، ألن املعىن استدعاهاصطناع

إنك ال جتد سجعا حسنا حّت يكون املعىن هو الذي :"يقول اجلرجاين. وهذا هو سر احلسن فيهوتطويلها، 
 .1"طلبه واستدعاه، وساق حنوه، وحّت جتده ال يبغي به بدال، وال جيد عنه حوال

 :الجناس*

اعتماد اجلناس يف  جتنيس أجراسه، ومتوج موسيقاه الداخلية،عزز سجعه و ، و يقاع الرسالة اهلزلية إأغىنواما    
وذلك حتديا للخصم ابن عبدوس، وتربجا بالقدرة اللغوية واإلبداعية، السجع أو ما يسمى بالسجع اجملانس، 

مساملتك، ك، كنزت، ركزت، غاشيتك، ماشيتك، طاعتك، مجاعت:من قبيلخالقا بذلك جناسات ناقصة 
 ...منادمتك

دعمت وظيفة اإليقاع  جناساتكل هذه ". فالنار وال العار، واملنية وال الدنية:"وكذلك قول ابن زيدون    
 . 2"يكاد يكون حجة على صدقهذلك أن توقيع الكالم وتوازنه "، واحلجاجية اإلقناعية

حيث يوهم جتانس األلفاظ جتانس "، يف صلب احلجاج يتجلى يف دخوله اداخلي دوراويلعب اجلناس     
 .3"املعاين

من شأنه أن يدفع امللل عن املتلقي، وهو أنشط للسمع، وأقر  للنفس اليت مهتز "كما أن تنويع القوايف     
هكذا جاءت رسائل . ، يف خطوة أوىل حنو االستمالة والتأثري4"للتنوع والثراء املوسيقي فتنفعل لذلك وتطر 

                                                 
 .7، ص 1927، 2اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، تعليق حممد رشيد روا، الطبعة  1
 .122قادا عبد العايل، بالغة اإلقناع، مرجع سابق، ص  2
 .10م، صـ  1332العمري حممد، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، املغر ،  3
 .122رجع السابق، ص املقادا عبد العايل،  4
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احية اإليقاع واملوسيقى، اما أكسبها حيوية وتنوعا جيددان نشاط املتلقي ويشدانه ابن زيدون غنية من ن
 .ويستميالنه

 : لمقابلة والطباقا*

ال يرتك املوازنة، فجمله "إىل أن ابن زيدون مع عدم تقيده بالسجع، إال أنه يشري جودت الركايب      
ل فيها كل من الطباقات واملقابالت اليت تلعب ، هذه املوازنة يدخ1"متشاهبة يف النغمة متناسقة يف الطول

 .واجلناس، مادام الكل وسيلة فنية مجالية، ليست غاية يف حد ذامها السجعنفس الدور الذي يلعبه 

تظهر بوجه خاص يف الرسائل اليت يكون "اليت ما يهمنا هنا هو الوظيفة احلجاجية للمقابلة والطباق،لكن    
اصرة ردود فعل املخاطب ففي هذا النوع من املقابالت يلم املرتاسل مبختلف وحم مقصدها سد سبل احملاورة،

فيدرجها يف املقابلة ويفرض على املخاطب اختيار رأي من اآلراء الواردة  ،الردوداملفرتوات وإمكانات 
فأين  اوال أخلو من أن أكون  بريئً ":يف الرسالة اجلدية سعى إليه ابن زيدون من خالل قولهوذلك ما  ،2"فيها

                        ! الفضل ا فأينأو ُمِسيئً ! العدل

 .3"أو كان  يل ذنٌب ففضُلك أوسعُ .......إال ي كن ذنٌب فـ ع دُلك  واسعٌ 

فهذه املوازنة ليست جمرد جتويد يف العبارة بقدر ما هي أسلو  بالغي لتحقيق استمالة القارئ والدفع به     
 .فالرباءة تستلزم العدل واإلساءة تطلب الفضل :ل االختيار بني األمرين املقابلنيإىل القيام برد فعل من خال

مع القدرة بك على مهوين خطبها، :"ومن الطباقات أيضا قوله يف رسالته إىل أيب بكر مسلم ابن أمحد   
ريك ، وقد لعبت هذه الطباقات املتكررة دورا يف حت4"وتذليل صعبها، وتليني شديدها، وتقريب بعيدها

الذي تربأ من التهمة امللصقة بابن زيدون مع قدرمها على مهوين مصاهبا، وتسهيل مشاعر متلقي الرسالة 
 .إوعاف شدمها، وتقريب ما بعد منها، اما جيعله يتأثر لعدم اكرتاثه بسجن ابن زيدونصعبها، و 

                                                 
 .191الركايب جودت، املرجع السابق، ص  1
  .201 صمرجع سابق،  الرسائل األدبية،، بن رمضان صاحل2
 .10 صمرجع سابق،  متام املتون،، الصفدي 3
 .713ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  4
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 بدوس، إذ جعل ابن زيدونزادت من شدة التنكيل بابن ع وخطرية مقابالت طريفة ويف الرسالة اهلزلية    
حياة ابن عبدوس مثل فقده، والفرحة ندما، والفشل منه رحبا عظيما، واجلنة يف صحبته  على لسان والدة

، 1"قرم، واطخيبة منك ظفر، واجلنة معك سفوجودك عدم، واالغتباط بك ند:"تنقلب جحيما، يقول
س وقعا قويا خاصة أهنا صادرة من عبدو أوقعت يف نفس ابن  والشك أن هذه الطباقات املمعنة يف اهلزل

وأخطر منها وأسخر املقارنة بني عشاق والدة  .له عالقة بابن عبدوس ينقلب شرا خريجعلت كل مرأة ا
وكم بني من يتعمدين بالقوة الظاهرة، والشهوة الوافرة، والنفس املصروفة إيل، :"قول، يوبني ابن عبدوس

، وهنا 2"، ومل يبق إال وراطهغديره، ونزحت بريه، وذهب نشاطه واللذة املوفورة علي، وبني آخر قد نضب
تتساءل والدة فكيف تنصرف عن الفّت الفيت املقصور عليها وحدها، إىل آخر مسن هرم ذهبت حيويته 

دائما  ثر عنفا مست ابن عبدوس يف رجولتهردع بوسيلة أك وهذا  وفرت نشاطه وبرحت به العلل واألمراض؟
سالح نافذ يف احلجاج، فنحن حني نسخر من شخص فإننا نعترب ومنيا أنه "هنا ألالسخرية بواسطة 

املثري للسخرية هو من يستحق أن يعاقب بواسطة "، كما أن 3"ارتكب خطأ يستحق عليه العقا 
ردعه بوسائل أكثر جسيم أو خطري حّت يتم "بريملان أنه رى ال ي، ويدان على سلوك شاذ 4"الضحك

والسخرية عند بريملان وتيتكا من احلجج شبه . يلة أعنف وأشد من مس رجولة الرجل، وال توجد وس5"عنفا
 .(Quasi logique)املنطقية 

وبعد إيغاله يف سراديب بنية النص العميقة، توصل أدي ولد آد  إىل مقابلة كبرية حتكم الرسالة اهلزلية      
ورته كما تراه والدة يف الرسالة، ومقابلة مقابلة بني صورة ابن عبدوس كما يرى نفسه، وبني ص: "كلها هي

وبينه وبني أحباهبا، وحّت بني ابن عبدوس  والشخصيات التارخيية اليت قورن هبا  بينه وبني والدة نفسها،
 .6"سلبا وإجيابا

                                                 
 .111املرجع السابق، ص  1
 .170ص ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق،  2
 .21، ص رجع سابق، م"كشف ماهو يف احلقيقة جلاجآليات احلاج يف  "بنوهاشم احلسني،  3

4
 Ch.Perelman et O.Tyteca :Traité de l’argumentation, p 276. 

 .171املرجع السابق، ص  5
 .122ص  ، مرجع سابق،قراءة يف الوجه اآلخر البن زيدون :ولد آد  أدي، الرسالة اهلزلية 6
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 –أرسل، أسند  –أمهل، قيد -  ، أخرباستفهم –أظهر، أومر :ومن الطباقات الكثرية يف الرسالة نذكر   
 .الكيفية، الكمية –الصحة، املرض  –ارتفعت، احلطة  –يئة الذها ، اجل

 :اإلطناب*

من جهة أخرى اعتمد ابن زيدون اإلطنا  ملا يلعبه هذا األسلو  اطخطايب من وظيفة إقناعية باعتماد      
ثرة التكرار املعنوي والتفصيل والشرح وتوليد املعاين واختالف التعابري وجتدد اجلمل إليهام املتلقي بالك

ومالك مل متنع مين :"يقول يف الرسالة اجلدية وكذا تكرار الفكرة الذي يوهم بصدقها ويقرر فحوها، والتعدد،
  .1"!قبل أن أفرتس، وتدركين وملا أمزق

 .اجملد، احلسب –عدل، قوم :ومن التكرارات املعنوية يف الرسالة اهلزلية جند    

حتاصر  املتلقي من أي با  طرقها وتشمله وتتعداه،   منتهية،غري حمدودة وال هلئرسايف عاين املكما أن    
ابن زيدون لتعميق املعىن سعي كما أن هذه املعاين تتنوع يف سبيل  وهذا مطلو  بإحلاح يف بالغة اإلقناع،

 .حام املتلقييف النفس وترسيخه حّت ال متر احلجة والدليل اللذين يراد هبما إف

هو تقنية الرتاكم و ئل ابن زيدون من ناحية التقنيات اطخطابية واحلجاجية ما يالحظ يف أغلب رساوهذا    
واملقصود هبا "، La technique de l'accumulation et de l'insistance 2واإلحلاح

مراكمة املعلومات حول موووع واحد، وكثرة اإلشارات إىل دقائقه وتفاصيله وجزئياته، واعتماد التكرار فيه، 
االستفاوة يف موووع ما لبيان داللته وأمهيته تزيد من درجة ألن  ،3"ره يف ذهن املتلقيهبدف تقوية حضو 

من أجل خلق االنفعال البد من التخصيص "، فعلى التأثري يف وجدانهوتساعد حضوره يف وعي املتلقي 
(Spécification) زيدون يف  وقد جنح ابن. 4"فاملفاهيم العامة والتصورات اجملردة قلما تؤثر يف املخيلة

تقوية حضور تعروه للظلم وتكالب اطخصوم واحلاسدين من خالل تكرتر وذكر الدقائق والتفاصيل، واإلشارة 
 .إىل بعض الوقائع التارخيية

                                                 
 .12لصفدي متام املتون، مرجع سابق، ص ا 1

2
 Ch.Perelman et O.Tyteca :Traité de l’argumentation, p 195. 

 .29بنوهاشم احلسني، املرجع السابق، ص  3
4
 Ch.Perelman et O.Tyteca :Traité de l’argumentation, p 198. 
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، املتلقني مشاعرو  عواطفهو إثارة جبمله وعباراته،  مر معنا أن أهم ما يسعى إليه األسلو  اطخطايب  
إذن  وفه، 1"قوة متزج مشاعر السامعني مبشاعر اطخطيب"و ،قوة توجه املتلقي إىل مقصود املرسل رهاباعتبا
سيعيق  غيا  هذه الصلة و هذا اطخيط الرفيع الناظمو  جسر تواصل دائم بينهما،صل بني الطرفني و مهزة و 

 .التعنتو ريمي باملتلقي يف دائرة التصلب سو  عملية اإلقناع،

يعرف كيف يهز  رجل خبري مبخاطبة امللوك،" الوتر احلساس فهو أكثر العارفني هبذاابن زيدون  ولعل  
و  يستميل أهواءهم ألنه يدمي العزف هلم على األنغام اليت تزين أهنم فارقوا مرتبة البشرية، وكيف عواطفهم،

يستحضرها  ه و قوفه بني يدي أمري فلننظر إليه كيف جيسد حلظة و  ،2..."دنوا من مرتبة التقديس و التأليه
 .كأهنا شيء واقع

إما كيف ال وهو  أمجل ديباجة،ائله السياسية إىل األمراء لقد أحسن العزف على هذا الوتر ودبج رس    
كما يف الرسالة اجلدية، وإما عاتب وآمل وشارح، كما يف   حنان أمريه،مسجون مكلوم يستدر عطف و 

 تشفع متودد، كما يف رسالته إىل املظفر سيف الدولةرسالته إىل أستاذه وصديقه أيب بكر مسلم، وإما مس
اما  حتريك املشاعر الستمالتها،فقد استنجد بكل أساليب اإلثارة و  .أيب بكر بن األفطس أمري بطليموس

 .هذا األخري بفحواها اقتناعاملتلقي وبالتايل لتفاعل مرغو  فيه بني الرسالة و توافرت معه مهيئات 

ذلك وكذا تربمه  وانفعاله الصادق اجتاه بقضيته واقتناعه برباءته، (ابن زيدون)دعي وقد كان إلميان امل     
متلقيه  بلة إىل قلتعالقوي وحرقته املش هنياحلارقة وأن هكبري لتصل كلمات  ردو  من الظلم وانعدام العدل،

 .فينفعل هلا انفعاال من غري روية أو تعنت

 التودد،تبدأ كل رسائل خماطبة امللوك واألكابر باملدح والثناء و  اكم  ئله السياسيةلقد بدأ ابن زيدون رسا    
واعتمادي عليه،واعتدادي  يا موالي وسيدي الذي ودادي له،:"يف رسالته اجلدية إىل األمري ابن جهور يقول

على أن هذا ليس إال " .3..."واري زند األمل، ثابت عهد النعمة ومن أبقاه اهلل تعاىل ماوي حد العزم،. به
                                                 

 .171أرسطو، اطخطابة، مرجع سابق، ص 1
 .177صمرجع سابق،  ديب األندلسي،األ بن حممد علي، النثر 2
 .11متام املتون، مرجع سابق، ص الصفدي، 3
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الذي يكابد احملن إنه السجن  يسد عليه آفاق األمل،و  يف الشأن الذي يزعجه، واسطة تتيح له خماطبة األمري
الشكوى من عدم التفات  هو أال و  البن زيدون أسلو  يف إثارة العواطف و يف طرح قضيته املعلنة،و  .فيه

 يف كالمه،  ا الطرح هو أنه يظهر،لكن الطريف يف هذو  .األمري إىل معاناته و عدم اإلسراع إىل فك قيوده
الرغم من ثقل احلمل الذي حيمله األسري  ىعل يهون من نتائج إمهاله،و  مظهر من يوسع لألمري با  العذر،

وعطلتين من حلي  إن سلبتين أعزك اهلل لباس إنعامك،:"هيظهر ذلك جليا يف قولو . 1"املكبل
... لك،ومسع األصم ثنائي عليك ى إىل تأمليوغضضت عين طرف محايتك؛ بعد أن نظر األعم...إيناسك

هل أنا إال يٌد أدماها ِسوارها،وجبنٌي عض به إكليله،ومشريٌف ألصقه ...فال غرو،قد يغص باملاء شاربه
 .2..."هذا العتب حممود عواقبه، وهذه النبوة غ مرٌة مث تنجلي...باألرِض صاقله

مبعث هذه املعاين يف نفس الكاتب "و عن العتب،ولعل الطريف يف هذه املعاين هو حديث ابن زيدون    
ما هذا الذنب الذي مل يسعه :"يقول، 3"األسري أنه ال يدري أي ذنب ارتكب حّت يعاقب عليه بالسجن

فأين  اأو ُمِسيئً ! فأين العدل اوال أخلو من أن أكون  بريئً ...ك،واجلهُل الذي مل يأِت ِمن ورائِه ِحلمُ  عفُوك،
 .4" !الفضل

عال يف حتقيق ر إىل دورها الفبالنظاختيار ابن زيدون جلمل قصار  جليا من خالل هذه املقاطع، يظهر   
تؤثر فيه  ،رقات املتوالية على احلديد احملمىمتالحقة األثر مثلها مثل الط ا سريعة الفهم،ألهن" اإلثارة املمكنة

ل هذه اجلمل القصرية واملتالحقة ألمري ملثيبدو أن ابن زيدون قد أحس بقابلية واستعداد او  .5"وتشكله
 .البالغة األثر

تثري يف النفوس "يت إىل القلو  والالقوية والنفاذة بارات والع للمفردات ، اختيارهسائل اإلثارة أيضاو ومن     
 .6"أخيلة وذكريات

                                                 
1
 .857صمرجع سابق،  النثر األديب األندلسي، بن حممد علي، 
 .11صاملرجع السابق،  الصفدي، 2
 .172ص ،املرجع السابق بن حممد علي،3
 .11ص ،املرجع السابق الصفدي،4
 .171ص اطخطابة،، أرسطو5 
 .171/172، ص صجع السابقأرسطو، املر  6
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فاملعاين "، ثري فيهاما جيدد نشاط املتلقي وبالتايل التأ ،واإلخبارنشاء بني اإل اوحةزيدون املر  كما اختار ابن   
 .1"املتنوعة واالنفعاالت املختلفة يف حاجة إىل أساليب متغايرة تفصح عنها

بعد هذه النظرة العامة ألهم أساليب اإلثارة يف الرسالة نأيت اآلن إىل أهم املوجهات احلجاجية يف الرسالة    
 .   وغري ذلكواليت زادها األساليب والصيغ اللغوية من استفهام ومتن ونفي وتقرير 

  :التوجيه االستفهامي.1

صيغة التوجيه :"حجاجي مهم، يقول بريملان وتيتكا مفعولوصيغة التوجيه االستفهامية ذات     
إن السؤال يفرتض وجود أمر يستند إليه، ويوحي بأن هناك اتفاقا . منط ذو أمهية بالغية رفيعة االستفهامية

 .2"على وجود هذا األمر

، وذلك راجع إىل الغرض من اجلدية هام من أهم األساليب احلجاجية يف رسالة ابن زيدونيعد االستفو     
وقد  .الرسالة وتساؤل ابن زيدون الدائم عن سبب سجنه وعن الذنب الذي ارتكبه حّت يعاقب بالسجن

رد طلب وانتقلت باملعىن من جم أتاح االستفهام البن زيدون فرصا بالغية وحجاجية دعمت املقصد التبليغي،
وذلك ملا لالستفهام من  اجلوا  عن أمر أو االستخبار عنه إىل معاين سياقية أخرى تدعم املتمثلة يف الرباءة،

 .وظائف ومعاين بالغية أخرى من تعجب وحتقري وإنكار وتقرير وغري ذلك

 فتمة نقاش، فحيثما يوجد سؤال كامن وهذا التنوع يف الوظائف جيعل السؤال أساس التفاعل اإلنساين،     
غري أن ما يثري االنتباه يف كل استفهامات ابن  .كما أن السؤال يومئ حبصول اإلمجاع عن املسؤول عنه

زيدون هو خروجها عن معناها احلقيقي إىل تأدية أغراض أخرى عكست طاقة حجاجية إوافية وكانت 
 :من هذه األغراض جند مبثابة توجيه حجاجي أقوى،

ن ع مين ق بل  أن أُ :"يف قوله :اإلغراء*   ال تتضرم ج وانُح  أم كيف !فتـ ر س، وُتدرك ين ومل ا أُم زقومال ك  مل مت 
كل هذه  .3"يف الك رامة عليك تقطع أنفاُس النُّظ راء ُمناف سةً يل على اطُخصوِص بك، وت ااألكفاء ح سدً 

                                                 
 .178ص ،املرجع السابق 1

2
 Ch.Perelman et O.Tyteca :Traité de l’argumentation, p 214. 

 .12الصفدي، متام املتون، مرجع سابق، ص  3
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إنقاذه من هذه الشدة  االستفهامات مبعىن اإلغراء من خالل حض وحث األمري على إجناده والسرعة إىل
 .بفك قيوده

وهل ل ِبس الصبُح إال بُرًدا طرزتُه بفضائِِلك، وتقلدت اجلوزاُء إال ِعقًدا فصلُتُه مبآثِرِك :"يقول: التعظيم*   
اِمدك اِسِنك، وب ث املِسُك إال حديثًا أذعُته يف حم  فهذا األسلو  . 1!"واستملى الربيع إال ثناًء مألتُه من حم 

 .ليس استفهاما عن أمر وإمنا اسفهام تعظيم لقدر األمري ومكانته يف نفس ابن زيدون

بالنظر إىل أن ابن زيدون ينكر فعل أمريه وأفعال خصومه  اجلدية الرسالة يف كثري وهو :اإلنكار*  
دفاع ويهدف من خالل هذا اإلنكار إىل حتويل هؤالء اطخصوم إىل متهمني ودحرهم وإلزامهم لل احلاسدين،

 .2"ل أطروحة اطخصم وإرباكه وإزعاجهإثارة الشك حو " عن موقفهم وأفكارهم وكذلك

التشهري بأخطاء اطخصوم أو "وتتجاوز األبعاد احلجاجية ألسئلة ابن زيدون اإلنكارية هذه األهداف إىل   
هذا  ما:"يقول ابن زيدون .3"لصاحبها وحّت يتسع حجم فداحتها حّت يتسر  االرتيا  النفخ فيها،

فكيف  وال ذنب  :"قولهوكذلك ، 4..."واجلهُل الذي مل يأِت ِمن ورائِه ِحلُمك الذنب الذي مل يسعه عفُوك،
ٌة أهداها كاشٌح، فابن زيدون ينكر  كل هذه التساؤالت تنكر أكثر اما تسأل،.5"ونبأ جاء  به فاِسق إال منِيم 

لشدة متكنه من   يظهر إال من خالل عبارته،يلومه لوما ال" كما سجن األمري له من دون ذنب أو خطيئة،
 .6"كالم واحرتاسه فيما يقولتصرف ال

                                                 
 .12الصفدي، متام املتون، مرجع سابق، ص 1
 .180عبد اللطيف عادل، خطا  املناظرة، مرجع سابق، ص  2
 .180خطا  املناظرة، مرجع سابق، ص  عبد اللطيف عادل، 3
 .10الصفدي، متام املتون،مرجع سابق، ص  4
 .12املرجع السابق، ص  5
 .133ويف حممد، بالغة العر  يف األندلس، مرجع سابق، ص  6
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يف الرسالة  يقول ابن زيدون وهو سؤال عن معلوم مستقر بغرض إقراره واالعرتاف به، :التقرير*  
مري مع مبالغة يف بثنائه لأل فهنا إقرار من ابن زيدون، 1"وهل ل ِبس الصب اُح إال بُرداً طرزتُُه بفضائِِلك؟:"اجلدية

 .صف زادت هذا  التقرير فعالية حجاجية قد حتدت تأثريا مهما يف املتلقيالو 

تقر أن األشياء والطيور على أشكاهلا تقع، وأن مل نربة من السخرية و حتويف الرسالة اهلزلية استفهامات     
ال يستويان، يتساءل ابن زيدون  الشرق والغر  ال جيتمعان، واملؤمن والكافر ال يتقاربان، واطخبيث والطيب

إىل أشكاهلا؟ والطري إمنا تقع على أمثاهلا؟ وهال ا تنجذ  وأىن جهلت أن األشياء إمن:"على لسان والدة
 . 2"جيتمعان؟ واملؤمن والكافر ال يتقاربان؟ واطخبيث والطيب ال يستويان؟ علمت أن الشرق والغر  ال

ري عن طريق القصر باالستثناء، ألن املخاطب مغرور ومنكر ويزيد ابن زيدون من االستفهام التقري   
وهل جيتمع يل فيك إال احلشف وسوء الكيلة؟ ويقرتن يل بك إال الغدة واملوت يف بيت :"جاحد، يقول

التقرير يف و . ، واملثالن معا يضربان ملن جيمع بني خصلينت كريهتني وكل منهما شر من األخرى3"سلولية؟
 .هلاإقرار للحجة وترسيخ 

كيف رأيت لؤمك ":وهو سؤال بغرض السخرية واالستهزاء، يقول ابن زيدون يف رسالته اهلزلية :التهكم*  
، فإن كان ابن عبدوس قد رأى نفسه اماثال لوالدة يف بعض اطخصال ،4"يف وفاء؟لكرمي كفاء؟ ووعتك لشر 

نا مهكم من ابن عبدوس رفها، فهته وعدل والدة، وبني لؤمه وكرمها، وبني ذله وش، فشتان بني دناءاطخصال
ة حجاجية ذلك أكسب هذه االستفهامات طاق باحلط من أخالقه والرفع من أصل والدة، والشك أن

 .نفذت إىل مشاعر متلقي الرسالة

والواوح من خالل هذه املقاطع أن ابن زيدون كان ذكيا يف توظيف استفهاماته وكادت كل فقرات     
لقا لإلنكار أو التقرير، ومطية الستباق اإلجابة ونسج االفرتاوات حتوز سؤال يكون منطاجلدية الرسالة 

                                                 
 .12الصفدي، املرجع السابق، ص  1
 .111/111ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص ص  2
 .170/172املرجع السابق، ص ص  3
 .111سابق، ص الرجع امل 4
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كما يتضح من هذه النماذج أن األسئلة كلها تصب يف خانة واحدة ال  أو النقلية، ودحضها باألدلة العقلية
بسبب ن زيدون لظلم وحيف من قبل أمريه وهي تعرض اب، إال أن تكون منطلقا لنتيجة واحدةيراد هلا 

 .ن احلاقديناسديوشاية احل

 :التوجيه بالنفي واإلثبات.2

وتثبت بدله الرأي  للنقض تفند الرأي املضاد وتنزع عنه املصداقية،" يلعب النفي باعتباره آلية حجاجية   
يقول ابن  .2"كرد فعل على ادعاء اطخصم" يصدر ألنه دورا فعاال يف توجيه املتلقي إىل تغري موقفه،، 1"املتبىن
وال نصبت لك  وال احنرفت عنك بعد الصاغية، واهلل ما غششتك بعد النصيحة،:"الة اجلديةيف الرس زيدون

ويف املقابل يثبت براءته من الذنو   فهو ينفي أن يكون مذنبا،، 3"وال أزمعت يأسا منك بعد التشيع فيك،
 .اليت يتوهم وقوعها

الرأي أن أحتول إذ بلغتين الشمس ولعمرك ما جهلت أن صريح :"ومن النفي واإلثبات لديه أيضا قوله   
األمري وهجر بلده إىل  واملستفاد من هذا النفي أن ابن زيدون يثبت أنه يستطيع فراق ،4..."ونبايب املنزل 
 .باإلوافة إال داللة املنطوق حّت اللجوء إىل اطخصوم،بل و مكان أخر 

ابن جهور إىل أن ينسى  ا يدعوبأن هذ"-وهذا العجب بنفسه بعد عزة النفس هذه-مث شعر ابن زيدون   
ه ألنه أفضل شيء  لديه يف ويظهر متسكه جبوار سيد ويسكن هياجه، فأخذ يلطف من حدته،…استعطافه

غري أن الوطن :"يقول فنفى كليا ما قاله عن اهلجر واللجوء إىل اطخصوم وأثبت والءه ألمريه وبالده،، 5"احلياة
والكرمي  ال جيُفوا أروًا فيها  و ط ِنه، ح نني  الن ِجيِب إىل عطنه،واللبيب حِين إىل  واملنشأ مألوف، حمبو ،

 .  6"ق وابُله،وال ينسى بلدا فيها م راوُعهُ 

                                                 
 .198عبد اللطيف عادل، املرجع السابق، ص  1
 .20عبد الرمحن طه، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، مرجع سابق، ص  2
 .12الصفدي، متام املتون، مرجع سابق، ص  3
 .12املرجع السابق، ص  4
 .131ويف أمحد، بالغة العر  يف األندلس، مرجع سابق، ص  5
 .11الصفدي، متام املتون، مرجع سابق، ص  6
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كما أثبت يف بيت من القصيدة الضارعة اليت ختم هبا رسالته أن األمل املرتقب اليزال قائما ومل ينقض     
 [:فمن الخفي]:بعد إال بعد انقضاء زمان وعهد األمري،بقول

م    يمِ ....َوَطٌر ما انْ َقَضى إلى أْن تَ َقضَّى   1.زمٌن ما ِذماُمه بال   ذَّ

كان   ئهؤكد أن منشياما  اعر،قومات اإلثارة والتأثري يف املشمبزخر ي نثر ابن زيدونوخالصة القول أن     
 ومشاعر ارة عواطفالستمالته، وإثويعي كل الوعي بأحواله، فاجتهد كثريا بأسلوبه  متلقيه بقوة،يستحضر 
 .ع ويتفاعل إجيابيا مع طرحهفشسه أمال يف استدرار رأفته عله يمعينة يف نف

 .الصورة اجلزئية :املطلب األول

يف نثر ابن زيدون ألنه يريد أن يكون ذهن املتلقي  قليل اطخيالية الصورة نصيبأن  قد يُظ ن للوهلة األوىل    
من تشبيه واستعارة وكناية  بنصيب وافر من الصور البالغيةعكس ذلك تزخر رسائله  علىلكن  ،صاحيا
كيف ال؟ وقد وصف ابن بسام الرسائل الزيدونية بالنظم اطخطري أشبه منه باملنثور، وملا كان الشعر  .وجماز

ة، فنثره يتسم عواطف وأحاسيس وتعابري خيالية، فإن لناثرنا وشاعرنا ابن زيدون عامله خيايل وصوره اطخاص
 .  جبمال الصياغة، وكثرة األخيلة، ودقة انتقاء األلفاظ ونسج العبارات واألساليب

ألن مجيع األشخاص اليت شحنت هبا جمرد مشَبهات هبا ملشبه ، يةها صورة تشبيهوالرسالة اهلزلية برمت    
لألساليب ميكن أن تكون هل لكن  .واحد هو ابن عبدوس، يف شكل مقارنات مغالية يف السخرية والتهكم

 ؟فعالية حجاجيةو أطاقة  البيانية

يف من احلقيقة أكثر فعالية " فهي ،2"الوجوه البيانية هلا دور فعال يف توصيل املعىن واإلقناع أن"بالتأكيد    
ة الباحث دتؤكو . 3"، ودفعه إىل االقتناع مبقاصد املتكلم وااللتزام بالقيم اليت يضمنها خطابهحتريك املتلقي

                                                 
 .17املرجع السابق، ص  1
 .132صـ  مرجع سابق، ،...جاج يف اطخطابة والرسائل يف مصر عبد اللطيف إبراهيم أبو مصطفى أمين مخيس، احل 2
 .191، مرجع سابق، صـ ...الغرايف مصطفى، األبعاد التداولية لبالغة حازم 3
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إن الصور البالغية هي عملية أسلوبية تنشط اطخطا ، وهلا وظيفة :"بقوهلاهذه الوظيفة العملية روس .ج
؛ خارجي هلا دوران -وليفي روبول يف كتابه البالغةعلى حد قول أ –الصورة الفنية "كما أن  .1"إقناعية

من خالل خرق املعتاد، فتطبع  وداخلي، يتمثل دورها اطخارجي يف تسهيل عملية احلجاج، فهي تشد االنتباه
أما دورها الداخلي فيتجلى يف . الذكرى يف الذهن كما أهنا تالئم بني األفكار واملستمع، أي تسهل املعاقلة

 .2"هم جتانس األلفاظ جتانس املعايندخوهلا هي نفسها يف صلب احلجاج، كما هو حال اجلناس، حيث يو 

هـو تبليـغ املعـىن يف أحسـن صـورة "هـا اهلـدف منألن  ،للمعـىن تقـدمي حسـيو  نتاج للخيال الفنيةالصورة و   
الكاتـب خيـرج األشـياء فسية اليت يظهر عليها وخيرج فيهـا، وجعل املتلقني يقتنعون به من خالل الصورة احل

ميــزة ، وقــدرمها املتد عالقــة الصــورة مبــدركات احلــساقــالحــظ النقــد و  .3"عنويــة إىل احلــس ليقرهبــا للمتلقــيامل
 الـدكتور عبـد اهلل صـولةيؤكـده ما  هذاو  .4يف خميلته" صور ذهنية "وإثارة  ،ة إحساسات املتلقيعلى خماطب

إن الدراســات احلجاجيــة احلديثــة يف الغــر  ال تكــاد تضــيف شــيئا إىل مــا كــان قالــه القــدماء عــن :"يف قولــه
، ولتقويـة ل احملسـوسا وإلظهـار اجملـرد يف شـكوظيفة الصورة الفنية يف الكالم من أهنا جلعل الغائب مشاهد

يف  وهــذا هــو املطلــو  .5"محلــه علــى االقتنــاع وللتــأثري فيــهالشــعور لــدى املتلقــي حبضــور األشــياء مــن أجــل 
أن يــتم اســتخدام " -يف رأي بريملــان–أي  ،، اإلثــارة ولفــت االنتبــاه إىل أبعــد حــدبالصــور البالغيــة احلجــاج

إىل حٍد كبري، عن الصيغة العادية  اإن مل نقل أيضً وبعيد إىل حد ما، هذه الصيغة بشكل ملفٍت لالنتباه، 
  .6"للتعبري

                                                 
 .11، مرجع سابق، صـ ـ...اطخطا  اإلقناعي العمري حممد، يف بالغة 1
 .10التخييل والتداول، مرجع سابق، صـ  العمري حممد، البالغة اجلديدة بني 2
 .132سابق، صـ مرجع ، ...احلجاج يف اطخطابة والرسائل يف مصر  عبد اللطيف إبراهيم أبو مصطفى أمين مخيس، 3
 . 11 صـ ،1991، 0املركز الثقايف العريب، طـ  ،العر  والبالغي عنديف الرتاث النقدي  الصورة الفنية عصفور جابر، 4
 .292، صـ م 1337،  1 ، طلبنان -بريوت ،، دار الفارايببيةاحلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلو  ،عبد اهللصولة  5
6

 .13، صــ1333، ( دمشق)احتاد الكتا  العر   ، من منشورات(دراسة) النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق، بن ذريل عدنان: نظرأ 
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ن حترك يف املتقبل مشاعر أي قابلة أل ،اجية إذا كانت ذات آثار إنفعاليةالصورة تعد حج"وعموما فإن      
ان شاعرا ك) ، وبالتايل حتمله على تبين قناعة ما وإظهار استعداد للسري يف الطريق اليت رمسها املتحدثمعينة

  .1"(أوكاتبا

الصورة تدفع املتلقي " إنفا أي ملمحا إليه، ومفهومأي مصرحا به،  امنطوق: وملا كان الكالم صنفني      
إلقناع ا يالصورة ه الغاية من سوقو  ،يف الكالم دفعا حنو اإلسهام يف إنتاج الداللة اليت تسد احملل الشاغر

ختاطب يف املتلقي وجدانه وفكره ، صياغة فنية لفكرةتها بصفالصورة كما أن ،  بواسطة الشكل واملادة معا
وهل الفكر والوجدان أحدمها مبعزل عن . عمل على إقناعه يف الوقت نفسهمعا فهي تؤثر فيه وتقنعه أو ت

 .2"اآلخر ؟ مث أوليس التأثري ميهد لإلقناع؟

جلأ إىل  جند أنه ر ابن زيدون،لألساليب البيانية يف نث الكشف عن االستعمال احلجاجي ناحاولما  إذاو     
 للتهكم والسخرية يف رسالته اهلزلية، ووسيلة حجاجية حجاجية أو باعتباره وسيلة بالغية إقناعيةالتشبيه 

 .رسائله إىل األمراءر واالستعطاف يف رسالته اجلدية وباقي للتربي

رمسها املبدع لغرميه، تورية اليت الصورة الكاريكا يف وسيلة حجاجيةبوصفها  الصورة التشبيهية لنا تظهرو    
أداة من أدوات السخرية بوصفها  املضحكة يف مثل هذه الصور يف رسالته اهلزلية ابن زيدونوقد برع 

 :لهقو  ومن شواهد ذلك، واهلجوم عليه ابن عبدوس االنتقاص من غرميه إذ جعلها األساس يف، لتهكموا
كالمك متتمة، وحديثك ... وة مفرط احلمق والغباوةطويل العنق والعال ،عن السبالر أ ،هجني القذال"

وعلمك  ،زندقة غمغمة، وبيانك فهفهة، ووحكك قهقهة، ومشيك هرولة، وغناك مسألة، ودينك
 .3..."خمرقة

ن  أو  ،ل كلمة واحدة إال بصعوبة وتكلففهو هنا يشبه كالم غرميه كالذي يتمتم يف كالمه وال يقو      
زيدون  ؛ إذ جعلها ابنك التشبيهات تقلل من شأن املقابلوكل تل ،قبولووحكه غري م كالمه غري مفهوم

                                                 
1

 .132سابق، صـ الرجع املاللطيف إبراهيم أبو مصطفى أمين مخيس، عبد  
 .131املرجع السابق، ص ينظر  2
 .128ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  3
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لتنفر ولتبغض إىل  الصورة التشبيهيةهذه وتأيت  .وهو نوع من أنواع تشبيه التمثيل .قوية التأثري بعيدة الغور
 .لاعماأل ن هذ، فتكون هذه الصورة حجة تقنع العقل باالبتعاد عهلافعأ املتلقي ابن عبدوس  نفس

عيد يف فلسفة البالغة أن  ، فقد ذكر الدكتور رجاءال ترجع فقط للعالقة بني طرفيههنا  هوقيمة التشبي     
زينة لفظية  حلية أوجمرد التشبيه ليس " مخيس أنيووح أمين و . 1"تشبيه مكتسبة من املوقف التعبرييقيمة ال

وما هو  سافات بني ما هو حمسوسويقر  امل ،ويصور ما يدور يف اطخاطر والعقل ،بل هو يعرب عن النفس
، قيم عالقات يأىب العقل أن يقبلها، بل قد يبني األشياء ، فيجعل العقل يقبل العالقات القائمةملموس

 2."ويقرها ال لشيء إال ألهنا اشتملت على طرافة وإبداع فيجعل العقل يسلم هبا

اإلنسان بفطرته إىل  حيث مييل ،بريةك للتشبيه قيمة حجاجية:"للتشبيه يقول جاجيةاحلقيمة وعن ال    
املتكلم أن يشعر بأن السامع أدرك  كما هي يف نفسه ويرغب اوعب الفكرة متامً التأكد من أن السامع است

وشاهدها ويشعر املرء باالرتياح والسعادة إذا استطاع أن  الصورة اليت يريد أن ينقلها إليه مثلما أحس هبا هو
 إىل التشبيه بوصفه وسيلة حجاجية فكر وما مر به من جتربه ولذا فإنه يركن نينقل إىل اآلخرين ما عنده م

   . توصيل املعىن إىل قلب السامع متكنه من

املعىن وووحا فيقتنع  ، بل ليزيدزينة زخرفية حتسينية وبذلك جند أن التشبيه احلجاجي ال يؤتى به ليكون    
هلا دور فعال ، بالرغم من تعقيدها، أو التمثيلية لصورة التشبيهيةوبالتايل جاز لنا أن نؤمن بأن ا ،3"به املتلقي

، يف فهمهاتتعاون ( خيااًل و  افكرً )لنفس قوى ا"ألن وجدانه، و ذات تأثري قوي يف نفسية املتلقي يف اإلقناع، و 
 ،احلس الظاهر ، وشغللوصول إىل اهلدف، ملا يرتتب عليه من شغل الباطنلة عأداة ناج التشبيه لذلك كان

  .4"، وهلا أميلالنفس هبا آنس ، عالوة على أنما فيها من قوى فكرية أو خيالية فهي متتلك النفوس بكل

إن :"قوله من استعاراته يف الرسالة اجلدية، فنفسها احلجاجية االستعارات واجملازات باألدوار وتنهض    
ىل برود إسعافك، ونفضت يب كف سلبتين أعزك اهلل لباس إنعامك، وعطلتين من حلي إيناسك، وأظمأتين إ

                                                 
 .172صـ  ،1979، 1 طمنشأة املعارف، اإلسكندرية،  فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، ،رجاء دعي 1
2

 .138، مرجع سابق، ص ...، احلجاج يف اطخطابة والرسائل يف مصر أمين مخيسأبو مصطفى  عبد اللطيف إبراهيم 
3

 .887المرجع السابق، ص  
 .13/11 صـ ـم، ص 1991 ، توزيع مكتبة وهبة ،أثر التشبيه يف تصوير املعىن ،سعيد طه عبد الباري: أنظر 4
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وكأن إنعامه " استعار االستال  للباس، والعطل للحلي،حيث  ،1"وغضضت عين طرف محايتك حياطتك،
ه بال له كان له مبنزلة اللباس، فارجتعه وسلبه، وكأن إيناسه له كان مبنزلة احللي له، فعطله منه، وترك جيد

ة العطش إىل برد اإلسعاف، ونفض الكف من اإلحاطة كما استعار شد .2"قالدة عاريا من حلى األنس
ه ، فقد ته وبرر تالفعل وحبب تسوغ كل هذه الصور البالغيةأن  هنا ونلحظ  .به واحلوزة له، والطرف للحماية

 .احلجاجي للتربير واإلقناع بشكل واوح ادوره تأد

ب ، فكأن ابن عبدوس يسح3"يل اغرتارهالعاثر يف ذ:"اهلزليةوكذلك االستعارة اللطيفة يف قوله يف الرسالة     
 .، ولنا أن نتحسس تأثري هذه االستعارة وغريها يف نفسية متلقي الرسالةذيله تيها وعجبا فتعثر به وسقط

 .الصورة الكلية:ثانياملطلب ال

روعة وبراعة وطرافة وهو التصوير أو الرسم بالكلمات، وقد برع فيه ابن نأيت اآلن إىل جانب أكثر      
ن ذكر كل واحد لذلك الفيض من رجال التاريخ، إذ إمن خالل استحضاره "دون خاصة يف رسالته اهلزلية زي

يرسم يف أذهاننا صورة خمتلفة البن عبدوس، حّت تتحول الرسالة اهلزلية إىل شريط سينمائي كوميدي، تتسلل 
ة أفالطون، أو فارسا حيث ترى ابن عبدوس يف حلظة تأمل فلسفي متقمصا شخصي لقطاته بإخراج حمكم،

على صهوة النعامة فرس احلارث بن عباد، أو تراه كيميائيا يف خمتربه، حني يعطيه صورة جابر بن حيان، إىل 
 .4"والتصوير الفينآخر الصور العجيبة اليت قلما ينتبه إليها دارسو األساليب 

ة املظلوم الربيء من خالل طيف زيدون صور ونفس التصوير جنده يف الرسالة اجلدية حيث رسم لنا ابن     
 . من املقابالت بينه وبني بعض الشخصيات التارخيية اليت ارتكبت ذنوبا يف املاوي

، وخط احلركة ،وخط الصوت ،خط اللون: باجتماع خطوط ثالثة هي شكلتت وملا كانت الصورة الكلية    
لسبال، طويل العنق والعالوة مفرط احلمق هجني القذال، أرعن ا":السابقة الصور التشبيهية اجلزئيةيف  فإننا

                                                 
 .11تون، مرجع سابق،ص الصفدي، متام امل 1
 .11املرجع السابق، ص 2
 .102ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  3
 .121ص  مرجع سابق، قراءة يف الوجه اآلخر البن زيدون،: ولد آد  أدي، الرسالة اهلزلية 4
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كالمك متتمة، وحديثك غمغمة، وبيانك فهفهة، ووحكك قهقهة، ومشيك هرولة، وغناك ... والغباوة
 :جند ..."وعلمك خمرقة ،ودينك زندقة مسألة،

 .، القهقهةالبيان، الضحكالتمتمة، ، احلديث، كالمال:الصوتخط *

 .رولةاهل، شيامل مة،التمت ،قهقهةال،  كحضال:احلركةخط *

 .العنق، السبال، القذال:اللونخط *

إن سلبتين أعزك اهلل لباس إنعامك، وعطلتين من حلي :"السابقة يةستعار االاجملازية و الصور يف وكذلك      
 "وغضضت عين طرف محايتك إيناسك، وأظمأتين إىل برود إسعافك، ونفضت يب كف حياطتك،

 .نفضت يب كف :خط الصوت*

 .نفضت، غضضت :ركةخط احل*

 .لباس، حلي، برود :اللونخط *

قصد التأثري يف  يف السجن وسيلة بالغية كثيفة لنقل جتربتهكوقد جلأ ابن زيدون إىل التصوير والتمثيل      
السجن بالفيضان  ته داخلحالفشبه ، التأكيد على معاناته املستمرة داخل ظلمة السجنب املتلقي و إثارته

هذه الصورة الكلية . 1"ونالين ما ح سيب به وك ف ى السيل الزىب،قد بلغ " :الرسالة اجلديةيف يقول . والغرق
 :تتشكل خطوطها من

 .السيل: خط اللونو خط احلركة و  خط الصوت*

 الصورة الفنية تأخذهذه  .مجيلةفنية عناصر الصورة الكلية تلك حلوهلا إىل لوحة  ارسامً لو أعطينا ف   
، حدةول احلجاجي لكل صورة جزئية على اإلقناعي بفضل اندماج املفع وتأثريها جاجيةاحلوطاقتها  فاعليتها

مفعمة باحلياة  فإذا أدرك املتلقي اجلزء واقتنع به، زاد اقتناعا بالكل بعد إدراكه ومتثله، ألن الصورة الكلية
لذا فهي  .فعل هلا انفعاال صادقاتساهم بنقل املفاهيم اجلمالية اجملر دة إىل قيم مجالية، حترك وجدان املتلقي فين

                                                 
 .188ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، ص  1
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، وال ميكن هلا أن من املتلقي ليعيد تشكيلها، ويتمثل مناخها، ويتفاعل مع حدثهاإىل جهد كبري  حتتاج
املكثفة ، ليوحد بني الصور اجلزئية خياله وحسهفكره و منها، فهي حتتاج إىل تتكامل إال إذا كان املتلقي جزءاً 

ور أن الطاقة احلجاجية للصور الكلية ستكون أقوى وأجنع يف حال ما مت لذا ميكننا أن نتص .واملندجمة
 .استيعاهبا جيدا من طرف املتلقي

وتنبع أمهية الوجوه أو الصور البالغية من طريقتها اطخاصة يف تقدمي املعىن، حيث تتجاوز اإلبالغ "   
، اليت يثري مشاعر املتلقي وتتحكم يف واإلمتاع، إىل التأثري واإلقناع، ملا حتدثه من ورو  التحسني والتزيني

لذا جاز اعتبارها مقومات حجاجية وإقناعية تستطيع من خالل  انفعاالته  وتوجهه حسب رغبات املتكلم،
  .1"التحسني والتقبيح أن حتث على القيام بأمر أو الكف عنه

جلوء ابن زيدون يف نصوصه وختاما ميكننا أن نقول أن الصور الفنية متتاز بطابع نفعي واوح، إذ أن     
استعارية، ليس لغاية مجالية خالصة، جمازية و و  النثرية إىل خمتلف أصناف البيان من حمسنات صوتية وإيقاعية

قاده تبعا ملقاصد نه يستهدف فعالية التأثري يف املتلقي وتعديل سلوكه واعتوإمنا لدواع إقناعية وحجاجية أل
النثري أداة ووسيلة استدراج لتحصيل اإلقناع وليس غاية يف حد  حبيث أصبحت مجالية القول"وحاجاته، 

وعلى هذا األساس تصبح الوجوه البالغية أو األسلوبية جزءا من اسرتاتيجية اطخطا  اليت ينتهجها . ذامها
األديب ليجعل خطابه مؤثر وناجعا، إذ تصري غايتها إثارة انفعاالت املتلقي من أجل القيام بفعل ما أو 

                .2"سلوكه الوجهة اليت يردها صاحب النصتوجيه 

                                                 
 .190، مرجع سابق، ص ...لبالغة حازم األبعاد التداولية الغرايف مصطفى،: أنظر 1
 .191املرجع السابق، صـ : أنظر 2
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َنا َوَلَقد  ﴿:إذ يقول العلمي البحث الذي يسر لنا سبل احلمد هلل      رِ  ال بَ ر   ِف  َوََحَل َناُهم   آَدمَ  َبِن  َكرَّم   َوال َبح 
َناُهم َنا ِّم َّن   َكِثير  َعَلى َوَفضَّل َناُهم   الطَّي َباتِ  نَ مِ  َوَرَزق   ِضيًل  َخَلق   وبعد،. 1﴾تَ ف 

، وإمن ا األوائ ل تس تطع أين أتيت مب ا مل  اليوم لست أدعييوما بأن األول مل يرتك لآلخر شيئا، و  قتنعمل أ     
ال يس  تطاإ إذ ذروت    أن ال  ذي ش  ام  الط  ود ال ه  ذاو ال ي  درك قع  ر ، ال  ذي بح  ر أن  ا وا   د م  ن مرت  ادي ه  ذا ال

مج  ل أه  م أميك  ن أن و . وق  د اعتم  دت كث  يا عل  ى ئل  د األوائ  ل، ألق  دم ئل  دي إذ م  ن س  يلح  ي. يس  ل 
 :اليت توصل إليلا البحث خلل هذ  الدراسة فيما يلي واخللصات النتائج

من عيون النثر نثر يعد ف  فنية ألساليب اخلطاب ووسائل اإلقناإ دراسة نععبارة هذا البحث : أوال   
 .ذي الوزارتني ابن زيدون لشاعر الناثرا لوا د من أدباء الفردوس املفقود، األدي األندلسي،

غايت  اإلفحام واإلقناإ  فلو شديد الصلة باخلطاب واجلدل واحلوار، فعالية تداولية وئدلية،احلجاج : ثانيا   
احلجاج بذات صلة وطيدة  البلغةو  .وتغيي ااعتقاد وتثبيث  بواسطة اللغة واخلطاب والتأثي ف املتلقي

بإثارة النفوس وكسب العقول وتعديل السلوك من  ،"التحكم وامتلك الواقع"ألهنا تسعى إذ  اإلقناإ،و 
 .املؤثرة ف املتلقيالفاعلة والنائعة ووسائل اإلقناإ خلل أساليب اخلطاب 

وباعثة   جائيذات طابع مناذج النثر األندلسي اليت قدمنا لتقريب اجللاز املفاهيمي اجلجائي،  :ثالثا   
 .ف اآلخر تتغىي اإلقناإ والتأثيألهنا جيعللا نصوص  جائية بامتياز ِّما  على التأثي اإلقناعي

، أدب  ف وبا ث دارس كل على بظلهلا ختر أ امللمح املتعددة الفذ الناثر الشاعر شخصية: رابعا   
 شعرا أدب  إن نقول أن لنا    لذا أخرى تلوى للنكبة وتعرض واألقراح، باألفراح مليئة  ياة عاش فاألديب

 بنت لوالدةالكبي  بعشق  بداية ، وتأرئح بني العاطفة واخليال،الشخصية لتجارب  فنية صياغة كان ونثرا
 وما بسجن  مرورا عباد، وابن ئلور البن مد  و  السياسي بطمو   وانتلاء ،نفس  ف ذل  وأثر املستكفي

  .والعاطفية والعقلية الفكرية  يات  ف ذل  أيضا أثرو  اخلصوم قبل من وخيانة وشايات من ل  تعرض
                                                           

 .07: سورة اإلسراء، اآلية 1
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والرباهني   احلججعلى نوعني من  اعتقادات قف  والدفاإ عن ااعتماد ابن زيدون لل تجاج ملو : خامسا   
 :واحلجائية قناعيةاإل اآلليات وأاخلطابية، 

الشاهد الدين من خلل االقتباس من القرآن  توظيف عليلا غلب :نقلية أدلة وغي صناعية أ  جج -أ   
مكانت  ف  ملا ل  من ،صناعيةالقرآن الكرمي  جة غي ابن زيدون ستعمل  يث االكرمي واحلديث الشريف، 

ميارس الذي شريف احلديث النبوي الوكذل  ؛ األول للشريعة اإلسلمية صدرأذهان وقلوب املتلقني، فلو امل
ألن  يستشلد برأي أو بسلوك شخصية تعد مرئعا أو سلطة ف اجملال ملنزلتلا أو ؛ ب  األديب  جة السلطة

 .خي استغلل احلجائية شاهد الدينسلطة ال ابن زيدونشلرهتا، وقد استغل 

 ف لدعوا  مثبتا مليمنا شاهدا ذل  فكان املاضية، احلوادث وذكر واملثل الشعري الشاهد إضافة إذ    
 هكذا احلاضر، على للستدالل ينضب ال معينا و وادث ، املاضي آداب ف وئد فقد ،الرسائل مرا ل مجيع

 من التبليغي قصد  لدعم وظفلا مصغرة، معارف دائرة عن عبارة واهلزلية، اجلدية خاصة رسائل ، كانت
 .اخلطاب

 وتعترب من ، حبيلة زيدون ابن أقاملا وتارخيية، وائتماعية ثقافية عقلية، أدلة وصناعية أ  جج -ب   
 .هلا منوذئا اجلدية رسالت  هبا ختم اليت والقصيدة املنثورة الفقرات

 قناعةو  وعي على كانزيدون   ابنو  ،التأثي يتقصد تواصلي نشاط زيدون بنال يالنثر  اخلطاب: سادسا    

، كما كان على وعي وإميان حمددة بدقة من أئل حتقي  مقاصد خاص سياقف   خطابينجز  أن ضرورةب
 القصوى الغاية ألن واالعتقاد، والسلوك واحلال الرأي يعدل وأن  الفعل، على وقدرت  النص بسلطةعميقني 

احملددة  والغايات ،املتعددة مقاصد  مع  تتحق  تأثيا املتلقي ف التأثي هي باخلطاب زيدون ابن ينيطلا اليت
 .السياقات التواصلية مع ينسجم مبا خلطاب  رمسلا اليت

البلغة "ف كتاب   يثلب هنريش استعرضلا اليت الثلث املقصدياتموضوإ الدراسة  النثروقد تضمن     
 عن املتلقي بإخبار  التعليمي مبكوناهتا الفكرية املقصديةبداية من  ،النفعي التداويل طابعلا ورصد "واألسلوبية

 الصناعية الرباهني بواسطة وسلوكات  ملواقف  با تجائ  واحلجائي العواطف، استدرار عن بعيدا معينة وقائع
 وسلوكات ومعتقدات أفكار ف التأثي على قادرة لتكون خلطابات  استداليل نس  بناءل الصناعية، وغي
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 اليت املعتدلة العاطفية املقصديةب مرورا. واال تجاج اإلخبار وراء خيتفي والذي األخلقي الغرض وكذا. اآلخر
 ومظلر  صفات  خلل من فيلم، ةخفيف تانفعاال وإ داث املتلقني إقناإ إذ خلهلا من زيدون ابن سعى

 أعنف بتحري  الباطوس بواسطة الوقيت العاطفي التلييج قصديةانتلاء مبو  اإليطوس، بواسطة أي العاطفي
 .وانفعاالهتم املتلقني لعواطف

 منزلت  قدر على اآلخر خياطبإذ  ،التواصلي للسياق القصوى األمهية إذ زيدون   ابناانتب :اسابع   
غاية  اخلارئية األ وال مقتضيات مراعاة ئعل كما  والسلطان، اجلا  من و ظ  االئتماعية ومكانت 
 وظف أن   يث أسلوبيا مقياسا أو فنيا مظلرا من  أكثر إقناإ، أداة التواصلي املقام اعتمد كما. ومنتلى
 .بنص  ينيطلا اليت امللمة مع يتساوق نائحا توظيفا املعاين

واستمالت ، فأسلوب  كان ف إيقاإ مضامين  وفحوا  ف نفس متلقي   ابن زيدون نثرأسلوب جناعة  :اثامن   
انية اجلزئية والكلية حتمل يألن أغلب الصور الب. مقنعا و از العديد من العناصر التعبيية والفنية واجلمالية

ف اخلطاب النثري البن  أن جناعة األسلوب كما .شحنة  جائية إقناعية ف السياق الذي وردت في 
 املة  املتنوعة البلغية، ولكن من كون هذ  الوئو  البيانيةف ما يشتمل علي  من الظواهر  تليس زيدون

اإلقناإ حيدث عن الكلم نفس  إذا أثبتنا  قيقة أو شب   قيقة بواسطة  جج و للحجج والرباهني العقلية، 
 فلذ  األساليب واحليل اجملازية واالستعارية تابعة للوظيفة وحمققة للمقاصد، .مقنعة مناسبة للحالة املطلوبة

حمققة ملنفعة اخلطاب وجناعت ، وذل  لن يتأتى بإقصاء البعد اجلمايل الفن، بل باملزاوئة بني خصائص  أي
 .)البعد النفعي املباشر(ووظيفت  البلغية  )الفن اجلمايل البعد( النص الفنية

وإمنا تكشف عن رغبة ابن زيدون ف إقامة  إن الصور البلغية ال تشكل عرقلة للتواصل األدي،: تاسعا  
ما جيعل اخلطاب  تواصل فن راق، وعيا من  أن التواصل األدي يتطلب معاناة ومكابدة لتحقي  التأثي،

   .ويتنامى عرب اكتشاف عناصر التأثي في " اجلمالية"النثري يوسم بسمة 

 بفضللا اليت واألساليب والتقنيات بالوسائل لياك علما خاصة اإلقناإ وبلغة عامة البلغة اعتبار: اعاشر   
 اخلطاب فقيمة .والنجاعة اإلفادة وحتقي  الفعل، على وقدرت  النص وسلطة ومنفعت ، اخلطاب جناعة تتحق 
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 املتلقي ف بالتأثي وذل  املباشر، النفع و صول املقاصد، على والداللة املعىن، إفادة على قدرت  مبدى رهينة
 .وانفعاالت  مشاعر  وحتري  وإقناع 

بلوغ مقاصد  وغايات ، من خلل السعي إذ إقناإ متلقي  إن ابن زيدون  اول ئاهداوصفوة القول    
 ابن زيدون هذ  الرسائل أو هذا النثر الفن  أنشأوقد . خطاب ، بشىت أساليب اخلطاب ووسائل احلجاج

 .انتلتاحلجاج قد ر لة إن أمكن ل  أن يقول  النلاية،ومع وصول  نقطة  ف غياب ، كون مدافعا عن يل

 قد انتلت؟ ا النثرلكن هل ميكننا القول إن ر لة السفر ف دراسة هذ 
 أم أن هذا املنت يصلح أن يكون نواة لدراسات حتليلية؟ 
موسوعة   ن زيدون بدل الرتكيز على اعتبار اب نثرعلى دراسة اجلانب التداويل لالرتكيز أكثر أال ميكن  

 كبية للعديد من املعارف السابقة؟
 قراءات أخرى؟  وقراءت   نثرال اهذتلقي مجالية وهل ميكن  
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  :ابن جهورأيب احلزم إىل هذه الرسالة من سجنه كتب أبو الوليد أمحُد بن زيدون    

ومن أبقاه اهلل تعاىل ، وامتدادي منه ،بهواعتدادي  واعتمادي عليه، يا موالي وسيدي الذي ودادي له،"   
وعطلتين من  إنعامك، لباس -أعزك اهلل-إن سلبتين ؛ واري زند األمل، ثابت عهد النعمة ماضي حد العزم،

- وغضضت عين طرف محايتك ونفضت يب كف ِحياطتك، ، وأظمأتين إىل بُ ُروِد إسعافك،حلي إيناسك
 :فال غرو -ادي إليكنجلماُد باستِ وأحس ا األصم ثنائي عليك،ومسع  لي لك،يبعد أن نظر األعمى إىل تأم

 وتكون منيتُه املتمين يف أُمِنيته، ويؤتى احلِذر من مأمِنه، ويقتل الدواء املستشفي به، باملاء شاربه، ضقد يغ
 . واحلنُي قد يسبق ِحرص احلريص

 سادغري مشاتِة احل وهتونُ ***** املصائب قد متر على الفىت  كلُ                             

وجبنٌي  ؟هل أنا إال يٌد أدماها ِسوارها :فأقول ؛شامتني أين لريب الدهر ال أتضعضعال يوأر  ،وإين ألجلد   
وعبٌد ذهب به سيده  ومسهرٌي عرضه على الناِر مثقفه، ومشريٌف ألصقه باألرِض صاقله، ؟عض به إكليله

 :مذهب الذي يقول

 فليقُس أحيانا  على من يرحُم    ***** ومن يُك حازما   ،فقسا ليزدجروا                           

ولن ، عالنكبة سحابٌة صيٍف عن قليٍل تقشوهذه  هذا العتب حممود عواقبه، وهذه النبوة َغمرٌة مث تنجلي،   
وأثقُل  فأبطُأ الدالِء فَيضا  أمَلُؤها، َغناؤه، -غرَي ضنني-أو تأخر  بُه،حايريبين من سيدي أن أبطأ س

ولكِل  ومع اليوِم َغٌد، وألُذ الشراب ما أصاَب َغِليال، وأنفُع احليا ما صادف َجدبا، ب َمشيا  أحُفلها،ئالسحا
 .بأجٍل كتا

 .وال َعتَب عليه يف إغفالِه على اهتبالِه، له احلمدُ     

 فأفعالُه الاليت َسَررن أُُلوفُ   *****الِفعُل الذي ساَء واحدا  فإن َيُكِن 

                                                 
 .717إىل ص  086ديوان ابن زيدون ورسائله، مرجع سابق، من ص عبد العظيم علي،  1
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 :وأعود فأقول     

تطاُول الذي مل يستغرقه وال ؟الذي مل يأِت ِمن ورائِه ِحلُمك واجلهلُ  ؟ما هذا الذنب الذي مل يسعه عفُوك 
أو ُمِسيئا  فأين ؟ وال أخلو من أن أكوَن بريئا  فأين العدل ؟حاُمل الذي مل َيِف به احِتماُلكوالت ؟َتطُوُلك

 ل؟الفض

 أو كاَن يل ذنٌب ففضُلك أوسعُ   *****َيكن ذنٌب فَ َعدُلَك واسعٌ إال 

وما أراين إال لو أين أُمرت بالسجود  ! !وَكَفى ! !ونالين ما َحسيب به قد بَلغ السيُل الزُّىَب، ! !َحَنانَيك    
 َجَبٍل يَعِصُمين ِمن املاِء﴾،﴿َسآِوي إىل : فقلتُ  ﴿اركب َمَعنا﴾،: وقال يل نوح آلدَم فأبيُت واستكربت،

وَتعاطيت  واعتديُت يف السبت، وعكفُت على الِعجل، َصرِح لعلي أطَِّلُع إىل إلِه ُموسى،الوأمرت بِبناء 
وعاهدُت ُقريشا  على  النَّهر الذي أبتُلي به ُجيوُش طالوت، وُقدُت الِفيَل ألبرَهة،ماء وشرِبت من  َفعَقرت،

ت بُ ثُلث الّناس يوَم ُأُحد، وختلفُت ذلخناو  ،، ونفرُت إىل الِعري بَبدريف بَيَعة العَقبةوتأولت  ما يف الصَّحيفة،
يقالَعصر يف بين قُريظةَصالة  عن وَزعمُت أن  ة، وأَنِفُت من إمارة ُأسامة،ي، وجئُت باالفك على عاِئشَة الصِّدِّ

وَضّحيت  يه،فاألِدمي الذي باركت يُد اهلل  ومزقتُ  وَرويُت ُرحِمي ِمن كِتيبِة َخاِلد، بيَعَة أىب َبكر كانت فلتة ،
 : ، وبذلت لَقطامُعنواُن السُّجوِد به الذي باألمشط

 وَضرَب عليٍّ باحُلساِم  *****الثَة آالِف وَعبدا  وقينة  ث

 : ومتثلت عندما بلغين من وقعة احَلرة أن َجعِجع باحُلسني،: مر بِن سعدوكتبُت إىل ع

 َجزَع اخلَزرَج ِمن َوقع اأَلَسل***** وا َشِهدٍر يَت أشياِخي بَبدلَ 

   وعدلناه ببدر فاعتدل *****قد قتلنا القرن من أشياخهم                       

 ، ويدَعىعلَي ما حيتمل أن يسمى َنكاال   لكان فيما َجرى على الثَِّنيةهبا وصلبُت العاِئَذ  ورمجُت الكعبة،  
جازِ  َعَلى ولو-

َ
 :ِعقابا   -امل

 تَ َرى حاِسِديه له رامِحِينا***** وَحسُبَك من حاِدٍث بامرٍِئ 
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والواُشون  .، وهم اهلمازون املشاءون بَِنميمونبأ جاَء به فاِسق وال ذنَب إال منِيَمٌة أهداها كاشٌح، ؟فكيفَ   
السُّعاُة الذين ذَكرهم األحنُف و  والُغواُة الذين ال َيرتكون أِدميا  صحيحا ، الذين ال يلبثون أن َيصدُعوا الَعصا،

 .موٌد إال منهماظَنُّك بقوٍم الصِّدُق حمم" :فقال بُن قيس،

 وليَس وراَء اهلِل للمرِء ّمذَهبُ  *****فَلم أتُرك لنفِسَك رِيبة  حَلفُت 

وال َنَصبُت لك بعَد التشيع  ال أزمعت و ال احنرفت عنك بعد الصاغية،و  اهلل ما غششتك بعد النصيحة،و   
ففيم َعِبث  وعهٍد أَخَذه ُحسُن الظن عليك؛ مع ضماٍن تكلفت به الثقة عنك، يأسا منك وال أزمعتُ  فيك،

 ؟وأكَدت َمطاِليب؟ ومِلَ ضاقت مذاِهيبي؟ سائلو ومتكَن الضَّياع من  ؟يتدوعاَث الُعقوُق يف َمو  ؟اجلفاء بِأذميت
وَفَخر علىَّ العاجُز  ؟َغَلَبين املغلب وَأّنَّ ب؟ بل من الغِنيمة باإليا ؟عالَم رضيُت من املرَكب بالتعليقو 

أم كيف ال ق؟ وُتدرَكين وملّا أَُمز  ؟مل مَتَنع مين قَبَل أن أُفتَ َرسوماَلَك ر؟ اولطمتين غرُي ذاِت ِسو  ف؟الضعي
 ؟كراء ُمناَفسٌة يف الَكرامة عليوتتقطع أنفاُس النُّظَ  ؟كفاء َحسدا  يل على اخُلصوِص بكتتضرم َجوانُح األ

قام  وأبَليُت الَبالء اجلميَل يف مِساِطك، ، وزهاين َوسُم نِعمتك،كتسُم ِخدمَ ر وقد زانين  فكيف؟
َ
وُقمُت امل

         :احملموَد على ِبساِطك

وايل فيَك غرَّ قصائدٍ  أَلستُ 
ُ
 ؟هَي األجُنُم افتاَدت مع الليل أجُنَما  *****امل

 وُُياُل الَوشي فيه ُمنمَنَما ُضحى،  *****ورا  الروُض منه من ثناء  يُظنُ  

ع إال واستملى الربي ؟إال ِعقدا  فصلُتُه مبآثِرِك ،وتقلدت اجلوزاءُ  ؟بفضائِِلكوهل لَِبس الصَباُح إال بُردا  طرزتُُه    
وإن كنُت مل  ؛حليمَة ِبسر ما يوم؟ وَبث املِسُك إال حديثا  أذعُته يف حَماِمدك؟ ثناء  مألتُه من حَماِسِنك

ومكاَن القول ذا َسعٍة  بل وجدُت آجرا  وِجصا  فبنيت، ،وال ومستك غفال   َسليبا ، وال َحليتك عطال ،أكُسك 
َثل فلك امل، لة املنصوبِة ُتضيُء للّناس وهي حترتقباوأكوَن كالذُّ  أن أَعد من العاملِة الّناِصبة، حاشا هللو  فُقلت

 . أوىل –ويب فيَك  –وهو بَك  األعلى،

نزلإ وَلَعمُرَك َما َجِهلُت أن َصريَح الرأِي أن أحتولَ   
َ
وأصفح عن املطامع اليت ؛ ذ بلغتين الشمس، ونبا يب امل

وإين  ؛"خامري أّم عامر"املثل  ر فيضرب يبئ الَعجز، وال أطمئن إىل الُغرو فال استوط تُقطع أعناَق الرجال،
 :مع املعرفة أّن اجلالء ِسباء، والنُّقلَة ُمثلة



 

 

 
 

501 

 ََمَرا  وَمسَحبا   :َمصارَع َمظلومٍ  *****عن َقوِمه مَل يَ َزل يَ َرى  ن يَغرَتِبومَ 

 النَّار يف رأِس َكبَكبا ءيكْن ما أسا  *****وُتدَفن منه الّصاحلاُت وإْن ُيسئ

 الذي واجلمالُ  ،ىفيُتوقع زيالُه، والنَِّسيب ال ُيال الذي واخلليط  لعارٌف بأّن األدب الوطُن ال ُُيشى ِفراقه،  
مها نسقا وانتظا من اقرتان غَن الّنفس به، َأهبَى أثرا، وال َأسََن َخطَرا مث ما ِقراُن السعد للكواكب ،ىفال يُْ 

 وَحطَّ يف َجناب قَبول ،أينما تَ َوجه َوَرَد َمنَهلَ  -وقليٌل ما ُهم–ا مالضارَب بَسهٍم فيه معه؛ فإّن احلائَز هلما
 . ُحكم الصِّىبِّ على أهله يَ طعْ وأُ  إنزاِل رحلِه،، وضوِحك قبَل فنزل

 صديقفهذا َمِبيٌت صاحلٌ و  *****أهال  وَسهال  وَمرحبا   :وقيل له

والكرمَي ال يُفوا  ؛ه، َحننَي الّنِجيِب إىل َعطَنهواللبيب حِين إىل َوطَنِ  ؛وطن حمبوب، واملنشأ مألوفغري أن امل
  ،فيها َمراضُعهُ  بَ َلداأرضا  فيها َقوابُله، وال ينسى 

 إىلَّ وَسلمَى أن َيُصوَب َسحاهُبا  *****ُب بالِد اهلل ما بني َمنعجٍ أحَ 
 وأوُل أرٍض َمسَّ َمنَّ ِجلِدي تُراهُبا ***** هبا َعق الشباُب مَتائِمي بالدٌ  

ك طََبع، والغَن واعتقادي أن الطمع يف غري  ِمن قُربك، ظيف احلوُمنافسيت  ؛هذا إىل ُمغااليت لعقد ِجوارك  
 فاءلَ والِعَوض  والَبدل منك أعور، ، عناءٌ  كامن سو 

 َضنَّا  به َنظَري إىل األَمراءِ ***** وإذا نظرت إىل أمريي زاَدين                       

؟ فما هذه الرَباءة ممن يتوالكر، نار، واستجمد املرُخ والَعَفا ويف كل شجروكل الصيد يف جوف الفرا،    
 ! ! كَك ملن رضاه لورِضا ! !كان هواَك فيمن َهواُه فيك وهالَ إليك؟ وامليل عمن مييل 

 داتُنا كل شيء بَعدُكم َعَدمُ جو ***** ُز علينا أن نُفارقهم يا من يَعِ 

وأكِدم يف غري َمكَدم، وأشكو َشكَوى اجَلريح إىل  أُعيُذك ونفسي من أن َأشيم خلَّبا، وَأستمطر َجهاما ،  
وسريُت إليَك  ونبهُتك إال أِلَنام، وحركُت لك احِلوار إال لتحن، فما أبسسُت لَك إال لتدر، الِعقبان والرَخم؛
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ومىت أعَذرَت يف َفكِّ أسرِي مل  تيسر، يَعقد أمر  بعد اليقني من أنك إن سنيتك؛ إال ألمحَد السُّرى لدي
 .به َصَدقة -َتعودُ –وفضَل اجلاِه  والشفاعة زَكاُة املروءة وِعلُمك حميٌط بأن املعروَف ََثَرة النِّعمَة، يتعذر،

 ِمن جاِهه فكأهنا ِمن مالِهِ  *****مُرٌؤ أَهدى إليَك َصِنيعة  وإذا ا                      

فتستلذ جَن شكري من غرس عارفتك، وتستطيب  ويستقر يب الّنوى يف ِظلك، .ألقي الَعصا بذراك يلعل  
حاِسد موَأستأنف التأدَب بأدِبك واالحتماَل على َمذَهبك، فال أُوِجد لليعتك، عرف ثنائي من روض صن

 إشكائي من هذه الشكوى،و   ميسرك من إطاليب هبذه الطلبة،اهللو  ال أدع للقادح مساغ لفطة،ََماَل حَلظَة، و 
وأنا منك َحرِي  له،تستوِدعها أحَفَظ ُمستودَع، َحسبما أنت َخلٌق يد و  صنع،بصنيعٍة ُتصيُب منها مكاَن امل

 . ك، َوّهنٌي عليكوذلك بيدِ  ،به

بل ، عارَضه النظم ُمباِهيا   وجر ذيل ُخيالئِه، واتسقت ُدررُه، َفهز ِعطَف ُغلوائه، ،وملّا توالت ُغَرُر هذا النثر 
واعتد  فاستحسن العائَدَة منه، لطافُه،إيَل بنفسك مي أشفق أن يستعِطفك استعطافُه، و حني كاَيَده ُمداهيا ،

 منصوصة   حىت َزف إليك َعروسا  َملوة  يف أثواهبا، يل،واخلاطَر الَكلِ  الذِّهَن العليل،زال يستكُد  ما بالفائدة له

 :األبيات هيها ا، و ِِبَلِيها وَمالهب

َن يف ُهُبوب ذاَك النَّسيم
ُ
 اهلََوى يف طلوِع تِلَك النُُّجوم        وامل

 لو َيُدوُم السُُّروُر لِلُمستِدمي        سرَّنا عيشنا الرَِّقيُق احَلواشي

 َوطٌر ما انقضى إىل أْن تقضَّى        زَمٌن ما ِذماُمُه بالذَِّميم

َسوَّغ ِمسٌك         وِمزاُج الوصال ِمن تسنيم 
ُ
 إذ ِختاُم الرِّضا امل

  َوِة نشواُن من ُسالف النَِّعيم  دَّالل غضُّ َجَن الصَّب        ريُض الغو 

 مل َيطل َعهُد جيِدِه بالتَِّميم   طاملا نافر اهلََوى منُه ِغرٌّ        

 ُسَرى الَبدر يف الظالم الَبهيم  ى      ستخفيا َوَهيهات أن ُيف     زاَر مُ 

  ُب إىل ِحسِّ كاِشٍح بالنَِّميمفَوشى احللُي إذ مشى وهفا الطي            
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ؤِذين بظلم الليايل        
ُ
 ليَس َيومي بواِحٍد ِمن ظلوم  أيُّها امل

 قمُر األفق إن تأمَّلت والشم             ُس مها ُيكَسفان ُدوَن النُُّجوم

صاِب الَعظيم حنو الَعظيم
ُ
 وُهو الدَّهُر ليَس يَنفكُّ يَنُحو         بامل

 بَ وَّأ اهللُ َجْهَورا شَرَف السُّؤ         ُدِد يف السَّرو واللباب الصَِّميم

 َسلَم اجلميُع لُه األم            َر فكاَن اخُلُصوُص َوفَق الُعُموم واِحدٌ 

 قلَد الغمُر ذا التََّجارِب فيه         واكتفى جاِهٌل بِعلم الَعِليم

 َخطٌر يَقتضي الكَماَل بنوَعْي          ُخلق بارع وَخلق وسيم

 ا للَحليمأيُّها ذا الوزيُر َها أنا أشكو         والَعَصا بدُء قرِعه

ر          َبِط يف الِعتق منه والتَّطهيم سيما عَ 
َ
 أن يَأنَف السَّابُق امل

َضاِء والتَّصِميم
َ
 وبَقاُء احُلسام يف اجَلفن يَثين            منه بَعَد امل

 أفصرٌب مئني ََخسا ِمَن األيَّ             ام ناِهيك ِمن َعذاٍب أليم

 لومِ قرَح الكُ  لومِ نكأت بالكُ         وُمَعَنى ِمن الضَن هبِناٍت   

 سقٌم ال أعاُد فيه ويف العا           ِئِد أنٌس يَفي برُبء السَِّقيم

 ناُر بَغي َسَرى إىل َجنَِّة األم              ن لظاها فأصبحت كالصَّرمي

 بأيب أنت إن تشأ تُك بَرد ا           وَسالما كنار إبراهيم

 ُد يف صو            ب احليا لِلرِّياح ال للغُيومللشِفيع الثناُء، واحلم

 وزعيٌم بأن يُذلل يل الصَّع             َب َمثايب إىل اهلُمام الزَِّعيم
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 املقام ماضي الَعزمي أمٌل يُرِغُم احلِفاَء إليِه           وهو ثبتُ 

 الكرميووَداٌد يُغي ُِّر الدَّهُر ما شاَء ويب             قي بَقاَء َعهِد 

قيم
ُ
 وثناٌء أرَسلتُه َسلَوة الظا            ِعن َعْن شوِقِه وهلُو امل

  ر وفيِه ِمزاُج كأس النَِّدمي     َو رحيانة اجلليس وال فخ        فه

 مل يزل مغضيا على َهفَوِة اجلا           ين ُمِصيخا إىل اعِتذار الكرمي

 متاُم اخِلَصال بالتتِميم ومىت يَبَدإ الصَِّنيَعة يُولع            ك

فَهْب َذنبا   ؛وُحرمة اإلخالص هلا َذْنب التقصري، يَبسطها األَمل، ويَقِبضها اخَلَجل، -أعزَّك اهللُ -ها كَ ها    
 .إن شاء اهلل تعاىل ،وَتُسلك إىل الفضِل طُرُقاتِه ليتأتى لك اإلحساُن ِمن جهاتِه، ،واشَفع نعمة  بِنعمة حلُرمة،

عبد العظيم علي يف حتقيها على اجلزء األول من ذخرية  اعتمد، الزيدونية جبملتها نثرا  ونظما   ةهذه الرسال   
تون يف شرح رسالة ابن زيدون متام"ابن بسام؛ واجلزء السابع من هناية األرب للنويري؛ وعلى 

ُ
خلليل بن "امل

الثاين من املواهب الفتحية للشيخ ؛ وعلى اجلزء من خط ابن ظافر رمحة اهلل تعاىلالذي نقلها  أيبك الصفدي
  .محزة فتح اهلل

 .لعبد العظيم علي" ديوان ابن زيدون ورسائله"من أنا أيضا  أنقلها  و  
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