
82 

 

DOI: https:/doi.org/10.56981/S0000136  

 

 

Intl. J. Soc. Sci. H.. 2022 ; 1(3) 82-96 
  

Document heading 

THE LINGUISTIC STRUCTURE OF AL-MUTANABBI'S EROTIC POETRY: 

THE RHETORICAL METHODS AND POETIC FUNCTIONS 

Imane Khaldi 

Mohammed V University in Rabat, PhD researcher in Mediterranean literature and arts, Faculty of Literature and 

Humanities, Morocco 

Corresponding author 

E-mail address : imakhal@hotmail.com 

  

ABSTRACT 

Every person who thinks about reading or appreciates 

poetry in general, and Arabic poetry in particular, 

concludes that it is a unique human experience that 

captured the progression of human existence and revealed 

the extent of his capabilities for emergence, 

representation, photography, and production. He framed 

and dated his movement, creativity, and heritage. This 

study seeks to discuss Arab poetry in its most outstanding 

period of excellence and brilliance (the period of the 

Abbasi State) and through the productions of one of its 

finest and most creative poets who impressed the world 

with his creativity, poetry and meaning (al-Mutanabu). This study reveals the depth and 

soul of humanists in Arab poetry, the essence of al-Mutanabi's unique poetry experience. 

Also, it attempts to study the linguistic and rhetorical statement in the rhetorical methods 

and functions of poetry in the erotic poems of the expressive poet, which have produced 

a yet distinguished and impressive creativity in the field of poetry. The summary of the 

study is an attempt at a rhetorical study of the ghazal poem in Al-Mutanabbi poetry. 
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 نسيج القصائد الغزلية عند أبي الطيب المتنبي: 
 "األساليب البالغية والوظيفة الشعرية"

   إيمان الخالدي
 باحثة في سلك الدكتوراه 
 آداب وفنون متوسطية 

 المغرب ــ اإلنسانيةجامعة محمد الخامس بالرباط، كلية اآلداب والعلوم 
imakhal@hotmail.com 

 ملخص الدراسة: 
إلى أنه تجربة إنسانية فريدة سجلت  ، والشعر العربي خصوصا،يخلص كل متأمل أو قارئ أو متذوق للشعر عموما

ويؤرخ   يؤطرمسار وجود اإلنسان، وبّينت مدى قدرته على اإلبداع والتمثيل والتصوير واإلنتاج، فاستطاع بذلك أن  
بداعه وتراثه.  و لحركته   ا 

فوقه وتألقه  بناء على الخالصة أعاله، تسعى هذه الدراسة إلى محاورة الشعر العربي انطالقا من أبرز فترات تميزه وت
)فترة الدولة العباسية( ومن خالل نتاج أرقى وأمتع مبدع شاعر شغل الناس ومأل الدنيا إبداعا وشعرا ومعنى )الشاعر  

 المتنبي(. 
هذه المحاورة ستحاول الكشف عن العمق والروح اإلنسانيين في الشعر العربي، وعن روح التجربة الشعرية الخاصة 

وأيضا عن البيان اللغوي والبالغي في األساليب البالغية الموظفة والوظائف الشعرية  في شعر أبي الطيب المتنبي،
بداعا متميزا سحر العقول والقلوب وال يزال.   في القصائد الغزلية للشاعر المتنبي التي أنتجت شعرا وا 

ملخص الدراسة هو محاولة بحثية ودراسة بالغية لقصيدة الغزل في شعر المتنبي تقدم قراءة أخرى لنتاجه الشعري 
 األدبي من خالل دراستها وتحليلها للنسيج البالغي واللغوي لغزليات أبي الطيب المتنبي. 

 ، القصيدة الشعرية.: الشعر العربي، المتنبي، الغزل، األساليب البالغيةالكلمات المفتاحية

 مقدمة:  ال
لم أفالطون في مدى  حيث اختلف التلميذ أرسطو مع المع  شعر منذ عهد اليونان؛لاإلنسانية إلى ااختلفت النظرة  

ألنه ينقل لنا الوهم بدل حقيقة الشعر من زيفه، وفي غايته ووظيفته وأدواره. واعتبر المعلم أفالطون الشعر فنا مزيفا 
لية للفن الشعري من  الق السامية. وبالتالي إدانة كالحقيقة والصورة المزيفة بدل الصورة المثالية، والكذب بدل األخ

قبل أفالطون، أدت إلى طرد فعلي للشعراء من جمهوريته الفاضلة. وعلى خالف المعلم رفض التلميذ أرسطو كون  

 االستشهاد المرجعي:

، المجلة الدولية ي الطيب المتنبي: األساليب البالغية والوظيفة الشعرية"نسيج القصائد الغزلية عند أب " (2022) إيمان الخالدي
 .96-82ص (،2022سنة ) (،03(، عدد )01مجلد )نسانية ، للعلوم االجتماعية واإل
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الشعر مرآة ينقل الزيف والوهم. إن الشعر فن ومحاكاة لكل ما هو كائن وما يمكن أن يكون؛ أي إن الشعر عند  
 مثالية مجردة عكس ما يدعي معلمه أفالطون.  أرسطو حقيقة

وفي الحقيقة، إن خلفية النقاش الذي وصل حدَّ الخالف والتناقض بين المعلم وتلميذه؛ هي خلفية الصراع الحاصل 
بين الفكر واإلبداع، بين الشعر والفلسفة، بين روح الفن وروح الفلسفة. هل الشعر فلسفة والفلسفة شعر وما يدور 

ن نقاش أسئلة مفتعلة؟ أم إن الشعر شيء والفلسفة شيء آخر وال يمكن أن يكون ما بينهما إال صراعا  حولهما م
 حتميا وتناقضا مستمرا؟  

إن ما أريد الوصول إليه في هذه المقدمة هو السؤال التالي: هل يمكن أن ننقل هذه األسئلة إلى الشعر العربي؟ نعم  
قال سيكون من أجل الكشف، ليس عن جدل الشعر والفكر، بل عن سّر ممكن؛ لكن القصد واالهتمام في هذا الم

تحديدا العصر العباسي من خالل نسيج القصيدة الغزلية للشاعر التميز اإلبداعي والتفوق الجمالي في الشعر العربي،  
 المتنبي. 
أن نتحدث وندرس شعر شاعر ترك للغة العربية ميراثا عظيما، وأن نطرق جانبا من شعره، غزلياته التي   وال غرو

قلما تحدث عنها الدارسون وفطنوا لها. فالمتنبي كما والجبل األشم أينما قلبت فيه النظر رأيت عجبا، وكيفما وليت 
ستحسناته ودلت على تفتق العبقرية وقوة القريحة، برأسك إلى ناحية من نواحيه رأيت جديدا ومحدثا جمع حسناته وم

 هذا إلى جانب تحليه بفصاحة القدماء. 
 تمهيد: 

ال شعوريا ُترجم على شكل أحاسيس ومشاعر عرفت العالقة بين الرجل والمرأة، على مّر تاريخ النفس البشرية، انجذابا  
هي في األصل فطرية وغريزية، إال أن الرجل أشد جرأة من المرأة في التعبير عن هذه األحاسيس والمشاعر، عاطفية  

ما جعله يبوح شعرا، أو نثرا، أو حركة، أو إشارة، وقد فطن العرب منذ القدم ألهمية اللفظة والكلمة في التأثير على  
يب، والتشبيب، والصبابة، والتيم، والعشق... وسنقصر في الشخص وال سيما على المرأة، فكان الغزل، والهوى، والنس 

 دراستنا على ألفاظ الغزل، والنسيب، والتشبيب، ألنها ألفاظ تختص بحقل الشعر ومسيرته عبر التاريخ األدبي العربي. 
 ومن حيث إن مفاتيح أي علم هي مصطلحاته "فال معرفة بال مصطلح" كما يقال، فإننا سنحاول البحث فيما رمى 
إليه النقاد القدامى عندما تخيروا تلك األلفاظ وجعلوها للداللة على تلك المعاني، فما معنى الغزل؟ وما الفرق بينه 

   والتشبيب؟وبين النسيب 

جاء في "اللسان" مادة غزل: غزلت المرأة القطن والكتان وغيرهما تغزله غزال، وكذلك اغتزلته وهي تغزل بالمغزل 
 والغزل: حديث الفتيان والفتيات. ابن سيدة: الغزل: اللهو مع النساء، قال:   ونسوة غزل وغوازل قال
 (.325، 5ابن منظور، لسان العرب، ج) أيا مالٌك هل في الظعائن َمْغَزُل؟**  قول َلي الَعبرى َحِليُلها

وفي مادة نسب، جاء في لسان العرب، النسب: نسب القرابات وهو واحد األنساب، والنسيب: المناسب، والجمع نسباء 
وأنسباء وفالن يناسب فالنا فهو نسيبه أي قريبه، والنساب: العالم بالنسيب وجعه نسابون، وهذا الشعر أنسب من هذا  

الغة، فبني هذا منه. وقال شمر النسيب رقيق الشعر في النساء، أي أرق نسيبا وكأنهم قد قالوا: نسيب ناسب على المب
 وأنشد: 
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ُحوبِ  التعلُّل من أسماء من  في  المناسيب؟  **    هل  هداء  وا  القريض  العرب، ج)أم في  لسان  ،  6ابن منظور، 
4405.) 

يقال: شب: إذا رفع، وشب إذا ألهب حكاه أبو عمرو. وشب   وفي مادة شبب، عند الزبيدي في "تاج العروس"، 
)الفرس يشب( بالكسر ويشب بالضم )شابا وشبيبا وشبوبا( بالضم: )رفع يديه( جميع كأنها تنزو ونزوانا ولعب وقمص 

 وكذلك إذا حزن. تقول برئت إليك من شبابه وشبيبه وعضاضه وعضيضه، قال ذو الّرمة: 
 (.4405، 6ن العرب، جابن منظور، لسا) ُشبوب الُبْلق تشتغل اشتغاال.**  بذي لَجب ُتَعارضه ُبروقٌ 

فقد  قدامة )ت   أما اصطالحا،  النسيب حسب  في  الهابة    (،هـ  337يدخل  بالرياح  األحبة  لمعاهد  والتذكر  التشوق 
والبروق الالمعة والحمائم الهاتفة والخياالت الطائفة وآثار الديار العافية وأشخاص األطالل الدائرة وجميع ذلك إذا  

(. 134بن جعفر قدامة، نقد الشعر،  )  عظيم الحسرة ومن مضى لألسف والمنازعة  ذكر احتيج أن تكون فيه أدلة على
 (.  134بن جعفر قدامة، نقد الشعر، ) وأما الغزل حسب تعريفه أيضا هو التصابي واالستهتار بمودات النساء

في العمدة أن النسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد... وأما الغزل فهو إلف هـ(    456)ت  ذكر ابن رشيق    وقد 
يوافقهن وليس مما ذكرته في الشيء، فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأ، ونبه على ذلك قدامة النساء والتخلق بما  

كتاب هذا األخير نراه يميز ، وبالرجوع إلى  ( 117،  1)القيرواني ابن رشيق، العمدة، ج  وأوضحه في كتابه نقد اشعر
بين اثنين منها: الغزل والنسيب؛ فيقول: النسيب هو ذكر خلق النساء وأخالقهن وتصرف الهوى به معهن، وقد يذهب 
على قوم أيضا موضع الفرق بين النسيب والغزل، والفرق بينهما أن الغزل هو المعنى الذي اعتقده اإلنسان في الصبوة 

 (. 134بن جعفر قدامة، نقد الشعر،  )  أجله، فكان النسيب ذكر الغزل والغزل المعنى نفسه  نسبا بهن منإلى النساء  
ومن خالل ما تقدم ذكره يظهر أن هناك تعالق فيما بين هذه المصطلحات الثالث، الغزل، والنسيب، والتشبيب عند  

، ولذلك نجد معظم الناس تستعملها بمعنى أنها شيء واحد إال أن قدامة وتبعه في ذلك ابن  ةمختلف اآلراء اللغوي
والنسيب. فالنسيب هو القول والحديث والغزل هو الميل واإلحساس رشيق قد نبها على الفرق بين اثنين منها الغزل  

 ن اآلخر. وهما معا لطالما اجتمعتا في القصيدة الواحدة، ومن النادر أن تجد أحدهما دو 
ظهار الشوق والشكوى من الفراق، والشاعر وهو يدير مغزل فنه الستمالة وبهذا، إذن،   الغزل هو التغني بالجمال وا 

المرأة، يجعل من اللفظ الرقيق والمعنى الرشيق واإلكثار من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق األشواق ولوعة الفراق 
 دته وتشب.  سببا ينسب به إليها فتحسن من ذلك قصي

 األساليب البالغية في غزل المتنبي: 
شاع ذكر أبي الطيب المتنبي وأعجب الناس بشعره مشرقا ومغربا وعثر كل على ضالته فيه. وقد كلف النحاة وعلماء 
البالغة بشعره ووجد األولون في مشكله وعويصة مثارا للجدل ووجد اآلخرون في محاسنه ومساوئه أمثلة للبالغة. 

خيرة غرضنا ومرمى إصابتنا وذلك لما أظهرته من غنى ومرونة في تحليل الخطاب الشعري ووصف آليات وهذه األ
وغاية هذا المقال هي إبراز فن الغزل عند أبي الطيب المتنبي، وتوجيه العناية إلى كنوزه الخفية ودرره   ،اشتغاله

تستكشف الخبايا وتحسر النقاب عن لوامع كلمه تحليلية  المخبونة. وهذا ال يتأتى إال بدراسة شعره دراسة بالغية  
 وغور معانيه.  
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ة بقدر ما تعنيني المعاني السامية في شعر المتنبي، فغزليات هذا األخير وتعنيني بدرجة أكبر األلفاظ واألساليب القوي
أول من المواضيع التي تستجيب لحسن اللفظ والمعنى. وقد جعلها المتنبي ابتداءات قصائده فبرع فيها وأجاد وهي  

 ما يقرع السمع.  
 : وداللتها في غزليات المتنبي المعانيأساليب أوال: 

من المصطلحات التي أطلقها البالغيون على ألركان الثالثة المشكلة للبالغة العربية، وهي  معلوم أن المعاني من ا 
 االمباحث التي تتصل بالجملة وما يطرأ عليها من تغييرات في أصول التركيب ولم يستعمله أحد قبل السكاكي بوصفه

البالغة العربية،    أحمد )  قسما من موضوعات  البالغة  المعاني( 65مطلوب،  السكاكي إال أن    ، وسمي علم  مع 
موضوعاته التي انبنت عليه وردت في مباحث العديد من الدارسين القدامى تحت اسم معاني الكالم، معاني النحو،  

ا من االستحسان  النظم... إلى غير ذلك. وقد عّرفه بقوله: "هو تتبع خواص تراكيب الكالم في اإلفادة وما يتصل به
القزويني، مفتاح العلوم   )الخطيب   وغيره ليحترز عليها من الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره."

 (. 77للسكاكي، 
ليس إال النظم الذي تطور فيه هذا العلم على يد عبد القاهر الجرجاني مستمدا أسراره   التصوير بالمعاني وعموما، ف

 ديث النبوي الشريف وكالم العرب. من القرآن الكريم والح
 المتنبي:   غزل األساليب اإلنشائية في -1

ما  وهو  األول طلبي؛  على ضربين  نما  وا  واحد  يجدوها على ضرب  فلم  اإلنشائية  األساليب  إلى  البالغيون  نظر 
والنهي واالستفهام والنداء. والثاني غير طلبي   ،األمريستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وأنواعه: أساليب  
عقود وما دخل في هذا الباب مما ال يراد به اإلخبار كالتعجب والقسم وأفعال المدح والذم وأفعال المقاربة وأساليب ال

وال الطلب. واألساليب اإلنشائية الطلبية بطبيعتها ذات دالالت إيحائية متوهجة تتغذى من مسارب العاطفة األدبية  
را ومن تموجات االنفعاالت النفسية فتنوع اللغة وتثري مادتها وتدفع عن السامع الملل من تلقي أسلوب واحد إذ كثي 

ما تخرج هذه األساليب الطلبية عن وضعها لتدل على معنى سياقي آخر، أما األساليب غير الطلبية فأغلبه أخبار 
 نقلت إلى اإلنشاء وقد اهتم به النحاة أكثر.  

 أسلوب االستفهام:  ❖
ثارته وتحريك ذهنه. ويعتبر خروج األساليإن المعنى األصلي   ب اإلنشائية  لالستفهام هو طلب الفهم من المخاطب وا 

عن معانيها األصلية هو صميم البحث البالغي. ويعد أسلوب االستفهام من أكثر األساليب اإلنشائية استخداما في 
 "أيدري الربع" قوله:من قصيدة  لننظر إلى قوله. شعر المتنبي الغزلي

ْبُع أيَّ دم أراقا كب شاقا **  َأَيْدري الرِ   (30، 2)الديوان، شرح البرقوقي، جوأيَّ قلوب هذا الر 
 )أيدري( لغرض بالغي هو اإلنكار واالستعظام لما فعله الربع   بالهمزةاالستفهام  في البيت الشعري  وظف المتنبي  

له ذكر األحبةبالشاعر عند رؤيته، حيث   البكاء والنحيب   ،هيج أشواقه وجدد  اللوعة واألسى  ،فكان  إن   ،وكانت 
يكشف عن  ل  االستفهام بالهمزةالمتنبي يستعظم شدة هذا العشق وما يفعله بالمحبين العاشقين، لذلك أتى الشاعر ب

 .حتى أنه أراق دمه وهيج قلبه من شدة الشوق  به  تحكم العشق
 أسلوب األمر:   ❖
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وهو من الصيغ اللغوية التي يوظفها الشاعر ليعبر بها عن استدعاء الفعل بالقول على وجه االستعالء. هذا بالنسبة  
المتكلم لألمر   بين  فإنه ال يشترط منزلة االستعالء  المجازي  أما األمر  يكون على وجه االستعالء.  الذي  الطلبي 

 :  من قصيدة "أعيدوا صباحي" ففي قوله ،والمخاطب فقد يكون التساوي بين المرسل والمرسل إليه
 ( 214، 1)الديوان،شرح البرقوقي،ج وردوا ُرقادي فهو لحُظ الحبائب ** أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب

اختياره لفعلين لغويين من صيغة   من خالل وظف المتنبي أسلوب األمر الذي خرج هنا إلى معنى الدعاء أو الرجاء
إحداث نوع من اإلثارة    هدفب  ، حيث يصرح لمخاطبيه برغبته في إرجاع صباحه ورقاده،)أعيدوا(، و)ردوا(األمر  

بغاية لفت االنتباه   هذا األسلوب غير ممكن التحقيق، إال أنه جاء ب  هطلب  أنورغم    ،النفسية والعاطفية عند المتلقي
 .بل دالليا وبالغيا ،ثانوياوالتأثير في المرسل إليه، إذ لم يكن توظيفه إياه توظيفا  

 أسلوب النهي:   ❖
وردت في الخطاب الشعري عند أبي الطيب المتنبي ومدلوله هو الكف عن الفعل التي  المتنوعة  وهو من األساليب  

صلة الهجر "من ذلك قوله من قصيدة  و على الفور، وقد تدل صيغته باعتماد السياق إلى معان أخرى غير أصلية.  
 :"لي

ـــــــ    ( 221، 2)الديوان، شرح البرقوقي، ج ـــاق فيها يا أعذل الُعذَّال** ال َتُلْمني فإنني َأْعَشق الُعش 
رضه األصلي أيضا إلى غرض آخر بالغي اقتضاه السياق هو  غالمتنبي أسلوب النهي الذي خرج عن    استخدم

فهو    ،االلتماس والشاعر بتوظيف مهاراته البالغية للتأثير في المتلقي يمارس قوة حجاجية في تمرير رسالته الخطابية
ومن    ،يعشق العشاق فيها  نه يمعن في مخالفته إياهم بأن يذكر أنهإبل  كثرة اللوم عليه،  يطلب من هؤالء العذال ترك  

   .ثم فهو ال يالم في هوى حبيبته
 أسلوب النداء:  ❖

نالحظ تنوعا خصبا في استعمال األساليب اللغوية عند أبي الطيب المتنبي، وقد سعى لذلك بفضل أحد أساليبها  
طلب اإلقبال إال أنه يتميز كباقي األساليب األخرى بخروجه عن  المتنوعة كأسلوب النداء الذي يعني في األصل  

من قصيدة "أظبية    قالالمتخاطبين والبعد والقرب.  معناه األصلي إلى غرض بالغي يراعي فيه السياق والمنزلة بين  
 :الوحش"

 . (499، 1)الديوان، شرح البرقوقي، ج لما َغدوُت بجد  في الهوى تعسِ **  أَظْبَيَة الَوحِش لوال ظبية األنس
المخاطب من النفس وهي المحبوبة، ساعد   منزلة  دالة على القرب وذلك لقرب   الشعري لبيت  اأّلداة المستعملة في اإن  

إليه على تمرير  المرسل والمرسل  بين  المسافة  تقريب  الكامنة في  الشاعر بفضل داللتها  الهمزة )أظبية(  توظيف 
الوحشية التي ألفته لكثرة مالزمته الفيافي لوال شبيهتك من اإلنس رسالته بشكل سلس ومرن حيث يقول مخاطبا الظبية  

حب ذا حظ عاثر. واستخدام المتنبي المناداة للحيوان ليس غرضه فيها استجابة المنادى بقدر ما لما صرت في ال
 هي مطية لإلفصاح عن مشاعره والتعبير عن نفسه، إذ خرج النداء من معناه األصلي إلى إبداء التحسر. 

 : الغزلي األساليب الخبرية المؤكدة في شعره -2
بل التصديق أو التكذيب سواء أكانت الجملة اسمية أو فعلية. ولألسلوب األسلوب الخبري هو: األسلوب الذي يق

الخبري ثالثة أنواع هي: النوع االبتدائي )الجملة التي خلت من أدوات التوكيد( والنوع الطلبي )الكالم الخبري الذي  
واحدة(. ومن أغراض التوكيد توجد فيه أداة توكيد واحدة( والنوع اإلنكاري )الكالم الذي توجد في أكثر من أداة توكيد 
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ال كان   دفع التجوز أو السهو أو عدم الشمول. وال شك أن هذا ال يكون إال حيث يدعو إلى هذا داع في الكالم وا 
. وسأكتفي في هذا المقال ( 93)عبد العالي الصعيدي، البالغة العالية: علم المعاني،    التوكيد عبثا ال فائدة فيه

 مؤكدا في شعر أبي الطيب المتنبي الغزلي.  امثالين جاءب
 أسلوب التوكيد بـ "إن":  ❖

الخبر في نفس وهو من األساليب التي تقرر  لتأكيد معانيه وخدمة أغراضه،  أسلوب التوكيد بـ "إن"    وظف المتنبي
 : "ألقلب أعلم"من قصيدة  ، يقول المتنبيشركه في الحكم واالهتمامتالسامع و 

ًجا بدموعهإنَّ القتيل   ( 111، 2)الديوان، شرح البرقوقي، ج ِمْثُل القتيل مضرجا بدمائه**    ُمَضرَّ
في خطوة استباقية عمد المتنبي لتصدير البيت الشعري باألداة "إن" لدفع أي إنكار على حاله، وليقرر الخبر في  

ماثل   المقتول تعظيما ألمر الهوى إذ دموع العاشق كالدماء والعاشق كنفس السامع ويشركه في الحكم واالهتمام بجعل  
يحصل أن تجري دموع العاشق حتى الموت مثل القتيل الذي يسيل دمه   ولربما  بين جريان الدموع وجريان الدماء،

 . ، وبهذا أكد المعنى وأثار االهتمام بالغرض الذي يريدهفال فرق بين األمرين
 أسلوب التوكيد بــ "أما":   ❖

استعماالت أساليب التوكيد البالغية بحسب سياقاتها المختلفة، ومن بين تلك المؤكدات التي استخدمها المتنبي  تتفاوت  
 :   ، وذلك في قوله من قصيدة "قد علم البين"في شعره الغزلي وتحمل معها دالالتها البالغية، التوكيد ب" أما"

 ( 532، 2)الديوان،شرح البرقوقي،ج الُحْسن ُعرياناإذا َنَضاها وَيكسى **   أم ا الثِ ياب فَتعرى من محاسنه
بـ "أما" في صدر البيت جاء   )تعرى( الذي بين    الفعلتبعتها الفاء مقترنة ب  مقرون باسم )الثياب(  الشعري   التوكيد 

اكتسبتها  أنها تحسن بها، فإذا أخلتها عريت من محاسنها التي    ال  ،المقصود من تلك الثياب التي تحسن بالحبيبة
ذا خلت من الثياب اكتست حسنا أكثر وأزيد من لبسها الثياب. والغرض البالغي من هذا التوكيد هو تفخيم   منها، وا 

 فكل شيء حسن يستمد جماله وحسنه منها.  ،شأن الحبيبة وجمالها الذي ال يضاهيه أي جمال
ي الطيب المتنبي إلى جانب أساليب لغوية تضيف ثراء الدالالت البالغية في شعر أب   أساليب التوكيد   وبهذا، فإن

أخرى وتزيد من تعميق اإلحساس بجمال هذا الشعر الغزلي. وهناك الكثير من األساليب البالغية الخبرية والفنية في 
إال أن المقام ال يسمح بذكر كل هذه األساليب وأمثلتها والتفصيل فيها تعريفا  ،  الشعر الغزلي ألبي الطيب المتنبي

 ، على أمل أن تتاح فرص علمية أخرى نفصل فيها القول إن شاء هللا تعالى.  وتمثيال
 في غزل المتنبي:   يالبيان التصوير ثانيا: 

على أصل معناها في اللغة بمعنى الكشف والظهور والفصاحة واللسن، وهو عند السكاكي علم  تدل كلمة البيان  
)أبو يعقوب السكاكي، مفتاح   بعض، في وضوح الداللة عليهيعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن  

 ،التشبيه . وهو نفس التعريف الذي سار عليه البالغيون من بعده واعتمدوا تقسيماته المتمثلة في  ( 555العلوم،  
يان لم والمجاز والكناية واالستعارة. والبيان عند عبد القاهر الجرجاني يضم معنى واسعا فهو يشير إلى أنه "لوال الب

)عبد القاهر    تر لسانا يحوك الوشي ويصوغ الحلي ويلفظ الدر، وينفث السحر ويقرى الشهد ويريك بدائع الزهر."
 . (50 الجرجاني، دالئل اإلعجاز،

 االستعارة:   ❖
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جعل الشاعر المرهف الحس والمثقل بالهموم أن ينسج بها صياغة فنية بديعة تمتح  في    خصوصية االستعارة   تكمن 
من صور الواقع، لكنها تعيده في حلة جديدة تؤدي فيه اللغة الشعرية دورا كبيرا. وهي ال شك تميز كل شاعر عن  

االت يقوم بها على غيره وتعبر عن رؤية شعرية خاصة به، أي أنها تجربة حياتية للشاعر وليست فقط مجرد استبد 
 مستوى الدال والمدلول.  

والشاعر بطبيعة الحال ابن بيئته ونتاج محيطه يدرك بحواسه ما يقع تحت مجاله فيبني منه دوره التي يزيدها قوة  
   .تخيله جماال وغموضا في نفس الوقت 

التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري ف التشبيه، ونمط من  يما تعيه القلوب وتدركه فاالستعارة عنده ضرب من 
 .  (20)الجرجاني، أسرار البالغة،  العقول، وتستفتي فيه األفهام واألذهان، ال األسماع واآلذان

أي أنها تعتمد العقل والنفس، وهما معا أدعى إلى اإلقناع. وقبل أن نعرض للنماذج االستعارية التي وشح بمها 
بالضرورة من تكون المرأة التي أحبها المتنبي أو حتى أنه أحب أم المتنبي شعره نود أن نشير إلى ما يعنيني ليس  

ن كان هذا األمر فنسيبه ولهجته الملتهبة وهو يشكو من المرأة أو يشكوها أو يستعطفها، لدليل واضح    ،مستبعد   ال. وا 
ما يعنينا    على أن أبا الطيب المتنبي عرف الحب ولوعته، وهو الشاعر الصادق الذي يترك نفسه على سجيتها. بل

ونمثل لذلك ذلك العالم الذي يفتح للقارئ أو المتذوق لشعره أبوابا من الحسن والشعور ومن التفكير والخيال.    باألساس
 بقوله من قصيدة "ليالي بعد الظاعنين": 

 (158، 2)الديوان، شرح البرقوقي، ج فتظهر فيه رق ٌة ونحول**  ألْم يَر هذا الليل عينيك رؤيتي
الطبيعة والحياة بكل تفاصيلها أبرز مصادر التصوير في شعر المتنبي، إذ تعد عناصر الطبيعة كالليل مادة تشكل  

عليه ألنه يزيد   صوره للتعبير. فالشاعر هنا يستمد من صورة الليل باعتباره مصدرا للقوة والبطش  مهمة يستلهم منه
يرق بها، و افتنانه كفتتن بها  ييني محبوبته كرؤيته لها لع   من لوعته وكمده، وهو األمر الذي جعله يدعو الليل لرؤية

  . ن نظرة من نظراتها قد تردي الليل قتيال فيشفي غليله ويزول سواده وظلمتهإالمتنبي، بل  ونحل حل كما رقّ نوي

 وقوله من قصيدة "ضيف ألم": 
 ( 394، 2)الديوان، شرح البرقوقي، ج وَتْمسح الطل  فوق الَورد بالعنم**  ترنو إلي  بعين الظبي ُمْجِهَشةً 

ما مثل به محبوبته وهي تنظر إليه  ذهب المتنبي باستعاراته كل المذهب في الخيال واإلبداع، ومن استعاراته السامية  
تشبه    (ضرب من الشجر له نور أحمر)  )دموعها( فوق خدها بأصابعها وهي كالعنم  طالتمسح  كظبية وهي حيرى  

الحمرة، حيث رأى الطل يسقط على الورد، فاستعاره لدموع محبوبته المتساقط على خدها  به األصابع المخضوبة ب
 ورأى في شجر العنم لين األغصان محمرها صورة أطراف بنان محبوبته المحمرة بالخضاب. 

 قال:ومن قصيدة "في الخد"
 .(247، 2)الديوان، شرح البرقوقي، ج ُمُحوالَمَطٌر تزيُد به الُخدوُد **   في الخدِ  أْن عَزَم الخليُط رحيال

، لكنه هنا وظفها بشكل مغاير، دموع لللمطر  ة ااستعار   من المعاني التي استقاها المتنبي من الموروث الشعري العربيو 
يقول إن المطر الذي استعير للدمع إنما ينزل على خدود حبيبته ال على أرض ممحلة جدباء، هذه الخدود وقد   إذ 

 أقل قدرة على إحداث أخاديد على الخدود.   (الدموع) ، إال أنهاظهر عليها أثر الحزن بما سال عليها من دمع غزير
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ذكر  على  المتنبي    الجميلة  األمثلةهذه    اقتصرت  ديوان  أما  بأمثلةفقد  فقط،  جمال  أخرى   غاص  أسلوب   جميلة 
وأن    والتوضيح،  االستعارة. ويمكن القول إن المتنبي استطاع أن يصور المعاني الدقيقة على أكمل وجه في اإلبانة 

ال السمات اإلنسانية على  البناء والتصوير والتشخيص؛ حيث أضفى  العمق واإلثارة والفعالية في  جمادات يمنحها 
 فحولها إلى عوالم وكائنات حية تتجاوب مع اإلنسان وتتبادله الحس والشعور. 

 التشبيه:   ❖
ُيعد التشبيه من وسائل التصوير الفني التي تبحث في علم البيان، وقد ذهب فيه المتنبي كل مذهب، ولغزارة صوره 

اللها قوة شاعريته ودقة تصرفه في فن الفنية التي بلغت حّدا ال يوصف، لذا سنقف على نماذج فريدة نلتمس من خ
 التشبيه. 

أورد العسكري تعريفا للتشبيه جعله هو الوصف بأن أحد الموصوفين، ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه، ناب منابه،  
ن شابهه من وجه واحد  ومن  .  ( 239)أبو هالل العسكري، الصناعتين،    أو لم ينب، ويصح تشبيه الشيء جملة، وا 

  ذلك قوله من قصيدة "أنا الئمي": 

 وقفنا كأنا كلُّ َوْجد قلوبنا         **  تمك ن من أذوادنا في القوائم 
 وُدْسنا بَأخفاف الَمطي ُترابها       **  فما زلُت أستشفي ِبَلْثم المناسم 

 مبُطوَلى الَقنا ُيحفْظن ال بالتمائ**           دياُر اللَّواتي داُرهنَّ عزيزةٌ 
 (141، 2)الديوان، شرح البرقوقي، ج ِحسان التثني ينُقُش الَوشي مثله  **  إذا ِمْسَن في أجسامهنَّ النَّواعِم

بنسق تام حيث يبني المتنبي تشبيها على تشبيه، فتتكاثف الصور وتنمو الدالالت   في هذه األبيات   يشتغل التشبيه
لواعج الشوق والوجد   في النفس، إذ نلحظ كلما تفاعل المتلقي مع صورة تشبيهية جذبته الصورة الموالية لها، إذ صور

 بوقوفهما  رام تملك قوائم إبلهكأن ما كان في قلبه من وجد وغو أطال الوقوف في ربوع األحبة  ف  ،تصويرا بالغ الدقة
فنية مؤثرة يتعاضد فيها عمل الفكر والخيال الذي تتبين  تشبيهية  بصور    ذلكوقد أتبع    ،مكانهما  حفي ذلك الربع لم تبر 

 والثغور وأجسامهن الحسان.  النقش(منه رهافة حس الشاعر حيث ال نجد حائل في الربط بين الوشي )
 :من قصيدة "فديناك من ربع" قال

ْن زدتنا كْربا  ( 151، 1)الديوان، شرح البرقوقي،ج فإنك كنت الشرق للشمس والغربا**   َفديناك من َرْبٍع وا 
لواعج  ر  أثا  ة التيحبيبالذلك الربع الذي استشعر فيه ذكرى  ومن تشبيهات المتنبي الفياضة إحساسا وشعورا تصويره ل

ن كنت   ربع المحبوبة ويدعو له، فيقول  الشاعر   يخاطب .  فيه  الشوق  فديناك أيها الربع من أحداث الدهر ونوائبه وا 
بمثابة  وكان هو    كعود إليتو   كخرج من تالشمس  ة التي كانت فيك كزدتنا وجدا بما هجت فينا من ذكريات الحبيب

 .  ةوالمغيب للحبيب المطلع
يبدع في تنسيق مكونات   ي المتنبنرى  روع ما فيها أن  عموما، تشبيهات المتنبي في قصائده كثيرة ورائعة، ولعل أو 

وتعبر عن تجربة شعورية   هالصورة الشعرية المناسبة مع مشاعره العميقة، فالتشبيه عنده هو صورة تمتزج بوجدان
 خاصة.  

 الكناية:  ❖



91 

 

علماء البيان على أن الكناية  الكناية من التعبيرات البيانية التي ترتقي بالكالم إلى درجة عالية من البالغة وقد اتفق 
المقام   بالغرض وذلك بحسب  تفي  الكناية ال  أبلغ من  والتصريح  التصريح ال يحسن،  إذا كان  التصريح  أبلغ من 
والغرض. وهي تضفي على الكالم لونا من ألوان التهذيب واألدب، لم يورد العلماء تعريفا دقيقا للكناية إال أنهم ال  

ظا يراد به الداللة على غير معناه الحقيقي الموضوع له في أصل اللغة. ولم تجد لها يخرجون عن كون الكناية لف
استقرارا إال على يد عبد القاهر الجرجاني الذي وضع حدا لها بقوله: "المراد بكناية: أن يريد المتكلم إثبات معنى من  

جرجاني، أسرار البالغة، تحقيق محمود  )ال  المعاني هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ إليه، ويجعله دليال عليه" 
 . (66 شاكر، ص:

 وذلك في قوله من قصيدة "ما لنا كلنا جو":   وظف الشاعر المتنبي هذا الملمح الكنائي في رسم صورته الفنية، 
و وُق حيُث النُّحولُ **   تشتكي ما اشتكيُت مْن ألم الش   (  192، 2، ج)الديوان، شرح البرقوقي ق إليها والشَّ

يعاني النحول، ونحول جسمه يدل على شوقه لحبيبته بينما هي تدعي الشوق وتشتكي يشتكي و بإزاء عاشق  نحن   
 ،كما ادعت لظهر النحول عليها، والنحول دليل على الشوق أنها كانت مشتاقة بالفعل    ، فلووهي غير ناحلة  من الحب 

الصورة الكنائية الكلمات ومن ثم منحت  إذ كنى عن تكذيبها في تلك الشكوى ولم يصرح بالشوق دليال من النحول،  
 الشعرية شحنة إيحائية أدت دورها في اإلفصاح عن األحاسيس وجذب انتباه السامع. 

 :قولهقصيدة "في الخد"  مثله منو 
 ( 248، 2)الديوان، شرح البرقوقي،ج هواك َدخيال  شكوى التي وجدت**  َتشكو روادفك الَمِطيََّة فوقها 

 فنلحظ من خالل البيت يتميز األسلوب الكنائي باإليجاز من خالل تكثيف المعاني المستحضرة في ذهن الشاعر،  
كنى المتنبي بثقل روادف الحبيبة عن  على التفاعل مع وجدان الشاعر وخياله،    تبعث القارئ صورة كنائية بديعة  

ربط ما عبر    ،جسدها المنبئ عن رغد عيشها وتنعمها ورفاهيتها، إذ مزج بين ما هو محسوس بما هو معنوي امتالء  
ولة يشكو الشاعر من ضعفه حميشكوه من العشق وما تشكوه المطية من ثقل روافدها فوقها، فكما تشكو المطية من ال

 عن تحمل هواها والصبر على فراقها. 
وتأثيرها الواضح في جعل الكالم أوقع في النفس وذلك عن طريق التمثيل باألمور خالصة القول، للكناية وهجها  

المشاهدة في إيراد المعنى بالصورة التي تأسر النفوس وتشد األذهان من خالل إثارة التخييل المناسب له، فمن خالل 
عمد المتنبي إلى استعمال األسلوب انتقاء األلفاظ الموحية ذات الداللة التصويرية التي تؤكد المعنى في نفس المتلقي  

 الكنائي الذي استطاع أن يضفي الحيوية والحركة على صوره الشعرية.  
 :  ية في غزليات المتنبيالبديع المحسناتثالثا: 

ة عند بعض النقاد القدامى وبعض المحدثين، إال أنها في تبالغية أو تزيينية بح عدت فنون البديع مجرد محاسن  
تكتسب الكلمة   ال  دورا دالليا مهما في النص الشعري، وهذا ال يتأتى إال بوضع الكلمة ضمن سياقها إذ الحقيقة تؤدي  
بل من موقعها داخل الخطاب وعالقتها بالمكونات المجاورة لها. ويتوصل إلى ذلك بطريقة خاصة   ،ذاتهامعناها من  

تظهر االنسجام التام بين    عالقات متناغمة  في التركيب أو بتزاوج الصور التي يعمد الشاعر من خاللها على خلق
المتضادات والمتنافرات. من هذا المنطلق يغدو تفسير المحسنات البديعية أمرا مختلفا يساهم في تعميق التجربة 

 الشعرية لمنتج النص الشعري. 
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فظ أطلق على هـ( وهو ل  284وجد على غير مثال سابق، يرجع أول وضعه البن المعتز )ت  مالبديع هو المخترع ال
المستظرف الجديد من الفنون الشعرية وعلى بعض الصور البيانية التي يأتي بها الشعراء في أشعارهم فيزيدها حسنا  
وجماال. وقد أخذ يتطور شيئا فشيئا على يد العلماء الالحقين إلى أن وصل إلى عبد القاهر الجرجاني فاستوى بدوره 

البديع هو "علم يعرف به وجوه علما كما باقي علوم البالغة ال يضيف   إليه البالغيون إال قضايا بسيطة. وعلم 
الداللة." المطابقة ووضوح  بعد رعاية  الكالم  البالغة، شرح عبد   تحسين  التلخيص في علوم  القزويني،  )الخطيب 

أن يكون    أي أنه مقصور على التزيين والتحسين تنحصر وظيفته في تحلية السياق من دون   ( 94الرحمان البرقوقي،  
هو سياقات   شكلوفي ذلك نوع من التعسف لطبيعة اللغة األدبية ودور السياق فيها، والبديع بهذا ال  ،جزءا من مكوناته

وجمل وليس مفردات أو كلمات نفهم بها الظاهرة البديعية، وفي سياق ذلك دعا مجموعة من الدارسين من بينهم  
أحمد مطلوب بدراسة البديع وفق رؤية جديدة: "وما أحوجنا اليوم إلى أن نعيد النظر في فنونه ــ البديع ــ في ضوء 

اله في كالم العرب، وما كان له تأثير في أدبنا الحديث، وبذلك نبعث الدراسات الحديثة، فنأخذ منها ما كثر استعم
والنقدية."   البالغية  الدراسات  التلخيص،الحياة فيه من جديد، ونعطيه حقه في  القزويني وشروح   )أحمد مطلوب، 

457  ) 
األلفا  إلى  يرجع  ثاني  وقسم  البالغية،  المحسنات  ويسمى  بالمعنى  يختص  قسم  قسمين:  إلى  قسم  وسمي وقد  ظ 

منها: فنون  البديع  استعماالت  ضمن  ويدخل  اللفظية.  المقابلة،   بالمحسنات  الجناس،  الطباق،  التعليل،  حسن 
 وسأقتصر على ذكر بعض األلوان منها.  الترصيع... 

 حسن التعليل:  ❖
ي أو لفعل فن من فنون البديع المعنوية، يصطلح عند أهل البالغة بأن يكون للمعنى من المعان يعتبر حسن التعليل 

من األفعال علة مشهورة من طريق العادات والطباع، ثم يجيء الشاعر فيمنع أن يكون لتلك المعرفة ويضع له علة  
)الخطيب   بشرط أن تكون تلك العلة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي  (238)الجرجاني، أسرار البالغة،  أخرى.  

. والمعتمد فيه أن يكون المعنى في البيت معروضا ثم يتم تعليل ( 375القزويني، التلخيص في علوم البالغة،  
حدوثه في البيت الالحق بإيجاز حاذق يشير إلى إظهار حيوية المقدرة الفكرية في البحث عن العلل وتنشيط مخيلة 

بداعهم  الشاعر. ولهذا الفن البديع صلة وثيقة بقوة التخي  لدرجة أن يل لدى الشعراء إذ تعد دليال على قوة مخيلتهم وا 
المتلقي يصيبه التعجب واالستغراب الذي يكون باستدعاء ما يثيره الشاعر من لطائف الكالم التي من شأن النفس 

   .(90)حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء،  أن تستغربها
 قال من قصيدة "كم قتيل":  

 (324، 1)الديوان، شرح البرقوقي، ج لبياض الطُّلى وورد الخدود**  تيل كما ُقِتْلُت شهيدكم ق
لها معان كثيرة منها االختصاص واالستحقاق...  )الالم( التي استعمل المتنبي رابط حجاجي متمثل في األداة الجارة

أن يصل العالقة بينهما برابط يبرر النتيجة التي آل إليها   يه فكان لزاما عل   ،وردت النتيجة قبل السبب وقد  والتعليل،  
فإن    ،القتلأنه إذا صار مآله إلى    ينب  إذ   وورد الخدود،(  األعناق البيض )  من قتل وشهادة بأسباب هي بياض الطلى 

سبب ذلك حب األعناق البيض والخدود الحمر، فكان الرابط الذي استخدمه )الالم( ساعده على الربط بين المقدمة 
 المؤدي إلى هالكه. والنتيجة وتبيين السبب 

 الطباق:  ❖
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خفية بصورة  القارئ  الستمالة  يستعمل  الذي  الرائع  اللفظي  التضاد  من  الطباق  إثارة    ،يعد  على  عجيبة  قدرة  فله 
متلقي بما يكون فيه من تماثل وتجاذب بين المفردات فتحدث النفعاالت واألحاسيس المختلفة. كما أنه يثير آذان الا

 بذلك جرسا موسيقيا يكسب الشعر طراوة وحالوة.  
)الخطيب القزويني،    .والطباق في اصطالح البالغيين هو "الجمع بين المتضادين أن معنيين متقابلين في الجملة"

والشعر العربي لم يعرف شاعرا كالمتنبي استطاع توظيف الطباق في شعره وجمع عددا من أزواج   (190،  اإليضاح
المتناقضات في البيت إذ يضم شعره الطباق البسيط والطباق المركب والطباق الشديد التركيب. الطباق البسيط )زوج 

ما الطباق المركب فيقصد به ذكر واحد من النقائض في بيت واحد من الشعر( ال حصر له في ديوان المتنبي. أ
 زوجين أو ثالثة أو أربعة أزواج من األضداد في بيت واحد. 

 : قال "حشاشة نفس"من قصيدة 
 (535، 1)الديوان، شرح البرقوقي،ج فما عاشق من ال يِذل ويخضعُ **  َتَذلَّل لها واخضع على القرب والنوى 

معرفة المتنبي بأحوال المرأة وطباعها، يدعونا الشاعر في البيت ومن الصور التضادية الموحية التي يتمثل فيها  
القرب  في  والخضوع  االستسالم  المحب  العاشق  آية  أن  وذلك  الحبيبة،  من  للتقرب  العشق  أقانيم  لمعرفة  الشعري 

ا على أن ته، وليدلنلتصوير معانا   جمع بين المتضادين )القرب، النوى(، ولهذا  واالنقياد والتسليم لفعلها حال البعد 
 التكبر ال يليق بالعاشق مع المعشوق سواء في حالة القرب أو البعد.

إذا كان التضاد هو إيراد السلب واإليجاب، فالمتنبي ال يفكر في األشياء في اتجاه واحد إذ يدرك قوانين الحياة، 
فالحياة في حقيقتها طباق وتضاد إال أنه يبقى تضاد متناغم. وعليه فنظرته تنسحب على شعره ليتحول من الثبات 

عند أبي الطيب ينبثق من المعنى وليس ينحصر في مقابلة  إلى الحركة ومن المتوقع إلى الالمتوقع. وألن التضاد  
لفظة بلفظة أخرى حيث يلعب السياق دورا كبيرا في الكشف عن دينامية المعنى وحركته داخل التضاد متجاوزا بذلك  

 المعطى البالغي الشكلي.  
مثل الجناس حيث المتعة والفائدة والتأثير  في ديوان المتنبي  تحضر أنواع وأساليب بديعة أخرى    وعلى هذه الشاكلة

فضال عن أمثلة واستشهادات كثيرة ومتنوعة ومختلفة ال تخفى عن القارئ والمتذوق لشعر   ،الفني في نفس المتلقي
 الشاعر أبي الطيب المتنبي. 

 الخالصة العامة: وظيفة الغزل في شعر المتنبي. 
اصة عن اللغة الطبيعية باعتباره نصا متميزا يتضمن زيادة فائدة بتقديم رؤية للعالم  يختلف النص األدبي والشعري خ

ومحاولة التأثير في المتلقي وذلك بتجاوز تلك العالقة التي تجمع بين المرسل والمرسل إليه والتي تتحدد في التبليغ 
للغة الشعرية، فالنص الشعري هو  واإلخبار فقط على صعيد اللغة العادية إلى تأويل محدد للخطاب على مستوى ا

ذ  و خطاب يهدف إلى تغيير وضع المتلقي عبر مجموعة من الوسائل واألدوات اللغوية، وتغيير موقفه وقناعاته،   ا 
تساعد الشاعر على تحقيق هدفه اإلقناعي، بحيث تبحث فيها عن وسائل االستمالة والتأثير  يتبين أن الفنون البالغية  
يكون هدفه اإلقناعي ، ففهي تعينه على ولوج عالم المتلقي الشعوري والفكري معاوبذلك    في رأي مخاطبه وموقفه،

 ناجحا وناجعا.  
يمكن القول، رغم محاوالت التجديد الستبدال مصطلح البالغة القديم بمصطلحات جديدة تعبر عن روح التجديد الذي 

نصيب منها على اعتبار أن هذه األخيرة بقدر ما  لحق الدراسات الحديثة وكان البد للبالغة العربية أن يكون لها  



94 

 

تناولتها األجيال أصبحت عالمة على األشكال األدبية القائمة التي خلفتها العهود الجامدة، بأن انفتاح البالغة على 
الدرس اللساني الحديث لم يؤثر على المعنى البالغي القديم؛ بل ظلت محتفظة به مع كل ما يحتويه من مفاهيم  

 ات.  وتصور 
ومن بين تلك المصطلحات الجديدة التي انطلقت دعواتها األولى في العصر الحديث: "فن القول" الذي أصله "أمين  
الخولي" وسماه غيره "فن الكتابة" أو "فن التأليف األدبي" أو "فن اإلنشاء" أو "فن األنواع األدبية"... غير أنه يبقى 

دو أن مصطلح البالغة الذي نوه به األقدمون يحمل دالالت واسعة قاصرا عن إحاطة شاملة لدرس البالغة إذ يب
الدليل على ذلك عدم تداول تلك المصطلحات بين الدارسين  عجزت المصطلحات البديلة عن احتوائها والتعبير عنها، و 

شعاعه وسط الحقول المعرفية.    حيث بقي لمصطلح البالغة جاذبيته وا 
ة كبيرة من حيث الجوهر والوظيفة بينه وبين مفهوم التداولية خاصة وأن إن مصطلح البالغة ال يحمل أي مفارق

نظار العرب في البالغة كان لديهم تصور واضح وهم يصوغون رؤيتهم البالغية على ضوء مجموعة من الظروف 
ية المتمثلة في والغاية اإلقناعوالمالبسات التي تحقق الغاية اإلفهامية )التفسير والفهم السليم للعبارات والخطابات(  

فالوظيفة    .( 89)صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص،    بلوغ المتكلم )البليغ( في إيصال قصده إلى المتلقي
األولى للبالغة هي "اإلقناع من طريق التأثير، واإلمتاع من طريق التشويق، ولذلك كان اتجاهها إلى تحريك النفس 

الصياغة." في جمال  البالغة  وربما جعلوا سر  أشد،  األسلوب  بتجويد  وعنايتها  دفاع عن    أكثر،  الزيات،  )حسن 
   (. 39البالغة، 

واإلمتاع إذ بدونها ال يكون للعمل الفني أي قيمة، فلكي يأخذ النص الشعري   تحرص وظيفة البالغة على الوضوح
ويصل معناه إلى قلوب المتلقين حري به أن يكون ممتعا والشعور بالمتعة ال يمكن أن يتحقق مكانته األدبية الالئقة 

ند عبد القاهر الجرجاني: بدون الوضوح، فالبالغة بهذا توجه إلى القلب أو العقل أو قد يجمع بينهما، كما جاء ع
بجواهر الكالم يستحسن شعرا ويستنجد نثرا ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول حلو رشيق    "فإذا رأيت البصير

لى ظاهر الوضع   وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وا 
)عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،  ء في فؤاده وفضل يقتدحه العقل من زناده."اللغوي بل إلى أمر يقع من المر 

 اإلقناع بالجمال فرأوا أن الشعر مكمنه الحس والعقل معا.  قرنوا  القدامىيتضح من خالل هذا أن   ( 50
وخليق بالشاعر إن كان غرضه البلوغ إلى قرارة النفوس والتأثير فيها أن يجعل لفنه استراتيجية تقوي حجاجية القول 
الشعري لديه حتى يكون قادرا على اإلقناع ويتمثل ذلك في أهمية الفنون البالغية التي يعتمدها الشاعر وهو يغزل 

تلك الجمالية إلى حجج متنوعة، والفعل فيه، فإذا انضافت    فنه الشعري. "بحيث تعمل على تحريك وجدان المتلقي
وعالقات حجاجية تربط بدقة أجزاء الكالم، وتصل بين أقسامه، أمكن للمتكلم تحقيق غايته من الخطاب؛ أي قيادة 
المتلقي إلى فكرة ما أو رأي معين ومن ثم توجيه سلوكه الوجهة التي تريدها له؛ أي أن الحجاج ال غنى له عن  

لجمال، فالجمال يرفد العملية اإلقناعية، وييسر على المتكلم ما يرومه من نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية والشعورية ا
  (.120)سامية الدريدي، الحجاج في الشعر: بنيته وأساليبه،   والفعل فيها."

أن الفنون البالغية تساعد الشاعر على تحقيق هدفه اإلقناعي بحيث يبحث فيها عن وسائل االستمالة   ا، إذ يتبين
والتأثير في رأي مخاطبه وموقفه، فهي تعينه على ولوج عالم المتلقي الشعوري والفكري، ذلك أن البالغة بفنونها 

والبديع، فهما مرتبطان   والبيان  المعاني  يولي كل منهما عنايته  الثالث والمتمثلة في علم  التواصل بحيث  بجوهر 
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قناعه بوجهة نظر مغايرة لما كان يعتقده ومنع أي   بالجانب الجمالي التزييني لأللفاظ والجمل للتأثير في المتلقي وا 
شك أو تردد في موقف المتلقي وقناعاته وبالتالي خلق عالقة تفاعلية تواصلية وهو األمر الذي يصب في عمق 

 لي. الدرس التداو 
علم المعاني مبادئ تداولية واضحة؛ فمثال تقسيم الخبر واإلنشاء عند البالغيين العرب ال يختلف عن مجال إن ل

األفعال الكالمية المباشرة والغير المباشرة عند التداوليين، فخروج األساليب اإلنشائية مثل األمر والنهي والنداء عن  
ما تقوم به األفعال الكالمية حينما تخالف قوتها اإلنجازية  ة( هو نفسه  معانيها األصلية إلى أغراض بالغية )سياقي

من قبل المتكلم حيث يستشف المعنى من القرائن واألحوال يصل بها المتلقي إلى بر التأويل المناسب. وعليه يغدو 
التي يريد المتكلم إقناع    األسلوب اإلنشائي بمثابة تقنية استراتيجية هدفها اإلقناع ومحاولة دفع األذهان نحو الحقائق 

المتلقي بها. هذا الكالم ينسحب أيضا على مختلف تقسيمات علم المعاني والتي تتضمن التقديم والتأخير... إلى 
 غير ذلك من المباحث التي يشتمل عليها علم المعاني.  

ا الشاعر كتقنية استراتيجية هادفة كذلك الشأن بالنسبة لعلم البيان، فاالستعارة مثال باعتبارها آلية فنية بالغية يوظفه 
قناعية في نفس الوقت يستخدمها الشاعر في  تخدم غرضه وقصده من الكالم، وهي ذات مقومات فنية جمالية وا 
العبارات اللغوية لما تنطوي عليه من أسرار جمالية فنية تثري األقوال بمستويات تداولية من شأنها استمالة األنفس 

 لك أيضا آلية التشبيه والكناية التي تم التعرض لهما وتحليل شواهدها وتبين وظائفهما.  والتأثير عليها. ومن ذ 
أما بالنسبة لعلم البديع فهو يعتبر آلية من آليات اللغة المتحكمة في بناء الخطاب وتوجيهه، فدوره ال يقتصر على 

نما هدفه اإلقناع وبلوغ الغاية في التأثير، وقد وظف لذلك مجموعة من الشواهد البديعية سبق   ت الوظيفة الشكلية وا 
حسن التعليل والطباق.. والتي لعبت دورا حجاجيا. فاستعمال المحسنات البديعية ال يكمن  تضمنت  تحليل  ذكرها في ال

دورها فقط في التزيين اللفظي فقط بل يتعداه إلى التأثير على المتلقي، فكل ما هو جميل جدير بأن يستميل النفوس 
وبالتالي توظيف الشاعر آلليات علم البديع هو توظيف يصب في صلب التصور التداولي الذي يهدف   ويستهويها،

 إلى االستمالة والتأثير على المتلقي.  
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