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 ملخص:

تقدم هذه الورقة حتليال لقصيدة اشتهرت 
يف الرتاث العماين بقصيدة "الزهراء السقطرية" 
وهي صرخة استنجاد على لسان امرأة من أهل 
سقطرى إلمام عمان الصلت اخلروصي 

هـ( إثر غزو النصارى هلذه اجلزيرة. 237)ت:
وقد تتبع هذا التحليل أثر البعد احلجاجي على 

يدة، وبذا يقوم هذا البعد األسلويب يف القص
التحليل على بعدين: تداويل، وأسلويب، ويف 
ذلك اهتم التحليل بإبراز أثر اخلارج على البنية 
املتحققة يف القصيدة، ورهانه يف ذلك حمايثة 

 النص والبحث يف ممكناته. 
وقد أظهر التحليل القائم على العبدين 
السابقني حتكم البعد احلجاجي يف القصيدة 

على املالمح األسلوبية فيها، وهي مالمح ناجتة 
عن اختيارات تناسب اهلدف احلجاجي فيها، 
وهو هدف قائم على رغبة املتكلم يف التأثري 
على املخاطب ومحله على القيام بأمر )حترير 

لها(، كما جتلى البعد احلجاجي اجلزيرة وإنقاذ أه
على البنية املعنوية والداللية يف القصيدة، وكذلك 
على مستوى التخييل والصورة فيها؛ إذ جاء 

 داعما ملقصدها احلجاجي. 
الكلمات املفتاحية: أسلوبية، حجاج، استعارة 

 حجاجية، تناص، الزهراء السقطرية. 
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This paper present an 

analysis of a popular poem in the 

Omani literature known as the 

Socotran AL Zahraa poem which 

is meant as a cry for help 

broadcasted by a helpless women 

directed to the Omani ruler at the 

time (The Imam AL Salt AL 

Kharusi; 237 AH) subsequent to 

the invasion of the Christian 

expedition to the island of 

Socotra. The analysis traces the 

argumentative style within the 

stylistic dimensions of the poem; 

in those directions, the analysis 

finds the bragmatic and the 

stylistic dimensions of the poem. 

In that way, the analysis tries to 

highlight the transcendence over 

the textual structure, building it 

mostly on showing the text 

immanence and its capabilities.  

The analysis discovers that 

the argumentative style controls 

and overrides the stylistic 

dimensions which stems from the 

inherent suitability of these 

aspects to the overall objectives 

of the poem. These objectives 

were aimed at recourse for 

liberating the island and rescuing 

the islanders. Additionally, the 

argumentative style manifested 

over the moral and semantic 

structure of the poem as well as 

the imagination level that came 

clearly in support of the 

argumentative goals. 

 

Keys: Stylistic , Argumentative ,   

Argumentative Meataphore , The 

Socotran AL Zahraa 
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 ان: أسلوبية احلجاج يف قصيدة الزهراء السقطريةالعنو 

   (1)نص القصيدة:

 قُــــــــــــل لُمــــــــــــامئ الــــــــــــذ  تُرجــــــــــــــــى ف  ـــــــــــــــائله  1

 

ــــــــــادةئ الُنُجـــــــــبئ   ـــ  ابـــــــــُن الكـــــــــرامئ وابـــــــــُن الس 

 

ـــــــــــةئ الُ ــــــــــم  الــــــــــذين هــــــــــم  2  وابــــــــــن اجلحـــاجحـ

 

ـــــــــــناها وكــــــــانوا ســـــــــادة العـــــــــر ئ    كــــــــانوا س 

 

 ـالم مقفـــــــــرة  أمســــــــت ُســـــــــُقطرى مــــــــن اإلســـــــــ  3

 

 بعـــــــــــــد ال ـــــــــــــرائئع والفرقـــــــــــــــــانئ والكتـــــــــــــبئ  

 

 مـغتبطـ ــــــــــــاوبـعـــــــــــــد حــــــــــــي  حـــــــــــــال   صـــــــــــــار   4

 دلوكها 

 يف ظــــــــــــل دولــــــــــــتهم باملــــــــــــا  واحلســــــــــــبئ  

 

 حــــــــــــلئ نا ــــــــرة   ُســــــــنونُ مل تُبــــــــ ئ فيهــــــــا   5
 امل

 

ــــــــود ا مـــــــن الرطـــــــبئ    مـــــــن الُغصـــــــونئ وال ُعــ

 

 واســــــــــــــت بدلت باهلـــــــــــــــدى ُكفــــــــــــــر ا ومعصــــــــــــــية    6

 

ـــــــــــــس ا مـــــــــــــن وبـــــــــــــاألذانئ نواقيــــــــــــــ   ـ  بئ اخلـ ــ
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ـــــــــــــاال  ال خــــــــــــال   هلــــــــــــم  7 ــــــــــــذرار  رجـــــــــــــــ  وبال

 

ـــــــــــــــومــــــــن اللئ ــــــــام    ـل بئ ع ل ــــــــوا بــــــــالق هرئ والس 

 

 جـــــــــار  النصـــــــــارى علــــــــــى واليــــــــــك  وانتهبـــــــــوا  8

 

 مـــــــن احلريــــــــم ولــــــــم يألــــــــوا مـــــــن الســـــــلبئ  

 

 إذ غـــــــــــــادروا قاةــــــــــــــ ا فــــــــــــــي فتيــــــــــــــة  ُ ُــــــــــــــبئ   9

 

 خــر ئ مسـامعهم فــي سبسـب   (2)عقـوى 

 

راعــــــــــــــــــــ ا ال وســــــــــــــــــــاد  لــــــــــــــــــــهم  11  ُُمــــــــــــــــــــددلني سئ

 

لسبــــــــــــــع   ــــــــــــــار  كــــــــــــــلبئ   ــــــــــــــات ئ  للعـادي

 

 وأخرجـــــــــــــــوا ُحـــــــــــــــر م  اإلســــــــــــــــــــــــــــــالمئ قاطبـــــــــــــــة    11

 

ـــــــــر  ئ    ي هــــــــتئفن  بالويــــــــلئ واإلعــــــــوا ئ والُكـــــــــــــ

 

ـــــــــــائئُلهُ   12 مــــــــــامئ الــــــــــذ  تُرجـــــــــــــــــــــــى ف    ُئ  قُــــــــــل ل

 

ـــــــس بئ بئــــــأ ن يُغيــــــث  ب نــــــاتئ   ــــــد ينئ واحلـ ــــــــــ  ال

 

ـــــــــــــة    13 ــــــــــــــمة  بئكـــــــــــــر  وثـ ي ب ـــــــــــــم مـــــــــــــن ُمنـ ع ـــــــــــــــــــــ  ك 

 

ــــــــبئ   ــــــــــ ـ  اجل ـــــــدد والن س   مـــــــن ٍ ئ بيـــــــت  كـــــــر
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ــــــــا  14 ــــــــم   ئ ـــــــــلُ  ه   ت ــــــــدعو أباهــــــــا إذا مــــــــا العـــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــع  الل ب ــــــــبئ   ـ  منهــــــــا م و ئ  و قـ ــــــد تـ ل ق ــــــــ

 

 العئلـــــــــــُ  مــــــــــا كـــــــــــانت ت ُ ـــــــــــن  بــــــــــهوباشــــــــــر    15

 

 علـــــــى احلـــــــال ئ بوافــــــــي الــــــــمهرئ والقــــــــهبئ  

 

 وحـــــــــــــــــلد كـــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــراء  مــــــــــــــــن ُمـلمتـــــــــــــــــها  16

 

 عـــــن ســــــوءة  لــــــم تـــــز  يف حـــــوزةئ احُلُجـــــبئ  

 

 وعـــــــــــــــــن فخــــــــــــــــــوذ  وسيقــــــــــــــــــان  مـدملجــــــــــــــــــة    17

 

ـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــنبئ    وأجعـــــــــــــــــد  كعنـاقيـ

 

ـــــــــــــــر صـــــــــــــــدا   ال وال ُخطئبــــــــــــــت  18  قهــــــــــــــر ا بغي

 

 العوالــــــــي الُســـــــمرئ والُقُ ـــــــبئ إال ب ــــــــر   

 

ـــــــــــــــفاُن ُتســــــــــــــعدين  19  أ قــــــــــــــوُ  للعــــــــــــــنيئ واألجــــــــــ

 

 يا عنُي جـود  علـى األحبـا ئ وانس ـكئبئ  

 

( ينــــــــام الليــــــــل  مغتبط ــــــــا  21  مــــــــا بــــــــاُ  )صـــــــــــــلت 

 

ــــــــــاد  بالنــ ــــــــــــــــــه بئ   ــ ب  ويف ســــــــــقطرى حــــــــــر

 

ــــــو   يـــــــــــــا ل لرئجـــــــــــــا ئ أ غيـــــــــــــــــــــــــــثوا كـــــــــــــل  ُمســـــــــــــلئمة    21 ــــــبئ ول بـ و تُــــــــــــــــم علــــــى األذقــــــانئ والر ك   ح 
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ب ا  22 ــــــــــــصئ ـــــــــــد ينئ ُمنت ــــــــــ ـــــــــــا يعـــــــــــود  عئمـــــــــــاُد ال  ح 

 

 ويُهلئــــــــــك  اـ أهـــــــــــــــــــــــل  اجلــــــــــورئ والر يـ ـــــــــبئ  

 

وَث   ُيصــــــــبح    23
 الزهــــــــراءئ صــــــــــادقة   ُدعـــــــــا (3)

 

 سنـــــــــة الكتـــــــــبئ  وحتـــــــــىبعــــــــد الفســـــــــــو ئ  
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 خيــــــــــــــــرئ البـريــــــــــــــــة مـأمــــــــــــــــون  ومنتــــــــــــــــخبئ  

 

 مقدمة:

يعدد التحليل األسلويب حفرا يف األنسا  
الظاهرة وامل مرة، وهو حفر يف إمكانات النص 
احملتملة يف وجوهه املختلفة، ورهانه املنهجي يف 
هذا احلفر هو املنجز املعطى، منه يصدر وإليه 

وإليه حيتكم، و ذا يبدو  يعود، وفيه جياد 
ملتزما بالبنية إطارا  -نظريا-التحليل األسلويب 

منهجيا مينعه من إقحام ما هو خارج النص يف 
حتليله، ولكنه يف مستوى التطبي  و املمارسة 
" رو  ختتلـ باختالف ثقافة الدارسني 
املمارسني وباختالف زوايا النظر اليت ينظرون 

الزوايا مداخل قد ، وهذه (4)منها إىل النص"

تفرض على احمللل أن يأخذ مقاصد النص يف 
حسبانه؛ فينظر إىل طبيعة االختيارات وهي 
حتمل هذه املقاصد، وبذا يقرت  من املسلك 
التداويل، وكأنه يؤسس ألسلوبية اخلطا ، 
ويكون الدرس األسلويب يف هذا املستوى فحصا 
يف مدى توظيـ إمكانات اللغة؛ لتحقي  

طا  املعلنة أو امل مرة. والتوظيـ مقاصد اخل
رمبا كان "استعما  مجلة الوسائل اللغوية 

 .(5)استعماال خاصا لغاية أدبية مجالية أو تأثريية"

والتأثري وظيفة من وظائـ اللغة من 
شأنه "إنتاج خطابات هتدف إىل أن يكون هلا 

، وهذه الوظيفة (6)مفعو  على الطرف اآلخر"
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واها األديب والعاد . ت طلع  ا اللغة يف مست
ويف مسالك حتليل اخلطا  يُعدد التأثري من 
مستويات احلجاج وغاياته، و ذا قد ينهض يف 
حتليل نص ما بعدان منهجيان، رمبا كانا متباينني 
يف املنطلقات املعرفية واألسس الفلسفية، ومها 
نظرية احلجاج يف بعدها التداويل، والنظرية 

يو ، وعليه ميكن أن األسلوبية يف بعدها البن
يدرس النص من زوايا تت افر يف سربها مسالك 
البنية ومسالك ما هو خارج البنية، ورهاهنما 
املنهجي االحتكام إىل النص يف حمتمالته 

 وطاقاته. 

وتعتمد دراسة النصوص يف وجهها 
-اخلطايب على جانب تداويل يعتدد مبقام اإلنتاج 

أن مقام فـ"من ش -وإن كان خارجا عن البنية
التواصل أن يسمح باكت اف امل مر اخلفي يف 

، وميكننا أن نؤود  الكالم على (7)أعما  الكالم"
أساسه، وننتقل من املعىن احلريف إىل املعىن 
امل مر، كما ميكننا أن نعدد املكودن البالغي 
بكليته داال له مدلوله التداويل، الذ  ينبث  عن 

 م.   مقام التواصل وخيدم أغراض املتكل

ويف القصيدة اليت اخرتناها أمكن اختبار 
ت افر املنهجيتني؛ زاعمني فيها أن املقاصد 

احلجاجية اليت تصدر عن طاقات خطابية 
حتكمت يف االختيارات وتوظيفها وتنظيمها يف 
بنية خمصوصة، ف كل اخلطا  يف بعده 
احلجاجي خصائص األسلو ، وطبيعة 

 االختيارات ونظمها يف القصيدة. 

لنزعة اخلطابية يف قصيدة الزهراء ا ●
 :(8)السقطرية

أن الزهراء  (9)روت مصادر  تارخيية
استغاثت باإلمام الصلت بن  (11)السقطرية

مالك اخلروصي إثر هجوم النصارى على جزيرة 
سقطرى، فجاءت القصيدة خطابا موجها من 
الزهراء السقطرية إىل اإلمام الصلت بن مالك، 

البعد اخلطايب فيها؛ فقد ومن هذه الزاوية يأيت 
ارتبطت مبقام، ومن غري املفيد جتاهل هذا املقام 
يف دراستها، فحسب ديكرو "بعض امللفوظات 
واخلطابات ال ميكن أن توصـ بطريقة مناسبة 

، (11)إال إذا أخذ مقام إنتاجها يف احلسبان"
فأخذ املقام يف حتليل هذه القصيدة، إن مل يكن 

بني بعدها اخلطايب وما أمرا حتميا؛ فهو مفيد لت
ينبث  عنه من اختيار وتوظيـ وخصائص 
أسلوبية، وميكن ربط تفسري الكالم وتأويله 
مبقامات التلفظ؛ أ  "ُمموعة الظروف اليت 
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، ومن وجهة (12)حتـ حدوث فعل التلفظ"
نظرنا خنا  أند القراءة التعاطفية للنص تستقيم 
من عد  القصيدة يف كليتها خطابا له مقصدية 

 سعى إىل توظيـ ألوان من التعبري لتحقيقها.

ت من اخلطا  يف هذه القصيدة بعدا 
حجاجيا إقناعيا، يهدف إىل التأثري يف 
املخاط ب، ويُعدد حجاجا "كل ملفوظ جيرب أو 
حيمل اآلخر على االعتقاد وعلى النظر وعلى 

، وجتلى هذا البعد (13)الفعل بطريقة غري طريقته"
غط على املخاط ب يف سعي اخلطا  إىل ال 

حلمله على االعتقاد تصديقا خبرب غزو جزيرة 
سقطرى، ومحله على الفعل بتحريرها، ويرى 
بالنتان أن احلجاج الناجح احملكم مرتبط 
"باحلمل على الفعل ال باحلمل على 

. ومقصد القصيدة وغايتها محل (14)االعتقاد"
املخاطب على اقتحام احلر  وتسيري اجليوش 

واحمليطات، وهو بال شك فعل يف عرب البحار 
الوجود جاء استجابة لكون اللغة قادرة على أن 

، وينعكس البعد احلجاجي يف (15)تكون فعال
اخلطا  على اختيارات املتكلم وطريقة تنظيمه 
وإخراجه خلطابه، فال يعدو أن يكون "احلجاج 
هو حاصل نصي عن توليـ بني مكونات 

، ويف (16)ي"خمتلفة تتعل  مبقام ذ  هدف إقناع
هذا املسار ستت كل قيمتان يف اخلطا : قيمة 
حجاجية ناجتة عن طبيعة املقاصد ومقامات 
التلفظ والعالقة بني املتكلمني وموقعهم من 
اخلطا  وقصديته، وقيمة أسلوبية ناجتة عن 
طبيعة االختيارات اليت ستحق  هذه الغايات 
وكذلك العالقة بني البىن احلاملة هلذه املقاصد 

طبيعة أشكا  التعبري املوظفة يف اخلطا  و 
 احلجاجي. 

 البنية اخلطابية يف القصيدة: ●

ظهرت البنية املعنوية يف القصيدة متسقة 
مع كوهنا خطابا موجها من مرسل إىل مستقبل 
لتحقي  غاية معينة، وقد أعلن الفعل )قل( يف 
أو  القصيدة إن ائيتها وبعدها اخلطايب؛ مقرونا 

االعتبارية )اإلمام(، وتوارى باملخاطب وصفته 
املرسل وجوبا حنويا يف فاعلية الفعل )قل(، وقد 
أحيل عليه إحالة بعدية عرب ) مائر املتكلم(، 
ومل تظهر الذات املتكلمة )الزهراء السقطرية( إال 
يف هناية القصيدة، ويف ظهور هذه الذات يف 
صورة امرأة بعد حجاجي كذلك. ولكن املرسل 

ا يف النص مصرحا به وبأبعاده إليه كان موسوم
وأهليته اخلطابية )اإلمام الصلت( وهو شخصية 
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ثابتة تارخييا، وأما الرسالة )اخلطا  املوجه( فهي 
 القصيدة. 

وعلى هذا تكون البنية اخلطابية متحققة يف 
 القصيدة حسب اخلطاطة اآلتية:

 
با يستح ر مقامه وأطرافه وعد نا كالما ما خطا

والعالقات بينهم، كما يستح ر املقاصد 
والغايات. ومع كون حتليل اخلطا  يأخذ يف 
احلسبان كل ذاك؛ فليس له إال أن يكون متجليا 
يف واسم لغو  حيمله، تظهر فيه املقاصد أو 
ختتبئ، وحيمل العالقات بني املتكلمني ومواقعهم 

ون نظرنا إىل من اخلطا ، ومن هذه الزاوية يك
هذه القصيدة يف كوهنا خطابا؛ وإن كان التخييل 

 أو النحل أدى دورا يف كينونته. 

 

اخلطا  احلجاجي منت  للقيم األسلوبية  ●
 يف القصيدة:

حتكدم البعد احلجاجي يف القصيدة على 
ألوان التعبري واملعاين فيها، فكانت االختيارات 
ونظمها يف القصيدة طوعا ملقصدها احلجاجي، 
وحا نستفرغ هذه الظاهرة يف القصيدة قسمناها 

إىل وحدات معنوية، وناق نا البعد احلجاجي 
فيها، وما أف ى إليه من خصائص يف األسلو  

 يف التعبري.  واسرتاتيجيات

 

-1حتديد املخاطب وأهليته اخلطابية ) (1
2:) 

 ُقل لُمامئ الذ  تُرجــــــــــى ف  ـــائله

ـــــــــــــادةئ الُنُجبئ     ابُن الكرامئ وابُن الس 

   وابن اجلحـــاجحــةئ الُ م  الذين هـــمُ 

ــــــــــناها وكانوا سادة العر ئ   كانوا س 

والثاين من ميكن وصـ البيتني األو  
القصيدة بأهنما مقدمة خطابية حجاجية، هتدف 
إىل حتقي  بعد التصديقية يف اخلطا  احلجاجي، 
و "اخلطا  اجليد هو الذ  ينتقي مقدمات 
صادقة، وينقل إىل النتيجة صد  

 المرسل

 الزهراء السقطرية

 الرسالة

 القصيدة

خطاب ذي بعد تأثيري 
 حجاجي

 المرسل إليه

 اإلمام الصلت



                     2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
       

 

 

، وقد بدأت بنية املقدمة اخلطابية (17)املقدمات"
بالفعل )قل(، وهو ي مر واسطة للخطا  

كلم برسو  غري معني، ويف صيغة يستعني فيه املت
الفعل )قل( يتوار  املرسل متخذا من هذا 
الرسو  ستارا يتوارى خلفه، وهذا املكلـ نفسه 

فيكون توار  اهلي ة  (18)م مر يف هذه الصيغة
 اليت أنتجت اخلطا  على مستويني:

o  األو : إ مار فاعل الفعل )قل(؛ فهو
، فيكون مبلدغ هذا اخلطا  (19)ال يظهر

ليس له موقع يف اإلشهار اخلطايب. و ذا 
ميكن للخطا  أن حيق  مقصديته مع 
هذا االقتصاد بعدم ذكر الفاعل، فيصل 

 اخلطا  إىل متلقيه بصورة أسرع. 
o  الثاين: توار  اهلي ة املنتجة للخطا ، إذ

مل تظهر إال يف هنايته يف صورة امرأة 
تستغيث، ورمبا كانت هذه اهلي ة فردا  
كما تزعم مصادر تارخيية )الزهراء 
السقطرية( أو مجاعة اختارت املرسل يف 
صورة امرأة؛ ملمارسة نوع من ال غط 
عرب اخلطا ، فتكتسب الرسالة بعدا 

طاقة التأثريية احملتملة من  حجاجيا يف ال

كون املرسل املستغيث امرأة تستصرخ 
 خنوة الرجا . 

واستغرقت مقدمة القصيدة اخلطابية يف 
هتي ة املرسل إليه )املخاط ب( ليتفاعل مع البعد 
احلجاجي يف اخلطا ، ف رعت يف رفعه مكانا 
عليا عرب ُمموعة من االختيارات الوصفية 

البعد التأثري  اخلاصة اليت تصب يف صاحل 
املقصود من اخلطا ؛ إذ بدأ بتعيني أهلية 

من خال  حتديد صفته االعتبارية  (21)املخاطب
يف لفظة )إمام( وهي منزلة تعطي اخلطا  
م روعيته، فمن املنطقي أن يكون االستنجاد 
واالستغاثة إلمام وزعيم قادر عليها، ويف اختيار 

طا  لفظة )إمام( بعد ديين يقو  من تأثري اخل
عليه، فمن واجب اإلمام يف املنظور الديين أن 
ينصر اإلسالم، ويغ ب ملا حيدث للمسلمني، 
وال يسعه من الناحية الدينية إال النصرة، و ذا 
يتحق  املقصود من اخلطا . ومع ما حتمله 
لفظة إمام من مدلو  لغو  واصطالحي فإنه 
"ال ينبغي البحث عنه ]معىن اللفظة[ يف قيمته 

ية ... وإمنا يف االجتاه الذ  يفر ه الوصف
، (21)استعماهلا يف ملفوظ على خطا  الح "
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وقد وظفت كلمة إمام لتؤسس دورها يف 
 اخلطا  الالح  يف سائر القصيدة.

وجاءت بقية املناقب اليت اختارها املخاطئب 
يف خطابه خادمة للغرض نفسه، وهو هتي ة 
املخاط ب واخلطا  ليتحق  البعد التأثري  

ملتوخى منه، فقد كثـد املرسل من تعداد مناقب ا
 املخاط ب إذ وصفه بأنه إمام:

o تُرجــــــــــى ف  ـــائله 
o  ابُن الكرامئ 
o  ـــــــــــــادةئ الُنُجبئ  ابُن الس 
o   ابن اجلحـــاجحــةئ الُ م 
o  ــــــــــناها وكانوا سادة العر ئ  ٍباؤه كانوا س 

وتوحي اختيارات املدح احلذر الذ  تصدر 
اخلطا  بأهنا جسر/ مقدمة عبور حجاجية 
 دف التأثري على املخاط ب، فبعد أن قردر 
اخلطا  أهليته اخلطابية ومسؤوليته الدينية؛ 
جعله حمل اختبار عرب طريقة حذرة من املدح 
الذ  ال يتحق  إال بتحق  الغرض من 

)ابن كذ( اخلطا ، فمدح املخاط ب بصيغة 
مثلما ظهر يف هذه القصيدة جيعل هذا املدح 
مرهونا بتحق  استمرارية االبن حمققا ملا يقوم به 
أسالفه، فال يكون ابن الكرام كرميا إال إذا فعل 

فعلهم، وال ابن النجب  يبا إال إذا فعل ما 
يقت ي ذلك، وهكذا يف بقية املناقب اليت 

 با.  منت يف مقدمة القصيدة يف كوهنا خطا

وميكن أن تتلخص املناقب اليت تصدرت 
 اخلطا  يف القصيدة يف مستويني:

o  األو : مناقب مباشرة ختص املخاط ب
)إمام ترجى ف ائله( وهي ذات بعدين: 
أحدمها تقرير شرعية اخلطا ، وثانيهما 

 تقرير أهلية املخاطب. 
o  الثاين: مناقب حذرة معلقة، وهي

مناقب غري مباشرة عددت مناقب ٍباء 
املخاطب، وهي جتعله مو ع اختبار 
ومساءلة، أيكون منهم أم ال يكون؟ 
وهذه اسرتاتيجية خطابية هتدف إىل 
ممارسة ال غط بغية التأثري يف املخاط ب 

 لفعل سلوك يريده املخاطئب. 

من سلم وهذه الطريقة يف رصـ املدح تندرج  
حجاجي م مر؛ فالقو  إذا كان مهي ا خلدمة 
نتيجة معينة فإن نفيه أو إثباته سيكون حجة 

، و ذا يكون اخلطا  ذا (22)لصاحل هذه النتيجة
بعد حجاجي حياصر املخاطب )اإلمام( ويعل  
ثبوت اتصافه  ذه األوصاف أو عدمه على 
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تفاعله مع اخلطا ؛ فإن هب لنجدة اجلزيرة  
أن يكون ابنا للسادة الكرام كان جديرا ب

النجب، وإن مل يستجب لنداء اخلطا  مل يكن 
 جديرا  ذه الصفات. 

ومن املفارقة أن يتوارى منت  اخلطا  
تواريا ملحوظا يف بنية اخلطا ، ويظهر 
املخاط ب ظهورا الفتا، وهو شكل من أشكا  
التب ري الذ  يرتك مساحة الظهور للمخاط ب 

، وقد (23)"احلامل األكثر بروزا"وحده يف جعله 
( جعل اإلمام حمور اإلسناد 1تعزدز هذا التب ري بـ )

(  2يف املقدمة، وقد تعلقت به باقي احملموالت، )
كما تعزدز عرب توار  أطراف اخلطا  األخرى 

( وكذلك يف بناء 3)منت  اخلطا  وحامله(، )
الفعل )تُرجى( للمجهو  تغييب الفاعل، ولو 

طراف لقللت من تب ري املخاط ب ظهرت هذه األ
)اإلمام(، وهذه اسرتاتيجية خطابية تندرج يف 
البعد احلجاجي الذ  نزعمه يف القصيدة، وهو 
ملمح أسلويب يف القصيدة ت كل من اختيار 
وتكرار، فاختيار املناقب من بني بدائل ممكنة يف 
احملور الرأسي )ابن كذا ...(، وتكرارها يف 

تراسال ذ  بعدين: بعد أشكا  متوالية حققت 
أسلويب، وبعد خطايب، وكان البعد اخلطايب هو 

 املنت  األبرز للبعد األسلويب يف القصيدة.

 موجز احلدث: )احتال  اجلزيرة وتغري حاهلا( (2

 بعد ال رائئع والفرقـــــــــــــــانئ والكتبئ   أمست ُسُقطرى من اإلســــالم مقفرة  

 يف ظل دولتهم باملا  واحلسبئ   حي  حـال   صـار مـغتبطـ اوبـعـد 

 حــــــــلئ نا رة  
 من الُغصونئ وال ُعـــــــــــود ا من الرطبئ   مل تُب ئ فيها ُسنوُن امل

 وباألذانئ نواقيــــــــس ا من اخلـ ـــــ  بئ   واست بدلت باهلـــــــــدى ُكفر ا ومعصية  

ـــــــــــل بئ   ــــاال  ال خال   هلموبالذرار  رجــــــــــــ  ومن اللئ ام ع ل وا بالق هرئ والس 

حددت املقدمة اخلطابية السابقة وجهة 
اخلطا ، وهيدأت متلقيه حماصرة إياه مبقدمات 

إقناعية م مرة، وجعلته يف مو ع األهلية 
اخلطابية، َث يف مو ع املسؤولية الفعلية، و ذا 
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املقدمة فعال من أفعا  الكالم، ولسان  ت كلت
حا  مرسلها يقو : )أنا أطلب منك ... ( 
وهي معادلة فعل الكالم اإل از  حسب 

. وبعد تلك املقدمة أوردت القصيدة (24)أوستني
موجزا للحدث، اختارت منه ما يناسب األهلية 
اليت قررهتا يف املقدمة، فجاءت األبيات بعدها 

ملنكوبة وما حدث فيها مما واصفة حلا  اجلزيرة ا
يثري حفيظة اإلمام الذ  أصبح من واجبه الديين 
أن ينهض ويقوم بعمل م اد ليعيد ما استلب، 
وهذا املعىن مرتبط بتوظيـ لفظة )إمام(، 

وكذلك من واجبه العريف أن يهب بالنجدة؛ فهو 
ابن الكرام النجب وابن سادة العر  ...؛ 

 أفيكون سليلهم كذلك؟

دث الذ  قدمته األبيات، وموجز احل
بقدر ما هو موجز؛ هو خمتار بعناية؛ إذ قامت 
على انتقاء لقطات للنكبة احلاصلة يف اجلزيرة؛ 
فأبرزت التحو  الديين، والتحو  السياسي، 
والتحو  الطبيعي، والتحو  االجتماعي حسب 

 اخلطاطة اآلتية:

 ة  أمست ُسُقطرى من اإلســــالم مقفر 

 بعد ال رائئع والفرقـــــــــــــــانئ والكتبئ 

 است بدلت باهلـــــــــدى ُكفر ا ومعصية  

 باألذانئ نواقيــــــــس ا من اخلـ ـــــ  بئ 

 وبـعـد حي  حـال   يف ظل دولتهم 

 حــــــــلئ نا رة  
 مل تُب ئ فيها ُسنوُن امل

 وبالذرار  رجــــــــــــــــاال  ال خال   هلم 

ويأيت تنويع مناحي التغري والتحو  يف 
اجلزيرة ملزيد من ال غط على املتلقي، وهذا عمل 
حجاجي خطايب أثدر يف االختيارات يف 

القصيدة، فموجز اخلرب استقصى جوانب التبدد  
اختار أبعادا من شأهنا أن احلاصلة يف اجلزيرة، و 

تسهم يف  اح الطاقة التأثريية يف القصيدة، مع 

 تحول ديني
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الرتكيز على البعد الديين الذ  ميثل العامل األبرز 
يف ممارسة البعد احلجاجي يف اخلطا  عرب 
القصيدة. واخلطا  يف القصيدة حيق  قانون 

الذ  مبوجبه  -إن جاز لنا التعبري-ال مو  
علومات أكثرها أمهية نقدم للمخاطب "من امل

 .(25)بالنسبة إليه حسب اعتقادنا"

وتركيز اخلطا  يف هذه األبيات على 
إبراز التحو  احلاصل يف اجلزيرة له بعد حجاجي 
غايته التأثري يف املخاط ب؛ فـ"قيمة القو  
اإلبالغية ثانوية بالنسبة إىل قيمته احلجاجية اليت 

تعترب أوليدة"
والقيمة احلجاجية هي املقصودة ، (26)

عرب املستوى اإلخبار  يف هذا املقطع من 
القصيدة، وهو الذ  حتكم يف االختيارات 
احلاصلة على مستوى انتقاء اخلرب وطريقة التعبري 
عنه، وانعكس الرتكيز على التحو  يف هذا 
املوجز اخلطايب على مستوى االختيار يف 

ى التحو  األبيات؛ ف اع فيه ألفاظ دالة عل
والتغري السليب؛ أ  التحو  من حالة ن رة إىل 
حالة إقفار، وقد متفصل التحو  عرب دالني 
يدالن على التغري يف معنامها املعجمي، ومها 
ي ريان إىل طريف التغري املا ي واحلا ر: )ما  
كان( و)ما ٍ (:

  

وتوظيـ دايل التغري )أمسى( و 
)استبد ( يف اإلخبار عن التحو  احلاصل يف 
اجلزيرة له قيمة حجاجية كذلك يف كوهنما 
حيمالن بعدا سلبيا؛ فاإلمساء حتو  من نور إىل 

الستبدا  يتناص مع قوله تعاىل: ظلمة، وا
ت ب دئُلون  ال ذئ  ُهو  أ د َن  بئال ذئ  ُهو  خ ري  ﴿  ﴾أ ت س 

(، ويف الدالني كليهما بعد حجاجي 61)البقرة:
يهدف إىل التأثري على وجهة نظر املتلقي ودفعه 

 لسلوك معني. 

كما كان للمنزع اخلطايب أثر يف طبيعة 
التصوير يف األبيات؛ إذ متحورت على استعارة 
تصورية قائمة على بنية ت اد بني تصورين: 
)اإلسالم / خصب( يقابله )الكفر / إقفار(، 
وانبىن املقطع على بنية ت اد بني هذين 
التصورين، وت كلت االختيارات وأشكا  

ائص أسلوبية التعبري على أساسهما، وهي خص
جتلت يف األبيات. واألمر نفسه ينطب  على 
خاصيتني أسلوبيتني يف األبيات  متا عن البعد 

 احلجاجي فيها، مها: 
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o  :كثافة الدوا  على املدلو  نفسه مثل
مقفرة، سنون احملل، مل تب ، عودا من 

 الرطب. 
o  توظيـ املصاحبات اللغوية عرب العطـ

مثل: ال رائع والفرقان والكتب، املا  
واحلسب، كفرا ومعصية، القهر 

 والسلب. 
 هتك سيادة الدولة: (3

  جار  النصارى علـى واليـك  وانتهبوا 

 من احلريـم ولـم يألـوا من السلبئ 

   إذ غادروا قاةـ ا فـي فتيـة  ُ ُـبئ 

 خـر ئ  عقوى مسامئعهم فـي سبسب  

راعـ ا ال وسـاد  لـهم   ُُمـددلني سئ
لسبـع   ـار  كـلبئ    للعـاديـات ئ

   وأخرجوا ُحر م  اإلســـــــــــــــالمئ قاطبة  

 ي هتئفن  بالويلئ واإلعوا ئ والُكــــــــــــــر  ئ 

ركز اخلطا  يف هذه األبيات على معىن 
دقي   من البعد احلجاجي الذ  اتسمت به 
القصيدة كلها؛ إذ شرع يفصل املوجز اخلطايب 

)اإلخبار ( يف املقطع الساب ، ومحلت هذه 
 األبيات تقريرا عن هتك سيادة الدولة، 

وسقوط هيبتها؛ فقد جار النصارى على 
هم ُمدلني بال  وايل اإلمام، وقتلوه وجنوده، وتركو 

كرامة، وهنبوا احلرمات اإلسالمية اليت متثل هيبة 
الدولة وسيادهتا، وتأيت القيمة اخلطابية احلجاجية 

هلذا  -وهي ةات أسلوبية يف الوقت ذاته-
 املقطع من زوايا منها:

o  صبغ اخلطا  بصبغة دينية، بتوظيـ
ُمموعة من االختيارات مثل: النصارى، 

سالم، وجعل وهنب احلرمات، ُحرم اإل
الصراع ذا بعد ديين يف حد ذاته حجة 
م مرة وقوة حجاجية كفيلة بالتأثري يف 
املتلقي واستمالته وتوجيه سلوكه حنو الغاية 

 اليت يرومها اخلطا . 
o  تصوير امليت بال كرامة، حيث غادر

النصارى الوايل وجنوده مقتولني ُمدلني يف 
العراء تنه هم السباع، وهذه إشارة إىل 

  اإلهانة اليت تعر ت هلا الدولة؛ عم
 فهتكت سيادهتا وكرامتها. 

o  الرتكيز على املخاطب املتلقي يف صدر
األبيات بتخصيص اخلطا  له يف  مري 
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اخلطا  )واليك( وإ افة الوايل إىل 
ال خص ال الدولة، وال خيفى كثافة القيمة 
احلجاجية بني تركيبني حمتملني مها: واليك، 

كيب واليك )بإ افة الوايل و وايل الدولة؛ فرت 
إىل املخاطب( أدعى إىل التأثري يف املخاطب 

 من: )وايل الدولة( أو )وايل اإلمام(. 
o  الرتاتبية احلجاجية يف ختصيص جور النصارى

على الوايل، َث تفصيله يف قتله هو وجنده 
والتنكيل  م، وإخراج حرمات اإلسالم وهي 
د ُسلدمة حجاجية قائمة على التفصيل بع

 اإلمجا .
o   شيوع ت خيم املعىن يف رصـ ُمموعة من

املرتادفات عرب الرتكيب الوصفي واإل ايف 
والعطفي من قبيل: )انتهبوا / السلب( ، 
)سبسب / خر ( )ُمدلني / ال وساد هلم( 
) ار  / كلب( )الويل / اإلعوا  / 
الكر (، وهي اختيارات جاءت استجابة 

اهتا ةات للبعد اخلطايب يف القصيدة، وهي ذ
 أسلوبية يف بنية األبيات. 

 هتك العرض: (4

مامئ الذ  تُرجـى ف   ائئُلُه  ُئ  ُقل ل
 بئأ ن يُغيث  ب نات الد ينئ واحلـ س بئ  

 مة  بئكر  وثـ ي بة   من ُمنـ ع ـــك م 
ـ  اجل دد والن س ـبئ    من ٍ ئ بيت  كر

ا ت دعو أباها إذا ما العـ و ق د  لُ  ه م   ئ
ـ   ــع  الل ب بئ تـ ل ق   منها م و ئ

   وباشر  العئلـُ  ما كـانت ت ُ ـن  به 
 على احلال ئ بوافـي الـمهرئ والقـهبئ 

  وحـلد كـل  عـراء  من ُمـلمتـها 

 عن سـوءة  لـم تز  يف حوزةئ احُلُجبئ 

 وعن فخـوذ  وسيقـان  مـدملجـة  
 وأجعـد  كعنـاقيــد  مـن العـنبئ  

إال وال ُخطئبت ا بغيـر صـدا   ال قهر  
 ب ـر  العوالـي الُسمرئ والُقُ بئ 

جدد هذا املقطع الفعل الدا  على  
اخلطا  بتكرار الفعل )قل(، والتنبيه على أهلية 
املخاط ب )اإلمام(، وهو متفصل مهم يف 
اخلطا ؛ ألن ما بعده يكتسب منه أمهية وقيمة 
خطابية ذات بعد حجاجي، وقد فصلت هذه 

ت بعد تأثري  خاص من األبيات يف لقطة ذا
شأنه أن ميارس تأثريا على املتلقي، وهي صورة 
هتك العرض وافرتاع احملتل للنساء، وقد صردح 
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اخلطا  يف هذا املقطع مبقصديته، وهو طلب 
بعددها -الغوث، ول ن كانت قصدية اخلطا  

وهو طلب الغوث من اإلمام يف  -فعال كالميا
ا املقطع املقاطع السابقة غري مباشرة؛ ففي هذ

جاء مصرحا به بصفته فعال كالميا مباشرا، وقد 
ناسب التصريح االسرتاتيجية احلجاجية اليت 
جتلت يف هذا املقطع، فهي ذات طابع خاص 
امتزج فيه ما هو لغو  مبا هو غري لغو  أو 

 ميتالغو .  

محل املقطع الساب  عبارة متهيدية 
للصورة املرسومة يف هذا املقطع، فقد أشارت 

بيات يف املقطع الساب  إىل هتك الغاز  األ
حرمات الوايل، ويف هذا املقطع جرى تفصيل 
هتك العرض وتوسيعه، وهي اسرتاتيجية 
حجاجية شبه منطقية، وحصل ذلك بتصوير 
م هد هتك األعراض الذ  حيرك خنوة 
املخاطب ويتحكم يف سلوكه حمركا فيه الدافع 

غاية املرسل اإلنساين والديين والعريف؛ ليمتثل إىل 
 وحيق  مقصده. 

وارتكز حجاج هذا املقطع على تفصيل 
لقطات اغتصا  الغاز  للنساء سعيا إىل 
ال غط على املخاط ب وتوجيه سلوكه حنو 

مقصد اخلطا ، وقد ناسب هذا البعد اخلطايب 
االختيارات املوظفة فيه، وجاءت الصورة يف 
بعدها العاطفي أسلوبيا متسقة مع هدف 

 ديته يف الزوايا اآلتية:اخلطا  وقص

o  :البعد الكمي يف الصورة: جتلى يف 
توظيـ صيغة اجلمع يف: )بنات  -

الدين واحلسب(، وتوسيع 
الوصـ بالعطـ بني الدين 
واحلسب، وهو يفيد تكثري 

 الواقعة بتكثري الواقع عليه. 
توظيـ كم اخلربية، وهي تفيد  -

 التكثري يف هذا السيا  واملقام.
االغتصا  لي مل توسيع نطا   -

األبكار والثيبات، وزيادة 
الوصـ )من ٍ  بيت كـر اجلد 

 واحلسب(

وهذا البعد الكمي له دور يف تعمي  البعد 
 احلجاجي يف القصيدة. 

o  البعد الكيفي يف الصورة: جتلى يف عرض
 صورة االغتصا  يف أكثر من لقطة:
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صراخ الفتاة ألبيها عند مباشرة   -
العل  هلا )وقد تلقـ منها 

 مو ع اللبب(
مباشرة العل  مصونات الفتاة  -

 اليت ال تؤخذ إال باملهور. 
جتريد الفتاة وظهور ما صانته  -

 من حماسن وعورات ومفاتن. 
تسليط ال وء على األع اء  -

املرتبطة باجلنس )الصدر 
 والفخوذ والسيقان وال عر(

لقد و ع اخلطا  املخاط ب  يف مو ع 
حرج، فبعد أن قردر أهليته حاصره يف أن يقوم 
بواجبه الديين والعريف، وو عه أمام مفارقة قائمة 

موقـ اإلمام(، وهذا  *على تقابل )فعلة العل  
التقابل ال مين طريقة من طر  ال غط على 
املخاط ب، كما أن الرتكيز على وصـ فعل 

فعل القوة والغلبة العسكرية العل  بأنه حصل ب
)ب ر  العوايل السمر والق ب( إشارة إىل أن 
ردة الفعل يلزم أن تكون حسب منط  القوة 

 العسكرية كذلك. 

وال خيفى رغبة املرسل يف ممارسة ال غط 
على املرسل إليه عرب هذه االختيارات اليت 

شكلت البعد األسلويب التعبري  الذ  مكن 
من أن تقوم بأكثر من  اللغة يف هذا املقطع

وظيفة؛ فقد حق  وظيفة إيصالية، وتعبريية، 
وحجاجية تأثريية يف الوقت نفسه، ألهنا متارس 
اإلقناع الذ  يهدف إىل "إحداث تغيري يف 

، وانعكس ذلك (27)املوقـ الفكر  أو العاطفي"
على مستوى االختيار والتوظيـ يف هذا املقطع، 

 وهي زوايا نظر أسلويب. 

 

 التصريح بالغاية اخلطابية (5

ياعنُي  وُ  للعنيئ واألجـفاُن ُتسعدين أ ق
 جود  على األحبا ئ وانس كئبئ 

( ينام الليل  مغتبط ا  ما باُ  )صـلت 
ــ باد  بالنــ ـه بئ    ويف سقطرى حر

 يا ل لرئجا ئ أ غيـثوا كل  ُمسلئمة  
بـ و تُـم على األذقانئ والر ك بئ    ولو ح 

جتدد اخلطا  يف هذا املقطع بابتدائه 
بالفعل )أقو (، والقو  يف هذا املقطع موجه إىل 
عني املخاطب، )أقو  للعني( فهو خطا  
نفسي، خياطب فيه املرسل بع ه )عينه(؛ إذ 
يطلب منها أن تسكب دمعا حزنا على ما 
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حدث على األحبا ، ويعقبه تساؤ  استنكار  
 عن موقـ اإلمام املستنجد به. 

وتبلورت قيمة اخلطا  التأثريية يف هذا 
املقطع من توظيـ املفارقة بني موقـ املرسل 
)بكاء على ما حصل(، وموقـ املرسل إليه 
)ينام الليل مغتبطا(، وتوازيها مفارقة  منية 
أخرى بني ا طرا  سقطرى بلد املرسل، وهدوء 
عمان بلد املرسل إليه، ومها مفارقتان ال يُقبل 

تا على واجب املخاطب )اإلمام(  ما إذا عر 
الديين والعريف، وقد نبه اخلطا  عليه يف 
القصيدة مستعينا به يف ال غط على املخاط ب 
ومذكرا به يف كل مقطع كما يف قوله يف هذا 
املقطع )أغيثوا كل مسلمة( إذ جعله واجبا يف 
قوله: )ولو حبومت( باستدعاء قو  الرسو  عليه 

ُمون  م ا يفئ ال ع ت م ةئ و الص ب حئ السالم: "و ل و  يـ ع ل  
بـ و ا   (28)«أل تـ و مهُ ا و ل و  ح 

ويف هذا املقطع صردح اخلطا  باسم 
املخاطب )صلت( بعد أن كان معتمدا على 
صفته الدينية والسياسية )إمام(، والتصريح باسم 
املخاط ب املستغاث به يناسب البعد النفسي 

هذا البعد  الذ  شحن به هذا املقطع، وقد جتلى
النفسي يف خطا  ما  ال يعقل، وهو خطا  

املستحيل: )أقو  للعني، يا عني...( )جود  
وانسكيب(، كما جتلى يف نداء االستغاثة: )يا 
للرجا  أغيثوا ...( وهي أساليب كثدفت حالة 
اليأس واحلزن يف اخلطا ، وهذه األلوان 
الكالمية ذات بعد تأثري ، يصب يف مقصد 

 لقصيدة. اخلطا  يف ا

 حتقي  الغاية )حالة استقرار( (6

ب ا عئماُد الد ينئ ُمنت   ح ا يعود   صئ
 ويُهلئك  اـ أهـل  اجلورئ والر ي بئ 

صبح  ُدعـى الزهراءئ صــادقة  وَث   يُ 
 بعد الفســـو ئ وحتى سنـة الكتبئ 

صالُة علـى الـمختـارئ سي ـدنا َث ال
 خيـرئ البـريـة مـأمـون  ومنتـخبئ 

هذا املقطع شكل إغال  اخلطا   
وهنايته، وفيه أمل بتحق  غايته، وقد د  على 
هنايته وغايته تصديره باحلرف )حا( فما بعدها 

، كما (29)غاية ما قبلها، فهي تفيد انتهاء الغاية
؛ فعلة (31)تفيد اتصا  ما بعدها مبا قبلها

االستغاثة وغايتها يف القصيدة أن يعود عماد 
يهلك اـ أهل اجلور، و ذا الدين منتصبا، و 

يكون دعاء من ئ اخلطا  متحققا بعودة حالة 
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االستقرار يف اجلزيرة، وكما كانت دوافع اخلطا  
وبداياته دينية النزعة واحلجاج؛ كانت كذلك 
دينية النتيجة واملآ ، يف كوهنا أحيت خريا 
بانتصا  عمود الدين وأماتت فجورا وفسقا 

الرسو  حممد عليه  وشرا، َث تكون الصالة على
 السالم ممكنة متحققة يف ظروفها املناسبة. 

وقد ناسب إغال  اخلطا  مبوجز 
االستقرار، ووصفه بأنه حالة إصباح وانبالج نور 
بعد ظلمة يف الداللة اليت حيملها الفعل 

؛ ناسب هذا افتتاح اخلطا  بتقرير (31))يصبح(
حالة اال طرا  وحتو  اإلصباح عتمة والظالم 

يف توظيـ الفعل )أمسى( يف صدر  نورا
 اخلطا  يف مطلع القصيدة.

التناص بني األسلو  واحلجاج يف  ●
 القصيدة:

يقت ي التناص ح ورا فعليا لنص يف 
، وحسب جوليا كريستيفا فإن (32)نص ٍخر

التناص "ميكدنك من قراءة خطابات عديدة 
، وطبيعة (33)داخل القو  ال عر  الواحد"

دعي نصوصا هي ت كل النصوص جيعلها تست
مرجعيات هلا، وقد يكون هذ االستدعاء من 
فعل أشبه بالالشعور كمنتجات حتمية يف تبلور 

النصوص، وقد يكون فعال واعيا مقصودا، 
فيكون التناص اسرتاتيجية تعبري وكالم، يسعى 
من خالله املتكلم إىل استدعاء شحنات النص 
األصلي الذ  وقع معه التناص، فهو من هذا 

ر شكل من أشكا  التعبري وال حن املنظو 
العاطفي يف الكالم، ويكون من هذا البا  

 أسلوبا. 

وميكن تلمس التناص بعده اسرتاتيجية 
خطابية حجاجية يف ح ور نصوص ذات بعد 
قصد  خيدم الغاية اليت تبناها اخلطا  يف هذه 
 القصيدة، وميكن التدليل على هذا يف صعيدين: 

للقصيدة: فقد األو : يف البنية العامة  -
استدعت قصيدة أيب متام يف فتح 

 :(34)عمورية ومطلعها ]البسيط[

 السيـ أصد  أنباء من الكتب  

 يف حدده احلد بني اجلد واللعب           

 -حسب كتب التاريخ-وقصيدة أيب متام 
جاءت إثر صرخة امرأة عربية أهاهنا رومي 
نصراين، فصرخت مستغيثة باملعتصم اخلليفة 

، فكان فتح عمورية وانتصار (35)العباسي
املعتصم بسبب هذه الصرخة، ومثل ذلك روت 
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مصادر تارخيية أن قصيدة الزهراء السقطرية هي 
صرخة استنجاد بعد غزو النصارى جلزيرة 
سقطرى، وال خيفى البعد احلجاجي يف هذا 

وإن مل يكن يف القصيدة بل يف -التناص 
لكن بنية القصيدة حتيل على هذا  -خارجها

ارج، فالقصيدتان )قصيدة الزهراء، وقصية أيب اخل
متام( على البحر نفسه )البسيط(، وعلى نفس 
القافية والرو  أي ا، ونرى هذا التناص حامال 
لقيمة حجاجية ميارسها املتكلم على املخاطب 
يف القصيدة؛ إذ جيعله أمام مثل حيتذى به وهو 
املعتصم، فمن الواجب عليه أن يتصرف تصرفه، 

ما حدث بالفعل؛ فقد أشارت كتب وهذا 
التاريخ أن اإلمام الصلت غزى سقطرى وحررها 

 من النصارى الغزاة. 

ومن الطريـ أن حيدث هذا التقار  
بني القصيدتني  من تقار  زمين بني 

، (36)إنتاجهما، فكالمها يف القرن الثالث اهلجر 
وهذا يد  على سريورة قصيدة أيب متام وتلقيها 

، فكانت قصيدة الزهراء   يف عمان وسقطرى
كاملعار ة لقصيدة أيب متام، وقد ت ا تا يف 

 ظروف اإلنتاج وزمنه. 

الثاين: التناص يف عبارات القصيدة:  -
فبعض العبارات فيها تستعد  نصوصا 
ذات بعد حجاجي، كما يف: )ولو 
حبومت على األذقان والركب(، يستح ر 
احلديث املرفوع إىل الرسو  حممد عليه 

قوله: "و ل و  يـ ع ل ُمون  م ا يفئ ال ع ت م ةئ  السالم
بـ و ا . وتناص (37)«و الص ب حئ أل تـ و مهُ ا و ل و  ح 

البيت مع احلديث جيعل تنفيذ طلب 
املتكلم واجبا فر ا على املخاط ب  
كفر ية صاليت العتمة والصبح، وأن 
املؤمن يأتيهما لف لهما ولو حبوا إن مل 

 يستطع م يا على قدميه. 

 اجية الصورة والتخييل يف القصيدة:حج ●

هلذه القصيدة حظها من التصوير، ورد يف 
أشكا  تصويرية خمتلفة منها ما كان باالستعارة 

 والت بيه حنو:

أمست ُسُقطرى مقفرة من اإلســــالم  ●
 وال رائع

 يف ظل دولتهم )دولة اإلمام( ●
حــــــــلئ )سيطرة الغزاة( سنون ●

 
 امل

 واست بدلت باهلـــــــــدى ُكفر ا  ●
 أ قوُ  للعنيئ يا عنُي جود   ●
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 ومنها ما كان برسم امل اهد من قبيل:

صورة الوايل وحاشيته وقد قتلوا   ●
 وتركوا صرعى للسباع:

o ُُمـددلني ال وسـاد 
 صورة افرتاع النساء واغتصا ن: ●

o   مة  بئكر  وثـ ي بة  م من ُمنـ ع  ك
 ت دعو أباها 

o  وباشر  العئلـُ  ما كـانت
 ت ُ ـن  به 

o  وحـلد كـل  عـراء  من ُمـلمتـها
 وفخـوذ  وسيقـان  مـدملجـة  

صورة اإلمام هاد  البا  وسقطرى  ●
 م طربة:
o   ينام الليل ) ما باُ  )صلت 

مغتبط ا ويف سقطرى حـر 
 باد بالنهب

وهذا املستوى التصوير  أتى معززا 
للقيمة احلجاجية يف القصيدة، فاالستعارات 
احلاصلة يف القصيدة يف قيمتها احلجاجية مبنزلة 
األعما  اللغوية، واالستعارة إذا محلت قيمة 
تأثريية كانت فعال إ ازيا يسعى إىل التأثري على 
املخاطب ومحله على سلوك معني، وهي تستغل 

في؛ إذ وردت مرتبطة بالدين يف البعد العاط
تصوير احنسار اإلسالم وغلبة الكفر جدبا 
وإقفارا، واستبدا  الذ  هو أدَن بالذ  هو 
خري، ومقاصد الكالم من هذه الزاوية "أعما  

، وللتصوير بعده (38)يتم إ ازها بالعاطفة"
اإلخبار  والتعبري ، فـ"املتكلم قلما يكتفي 

إح ار تلك العاطفة، بالتعبري عن عاطفته جملرد 
، وهو (39)وإمنا ين د من وراء ذلك إ از أعما "

ما يسعى إليه اخلطا  يف القصيدة، من إ از 
فعل عرب اللغة العاطفية القائمة على البىن 

 االستعارية، والعبارات التصويرية. 

ورسم م اهد القتلى صرعى يف 
الفلوات، واإلمعان يف تصوير م اهد هتك 

  النساء؛ كل هذا البناء احلرمات واغتصا
التصوير  يف القصيدة يرفع من مستوى التعبري 
امل حون بالعاطفة، ويقصد إىل حتريك العواطـ 
لتكون أفعاال يف الوجود تتحق  عرب اللغة، وهي 
يف احلقيقة "أعما  منجزة بالرسائل 

. واملستوى التصوير  يف القصيدة (41)التعبريية"
اخلطايب احلجاجي ملمح أسلويب انبث  عن البعد 

 فيها. 
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 السلم احلجاجي يف القصيدة: ●

يرى ديكرو أن "كثريا من أفعا  التلفظ 
هلا وظيفة حجاجية، هتدف إىل دفع املخاطب 

، وجتعل (41)إىل نتيجة معينة أو صده عنها"
الوظيفة احلجاجية الكالم يف نس  مناسب 
لطبيعتها، وينعكس هذا على مستوى االختيار 

س كذلك على ترتيب والنظم، كما ينعك
العبارات يف اخلطا ، وترتيب احملموالت املعنوية 

، وهذا ما يعرف (42)والق وية هلذه العبارات
بالسلم احلجاجي يف الدرس احلجاجي التداويل 
فـ"يف اإلطار الذ  تكون فيه ف ة حجاجية 
تت من العالقة الرتتيبية؛ فإننا نسميها سلما 

لرتتيبية مبنية ، وتكون هذه العالقة ا(43)حجاجيا"
على أساس ميكن وصفه من الزاوية املنطقية، 
فـ"كل قو  يقع يف مرتبة ما من السلم يلزم عنه 
ما يقع حتته، حبيث تلزم عن القو  املوجود يف 

، وقد (44)الطرف األعلى مجيع األقوا  اليت دونه"
فصلت الدراسات العالقات اليت تنبين عليها 

، والقاعدة السلمات احلجاجية صعودا ونزوال
اليت تنظمه حسب طه عبد الرمحن هي:  "كل 
قو  كان يف السلم دليال على مدلو  معني،  

  .(45)كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه"

والرتاتبية اليت يقت يها احلجاج يف 
اخلطا  هي يف ُمملها صرح معىن اخلطا  
ومدلوالت بنيته، وهي يف األصل كيفية تعبري، 
وةة أسلوبية متيز خطابا عن غريه، ورمبا كانت 
هذه الرتاتبية ممكنا من ممكنات النص األديب ذ  
الطابع احلجاجي، فيمكن النظر يف هذا اجلانب 

 افرتني زاوية األسلو ، وزاوية من زاويتني مت
البنية احلجاجية يف القصيدة، يؤثر أحدمها يف 

 إنتاج اآلخر ويف كفايته. 

وقد ملسنا يف البنية املعنوية للقصيدة يف 
تقسيمنا هلا على أساس متفصالت اخلطا  
 تراتبية حجاجية م مرة حسب اخلطاطة اآلتية:

 مقدمات حجاجية م مرة ●
 موجز إمجايل للدوافع احلجاجية  ●
 احلج  املعزدزة ●

o  احنسار الدين 
o هتك سيادة الدولة 
o هتك العرض 

 النتيجة املتوقعة من الفعل احلجاجي ●

وترتيب وحدات النص على أساس حجاجي 
يعزدز من شعرية القصيدة وحجاجيتها يف الوقت 
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ذاته، وكأننا مع حجاجية أسلو ، من ةاته 
 توظيـ ال عرية يف احلجاج. 

 خامتة: ●

اختربنا يف هذا النص أثر النزعة اخلطابية 
واملقصد احلجاجي على االختيارات فيه وكيـ 

و ؛ فتغدوا يتحكم اجلانب احلجاجي يف األسل
اختيارات املتكلم داعمة للقيمة احلجاجية يف  
كالمه، وكيـ يتجلى كل ذلك يف قالب 

 شعر ، وهو يف حد ذاته بعد حجاجي. 

وقد متحورت االختيارات يف هذه 
القصيدة على البعد احلجاجي فيها، فظهر هذا 
يف مستوى الكلمة والعبارة والصورة، وكان 

يب متام ملمح لتناص هذه القصيدة مع قصيدة أ
حجاجي وقيمة أسلوبية، وكذلك على مستوى 
التخييل والصورة فيه؛ فقد كان للصورة بعد 

 -يف الوقت ذاته-حجاجي وملمح أسلويب 
 منبث  عن البعد احلجاجي يف القصيدة. 

ومع حذرنا يف املزج بني بعدين منهجيني 
يف هذه الدراسة: البعد األسلويب الذ  يلتزم 

ا هو خارجها، والبعد التداويل بالبنية وحيذر مم
احلجاجي الذ  يستمد طاقة حتليل اخلطا  مما 

هو خارجه، ومع هذا التباين نرى أنه من 
املمكن أن يكون التحليل قائما على البعدين؛ 
شرط أن يت افر البعدان يف تبني ممكنات 
الكالم الذ  تفصح عنه البنية على مستوى 
اء السطح أو العم  أو بني السطور وور 

 الكلمات. 

 املصادر واملراجع:

ابن ه ام مجا  الدين ابن األنصار ،  (1
مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقي  
مازن املبارك و حممد علي محد اـ، دار 

 .1979، 5الفكر، بريوت، ط
أبومتام، أوس بن حبيب الطائي، ديوان  (2

أيب متام ب رح اخلطيب التربيز ، حتقي  
املعارف، القاهرة، حممد عبده عزدام، دار 

 .1987، 2ط
أوستني جون، نظريدة أفعا  الكالم  (3

العامدة كيـ ننجز األشياء بالكلمات، 
ترمجة عبد القادر قنيين، أفريقيا ال ر ، 

 .2118، 2املغر ، ط
بالنتان كريستيان، احلجاج، ترمجة عبد  (4

القاهر املهري ، املركز الوطين للرتمجة، 
 . 2118تونس، 
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بيرت رينهارت، تكملة املعاجم العربية،  (5
نقله إىل العربية وعل  عليه: حمم د س ليم 
النع يمي، وزارة الثقافة واإلعالم، العرا ، 

 . 1979، 1ط
ن ريبو ، القاموس  (6 جاك موشالر ٍو

املوسوعي للتداوليدة، ترمجة ُمموعة من 
الباحثني بإشراف عزد الدين اجملدو ، 

ركز الوطين من ورات دار سيناترا، امل
 .2111للرتمجة، تونس، 

 ديكرو أوزوالد: (7
السلمات احلجاجية، ترمجة أيب بكر  ●

العزاو ، مطبعة وراقة بال ، املغر ، 
2121  . 

قوانني اخلطا ، ترمجة حممد  ●
ال يباين وسيـ الدين دغفوس، 
 من إطالالت على النظريدات 
اللسانيدة والدالليدة يف النصـ الثاين 

خمتارات معردبة، من القرن الع رين 
إشراف عزد الدين اجملدو ، اجملمع 
التونسي للعلوم واآلدا  والفنون 

 .2112بيت احلكمة، قرطاج، 

الربيع بن حبيب، اجلامع الصحيح مسند  (8
اإلمام الربيع بن حبيب، دار الفتح 

 هـ .1388للطباعة والن ر، بريوت، 
الساملي نور الدين عبداـ بن محيد،  (9

حتفة األعيان بسرية أهل عمان، مكتبة 
 االستقامة، ُعمان،   ت. 

السعد  فهد، معجم الفقهاء  (11
واملتكلمني اإلبا ية )قسم امل ر (، مكتبة 

 . 2117اجليل الواعد، مسقط، 
شارودو باتريك ومنجنو دومنيك،  (11

معجم حتليل اخلطا ، ترمجة عبد القادر 
  ومحاد  صمود، املركز الوطين املهري 

 2118للرتمجة، تونس،  دار سيناترا. 
شارودو باتريك، احلجاج بني النظرية  (12

واألسلو ، ترمجة أمحد الوردين، دار 
 . 2119الكتا  اجلديد املتحدة، ليبيا، 

ال هر  عبد اهلاد ، اسرتاتيجيدات  (13
اخلطا  مقاربة لغويدة تداوليدة، دار الكتا  

 .2114، اجلديد، بريوت
دار  الطرابلسي حممد، حتاليل أسلوبيدة، (14

  .1992اجلنو  للن ر، تونس، 
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عبد الرمحن طه، اللسان وامليزان أو  (15
التكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، الدار 

 . 1998البي اء، 
عبيد، منزلة العواطـ يف نظريات  (16

احلجاج،  من احلجاج مفهومه وُماالته، 
 . 2113يع، اجلزائر، ابن الندـ للن ر والتوز 

خرون، معجم  (17 القا ي حممد ٍو
السرديات، تونس، دار حممد علي، الطبعة 

 .2111األوىل، 
كريستيفا جوليا، علم النص، ترمجة فريد  (18

، 2الزاهي، دار توبقا ، املغر ، ط
1997 . 

املربدد، الكامل يف اللغة واألد ، حتقي   (19
حيى مراد، مؤسسة املختار للن ر والتوزيع، 

 .2114هرة، القا
املتوكل أمحد، الوظائـ التداوليدة يف اللغة  (21

العربيدة، دار الثقافة، الدار البي اء، 
1985. 

املراد ، احلسن بن قاسم، اجلىن الداين،  (21
حتقي  فخر الدين قباوة وحممد ندـ، دار 

 . 1992الكتب العلمية، بريوت، 
 

                                                           

 .139، ص138، ص1)( حتفة األعيان، ج1
م كلة: مكان يصعب الوصو   "عقو: عقوية ()2

اليه". تكملة املعاجم العربية: رينهارت بيرت ٍن ُدوزئ  ، 
نقله إىل العربية وعل  عليه: حمم د س ليم النع يمي، وزارة 

 – 1979، 1الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، ط
. وما وجدناه يف شأن هذه 271، ص7م، ج2111

فرمبا حردفت  الكلمة ال يتواف  مع سيا  البيت،
الكلمة، أو ميكن أن ن ع مكاهنا كلمة هتو  أو أ  

 لفظة أخرى مناسبة. 

 وقد حتذف الالم يف ال عر، ويبقى عملها كقوله: ()3

فال تستطئل مين بقائي وُمديت * ولكن يكن  للخري  - 
 منك نصيب 

حممد تفدئ نفسك كل نفس * إذا ما خفت من  -
األعاريب: ابن  شيء ت باال. مغين اللبيب عن كتب

، 2ه ام، حتقي : الفاخور ، دار اجليل، بريوت، ط
 . 373، ص1م، ج1997هــ 1417

 
 . 8)( الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، ص4
 . 9)( الساب ، ص5
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)( شارودو ومنجنو، معجم حتليل اخلطا ، 6
 . 314ص
)( شارودو ومنجنو، معجم حتليل اخلطا ، 7
 .518ص
اء السقطرية الشتهارها )( إ افة القصيدة إىل الزهر 8

يف املوروث التارخيي العماين بذلك، ورمبا كانت 
القصيدة منحولة هلذه ال اعرة مع احلادثة الثابتة 
تارخييا أو بعدها، وهذا البحث التارخيي ليس من 

شواغلنا، مرامنا هو تبني طاقات نص مثبت يف املراجع 
وينط  بقيم ميكن أن تدرس من زاوية اختصاصنا يف 

 غة. الل
، 1)( الساملي، حتفة األعيان بسرية أهل عمان، ج9
 . 138ص
)( شخصية غري معروفة يف غري هذه القصيدة. 11

 أنظر 
 . 62)( ديكرو، السلمات احلجاجية، ص11
، وقد 47)( ال هر ، اسرتاتيجيات اخلطا ، ص12

حتدث التداوليون عن هذا البعد باستفا ة، راجع على 
 61سبيل التمثيل: ديكرو، السلمات احلجاجية ص

 وما بعدها. 
 . 34)( بالنتان، احلجاج، ص13
 . 35)( الساب ، ص14

                                                                                       

 )( حسب نظرية أفعا  الكالم ألوسنت. 15
ألسلو ، )( شارودو، احلجاج بني النظرية وا16
 . 16ص
)( شارودو ومنجنو، معجم حتليل اخلطا ، 17
 . 73ص
 )( فاعل الفعل )قل(  مري مسترت وجوبا. 18
 )( هذا مو ع يسترت فيه ال مري وجوبا. 19

ورد يف معجم حتليل اخلطا  حو  مفهوم  ()21
األهلية التلفظية: "شروط تسمح لذات أن تنخرط فيه 

وباألحرى أن ت عر بأهنا مدعوة إىل  ]اخلطا [،
. وميكن عدد القصيدة برمتها  584االخنراط فيه" ص

كفعل كالمي يقت ي التأثري بالقو  ويقت ي األهلية، 
ولذا كان من املفيد تعيني األهلية يف اخلطا  ليتحق  

فعال القو . يف مفهوم األهلية وعالقتها باإل از 
 . 36ص راجع: أوسنت، نظرية أفعا  الكالم،

)( شارودو ومنجنو، معجم حتليل اخلطا ، 21
 . 411ص
)( حتدث ديكرو عن هذه الفكرة يف بسطه 22

للسلمات احلجاجية وقانون النفي. راجع ديكرو، 
 . 91ص -55السلمات احلجاجية ص

 . 28)( املتوكل، الوظائـ التداولية، ص23
24() 
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ديكرو، قوانني اخلطا ، ترمجة حممد ال يباين  ()25
568ين دغفوس،  من ... صوسيـ الد .  

)( موشلر و روبو ، القاموس املوسوعي لعلوم 26
 . 92التداولية، ص

 . 444)( ال هر ، اسرتاتيجيات اخلطا ، ص27
)( يأيت نقاش التناص مع هذا احلديث ووظيفته 28

 احلجاجية يف مو ع الح . 
 . 166)( ابن ه ام، مغىن اللبيب، ص29
 . 545)( املراد ، اجلىن الداين، ص31
( داللة على 31 )( حذف الم األمر واألصل )ليصبح 

االستب ار مبا سيحقهه اخلطا  املستغيث يف 
القصيدة، وقد جرى حذف الم األمر يف سنن العربية، 
قا  ابن ه ام يف هذه املسألة: "وقد حتذف الالم يف 

ل ال عر، ويبقى عملها كقوله ]الطويل[:  فال تستطئ 
 مين بقائي وُمديت  ولكن يكن  للخري منك نصيب 
وقوله ]الوافر[: حممد تفدئ نفسك كل نفس  إذا ما 

خفت من شيء ت باال. مغين اللبيب عن كتب 
األعاريب: ابن ه ام، حتقي : الفاخور ، دار اجليل، 

 373، ص1م، ج1997هــ 1417، 2بريوت، ط
خرون، معجم السرديات، ص32  . 115)( القا ي ٍو
 . 78)( كريستيفا، علم النص، ص33

                                                                                       

)( أبومتام، ديوان أيب متام ب رح اخلطيب التربيز ، 34
 . 41، ص1ج
)( قا  ابن األثري يف هذا احلدث: "بلغه أن امرأة 35

هامشية صاحت، وهي أسرية يف بالد الروم: 
وامعتصماه! فأجا ا وهو جالس على سريره: لبيك 

ري النفري لبيك، وهنض من ساعته وصاح يف قصره النف
 . 38، ص3..."  الكامل يف التاريخ، ج

 

 بو سليمان الربعي. هـ، أ227)( تويف املعتصم عام 36
. 518، ص2تاريخ مولد العلماء ووفياهتم، ج

وعقدت اإلمامه على اإلمام الصلت يف عمان عام 
هـ . السعد ، معجم الفقهاء واملتكلمني 237

 . 212، ص2اإلبا ية )قسم امل ر (، ج
رواه الربيع يف مسنده، يف با  يف ف ل الصالة  ()37

. اجلامع 122(، ص292وخ وعها، رقم احلديث: )
الصحيح، مسند اإلمام الربيع بن حبيب، الفراهيد ، 
الربيع بن حبيب،  بط وخرج أحاديثه: حممد إدريس، 

م. ونصه: 1991، 5مكتبة االستقامة، مسقط، ط
ـ   ، َُث  مل   جي ئُدوا إال   "ل و  يـ ع ل ُم الن اُس م ا يفئ الص  األ و  ئ

ريئ  أ ن  يـ ت س امه ُوا ع ل ي هئ ل ت س امه ُوا، و ل و  يـ ع ل ُمون  م ا يفئ التـ ه جئ
ت بـ ُقوا إئل ي هئ، و ل و  يـ ع ل ُمون  م ا يفئ ال ع ت م ةئ و الص ب حئ  ال س 

بـ و ا"  أل تـ و مهُ ا و ل و  ح 
 



                     2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
       

 

 

                                                                                       

ريات احلجاج، )( عبيد، منزلة العواطـ يف نظ38
 . 485ص 1 من احلجاج مفهومه وُماالته،ج

 . 486)( الساب ، ص39
 . 487)( الساب ، ص41
 . 55)( ديكرو، السلمات احلجاجية، ص41
)( يرى ديكرو أن دراسة احلجاج يف اخلطا  هتتم 42

بقواعد اخلطا  الداخلية اليت تتحكم يف تسلسله، 
 . 52السلمات احلجاجية، ص

 . 61)( الساب ، ص43
 . 227)( عبد الرمحن، التكوثر العقلي، ص44
 )( الساب . 45


