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1

روحاهلل صياديجناد
مهوش حسنبور

*

**

امللخص
إن اإلقناع جهد لغوي هدفه التأثري للى املتلقي وانبعاث مشالره وأحاسيسه ومرالاة مقتضى حاله لرب القوى العقالنية واالستدالل
املنطقي .مبا أن للشعر وظائف حجاجية لديدة تتناول هذه املقالة آليات اإلقناع يف قصيدة «ال تصاحل» اخلطابية ألمل دنقل لرب أسلوب حتليل
اخلطاب إذ إنه يوظّف أساليب اإلقناع والربهان يف قضية الوطن اليت ترتدّد يف معظم أشعاره حتى يرضى اإلنسان العربي رفض الصلح مع
العدوّ .يأتي الشالر الكتساب هذه البغية مبربرات يف لشر وصايا ويف هذه التربيرات يقوم بتوظيف تقنيات لدّة حتى يقنع خماطبه ويرضيه
ويستفزّه لطلب الثأر .وقد رصدت هذه الدراسة أكثر أساليب اإلقناع حضورا يف النص الدنقلي يف ثالث مستويات :اللغوية ،والبالغية
واملنطقية .إن النظرة الفاحصة يف القصيدة تطلعنا بأن ظاهرة التكرار ،والتقديم والتأخري ،واجلمل االلرتاضية ،واالستفهام ،والرمز،
واالستعارة ،والتشبيه ،والقياس واالستدالل املنطقي تعترب من الظواهر اليت تسعى إىل إقناع خماطيب شعر دنقل وإرضائهم.
الكلمات املفتاحية :اللسانيات ،املتلقي ،اإلقناع ،التداولية.

املقدمة
يعدّ اإلقناع نواة البحث احلجاجي يف اخلطابات .تتَّفق أغلب املعاجم العربية ـ القدمية منها واحلديثة ـ للى أن ملادّة (قنع)
التذللُ ،والثاني :الرضى« .قَنِعَ بنفسه قنعًا وقناعة أي رَضِيَ ،وأقنعين أي أرضاني قنَّعين أي رضَّاني» (ابن
معنيان :األول :السؤال و ُّ

منظور1991،م ،مادة قنع  .أمّا بالنسبة إىل املعنى االصطالحي يعترب اإلقناع ضرب من اخلطاب احلجاجي يبعثه اختالف يف

1ــ تاريخ التسلم1394/8/3 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1395/5/11 :هـ .ش.
* أستاذ مسالد يف قسم اللغة العربية جبامعة كاشان (الكاتب املسؤول).
** طالبة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية جبامعة كاشان.

Email: saiiadi57@gmail.com
Email: hasanpoormahvash@yahoo.com
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املوقف وهو يبين للى قضية خطابية يعرض فيها املتكلم دلواه بالتربيرات أساسا للى سلسلة من األقوال املرتابطة ترابطا
منطقيا يقصد إىل إقناع الشخص اآلخر بصدق دلواه والتأثري يف موقفه أو سلوكه اجاه تل

القضية (العبد5005،م ،ص 195ـ

 .)193واملستنبط أنّ «اإلقناع يعترب الوظيفة األوىل للمقال احلاجايي وذلك عن طريق التعامل مع العقل ،وهذا يعترب ميزة للخطاب احلاجايي
خالف باقي اخلطابات اإلقناعية األخرى ،واليت تهدف إىل التعامل مع مشاعرنا أكثر من التعامل مع عقولنا» (لطاء اهلل5015 ،م ،ص.)143

نستخلص من هذه التعاريف أنّ اإلقناع جهد إتصالي لساني مؤسس للى اآلليات اللغوية ،البالغية واإلسرتاتيجية املنطقية
الداللية وهو يهدف إىل استمالة املتلقي وتعديل سلوكه ومواقفه والتأثري فيه.
واجلدير بالذكر أنّ اإلقناع مرتبط باخلطاب ارتباطا وثيقا؛ ألنّ اخلطاب ال ميكن أن خيلو من اإلقناع ،فهو شرط أساسي
يف اخلطابة ،إذا خلت اخلطابة من األدلة املؤدِّية للفكرة فإنها ال تؤدي الغرض الذي قيلت من أجله أي غرض التأثري للى
املتلقي (بلخري5015 ،م ،ص )51؛ ألنّ التأثري هو القدرة للى التحوّل والتغيري يف التقادات ونظريات ولادات اآلخرين لرب
اإلسرتاتيجيات التربيرية اإلقنالية اليت ال تبنى للى الشدة والقسر واإلرغام بل تتكوّن مبنيا للى االستدالل والربهان.
والتأثري هو النتيجة املرتتبة لن لمليّة اإلقناع الوالية إذ حملّ التأثري هو أفكار وأحاسيس املتلقني وسلوكهم ومواقفهم.
احلجة و اإلقناع
«احلاجة هي الربهان ،و قيل احلاجة هي ما دوفع به اخلصم ،و قال "األزهري" احلاجة الويه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة ،وحايه حماية
وحاجايا نازعه احلاجة ،وهو ريل حماجاج أي يدل ،والتحاج :التخاصم ،ومجع احلاجة :حاجج وحاجاج ،وحاجه حياجه حاجا غلبه حاجته يف

احلديث» (ابن منظور1991 ،م ،ص .)58للحجاج أبعاد اخلطاب اإلنساني املتاح باللغة املكتوبة واملنطوقة .ومن أهم التعريفات
املنطقية للحجاج أنها «طريقة الستخدام التحليل العقلي والدعاوي املنطقية ،وغرضها حالل منازعات والصراعات واختاذ قرارات حمكمة

والتأثري يف ويهات النظر والسلوك» (العبد5005 ،م ،ص )43أما بالنسبة إىل لالقة احلجاج باإلقناع ميكن أن نقول إن احلجاج
آلية اإلقناع ووسيلته اليت بها يكتشف وجوه اإلقناع يف النّص ألنّ كلّ نص خطابي يعترب نصا إقناليا .والغرض من استخدام
احلجاج هو الوصول إىل حتقيق اإلقناع.
أما" أبوهالل العسكري" فقد ربط احلجاج بالشعر ،معناه أن الشعر له وظيفة حجاجية كبرية ألنّ الشالر يقول كالما
حيسبه ويشعر به دون غريه لذل فهو يريد أن يصل إىل مرام وأهداف حجاجية من خالل شعره؛ فالشعر هو الفن األساسي
الذي تقام به احلجج ،والشعر قد ينهض بوظيفة احلجاج وليس بوظيفة اجلدل حسبه ،كما تكلم أيضا لن قضية املقام
وكيف يضطلع يف احلجاج (بوبلوطة5009 ،م ،ص .)11إنّه يعتقد أن الشعر «هو الذي ميلك ما تعطف به القلوب النافرة ويؤنس

القلوب املستوحشة وتلني به العريكة األبية املستعصية ويبلغبه احلاية وتقام به احلاجة» (العسكري5001 ،م ،ص)49؛ فالشعر هو الفن
األساسي الذي تقام به احلجج ،قد ينهض بوظيفة احلجاج .هذا أمر نشاهده يف قصائد أمل دنقل خاصة قصيدة "ال تصاحل"
املدروسة يف هذا املقال.
خلفية البحث
كتبت لن اإلقناع آثار مستقلّة منها «أساليب اإلقناع اللغوية يف شعر الولظ الديين ،شعر اإلمام الشافعي أمنوذجا» لفوز
سهيل كامل نزال ،و«بنية امللفوظ احلجاجي للخطبة يف العصر األموي» خلدجية حمفوظي ،و«إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة
تداولية» لعبد اهلادي بن ظافر الشهري ،و«احلجاج يف الشعر من اجلاهلية إىل القرن الثالث هجري» لسامية الدريدي،
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و«آليات اإلقناع يف اخلطاب القرآني سورة الشعراء منوذجا» هلشام بلخري ،و«احلجاج يف اللغة» ألبوبكر العزاوي ،و«اخلطاب
احلجاجي يف املقاالت اإلصالحية حملمّد البشري اإلبراهيمي» حملمّد لطاءاهلل ،و«احلجاج يف اإلقناع واملؤانسة ألبي حيان
التوحيدي» حلسني بوبلوطة ،كما أن هنال مقاال حلمد فضل شبلول حتت لنوان "قراءة يف قصيده "ال تصاحل" ألمل دنقل"
يسرد فيها مربرات استخدام الشالر لفعل النهي "ال تصاحل" ،وأغراض تكرار هذا الفعل يف القصيدة.
غري أنّ النظرة اليسرية إىل هذه الدراسات خليقة أن تقنعنا بأنّ مجيعها ركز للى معاجلة موضوع اإلقناع يف الشعر
الديين ،والشعر اجلاهلي ،واخلطبة ،واخلطاب القرآني وما اهتمّ باإلقناع يف الشعر املعاصر اهتماما تامّا ،بينما هذا املوضوع
للى ألظم جانب من اخلطورة يلعب دورا بنّاء يف القصائد املعاصرة لامّة وشعر أمل دنقل خاصّة ،لذل تسعى هذه
الدراسة لتسلّط الضوء للى اآلليات اإلقنالية اليت يتناساها الدارسون والنّقاد لادة وحتاول اإلجابة لن األسئلة التالية:
ـ ما هي اآلليات اإلقنالية يف قصيدة "ال تصاحل"؟
ـ كيف تؤثر التقنيات اإلقنالية يف املتلقي وترضيه؟
ـ ما هي اآلليات اللغوية اليت استخدمت يف القصيدة ألداء الدور اإلقنالي؟
واإلجابة للى هذه األسئلة تقتضي الوقوف للى بعض مناذج من شعر الشالر وكالم الباحثني بالتحليل واملناقشة
واالستنتاج.
1ـ آليات اإلقناع يف قصيدة "ال تصاحل"
إنّ قصيدة "ال تصاحل" تعبري لن موقف سياسي واحلقيقة أنّها لسان حال كلّ شعراء الرفض املعاصرين قاطبة ،حيث تعدّ
هذه القصيدة بياناً خطابيا بالغياً وشعرياً وسياسياً ،وفاحتة شعر الرفض العربي املعاصر الذي يرفض أي سالم وصلح مع
العدوّ ،وأي تفاوض معه؛ لقد تعامل أمل دنقل مع القصيدة كخطبة يلقيها زليم تارخيي أمام الناس ويطرح مربرات
وبراهني واقعية اجعل رفض املصاحلة منطقيا ومطلوبا خاصة وإنّ العدو مارس همجية القتل وسف الدماء حتّى جيعل
املصاحلة شوطا من أشواط الغدر واملخاتلة ( ،)http://alqudslana.com/print.php?id=2552وبذل يؤكد الشالر
ا ستحالة املصاحلة بعد الكشف لن الوجه احلقيقي للعدوّ ويعدد أنواع اجلرائم اليت ارتكبها العدو يف حق الشعب ولكي
يضعنا الشالر أمام الصورة احلقيقية للعدو واليت تربّر النهي لن املصاحلة باآلليات اإلقنالية مبا تفيده من قوّة إجنازية مستلزمة
تستحيل كلّ املربرات اليت قد يتدرع بها كلّ من يفكر يف املصاحلة؛ بعبارة أخرى لدنقل هدف واحد يصرّ لليه يف هذا النص
الشعري وهو حتفيز املتلقي للى طلب الثأر ولدم الصلح ( .)http //: www.doros-bac.html0/10/3102.com/4
إنّه للوصول إىل هذه البغية جاء بعدّة حجج ومربرات يف أسلوب خطابي لرب تقنية القناع واستلهام الرتاث.
1ـ 1ـ اآلليات اللغوية لإلقناع
يعتقد اللغويون إنّنا نتكلّم لامّة بقصد التأثري (العزّاوي5015 ،م ،ص ،)5وهذا التأثري واحلمل للى اإلذلان واالقتناع مبا يعرض
للينا من أفكار ومعتقدات ،إمنا حيصل «بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية اليت يتوافر عليها املتكلِّم» (املصدر نفسه) ،ألنّ «اللغة

حتمل بصفة ذاتية ويوهرية وظيفة حاجايية» (العزاوي ،د.ت ،ص .)55وتعدّ اآلليات اللغوية يف كلّ خطاب ،من أفضل الوسائل لتحقيق
اإلقناع ،والتصديق مبا جاء فيه .وميكننا أن منّيز بني لدد من اآلليات اللغوية اليت ميكن أن تسهم بشكل فعّال يف لملية اإلقناع يف
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قصيدة "ال تصاحل" ،فاالستفهام ،والتكرار ،والتقديم والتأخري ،واجلمل االلرتاضية ،واحلوار والروابط احلجاجية تعدّ من اآلليات
اللغوية املستخدمة يف النص.
1ـ 1ـ 1ـ االستفهام
وظّف الشالر أسلوب االستفهام يف النص توظيفا بيناً ،ويظهر أن االستفهام الغالب هو االستفهام اإلنكاري ،يليه
التعجب الذي يتضمن االستنكار أو التهكم ،وقد صبغ الشالر معظم االستفهام بصبغة الرفض ،وجاءت مفرداته مشبعة
باحلزن املشوب بطلب الثأر (القرالة5009 ،م ،ص .)530كما نرى يف األسطر التالية:
«كيف تنظر يف يد من صافحوك /فال تبصر الدّم /يف كل كفّ؟  /واليت متتد حتّى يف احلاضر واملستقبل /إنّ سهمًا أتاني من اخللف /
سوف جييئك من ألف خلف» (دنقل1985 ،م ،ص.)530

يلجأ الشالر إىل صيغة السؤال ،تل الصيغة اليت استخدمها أربع مرات متثلت يف السطور:
«أكلّ الرؤوس سواء؟!  /أقلب الغريب كقلب أخيك؟!  /أعيناه عينا أخيك ؟!  /وهل تتساوى يد ..سيفها كان لك  /بيد سيفها أَثْكَلك»
(املصدرنفسه ،ص.)351

صيغة السؤال هنا تفيد الربهان واالستنكار ،خاصة أنّ ثالثة أسئلة من األسئلة األربعة بدأت باهلمزة .إنّ السؤال هنا
حيمل يف طياته إجابته ،ويشعر بأنّ مثل هذه األسئلة تلقي بظالل من التوبيخ فضالً لن االستنكار .ويف الوصية الرابعة يعود
الشالر الستخدام صيغة السؤال ثالث مرات حيث يقول الشالر:
«كيف ختطو على يثة إبن أبيك  ..؟  /وكيف تصري املليك /على أويه البهاجة املستعارة ؟  /كيف تنظر يف يد من صافحوك /..فال
تبصر الدم  /..يف كل كفّ؟» (املصدر نفسه ،ص )359

إنّ هذه األسئلة تفيد االستنكار وتؤكد للى االستحالة لذا نرى الشالر يبدأ أسئلته الثالثة بـ«كيف»؛ فاالستفهام هنا
ميكن أن نعتربه حجة للى األمر املستحيل .إنّ االستفهام ميثل حماججة تراوح بني العقل والعاطفة ،ومع غلبة العاطفة ملا هلا
من دور يف أداء املأمول؛ فذكره للمخاطب يف مجلة من املفردات خيتزن شحنة من العاطفة املتأتية من استحضار صلة
القربى ،واستمرارية استحضارها ويالحظ أنّ هذا االستفهام قد حشد يف املشاهد اخلمسة األوىل ،أما املشاهد اخلمسة
األخرى فقد خلت من االستفهام ،وهذا يفصح لن أن موقعية االستفهام كانت موظفة بشكل ينسجم مع توزيع النص
وبنائه ،ومبا أ ّن االستفهام من النمط اإلنكاري ،وخيتزن العاطفة املستمدة من صلة القربى ،فإ ّن ذل ميثل حتذيرا ونهيا لن
التنازل للى مرّ الزمن القادم؛ ولذل فإنّ هذا الكمّ املقدم من االستفهام يكفي يف املشاهد اخلمسة األوىل ما يسمح بإفراد
املشاهد الالحقة للمحاجة ،ولرض املتوقع من مالمح اإلغراء بالصلح والتنازل ،فمهما كان القدم ميثل لامال منع وأمل
التنازل ،فإنّ املاضي مشحون بدوافع الرفض (القرالة5009 ،م ،ص .)531

1ـ 1ـ 5ـ التكرار
تستغل القصيدة احلديثة مجيع اإلمكانات املتاحة لتحقيق نظامها املوسيقي ،وإحداث التاثري املطلوب يف املتلقي .يلجأ
الشالر إىل التكرار بوصفه وسيلة من الوسائل اليت تعتمد للى التاثري الذي حتدثه الكلمة املكررة يف نفس املتلقي وهو ما
يؤكده النقّاد بقوهلم« :أما الدوافع الفنية للتكرار فإنّ مثّة إمجاعا على أنّه حيقق توازنا موسيقيا فيصبح النغم أكثر قدرة على استثارة
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املتلقي والتأثري يف نفسه» (لدنان حسني ،د.ت ،ص )519؛ ألنّ املتكلم يكرّر ما يثري اهتماما لنده وهو حيبّ يف الوقت نفسه أن
ينقله إىل نفوس خماطبيه ،أو من هم يف حكم املخاطبني من يصل القول إليهم للى بُعد الزمان والديار (السيّد1981 ،م ،ص

 .)131هذا وإنّ أنواع التكرار قادر للى االضطالع بدور حجاجي متى التمد يف سياقات حمدّدة وتوفرت فيه شروط معينة
(الدريدي5008 ،م ،ص .)118يعترب أسلوب التكرار من أبرز األساليب احلجاجية اليت يقدمها املتكلم لفائدة .وقد أسهمت
هذه التقنية بأشكاله املتعددة كثريا يف إقناع املخاطب لشعر أمل دنقل.
1ـ 1ـ 5ـ 1ـ تكرار احلروف
تكرير حرف يهيمن للى القصيدة يعدّ من الطرق اليت تؤدّي إىل إمتاع املتلقي ،وإفادته وإقناله؛ ألنّ املوسيقي الداخلية
تبعث أحاسيس املخاطب وتسبّب يف إقناله العاطفي .نرى يف القصيدة املدروسة تكرار احلروف اجملهورة واملهموسة كثريا.
منها ميكن اإلشارة إىل (الم ،ميم ،نون ،تاء ،سني ،هاء ،حاء) ،وقد تكررت حروف الذالقة (الم وميم ونون) 304
و 113و154مرّة واحلروف املهموسة (تاء ،سني ،هاء وحاء)  80 ،81 ،551و  11مرّة يف القصيدة وهذا يدلّ للى شدّة
الظلمة السياسية املسيطرة للى اجملتمع.
1ـ 1ـ 5ـ 5ـ تكرار األفعال
1ـ 1ـ 5ـ 5ـ 1ـ تكرار فعل النهي
«بإمكان «ال» الناهية أن تقدم مستوى أعلى من الرّفض ،مستوى يتحقق فيه الرفض املزدوج؛ رفض الناطق بها معبّرة عن حتقق رفضه،

ورفض املويهة إليه املؤمل حتققه» (الضبع5005 ،م ،ص  .)8يتكرّر فعل النهي"ال تصاحل" تسع لشرة مرة وهو الزم يتجدد ظهوره
يف كل مقطع من مقاطع القصيدة الشعرية .وهلذا التكرار داللته املعنوية والفكرية والسياسية ،فهو تأكيد للى أنّ الصلح مع
العدو فساد كلّه .يأتي أمل دنقل يف استخدامه هلذا الفعل يف كلّ مرة مبربرات لدم الصلح حتّى تكون مسألة اإلقناع أكثر
ن شيوع لبارة «ال تصاحل» ميثّل استحضار الرفض للى مساحة النص وتأكيد الشالر للى هذا الرّفض (القرالة،
تأثريًا .إ ّ
5009م ،ص .)559و«ياء النهي يف مواطن أخرى يتضمن التحريض والتحذير« :ال تصاحل  /وال تتوخَّ اهلرَب» (دنقل1985 ،م،ص

« ،)355ال تصاحل  /وال تقتسم مع من قتلوك الطعام» (املصدر نفسه،ص .)330
إن الصلح هنا ميثل منطا من اهلرب وملمحا من مالمح الالمعقول يف اقتسام الطعام مع القاتل ،ويالحظ أنّه يقول :مع
من قتلوك وليسمع من قتلوني؛ ألنّ القتل حاضر يف ذهن احليّ ،وطالب الثأر ،وليس يف ذهن امليّت ،وهو منط من
االستفزاز واستحضار الثأر (القرالة5009،م ،ص .)551

1ـ 1ـ 5ـ 5ـ 5ـ تكرار فعل األمر
يعدّ األمر من األفعال اإلجنازية ولكنّه إجناز ضمين ،ألنّه يهدف إىل توجيه املتلقي إىل سلوك معني (بوبلوطة5009 ،م،
ص« ،)145فللتكرار يف حد ذاته داللة ،فالكلمة الثانية ال حتمل معنى األوىل ،وإال كان ذلك حتصيال حاصال ،وكانت اللغة يف حلِّ منه،

ولكنّها حتمل معنى إضافيا هو مربر ويودها ،وهو معنى التأكيد أو التعاجب أو التكثري ،أو ما إىل ذلك من املعاني املقدرة يف ذهن املتلقي»
(العمري1990 ،م ،ص ،)518ولنأخذ املثال التالي:
«واروِ قلبك بالدّم  /وار ِو التّراب املقدّس  /وار ِو أسالفك الراقدِين  /إىل أن تر ّد عليك العظام» (دنقل1985 ،م ،ص .)331
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إن الشالر مييل إىل أسلوب األمر الدال للى مشرولية الثأر والتأكيد لليه بوصفه حال للقضية اليت ال حتسم إال بالدّم
وبالدّم وحده؛ ألنّ الثأر رغبة مجالية للتخلص من لار اهلزمية واالغتصاب لألرض واحلريّة.
1ـ 1ـ 5ـ 5ـ 3ـ تكرار فعل النفي
استعمل دنقل أسلوب النفي يف تقديم احلجج ،مبعنى أّنه كان يقدم حججه يف صيغة النفي ،وكان يهدف من وراء ذل
إىل التأكيد ،كما جاء يف املشهد السابع:
«مل أكن غازيا / ،مل أكن أتسلل قرب مضاربهم  /أو أحوم وراء التخوم  /مل أمدّ يدا لثمار الكروم  /أرض بستانهم مل أطا  /مل يصح
قاتلي بي" :إنتبه"» (دنقل1985 ،م ،ص .)333
«إنّ دفع مسوغات القتل ،وعدم ويودها يستدعي ضمنيا رفض الصلح والتنازل ،ويلزم بالثأر ،ومن هنا فإنّ النفي يتضمن النهي
واإلبقاء عليه ،أي النهي عن الصلح» (القرالة5009 ،م ،ص .)535

1ـ 1ـ 3ـ التقديم والتاخري
إنّ استخدام هذا األسلوب تؤدي إىل حبث املخاطب لن املعاني وتوكيد وإثبات معان حنو التحقري ،والتعظيم ،واملدح،
والذمّ واكتساب املتلقي اللذة مع رؤية لاطفية (تفتازاني1314 ،هـ ،ص  .)81وهلذا االسلوب أبعادٌ نفسية ونُكت ولطائف
بالغية ،قصدها دنقل يف خطابه مع املتلقي إلقناله بولظه ونصحه ووصاياه وهذا جوابٌ للسؤال الثاني الذي طرح يف بداية
املقالة .فرتتيب الكالم يف اخلطاب الولظي ال يردُ التباطا ،إّنه ترتيب يعكس ترتيب املعاني يف النفس والذهن؛ فاملعنى إذا
كان مُقدّما يف النفس تقدّم يف النص ،يقول اجلرجاني« :إذا ويب املعنى أن يكون أوّال يف النفس ،ويب للفظ الدّال عليه أن يكون
مثله أوّال يف النطق» (اجلرجاني1998 ،م ،ص.)43
نرى هذا األسلوب يف القصيدة فإذا نظرنا إىل املقطع الشعري األول« :هي أشياء ال تشرتى / :ذكريات الطفولة بني أخيك

وبينك» (دنقل1985 ،م ،ص  ،)354جنده يقدم (أخي ) وكان األوىل أن يقول« :بين وبني اخي » ،إال أنّه قد قدم (أخي )
ليجعله حاضرا دائما ألنّه ميثل قضية الثأر ،ولذل فإنّ التخوف من تغييبه جعله مقدما.
ويف السطر الشعري الالحق« :تلك الطمأنينة األبديّة بينكما / :إنّ سيفان سيفَك  /صوتان صوتَك» (املصدر نفسه ،ص .)355

يقدّم (سيفان) و(صوتان) وهما ميثالن اخلرب الذي حقّه التاخري ،وقد قدم املثنى ألنّه مقدم وقيّم يف نفس الشالر .ويف سطر
«قد تثقل القلب  /لك ّن خلفك عار العرب» (املصدر نفسه ،ص  .)355يف تقديم (خلف ) ليحذّر املخاطب من العار والذلّ.
1ـ 1ـ  4ـ اجلمل االلرتاضية
إن «اجلملة االعرتاضية تقوي الكالم ،وتزيد من متاسكه يف الوقت الذي تفصل فيه بني ركنني متالزمني ،فهي تدعم الكالم يف الوقت

الذي جتعله فيه يبدو كأنّه مفكك» (ناظم5005 ،م ،صص  185ـ  .)183وقد وردت يف النص  50مجلة الرتاضية ،واحلقيقة أ ّن
هذه التقنية ،تضفي للى النص مجلة من الدالالت اليت استطاع الشالر أن يوظفها ،حيث يقول الشالر:
«وتذكر ( /إذا الن قلبك للنسوة الالبسات السواد وألطفاهلنّ الذين ختاصمهم االبتسامة) إنّ بنت أخيك «اليمامة»  /زهرة تتسربل ـ

يف السنوات الصبا ـ بثياب احلداد» (دنقل1985 ،م ،ص  )351جاء فعل (تذكر) يف بداية النص الشعري لكنما جاء مفعوله (إ ّن
بنت أخي ) بعد الفعل وفالله دون فاصل بل ذكر املفعول به بعد اإلتيان باجلمل املعرتضة .نرى النموذج األخرى يف هذا
النص الدنقلي كما يلي« :حسّكما ـ فاجأة ـ بالريولة»« ،تلبس ـ فوق دمائي ـ ثيابا مطّرزة بالقصب؟»« ،فأرفعها ـ وهي ضاحكة ـ فوق
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ظهر اجلواد»« ،وسيفك :زيف  /إذا مل تزن ـ بذؤابته ـ حلظات الشرف  /واستطبت ـ الرتف»« ،وتبدي ـ ملن قصدوك ـ القبول» وما إىل
ذل من اجلمل االلرتاضية املستخدمة يف النّص.
1ـ 1ـ 5ـ احلوار
يعدّ احلوار من أهم أساليب اإلقناع ألنّه ُيدخل املتلقي يف بؤرة املشهد ،وجيعله جزءا أساسيا يف خلق الفكرة ،وذل بأن يبتعد
الداليةُ الناصح الوالظ لن أسلوب التلقني يف تقديم الفكرة ،وخيتار منهجا حلوار مبا حيويه من مراجعة كالمية قائمة للى تبادل
األفكار ووجهات النظر ،ليجعل املتلقي مشاركا يف طرحها ومناقشتها والتفالل العقلي والعاطفي معها (كامل نزال5013 ،م،
ص.)595

اتّخذ احلوار الدنقلي شكال واحدا حيث إنّه يستخدم حوار املتلقي املفرد بضمري املخاطب يف كلّ الوصايا من بداية القصيدة حتّى
نهايتها؛ فالشالر خياطب شخصا واحدا بضمري مفرد لكنّه يقصد املواطنني كلّهم أو خياطب اإلنسان العربي كما يقول« :ال تصاحل/،
ولو قيل من كلمات السالم / .كيف تستنشق الرئتان النسيم املُدنّس؟  /كيف تنظر يف عيين امرأة  /أنت تعرف أنّك ال تستطيع محايتها؟  /كيف

تصبح فارسها يف الغرام؟  /كيف تريو غدا  . .لوليد ينام ـ كيف حتلم أو تتغين مبستقبل لغالم وهو يكرب ـ بني يديك ـ بقلب مكنّس؟»
(دنقل1985،م ،ص .)330

يقدّم دنقل مشاهد حوارية وخياطب مواطنيه وخيصّهم بالنصح والولظ وحيثّهم للى لدم الصلح وطلب الثأر مستخدما تركيب
السؤال الدالّ للى التحذير والتوبيخ والتقرير .للى أية حال ،احلوار أ ّدى دوره يف حتفيز املتلقي مبا فيه من كسر مجود املتلقي وجعله
جزءا من املشاهد وختصيصها باخلطاب لتقرتب الفكرة من ذهنه وقلبه (كامل نزال5013 ،م ،ص .)591

1ـ 1ـ 1ـ الروابط احلجاجية
الروابط احلجاجية هي املؤشر األساسي والبارز وهي الدليل القاطع للى أنّ احلجاج مؤشر له يف بنية اللغة نفسها ،وحتتوي اللغة
العربية للى لدة روابط حجاجية شأنها يف ذل شأن اللغات األخرى (العزاوي5010 ،م ،ص  ،)55حبيث ميكن أن نذكر منها ما
يلي :بل ،لكن ،إذن ،السيما ،حتّى ،أل ّن،مبا أ ّن ،إذا ،الواو ،الفاء ،الالم وكي.
استخدم "الواو" ،و"ثمّ" و "لكنّ" يف النص الدنقلي كما يلي:
يعدُّ "الواو"من أهم الروابط احلجاجية؛ إذ ليس له دور اجلمع بني احلجج فحسب ،بل يقوِّي احلجج بعضها ببعض
لتحقيق النتيجة املرادة؛ إذ يعدُّ "الواو" رابطا حجاجيا مدِّلما للحجج املتساوقة أو املتساندة (بلخري،5015،ص  .)119تستعمل
"الواو" حجاجيا وذل برتتيبه للحجج ووصل بعضها ببعض .وقد استعملت "الواو"  34مرّة يف القصيدة .واستعماهلا لربط
بني مربرات لدم الصلح يعدّ من أهمّ مواضع استخدامها .ومن أمثلة ذل :
«ولو منحوك الذهب»« ،ولو قيل رأس برأس»« ،ولو حرمت الرقاد»« ،ولو توجوك بتاج اإلمارة»« ،ولو قال من مال
لند الصدام»« ،ولو قيل ما قيل من كلمات السالم»« ،ولو ناشدت القبيلة» «ولو قيل إ ّن التصاحل حيلة»« ،ولو حذّرت
النّجوم»« ،ولو وقفت ضدّ سيف كلّ الشيوخ» وغريها؛ فالرابط احلجاجي هنا قام بالوصل بني املربّر واملربّر ،وقام كذل
برتتيب املربرات لتقوية النتيجة املطروحة ودلمها .ومن القيم احلجاجية املتولدة لن العطف هو حماولة من املتكلم يف نقل
خماطبه من صورة إىل صورة أخرى ،إذ من دالالت العطف هو االشرتاك يف احلكم حيث ينزل املعطوف منزلة املعطوف لليه
واستعمال العطف يف النّص دليل للى القوّة أيضا وبذل

حيقق املرسل هدف اإلقناع والتأثري (حمفوظي5001 ،م ،ص .)11
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نرى الرابط احلجاجي "ثمّ" الذي يفيد العطف والرتتيب يف العبارات التالية« :أتُرى حني أفقا عينيك / ،ثمّ أثبّتُ يوهرتني

مكانهما» «مل يصح قاتلي بي« :انتبه»!  /كان ميشي معي  / . .ثمّ صافخين  /. .ثمّ سار قليال» ،فتوظيف حرف العطف كرابط
حجاجي يدلّ للى ترتيب احلجج وفقا للتسلسل الزمنى لألحداث .والرابط احلجاجي "لكنّ" تقدم معلومات للى أّنها
حجج ،ومن أمثلة ذل «:إنّه ليس ثارك وحدك /لكنّه ثار ييل فاجيل» «إنّها احلربُ!  /قد تثقل القلبَ  /لك ّن خلفك عار العرب».
1ـ 5ـ اآلليات البالغية لإلقناع
تنمي اآلليات البالغية قدرة املتخاطبني للى اإلقناع ،و لتحقيق هذا الغرض جيب أن تكون لملية اإلقناع بطريقة منظمة
يستجمع فيها املتكلِّم كما ميل من أدوات بالغية خمتلفة للتأثري يف اآلخرين وأفكارهم ولقائدهم ،حبيث جيعلهم يقبلون
للى وجهة النظر يف موضوع معني ،فحني التكلّم تتعني مرالاة فن القول لتصل إىل قلب املتلقي ولقله هنا تتولد لنه
الوظيفة اإلفهامية االقتنالية (بلخري5015 ،م ،ص ،)151ومن األدوات البالغية اليت يتوسَّل بها للتحقيق اإلقنالي ،الرمز،
واالستعارة ،والتشبيه ،والتقابل ،واملفارقة.
1ـ 5ـ 1ـ الرمز
إنّ لناصر الرتاث ومعطياته هلا من القدرة للى التأثري يف نفوس اجلماهري ووجداناتهم ما ليس ألّية معطيات أخرى
يستغلها الشالر ،حيث تعيش هذه املعطيات الرتاثية يف وجدانات الناس وألماقهم حتف بها حالة من القداسة واإلكبار ألنها
متثل اجلذور األساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي ،ومن ثمّ فإنّ الشالر حني يتوسّل إىل إيصال األبعاد النفسية
والشعورية لرؤيته الشعرية فإنّه يتوسّل إىل ذل

بأكثر الوسائل فعالية وقدرة للى التأثري والنفاذ (لشري زايد5005 ،م،

ص.)151
أمل دنقل يعتقد «إنّ استلهام الرتاث ليس فقط ضرورة فنيّة ،ولك ّنهُ تربيّة للويدان القومي؛ فإنّين عندما أستخدم أو ألقي الضوء على
التُراث العربي واإلسالمي الذي يشمل منطقة الشرق األوسط بكاملها ،فإنّين أمنّي يف املُتلقّي روح االنتماء القومي ،وروح اإلحساس بأنّه

ينتمي إىل حضارة عريقة ،ال تقلُّ إن مل تزدْ عن احلضارات اليونانيّة والرومانيّة» (دنقل1985 ،م ،ص .)33يستحضر دنقل شخصية
كُليب الرتاثي يف قصيدة ال تصاحل وجعَل منهُ رمزا للمجد العربي القتيل أو لألرضِ املسلوبة (املصدر نقسه ،ص)355؛ بعبارة
أخرى خيتار أمل دنقل قناع كليب القتيل ليكون الصوت املنادى بالثأر يف داللة واضحة إىل أن ترك الثأر خيانة للدم املراق.
ويكتب كليب بدمه للى البالطة وصيته ألخيه الزير يطلب منه مقولته املقدسة" :ال تصاحل" .إذن يستخدم أمل دنقل الرموز
الثالثة يف القصيدة :الكليب ،واليمامة واملهلهل ،كتعبري لن الشهيد واملستقبل اجلميل والثأر سعيا إىل التأثري يف نفس
املخاطب وإقناله لطلب الثأر.
1ـ 5ـ 5ـ االستعارة
االستعارة احلجاجية تدخل ضمن الوسائل البالغية اليت يستغلها املتكلم بقصد توجيه خطابه ،وبقصد حتقيق أهدافه
احلجاجي .وهي النوع األكثر انتشارا الرتباطها مبقاصد املتكلمني وبسياقاتهم التخاطبية والتواصلية .يف مقابل االستعارة
احلجاجية جند االستعارة البديعية ،وهي اليت ال تقصد لذاتها وال ترتبط باملتكلمني ومقاصدهم وأهدافهم احلجاجية
(العزّاوي5010 ،م ،ص .)108

آليات اإلقناع يف قصيدة «ال تصاحل»

يستخدم أمل دنقل االستعارة احلجاجية يف املربّر الثالث ويقول« :حرّمتها يد الغدر» ،فشبّه األمر املعنوي (الغدر) باألمر
احملسوس (اإلنسان) ،فاستعريت املعاني احملسوسة املأنوسة القتناع املخاطب .نرى هذا األسلوب يف الشطر التالي من املربّر
السادس« :ثمّ تبقى يدُ العار مرسومة (بأصابعها اخلمس)  /فوق اجلباه الذليلة» .ويف مجلة «ولسان اخليانة خيرس» يف املربّر
اخلامس استعريت اإلنسان للخيانة املعنوية وحذفت اإلنسان وبقى الزمه (لسان) للى سبيل االستعارة املكنية احلجاجية اليت
تؤثر يف تربير املخاطب.
1ـ 5ـ 3ـ التشبيه
استحوذ التشبيه للى بنية امللفوظ احلجاجي ،أما لن لالقة التشابه فيقال هي «التقارب الذي حيدث بني املوصوف والصورة

الواصفة رغم انفصاهلا يف األصل» (الطرابلسي1981 ،م ،ص  .)145إن التشبيه يف الوصية الثامنة يلعب هذا الدور حينما يقول
الشالر« :مراوغة القلب حني يرى طائر املوت /وهو يرفرف فوق املبارزة الكاسرة»؛ فإنّ الصورة اليت رمسها املرسل موجهة اىل
املتلقى ليحلل املضمون ،وبذل حيدث التأثري واالقتناع ألنّ الشالر يشبه األمر املعنوي (املوت) باألمر احلسّي (الطائر) ليدلّ
للى مشول املوت للى طريق التشبيه البليغ .نرى هذا األسلوب يف املقطع السابع يف لبارة «اهتزّ قليب كفقالة وانفثا» اليت
تشبه فيها اهتزاز القلب .جيري الشعر للى التشبيه املرسل يف املقطع الرابع ويقول دنقل« :فال ّدمُ اآلن صار وساما وشارة»
ليشري إىل مدى التضحية يف سبيل الوطن وإثارة همّة املخاطببني واملواطنني.
1ـ 5ـ 4ـ التقابل
من الظواهر اليت تدخل يف تشكيل النص ،ظاهرة التقابل بني املفردات ،والتقابل ليست بالضرورة من األضداد دائما،
وقد ظهرت يف قصيدة "ال تصاحل" منطية التقابل يف املفردات التالية( :الطفولة ـ الرجولة) ،و(الصمت ـ التانيب)( ،الدم ـ
ماء) ،و(امللطّخ ـ مطرّز) ،و(الرقاد ـ الصرخات) ،و(زهرة ـ ثياب احلداد) ،و(ضاحكة ـ صامتة) ،و(يتسابق ـ مستسلم)،
و(تتنفّس ـ خيرس) ،و(برلما ـ يذوي) ،و(القتيل ـ طفلته الناظرة) ،و(الصمت ـ ضحكته الساخرة) .يقوم التقابل يف هذه
القصيدة بدوره للى أكمل وجه حيث قدم لنا دالالت كثرية من خالل األلفاظ وكسى النص حبلة مجالية من خالل ذكر
اللفظ وضده.
1ـ 5ـ 5ـ املفارقة
املفارقة لبارة لن «لعبة لغوية ماهرة وذكية بني الطرفني :صانع املفارقة وقارئها ،على حنو يقدم فيه صانع املفارقة النص بطريقة تستثري
القارئ ،تدعوه إىل رفض معناه احلريف ،وذلك لصاحل املعنى اخلفي الذي غالبا ما يكون املعنى الضدّ وهو يف أثناء ذلك جيعل اللغة يرتطم بعضها
ببعض ،حبيث ال يهدأ للقارئ البال اال بعد أن يصل إىل املعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده» (سليمان1999 ،م ،ص .)41
وقد ظهرت املفارقة يف النص الدنقلي يف العبارات اآلتية« :دمي ماء /ملطخ مطرز /زهرة بثياب احلداد  /القتيل لطفلته

الناظرة»؛ أن يتحول الدم لند طالب الثأر ماء فهذا ميثل مفارقة؛ وذل إذا وضعنا النص يف إطار القناع الرتاثي مقابال حلاضر
يف رؤية الشالر .وأن يلبس املطرز فوق امللطخ فإن ذل ميثل للى مستويني :املستوى القيمي لكل طرف من طريف املعادلة:
امللطخ واملطرز ،واملستوى االجتمالي الذي يرفض لبس املطرز قبل غسل الدم بالثأر .وإذا كانت الزهرة رمزا للجمال
والرباءة ،فإ ّن ظهورها مبظهر احلزن واحلداد ميثل مفارقة؛ فالزهرة متثل حضور الطفلة رمز الرباءة ،واحلداد يرتبط مبرجعية
احلزن والفقد والفراق األبدي املتمثل باملوت ،وكيف باملوت إذا كان قتال؟ ولذل فإنّ األحداث قد محلتها ما ليس هلا وليس
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منسجما مع لمرها ،ولكنّها لواقع ،والربط بني مشهد الرباءة املتمثل يف الطفولة والقتل حيمل مفارقة مأساوية
(القرالة5009،م ،ص  .)533إنّ أمل دنقل يهدف إىل مباغتة القارئ إلثارة انتباهه وحتفيز املتلقي للى التأمل ويستخدم أسلوب
املفارقة يف نصه ليفهم املخاطب التناقضات املوجودة يف اجملتمع.
1ـ 3ـ اآلليات املنطقية لإلقناع
اآلراء اليت تصاغ باللغة ،فإنّها مجيعا ختضع لقوانني الفكر ومبادئ املنطق وكلّما أفلح الفرد يف االختيار املناسب هلذه
اآلليات املنطقية يكون خلطابه وقع شديد للى املتلقي .يف الواقع إنّ احلديث لن بنية احلجاج يف أيّ خطاب حجاجي يعين
بالضرورة النظر يف اجملاالت املختلفة اليت وظفها املرسل لإلقناع .يلجأ املرسل إىل كثري من احلجج حبيث يكون كلّ حجة أقوى
من سابقها .نرى هذا األسلوب يف النص الدنقلي بلور يف اآلليتني كما يلي:
1ـ 3ـ 1ـ القياس املنطقي
القياس املنطقي وسيلة منطقية من وسائل التعليق بني األقوال .يف القياس املنطقي يصبح أحد القولني مرتبطا باآلخر لن
طريق تعليقهما بقول ثالث ،ميثّل طبقة من املوضولات أو املفاهيم أللى من القولني اآلخرين (لطاء اهلل5015 ،م ،ص  .)141يف
النظرية احلجاجية املعاصرة األمران األهم يف القياس املنطقي هما :التعلق بني املقدمات للوصول إىل النتائج والرتكيز للى
املخاطب أو املستمع (العبد5005 ،م ،ص  .)511نرى هذا األسلوب يف القصيدة تشتمل للى القضايا واملربرات العديدة لرفض
الصلح لرب القياس .يأتي الشالر بالقياس املنطقي املصرّح يف املربرات العدة منها ميكن اإلشارة إىل النماذج اآلتية:
ت يوهرتني مكانَهما  /هل تَرى؟ /
يقول الشالر يف املربر األوّل« :ال تصاحل!  /ولو منحوك الذهب  /أتُرى حني أفقا عينيك / ،ثمّ أثبّ ُ
هي أشياء ال تشرتى / :ذكريات الطفولة بني أخيك و بينك / ،حسُّكما ـ فاجأة ـ بالريولة / ،هذا احليا ُء الذي يكبتُ الشوق  ...حني تعانقه/ ،
الصمت ـ مبتسمني ـ لتأنيب أمّكما  / ...وكأنّكما  /ما تزاالن طفلني!  /تلك الطمأنينة األبدية بينكما» (دنقل1985 ،م ،ص  354ـ .)355

ميكن لرض القياس املنطقي يف هذا السطر الشعري للى النحو التالي:
املقدمة األوىل :الصلح تشرتى بالذهب يف بعض البالد؛
املقدمة الثانية :الصلح ال تشرتى بالذهب يف هذا البلد بل تشرتى بالذكريات والرجولة واحلياء والطمأنينة؛
النتيجة :ال تصاحل.
ت
هذا الشكل من القياس املنطقي واضح يف األسطر الشعرية التالية« :ال تصاحل / ،ولو قيل إن التصاحل حيلة  /إنّه الثأر  /تبه ُ
شعلته يف الضلوع» (املصدر نفسه ،ص :)335

املقدمة األوىل :الصلح يكمن باحليلة يف بعض البالد؛
املقدمة الثانية :الصلح يكون بالثأر يف بالدنا؛
النتيجة :ال تصاحل.

آليات اإلقناع يف قصيدة «ال تصاحل»

1ـ 3ـ 5ـ األدلّة املنطقية
إن النص احلجاجي قائم للى الربهنة وإذا ألدنا احلجاج إىل أبسط صورة وجدناه ترتيبا لقليا للعناصر اللغوية (بوبلوطة،

5009م ،ص  .)39يأتي املرسل بنتيجة ثمّ يذكر األدلة والعلل العديدة لذل االستنتاج العقلي حّتى يؤثّر يف املرسل إليه أو
املخاطب الذي يتلقّي اخلطاب أو الرسالة .يف األسطر التالية يأتي الشالر مبعلول ثمّ يذكر األدلة املنطقية:
«ال تصاحل على الدم  ...حتّى بدم!  /ال تصاحل! ولو قيل رأسُ برأس / ،أكلّ الرؤوس سواء؟!  /أقلب الغريب كقلب أخيك؟! أعيناه عينا
أخيك؟! وهل تتساوى يد ...سيفُها كان لك  /بيد سيفها أثكلك؟» (دنقل1985 ،م ،ص .)351

املعلول" :ال تصاحل"
الدليل األول :ألنّ الصلح ليس يف الرأس بالرأس وكلّ الرؤوس ليس سواء؛
الدليل الثاني :ألنّ قلب الغريب ليس كقلب األخ والصديق؛
الدليل الثالث :ألّنه ليست يدٌ سيفها يكون ل كيدٍ سيفها يثكل .
يف الوصية الرابعة يشري الشالر إىل األدلة املنطقية األخرى لرفض التصاحل حيث يقول« :ال تصاحل  /ولو توّيوك بتاج اإلمارة.
 /كيف ختطو على يثة ابن أبيك؟  /وكيف تصري املليك  /على أويه البهاجة املستعارة؟  /كيف تنظر يف يد من صافحوك  /فال تبصر الدم /
يف كلّ كف؟ إنّ سهما أتاني من اخللف  /سوف جييئك من ألف اخللف  /فالدم ـ اآلن ـ صار وساما وشارة / .ال تصاحل / ،ولو توّيوك بتاج

ف  /وسيفك :زيف» (املصدر نفسه ،ص  ،)359لرض األدلة املتواجدة يف هذا املربر يكون بالشكل اآلتي:
اإلمارة  /إنّ عرشك :سي ٌ
املعلول :ال تصاحل
الدليل األول :ألنّ ال ختطو للى جثة ابن أبي ؛
الدليل الثاني :ألّن ال تصري امللي للى األوجه املستعارة؛
الدليل الثالث :ألن تبصر يف يد من صافحوك الدّم؛
الدليل الرابع :ألنّ السهم يأتي من ألف خلف؛
الدليل اخلامس :أل ّن لرش يتساوى سيف والسيف زيف.
اخلامتة
 .1بناء للى الفرضية األوىل ،نستنتج من كلّ ما مضى أنّ آليات حجاجية لديدة برزت يف شعر أمل دنقل إلقناع
خماطبيه ،وهي :اآلليات اللغوية ،واآلليات البالغية ،واآلليات املنطقية .تأتي القصيدة متضمنّة هذه األساليب لتحريض أخيه
املهلهل بن ربيعة  /سامل الزير كي يؤثّر فيه ويرفض الصلح ويستمر يف احلرب حّتى يتحقق الثأر له وميحو به لار العرب .وهو
للوصول إىل هذه البغية يستخدم تقنية اخلطاب مع اآلخر  /ضمري املخاطب  /املهلهل ،رغبة منه يف املواجهة وقدرة التحدي
والصمود.
 .5من اآلليات البالغية اليت وظّفها الشالر يف القصيدة ميكننا اإلشارة إىل الرمز ،واالستعارة ،والتشبيه والتقابل .هذا
االستخدام يؤدي إىل اإليضاح والبيان لألفكار والتأثري يف املتلقي إىل جانب الدور اجلمالي هلذه اإلسرتاتيجيات البالغية اليت
تسبب يف منو قدرة املتخاطبني للى اإلقناع.
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 .3أساسا للى الفرضية الثانية ميكننا أن نقول إن الشالر استخدم األساليب اللغوية العديدة يف نصه اخلطابي منها:
التكرار ،واالستفهام ،وأسلوب النهي والنفي ،واجلمل االلرتاضية ،واحلوار والروابط احلجاجية .هذه التقنيات تقدر للى
التأثري يف املرسل إليه؛ ألنّ اللغة حتمل وظيفة حجاجية .وتعدّ اآلليات اللغوية يف هذا النص اخلطابي ،من أفضل الوسائل
لتحقيق اإلقناع ،والتصديق مبا جاء فيه.
 .4هذه الدراسة تدلونا بااللتقاد إىل أنّ دنقل جنح يف توظيف الرتاث إلقناع املخاطب حيث يتوقف هذا النجاح للى
تنمية روح االنتماء القومي يف املتلقي .يستدلي الشالر شخصية كليب ويقنع بقناله وخياطب املهلهل ثمّ يستدلي اليمامة
كربى بنات كليب ليعمّق اإلحساس باملرارة ويستفزّ مشالر الغرية واحلمية ويشعل نار اخلصومة الثأرية يف املتلقني.

املصادر واملراجع
أ) الكتب واملقاالت
 .1بلخري ،هشام5015 ( .م) .آليات اإلقناع يف اخلطاب القراني؛ سورة الشعراء منوذجا .جامعة احلاج خلضر .كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية.
 .5بوبلوطة ،حسني5009( .م) .احلجاج يف اإلقناع واملؤانسة ألبي حيان التوحيدي .جامعة اخلضر .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 .3تفتازاني ،سعدالدين .)1311( .خمتصر املعاني .قم :دار الفكر.
 .4اجلرجاني ،لبد القاهر بن لبد الرمحن بن حممد1998( .م) .دالئل اإللجاز( .ط .)5بريوت :دار املعرفة.
 .5حسني قاسم ،لدنان( .د.ت) .اإلاجاه األسلوبي البنيوي يف النقد الشعر العربي .مصر :الدار العربية للنشر والتوزيع.
 .1الدريدي ،سامية5008( .م) .احلجاج يف الشعر من اجلاهلية إىل القرن الثالث هجري .األردن :لامل الكتب.
 .1دنقل ،أمل1985( .م) .األلمال الشعرية الكاملة( .ط .)5بريوت :دار العودة.
 .8سليمان ،خالد1999( .م) .املفارقة واألدب دراسات يف النظرية و التطبيق .األردن :دار الشرق.
 .9الطرابلسى ،حممد اهلادي1981( .م) .خصائص األسلوب يف الشوقيات .تونس :منشورات اجلامعة التونسية.
 .10الضبع ،مصطفى5005( .م) .آليات الرفض يف القصيدة العربية احلديثة .املؤمتر العلمي اخلامس .كلية دارالعلوم ،صص  1ـ .35
 .11لطاءاهلل ،حممّد5015( .م) .اخلطاب احلجاجي يف املقاالت اإلصالحية حملمّد البشري اإلبراهيمي .مقاربة لغوية داللية .جامعة احلاج
خلضر ،كلية اآلداب والعلوم اإلسالمية.
 .15العبد ،حممد5005( .م) .النّص واخلطاب واإلتّصال .قاهرة :األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي.
 .13ــــــــــــــــــــ5005( .م)« .النّص احلجاجي العربي دراسة يف وسائل اإلقناع» .جملة الفصول .لدد .10
 .14العسكري ،أبوهالل5001( .م) .الصنالتني( .حتقيق :للي حممد البجاوي وحممد أبوالفضل إبراهيم) .بريوت :املكتبة العصرية.
 .15لشري زايد ،للي5005( .م) .لن بناء القصيدة العربية( .ط .)4مصر :مكتبة ابن سينا.
 .11العزاوي ،أبوبكر5001( .م) .اخلطاب واحلجاج .د.م :األمحدية للنشر.
 .11ـــــــــــــــــــــــــــــــــ5010(.م) .احلجاج يف اللغة .اجلزء األول .األردن :لامل الكتب احلديث.
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 .18ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .د.ت) .احلجاج واملعنى احلجاجي .مقال ضمن كتاب التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه( .تنسيق محو النقاري).
سلسلة ندوات ومناظرات .منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية .الرباط :مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء.
 .19للي السيّد ،لزّالدين1981( .م) .التكرير بني املثري والتأثري( .ط .)5بريوت :لامل الكتب.
 .50العمري ،حممّد1990( .م) .حتليل اخلطاب الشعري البنية الصوتية يف الشعر .الدار البيضاء ،الدار العاملية للكتاب.
 .51القرالة ،زيد خليل5009( .م)« .التشكيل اللغوي وأثره يف بناء النّص» .جملة اجلامعة اإلسالمية .اجمللد السابع العشر .العدد األوّل.
صص 511ـ .539

 .55كامل نزال ،فوز سهيل5013( .م)« .أساليب اإلقناع اللغوية يف شعر الولظ الديين ،شعر اإلمام الشافعي أمنوذجا» .اجمللة األردنية
يف الدراسات اإلسالمية .اجمللد التاسع .العدد .4صص 583ـ .301
 .53حمفوظي ،خدجية5001( .م) .بنية امللفوظ احلجاجي للخطبة يف العصر األموي .قسنطينة :جامعة منتوري.
 .54ناظم ،حسن5005( .م) .البنى األسلوبية دراسة يف أنشودة املطر للسياب .بريوت :املركز الثقايف العربي.
ب) املواقع اإللكرتونية
http //: www.doros-bac.html0/10/3102.com/4
http://alqudslana.com/print.php?id=2552
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