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العربية وآدا�ا،  جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة
هـ.ش/  ۱۳۹۴ ءشتا ،۳۷فصلية حمكمة، العدد الـ

 ۴۲ - ۲۱م؛ صص  ۲۰۱۶

  ةياللغو  و ةيو يالبن الدراسات ضوء يعل نواس أيب اتيزهد ةيأسلوب
  ۲قامسي راضية ،∗∗∗∗۱عبدي مالک

  إيالم جبامعة وآدا�ا العربية اللغة قسم يف مساعد أستاذ .۱
  إيالم جبامعة وآدا�ا العربية اللغة يف ماجسترية .۲

  ٢٤/٠٥/١٣٩٤: تاريخ قبول    ۲۴/١٢/١٣٩٣: تاريخ استالم

  امللّخص
يف هــذه املقالـة عــن أحـد زعمــاء املدرسـة الشــعرية العربيـة يف مضــمار اإلنتاجـات األدبيــة و اإلبـداعات اخلارجــة علــي  احلـديث

املوروث الشعري، والـذي يَعـّد ثـاَين اثنـني مـن ُروّاد املدرسـة التجديديـة يف العصـر العباسـي وهـو احلسـن بـن هـانئ امللّقـب بـأيب 
، نازحـاً مـن َکـور أهـواز الـذي کـان مسـِقط رأسـه ومولـده الـذي نشـأ فيـه َحـَدثاً. فقـد  نواس الذي ألقي رحل اإلقامـة يف العـراق

کان أبونواس شاعراً مبدعاً مولداً متأثراً باملذاهب السياسية و االجتماعية الـيت تسـود بيئتـه وتعـّرب أشـعاره عـن وجـدان األمـة و 
ذذاک. إنـه شـاعٌر ُعـِرف بـاخلمر وا`ـون وذکـروه علـي رأس ا`تمع و هو شاعر ثار علي التقاليد السائدة يف قصائد الشـعراء إ

 الزهد خائفاً من عذاب اj تعـايل يف أواخرحياتـه وأنشـد أشـعاراً حـول الزهـد تشـريإلی  الشعراء املاجنني الشعوبيني ولکّنه مال
تــه الزهديــة علــي املنهجيــة روحــه الفنيــة األصــيلة النقيــة الرقيقــة، لــذلک قــد اختــري هــذا الشــاعر وُعوجلــت قصــائده ومقطوعاإلــی 

القائمــة يف حتليــل النصــوص أســلوبياً والــيت تعتمــد علــي مخســة مســتويات: الصــويت، الرتکيــيب، املعجمــي، الــداليل و الفکــري، 
حيث تدل النتائج علي أن الشـاعر يف املسـتوي الصـويت قـد اختـار البحـور املتالئمـة مـع عاطفتـه احلزينـة و هـو کـان مبـدعاً يف 

لـــب الشـــعرية الـــيت هـــي قريبـــة مـــن املوشـــحات؛ ويف املســـتوي الرتکيـــيب تتنـــوع عنـــده األســـاليب بـــني اخلربيـــة خلـــق بعـــض القوا
واإلنشــائية الــيت تــوحي بــاحلزن والصــراع املريــر؛ ويف املســتوي املعجمــي تَلطُــف عنــده الکلمــات الشــعرية، فتبــدو ســهلة املعــين، 

تخدم ألوانــاً خمتلفــة مــن األلفــاظ؛ ويف املســتوي الــداليل واضــحة املبــين، ليســت غامضــة بــل هــي يف أبســط أشــکاهلا وهــو اســ
يستعني الشاعر بالصور الفنية ومنها التشبيه واالسـتعارة والکنايـة وسـيلة للتعبـري عـن مشـاعره؛ کمـا أن وحـدة املوضـوع والفکـرة 

األخـري الــيت وصـلت اليهــا  الـيت تـدورحوهلما القصــائد منهـا ذکــر املـوت، تــوبيخ الـنفس، ذم الــدنيا والتوبـة الصــادقة مـن النتــائج
  هذه الدراسة يف املستوي الفکري.

  
  .اللغوي التحليل ؛األسلوبية يزاتامل ؛نواسأبو  ؛الزهدية املضامني :الرئيسة الکلمات

  
  املقدمة

الشــک أن أبــا نــواس شــاعرکبري والــذين کتبــوا عنــه، وعــن حياتــه و شــاعريته وشــعره، کثــريون وذلــک 
ويف شعره وسلوکه ومزاجه کثري أيضاً، هلذا السـبب ال نريـد البحـث الکالم الذي قيل يف أيب نواس، 
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مکانتـه العلميـة وأهـم بواعـث نزعتـه الزهديـة. ولــد يف إلـی  عـن حياتـه الشخصـية تفصـيًال وإمنـا نشـري
) هـ، وعـاش فيهـا. ذاع صـيته و دّوت شـهرته يف اآلفـاق و تثقـف کـل ۱۴۱البصرة يف حدود سنة (

الشــعر و الشــعراء، متفننــاً بــالعلم، و ضــرب يف کــل نــوع منــه بنصــيب ( الثقافــات الــيت عاصــرها، وکــان
ـــر ۸۰۲و۷۹۸: ۲ق، ج ۱۴۲۳ ــوي خلــــف األمحـ ـــدي العــــامل اللغــ ــعر ومعانيــــه علــــي يـ ــرّج يف الشــ ). ختــ

ه)، کمــا بــرع يف احلــديث علــي يــد عــدد مــن العلمــاء مــنهم أبوبشــر عبدالواحــد بــن زيــاد ۱۸۰(ت
هـ)، فکتـب ۲۰۵دأ قراءته علي يعقوب احلضرمي (تهـ)، وتلّقي علوم القرآن وب۱۷۰العبدي (ت

عمــر هـــ) الغريــَب مــن األلفــاظ ّمث نظــر يف حنــو ســيبويه (۲۱۵زيــد ســعيد بــن أوس بــن ثابــت ( عــن أيب
نـــواس مکانـــة علميـــة مرموقـــة آنـــذاک وقـــد أفادتـــه الباديـــة ســـالمة الـــذوق  ). َفِأليب۱۲م: ۱۹۸۸فــّروخ، 

)؛ وحــيت قــالوا إنــه کــان عاملــاً فقيهــاً ۶: ۱م، ج۱۹۶۸ ابــن منظــور،واســتقامة الطبــع و صــفاء اللهجــة (
ابــن معتــز، عارفــاً باألحکــام بصــرياً بــاالختالف يعــرف ناســخ القــرآن ومنســوخه وحمکمــه ومتشــا�ه (

الــدين وموقفــه منــه فقـد اصــطبغت شخصــيته بطــابٍع ديــين خمــتلط إلــی  ). وأمـا بالنســبة۲۰۱م: ۱۹۵۶
بـني اإلميـان والکفـر و الشـک واليقـني، فتـارة تبـدو عليـه أو متمازج إذا صّح التعبـري، فکـان يتـأرجح 

-۶۷م: ۲۰۱۱خليــل، أمــارات التظــّرف والعبــث و ا`ــون، وتــارة تتصــف بصــفة الزهــاد و املتنّســکني (
ــية تدفعـــه۶۹ ــاحلة، وأخـــري حسـ ــة صـ اتبـــاع إلـــی  )؛ ولـــذلک تتخـــاجل يف نفســـه نشـــوتان: نشـــوة دينيـ

  ).۱۱۹النويهي، التا: ( خطوات الشيطان واغتنام الفرص لرکوب املعاصي
 زهــده إن هــل :التســاؤالت تتکــاثر فقــد هيــف وعاطفتــه صــدقه يومــد زهــدهإلــی  بالنســبة وأمــا
 ريللضـــم ّقظٌ يتـــ هـــو أم الســـنون؟ بـــه تقـــدمت عنـــدما جتّرعـــه ائســـاً ي إذعانـــاً  أم صـــادفة نوبـــة کانـــت

 فقــد .)۲۳۷ :التــا ،فيضــ( امــه؟يأ اتيــأخر  يف أقعــده الــذي مرضــه عــن تســّببت متــأخرة وصــحوة
 ذلـک زهـاد بعـض هيـإل نسـبه منحـول شـعر يسـو  سيلـ واسن أيب زهد أنإلی  النقاد بعض ذهب

ّاً  العصـــر  موقفـــاً  اختـــذ مـــن مـــنهم و ؛)۱۰۴- ۱۰۳ :م۲۰۱۰ ،ســـييالسار ( واالعتبـــار العظـــة يعلـــ حثــــ
 هــايومعان أنغامهـا يف هــايحتاک بأـا مـنهم زعمــاً  ةيـالعتاه أيبإلــی  تـهايزهد ونسـب ذلــک مـن أبعـد

 الزهد نفيَ  عيالنستط فإننا تاحملاوال هذه کانت اً يوأ .)۳۰۹ :م۱۹۷۵ ،ليإمساع( الشعري هاحسّ و 
 قةيالشــاعرحق جمــون کـان فکمــا ،هيـف صــدقه درجـه أو بواعثــه کانـت مهمــا ،مطلقـاً  واسنــ أيب عـن

 اتيزهـد يف املتأمـل فـإن أمـر مـن کـني ومهمـا ؛)۱۷۴ :م۲۰۰۳ ،املـوايف( کـذلک زهده فإن واقعة
 :نفسـه راملصـد( التفارقـه مسـة يأضـح الـذي ومتـّرده انقالبـه مـن جـزءاً  تشّکل بأا دهاجي نواس أيب

ــان .)۱۷۱ ــ الشــــاعر فکــ ــد يعلــ ــخ صدقي"صــــاحب عبــــدالرمحن قــــول حــ ــر  اليــ ــی  دفعــــهي ضيمــ إلــ
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 بــاب مــن جمونــه أکثــر بــذلک فکــان ،قــةيواحلق الــوهم نيبــ خلطيفــ ،ةيــز يالغر  نزعاتــه يف االســتغراق
 االعـرتافإلـی  سـوقهي کـان قاً يرق وجداناً  للشاعر وأن ...التحقق رجةدإلی  صلي مل الذي اللغو
 .)۲۵۵- ۲۵۴ :تــا ال ،صــدقي( "مفـــرّ  اj دون مــن لــه سيفلــ ،فــات مــا يلــع والنــدم ،عملــه بســوء

 مشفوعة حکمة صاحبَ  وغدا ،وعاطفته وسلوکه بفکره خمتلفاً  إنساناً  اتهيزهد يف النواسي بدويف
 ةيـــعبقر  صـــاحبَ  الفـــين اإلبـــداع ةيـــناح مـــن اتـــهيزهد يف أبونـــواس فلقـــدکان ،واملوعظـــة بيـــبالتجر 

 ،تناقضـات مـن شـعره فيتضاع يف ورد ما ريتفس يف دونتهجي وجعلتهم ،نيالدارس تيأع ةيشعر 
 ،وغلمان انيوق وجمون مخر من اتهيح أحال الذي وهو ،العابد الزاهد وهو ،يالاله العابث فهو
  .)۲۸۲- ۲۸۱ :تا ال ،الباجوري( اj رقابة هايف ستشعري کٍ نسُ  اةيحإلی 

 کانــت اً يــوأ ،ادعائهــا فيــز  أو صــدقها درجــة کانــت ومهمــا ةيــالزهد هيــمناح کانــت اً يــفأ
ــايإل نزوعـــه وبواعـــث هيـــلد حوافزهـــا  أفضـــل و أهـــم مـــن هـــي الشـــعرية نـــواس أيب أعمـــال فـــإن هـ
 الشاعر ةبسري  التعرف کان إن و خمتلفة زوايا من تصورها و الشاعر حياة تعرض اليت األشعار

 حياتـــه نبـــذة مـــن ليالضـــئ القـــدر �ـــذا نـــاياکتف أننـــا إال ،أشـــعاره فهـــم يعلـــ ســـاعدي الشخصـــية
 أشـعاره يف األسـلوبية مظـاهر استکشاف هو عندنا الرئيس الغرض کونيل ،الزهدإلی  هيدواعو 

ــ إذن ؛الزهديـــة ــذه وراء مـــن دفـ ــة هـ ــقإلـــی  الدراسـ ــالتعر  منهـــا أهـــداف حتقيـ ــلوبية فيـ  باألسـ
 النزعــات هــذه إن فيــوک ،أشــعاره يف األمنــاط هلــذه الشــاعر تخداماســ کيفيــةو  مناطهــاأ حتديــدو 

 الشــعر إن شــعره؟ لســانُ  �ــا فنطــق أدبــه مــرآة يعلــ انعکســت املتصــوفة ةيــهدز ال والطموحــات
 .والداليل اللفظي :املستويني يف تکمن واليت الشعرية األغراض بقية من متّيزه ميزات له الزهدي

ـــز زةيـــم أبـــرز  بســـاطة هـــي اللفظيـــة اخلصـــائص أهـــم ومـــن الوضـــوح هـــو �ـــا الزهـــدي الشـــعر يتمّي
  .)۲۸۲ :۱۳۹۰ ،حسيينمري ( القصيدة جسد يف وتواترها األلفاظ
 شعره وجه عن اللثام إلماطة ةيالتال التساؤالت عن واإلجابة بصددالبحث نکون أن نبغيي نإذ

  :الزهدي
  زهده؟ نيمضام ديجتس يف واسن أيب يلد تتوافر اليت ةياألسلوب زاتيامل هي ما .۱
 ةيــالزهد تــهعاطف نيبــ املــزج يف قــهيتوف يمــد هــو ومــا ،اســتعان ريالتعبــ اتيــآل ِمــن ةٍ يــآل بــأيّ  .۲

  ؟األدوات هذهو 
ــل .۳ ـــبَ ي أن أبونـــواس اســـتطاع هـ ــده نيَ مضـــام َقوِل ــار يف زهـ ــاور إطـ ــالدالل احملـ ــلوب ةيـ  يف ةيواالسـ
  ؟نيٍ رص قالبٍ 
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  البحث خلفية
 فيهـا يتحـدث اليت والکتب ملقاالتا من ثريةک کمية أمام نفسه لَيجد واسن أيب شعر يتبع الذي إن

 اليت نواس أيب قصيدة يف قراءة مقالة يف کما ،شعرَه أبونواس ضّمنها اليت املوضوعات عن اأصحا�
 مــع التعامــل هــايف حــاول وقــد اخلاليلــة خليــل حممــد بقلــم غــرر" يالــدج كمصــابيح "وفتيــة :امطلعهــ
 العلـــوم يف دراســـات جملـــة يف املقالـــة هـــذه طبعـــت ،للقـــراءة بليتـــهوقا حبياتـــه يقـــرّ  مًال تعـــا األديب الـــنص

ّ̀لد( عيةاالجتما و اإلنسانية  حسيينمري  حممد السيد کتب کما ؛)۲۰۰۷ السنة ،۳ العدد ،۳۴ ا
 الشـــاعرين هـــذين أشـــعار هـــايف ودرس »يســـنايو  بونـــواسأ زهـــديات يتطبيقـــ يبررســـ« بعنـــوان مقالـــة
 الدينيــة التعــاليم حوليــدور  الزهــد حــول الشــاعرين عنــد ةالرئيســ األفکــار أن لــه ـَّنَ يــوتب مقارنــة دراســة

 نيللشـاعر  أتاحـا اللـذان مها نياملصدر  نيهذ أن واستتنتج ،النبوية واألحاديث الکرمي القرآن سيماال
 يف قالةامل هذه طبعت .شعرمها مضمون به ايـُثرِ يو  اِخلصب القرآن نيمع من زهدمها حماور ايستقي أن

 .)ش۱۳۹۰عــام ،۵ الــرقم ،الثالثــة الســنة ،کرمــانباهنر  ةعــجام ،اآلداب کليــة( ناملقــار  األدب جملــة
 عرالشــا عنــد القصــيدة يف التحــول ســلطة« وانعنــ حتــت الفيــومي حممــد ســعيد بريشــة مقالــة نــاکوه
 العـــدد( نيالعشـــر  ا`لـــد يف اإلنســـانية للبحـــوث اإلســـالمية اجلامعـــة جملـــة يف طبعـــت الـــيت »واسنـــ أيب

 دارِجاملــ للمخاطــب ِربزيــو  ،نــواس أيب عنــد القصــيدة مقدمــة تطــور فيهــا عــاجلي )۲۰۱۲ عــام ،الثــاين
ــالتحول ــ ةيـ ــاء يف املتـــدرّج هاري وسـ ــاعر يلـــد ديالقصـــ بنـ ــم علـــي لکاتـــبل جنـــد کمـــا .الشـ  حممـــد قاسـ

 »سوانــ أيبإلــی  مصــرإلــی  رحلــة قصــيدة يف الشــعري املعــين مجاليــات« عنــوان حتمــل مقالــة اخلرابشــة
 يف ثالباحــ رّکزوقــد )۲۰۰۹عــام ،العــددالثاين( ۲۵ ا`لــد يف دمشــق جامعــة جملــة يف نشــرت والــيت

 مـا حـدٍّ إلـی  واسـتطاع ،األسـلويب الرتکيـب خـالل مـن اإلبداعيـة اجلوانب يعل القصيدة هلذه دراسته
 يعل درتهمق ربزيو  ،هذه دتهيقص يف واسن أيب عند الفين ريالتصو  وروائع بيالرتک بدائع ستخرجي أن

  .أفکاره ديجتس يف األسلويب يبيالرتک الّنمط اتباع
 ريتوف يف يليالتحل - يفوصال املنهج يعل قائمةٌ  الدراسة هذه يف البحث ةقيطر  :البحث منهج
 مـن أمثلـة راديـوإ البحـث هلـذا ةيأساسـ کمـادة واسن أيب اتيزهد من واالنطالق ،الدراسة موادّ 
 حمـکّ  يعلـ واسنـ أيب أشـعار وعـرض ةياألسـلوب املصـادر يعل االعتماد مثّ  ،أواصره قيلتوث شعره

 َبلَورÂـا يومـد زاتيـامل �ـذه التـزّود يف يالنواس األسلوب اتيمجال نيلتتب ،ةياألسلوب الدراسات
  .اتهيزهد ةيکليه يف
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  ةياألسلوب

 طالحاالصــ و اللغــة يف األســلوب تعريــف جيــب الرئيســة اÂايومســتو  األســلوبية مفهــومإلــی  نتطــرق أن قبــل
 مــن ســطر األســلوب إن« العــرب لســان يف جــاء فقــد .معناهــا وحتديــد األســلوبية لتعريــف مقدمــة ليصــبح
ـــل ــو ممتـــد طريــــق وکـــل ،النخي ــلب مـــادة :م۱۹۶۸ ،منظــــور ابـــن( »أســـلوب فهــ ــاموس يف وجــــاء )سـ  احملــــيط القـ

ــاديل ــلوب« لفريوزآبـ ــ( »األنـــف يف والشـــموخ األســـد عنـــقو  ،الطريـــق :األسـ ــادة :م ۲۰۰۳ ،آبـــادي ريوزالفـ  مـ

 هـو األسـلوب" :قـولي بـوفن ير فنـ الدارسـني قبـل مـن متعـددة تعـاريف فتوجـد اإلصـطالح يف أمـا .)سلب
 فاملســّدي ؛)۶۸ :م۱۹۷۷ ،املســدي( ."شخصــيته نغــم هــو األســلوب إن" :کلــودال وقــال "عينــه اإلنســان

 :۱۹۷۷ ،املســـدي( "غويـــةاللو  البالغيـــةو  النقديـــة بالدراســـات وثيقـــاً  ارتباطـــاً  تـــرتبط األســـلوبية نأ"ضـــاً يأ ير يـــ

 عــن ناجتــاً  ذلــک کــان و العشــرين القــرن بــدايات يف نقــدي مــنهج أــا يعلــ األســلوبية ظهــرت وقـد ،)۷۷
 يف يوظـــف وأ لذاتـــه يـــدرس علمـــاً  األســـلوب مـــن تتخـــذ أن قـــررت الـــيت احلديثـــة اللغويـــة الدراســـات تطـــور

ــة ـــل خدمـــ ـــا ال ،درويـــــش( األديب التحليــ ـــذا .)۱۸ :تــ ــطلح وهــ ــ ــو« املصـ ــــذي هـــ ــق الـ ــه يطلـــ ــــة يف عليـــ  االجنليزيـ
stylistics  الفرنســـية يفو la stylistique  األســـلوبية يف الباحـــثو stylistician )م۱۹۹۴ ،حممـــد املطلبعبـــد: 

 دي« أفکـار مـن کثـرياً  اسـتفاد قـد انک وإن ،األسلوب لعلم األول املؤسس »بايل شارل« دّ عَ يُـ و  .)۱۸۵
  .مالکالو  باللغة املشهورة الثنائية واضع »سوسري

 يـــدرس علـــم أيضـــاً  ولکنهـــا .اخلطـــاب نظـــام ضـــمن اللغـــةَ  يـــدرس علـــمٌ  فهـــي األســـلوبية تعريـــف أمـــاو 
 ،املســتويات متعــدد العلــم هــذا موضــوع کــان لــذلک ؛األجنــاس هويــة مبــدأ يعلــ موضــعاً  اخلطــاب
 فـــإنّ  إذن .)۳۱ :م۱۹۹۰ ،عيـــاش( واالجتاهــات األهـــداف ومتنـــوع ،االهتمامــات و املشـــارب خمتلــف

 كتابــات متيــز الــيت اخلصــائص ببيــان يهــتم الــذي احلــديث اللغــوي الــدرس فــروع مــن رعفــ األســلوبية
 أو خمصوصـة صـرفية صـيغ مـن تلـك أو هـذه يف يشـيع مبـا األدبية األنواع من نوعا متيز أو ،ما أديب
 صــائصاخل هــذه وإنّ  األديب الــنص صــاحب يؤثرهــا مفــردات أو ،والرتاكيــب اجلمــل مــن معينــة أنــواع
 يعلــ خروجـاً  متثّــل أيضـاً  وهـي متعــددة لغويـة أمنـاط بــني مـن بعينــه لغـويٍ  لـنمطٍ  ديــباأل اختيـار متثـل

 سـائر عليه يتعارف الذي االستعمال ذلك اللغة يستعمل ال األديب وأن املألوف أو الشائع النمط
 اجلديـد و عـاينامل مـن القـدمي ختتـزل الشعرية اللغة أن شک وال .)۶ :م ۱۹۸۸ ،جرب( اللغة مستعملي

 اخلاصـة قوانينهـا مبوجـب ،نفسـه لوقـتا يف حتيـا إـا إذ ،الشعر عصور من عصر کل يف لصورا من
 املتنوعـــة ارتباطاÂـــا و ااســـتعماالÂ و أصـــوهلا مـــن تســـتمده نســـبياً  مســـتقل وجـــود مـــن بـــه تتمتـــع ومـــا
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 ،دور( .االنــدثارو  للتغيــري عرضــة لــذلک وهــي ،تفکــري طريقــة فهــي والتعبــري لالتصــال وســيلة بوصــفها
  .)۸۳ :م ۱۹۶۱

 املنهجيـة يعلـ اعتمـاداً  الزهـد الشـاعرحول أنشـدها الـيت القصـائد حنلّـل أن فنريـد هـذاالبحث يف وأّما
ــة ـــل يف القائمـ ــ حتلي ــلوبياً  وصالنصـ ــيت أسـ ــد والـ ــتوياتٍ  مخســـة يعلـــ تعتمـ ــويت ياملســـتو  وهـــي مسـ  الصـ
 فيـه تلمسـنا الـذي الفکـري ياملسـتو  وأخـرياً  البالغي يواملستو  املعجمي ياملستو و  النحوي يواملستو 
  .الصويت ياملستو  من بدءاً  املستويات هذه دراسة البحث وسيتناول ،الشاعر عند الفکر مواضع

  
  :الصويت ياملستو 

 عواطـــف ريلتصـــو  عيـــةيطب ظـــاهرة فهـــي ،عنـــه الناجتـــة يقياملوســـو  قـــاعياإل هـــو الشـــعر زاتيـــم أهـــم إن
 يف الصـويت يباملستو  ةياألسلوب راساتالد فتهتم ؛مطلقا عنها ستغيني شعراً  ينر وال اشةياجل الشاعر

 مـن حتدثـه مـالِ  ةٍ يـوداخل ةٍ يـخارج ايقاعـاتٍ و  أصواتٍ  من ومكوناته األديب العمل جينس مناحي شيت
 اً ينـح ومحاسـة �جة أو ناً يح حزنًا انفعاالً  له وجدنا السامع يعل النغم طريس فإذا ،املتلقي يعل أثرٍ 

  .)۱۹ ،م۱۹۵۲ ،أنيس( آخر
 لتکراراو  بالنغمة وÂتم واحلروف األلفاظ جروس« ياملستو  هذا يف يدرس لويباألس حثالبا إن

 و واألسجاع والرتاکيب األلفاظ توازن :مثل املختلفة التوازن أنواع شاعةإو  ببعض بعضه الکالم وردّ 
 وظيفتــه يتجــاوز قياً موســي رنينــاً  منهــا عــلجي الــذي لألســلوب وفقــاً  القــوايف انضــباطو  الفواصــل تــوازن
 عمـــود عـــن العـــام إطارهـــا يف ختـــرج مل واسنـــ أيب أشـــعار إن .)۱۵۴ :م ۲۰۰۳ ،خليـــلحممود( »ليـــةالدال

 وزن مــن الشــکلية الناحيــة يعلالشــاعر  فظاحــو  العربيــة للقصــيدة التقليــدي لشــکلا أو العــريب الشــعر
 قائمـة القصـائد ليسـت ألنـه ،املوضـوع ثيـح مـن قصـائده يف التجديـد مظاهر توجد لکنو  ،قافيةو 

 عـن نـاتج األمر هذاو  شعورية دفقة وحدة يعل بل اثيةالرت  القصائد يف نراها کما يتالب ةوحد يعل
  .قصائده يف املوضوع وحدة

 نظميـ الـيت البحـور أن ير نـ ،واسنـ أيب ديـوان يف الشعرية عاتاملقطو  و القصائد قراءة خالل من
 و قصـائد بعضـها – عراً شـ عشرينو  مثانية جمموع من حبراً  عشرثناا هيو  متنوعة کانت هافي الشاعر
 و الکامــلو  وافرالـ :لــيي كمـا اســتخدامها كثـرة حســب بهـايترت كــنمي - شـعرية ِقطَــعٌ  اآلخـر بعضـها
 التـايل الرتتيـب يعل التقليدي الشکل يف األوزان فجاءت ...،و ا`تث و املنسرح و الطويلو  الرمل

   :اجلدول يف
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  العدد  املقاطع و القصائد عنوان  البحور
 يعل عاکف ،املعاصي من شبعت ،األمل غرور ،القبور حديث ،منک کيإل فرّ أ(  الوافر

  )املعصية
۵  

  ۴  )ميت حيت ،التضرّع ،الکذوب األمل ،املاضي يعل أسف(  الکامل
  ۳  املدبر) اj ،الصمت داء ،يأعل اj(  الرمل
  ۳  الرتاب) يف ،عروس ،رقيب(  الطويل
  ۳  )اj سائل يا ،الغد ،ءيمس و حمسن(  املنسرح
  ۲  )اj عفو ،املوت عربة(  اخلفيف
  ۲  )سکون من حرکة ،املوت(  ا`تث
  ۲  )حمرمة ليلة ،الرابح املتجر(  السريع
  ۱  الدنيا) و النفس(  البسيط
  ۱  )الدنيا حظه(  املديد

  ۱  )القيامة(  املتقارب
  ۱  )دعاء و يجنو (  الرجز

  

ــا  ألـــني البحـــر وهـــذا" کلهــا القصـــائد زانأو  مـــن أکثــر نســـبة يشـــکل الـــوافر الــوزن أن اجلـــدول هـــذا يرين
 أمتّ  وهــو الثانيــة املرتبــة يف الکامــل البحــر وجــاء املراثــي جتــود وفيــه رققتــه إذا ويــرق شــددته إذا يشــتدّ  البحــور
ـــباعية البحـــــور ـــلح ،الســ ـــوعات ألکثـــــر يصــ ــربو  املوضــ ــی  أقـــ ــةإلـــ ـــايب( "الرقـــ ــرار ؛)۳۲۳ :م۲۰۱۱ ،الشــ  فتکـــ

 ميــل عــن معيَّنــة فکــرةإلــی  يــؤدي الزهــد موضــوع حــول تــدور لــيتا واسنــ أيب أشــعار يف املهموســة األصــوات
  :ا`زوء حبرالرمل يف هأنشد الذي »يأعل اj « مقطع يف الشاعر کقول هادئة يموسيقإلی  الشاعر

  يمذکورٍَسُينسَ  لُّ ُکـ/َسُيفَين  مــذخـورٍ  ُکــلُّ //يفَسُيبکَ  باکٍ  ُکــلُّ /يفَســُينعَ  نــاعٍ  ُکــلُّ 
  يونشقَ  يَنسعَ  لـه ـهُ /ُکفـينا قَــد َشـيـئاً  إنَّ //يأعلَ  فاjُ  َعـال َمن/ييـبقَ  اjِ  غــري َليــسَ 

  يبـمرأ اللـهِ  فـمن /بـسرٍّ  ُمـستـخـفٍ  کـلُّ //يختفَ  لَيسَ  اَلسـيمً  ـرِ /للخـَيـ و للـشــّرِّ  إنَّ 

 وجمـزوء األحـزان يف نظمـه فيجـود الرقـة حبـر وهـو ا`ـزوء الرمل حبر املقطع هذا يف الشاعر اختار
 النصوص هذه يف الشاعر تحدثي .الشاعر إبداعات من وهو الرتاث شعر يف ليقل غري البحر هذا
 كــأنو  بــاأللف متصــلة قيــدةامل ةيــالقاف اختــار قــد الشــاعر أن ينــر  لــذلك بــاألمل فعمــةامل التجربــة عــن
 الــيت الكلمــات ككــذلو  الشــاعر �ــا رميــ جتربــة كــل ةيــا يف تــرتدد ممــدودة اتآهــ هــي احلركــة هــذه

 نايتر  ..).و مستخف ،الشر ،ينشق ،يسينس ،سيفين ،باک ،ناع( مثل النصوص هذه يف اختارها
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 هــذاو  املمــدودة) األلــف( صــوت هــو املقطــع هــذا يف تکــرر لــذيا الصــوت إن .املمــدود هأوُّ َـ تـــال اهــذ
 جســد يعلـ سـيطرت الـيت موســةامله باألصـوات الشـاعر جـاء کــذلک اللينـة األصـوات مـن الصـوت
ــة ــن کلهـــا خ) ،ش ،س( منهـــا القطعـ ــوات مـ ــل حبـــرإلـــی  إضـــافة املهموســـة األصـ ــذي الرمـ ــدفق الـ  يتـ
  .الفياضةو  اجلياشة العواطف متثيل فيه حيسن عذوبةو  سالسة

 مزيــدإلــی  يــؤدي الــرتادفو  والتکــرار والطبــاق کاجلنــاس اللفظيــة احملســنات بعضلــ الشــاعر واســتخدام
 فاألبيــات ،املعــين قــّوةإلــی  يــؤدي بــل ،فحســب األســلوب حســن يف يــؤثر ال الــذي الصــويت االتقــان مــن

  :صويتّ  ائتالفٍ  وُحسنِ  جرسو  إيقاع من فيها مبا فينا تؤثر إّمناو  قطف مبعناها فينا تؤثر ال التالية
 ال املُلــکَ  /لــک اَحلمــدَ  إنَّ  لَبَّيــکَ  لَــک// قَــدلَبيتُ  لَبَّيــکَ  ملَــک// َمــن کــلِّ  َمليــکَ  أعــَدَلک/ مــا إهلَنــا
  احلَمدَ  إنَّ  لَبَّيکَ  /َهَلک ياربِّ  َسَلک//لَوالکَ  َحيثُ  لَه أنتَ َسأَلک/ َعبدٌ  َلک//ماَخاب ريکَ شَ 

لکَ  َلک/
ُ
  أو َعبٍدَسأَلک/سّبحَ  وَُکلُّ  /لک أهلَّ  َمن کلُّ وَ  /َمَلک و نَيبٍ  َلک//کلُّ  َشريکَ  ال َوامل

لکَ  َلک/ احلَمدَ  إنَّ  فَلک//لَبَّيکَ  يلبّـ
ُ
  يف َحلک/َوالّساِحباتِ  اأنم َوالليلَ  //َلک َشريکَ  ال َوامل

 وبـــاِدر اعَمـــل لَـــک// الَشـــريکَ  َوامللـــکَ  َلـــک/ احلَمـــدَ  إنَّ  لَبَّيـــکَ  َســـَلک// مـــن جمـــاري يعلالفَلـــک//
  .َلک َشريکَ  ال لکَ َوامل َلک/ احلَمدَ  إنَّ  لَبَّيکَ  َعَملک// ِخبريٍ  َواختم أَجَلک/

 کمـا ،)۴۶۷ :م۲۰۰۵ ،ابونـواس( َحـجّ  عنـدما اشـعةاخل والتلبيـة الرائعـة املناجـاة هـذه الشاعر منظ
 العربيـة للقصيدة املألوف الرتاثي الشکل عن اخلروجإلی  دعا قد الشاعر أن ،القصيدة هذه يف ينر 

 وإن جديــداً  تنظيمــاً  منظّمــة أشــطار عــّدة مــن دةالقصــي نظــم وهــو قصــيدته بنــاء يف التجديــد حمــاوالً 
 لتحــدث ،بنائهــا نظــامو  أشــطارها عــدد يف ختتلــف ــاأ الإ ،الشــعري البحــر و بــالوزن ملتزمــة کانــت
  .اجديدً  اموسيقيً  تغيرياً 

  
  )النحوي( الرتکييب ياملستو 
ــبتحل ذلـــکو  ،الرتکيـــيب ياملســـتو  دراســـةإلـــی  ياملســـتو  هـــذا يرمـــي  أيب نصـــوص يف الرتکيبيـــة البـــين ليـ
 فهـل .الـنص يعلـ غلبت اليت الرتاکيب من وضروبٍ  وتصنيفها بالرتاکيب ياملستو  هذا يهتم .نواس
 القصرية أو املعّقدة الطويلة اجلمل عليه تغلب أو اخلوالف أو اإلمسي أو الفعلي الرتکيب عليه يغلب

 الــيت اجلملــة يف اتالکلمــ ترکيــب حنلــل ياملســتو  هــذا يف .)۱۶۶ :۲۰۰۳ ،خليــل حممــود( ةاملزدوجــ أو
 تتعلـق فهي ،والتأخري التقدمي ظاهرة الطرق هذه منو  .واسن أيب نص أسلوبية يف کبري تأثري هلا کان

 ولكــن ،الفاعـل يسـبق أن والفعــل اخلـرب يسـبق أن املبتـدأ يف فاألصــل ،واملسـندإليه باملسـند اجلملـة يف
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 اخلـــرب عـــن املبتـــدأ فيتـــأخر ،والتـــأخري التقـــدمي خـــالل مـــن أصـــله عـــن الكـــالم خيـــرج الشـــعرية اللغـــة يف
 ال قــد بالغيــة لطــائف وتــأخري تقــدمي مــن الرتتيــب عمليــة وراء ويكمــن الفعــل يعلــ الفاعــل ويتقــدم
 دالئـل" هكتابـ يف اجلرجـاين عبـدالقاهر أشـار قـد .اللغـة لرتاكيـب املعيـاري رتتيـبلل وفقاً  أثرها تلمس

 يفـرت اليـزال الغايـة بعيـد احملاسـن مّ جَ  الفوائد كثري بابٌ " :إنه فقال والتأخري التقدميإلی  " اإلعجاز
 ،هموقعُـ لـديك فويلطُـ هعُ سـمَ مَ  يروقـك شـعراً  يتر  تزال وال ،لطيفةإلی  بك ويفضي بديعة عن لك
إلـــی  مكـــان عـــن اللفـــظ لوِّ وُحـــ شـــيءٌ  فيـــه مدِّ ُـ قـــ أن عنـــدك فولطُـــ كَ راقَـــ أن ســـببَ  فتجـــد تنظـــر مث

  :هقولُ  اجلملة شبه تقدمي أمثلة ومن .)۸۳ :م۱۹۷۸ ،اجلرجاين( "مكان
  أستجريُ  عذاِبکَ  من ِبَعفوِکَ  جمريُ  منه يل َليسَ  َمن أيا

 ،صاالختصـا هـو التقـدمي هـذا مـن والغـرض أستجري)( متعلقه يعل بعفوک)( الشاعر قّدم فقد
 ،املســرّة يف للتعجيــل مهاقــدّ و  بعفــوک) عــذابک مــن أســتجريُ ( الرتتيــب يکــون أن املمکــن مــن إنّ  إذ

 هفوتَ يال وأن ،الرب مغفرة اکتسابإلی  بنفسه بادري وأن عاجلةً  فرحةً  نفسه يف دِخلي أن دير ي ألنه
ــيءٌ  ــذه مــــن شــ ــتغفار  املبــــادرة هــ ــ ةياالســ ــــيف ،کةيالوشــ ــأخ رتکيــــو  املماطلــــة عــــن يتنحَّ ــوالرتََ  ريالتــ  ،ـُّثيــ

 بــل بعفــوک!" ري"أســتج قــوليو  عفــَوه طلــبَ يف تيــالب آخــرإلــی  صــلي حــيت تصـــّربَ ي أن لــه ســوغُ يوال
فـاِجئ االسـتئناس هـذا حبدوث املغفرةَ  ستَِبقُ ي

ُ
 مـن نـوع هـوو  ،انالغفـر  مسـرّة اجـتالب يف عيوالتسـر  امل

  :قوله همثلُ و  .االختصاص
  املستجريُ  منک يَِفرُّ  إلَيکَ  إال أينَ  و ..منک إليک أفرُّ 

ــَک)( الــنظم هــذا أصــل  تقــدميو  ؛)۵۰الــذاريات/( * ...اjإلــی  *فـــَِفّروا تعــايل قولــه يف کمــا ،يفرُّإلَي
 أو معنويــة لغايــة يكــون أن البــد ألصــلا خــالف اخلــرب فتقــدمي .احلصــرو  للتأکيــد هنــا وا`ــرور اجلــار
  :الشاعر قول مثل ،شعريال للنص األديب اجلانب حيققها مجالية

  بالبصـرِ  اللمحَ  تســبق أخــذةً  للـمــوتِ  إنَّ 
 هلــوه يعلــ لــه اً خــيتوب املــوت يعلــ املخاطــب هيــلتنب اإلســم يعلــ للمــوت)( اجلملــة شــبه ّدمقُــ فقــد

  :البيت هذا يف املبتدأ يعلاخلرب  تقدمي ،أخريالت حقه ما دميتق وجوه منو  .دائماً  هيغ يف هيومتاد
  امٍ بـِلج اهُ ــف ـَجمَ  ألـــ نمـ السـاملُِ  إّمنا

 مـــن وکـــذلک .احلصـــر و للتأکيـــد )صـــلته و مـــن( للمبتـــدأ خربهـــو  و )الســـامل( ةکلمـــ هيـــف قـــّدمف
  :التايل تيالب يف الفاعل يعل املفعول تقدمي ،التقدمي اِطنمو 

  صديقٍ  ثياب يف َعُدوٍّ  عن َلهُ  َفتَتَکشَّ  لبيبٌ  الدنيا امتحنَ  إذا
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 يعلــ التنبيــه إال لـيس التقــدمي هــذا مـن والغــرض بــه مفعـول وهــي الــدنيا)( کلمـة الشــاعر قـّدم إذ
 يختفــ لــيس حــدةوا ســيما فيهــا واخلــري للشــر وأن ياهلــو  تبعالــدنياي هــذه يف الفــيت وأن الــدنيا ســلوک

 تيالب يف هقول مثل اجلنسية »ال« ـبـ اخلرب تعريف ياألخر  أکيدالت طرق منو  .اللبيب إلنسانا يعل
  :التايل

  الغفورُ  املويل السَِّيدُ  أنتَ  و َذنبٍ  بُکلِّ  املقرُّ  العبد أنا
ــندالشاعر  عـــّرف  لعبوديـــة اختصـــاصو  تأکيـــد وهـــذا الســـّيد)( و )العبـــد( الشـــطرين کـــال يف املسـ

ـــبحانه اj ســــيادةو  املــــتکلم ـــل يقــــر فالشــــاعر ؛سـ ـــه بکـ ــه مــــن يتأکــــدو  ذنوبـ ـــدا أنــ ــتحِ امل لعبـ ـــل قُّ ســ  کـ
ــتحقاق ــذابل االســ ــر  جهــــة مــــنو  ،لعــ ــل يأخــ ــن الــــذي الســــيداملويل غفــــران يأمــ ــفاته مــ ــوراليت صــ  الغفــ
  .ةيالقدس ذاته يالجيدر�اسو 
 بطريقــة الشـاعر هيــإل لجـأيو  احلصــرو  التأکيـد بــذکر األبيـاتُ  نَ تُــزا أن نـواس أيب قصــائد يف يغلـب

ــي( ــربه ألن )الســـتثناءاو  النفـ ــوو  معلـــوم قــــاموم خـــاصّ  مـــذاقٌ  القصـ ــرک هـ ــارئ أو املتلقـــي يشـ  يف القــ
 أسـلوبية عينـة ذلـک وأصـبح بـه اسـتعان مـا کثـرياً  فنـراه ،للغـرض حتقيقاً  املعين أو احلکمإلی  الوصول

  :منها هيلد
  راجحٌ  ميزانُه امرؤٌ  إال خدرِها من احلوراءَ  َجيَتلي ال

 يعلـ للتأکيد )امرؤ( الفاعل حصرو  )احلوراء( املفعول وقّدم إال) و ال( طريقة استخدم الشاعر
 اً أيضـ املثـل هـذا يشـبه البيـت وهـذا باحلسنات ًال ثقَ مُ  يکون أن عليهف ،احلسنات أراد إذا اإلنسان أن
  :الشاعر قول االستثناء و النفي ةبطريق احلصر أمثلة منو  .)تقع أشکاهلا يعلالطيور  إن(

  مسلمٌ  أين مث ،َعفوِکَ  مجيلُ  و الرجا إال وسيلةٌ  إليک يل ما
 واحـدة مـرّة اسـتفاد بعـدأن الشـاعر أن وهـي ،االنتبـاه تلفـت تيـالب هـذا يف فةيلط ةيصرف وداللةٌ 

 الشــطر يف العاطفــة "ّمث" اســتخدامإلــی  َعَمــد ،نيئيشــ نيبــ ربطالــ `ــّرد هــي الــيت فــةالعاط الــواو مــن
ــه منري األخـــ ــــٌم! إين مث :فقـــال کالمـ ــة مسل ــا _ أنـــه وهـــي ،جـــداً  ذلـــک يف فـــةيلط ونکتـ ـــ َلّمـ  مثّ  أيتت

 أن يعل �ا شِعَرنايل ةيالصرف ةياآلل هذه وّظفي أن أراد _ نياملتعاطف نيب والفاصلة للرتاخي العاطفة
ـــالمَ  ـــه هإسـ ــلماً  وکونَـ ـــو مســ ــــلّ  هـ ـــ أق ــهمي ءيشـ ـــن تلکــ ــات مـ ــة موِجبــ ـــرة وعــــزائم الرمحــ  ذا�ــــ رادوأ ،املغفـ

 نيوبــ العظــام هيمعاصــ نيبــ واســعاً  خنــدقاً  فــرحي أنو  ،حــاجزاً  ربــه ِعــزّ  نيوبــ نــهيب عــلجي أن االســتخدام
 هربِّــ غفــرانَ  لــيي هإســالمَ  أن وال ،ذکريــ شــيءٌ  هــو مســلماً  کونــه أن الســامعَ  مَ وهِ يــ لــئال ربــه! غفــران
 متُنوا ال قل أسلموا أن کيعل نونمي﴿ :کتابه حمکم يف قال إذ ،ربه يعل به نّ ميُ  ّما هوم وال ،مباشرة
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ــ  مقــام نيبــ احلجــاب وإللقــاء الــَوَهم هــذا إلزالــة "ّمث" ـبــ فجــاء ؛]۱۷ :احلجــرات[ ﴾ُکمإســالمَ  يعل
 هـــذا يف يســـتخدم أنـــه کمـــا .فيـــاللط املعـــين هـــذا يعلـــ ليللتـــدل هـــي األداة لَـــِنعمو  ،واملربـــوب الـــرب

 يف يکــون مــا هــو الضــمين بــالنفي املــرادو  ،االســتثناءو  الضــمين النفــي هــوو  آخــر أســلوب مــن الطريــق
  :البيت هذا مثل يف ،النفي معين من مادةالفعل

  واِضحٌ  له احلقِّ  منهجُ  و ياهلوَ  اتباعَ  إال الَفَيت  يَأَيب 
  .النفي يعل داللتها يف ليس مثلُ  »أيب« نوأ »يريد« فعلَ  قابـََلت ألا "اليريد" مبعين )يأيب( و
 ،واحلـزن املريـر بالصـراع تـوحي اليت واإلنشائية اخلربية بني تنوعت فهي عنده تتوافر اليت األساليب وأّما
 النـداء ورد قـدو  .ةيالنفسـ انفعاالتـه عـن اً ري تعبـ واالسـتفهام النـداء مـن أكثرَ  اإلنشائية ساليباأل فمن

 حـرف هـي اسـتخداماً  أکثرهـا نلکـو  األدوات مـن عدداً  فيها استخدمو  ،شعره من کثرية مواطن يف
 يف لـيس النـداء أنإلـی  ذلـک مـردّ و  ،رَخـأُ  معـانٍ إلـی  مواضـعه منکثـري  يف النـداء خـرج دوق ؛»ياءال«

ــن ةاألصــــلي صــــيغته ــث مــ ــه تکــــافؤ حيــ ــا أطرافــ ــده جيــــيءو  ،أوتقار�ــ  األســــف عــــن تعبــــرياً –غالبــــاً – عنــ
  :قوله منها ،احلزن بثو  والتحسر

  ُعمري! من فات ما يعل أسِفي ياو  ،اکتسبتُ  ممّا سوأتا يا
  :قولهو  والندامة التحسر معينإلی  خرج وقد األصلية صيغته يف ليس البيت هذا يف النداء إن

  أعَظمُ  عفوَکَ  بأنَّ  علمتُ  فلقد کثَرةً  ُذنويب عُظَمت إن ربِّ  يا
 اjعفـــو  عـــن رجـــاه يقطـــع مل هنـــلکو  ،ذنوبـــه بکثـــرة واثـــق الشـــاعر ألن التضـــرع مبعـــين هفيـــ والنـــداء

  .سبحانه
 وقـد االسـتفهام أدوات يبإحـد قبـل مـن معلومـاً  يكـن بشـيءمل العلـم طلـب هوف االستفهام ماأ

  :األبيات هذه منها ياألخر  املعاينإلی  أشعاره يف االستفهام معاين خرجت
  !؟التدري وأنت ،السَّرير َظهرِ  يعل أنت َکيفَ  ِشعري َليتَ  يا

لت إذا أنت َکيفَ  ِشعري لَيتَ  أو   السـدِر!؟ و بالکافورِ  ُغسِّ
  احلشر!؟ صبيحةَ  احلسابُ  ُوِضعَ  إذا أنت َکيفَ  ِشعري لَيتَ  أو

 شـدة لريينـا األسلوب هذا کرر و التمين أسلوب ةالثالث األبيات هذه يف الشاعر استخدم
 بل األصلي معناه يف ليس لکنه )کيف( استفهام اسم استخدم کذلک و اضيامل يعل تأسفه
ـــی  خـــــرج ــينإلــ ــ ــــر معـ ــــزن و التحسـ ـــذلک .احلـ ـــما کــ ــيت( ســ ــتفهام )مـــ ـــن لالســـ ـــزمن عــ ــول الــ    ا`هـــ

  :الشاعر قول يف
  متازح و ،غفلةٍ  يف تلهو أنت ميت حّيت 
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  :هقول اکذو  .التوبيخ معينإلی  هناو  الثانوي املعينإلی  األصلي عينامل عن ماالستفها خرج
  سَقرِ  من األمانُ  يديکَ  أيف مشتِغالً  بالرتَّهاتِ  لک ما

 سيلـ أي ،)النفـي( مبعـين هفيـ أ)( االسـتفهام مهـزةو  التعجب معين يف تجاء ةياالستفهام ما إنّ 
 هـي الشـاعر قصـائد يف جـاءت الـيت إلنشـائيةا يباألسـال مـن .الـدهر حـوادث من ألمانا ايديه يف

  :ذلک مثالو  ،إنشائي معناها أن إّال  خربيّ  ظاهرها اليت األساليب
  الکدر ال اهلَينِّ  بالنوال و بالظََّفر فزتَ  اj سائل يا

 مــا وکثــرياً  دعاءالــ معــين يف تظهــر  أــا إال ،خربيّ ظاهرهــا البيــت هــذا يف بــالظفر) فــزت( مجلــة
  :أيضاً  الدعاء مبعين جاء وقد الشاعر سلوبأ يف متکّرراً  األسوب هذا نشاهد

  احلذر فاسَتشعرَ  خافَ /من َذنبَ  اjُ  غفر//َفازدجـَر اjَ  ذکر /مسلماً  اj رحم
  

  املعجمي ياملستو 
 هـــذا و أســـلوبه تؤلـــف الـــيت األلفـــاظ مـــن ألوانـــاً  خيتـــار وهـــو وأســـلوب لغـــوي معجـــم وكاتـــب مؤلـــف لكـــل

 ذاكـــرة يف تكونـــت الـــيت األلفـــاظ كميـــة وهـــو الكمـــي الشـــق :األول نيياســـأس شـــقني مـــن يتکـــّون املعجـــم
 نســق يف انتظامهــا و األلفــاظ هلــذه الشــاعر توظيــف كيفيــة بــه ويعــين الكيفــي الشــق هــو :والثــاين الشــاعر
 املنشــئ اســتخدام ملعجمــيا ياملســتو  يف األســلويب الــدارس يتنــاول .)۳۲ :۱۳۹۳ ،ايــزادنري پ( داللتــه لــه لغــوي

 التصــنيفات هـذه ودراســة دالليـة حقـولإلــی  کتصـنيفها األسـلوب يف ثرتــؤ  خـواص مـن فيهــا اومـ لأللفـاظ
 انزياحـات مـن متثلـه مـاو  األلفـاظ هـذه طبيعـة أيضـاً  لناقـدا يـدرسو  هوالغالـب األلفـاظ مـن نـوع أي ومعرفة

 يف وضـعت األلفـاظ هـذه هـل و دارجـة مألوفـة ألفـاظ أو ،حوشية ،غريبة ألفاظ النص يف فهل .املعين يف
  .)۱۶۵ :م ۲۰۰۳ ،خليل حممود( جديدة دالالت تکتسب حبيث مغاير سياق

 ،اتــههديز  يف الشــاعر اســتخدمها الــيت الکلمــات أنإلــی  اإلشــارة تلــزم ،املعجميــة الناحيــة ومــن
 مـن خمتلفـة ألوانـاً  اسـتخدم وهـو أشـکاهلا أبسط يف بل ،غامضة ليست ،املبين واضحة ،املعين سهلة

 رَ کثُـــ املرکبـــة الکلمـــات أن نيتبـــيو  .إضـــافياً  ترکيبـــاً  مرکـــبٍّ  وأ مجـــع وأ مفـــرد مـــن قصـــائده يف األلفـــاظ
 األمـل«قصـيدة يف کقولـه أسـلوبية ينـةع أصـبحت الکلمات هذه تکرار وبسبب قصائده يف ورودها

  :نِشديُ  حيث»الکذوب
  القلوبِ  َمثر وجتتِين  ،النّفو/س قطفِ  ياخلطُوِب//تغدوعل الغيوِب/عجباًلتصرِيفِ  َعالّمِ  ُسبحانَ 

  تـَُتوِيب  أن َتسَتِطيعي أن/ال قَبلَ  توِيب  نفسُ  الَکُذوِب//يا باألملِ  تغـ/تـَرِّينَ  نفسُ  يا َميت حّيت 
  اهلُبوبِ  دائمةُ  عليکَ  کالرِّيا/حِ  احلوادثَ  إنَّ  الّذنوِب// َغفَّارَ  رََّمحنَ  اـل/ لذنوِبکِ  واسَتغِفري
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 مکسَبة َخريِ  ِمن /يالتُّق طََلب يف لسَّعيُ خمتَِلفوالّضروب//وا واخللقُ  واحٌد/ شرعٌ  واملوتُ 
  الکُسوبِ 

ــداً  بســـيطة األبيـــات هـــذه يف املســـتخدمة الکلمـــات ــر  و جـ ــاعر أن ينـ  بالکلمـــات اســـتعان الشـ
 ،الغيــوب عــالم( مثــل کلمــات القصــيدة هــذه يف اضــحةو  هــي و املضــامني و املفــاهيم لبيــان املرکبــة

ــريف ــف ،اخلطــــوب تصــ ــار ،القلــــوبمثر  ،النفــــوس قطــ ــ غفــ ــروبخمتلفو  ،ذنوبالــ ــ طلــــب ،الضــ  ،يالتقــ
 الداخليـة ياملوسـيق خلـق مـن الـرغم يعلـ اإلضافية الرتاکيب هذه استخدامو  ،و) الکسوب مکسبة

 اإلضـافية باتيالرتک هذه وفرة أنإلی  إضافة ،مبناها يف اإلجياز کذلک توِجد ،ةالقصيد هيکلّية يف
 شـيئاً  نفسـه يعلـ ُيضـفي أن جانـبإلـی  ،هرب عباد زمرةإلی  نفسه مّ يضُ  أن دير ي الشاعر بأن توحي

  امللکويت! ربه غفران أطياف من مبالمح_بواسطتها_ وجوده ويَغُمرَ  األنس حملات من
 املعـــاين تُـــواِيل  الـــيتو  املعينـــة الدالليـــة احللقـــة يف قـــعت الـــيت األلفـــاظ قصـــائده يف نـــواسأبو  اســـتخدم

 اخلطـاب ضـمائر السـيما الضـمائر مواسـتخدا .وسـذاجتها بسـاطتها مـن الـرغم يعلـ القيمة النفيسة
 .الزهديــة صــائدهق يف التکــرار کثــري األســلوب وهــذا شــعره يف األســلوبية العِيّنــات مــن دّ َعــيُـ  تکلموالــ

 وحـني الکسـرو  بـالفتح أنـت وهـي اخلطـاب ضمائر هي الشاعر استخدمها اليت الضمائر أنواع ومن
 مفـرد حتديـد إرادة معـد :أوهلمـا ،ينأمـر  أحـد يف يسـتعملها جنـده قصـائده يف اخلطـاب ضمائر نعاجل
  :الشاعر قول مثل اجلملة يف الواقع الفعل منه يقع أن يصح من کلإلی   اخلطاب وجهي وإمنا بعينه

  رقيبُ  عليَّ  قل ولکن ؛خَلوتُ  تُقل/ فال ؛يوماً  الدَّهرَ  َخلوتَ  ما إذا
  بُ يِغي عليک يخيفَ  ما أنَّ  ال و / سـاعةً  َفلُ ـَيغ اjَ  َنبَّ حتسَ  ال و

 ،معـني شـخصإلـی  نيمـوجه ايکون أن ما� يرادال ،الفعل يف اناملسترت  )أنت( و َت)( اري ضمف
 ساعة تغفل ّال أ عليک جيب :إنسان لکل يقول فالشاعر ،الفعل منه يقع أن حّ يصِ  من کلإلی   َبل
 ثانيهمـاو  ؛املخاطـب تنبيـه غـرضب الشـاعر زهـد يف وجميـ األسـلوب وهـذا .املـوت وذکـر اj ذکـر من
هـ مـا وکثـرياً  نفسـه خياطـب فهـو نفسـهإلی  هاً موجّ  اخلطاب ضمري يستعمل أنه  قـرتفا مـا يعلـ ايوخبِّ
  :يقول حيث شبابه وعهد حداثته يف املعاصي من

  َشهيدُ  عليکَ  احملصي والکاتبُ  تزيُد/ والذنوبُ  ،ُعمرَکَ  أفنيتَ 
  تـعودُ  صرتَ  مث فيها ونَذرتَ  سؤءٍة/ يف بعائدٍ  لستُ  قلتَ  َکم

 لمـــسن أن وبإمکاننـــا ،نفســـه يـــوبخو  وذنوبـــه بســـوءاته قواثـــ الـــذي کالنـــادم نفســـه اطـــبخي فهـــو
  .اخلطاب بضمري نفسه هايف خياطب اليت )عمرک أفنيت( اجلملة هذه يف التحسرو  إظهارالتأسف
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 الشـاعر واسـتخدم للوحـدة املـتکلم ضـمري هـو لقصـائدا هـذه يف تکـرر الـذي اآلخـر الضـمري إن
  :يقول حيث املوسفة احلزينة النادمة نفسه تحاال عن ليعرب الضمري هذا

  بالدَّواِهي مفرِقي الشَّيبُ  يرمَ  املالِهي/إذ فعفتُ  شرَّيت انَقَضت
  اهِ ــن قـاَلةـمَ  من قتُ ـفَ ـأش و ،لِ  الـعد/إلی  فِملتُ  يالنَُّهـ ونـََهتين

 لشــاعرل بةبالنســ املوقــف ألن متتاليــات مــرات ۶ األبيــات هــذه يف املــتکلم ضــمري تکــرر کيــف لننظــر
 ضـمري هـو املوقـف هلـذا املناسـب نصـرالع کـان مثَ  نِمـو  ،بفحـواه اً عامل کانوهو  والتحسر التندم موقف هو

 البيـــت مضـــمون يالئـــم الـــذي اخلفيـــف وهـــو  الشـــاعر اختـــاره الـــذي الـــوزن أن کمـــا .)تُ  و أنـــا( املـــتکلم
 هـي ،السـقوط يعل لّ الدا سربالک املتحرک الروي حلرف الشاعر ارياخت کذلکو  البحور_ أخف _وهو

 إذا کمــا .التحســر و الندامــة نيامضــم صــّوريو  احلزينــة املعــاين هــذه يعلــ تــدل الــيت ياألخــر  العناصــر مــن
ــا ــَِّيغيّ  االســتخدام مــن الوجــه هــذا يعلــ للتــدليل مبارکــة قرآنيــةٍ  بآيــةٍ  نستشــهد أن أردن  الــتکلم لضــمري الصـ

 وإذا﴿ :الضـــمري هلـــذا اســتخدامه بکثـــرة يقـــول حيــث ۱۸۶اآليـــة البقــرة ســـورة يف تعـــايل قولــهإلـــی  فلننظــر
 لعّلهــم يب َوليـــُؤمنوا يل فَلَيســتجيبوا َدعــانِ  إذا الــداعِ  دعــوة أجيــب قريــبٌ  فــإين عــين عبــادي ســألک

 ،فاشـــيةً  کثـــرةً  )وتعـــايل ســـبحانه اj هـــوو ( وحـــده املـــتکلم ضـــمري فيهـــا کثُـــرَ  قـــد أن ينـــر  إذ ؛﴾يرشـــدون
 مـا ولکـن ..مسـترتٍ  و وبـارزٍ  ومنفصـلٍ  متصـلٍ  بـني مـا الضـمري هلـذا فـةاملختل الضَّروبَ  سبحانه فيها وأشاعَ 

ــّريف هــــو ــک الســ ــُر  ذلــ ــر لــــيس ؟!يياتـــ ـــه الســ ـــه إال فيـ ــايل أنـ ــذااملوقف يف أراد تعــ ـــادة موقــــف _وهــــو هــ  العبـ
ــ أن أراد والرهبـــة_ اخلـــوف وإزالـــة والبهجـــة واإلينـــاس املغفـــرة وطلـــب الرمحـــة وإنـــزال والتنّســـک  عـــن ييتخلّـ

ــالم ـــو  الکــ لـ
ُ
ـــتعّظم کيّ امل ـــل القاســــي املـ ــی   ،بضــــمرياجلمع املتمثّـ ـــالمٍ إلــ ـــويتّ م کـ ــاينّ  لکـ ــّة ذي رمحــ ــ  ،لِطيــــف رقـ
 بينـه يؤلّـف نأ أراد شـأنه جـل مرّاٍت!کأنـه تسـع اآليـة سـياق يف تکـّررت الـيت الـتکلم ضـمائر يف اً متجّسد

ــار امللــک إن إذ .وبيــنهم بينــه قرابــة بإجيــاد لــديهم واالســتيناس الســکينة مــن حالــة ويقــيم عبــاده وبــني  اجلّب
 ضـمائر ذلـک يف واسـتبدل ثِقالٍ  بکلماتٍ  هذا والرمحة اللني موقف يف عباده خياطب أن أراد لو سبحانه

ــا عباُدنــا ســألک "وإذا فقــال غــريه مــع الــتکلم بضــمائر وحــده ذاتــه  إذا الــداعِ  دعــوة جنيــب قريــبٌ  فإنــا عّن
 متکـّربا َمِلکـاً  أنّ  وَلظَـنّ  ،متعظمـة إهليةً  ةً هيب کالمه خالل من املخاطب الستشعر ،آخرهإلی  " ...دعانا
 الــّرب توّخاهــا الــيت املستأنســة القرابيــة احلالــة عندئــذٍ  ولَزالَــت ،والفضاضــة الغلظــة موضــع عــن خياطبــه قــادراً 
 الضــمائرمن تلــک کــلّ  يف عــدلَ  ولـذلک .العابــدين نفــوس يف والرجــاء األمـل إمــارات إدخــال مــن ياألعلـ

هــيمِ  اجلــربويت اخلطــاب
ُ
 هــذه تــالوة عنــد القــاري فــيحسّ  "األنــا"! بضــمري املــرتمنّ  الرمحــاين اخلطــابإلــی  نامل
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ــهٍ  أمــام بأنــه اآليــة  بصــلة إلــيهم ميــتّ  الــذين أقربائــه أحــد يُقابــل کأنــه نفســه وجيــد ،جنســه مــن عطــوف إل
  وثيقة! عائلية
  
  األديب ياملستو 

 متامـاً  لتتناسـب اللغة عيتطو  يعل املبدع قدرة ؤكدي النص ضمن ةياألسلوب املنبهات عن الكشف إن
 خلــق اللغــة إن إذ" ،املقصــودة احــاتيباالنز  لشــعريا خطا�ــا عيــلتنو  عمــديف معــين مــن دهيــر ي مــا مــع

 من املبدع وقدرة النص ةيشعر  وتظهر األفكار حتمل ورموز ونظام اتصال إاو  ،للروح ونتاج إنساين
 صـنعة أي مـلحي ال الـذي العـادي يري التعبـ الـنمط ريغـاي إبـداعيٍّ  بـنمطٍ  األفكـار هـذه عرض خالل

 ،ةيلشــعر ا مستهــا الــنص بكِســتُ  الــيت اخلصــائص عــن نبحــث أننــا ومبــا . .)۶۴ :تــا ال ،شيــدرو ( "ةيــأدب
  .ةيليتوص فائوظ من الدوالّ  هذه حتمله ملا ةيوالكنا هيوالتشب االستعارة سندرس فإننا

  

  االستعارة
 ةيـــاملکن باالســـتعارة نيســـتعي ونـــراه هدائقصـــ يف ذبـــاً جا اســـتخداماً  االســـتعارة أســـلوب اســـتخدم نواسأبـــا إن
  :القرب عن تکلمي حينما اجلانب �ذا اعتين قدو  ةيأسلوب ظاهرة جعلتها وانيالد يف کثافتهاو  اً ري کث

  !وُر؟ـبـالقُ  رُکَ ِّـ ُختَـب اـم َمعَفتس /يومٍ  حَ صبا ورَ القب تأِيت  أال
  هورُ ظـ ابهغائـ بطونَ  کأن/يتـنادَ  رَکٌ ـحَ وَـاـسکُ  فإنَّ 

 كمـا ةياإلنسـان املرتبـة مـن القـرب قـربت الـيت الصـورة نيتکـو  يف اً يأساسـ دوراً  تلعب االستعارة أنّ  ينر 
 وهــو خلاصــةا ميزÂــاإلــی  وأشــار اإلنســان وهــو بــه املشــبه وحــذف إنســانية لقبورشخصــيةل يأعطــ اهنــر 

 املعنيــني يف التنــاقض" وهــي باملفارقــة اســتعان قــد الشــاعر أن نشــاهدف الثــاين البيــت يف مــاأ .اإلخبــار
ـــني ــالم يف املتناقضـ ــتخدامها بشــــكل الكـــ ــالم يف اســـ ـــوّدي الكـــ ــی  يـ ـــراف و العــــدولإلـــ  جمـــــدي( "االحنــ

  :البيت هذا يف نراه االستعارة من آخر منوذخ .بديعاً  تصويراً  لنا ليخلق )٣٧٦ :م١٩٨٤ ،الكاملو 
  اُعقَباهَ  األيّام من ختافُ  أما مفارُقهُ  شابت قد الذَّنبِ  راِکبَ  يا

  :هقول کذلکو  يرکبه الذي باحليوان الذنباعر الش شبهاملستعار  لفظهو  هفي الذَّنب)( لفظ إن
  لألنام شارباتٌ  آکالتٌ  املنايا و

 به املشبه حذف و مدماءه شربي و األنام يأکل الذي الّضـاري السبع باحليوان املنايا الشاعر شبه
 مــن کثــري قصــائده يف أيضــا و جــداً  رائــع تصـوير هــذا و ،الشــربو  األکــل وهــو حدلوازمــهأ رمـزإيل و

  :الشاعر قول مثل بالکناية االستعارة من السکاکي يعده الذي يا`از  اإلسناد
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  أکَثر سرّکَ  ومبا ءٍ يبش الدهرُ  ساءک
 هو الدهر نأل جمازي إسناد وهو ءيُيسو  يُسرّ  الذي هو البيت هذا يف الدهر إن

 وقـَدَمحّلَ  له هو ماري غإلی  الفعل إسناد هو اإلسناد وهذا والسرور اإلساءة سبب
  املسّبب! أوزارَ  السبـبَ 

 يعلـ تـدل النـوع هذا ورود و قصائده يف اإلستعارة أنواع من آخر نوع هيف التمثيلية االستعارة وأما
 يف ســلوبيةأ ظــاهرة ذلــک ينــر  حيــث مشــاقَّ  مــن فيهــا مبــا وتــأثره احليــاة يف تــدبره و الشــاعر حکمــة
  :ةيالتال اتياألب يف قوله يف کما ،الزهدية قصائده

  راجٌح// ميزانه امرؤٌ  إال خدرها/ من احلوراء جيتلي ال
  الکفنُ  ماله من حظه ته/ـميت عند حيٍّ  کل

  //غدِ  جميء ينقضي مباغداً/فانظر  فاعلَمنَّ  اليوم مع إن
  داءالکالم من /لکخريٌ  الّصمتبداء مت

  

  التشبيه
 يف کثافتـهو  أکثـر أو صـفة يف تفقاني نيخمتلف نيأمر  نيب مشا�ة قدِ عَ  يعل قتهيحق يف هيالتشب عتمدي

 البليـغ التشـبيه مـن خمتلفـة صـورب هيالتشـب مـن نـواس أبو استفاد .ةيأسلوب ظاهرة جعلته القصائد هذه
  :هقول مثل الديوان يف املختلفة أشکالهب التشابيه هذه جاءت ...و ا`ملو  املفصلإلی  التمثيلإلی 

نيا إِمنا أال   العبُ  آَخرُ  و فيها دعة أخو أهُلَهاو  ،سٌ عُرو  الدُّ
 و مجاهلـا يف بـالعروس الـدنيا شـبه هـو و البيـت مـن األول الشـطر يف البليـغ التشبيه الشاعر استخدم
  :يقولآخر  بيت يف کذلکو  ؛املشبه حال بيان هو التشبيه هذا من الغرض

  اهلبوب دائمة عليک کالرّياح احلوادث إن
 شــأن هــذا ،�ــا وتعصــف األشــياء رتــدمّ  الريــاح أن کمــاو  دائمــا Âــب يتالــ بالريــاح احلــوادث وقدشــّبه
 دهايجتسـو  القرآنيـة ميباملفـاه نـواس أيب تـأثر هـي هـايإل االنتبـاه جيـب الـيت املسـألة إن .أيضا احلوادث

 أو تغيرياً  تتضمن فهي الشعرية الصور وراء القرآنيةالصور  من العديد ياختف فقد .الزهدية أشعاره يف
 يف املتلقـــي يلـــةخم فتســـهم الشــاعر اليـــه يرمـــي الــذي املعـــين مـــع يتناســب داللتهـــا يف حتـــويالً  أو حتــويراً 
 ريتصـو  يف قولُـه شـعره يف الـواردة النـوع هـذا أمثلـة ومـن ،نيـةالقرآ والصـورة يةالشـعر  الصـورة بـني الربط
  :له واالنتباه املوت

 اjُ  رحم /ربالبص لمحال تسبقُ  خذةً أ للموتِ  إن /معترب حنن وغداً  لنا عربةً  غدا من
  ...فازدجر اj ذكر اً مسلم
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 والصـورة جـاهزة لـه يقـدمها فلـم الثـاين البيـت يفنيـةآقر ال بالصـورة املتلقـي ريـذكّ  نأ يريد هنا فالشاعر
 شـأن مـا يا" )۵۰ :القمـر( ﴾ِباْلَبَصــرِ  َكَلْمــحٍ  َواِحــَدةٌ  ِإال َأْمُرنَــا َوَما﴿ :تعايل قوله يف هي يةآنالقر 

 للشــيء يقــول ايلتعــ نــهأل قــربأ هــو بــل ،العــني بطــرف ســريعة كنظــرة الإ ا`ــيء ســرعة يف الســاعة
 ههــذ يف املثــل خــذأ فالشـاعر ؛)۲۹۰ :م۱۹۸۱ ،الصــابوين( "جميئهــا لســرعة ثيـلمت وهــذا .فيكــون) كـن(

  .السرعة يف البصر البشركلمح يعل انقضاضه سرعة يف املوت تشبيه يف االية
  

  الکناية
 تركـــت إذا بكـــذا كنـــوت أو مصـــدركنيتُ  وهـــي غـــريه بـــه ويريـــد اإلنســـان بـــه لميـــتك مـــا :لغـــةً  الكنايـــة
 مـع ،لـه وضـع الـذي معنـاه غـري بـه أريد لفظٌ  :اً واصطالح ؛)کـين مادة :م۱۹۸۶ ،منظور ابن( التصريح

 ليصــور لتقنيــةا هــذه اســتخدم فهــو .إرادتــه مــن مانعــة قرينــة وجــود لعــدم األصــلي املعــين إرادة جــواز
  :هامن خمتلفة بأشکال ًنايمستع رتصوي أبدع املعاين

  اجلباهِ  فوقَ  الّسماء تبُدو يَوم / َخَالصاً  البأعمالِناَُنطــيقُ 
 مــن ناخالصــ يکــون فــال اجلبــاه مــن الســماء تقــرتب افيهــ يتالــ القيامــة عــن کنايــة الثــاين والشــطر

  :قوله يف املوصوف عن کنايةال کذلکو  .ئةيالس ناعمالبأ اهوهل
  والحـَزنُ  فيها ئٍ ٌح/المـرِ فـرَ  يـُدم داُرسـوٍءمل

 الفـرح ييبقـال فيهـا ألن الـدنيا عن کناية ،البيت هذا من األول الشطر يف )سوءدار ( ترکيب إن
  .األمل و احلزنإلی  الفرح من يتغيـّر و يتحول بل دائماً  السرور و

  ِکَربِ إلی   ِصباً  من مـنَتِقلٍ  َجَسدٍ إلی  ال اjِ إلی  وارَغب
 أفکـارهو  جسـمه يتغـري الـذي اإلنسـان هـو ربالکـإلـی  الصـبا مـن ينتقـل الذي اجلسد من الغرض

  .ليتغري جسماً  ليسو  اليزال وحممودٌ  يزل مل ثابت سبحانه اj نلک حنيإلی  حني من
  
  الفکري ياملستو 

 يف وهو اجليّاشة عاطفته حبرارة ويکتبها دمه من يعتصرها کان ألنّه رائعة الزهد يف نواس أيب أشعار إن
 وقـــوة صــدق يف مشـــاعره عــن فيهــا ويعـــرب املتکلــف الشـــاعر وال املتصــنع مبالنــاظ يکـــن ملشــعار األ هــذه

 غـرور ،املاضـي يعلـ األسف ،القيامة ،املوت ذکر هي األشعار هذه نيمضام إن .وإخالص وصراحة
 کـــذلکو  شـــائبة أيـــة تشـــو�ا ال الـــيت الصـــادقة والتوبـــة املغفـــرة وطلـــب االســـرتحام ،الـــنفس تـــوبيخ ،الـــدنيا
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 مـن ارتبـک مبـا انهسـبح اjإلـی  نفسـهل املـوّبخ النـادم احلـزين الشـاعر مـن ةرسـال هـيف .املـوت مـن عربةال
ــية امليـــزة إن .خائًفـــا �ـــا قرّ يوهـــو  ذنوبـــه مجيـــع نَ غفـــرا خالَقـــه ســـألوي شـــبابه عهـــد يف َمعـــاصٍ   يف الرئيسـ
 هـــوو  نفســـيال ووحـــدةاجلو املوضـــوع وحـــدة تشـــکل حيـــث وترتيبهـــا األفکـــار تـــرابط هـــي هـــذه قصـــائده

 والــيت ،متهيــد وال توطئــة دون مباشــرة القصــيدة غــرضإلــی  يــدخل بــل الغزليــة ةقّدمــبامل قصــائده اليبــدأ
  :منها خمتلفة موضوعات حول تدور األشعار هذه وإن .للقصيدة الفنية بالوحدة ختلال

 قـرب إلـی القـارئ وينبّـه اللهـو يرتک أن هاطبخم من ويريد دائماً  املوت يذکر وهو :ذکراملوت -
  الصَّوائح منهُ  نَعيٌّ/َتصيحُ  َيومٍ  ُکلِّ  يف//بنازحٍ عنا وليسقريٌب/منا املوتُ  :املوت
  :يقول هيوف الرحيلإلی  سبقونا الذين السابقني موت من :عتباراال -

  بالبَصر اللَّمحَ  تسبقُ  أخذةً  للموتِ  إنَّ 
  :يقول حيث "ءالسو  داروهويسميها" دائم حزنو  فانٍ  فرح من فيها وما :الدنيا ذمُّ  -

  الکفن ماله من حظه ميتِته/ عنـدَ  َحيٍّ  کلُّ  حزن//وال فيها المرءٍ  فرٌَح/ يَُدم ملَ  سوءٍ  دارُ 
  :يقول حيث أشراطُها قدجاء والقيامة معاداً  لإلنسان بأن واثق وهو احلساب يومو  :القيامةذکر  - 

  شهيدُ  عليک احملصي الکاتبو  تزيد الذنوبُ  و عمرَک أفنيتَ 
  شديد احلساب يوم حسا�او  لذة عن عويتر  ال ميت حيت

  :قوله مثل اخلاصة مقطوعاته يف التکرار ريکث وهو املعاصي يعل هاعکوف بسبب :النفس توبيخ - 
  املعاصي يعل اعتکفت و ديين و /نفسي اللهوَ  أحبتُ  ترين ملأ

  قصاصِ  من لکهنا يأخش ال و / معادٍ إلی  أعـودُ ال کأينّ 
  :واناأل فوات قبل التوبة يلع العاصية نفسهالشاعر  يحثف صوحالن الصادقة التوبة يفوأما

  الذنوبِ  غفار رمحن /ـال لذنوبك واستغفري /تتويب أن تستطيعي ال /أن لقب تويب نفسُ  يا
ـــتقفقد ــن اهاســـ ـــ ــــول مـ ــ ــار  ق ـــ ــلعز  ئالبـ ـــ ُـــــــواِإَيل  يَاأَيـَُّهاالَّـــــــِذينَ ﴿ :وجـ  تـَْوَبًةنَُّصـــــــوًحا﴾ ا�َِّ  آَمُنواُتوب

ــاده عنالتوبـــة يقبـــل ســـبحانه قفاخلـــال ؛)۸:التحـــرمي( ــيئات عنويعفـــو  عبـ  فهوحيـــبُ  مفتـــوح وبابـــه السـ
  .التائبالعبد

  
  النتائج أهمّ 
 عـن ثيواحلـد ةيالزهد فکارهأ ريتصو  يف استطاع نواسأبا أن هو البحث هذا هيإل ماتــَوصَّلَ  أهمّ  من

 اإلبــداعات منّصــة يعلــ شــعره قــّومي أن اســتطاع ُعمــره ِســين اتيــأخر  يف انتابتــه الــيت ةيــانمياإل نزعاتــه
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 الــيت عــةيالبد بيــوالرتاک الفــين اإلبــداع اتيــمجال يعلــ نبــيني ســاً يتأس ألفکــاره ؤّســسي أنو  ةياألســلوب
 اعتمــدها الــيت ياألخــر  ةياألساســ زةيــالرک .بةيالقشــ ةياألســلوب املالمــح حبُّلــة يواکتســ شــعره �ــا امتــاز

ــّري يالـــذ ـّايتّ يــاآلل الســـتخدامبا التمّســـک هــي أفکـــاره طـــرح شــاعريفال  مـــن لـــةئها ةيـــکم للشــاعر وفــ
 اتيـــاآلل هـــذه قوالـــب يف هـــايمعان ِلَســکبِ  ةيـــانيالب هـــاراتوامل ةياألســـلوب دواتواأل ةياللســـان اتيــاآلل

 ،ومضـمونه شـکله نيب الِئمَ ي أن ةيکيمانتيالس زةيامل هذه بواسطة استطاع الشاعر إن ثيحب ،املتوّفرة
 مـن والغـرض .األسـلويبّ  الفـينّ  املرکـب هـذا اً يممتط غمراته هيف ولجياً يري تفک مضماراً  للقارئ ئيهي وأن

ــاآلل االســــتخدام ــاءات اختــــذ أنــــه الشــــاعر يلــــد ايتيــ ـــاللغو  الکفــ ــ ةيــــانيالب اتيــــالقابلو  ةيـ  أوأداة لةيوســ
 عـرض يعلـ وتسـاعده شـعره لسـان متقـوِّ  ـّةٍ يـکآل املهـارات هـذه مـن بکـل اسـتمدّ و  تهين عن للکشف

 هــذا يف منــاهج أربعــة وضخيــ وهــو .الســامع يلــد هحصــولُ  يتوخّـــ ي اممّــ نهيمضــام مــن أکمــل ورةصــ
 هــذه مــن کــلّ  يففــ ؛والصــويت األســلويب واملضــمار الــداليل واملضــمار املعجمــي املضــمار هــي البــاب

 أيتي أن نفسه يعل فرضي ياملعجم ياملستو  يف وأنه واملعين اللفظ نيب الربط اولحي نراه املضمارات
 تنصبّ  الصويت املضمار ويف .خماطبه نيوب نهيب ـّنةيل ةيليتوص قناة لتکون املعين واضحة قةيرق بألفاظ
ـــ جهـــوده ـــ الئـــمي أن يعل ــه حـــاالت نيب ــار روحـ ـــالقاف تـــارخي وأن ،قاهيوموســـ قلبـــه وانکسـ ــرو  ةي  يوالـ
ــاِفتَ  ــار موضـــع يف نياخلـ ــفقة االنکسـ  موقـــف يف املتجلجلـــة الفخمـــة يقياملوســـإلـــی  عمـــدي وأن ،والشـ

 أنغامـاً  ولّـديف واخلشـوع والضـعف الـدعاء أوتـار يعلـ عزفيو  ،املتعظمة ةياإلهل ّ�ةواأل ةيالربان العظمة
 فنــراه ةوالداللــ بيــالرتاک يمضــمارَ  وکــذايف ..ةيــالبال فةيالضــع روحــه ومتطلّبــاتِ  تتــآلف مرتّمنــة ســهلة

ــ نـــوّعيف ةيـــاالمس و ةيـــالفعل بياألســـال اســـتخدامإلـــی  رَکنيـــ  ومضـــارع مـــاضٍ  مـــن الفعـــل ضـــروب نيبـ
 عـــّدديو  الـــربّ إلـــی  الوصـــول طـــرق �ـــا نـــوّعيل والفتـــور واالســـرتخاء الطلـــب يعلـــ دالٍّ  وأمـــرٍ  بلٍ مســـتقو 

إلــی  الوصــول مــن متّکــن أبــانواس أن هــي إذن جــةيفالنت .اإللــه رضــوان اکتســابإلــی  ةيــاملنته املنــاحي
 نهجاملـــ هــذا اتبـــاعب هيلســامع ةيـــاملعرف نزعاتــه حشـــد مــن منّوعـــة ةيــفن لوحـــاتٍ  ميوترســ ةيـــالزهد هتــيغا
ــَربَمج ايتيــاآلل

ُ
 ةيــانيوالب ةيــاللغو  املواصــفات اً ري أخــ جعــلَ  وقــد ،ةياألســلوب مالحمــه هيــف تبلــورت الــذي امل

ـــؤدّ  عةً يـطَـــ
ُ
 باســـتکا  يف نياملتفـــّوق نيالبـــارز  راءالشـــع مـــن نعـــّده وبـــذلک ،زهـــده ومتطلّبـــات فکرتـــه يمل
  .�ا هايمعان ودعمِ  ةياألسلوب املهارات

  

  املصادر
  احلکيم القرآن
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  .ثياحلد دار :القاهرة ،۲ج ،والشعراء الشعر ،)ق۱۴۲۳( مسلم بن عبداj ،نورييالد بةيقت بنا

  .صادر دار :وتري ب ،العرب لسان ،)م١٩٦٨( مکرم بن حممد ،منظور  ابن

  .املعارف دار :القاهرة ،الشعراء طبقات ،م)۱۹۵۶( اj عبد ،معتز ابن

  .ةيالعرب النهضة دار :وتري ب ،ط .د ،والفن ةيالرؤ  العباسي األدب يف ،م)۱۹۷۵( نيعّزالد ،ليإمساع

  .ةياملصر  األجنلو مكتبة :القاهرة ،الثانية الطبعة ،الشعر يقيموس ،)م۱۹۵۲( ميابراه ،سأني

  .۲۸۸-۲۲۹صص ،۵۲ج :مصر ،واسن أيب شعر يف واجتاهاته الزهد ةيعرض ،تا) ال( ميعبدالدا حممد ،الباجوري

  .للدراسات اجلامعية املؤسسة :وتري ب ،۱ط ،احلديث العريب النقد يف األسلوبية )،م ۲۰۰۳( فرحان ،احلريب بدري

 جملـة ،»ابيالسـ شـاکر لبـدر »جياخلل يعل بيغر « دةيقص يف ةياألسلوب الظواهر« ،)۱۳۹۳( هيراض ،يقامس و نايم ،ايزادنري پ
  .۳۲ العدد :Âران ،آدا�ا و ةيالعرب للغة ةيرانياال ةيالعلم ةياجلمع

  .دارالدعوة :اإلسکندرية ،والنحو األسلوب ،م)۱۹۸۸( عبداjحممد ،جرب

 دار :لبنــان ،بــريوت ،رضــا رشــيد حممــد :عليــه وعلــق وضــبطه صــححه ،اإلعجــاز دالئــل ،)م ۱۹۷۸( عبــدالقاهر ،اجلرجــاين
  .املعرفة

  .العريب بالکتا دار :لبنان ،وتري ب ،الغزايل ا`يد عبد أمحد :ت ،نواس أيب وانيد ،)م۲۰۰۵( هاين ابن احلسن

  .والنشر للطباعة ةري داراملس :عمان ،۱ط ،السلطة يعل العباسينيالشعراء مترد يف قراءات ،)م۲۰۱۱( شيعا نياسي ،ليخل

  .بيغر  دار :القاهرة ،الرتاثو  املعاصرة نيب األسلوب دراسة ،)تا ال( أمحد ،شيدرو 

  .نمةيمن مکتبة :وتري ب ،الشوش ميبراها حممد :ترمجة ،نتذوقه و نفهمه فيک ،الشعر ،)م ۱۹۶۱( زابتيال ،دور

  .عيوالتوز  للنشر نيدارحن :عمان ،ط .د ،اسيالعصرالعب يف الشعرالعريب ،م)۲۰۰۸( عمرعبدالرمحن ،ييالسارس

  .يالقر  أم جامعة ،العباسي العصر يف الزهد أدب ،م)۱۹۷۲( الستار عبد ،املتويل دالسي

  .املصرية النهضة مکتبة :القاهرة ،عشر احلادية بعةالط ،األديب النقد أصول ،)م ۲۰۱۱( أمحد ،بيالشا

  .العريب الرتاث إحياء دار :وتري ب ،۴ط .الثالث ا`لد ،التفاسري صفوة ،م)۱۹۸۱( علي حممد ،الصابوين

  .املعارف دار :القاهرة ،ط .د ،أحلان أحلان ،)م۱۹۷۵( عبدالرمحن ،صدقي

  .املعارف دار :القاهرة ،لسادسةا الطبعة ،األول العباسي العصر ،تا) ال( شوقي ،فيض

  .نوبار دار :القاهرة ،األويل الطبعة ،ةياألسلوبو  البالغة ،)م ۱۹۹۴( حممد ،املطلبعبد

  .الکتاب احتاد منشورات :دمشق ،األويل الطبعة ،ةياألسلوب يف مقاالت ،)م۱۹۹۰( منذر ،اشيع
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  .الکشاف مکتبة :وتري ب ،۳ط ،نياألم وحممد ديالرش هرون شاعر أبونواس ،م)۱۹۴۶( عمر ،فروخ

  .العلمية الکتب دار :لبنان ،بريوت ،۱ط ،احمليط القاموس )،م ۲۰۰۳( حممد ،آبادي الفريوز

  .ةري املس دار :عمان ،کيالتفکإلی  احملاکاة من ثياحلد األديب النقد ،)م۲۰۱۱( ميابراه ،ليخل حممود

  .للکتاب ةيالعرب دارال :ايبيل ،ةياألسلوب و األسلوب ،)م۱۹۷۷( السالم عبد ،املسدي

  .۱۷۴-۱۶۹صص ،۵ج ،۸م ،ةيالسعود ،جذور جملة ،الزاهد أبونواس ،)م۲۰۰۳( زيحممدعبدالعز  ،املوايف

  .دارالفکر ،اخلاجني مکتبة ،۲ط ،نواس أيب ةينفس ،تا) ال( حممد ،هييالنو 

  .بريوت مكتبة :لبنان ،۲ط ،األدبو  اللغة يف العربية املصطلحات جممع ،م)۱۹۸۴( كامل ،املهندس و جمدي ،وهبة

 يتطبيقـ بيـاتادة نشـري ،»يسـناي و ابونـواس زهديات يتطبيق يبررس« ،)ش۱۳۹۰( مسلم ،ومقصودي ،حممد ،حسيين مري
  .۵ه مشار  :کرمان ،)يپژوهش يعلم(
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۴٢ 

   مطالعات يمبنا بر ابونواس اتيزهد يشناس سبك

  يزبان و يساختار

  2يقاسم هيراض ،∗∗∗∗1يعبد مالك

  الميا دانشگاه يعرب اتيادب و زبان گروه ارياستاد .1
  الميا دانشگاه يعرب اتيادب و زبان ارشد يكارشناس آموخته دانش .2

  دهيچك

 حـوزة  در عـرب  يشـعر  مدرسه آورانِ نام از يكي ابونواس، به ملقب يهان بن حسن دربارة مقاله نيا

 دو از يكـ ي كـه  يسك است؛ يعرب ادب كهن راثيم ضد بر نهشورشگرا ابداعات و يادب يها نشيآفر

ـت  اتيـ روح ابونواس شعر در رود. يم بشمار يعباس عصر ينوگرا انيجر عمدة دار پرچم  و يهواپرس
 آورده يرو ينينشـ  گوشه و زهد به اتشيح انيسال نيواپس در اما است. ختهيآم هم به ييگرا يمل حس

 اوسـت.  يهنرجو و گرا قتيحق و فيلط روح نشانگر كه سروده زاهدانه يمعان و زهد در ياشعار و
 ،ينحو ،ييآوا :سطح پنج در ناسانهش سبك كرديرو اساس بر را او اتيزهد تا ميآن بر پژوهش نيا در

 ،يـي آوا حـوزة  در شاعر كه دهد يم نشان بحث جينتا .ميكن يبررس يا شهيندا و ،معناشناسانه ،يواژگان
 كـرده  اختـراع  ييهـا  لبقا گاه گه و ،بوده متناسب درونش زينگا حزن يمعان با كه دهيبرگز را ييها ربح
 يهـا  باسـلو  از يقـ يتلف كالمـش  زيـ ن ينحـو  سطح در .است ياندلس موشحات به كينزد اريبس كه

 يشـعر  الفـاظ  يواژگان سطح در .كند يم تيحكا او درون مستمر چالش از كه است ييانشا و يخبر
 ماننـد  گونـاگون  يفن يها صورت از معناشناسانه سطح در و ستا استوار و سهل شيمعان و فيلط او

 دارد شهياند ثبات و موضوع وحدتز ين يا شهياند سطح در .است جسته مدد هيكنا و استعاره و هيتشب
 او ديقصـا  در صـادقانه  ةبتو و ايدن تمذم ،نفس مالمت ،مرگ يادآوري چون: يا عمده موضوعات و
  .شود يم دهيد

  

 .يشناخت زبان ليتحل ؛يبكس ياه شاخصه ؛ابونواس ؛يزهد نيمضام :ها دواژهيكل
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