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فصلية ، آداهبا وجملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية 
ش/ .هـ 9315 ربيع، 38العدد الـ، حمكمةعلمية 
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 «وظائفهو ، أنواعه، صيغه»س نوا أيباحلوار يف شعر 
 (التحليل األسلويب والسردي)

 0شهرام دلشاد، 1مهدي مسبوق سيد

 سينا  غة العربية وآداهبا جبامعة بوعليأستاذ مشارک يف قسم الل. 1
 سينا  غة العربية وآداهبا جبامعة بوعليدکتوراه يف اللطالب . 2

 11/18/9311: قبولاتريخ     91/19/9311: استالماتريخ 

 صادللخ  
و أعمالوجود اآلخر يف ثبت یأو عن ذاتو األحادیة ادلطلقة هبا ینفي اعر العريب القدمي تقنية احلوار لدی الشیعد 

حيزا واسعا ومؤدی ذلک إلی عدم رواج القصة يف  يف شعرهـ  کأبرز عناصر السردـ   واراحتل احلفمن مث  الشعریة
من اللجوء إلی لو حادثة جرت يف حياتو وال مندوحة  الشاعر یقص من خالل شعره قصة أوفاألدب العريب القدمي 

 وسيلة ذائع الصيتال يالشاعر العباسواس ن لدی أيب ذه التقنيةى. احلوار کأحد األساليب ادلفيدة لبيان القص
لدیو  ولو متنوعةليب اعلی صيغ وأسو ألغراض سلتلفة  احلوار تخدمیس فهو. للجوء إلی األسلوب القصصي مناسبة

ره  شعالشخصيات يف  لربوز النزعة القصصية لدیو ولوفرة حلوارامن  نواسقد أکثر أبو . شتی وظائف أسلوبية
ىذه  إن. لدیوتکوین صيغ احلوار  يفيف شعره  هجتااالاء واألصدقاء واجلواري واحلبيبات وقد تسبب ىذا کالندم
 وصيغو  نواس أيب شعراحلوار يف  زلاورأىم بيان  إلید  هتليلي ابالعتماد علی ادلنهج الوصفي التح الدراسة
ختلص . التقنية ىذهن وراء استخدام األغراض اليت تکمتطمح إلی رصد ادلضامني و کما   ووأنواعو ووظائف، وأساليبو

ردیة غلب عليو الفتابلروح اجلماعية والدرامية خالفا للشعر القدمي الذی اتسم نواس  أيب شعرالدراسة إلی أن 
حيث ال یشعر القارئ ابدللل  وىذه ادليزة أخرجت شعره من التواتر والتکرار. وذلک بسبب تنوع احلواروالذاتية 

 .والراتبة حني یقرأ حوارات شعریة يف دیوانو
 

 .األسلوب القصصي ؛الشعر ؛احلوار ؛بونواسأ: الکلمات الرئيسة
 
 ةادلقدم. 1
تعقبنـا الشـعر العـريب  إذاعالقة وطيدة منذ أقدم العصور و ا ادلتأمل يف الشعر والقصة رند بينهمإن 

 جنــد الــروحوال. صــية فيـو ومنهــا احلــوارمنـذ العصــر اجلــاىلي شــهدا وفـرة اســتخدام األســاليب القص
مـرد ذلـک إلـی أنـو شـعر غنـائي يف الغالـب علـی عکـ  الندری و  اجلماعية يف الشعر القدمي إال يف
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دراميــة فمــن مث جنــد عناصــر القــص شــاحبة اللــون يف الشــعر القصــيدة ادلعاصــرة الــيت اکتســبت بنيــة 
نـا فـال نسـتطيع أن نغـض عيونعناصـر القـص يف الشـعر العـريب القـدمي وجود  مع أننا نرفض. القدمي
معلقـة ک ةالقدشنـ ةالعربيـ يف مسـتهل معمـم القصـائد. حتل حيزا واسعا فيوالذي اعنصر احلوار  عن
عر ینـادي اآلخــر ليحـاور معــو حـول ذنومــو الشـاف. واروعنصـر احلــ  جنــد حضـور اآلخــر القـي ئمـر ا

مشاىد من مغامراتو مع صواحبو وال ، ادلغامر الذی یعرض علينا يف معلقتو ىذاجند عند و . وآالمو
وقضــی  «بيضــة خــدر»ویــوم اقــتحم األىــوال واألحــراس إلــی . ادلشــهور «دارة جلجــل»ســيما یــوم 

شـاعر ، أجلنـا طرفنـا يف معلقـة عنـنة بـن شـداد إذاو . عندىا وقتا تبادال فيو صنو  اللهـو والصـبابة
 .و یقص عن ابنة عمو عبلة أخباره يف احلروب وما أباله فيهاأن أینافقد ر ، البطولة والشجاعة
فنجد . الشاعر العباسي الفحل ىو أبونواس مساحة کبریةيف شعرىم  احلوار شغل ذینمن الشعراء ال

ها علی منهج احلوار غاصده اخلمریة اليت ائيف قص يف شعر أيب نواس خاصة تکثيف ىذه التقنية
 .وأفاد من تقنياتو للتعبری عن مقاصده وتشکيل بنية قصائده والتدليل علی براعتو ادلبدعة يالقصص
يف النقد  موضوعا جدیدا النری أثرا لويف الشعر یکون  لبحث عن احلوار کأحد أرکان القصةا

کثری من   إليو يینتمو  عمل يف النقد احلدیثتسعنوان ی، کائيةسردیة القصيدة احل ا  إذ. العريب القدمي
 إلجنـــاز األســـاليبأىـــم  مـــنوار یعـــد احلـــو . شـــعراء احلداثـــةإلـــی  القـــي  ئمـــر امـــن  الشـــعراء العـــرب

 يف: إلــی ثالثــة زلــاور احلــوار يف شــعر أيب نــواس نقســمالنمــرة احلدیثــة ىــذه  ضــوءعلــی . احلکــا ت
يف و ، وار الــداخلي واخلــارجياحلاع احلــوار کــأنــو  نتنــاولالثــا   يفو ، احملــور األول نــدرس صــيغ احلــوار

 .ثبناء احلدبناء الشخصية و  تجلی يفنستعرض وظائف احلوار اليت تور الثالث احمل
 

 ياتهفرض البحث و أسئلة. 9-9
ما ىـي : شعر أيب نواس؟ الثا يف صيغ احلوار  تکيف کان: األول: أسئلة رئيسية ةثالثتطرح ىنا 
 .ووظائف احلوار لدی تالثالث کيف کانو وار يف شعر الشاعر؟ أنواع احل

، واألمر، بني األساليب ادلختلفة کالنداء جرتن صيغ احلوار لدی الشاعر أ افنضنا للسؤال األول
وقد . (...، قلت  ، قال) األصلية للحوار أي الصيغة القوليةوالنهي لکن األىم عند الشاعر ىو الصيغة 

أما يف معرض الرد علی . سرحيةإلی ادل تقرب شعرهالصيغة لوحات حواریة کثریة عرب ىذه  بنی الشاعر
لحوار یوجد يف قصائد الشاعر لکن األنسب لدیو ىو احلوار ل نينوعالن کال نقول إف الثا سؤال ال
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أن احلوار يف شعر  فنریال الثالث أما عن السؤ . ي يف شعر الشاعر دائما  لمهور اآلخر اخلارج اخلارجي
 .بناء احلدثو لبناء الشخصية  وظائف أسلوبية وسردیة تبناىا الشاعر یؤدي نواس أيب

 
 خلفية البحث. 6-9

يف شعر   اورودىو  ألذنيها البالغة، العريب القدمييف الشعر ظاىرة احلوار تناولت  ىناک دراسات کثریة
. للسـيد أدـد عمـارة «هنایة العصر األموي إلیالعربية  احلوار يف القصيدة»منها  کثری من الشعراء

ذا وهب، احلوار مع احليوانو  واحلوار الذايت الباحث مفهوم احلوار القصصي واحلوار األسطوريتناول فيو 
قد اکتفی ومن مث ، واحلوار مع احليوان عن الماىرة القصصية األسطورياحلوار التقسيم نراه قد أخرج 

 .األمويشعر اجلاىلي واإلسالمي و یة ادلنتقاة من الف احلوار يف دناذجو الشعر بوص الکاتب
دد بن صاحل بن أل القریأم من جامعة  «احلوار يف شعر اذلذليني»ادلعنونة بـ اجستریادلو رسالة 
وعالقتهم ابحلوار کملمح ابرز يف  شعراء اذلذلينيالدراسة مستفيضة عن شعر  وإهنا. دمحم السهيمي

 تشـکالتواحلـوار و : والثـا ، القاتـو السـردیةاحلـوار وع: ولاأل: باحث إلی فصلنيقسمها ال. شعرىم
 .اذج سلتاره کثریةدن أورد فيهاالفنية و 
 ةتناولـت فيهـا الباحثـ، ساىرة زلمود یون بقلم  «احلوار يف شعر أيب فراس احلمدا »مقالة  و

 أنـواع احلـوار عـن تدثحتو ، وأطرافراس احلمدا  من جهة صيغ احلوار و ف ظاىرة احلوار يف شعر أيب
احلوار يف »معنونة بـ مقالة ىناکو . الکون مع واراحلو  اخلارجيوار واحل داخليالوار احلإلی  تووقسم

 فيهـا تنـاولالـذی  يدمحم سـعيد حسـني مرعـبقلـم  «مرئ القـي  دنوذجـا  اشعر ، الشعر العريب القدمي
 .هاوظائف أطرافها و من جهة أنواعها و مرئ القي ا يف شعر ظاىرة احلوار

کوهنا رکزت علـی دراسـة تقنيـات احلـوار يف شـعر أيب نـواس الـذي   ة فتمّيزت يفأّما ىذه الدراس
ثت ببحـث مسـتقل مـن قبـل الدارسـني وحتـدتفنن يف توظيف ىذه التقنية ومل ینفرد احلـوار يف شـعره 

 .وظائفو يف شعره و، أنواعو و، عن صيغ احلوار
 

 احلوار. 6
واألخریة ىـي لغـة ادلناجـاة أو مـا ، لغة احلوار، ة السردلغ: إن اللغة احلکائية أو القصصية علی ثالثة أشکال

فال مندوحة لـو مـن االعتمـاد  إلی إجناز القص أو احلکایة من یرم   (.881: 8665، مراتض) یسمی ابدلونولوج
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إن اللغــة السـردیة ىــي اللغـة الرائجــة يف األدب القصصـي القــدمي . حـدی ىــذه الطـر  أو ايعهــا معـاإعلـی 
 األحيـــاز و وصـــف ادلنـــاظر و ظيفـــة ىـــذا الشـــکل اللغـــوي يف تقـــدمي الشخصـــيات وتتجســـد و ». واجلدیـــد

 (.883: صـدر نفسـوادل) «فهو شـکل مرکـزي وال شنکـن األسـتغناء منـو يف أي عمـل روائـي، األىواء والعواطف
 حــدیث الــنف  وىنــاک اللغــة ادلعنضــة الــيت تقــع وســطا بــني الســرد وادلناجــاة فهــو احلــوار يولغـة ادلناجــاة ىــ

الدراسات احلدیثة إلی صيغ وأدناط جدیـدة مـن احلـوار مثـل احلـدیث الفـردي تشری  (.الصفحة و نفسو صدرادل)
حــدیث تنــاجي بــو الشخصــية نفســها دون تــدخل اآلخــر ودون أن یکــون ىنــاک ســامع  وىــو»الصــامت 

 فـــی تعریـــفالدارســـون  یقـــول (.535: 5002، یـــون ) «ورنــری بصـــورة مناجـــاة متحـــررة مـــن القيـــود اخلارجيـــة
ث یتبــادل ویتعاقــب األشــخاص علــی نــو دنــا تواصــل حيــإنــو تبــادل الکــالم بــني اثنــني أو أکثــر أو إاحلــوار 

وظـــائف يف الـــنص األديب لکـــن احلـــوار يف  للحـــوار صـــيغ وأنـــواع و (.45: 8652، علـــوش) رســـال والتلقـــياإل
مــا مــن حيــث الوظيفــة أنــو ال یبتعــد کثــریا عنهبيــد ؛ الشــعر سنتلــف بطبيعتــو عــن احلــوار يف ادلســرحية والقصــة

احلـــوار يف الشــــعر سلتـــزال ومکثفـــا إال أنـــو زنمــــل يف طيّاتـــو کثـــریا مـــن الــــدالالت  وأیيت. الناجتـــة عـــن احلـــوار
مــن النقــاد مــن یــری أن وجــود احلــوار يف  (.55: 5006، ســهيمي) واجلماليــات الــيت ال تکــون يف قالــب آخــر

ادثــة معينـة ولـذلک جنـد مــن القصـائد مـا یعتمــد القصـيدة ال شنکـن أن یعطينـا عمــال قصصـيا إذا مل یقـنن ح
ومـــع ذلـــک فهــو ملمـــح قصصـــي یشـــری إلـــی وجـــود النزعـــة  (.381: 8653، عـــزز) اعتمــادا کليـــا علـــی احلـــوار

ومــال الشـــعراء إلــی اســتخدام احلـــوار الــذي یعتمـــد ، القصصــية لــدی الشـــاعر الــذي نمـــم مثــل ىــذا الشـــعر
 (.أ: 8656، البيايت) مشهورة التجرید الذي سنتلقو الشاعر ليؤکد يف نفسو صفة

 
 التحليل الدراسة و. 3

أن  أکثــر مــن احلــوادثم شــاعر بشــکل عــا أو الطــردو  والغــزل شــاعر ادلغــامرة واخلمــر، بونــواسأ یعــد
، يف شعره السرديوال شک أن حن  تشکيل البناء القصصي و . یکون شاعر األفکار والنفسيات

أن یلجأ الشاعر إلی طبيعی فمن ال، ومن أىم عناصره إلجناز ىذا البناءطریق الناجح الاحلوار ىو و 
یـة جــرت ودأو يف حادثـة  يف الطــردأو يف مغامراتـو و  انوتحـدث يف احلـیقـص مــا و أسـلوب احلـوار 

بـني مـن احلـوار لبيـان مـا جـری بينـو و اسـتمد  ودلا کـان بصـحبة الشـاعر أصـحاب بني من زنبوبينو و 
ز احلوار و بر نشهد  فمن مث ر مغامرتو مع حبيبتواحلوا سلوبصاحب احلانوت أو یروي أبو صحابو أ

 .خباصة ومخر ت يفبعامة و يب نواس أيف شعر 
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 رصيغ احلوا. 1-3
القولية والسؤال واللوم ومشتقات  ةصيغالللحوار صيغ و أشکال یستخدمها الشاعر يف شعره منها 

لتـــی ذلـــا عالقـــة وصـــيغة النـــداء ا (.533: 5002، یـــون ) «قائلـــة»و« الئمـــة»و« ســـائلة»األفعـــال  ــــ
والطلـب ادلباشـر مـن ادلقابـل واختـاذه بعـدا ، ابحلـوار وذلـک ألهنـا قائمـة علـی تنبيـو ادلخاطـبوطيـدة 
دخـال إصيغة االستفهام التـی دتتلـق قـدرة االيـة علـ   مثل يف سلاطبة القریب والبعيد أومکانيا یت
 .ن صيغ احلواروفعل األمر وکل األفعال الطلبية تعد م (.531: ادلصدر نفسو) ادلتلقي

ســـتفهام النـــداء واالو الصـــيغ القوليــة  بــني متنوعـــةىـــذه الصــيغ يف شــعره و  حلـــوارا صــيغاســتخدم شـــاعرا 
 .القولية ةهي الصيغفيف شعره الصيغة الغالبة أما  ىذه األشکال يف شعر أيب نواسیوجد ايع . األمرو 

ىذه النمـرة تنشـأ ، يف حوارهللشاعر أن یستخدم الصيغ القولية  البدّ أنو تبادر إلی الذىن ی قد
بــني  وجـار  منطوقــاالتــی تـذىب إلــی أن مـن ميـزات احلــوار أن یکـون مـن النمـرة التقليدیــة للحـوار 

 وإدنـا دة فحسـبيـحو الطریقـة الىـي  تلکن ليس( 33: 8655، عبدالسالم: أنمر) نراحاو تشخصني ی
يف شـعر أيب نـواس بوضـوح  علـی الصـيغ القوليـة عتمـداحلـوار ادل نـری بـروز. أحد أشکال احلـوار یى
 :«سکر حتی الصباح»والسيما فی قصائده اخلمریة کقصيدتو ادلوسومة بـ يف توظيفو یتفنن إنوو 

ــــار ـــــت   مخّــــــ ــــ ـــــ ــــــو أخنـ ــــ ـــــ ـــــ ــلي إليــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــاء   اسقنـــــــــي لو قفلت   رحـــــ ــــ ــــــ صهبــــ ـــــ  ــــرفاصــ
ــال ـــــ ــــــدي فإن: فقــــــ ـــــت   عنـــــــ ـــــ ـــــ ــــــها عشر   بنـ قنيــــــــ ــــــم   أذ  ـــــ ـــــ ــــ ــــها ذاک ألعلـــــ ـــــ ـــــ ــــ  منــــ

ــــــت   ـــــ ــــت  : فقلـــــ ــــــار     صدقـــــ ــــــة   ىذا ، مخـــــ ــــ ــ إاخــــــ ـــنقاطـــ ـــــ ــل   و، ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  داج   الليـــ
ــــت إذا ـــــ ـــــ ـــــــتو قّد   م زجــــــــــ ـــــ ــــ ـــــراج   تـ ـــ ــــ ـــــت    کالســـ ـــــ ــــــو فقلـــــ ــــ ـــــ ـــن مقالة   ل ـــــ ــــ ــــي مـــ  ی ناجـــــ

ـــــــرز   ــ فأبـــــــــ ــــ ـــــ ــــوة  قهـ ـــــجاج   ذات   ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــراب    ارتــــ ـــــ ـــــ ــول   قد شــــ ــــ ـــــــو ی طـــــ ــــي إليـ  حاجـــــ
 (834: 8653، أبونواس) 

لقــوة ادلکونــة للحــوار لــدی فهــي ا، ةيــالقصــيدة علــی أســاس الصــيغ القولاحلــوار يف ىــذه رنــري 
لتکشـــف الشخصـــيات عـــن  «قـــال»ل ی أســـاس مشـــتقات فعـــقـــام النمـــوذج احلـــواري علـــ. الشــاعر

الشـاعر فصـاحب احلـانوت أعلـم مـن الشـاعر ابخلمـرة وخصائصـها . نمرىا حـول ادلوضـوعوجهات 
يسـأل صـاحب احلـانوت عـن سـن اخلمـرة وعــدم فمعـار  جدیـدة عـن اخلمــرة  صـل علـییریـد أن زن

رمبا یرید الشاعر أن . وإال فال جد فيها ىذه اخلصائص فيشرهباو وإن ... و امتزاجها ابدلاء وضوئها
الالفــت أن مــن . مخــرة جــودیشــرب أ وبعــدما یســأل عــن ميزاهتــا و یثبــت لنــا أنــیزیــد مــن اســتغرابنا 

الشرب فيها و مسرح اخلّمارة  ربزم ىذه الصيغ لييف قصائده اخلمریة إلی استخداشنيل دائما  الشاعر
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علی زع إلی احلوار معتمدا ین فإدنا السردو يف اخلمارة بصيغة قصت یرویما قلو . علی شکلو الماىري
ة عـن األدب اخلمـري القـدمي ألننـا جنـد احلـوار ذو خىذه الطریقة عنـده مـأ قد تکونو  الصيغة القولية
 ومااستخدقد أکثر من نواس  ابألکن  األخطلاء اخلمر قبل أيب نواس کاألعشی و القويل عند شعر 

 .لدیو حتی أصبح أسلواب متميزا
ســائر  يفإدنــا تطـر  إليهـا الشـاعر اخلمریـة و  هدائقصـ ال یقتصــر علـی الصـيغةىـذه اسـتخدام  نإ

 :حواره مع حبيبتويف  أغراضو الشعریة کما نری ذلک
ــواب   أین ـــــ ــــن. اجلــــ ـــي؟ رد   أیــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــت ر سائلــ ـــــ ــــ ـــــــمر: قالـ ـــ ـــــ ــل  قابـــــــــ يف ردّىا تنــــ ـــــ  ـ

ـــددت   ــّدقي: قلــــــت   مث، کّفي فمـــــــــ  جنــــــــــــادل   و، حجــــــــــارة  ، نعم: قالــــــت تصـــــــ
 (201: ادلصدر نفسو)

أتثـریا  کثرفهذا أ، ةباحلبي يف حواره مع( قالت، قال) م ىذه الصيغةقد استخد الشاعرأن  نری
جاء زمن احلوار يف النمـوذج السـابق . بني الشاعر وحبيبتو ن ما مرّ وأخصر طریقة لبيا لدی ادلتلقي
عية أو الواق نزعتولکن لو غری أسلوب الکالم من احلوار إلی السرد الشاعر أن یابمکان زمنا ماضيا و 

 قولال مشتقاتمن توظيف  اشاعر  کثرقد ی. الزمن ادلاضي اعتمد علیلنزوعو إلی ىذا األسلوب 
ألهنا تقتضي أن جتـری  ذلکإال فی الندری و  القوليةالداخلي إلی الصيغة  هر يف حوا یلجأ ال ولکن
 .شخصنيالبني 

ها الشـاعر يف اسـتخدم الـيت صـيغة الشـکوی فهـيأما صيغ أخری لمهور احلـوار لـدی الشـاعر 
 :«قدر الرقاشي»ادلوسومة بـ التالية قطوعةادل يفبعض أشعاره کما جند 

ـــــروب   الرقاشــــــي قدر   ـــــل   هبا مضـ ـــــ ـــــ ــــــران   خال شئ   کّل   فــــــــي ادلثــ ــــ ـــــ  تبتذل   النيـــــ
ــوم   : التقــــتا إذا، جــــارات   قدر إلی تشکو ــــي ما سنــــة   يل اليـ  بلل   مسّنـ

 (258: نفسو ادلصدر)
بـــث جــارات و  بــني قــدر الرقاشـــي وقــدر ادلقطوعـــة حــوارا خيــاال قصـــریاىــذه يف  أجــری الشــاعر

 .فيو اهشکو 
 ن النـداءوذلـق ألة ابحلـوار وطيـدذلـا عالقـة  الـيت صـيغة النـداء يفـی شـعره ىـخری األ صيغةالو 

قائم عل  تنبيو ادلخاطب وطلب مباشر من ادلقابل واختاذه بعدا مكانيا یتمثـل يف سلاطبـة القریـب »
ر الـداخلي عنـد الشـاعر أو تعدد استخدام ىذه الصيغة يف احلواوی. (533: 5002، یون ) «والبعيد
 :واستخدامو يف زىد تمن الشاعر  وأکثرمع ربو  هيف حوار 
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ـــــ      ــايف نفـــــ ـــــ ـــــ ي للا   خـــــ ــــد  ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــي واتئـــ ــــ ــــــق   واسعـ ــــــــ ـ ـــــهد   سعي   لنفســ تـ  رل 
 (800: 8653، سانو بو أ)

 يعـرب عـن معااتـو النفسـيةل نفسـو فيـو الشـاعرنـاجي ی ج للحـوار الـداخلي الـذیلبيت دنـوذ ىذا ا
 يف جتــريىــذه الصــيغة . أغراضــو الشــعریة معمــم ىــذه الصـيغة يف یوظــفإنــو و  اضــيووتندمـو علــی م

یعرضـها يف احلـوار  قـد الشـاعر لکـنأنسب إلی احلـوار الـداخلي  وارات الداخلية واخلارجية وإهنااحل
 .يف اخلطاب شخصا باشرا یرید أن یوذلک عندماخلارجي 

 رفض شنکن ال. ن مکانة اآلخر يف شعرهمیتولد ىذا التنوع و الشاعر  عندصيغ احلوار قد تتنوع 
 هطریقـة لمهـور  نکأحسـ  احلـوارصـيغ يف  لـیجتو صـدی واسـعا فـی شـعره  وجـدالـذي حضـور اآلخـر 

 : صيغة األمرخر العاذل عربلنموذج التايل الذي یتجلی فيو اآلوذلک حنو ا وجتسيده
ــــها دع ــــ ـــــ ـــــ ــاکيــــ ــــ ــارا لبـــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــف الدیــ ـــــ ـــــر   وأنـ ــــ ـــــ ـــــارا ابخلمـــــــ ـــــ ــــ  اخل مـــــــ

ـــــــر ب نها ـــــ ـــــ ــــ ـــت   مــــــ ن وأشـــــ ــــ ـــــ ـــ کم يــــــــ ـــــ ــل   ــــدع  تـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــارا الليـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  هن 
 (512: نفسو ادلصدر)

 

 

 أنواع احلوار. 1-3
یــدور بــني الشخصــية الــذی ( ادلنفــرد، ادلونولــوج) احلــوار الــداخلي: شنکــن تقســيم احلــوار إلــی نــوعني رئيســني

، الـــــد لوج) والثــــا  احلـــــوار اخلـــــارجي. الناطقـــــة وســـــواىااألشــــياء غـــــری لـــــوذنيني و نفســــها أو األصـــــحاب او 
کالمــو مباشــرة ،  وینقســم إلــی حــوار مباشــر یــدور بــني شخصــيات القصــة مباشــرة إذ یوجــو ادلــتکلم( ادلــزدوج

األولــی ؛ ولـو صــيغتان،  مباشــروحـوار غــری (.34: 8656، یقطــني) إلـی متلــق  مباشـر ویتبــادالن الکــالم بينهمـا
، نتقائيــةمن ویکـون ادلنقـول علـی درجـة مـن االر وفيـو تضـغا األحـداث وسنتصــر الـز النقـل غـری ادلباشـ یتسـم

إذ یــتم اســتدعاء حـوار جــری يف ادلاضــي زلافمـا علــی حرفيتــو وصــيغتو ، تعتمــد علــی النقـل ادلباشــر واألخـری
مي القـــدأکثـــر شـــيوعا يف الشـــعر العـــريب ، النـــوع األول أي احلـــوار الـــداخلي (.65: 8655، عبدالســـالم) الزمنيـــة

الــــذي یعــــد ذاتيــــا وإن جنــــد حــــوارا خارجيــــا فإنــــو يف الغالــــب أیخــــذ صــــورة ادلناجــــاة أي مــــن دون الــــرد مــــن 
 (.35: 5004، مرعي) مع احلوار الداخلي یوابلتايل یتماى، ادلخاطب
الــداخلي : نيىــو علــی نــوعني أصــليو ، أنــواع احلــوار يف شـعر أيب نــواس لــیالضــوء ع ســلاىنـا ن

يف شعر أيب نـواس علـی عکـ  الشـعر العـريب القـدمي  ىو األکثر شيوعااحلوار اخلارجي . اخلارجيو 
لـــو نجـــد في أکثـــر مالئمـــة للشــعر وإن احلـــوار اخلــارج. و احلـــوار ادلنفــرد یعتمـــد علــی الذاتيـــة يالــذ
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 دائما الشخصياتإذ ینک البنية ادلسرحية  بنية شعره تضاىي الذي شاعرايف شعر  حضورا واسعا
 .الشخصيات ابحملاورات الطویلةفيو یعرض مسرحا  ارةاخلمّ دکان  یتحاورون ورنعل

 وارالسری التارسني ألشعار أيب نواس رأینا أنو قد أکثر من احل درسناإذا فأما احلوار الداخلي 
فی ىذه  فالشاعر. مال إلی حياة الزىدوبعد أن اعتزل فی حياتو و   أخر ت حياتويف يالداخل

زناور  يف شبيبتو تندم علی ما ارتکب من الذنوبيخوخة و ادلرحلة من حياتو وبعد أن أدرکتو الش
 :وارتکبنفسو عما  بو يسليلحوار األا لجأ إلی یو نفسو  يیناجربو و 

ــــي   یـــا ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــر نـ واســــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــل ْت ــو قَّــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــبَـّـرو تـ ـص   و تـ ـجـ ـمَّ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ْــــ
ــــد ىر   ســـــاء ك   ـــــ ـــــ ـــــ ــــيء   الـ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــا ب ش ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــرَّك   و ب ـمــــ ـــــ ــــ ــــثـ ـر سـ ـــ ـــــ  ْأ  ـــــ

ـــــــری     ـــب     بــــــــ ــــ ـــــ ـــ الذ نـــ ــو  ع فـــــ ـــــ ـــــ ــــــن اللـ و   ــ ـــــ ـ ـــــق   م  ـــــ ـــــ ـــــبـ ر ذ نـب ـ ــــ  ْأ  ــــ
 (348: نفسو ادلصدر)  

. وقـت مضـی يأه أکثـر مـن ؤ ذنوبـو فيزیـد رجـا یری عفو اهلل أکرب مـنو ذاتو الشاعر  ىنا زناور
یعـي  نضـوا مریضـا  صـبحالشـاعر إذ قـد أ انتهی بـو أمـري للوضع الذنتيجة  وىذا النوع من احلوار

 .و سوی احلوار مع ذاتو ومناجاة نفسوفف من حّدة آالمسن والمع آالمو 
إلـی التوبــة  یدفعـورنابيـا إفيــو خوفـا  وىنـا نـری درک احلقيقـةىـذا الرجـاء اخلائــب یـ الشـاعر بعـدو 
جلـة و معابـو یعـا  ذنالـذی یشـمل ايـع اخللـق و  عفـو اهللفی ية فالفلس ولاأقو  تخلی عنفي. ةيقيقاحل

 :ادلوت وطفقبل أن سنیرید من ذاتو أن یتوب و  دینية
ـــا ـــــ ـــي ن ف    یـــــ ـــــ ـــــ ـــــل   ت وبــ ـــــ ـــــ ـــــيعي ال أن   ق بـــــ ــــ ــــــي أن   ت ست طـــــــــ  تـ ت وبـــ

ري ــــــف  ـــــ ـــــ ـــــ ست غـ ـــ و ا  ـــــ ــــ ـــــ ــوب ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــّفار   الر حــــــــــم ن   ــــقل ذ نــ ـــــ ـــــ  الذ نـــوب   غـ 
 (111: نفسو ادلصدر)

ربـة التـی جعلتـو یشـعر ابلوحـدة والغ، وختوخشـي استشعر هبـا الشـاعر فـی أ ماليت  فحالة الفقد
 نالتناءی . تنتمرهاليت  ةخر واحلياة اآل ال یفکر إال يف نفسوفعن ردة اهلل أبعدتو عن أبناء جنسو و 

حـــوار األا یـــرتبا  إذا  . وربـــو نفســـو رالشــاعهبـــا ینـــادي ىــذه احلالـــة عـــرب صـــيغ النــداء ادلتکـــررة الـــيت 
یعتمـــد علـــی احلـــوار و  عنـــده ر األااحـــو یتعـــدد يف ىـــذه احلـــاالت ، احلزن واحلـــبعنویـــة کـــمحـــاالت 
 :وسناطب جوارحو بقولو يالداخل

لـــــ ـــف   ذا منک جد   وزن ک   قلـب      تصـــــــــف   کما جــا    بو کلــفت   وم ن الک 
ـــان ــهدا   ی هواک   أن احلّق   يف وکـــــ ــــ تـــــــــ ــــلف   الغابــــــــــر   منّا خری   کـــــــذاک رل   الســــ
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ــــيح   قل ــــ ــــي للهی مبـــــــا احلدیــــث   تروي أما: للملـــــ ــــ  ختتـــلف   ابألىواء   األرض   فـــ
ــــــوب   إنّ  ــــ ـــــ ــــاد   القل ــــ ـــــ ـــدة ألجنــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــي هلل   رلنّــــــ ـــف   ابألىواء   األرض   فـــــــ ـــــ ــــ تلــــ  خت 

 (422: نفسو ادلصدر)
ار األطـــرا  يختلــف ىـــذا احلــوار عـــن حــو ف، اور نفســوأن الشــاعر يف حـــواره الــداخلي زنـــ نــری

 ویکشــف يف إجــراء احملــاورة ادلتحــدث وحيــدا ىــوفــی ىــذا النــوع مــن احلــوار ر ن الشــاعاألخــری أل
فيصــور األشــياء احلســية غـری اخلاضــعة للتصــویر احلـي مثــل القلــق واليــأس  عـن صــراع داخلــي یعيشـو

 .أبعادىالرسم شخصية الشاعر و احلوار الداخلي جاء  ا  إذ (.114: 1989، البيايت) وما إلی ذلک
مـن  وذلـذا النـوعب واألعـداء األصحاإلی فئات تشمل األىل واألقارب و  ادلزدوج احلوارینقسم 

ویر العواطف اإلنسانية علی تص یقومتناولو الشاعر و یلوب احلوار الذي يف جناح أس ابرز دوراحلوار 
ة يخدم فنيل»والشاعر یفيد من ىذه األطرا  النف   ادلشاعر اجلياشة النابعة من أعما الصادقة و 

ىذه تضم من تبادل کالمي بني الشاعر و القصصية ألهنا تکشف ما حية الدارمية و القصيدة من النا
 (.84: 2117، مرعي) «األطرا 

، يف شــعر أيب نــواس خاصــة يف مخر تــو أبــرز حضــورااحلــوار اخلــارجي  بنــاء علــی مــا تقــدم یعــد
 عره فتتعـــدد عنـــده أطـــرا  احلـــوار الـــيتشـــو إلـــی حضـــور اآلخـــر ادلکثـــف يف حياتـــو ومـــؤدی ذلـــک 

للحــوار  أکثــر دتثــيال الــذي یعــد( قلــت  ، قــال) مــن أســاليبو ىــو األســلوب القــويل. الشــاعراورىــا زن
نتعقـب سـریه جنـد الشـاعر احلـوار يف شـعر أيب نـواس و  وإن نقـف عنـدـ  هذکـر  مـر بنـاکما ـ   اخلارجي

يــل الغــزل وشنيف اللهــو واخلمــر و  قضــاىامــن حياتــو الــيت  یلــرحلــة األو ادلیشــتغل ابحلــوار اخلــارجي يف 
و زنـاور حبيباتـو علــی أ، یـزال زنـاور صــدیقو علـی طریـق الصــداقة مــاإلــی ىـذ احلـوار و الشـاعر فيهـا 

 أو يالســاقکمــا زنــاور صــاحب احلــانوت أو   راخلمـدکــان و يف أو زنــاور ندمانــ زلغــالطریـق احلــب و 
ىـــو يف زنـــاور ادللـــک و ه جنـــد أو. ةادلغـــامر الشـــاعر مـــن شـــرب اخلمـــر و  اناذلـــة شننعـــعو  عـــاذالزنـــاور 
يف  نضـــب اخلـــارجي احلـــوارمعــني لکـــن . ىـــذه األطـــرا  تشـــکل حيــاة الشـــاعر أبکملهـــا. الســجن
 نــوع وظهـر فـی شـعرهـ  کمـا رأینـاــ   تعـدد عنـده احلـوار الـذايتو ، هزىـدحيـاة الشـاعر ومرحلـة  أواخـر

مســـتمدا منـــو العفـــو عـــن ربـــو  فيـــو الشـــاعر ینـــاديالـــذی  اهللوار مـــع احلـــىـــو مـــن احلـــوار اخلـــارجي و 
 :يف النموذج التايلنری  کما،  ذنوبو

ــــمت إن   ر ّب     ـــي ْع مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة   ذ نوبـ ــ ــ ـــت   ف لقد   ث نَّ  علمــ ــم م   عفــــوك   أب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أعـ
 (587: 1986، بونواسأ)
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ة أو أو صاحب اخلمار ، إما اخلمرة نفسها، حول اخلمرةعنده دور ی ادلزدوج أىم أطرا  احلوار
ىـذا التعـدد یرجـع إلــی ال طاقـة لنـا علــی إحصـائو و  حيـثفيتعـدد ىـذا النـوع مــن احلـوار . اصـاحبته

 عـناحلـانوت  ةصاحبوار مع من احلالشاعر فيو یکثر و  ة يف قصائده اخلمریةيتشکيل البنية القصص
 :نموذج التايلاليف  کما نری. قدمهاوميزاهتا وشکلها و ، اخلمرة

ـــل: فقلنا، الصبــاح   عنـد   فانتمر وا ــونتبغ الذي فعندي: قالــت ـــــ  إیيت هبا بــــــ
ـــــب من الّدن يف ذلا کم ذلا قـلنا  طالــوت   عهد من أختذت قد: قالت حـجـــ

 (888: نفسو ادلصدر) 
ىــو  يىدفــو األول مــن ىــذا احلــوار اخلــارجو  احلــانوت ةصــاحب عــن حــواره مــعالشــاعر یتحــدث 

حيویة السرد و  وعة تساىم يفناحلوار شخصيات مت ىذا تولد عربتمل و من السرد ادلخراج القص إ
 .ملل ادلتلقي حني قرائتو دفع

 :نموذج التايلکال الراثءصيغة احلوار يف  توظيفلجأ الشاعر إلی قد ی
ــا ـــــراب   يف، وجـــــو   ربَّ  أیــــ ـّـــ ــــــيـق   الت ـــــ ـــــ ــــ ـــــن   و ربَّ  ع تــــ ــــــراب   يف، ح ســـــ ــــــق  ، التــــ ـــــ  رفيــــ
ـــدة  ، الناب   يف، حـــزم   ربَّ  و ر ـــــ ــــ ـــــ ــــــراب يف، رأي ر بَّ  و  وجنــــــ ـــــ ــــق  ، التـ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  وثـــيـ

 (132: نفسو ادلصدر)
ىذه و  يف شعرهمساحة کبریة ت شغل التی احلبيبة يف شعر أيب نواس ىو اخلارجي الطر  اآلخر

علــی االنقيــاد  حتریضــها لشــاعر دائمــاازنــاول  شــاذةا مــع الشــاعر شخصــية يف حوارىــتبــدو حلبيبــة ا
 :وبواخلضوع حل

ــواب ؟ أین ـــــ ـــن اجلــــ ـــــ ـــــي؟ رد   أی ـــــ ـــــ ـــــ ـــــت ر سائلـــ ـــــ ــــ ــــــمر: قالـ ـــ ـــــ ــــــل  قابــ يف ردّىا تنـــــ ــــ  ـــــ
ـــــّدقي: قلــت   مث، کّفي فمــــــــــددت   ـــــ  جنــــــــــــــــادل   و، حجــــــــــارة  ، نعم: قالــت تصــــــــ

أن  حاولو طرفا للحوار  جعلهما الذی يف شعر أيب نواس العاذلةیمهر اآلخر العاذل و  الغزليف 
 :لوعة حبو یقنعهما علی

ـــوم   إنّ ، أعــــاذل   ـــــ ـــع  منـــــک   اللـــ ــــ ــــي و جيــــــ ــــي إمــرأة   ولــــ ــــ ـــــع   هبا أعصـــــ ـــــ ــــ  وأطي
ـــح و   ـــــ ـــــاس   إن، أسامـ ـــــ ـــة   ادلکـ ـــراعـــــ ــــت   ضــ ــــاع   ما منو واعـــــ ـــــ ـــع   أضــــ ـــــ  م ضيـ

 (411: نفسو ادلصدر)
الســرد ادلوضــوعية و  مــن یقــنبعــن الذاتيــة و  یبتعــدو ، شخصــيات أخــری یصــور شــاعرا ىنــاإذا  

انکسـار  عـن مخضفتالتعدد ادلفرط ذلذا احلوار أما . منهاألحداث اليت یعا  ابدا یزو القصصي و 
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خلق احلوار  عن خضکما دت ةالروح اجلماعيو الدرامية و سوقو حنيب نواس و أحاجز الغنائية يف شعر 
 .اور بعضها البعضزنجنده ینک الشخصيات  يف شعره حني ادلسرحي
 

 وظائف احلوار. 3-3
بنـاء شخصــية ؛ علــی ثالثـة أنــواعوىـو ، األول بنـاء الشخصــية: تنقسـم وظـائف احلــوار إلـی قســمني

، یعــد الکشــف عــن األحاســي  الداخليــة للشخصــية ورفــع احلجــب عــن عواطفهــا»ادلــتکلم الــذی 
مـــن أبــرز وظــائف احلــوار وذلــک مـــا ، اه الشخصــيات األخــریجتــاه مــا دتــر بــو مـــن حــوادث أو جتــ

 ، جنـــــــم) «تصـــــــنعرط أن یکـــــــون عفـــــــو  ومـــــــن دون تکلـــــــف و بشـــــــ، ابلبـــــــوح أو االعـــــــنا  ییســـــــم
. ىـــو بنــاء احلـــدث مـــن وظــائف احلــوار الثــا . بنــاء شخصــية ادلخاطـــب والغائــبو  (.112: 1955

حســي أو مل یقــنن وذلــک ألنــو  یعـد احلــوار مــن العناصــر البــارزة يف أي عمــل درامــي اقــنن حــدث
إذ إنـو یعـرب عـن احلرکـة احلسـية مثلمـا یعـرب ، یسهم يف إبراز الصراع الداخلي ویبعـث احلرکـة النفسـية

، وال شنکننــــا أن نتصــــور عمـــــال قصصــــيا سنلــــو منهمـــــا (.614: 1977، ىـــــالل) عــــن احلرکــــة الذىنيــــة
، زلمـــود) الدارســـني عــن أذنيتهمـــاویرتبطــان مـــع العناصــر األخـــری ارتباطـــا وثيقــا ومل یغفـــل کثــری مـــن 

1975 :383.) 
. يف الشعر ها احلوارتعر  إلی وظائفو اليت یؤدیالىو االيتو و  لدراسة احلوار ياألساس اذلد 

ألن عمليـة ، لکن األمـر سنتلـف يف الشـعر، لتواصليةاوظيفة السردیة و ال ىو من أىم وظائف احلوار
احلوار للروایة وإدنا یعکف عليو ليعرب یعکف علی ال  وىوالثانوي  السرد لدی الشاعر ىي الغرض

ة ىـــو األشـــيع ألهنـــا احلـــوار اخلـــارجي يف القصـــة النثریـــ»جنـــد أن فمـــن مث . وأحساســـيو وعـــن عواطفـــ
ألن الشعر ذايت ، أما يف الشعر فنجد أن احلوار الداخلي ىو األشيع، عن الواقع تتحدث موضوعيا

نجد فأما من حيث الوظائف ، ابعتبار غنائيتو الغالبة مقصور علی األفکار الداخلية للشاعر العريب
یتجـو  وحتـی أنـ، أما يف الشعر فهو ىـد  مهـم، أن بناء الشخصية يف احلوار النثري ىد  اثنوي

، کما أن احلوار أکثر مالئمة للشعر،  ددة دتيز الشخصية أو صفة من صفاهتالبناء عاطفة زل أحياا
يف  اثنـو  وبناء احلدث یعد غرضـا. (42: 5004، مرعي) «فذلک ألنو یعتمد علی اإلرناز والتکثي

مث يفيـة بنـاء الشخصــية أن نتوقـف لــدی ک ينبغـی أيب نــواسعنـد دراســة احلـوار يف شـعر  ا  إذ. الشـعر
 .يف احلوار الشعري کغرض اثنوينتحدث عن بناء احلدث  
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ن القصــة أنعـر  و  ورود القصـة الشــعریة عنـد أيب نـواس، حنـن نتعقـب مـن خــالل ىـذه الدراسـة
الداراســــات ونــــری أن . إمــــا الســــرد وإمــــا احلــــوار: یقنييف الشــــعر إال مــــن طــــر  یتســــتوف الشــــعریة ال

لسرد أکثر من احلوار لکن الطریقة ادلثلی لدراسة القصة الشعریة لدی أيب تعنی ابالشعریة  يةالقصص
السـرد  و فنجـدلبيان قصت احلوار اعتمد علیعر ألن الشا فی شعره احلواردراسة تقنيات  يى نواس
ومـن أذنهـا بنـاء الشخصــية  وظيفـة الســرداحلـوار ىنـا یلعـب  ا  إذ. نسـبة إلـی احلــوارلاب يف شـعره الفتـا

 :نينکتفی بتحليل ىاتني الوظيفتىنا و . احلدثو 
 بناء الشخصية. 1-3-3
عاطفيـــة التلفــة کسل اأبعــاد ة تکتســبييبــش شخصــمکثفــة لحــوارات شــعریة یکثــر مــن نــواس أاب  إن
ىو العمود الفقري لتعریـف الشخصـية وحتدیـدىا  مـا یسـتعمل يف تقـدم »احلوار و . یةودالو ربية احلو 

صــية يف حــوارات الشخبنــاء و  (.88: 5006، احلمــدا ) «سـاویةأالعقـدة وأتزم احلادثــة حــح تصــبح م
 .الغائبشخصية ادلتکلم وادلخاطب و  بناء: أنواعالشاعر علی ثالثة 

يف بــروزا کثــر الشخصــيات أ ألهنــا مــن. حواراتــو معمــميف الشــاعر نفســو  يادلــتکلم ىــ شخصـية
رحلـة ادل يف القـدمي أن الشـاعرنعـر  و . دميشـعر القـاليت یهـتم هبـا ال ذاتية أو الغنائيةالاحلوار لصبغة 

والشـعر . األشـخاص سـائرعواطـف یتحـدث عـن سـو قبـل أن حاسياألولی یتحدث عن عواطفو وأ
تحـــدث عــن مصـــری اإلنســان کمـــا جنــد عنـــد اخليـــام و یو لقــدمي يف الغالـــب یفتقــد الـــروح اجلماعيــة ا

وارات ادلندرجة احلالرئيسة يف الشخصية ـ  يب نواسأشخصية  خذأن إن. ادلولوي يف األدب الفارسي
مـن خـالل حـواره مـع الشخصـيات بکـل أبعادىـا  ن نسـتدل علـ  شخصـيتومکاننـا أابفـ  يف دیوانـو
وحالتـــو الفكریـــة ومســـتواه  و الســـلو يةمساتـــ والـــذی یفصـــح مـــن خاللــو عـــن، مـــع نفســـو أو األخــر 
 :الوجدا النفسي و 

ــوم   فإن لومي عنــــــــــک ْدع ـــ ـــــــراء   اللَّــــ ــــي إغـــــ ـــــ ــــي وداو نـ ــــ ـــــ ــــت ابلّت ـــــداء   ىي   کانــــ ـــــ ـــــ  الــ
ـــــفراء   ــ األحزان   تنزل   ال صــــــ ـــــ  ســـــــــــ ـــــــــــرّاء   مســــَــّـــــــتو   حجـــــــــــر   مسَّــــــــــــــها لو هاساحتــــــــ ــــ

ن ـــــــر   ذات کــــّف   م  ـــي ح  ـــــــر   ز يّ   فـــــــ بّـــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــهـــا ذکــــ  ـــــاء  زنّـــــــــــــــ و لـ ـــــــــــــــــوطـي   زل 
 (4: 8653، أبونواس)

 اهمن ینهم العواذل وکل أماویبدو اثئرا ة أخری يشخص يعرب احلوار اخلارج الشاعر زناورىنا 
 :ورناىر بشرب اخلمر بقولو والعذلم ویرفض اللو ، اخلمر عن

ش وال اخلمــر   ىي: يل وقل، مخرا   فأسقش أال ــهر   أمکن   إذا سرّا   تسق  ــــ ـــــ  اجلـــ ــــ
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ـــر ة   إال العي    فما ـــــ ـــ کرة   بعد س کـــــــــ ــــــر   عند ه   ىذا طــــــال   فإن  سـ  الدَّىر   ق صـ ـــ
 (515: نفسو ادلصدر)

الرافضة لشربو خفيا وىو و  بشرب اخلمرادلتجاىرة  شخصية أيب نواس نين البيتیىذ نستشف يف
اآلخـرین ستشفا  انبثق مـن حـوار الشـاعر مـع وىذا اال. یشرب اخلمر إذا ملال رنعل قيمة للعي  

 ورلتمعـو ادلـناءي ادلتجـاىرة ریسم صورة دقيقـة عـن شخصـيتولصيغة احلوار اخلارجي ب الشاعرفمثلو 
 .وأّدی احلوار ىذه الوظيفة علی أفضل وجو

 :جاریتومع  همن خالل حوار  فی النموذج التايل ةتجاىر ادلذا البعد من شخصية الشاعر بدو ىی
ـــــلة  طفـــ ـــــ ـــــــزالــ ـــــ ـــــ ــــ ـــال   ذات   کالغـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــة    دل ـــاب   يف فتنــــــــ ـــــ ــــ ــــار   النقــ ـــــ ـــــ  واإلسفـــ

ـــنَّی ــــ ـــــ ـــي   ما و، أدتـــــ ـــــ ـــــ ــــها بکفّـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــار  األ سوء   غری   و مطل   غری   منـــ ـــــ  شعــــــــ
ـــت مث ـــــال  الشعـــر يف ابمسي   جهـــرت  : قالـــــ ـــــ ـــت   فهـــــ ـــــ ـــار   يف کنيـــــ ـــــ ــــ ـــــ  األشعـــــ

ــــّب   کان إذا اذلو ی إنّ : قلــــت   ـــــ ـــــ ـــتو   وىي ابلصـ ــــ ـــــن قلبــــــ ـــــ ـــــ ـــــ عــــــ ـــــرار  األســـــ  ـــــ
 (550: نفسو ادلصدر) 

وإدنا یکشف عن حبيبتو شعراء ال حدیث سنا  من سم احلبيبة والية ابکنتالىنا الشاعر رفض ی
 اءمســر اذکــیتورعــون عــن  عــن حبــو ذلــا ویصــرح ابمسهــا فــی شــعره خبــال  الشــعراء العــذریني الــذین

عــن  ویتحـدث اذلـعـن حبــو  األمــر سنتلـف عنـد أيب نــواس فهـو یکشـف هم يف أشـعارىم لکـنحبـائب
 .شاکيات دائما یتمثلن ىنجواریو و 

بنــاء شخصــية إلــی  دتيــل يف الشــعر لکــن قصــائد أيب نــواس تکــون أکثــر بــروزا شخصــية ادلــتکم مــع أنو 
ة بنيـم وحواراتـفمـن مث قـد تعـددت . ىمأصـدقاء زنـاور ال أصـحاب و لـو مـا یـز  إذ، ادلخاطب أکثر من ادلتکلم

 فيهـــا رســـمی التــی يف القصــيدة التاليـــة ریکمــا نـــر مـــن شخصــية ادلـــتکلم  أکثــخاطـــب ادلعلــی بنـــاء شخصــية 
 :يمعتمدا علی احلوار اخلارجالشاعر مالمح شخصية اخلمار اليهودي 

ــــان ـــــــت   قد صـــد    وفتيـــــ ـــــــی مطيـّه م صــــرفــــ ــــ ـــت   إلـ ـــــ ـــــ ــار   بي ـــــ ـــــ  ظ هرا   بو نزلنا مخّـــــ
ــــ  أن: الزّار   حکـــــــــی افلمّ  ــــرا   بو ظننا  مسـلما   ليـــ ـــــ ـــنَّ ، خيــــــــ ـــــ ـــــ ـــــرّا   بنا فمـــــ ــــ  شـــ

ــــن علی: فقلنـــــا ــــرمي بن ادلسيـــح دیــــــ ـــــ ـــرض  مــــ ـــا قال و م زورّا   فأعـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــرا   لن  ى جــ
ــودي ـکنول ــ ـــــ ـــک، یهــ ـــــرا   زنبـــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــمر    ظاىــــ  اخلتـــرا لک منو ادلکنون فـــي یضـــــ

ــا ـــو فقلنــــــ ـــــ ـــال مااإلســــــم ؟: ل ــــوأل  : قـــ ــــــی أنش علی مسـ  عمــــــــرا ال و بعمرو أکنـــــ
ـــــــرفت ــــ ـــــة   شوماشـــــ ــــ ـــــة   کنيـ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرا ال و سنـــــــــاء   ال أکسبتش وال عربيـــــــ ـــــ  فخـــــ

 (511: نفسو ادلصدر)
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الشـاعر  وعـر الشاعر شخصيتو بدقة  صورفىذا احلوار ادلطّول جاء لتعریف شخصية اخلمار 
اخلمـــار . صــامتا الشــاعرو  وار بـــني الــزاراحلــ مث جــریق علـــی ابب حانوتــو ّار ادلعلــالــز  بســبب دینــو

 اخلمارةجاز دخوذلم إلی أ ولکن م مسلمونصحبو ألهنن الشاعر و يف البدایة خوفو م یمهر ياليهود
وتتضـح الراوي أو الشـاعر ىنـا راو  غـری علـيم . من الشرطة يسوال صحبوو الشاعر  أنعر   بعد أن

تجاوز تول مرة ومل ىذا احلانوت ألالشاعر جاء رمبا و . حوار الشاعر معوعد مسات شخصية مخار ب
یعـّر  نفسـو علـی الشـاعر ىـو و ، صاحب احلانوت وساعلی  ادلعلق رإال حد حکایة الزاو معارف

وصحبو إلی احلانوت لشرب اخلمرة لدخول الشاعر  يرمبا ىو الدافع األساس. مسلمأبنو رجل غری 
 الراوي مشارکو کائيا حأو ودلا کان بناء القصيدة قصصيا . طابع درامی مث یتطور وینمو احلدث فی

، ثاحلـواد حتـی یصـل إلـی معرفـة، والسـؤال تخدام احلـواراسـ أن یکثر الشـاعر مـن فالبدغری عليم 
 ئالامتسـیمهر يف احلـدث  وإدنا کلها مصاحب لألحداث ال یعر  احلوادث ألن الشاعر کالراوی

کالقصـــيدة التاليـــة التـــی زنـــاور فيهـــا الشـــاعر صـــاحبة األحـــداث  ل وینمـــو ویتطـــور مـــن خـــال زلـــاورا
 :طوال احلوار شخصيتها ویبشاحلانوت 

ـــهت ها ومخّـــــــارة ـــــ ـــــعد نبّـ ــــعة   بـ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــر   وارتفع، اجلوزاء   غابــــــت وقد  ىجــــ  النســــ
ـــت ــــابة  عصـ قلـــــنا الطّرا  ؟ م ن: فقالـــ ـــــ ـــــ ـــــغی األداوي خفـــــا    ـــ  مخــــر   ذلم ی بتــــــــ
ـــــت، یزنوا أن والبـــــدّ  ـــــ ـــــ ــــــداء أو: فقالـ ــــــرفو   يف کالدینار أببلـــــج   الفــ ـــــ ـــــ ـــر   طــــ ـــــ  فتـــــــ
ـــــلنا ــــها فقــــــ ــ، ىاتيو  : لــ ـــــ ـــثلنا إن ـامـــــ ــــ ـــــ  صبــــر   ذا مثــــــل عن ابألىلني فد ک دلــــ

 (515: نفسو ادلصدر)
خالفا  شعر ابخلو توال لو وصحبو علی شرب اخلمر  تفقةالشاعر شخصية اخلمارة می ىنا بن

ىـذه  نـو أن نتعـر  إلـیعـرب حـوارات الشـاعر مـع اخلّمـارات يف دیواکـن لنـا شنإذا  . السابقنموذج لل
یتوخاىـا الشـاعر عــرب  أخــری ىنـاک أىـدا  نـب بنـاء الشخصــيةاج إلــی. الشخصـية بکـل أبعادىـا

ودفـع راتبـة ، عن خلجاهتا وانفعاالهتـا والکشف اخلوض يف أغوار الشخصيات منهاىذه احلوارات 
 .القارئ بو انتباه یسنعيجو مسرحي  الشعر وتقدمي

 علشـاعر عـرب احلـوار مـهـا اطبـة الـيت یبنيالشخصـيات ادلخا يف تکثفايف مثل ىذه احلوارات جند 
احلوارات ىذه الشاعر من وراء  يوقد یرم. احلبيبات وغریىان واألصدقاء و السلطاوالشرطة و  والفقي

هبا کما نری فی  يتادلکثفة إلی بناء شخصية غائبة ویسعی أن یعرّفها عرب األوصا  ادلتوالية التی أی
 :النموذج التايل
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ــــ أنـــــت ــــ ـــــو غنـــــج   ـزال  غـــ ـــــ ـــيو   بـــ ـــــ ــــــج   یتـــ ــــ  بـ ــرج   منـــو   اجلبــهة   فـــــــي قلت   فصـفو   قالــوا الغنــ
ــوا ــــة   ويف: قلـــت   فـــزد قالــــ ـــو الـوجنـــ  دعـــــــــج   منـو العيـنني ويف: قلــت   فزد قالـوا هبــــــج   منـــ
ــــج   منــــو   الـــسنـان ويف: قلــــت   فزد قالـوا ـــــ  دمج   منـو الکشحتني ويف: قلت   فزد قالوا فـــلـــ

 (142: نفسو ادلصدر)
ن یدو ن یر یالذه مع أصدقائو حوار ة عرب بناء عن شخصية غائبالصورة مکتملة بىنا جاء الشاعر 

مل . ارجية لتلک الشخصيةخيزات معدیدة فيقدم الشاعر صورة حتتوی علی  صفاتأن یصفها بو من
ن أسلوب احلوار لتکو  یقدم ىنا الشاعر صورة تلک الفتاة يف أسلوب وصفي صر  فإدنا قدمها يف

 .صورة حية أخاذة للقارئ
 بناء احلدث. 6-3-3

قـنن حـدث حسـي أو مل یقـنن وذلــک ر البـارزة يف أي عمـل درامـي سـواء ایعـد احلـوار مـن العناصـ
 الـذي یعـد موضـوعا بنـاء احلـدثأمـا . یبعـث احلرکـة النفسـيةالـداخلي و  براز الصراعإیسهم يف  ألنو

 وي األحداث اليت جرت عليیرو فهو ، أيب نواس بکثرة يف شعر فنراهالروایة  ادلسرحية أوللحوار يف 
القصائد استخدام احلـوار مـن  ذهتقتضي البنية القصصية ذلوار و صحبو يف اخلمارة بطریق احلعلی و 

تکون  وإدنااألحداث القصصية يف شعر أبی نواس علی القصص اخلمریة قتصر وال ت. قبل الشاعر
مــا منهــا مــا یتصــل ابلطــرد ت ومنهــا فمنهــا مــا یتصــل بقصــص احلــب والغــزل و ، نوعــةمتمتعــددة و 

ية صــتشــکيل البنيــة القصب مــا عــشلکــن الشــاعر . والزىدیــة جتماعيــةاالکلقصــص األخــری  تصــل ابی
یسـتخدم  مـع أنـوو . احلـبقصص اخلمـر و مثلما عش بالزىد طرد و عتمدة علی احلوار يف قصص الادل

والوصـف خـال مـن . وصـفالعنصـر لکـن یغلـب علـی تلـک القصـص  احلوار يف طرد تو وزىد تـو
ال ف فقدهتا القصةإن و  يف بناء احلدث ولو عالقة وطيدة ابلسرد اىام اعنصر عنصر الزمن الذی یعد 

فيهـا  کثـریية التی قصص اخلمریة والغزلالا نتحدث عن ىن ا  إذ. القصصينعتربىا احلدث  أن شنکن
: إلـی قسـمنيالقصـة عنـد الشـاعر  فتنقسـم أمـا مـن حيـث بنـاء احلـدث. الـزمننطوي علی ادل احلوار

وقسـم آخــر ادلشـفوع ابلعناصــر القصصـية األخـری  يواحلـدث الـدرام ابحلــوار الشـاعرفيـو  قسـم أیيت
 والتـی علـی احلـوارفيمـا یلـي حنلـل قصـيدة قائمـة و . شارةإلحلوار العابر الذی ال یتجاوز افيو اب أیيت
 :الصراعالتأزم و  وال سنلو من، رنذب القارئ الذی احلدث الدرامي عرب احلوار الشاعر فيها أنشأ

ــوم   من: قالت ـــ ـــ اجل ود   بفرط مس ح   کّل   من  عرفتــــ ــــــه م   م ن: قلنا القـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــوت  م نعــــــــ
ــّلوا ـــــــدار ک   حـــــــ ــــرام   بذل   فاغتنــــــمي، رلتــــــــــــازین   ب ـــــــما قولـي و الکــ ـــــ ـــــ ــــ  شيت   کيفـــــ
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ـــــفر   ظفـــــــرت   فقد ـــــ ــــة   الع يـ    بصـ ـــــ ــــ أسـالب   من داود   کغ نـــــم   غادنـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــالوت  جـــ  ـ
ـــي بریهـــــم فأحـــيــــــي ـــــل فـــ ـــــ ـــــر مـة   ظـــ ــــــلوا اذا حتی مکـــ ــــ ـــــ ـــــ  م وتــــــي دار کم عن ارحتـــــــــ
ــون الذي فعندي: قالـت ـــاح   عنـــد   فانتمروا تبغــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  إیـــــيت هبا بل: فقلنا، الصبــ

ـــة   الشَّمــــــــ    کضياء   أقبلــــتف ـــــي بني من الکأس يف ازعـــــــ  منکوت   اجلسر دامــــــــ
ـــــبت من الـــّدن يف ذلا کل ذلا قلنا ــــوت   عهد من أختذت قد: قالت حجـ ـــــ ــــ  طالــــــ

ـــست قد، الّدنّ   يف سلبأة   کانـــــت ــوت   بطن يف مدفونة   األرض يف  ع نـــــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  اتبـــــ
ــــ م فقد ــــا أتيتـــــــ ــن هبــ ــــ ا ک نو   مـــ ــ ـــــدهن  ـــــ ـــوت   الکأس   يف أخذ ىا فحاذر وا معــــــ ـــــ ـــــ ــــ  ابلقـــــ

ـــارب   وعندا ـــــ ـــد و ضـــــ ـــــ ــــ ـــــرب نا یشـــ ـــــ ــــيت   اجلزع   بذات   ند  ى دار    » في طــ ـــــ ـــــ  «ح يـــــــــــ
 (888: نفسو ادلصدر)

، الفتيــة یشــرب مـع ىـذه بـدأو  احلـدث ليکمــلمـن احلـوار  اســتمدالقصـيدة  هالشـاعر يف ىـذإن 
صـحبو مــع صـاحبة اخلمــارة الشــاعر و  ویــدور احلـوار بـني. جمللوبـة مــن تکریـتادلعتقــة ا اخلمـرة الطيبـة
حـدث لت عرب ىـذا احلـوار أبعـاد أخـری لقد ظهر . اىر ابخلشوع و التزّمتتتم، کافرة،  فهي مشطاء

 الفتيــة فــی ابدئ األمــر ىــذهفالصــاحبة ال تعــر  . قــام احلــوار بوظيفــة سـردیةو  تطـور احلــدث عــربهو 
دث تطــور احلـــی ادلعرفـــةبعــد و . عــنهم صــاحبة احلـــانوت والســؤال الــذي تســـأل ادلعرفــة عـــرب مث حتصــل

صـــحبو  الشـــاعر و ویتمثـــل . اخلمـــرة ســـقيهمميلهـــا إلـــی  عـــن نوتصـــاحبة احلـــا کشـــفویکتمـــل مث ت
احلــدیث الــذی یــدور بيــنهم وبــني  تضــح ذلــم ميزاهتــا بعــدتشخصــيات ال یعرفــون اخلمــرة وميزاهتــا و ک

عــرض صـــفات إلظهــار نفســية األشــخاص و  ابحلــوارالشــاعر  توســل» ا  إذ. ت عنهــاو احلــانصــاحبة 
الفتيـــة وصــــاحبة  نشـــأ الصــــراع بـــني ىــــذه (.58: 8653، اوياحلــــ) «واإلاثرة خلمـــرة يف حــــدود الغلـــوا

أن  عتـــزممـــرة علـــی عجـــل لکـــن صـــاحبة اخلـــاتوت تصـــرون علـــی شـــرب اخلیلفتيـــة إذ إن ااحلـــانوت 
 .هم يف الصباحسقيت

ىذا . أبداوال یقف  يف ىذه القصيدةیتطور بناء احلدث الدرامي الذي ینمو و  تتم عملية ا  إذ
اول ايع أبعاد تنو  خاصة احلدث حيویة أعطی ک ألنوذلتقنية لبيان ذلک احلدث و  احلوار أحسن

دکان صحبو إلی احلدث یبدأ من دخول الشاعر و و  حيث یکون لو بدایة ووسا وهنایة احلدث
ىذا . مع انتهاء الصراعوینتهی صاحبة احلانوت بني ینمو احلدث وینشأ الصراع بينهم و  مثاخلمار 
والسيما فی احلدث ادلشتمل ، ميار ل حدث دىو مؤشرة أساسية لکو ، زمنال نمال سنلو احلدث 

قد یلمح إلی احلدث لکن حلدث أو أطول منو و الزمن يف احلوار أقصر من اولي  . علی احلوار
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الشاعر و ، رنازشنيل إلی التکثيف واإل الذيیالئم طبيعة الشعر ىذا و  ی کل أبعادهدون الغوص ف
دث يف شعر أيب نواس علی قتصر احلی فمن مث، لي  قاصا ماىرا حتی یتولد من شعره حدث اتم

 :يف النموذج التايل رینکما  شارةاإل
ــوم فإن لومي عنــــــــک دع ــــ ـــراء   اللــــ ـــــ ــــي إغــــ ـــــ ــــي وداو نـ ــــ ـــــ ــــت ابلّت اء   ىي   کانــــ ـــــدَّ ـــــ ـــــ  الــ

ــفراء   ـــــ ــهاساحتــــــــ األحزان   تنزل   ال صــــــ ــــ ـ ــــها لو ــ ـــــ ـــــ ـــــر   مسَّــ ـــــ ـــــتو ح جـ ـــــرّاء   مسـَــّـــــ ـــــ ــــ  ســ ـــــ
ن ـــــــر   ذات   کــــّف   م  ـــي ح  ـــــــر   ز يّ   فـــــــ ــها ذکــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــان لـــ ــــ ـــــ بّــــ ــــــوطي   زل  ـــــ ـــــ ـــ و لـ ـ ـــاء  زنّــ ـــــ  ــ

 (4: 8653، أبونواس)
 و يففراطه إلالمو  حبوبعض أقاربو أو ص أنروی شارة إلی احلدث و ابإلکتفی ىنا الشاعر ا 

 .ومل یتحدث عن اجلزئيات خالفا للنموذج السابق شرب اخلمر
 

 النتيجة. 1
 :إلی النتائج التالية أيب نواس حلوار يف شعرخلصنا من دراسة ا

اآلخـــر يف شـــعره  مـــن توظيـــف اقــد أکثـــر شـــاعر و يف شـــعر أيب نـــواس  امـــاىیعــد احلـــوار عنصـــرا 
ابلـروح اجلماعيـة اتسـم نـواس  أيب إن شـعر نقـول أن فمـن مث ابمکاننـا دائمـا ابآلخـرینت ذاتو قنناو 

احلوار و . وذلک بسبب تنوع احلواروالذاتية غلب عليو الفردیة تالذی  والدرامية خالفا للشعر القدمي
 .ةالقولي لصيغةىي ا هشعر والصيغة السائدة يف  واس قام علی صيغ وأنواع سلتلفةندی أيب الشعري ل

يف  ما حضور واسعذلنقسم إلی احلوار الداخلي واحلوار اخلارجي و إن احلوار يف شعر أيب نواس ی
 یقتضــي ن احلـوارمـ نـوع مـع تغيــری أنـواع احلـوار ألن کـل يف شـعرهختلـف أمـا صـيغ احلـوار فت. شـعره
علی بناء شخصـية  شاعراة احلوار عند تقتصر وظيف الفمن حيث الوظائف أما  .غا خاصة بوصي

  وظائف أخری کبناء شخصية ادلخاطب وأصحابو وبنـاء احلـدث حيـث نتعـر  يالشاعر وإدنا تؤد
بني واحلوار الذی جری بينو و  يالعباسالسنن السائدة علی اجملتمع من خالل أشعاره إلی التقاليد و 

و قصـة لـوم الالئمـني احلانوت وحبـو حلبيباتـو أ ربةمع  أصحابوالشاعر و  لتعامیکشف عن  صحبو
حيث رنـد  وقصة معا کونو شعرااألولی  : فلشعره أذنية ابلغة من جهتني. و الشاعرنم لو وما یعا 

مقومــات  والشـخص الــذي زنـب الشـعر رنــد فيـوعناصــر القصـة الشـخص الــذي زنـب القصـة  فيـو
بينمــا ســائر الشخصــيات و الوظيفــة التواصــلية والســردیة بــني الشــاعر احلــوار  يیــؤدالثانيــة و . الشــعر

 .شعریةالوظيفة الاخليال یؤدي عنصر العاطفة و 
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الشاعر من ادلسرح  شخصية ختتفيحيث حية وظيفة ادلسر ال أيب نواس يف شعر راحلوا يدیؤ قد 
 .يالراو من  احلوار سنلوو  الشخصيات ابلتحدث والتکلم من خاللتمهر و 
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 «کبرکردهب و نواعا، هب شيوه» بونواسدر شعر اگو و گفتعنصر 

 )تحليل سبکی و روایی(
 2شهرام دلشبد، 1مهدي مسبوق سيد

علٓداوطٕار گزيٌ س. 1  سٕىا تان ي ادتٕات عزتٓ داوطگاٌ ًت
 سٕىا ادتٕات عزتٓ داوطگاٌ تًعلٓ ْ ستان يداوطجًْ دکتز. 2

 چکيده

صدأٓ ي  ، تکتعدْ تکضعز  تزاْ گزٔش اس استاْ  يسٕلٍ گً تزاْ ضاعز عزبي کىٕک گفتت

، أه عىصز وشد اتًوًاس. تٍ تصًٔز تکطدرا در ضعزش حضًر دٔگزان  رَگذراس أه  تا فزدگزا

مىاسة تزاْ پدٔد آيردن ي  اْ يسٕلٍ عاليٌ تز اَدافٓ کٍ تزضمزدٔم، ضاعز تشرگ ديرٌ عثاسٓ

 تزجستَّاْ  پزداسْ اس گزأص گزأٓ ي ريأت سٔزا داستان. سزأٓ وٕش تًد تکمٕل ضًٌٕ داستان

ٍ  ْگًي گفتري اي تٍ  اسأه. ضعزْ اتًوًاس است َياْ متتلي     َيا ي اابية   ضعزْ در صيٕه

ً دي گفت. اسددپز مٓ ٓ ي تٓ ،ر ضعز أه ضاعزگ ْ معمًب  کارکزدَاْ ريأٓ ي ستوٕوطان  عىصز

َياْ   ضتصٕت تىاسةٍ ت ،سزأٓ داستان ص دراي عاليٌ تز سثک خاص. اْ دارد سثکٓ ئژٌي 

ًِ تٍ ضيٕ  کًضد تا مٓپژيَص أه . است کار گزفتٍ تٍ ريأٓ راأه تکىٕک  ٓ کٍ آفزٔدٌ،متتلف

ْ  ي گفيت  ْي کارکزدَيا  ،اوًاع، َا ضًٌٕتزٔه  مُمتحلٕلٓ تًصٕفٓ ي   ضيعز  در  را گيًْ ضيعز

 تثٕٕه کىد.وًاس اتً

 .سثک ريأٓ؛ ضعز؛ گًي گفت اتًوًاس؛: هب کليدواژه

                                                                                                                                        
 ولمسئ نویسندة                smm.basu@yahoo.com  


