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ملخص: 

ت�ضّكل هذه الدرا�ضة حماولة للوقوف على الظواهر الأ�ضلوبية 
اإطار الأدب  لل�ضعر الزهدي عند ال�ضاعريِن الإلبريي وال�ضنائي يف 
املقارن. لقد وّظف هذان ال�ضاعران هذه الظواهر الأ�ضلوبية كاأداة 
وا�ضتقت  املتلّقي  لدى  الدينية  والثوابت  ال�ضامية  الأ�ض�س  لرت�ضيخ 
هاّمًا  دوراً  فاأدت  بهما،  املحيط  الواقع  من  م�ضادرها  معظم 
وبارزاً يف الإف�ضاح عن الهواج�س وامل�ضاعر النف�ضية. تطّرقنا يف 
لديهما  ودورانًا  �ضيوعًا  الظواهر  هذه  اأكرث  درا�ضة  اإيل  هذا  بحثنا 
ال�ضتفهام،  والنهي،  )كالأمر  الإن�ضائية  الأ�ضاليب  اأهّمها  فمن 
هذه  اأّن  فيه  يب  ر  ل  مما   . والتقابل(  والتكرار  والتمّني،  النداء 
لتحمل  الأ�ضلي  معناها  عن  الأحيان  معظم  يف  خرجت  الظواهر 
معاين ثانوية كاحلّث، التحذير، اإ�ضداء الن�ضح، املوعظة والتنبيه. 
الكلمات املفتاحية: الظواهر الأ�ضلوبية، �ضعر الزهد، الن�ضح 

واملوعظة، القيم اخللقية والدينية، املتلّقي. 
 

Structure in the Poetry of the Ascetic poets 
(A Case study of poetries of Sana’i and Elbiri) 

A comparative Study

Abstract: 

The present study attempts to investigate 
Structure aspects of ascetic poetry of Elibri and 
Sana’i within comparative literature framework. 
These two poets have used aspects of structural 
phenomena as a tool to strengthen the religious 
values in the addressees’ mind. Therefore, these 
aspects have a significant role in revealing the 
poets’ thoughts and internal feelings. These factors 
have been originated from the realities of their 
environment. This study deals with the most important 
and the most common aspects of these poetries. The 
most important ones include composition sentences 
(imperatives, negatives, questions, exclamations, and 
requests) repetitions and oppositions. Undoubtedly, 
stylistic phenomena have been out of their primary 
meaning and they have had secondary meanings 
such as encouragement, frightening, advising, and 
sometimes forgiving. 

Keywords: aspects of structure, ascetic poetry, 
advice and sermon, religious and ethical values, 
addressees 
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متهيد: 
اأقدم  من  العربي  الأدب  يف  الأ�ضلوبية  الظواهر  تعد 
اأقدم  منذ  والنقاد  البالغيني  األ�ضنة  على  دارت  التي  املو�ضوعات 
الع�ضور وتطرقوا اإليها بغية العثور على امل�ضادر التي ت�ضفي على 
الآثار وامل�ضنفات رونقًا وبهاء وطالوة رغم »عدم وجود - حتى 
الآن - تعر يف واٍف وحمدد لالأ�ضلوب يحمل النف�س على القتناع 

والر�ضا« )اأبو حميدة، 2000م، 7( . 
ال�ضطر  مبعنى  العربية  اللغة  يف  الأ�ضلوب  كلمة  ا�ضتخدمت 
من النخيل وكل طر يق ممتّد هو اأ�ضلوب، و يقال: الأ�ضلوب هو الطر 
 ، �ضلب(  مادة  مج6،  1979م،  منظور،  )ابن  واملذهب  والوجه  يق 
واأورده �ضاحب قامو�س املحيط قائاًل: �ضلكت اأ�ضلوب فالن يف كذا: 
طر يقه ومذهبه و يقال: اأخذنا يف اأ�ضاليب من القول: فنون متنوعة 

)الفريوز اآبادي، 1980م، مج3، ماّدة �ضلب( . 
يعد الأ�ضلوب من املو�ضوعات البالغية التي تنّم عن مقدرة 
ال�ضعري  للخطاب  املكنونة  الك�ضف عن اجلماليات  البالغيني على 

حيث
تقيم �ضالت وطيدة بني النحو العربي من حيث هو من اأهّم 
الآليات والو�ضائل لدرا�ضة اجلمل وبني اإنتاج املعنى داخل الن�ضيج 

الأدبي. 
الأ�ضلوب  مفهوم  مّرة  لأول  اجلرجاين  عبدالقاهر  ك�ضف  لقد 
يتجاوز  ل  خا�ضًا  معنى  يت�ضمن  اأ�ضلوب  كل  اأّن  اإىل  ذهب  حيث 
املعاين الأخرى، فاعترب الأ�ضلوب لونًا من النظم فماثل بينهما من 
ًا لدى كل مبدع ينتج عن  اأّنهما يكّونان تنوعًا لغو يًا خا�ضّ حيث 
الأثري  ابن  ذهب  ثّم   ،  )361 1992م،  )اجلرجاين،  واختيار  وعي 
مذهب اجلرجاين وربط بني الأ�ضلوب و�ضخ�ضية الكاتب اأو ال�ضاعر، 
متفردة  وطريقة  مميز  باأ�ضلوب  الفكرة  عر�س  يف  الفنية  ومقدرته 

)ابن الأثري، 1990م، مج2، 382( . 
قد  مي  القد  تراثنا  يف  الأ�ضلوب  »مفهوم  اأّن  الوا�ضح  فمن 
ارتبط بعّدة م�ضارات، فهو يدّل على طر يق العرب يف اأداء املعنى، 
اأي اخلوا�س التعبريية التي تتنا�ضب وكيفية اأداء املعنى املق�ضود، 
وكيف اأّن هذه اخلوا�س هي التي تربز الدللة التي يهدف اإليها الأد 

يب« )عبداملطلب، 1993م، 17( . 
اإذا ما اأمعنا النظر يف مواقف البالغيني املحدثني جند اأنهم 
اإل طرقوه. فذهب  تركوا موقفًا  املجال وما  بدلوهم يف هذا  اأدلوا 
يقة  طر  اأو  الكتاب  يقة  »طر  هو  الأ�ضلوب  اأّن  اإىل  يب  ال�ضا  اأحمد 
الإن�ضاء، اأو طر يقة اختيار الألفاظ اأو تاأليفها للتعبري عن املعاين 
ق�ضد الإ ي�ضاح والتاأثري، اأو ال�رشب من النظم والطر يقة فيه« )ال�ضا 
»اإ�ضافة  الأ�ضلوب  باأّن  ي�س  درو  اأحمد  وقال   ،  )44 1976م،  يب، 
ت�ضهل  العاّمة  البالغية  القواعد  اإىل جانب  اأخر ي  قواعد ت�ضنيفية 
تق�ضيم الكالم بح�ضب مراتبه الفنية« )الدروي�س، 1998م، 152( . 

الأدب  يف  جذوره  �رشب  الأ�ضلوب  اأّن  فيه  �ضّك  ل  فالذي 

اأّكده  مما  وهذا  الأزمنة  قدمي  مند  البالغية  الدرا�ضات  يف  خا�ضة 
تعر  على  يوافقوا  مل  اأنهم  رغم  واملحدثني  القدامى  من  البالغيون 
وثيقة  اأّن هناك �ضلة  الأ�ضلوب، فال م�ضادة  يف حمدد ومعني من 
ال�ضاعر  اأو  الكاتب  لدى  والثقايف  الفكري  واملخزون  الأ�ضلوب  بني 
وال�ضاعر  الأديب  »فحذق  التعبريية  بالطاقات  الآثار  ي�ضحن  مما 
ب�رشية  �ضياغة  اللغة  �ضياغة  على  الفائقة  مقدرته  يف  يظهر 
واعية، ت�ضف كل خاطرة من خواطر نف�ضه، وتف�ضح عن كل فكرة 
تكمن  اللغة  وعبقرية  مطاويه  يف  يختلج  �ضعور  اأو  كيانه  توم�س 
وفنون  بوجوه  املعاين،  دقيق  واإفادتها  وطواعيتها  مرونتها،  يف 
الرتكيب«  بخ�ضو�ضية  وت�ضري  الكلمة  بهيئة  فت�ضف  ال�ضياغة 

)اأبومو�ضى، 1980م، 45( . 

أسباب اختيار املوضوع
الظواهر  اأهّم  على  للوقوف  حماولة  الدرا�ضة  هذه  ت�ضكل 
اإ�ضحاق الإلبريي )ال�ضاعر  اأبي  الأ�ضلوبية واأكرثها دورانًا يف �ضعر 
الأدب  يف  الزهد  فكرة  رّواد  )من  وال�ّضنائي  الزاهد(  الأندل�ضي 
الأ�ضلوبية  الظواهر  ا�ضتخدما  ال�ضاعرين  هذين  اأّن  مبا   . الفار�ضي( 
كاأداة طيعة للتعبري عن املواقف الزهدية وما ميّت ب�ضلة اإىل النزعة 
الزهدية يف الأدب ين العربي والفار�ضي، فحاولنا يف هذا البحث اأن 

نتطرق اإىل درا�ضة هذه الظواهر ومدى ح�ضورها يف �ضعرهما. 
فال م�ضادة اأّن لهذه الظواهر دوراً هاّمًا وبارزاً يف حتقيق غا 
ية ال�ضاعريِن يف ال�ضعر الزهدي وتعميق فكرة الزهد واأ�ضدائها على 
امل�ضتوى  على  وانعكا�ضها  واحل�ضاري  والثقايف  الفكري  امل�ضتوى 
)الأمر  الإن�ضائية  الأ�ضاليب  الظواهر،  هذه  اأهّم  ومن  ال�ضلوكي، 

والنهي، ال�ضتفهام، النداء، والتمّني( ، التكرار والتقابل. 

الدراسات السابقة
جوانب  من  وال�ضنائي  الإلبريي  ب�ضعر  الباحثون  اهتّم  لقد 
من  حتمل  وما  الأ�ضلوبية  الظواهر  يدر�ضوا  مل  اأّنهم  غري  متلفة، 
املعاين وامل�ضاعر لديهما خا�ضة يف اإطار الأدب املقارن، فلم جتر 
درا�ضة م�ضتقلة قائمة بذاتها حتى الآن يف �ضعر هذين ال�ضاعرين من 
منظور توظيف الظواهر الأ�ضلوبية وجمالتها. تطّرق اأحد الباحثني 
لدى  ومعانيها  الزهد  ثنائية  منظور  من  �ضعرهما  درا�ضة  اإىل 
�ضعر  يف  الزهدية  »امل�ضامني  عنوان  حتت  بحثًا  ون�رش  ال�ضاعرين 
ال�ضنائي الغزنوي واأبي اإ�ضحاق الإلبريي« املن�ضور مبجلة »درا�ضات 

يف الأدب املقارن« بجامعة تربيت مدّر�س. 
الظواهر  درا�ضة  اإىل  هذا  بحثه  يف  يتطرق  مل  الباحث  لكن 
واملقارنة  الزهد  حماور  بذكر  واكتفى  ال�ضاعرين  لدى  الأ�ضلوبية 
لدى  ح�ضورها  ومدى  الزهدية  املو�ضوعات  يف  ال�ضاعرين  بني 

ال�ضاعريِن. 

منهج البحث
اعتمدت يف اإعداد هذا البحث على املنهج الو�ضفّي التحليلّي 
وذلك ملا يتطلبه املو�ضوع من بيان الظواهر الأ�ضلوبية وما يتمحور 
�ضعر هذين ال�ضاعرين حولها وما حتمل من املعاين واملو�ضوعات 

املتباينة داخل الن�ضيج ال�ضعري. 
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نظرة عابرة إىل حياة اإللبريي والسنائي
يعد الإلبريي واأبواملجد جمدود بن اآدم امللّقب ب »ال�ضنائي« 
البذخ  يف  حياتهما  من  فرتة  عا�ضا  اللذيِن  الزهد  رّواد  اأهّم  من 
والرتف واملجون، فلم يكرتثا مبا جاء به الدين احلنيف من التعاليم 
ال�ضمحة، ثّم بعد مدة ان�رشفا من تلك احلياة املاجنة واأنابا وتركا 

تلك احلياة املليئة بالف�ضق والفجور. 
واأهّم  اأبرز  الغرناطي من  التحبيبي  اإبراهيم بن م�ضعود  يعّد 
ال�ضعراء الأندل�ضيني الذي ُنفي اإىل اإلبرية فاأ�ضبح يعرف بالإلبريي. 
ولد ال�ضاعر نحو �ضنة 375 للهجرة وترّجل عن �ضهوة احلياة �ضنة 
العامريني  دولة  احلياة  طيلة  ال�ضاعر  عا�رش  لقد  للهجرة.   478
الطوائف وذاق مّر احلياة وحلوها وراأى تقلبات  بالأندل�س ودولة 
الدهر وما اأمّل بامللوك من نوائب الدهر وحدثانه مما �ضافره على 

تكو ين مزونه الثقايف والفكري. 
وزاهداً  ورعًا  فقيهًا  كان  بل  فح�ضب،  �ضاعراً  الإلبريي  لي�س 
يف  امل�ضهورة  ق�ضيدته  اإىل  �ضهرته  وتعود  وملذاتها.  الدنيا  نبذ 
التحري�س على البط�س باليهود حينما ازداد طغيانهم. اتخذ ال�ضاعر 
ال�ضعر و�ضيلة طيعة للتعبري عن اآرائه الزهدية وبّث مزونه الفكري 
ال�ضاعر م�ضاق  �ضوق  الأ�ضباب املختلفة يف  �ضاهمت  لقد  والثقايف. 
العقيدية  الظروف  يف  التدهور  فمنها  الزهدي،  ال�ضعر  عن  التعبري 
وانغما�س  الأندل�ضي  املجتمع  يف  والف�ضق  اللهو  انت�ضار  والفكرية، 
امللوك يف البذخ والرتف والإقبال العارم للنا�س على تثمري املال 
منا�ضبة  اأر�ضية  مّهد  مما  والأطعمة  املالب�س  يف  والتاأنق  والعقار 

ل�ضيوع املغريات وامللذات اجل�ضدية. 
الذي ولد  اآدم امللّقب ب »ال�ضنائي«  اأبواملجد جمدود بن  يعد 
الهجري  ال�ضاد�س  القرن  وبداية  للهجرة  اخلام�س  القرن  نهاية  يف 
اأحد الوجوه املتاألقة يف الأدب الفار�ضي الذي جعل �ضعره الزهدي 
مبثابة اأداة ناجعة لإ�ضاعة فكرة الزهد واأ�ض�ضه الديني يف املجتمع 
الدينية.  والنواهي  الأوامر  ون�ضيان  واملجون  الذي �ضّج باخلالعة 
وجّرب  والوزراء  احلكام  ببالط  احلياة  بداية  يف  ال�ضاعر  ات�ضل 
العثور  بغية  بها  فات�ضل  وحّكامها،  الغزنوية  الدولة  حياته  طيلة 
على ذيوع ال�ضيت والتمتع من ال�ضالت واجلوائز. انكّب ال�ضاعر حر 
ي�ضًا على نعيم الدنيا الزائل حتى مّل منها يف الأربعني من عمره، 
والن�ضك  الزهد  على  العمر  بقية  واأقبل  العابثة  احلياة  هذه  فرتك 
�س بقية العمر يف الطاعة والإنابة وال�ضتغفار رجاء الرحمة  وخ�ضّ
تقّلبه  يف  وهاّم  بارز  دور  الروحية  اليقظة  لهذه  وكان  والغفران. 
الروحي والنف�ضي )زرين كوب، 1378، 161( حيث جعلته يبحث 

عن �ضاّلته املن�ضودة يف التعاليم الدينية ال�ضمحة. 
الأدب  يف  املتاألقة  الوجوه  من  احلكيم  ال�ضاعر  يعّد 
الفار�ضي الذي جمع بني العرفان واحلكمة وامتزج بينهما حتى 
معظم  ا�ضتقى  ثّم  فمن  والعرفاين،  احلكمي  ال�ضعر  يف  �ضيته  ذاع 
الدينية والإ�ضالمية البحتة.  الينابيع  اآرائه واأفكاره احلكمية من 
الفار�ضي  الأدب  يف  والزهد  العرفان  رّواد  من  ال�ضنائي  يعترب 
اأّنه  �ضبقه متقدموه كاملولوي والعّطار يف هذا املجال، مع  واإن 
والن�ضيب  الق�ضيدة  يف  خا�ضة  امل�ضمار  هذا  يف  الكبار  اأهّم  من 

 .  )24  ،1380 )�ضفيعي كدكني، 

األساليب اإلنشائية
من  ومت�ضاربة  متلفة  األوانًا  الزهاد  ال�ضعراء  ا�ضتخدم 
الظواهر الأ�ضلوبية للتعبري عن م�ضاعرهم واأحا�س ي�ضهم املكنونة، 
الدخائل  من  خامرهم  عّما  لالإف�ضاح  اأداة  الظواهر  هذه  فاتخذوا 
واحل�رشة  والإنابة  واحلرية  بالقلق  كال�ضعور  الدفينة  والهواج�س 
الفكرية.  النزعة  هذه  تتالءم  التي  والأحا�ضي�س  املواقف  وتلك 
اأفرغوا  دهاق  كوؤو�س  مبثابة  البيانية  الأ�ضاليب  هذه  فاتخذوا 
واحلّد  تخفيفها  اأجل  من  والهموم  امل�ضاعر  من  انتابهم  ما  فيها 
من م�ضا�ضتها. ومن هذا املنطلق نراهم يكرثون من توظيف هذه 

الظواهر من اأمر وا�ضتفهام ومتنٍّ ونهي. 
الزهاد  ال�ضعراء  �ضاقت  التي  واحلوافز  الأ�ضباب  اأهّم  من  اإّن 
م�ضاق توظيف الأ�ضاليب الإن�ضائية الطلبية بدل غري الطلبية هو اأّن 
الإن�ضاء الطلبي »كثري العتبارات وتتوارد عليه املعاين التي جتعله 
ال�ضابق،  )اأبومو�ضي،  والتاأثري«  العطاء  ذات  الغنية  الأ�ضاليب  من 
هواج�ضه  عن  يعرب  اأن  ال�ضاعر  ميّكن  الطلبي  الإن�ضاء  لأّن   ،  )192
ب�ضكل انفعايل، فمن ثّم جند اأّن ال�ضعراء يف معظم الأحيان ي�ضورون 
اأنف�ضهم يف ف�ضاءات مليئة بحالت �ضعورية خا�ضة ل ي�ضتطيعون 
تارة يف  املواقف  تلك  و يعربون عن  يريدون اخلروج منها،  اأو ل 
اإطار الأمر، والنهي، وتارة اأخر ي يف قالب التمني، وهنا امتالأت 
وطبيعة  تتالئم  التي  املت�ضاربة  بالأحوال  وامل�ضاعر  ال�ضدور 

املو�ضوع الوارد. 

أسلوب األمر والنهي

يني  القزو  اخلطيب  ومنهم  البالغيني  عند  بالأمر  املراد 
عند  الذهن  لتبادر  ا�ضتعالء  الفعل  لطلب  مو�ضوعة  »�ضيغة  هو 
القزو  )اخلطيب  ينة«  القر  على  �ضواه  ما  وتوقف  ذلك  اإىل  �ضماعها 
يني، 1971م، 241( واملراد بالنهي هو طلب كّف الفعل و يتفق 
الأمر والنهي يف اأّن »كل واحد منهما ل فيه من اعتبار ال�ضتعالء، 
واأنهما جميعًا يتعلقان بالغري، لأّن كل واحد منهما مت�س ب�ضيغة 
اأّن الأمر داّل على الطلب والنهي داّل  تخالف الآخر ويختلفان يف 
على املنع، واأّن الأمر ل بّد فيه من اإرادة ماأمورة، واأّن النهي ل بّد 

فيه من كراهية منهية« )العلوي، 1980م، 286  - 285( . 
والنهي  الأمر  اأ�ضلوبي  ترداد  من  الزهاد  ال�ضعراء  اأكرث  لقد 
ال�ضعر  تنا�ضب  التي  الأغرا�س  من  عليه  ي�ضتمالن  �ضعرهما ملا  يف 
واملوعظة  الن�ضح  واإ�ضداء  واملنع  والتحري�س  كاحلّث  الزهدي 
وهذا مما يالئم وجماور الزهد الفكرية. اتخذ ال�ضعراء اأ�ضلوب الأمر 
والنهي للتعبري عن القيم اخللقية النبيلة التي تتعر�س اأحيانًا من 
البتعاد  ي�ضبب  مما  ومغرياتها  الدنيا  ومباهج  ال�ضياطني  هفوات 
عن جادة ال�ضواب والأمن. فالذي ل �ضكَّ فيه اأّن ال�ضعر الزهدي اأخذ 
الب�رشية  الفطرة  واإحالة  الدينية والإ�ضالمية  بّث املثل  على عاتقه 
عن  يبعدها  و  عليها  فطرت  الذي  و�ضوابها  ر�ضدها  اإىل  املطهرة 

املوبقات واملهلكات. 
الإلبريي  �ضعر  يف  الأ�ضلوبني  هذين  ا�ضتخدام  �ضاع  لقد 
وال�ضنائي اللذيِن اأخذا على عاتقهما مهمة الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، ملا لهما من دور هاّم يف تربية الأجيال والتاأثري يف 
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من  ينحدر  ما  بكل  الأمر  خالل  من  املنحرفني  واإ�ضالح  تعديل 
يف  والنهي  الأمر  خرج  قد  الإ�ضالمية.  واملبادئ  الدينية  الثوابت 
بالغية  واأغرا�ضًا  دللت  ليحمال  اأ�ضلهما  عن  الزهدي  �ضعرهما 
عن  حديثهما  يعترب  و  املطروح  املو�ضوع  طبيعة  مع  ان�ضجمت 
التي ُطرقت، ملا لهذا  اأكرث املو�ضوعات  الدنيا وملهياتها من  نبذ 
الزهد  ظاهرة  خدمة  يف  عميق  واأثر  عظيم  دور  من  املو�ضوع 
اأّن الدنيا لي�س لها بقاء ودوام وجبلت على عدم  التي قامت على 
والنهي  الأمر  اأ�ضلوبي  توظيف  من  اأكرثا  لذلك  والغرور.  ال�ضتقرار 
يف طرحهما لهذه الق�ضية، لن�ضجامها مع طبيعة املو�ضوع. ومن 

النماذج ال�ضعرية التي تناولت هذا املو�ضوع قول الإلبريي: 

'َمــنــــــــزٍل  َعــــــــن  الأَنــُفـــ�ـــسَ  َونزّهـــوا 
عـــنمِ لظَّ لمِ ـــزٌ  ُمـــ�صــــَتـــــوفمِ ُلــــــــه  نــــازمِ
اأَن َبعـــَد  َغــفــــَلتـــي  ـــــــن  ممِ َعَجبـــاً  يـــا 
فارَحَلـــن اأَل  يـــُب  ال�صَّ  َ نـــاداينمِ
اأَن َقبـــلمِ  ـــن  ممِ الـــفــــائـــــــَت  ك  َواأَدرمِ
ُتنَظـــَرن َفـــال  املـــوُت  يفَجـــاأََك 

)الإلب يري، 1991م، 117 - 116(

ال َفاآَفُتـــُه  ي  ـــَنـــــ  ـــــالـغمِ بمِ ـــــــــق  َتـــثمِ َفــــــال 
ُدَولمِ ذو  الزَّمـــانمِ  ُف  َو�ـــرشَ َفقـــرُ، 
ًنـــى غمِ منـــُه  الَكفـــافمِ  يـــلمِ  ـــَن  بمِ ي  َكـــَف 
حُمَتَفـــلمِ َغـــرَي  فــــيــــــــــهمِ  َفـــُكــــــن  عــــنـــــــُه 

)نف�ضه، 138(.

لقد عمد ال�ضاعر يف هذه املقطوعة اإىل توظيف اأ�ضلوبي الأمر 
ُكن(   - نزرِّهوا   - اأَدِرك   - )فارحلن  الأمر  اأ�ضلوب  فجاء  والنهي، 
واأ�ضلوب النهي )ل تثق( لتحمل معنى الن�ضح والإر�ضاد خا�ضة اأّن 
يد  ير  الذي  الزاهد  ال�ضاعر  مع غر�س  ين�ضجمان  الأ�ضلوبني  هذين 
اأّي غمو�س ول  فيه الإف�ضاح عن قبول الفكرة لدى املتلقي دون 
على  والالهي  ال�ضادر  ي�س  حتر  بغية  الأ�ضلوب  بهذا  فجاء  تعقيد. 
ترك املغريات ونبذ امللذات والتوّجه اإىل التزّود من �ضالح الأعمال 

والتم�ضك بال�ضعائر الدينية التي بها ت�ضفو احلياة يف الداريِن. 
يف  عرب  ال�ضاعر  اأّن  هو  لل�ضك  جماًل  لنا  يدع  ل  الذي  الأمر 
هذه املقطوعة عن حنكته وما ذاق طوال احلياة من مّر وحلو وهذا 
الذاتية  التجربة  الثقايف والفكري. في�ضتنتج من هذه  هو مزونه 
من  النفو�س  واإنهاك  امل�ضتميتة  اجلهود  بذل  ت�ضتحّق  ل  الدنيا  اأّن 
اأجل تثمري املال، ونراه يف البيت الرابع ميّرر هذه الفكرة للالهثني 
القتناع  احلّث على  ي�ضتمل على  باأ�ضلوب  واملباهج  امللذات  وراء 
بالنزز الي�ضري من املال وح�ضن الت�رشف يف ذلك ونهي الغافلني 
وال�ضادرين عن النهماك يف ال�رشه وال�ضتزادة. ومن هذا املنطلق، 
ا�ضتطاع اأن يعرب عن موقفه جتاه اأحد املحاور الرئي�ضية لفكرة الزهد 
واأف�ضح عن جتربته العميقة، فالدنيا زائلة والرحيل عنها حمتوم 
ل منا�س منه. ك�ضف اأ�ضلوب الأمر والنهي يف هذه املقطوعة عن 
الن�ضح  فاأ�ضفى  الزائل.  بنعيمها  والفتنان  بالدنيا  الغرتار  عدم 
ومن  القاريء،  اأو  ال�ضامع  تاأثرياً يف  اأقوى  الكالم  على  واملوعظة 

ثّم يقبل املخاطب هذه الفكرة اأح�ضن قبول، لأّن يف الكالم ما يثري 
اإقناعًا وتو�ضيحًا للفكرة التي رمى اإليها ال�ضاعر. 

لقد وظف ال�ضنائي اأ�ضلوبي الأمر والنهي للتعبري عن املحاور 
واملو�ضوعات الزهدية لرت�ضيخ فكرته واإقناع املتلقي وتو�ضيح ما 
الن�ضح حتى ل يغرّت املخاطب مبا  واإ�ضداء  اإليه من املوعظة  يدعو 

يتمتع من ِنَعم الدنيا الزائلة. 
اأمثلة قوله يف احلد يث عن فناء الدنيا وعدم الفتنان  ومن 

بها: 
دل مــــــنــــــه بــــــــر جــــــهــــــــان بــــــ ي مــــعـــنـــ ي
ي ي  دن  يـــن  ا  نـــدارد  ي  ثـــبـــــــــات  كـــه 

)ال�ضنائي، 1383، 82(
ا ي نـــــ يــــــامــــــوخــــــتـــــــه ادب ز ابـــــــــــــــــــــــوان
ملـــوان از  پ�ـــس  يـــن  ز  اآمـــوز  ادب 

)نف�ضه، 90(
حــــــــــــر�س را �صــــــــر بـــــزن بــــــــه تـــ يـــــغ وفــــــا
ر�صـــا ي  �صفـــا  از  كـــن  ي  پ  را  بخـــل 
حطـــب چـــو  تـــن  و  ا�صـــت  اآت�ـــس  چـــون  اآز 
مطلـــب موافقـــت  ي  ن  و  اآت�ـــس  ز 

)نف�ضه، 93(
بـــردار گرد�ص�ـــس  و  چـــرخ   يـــن  ا  از  دل 
بـــردار كنـــد  ي  ب�ـــس  �ـــرش  را  ي  پـــا 

)نف�ضه، 95(
اأي: ل تثق بالدنيا، لأّنها ل ت�ضتقّر على حالة. يا من مل يقبل 
الن�ضح من الأبوين، فتعّلم بعد ذلك من حدثان الدهر. ل ُتقبل على 
احلر�س والبخل واطردهما. فاإّن احلر�س كالنار واجل�ضم كاحلطب، 
فاإنه ق�ضى عن  الدهر،  النار والق�ضب. ل تعتمد على  ل توافق بني 

كثري من الأنام. 
يت�ضح لنا من خالل هذه املقطوعة اأّنها زخرت بالعديد من 
الن�ضح  تقدمي  خاللها  من  ال�ضاعر  اأراد  التي  والأمر  النهي  اأ�ضاليب 
والدينية  الأخالقية  املكارم  بالعديد من  التحّلي  اإطار  للمتلقي يف 
والتي حّث عليها الدين القومي. فجاء باأ�ضلوب الأمر يف قوله )اأُترك 
الن�ضح  للتعبري عن معاين  - تعّلم( والنهي )ل تعتمد - ل توافق( 
الأمر  معاين  وا�ضتمّد  واملوعظة.  الن�ضح  اإ�ضداء  يف  للتاأثري  واحلّث 
القارئ  لفكرة  قبوًل  ليجد  والديني  الفكري  مزونه  من  والنهي 
الفكرة و يرتجمها يف  ال�ضامع يتقبل  وتطبيقًا ل�ضلوكه حتى يجعل 

احلياة. 

أسلوب االستفهام

كما يت�ضح من م�ضطلح ال�ضتفهام اأّن ال�ضائل يطلب به ك�ضف 
من  يتوقع  ثّم  فمن  اللب�س،  اإزالة  اأو  املطلوب،  اإرادة  اأو  املجهول 

املخاطب الإجابة عن ال�ضوؤال املطروح ح�ضب ما يرمي اإليه. 
اإذا اأمعنا النظر يف م�ضطلح ال�ضتفهام جند اأّنه يطلب اجلواب 
بال�ضتفهام  ال�ضتفهام  من  النوع  هذا  على  البالغيون  واتفق 
اأّن  فيه  �ضّك  ل  فالذي  املجازي.  ال�ضتفهام  يخالف  الذي  احلقيقي 
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ال�ضتفهام بنوَعيه ميّكن املبدع ليو�ّضع »دائرته ووظيفته التعبريية 
لريبط به معاين كثرية جتعله اأكرث خ�ضو�ضية للدللة على اإح�ضا�ضه 

بالأ�ضياء، وكيفية روؤ يته لها« )اأبو حميدة، 2007م، 201( . 
معناه  عن  الأحيان  معظم  يف  احلقيقي  ال�ضتفهام  يخرج 
الأ�ضلي ليحمل معاين متلفة اأخرى مما يقت�ضيها ال�ضياق واملقام 
البالغيني  ومن  املاألوفة.  والأدوات  احلروف  على  العتماد  دون 
اأن حتتوي معاين عّدة ل  اأدوات ال�ضتفهام ميكن  اأّن  اإىل  من ذهب 
معنى  على  جّمة  حروف  تدّل  املثال  �ضبيل  فعلى  اللفظ،  من  تفهم 
ال�ضتبطاء يف البالغة التقليدية ک »كم«، »متى «، »اأ ين«، و»اأّنى «، 
مع العلم باأّن»هناك فوارق دللية دقيقة بني كل منها، وذلك لأّن 
طر  عن  املعاين  من  كثري  لحتواء  قابلة  ال�ضتفهام  اأدوات  طبيعة 
يق هذه احلركة املو�ضعية، بل قابلة لحتواء معنى اأحرف اأخرى « 

 . )170 )عبداملطلب، 1995م، 
لقد ترّدد اأ�ضلوب ال�ضتفهام يف �ضعر الإلبريي وال�ضنائي ب�ضكل 
وا�ضح وجلّي ورمبا يعود ال�ضبب اإىل ا�ضطراب الأو�ضاع ال�ضيا�ضية 
يف  والداأب  وال�ضياع  بالظلم  وال�ضعور  اخللقية  القيم  يف  وانحدار 
البحث عن �ضبيل النجاة، فلذلك انهالت انفجارات ت�ضاوؤلية متعددة 
ال�ضتفهام  ورد  حيث  والقيم  املبادئ  وتعزيز  تعميق  اأجل  من 
ومن  ال�ضاعريِن،  هذين  لدى  الزهدي  ال�ضعر  يف  املتنوعة  باأدواته 

الأمثلة من ذلك قول الإلبريي: 
ي َوَحـــّت  َمـخــــدوٌع  اأَنــــــَت  ذا  َفـــَكـــــــم 
ي؟ َوَحـــّت  َعنهـــا  ي  لَترَعـــومِ ي  َمــــتــــــــــــــــ 

)الإلب يري، ال�ضابق، 24(
َومـــا َجَمعـــوا  مــــــــــا  يـــَن  َواأَ  امللـــوُك  يـــَن  اأَ 
اهـــبمِ الذَّ امَلتـــاع  َذَهـــبمِ  ـــن  ممِ َذَخـــرُوه 

)نف�ضه، 133(
ـــدُت حَلَ َقـــد  َقـــٍة  ثمِ خـــي  اأَ ـــن  ممِ َوَكـــم 
ـــلّـــه مــــــــــا َغـــــ يـــبـــــتـــــــه الـــــــلُّـــــُحوُد َفـــلمِ
اُب الـــرتُّ ي  يـــواَر  �َصقـــيٍّ   ـــن  ممِ َوَكـــم 
يـــُد ـــع  ال�صَّ ي  يـــواَر  يـــٍد   �َصـــع  ـــن  ممِ َوَكـــم 

)نف�ضه، 135(
ال�ضاعر مل ياأت ب »كم«  اأّن  يت�ضح من خالل هذه املقطوعة 
للتعبري عن العدد واإح�ضاء الذ ين ترّجلوا عن �ضهوة احلياة طوال 
ل  م�ضّلمة  حقيقة  عن  لينّم  ذكرها  بل  املا�ضية،  والع�ضور  القرون 
و  املوت  مورد  يردوا  اأن  بّد  ل  الورى  جميع  اأّن  وهي  فيها  يب  ر 
اإىل ذهن املتلقي.  اإ ي�ضالها  اأراد  ينهلوا منه تر�ضيخًا لفكرته التي 
هذه القاعدة من الثوابت الدينية وهي حتمية املوت والفناء التي 

ت�رشي يف جميع فئات النا�س من امللوك واجلبابرة. 
من هنا ا�ضتخدم »كم« للتعبري عن عدد كثري ل يح�ضى للك�ضف 
عن معنى العتبار واإ�ضداء الن�ضح وال�ضحوة من الغفلة والنطواء 
على النف�س والتفكري مبا تبّقى من زمن احلياة واغتنامها. وتّت�ضم 
هذه الفكرة الزهدية باحليوية وال�ضدق. لقد حاول ال�ضاعر هنا اأن 
يعرب عن معنى الكثري بني اأبناء اآدم الذين ي�ضيبهم �ضهام املوت ول 
ي�ضتطيعون الهروب منها وهذا مما ي�ضوق املتلقي م�ضاق العتبار 

ونبذ امللذات واملباهج و يدفعه نحو التزّود للحياة اخلالدة. وّجه 
ال�ضاعر هنا كالمه نحو ال�ضادرين والغافلني الذين انهمكوا يف نعيم 
اأكرث  ثّم  الدهر ونوائبه، فمن  لتقلبات  تنبيههم  واأراد  الزائل  الدنيا 
ال�ضاعر  الفكرة لدى  من ترداد »كم« اخلربية وهذا ينّم عن تر�ضيخ 

واإميانه بها. 
كذلك اأتى ال�ضاعر يف البيت ب »حتى متى «، ومن الوا�ضح اأّنه 
ل يريد ال�ضوؤال عن الزمان، بل اأراد ا�ضتبطاء الغافلني وال�ضادرين يف 
العودة اإىل النتباه والر�ضد ابتغاء ترك امللهيات وامللذات والتوجه 
اإىل الطاعة، فجاءت »حّتى « م�ضبوقة ب »متى « للتعبري عن ا�ضتغراق 
امللمات  ومواجهة  لال�ضتعداد  املتمادية  الأزمنة  طوال  ال�ضتفهام 

وامل�ضائب يف الأزمنة املقبلة. 
مو�ضوعاته  يف  »اأين«  ال�ضتفهام  الإلبريي  وظف  لقد 
الأ�ضلي  معناها  عن  للتعبري  ت�ضتخدم  مل  الأداة  وهذه  الزهدية، 
والتي يطلب بها تعيني املكان فح�ضب، واإنا تخرج عن هذا املعنى 
لتحمل العديد من الدللت البالغية التي يحددها ال�ضياق وطبيعة 

املو�ضوع. 
اهتّم ال�ضنائي باأ�ضلوب ال�ضتفهام وتارة خرج ال�ضتفهام عن 
معناه احلقيقي ليدّل على تلك املعاين التي تالئم مو�ضوع الزهد. 

ومن الأمثلة قوله: 
ي طـــرار  �صـرگ�����ذ�صـــت  ي  كنــــــ  چـــــــه 
ي بـــار  بــ�صـــنـــــــــــو  اجــــــــل  سرگذش��ت 
چـــاه �صـــازم  چگون��ه  يـــد  بگ��و  تــــــــــــا 
�صـــاه �صـــوزم  چگون��ه  يــــــــــد  ب���گ�������و  تـــــــا 

)ال�ضنائي، ال�ضابق، 91(
م�صـــت كـــردم  چگون��ه  را  خ�ـــرشوان 
پ�صـــت كـــردم  چگون��ه  �صاهـــان  ق�ـــرش 

)نف�ضه،92(
دور ي  نگ��رد  چــــــــــرا  هو�صهـــا  يـــن  ز 
مغـــرور تـــرا  جهـــان  دارد  چـــنـــــــــــد 

)نف�ضه، 109(
ي گ��رد  چــــــــرا  عبـــث  و  هـــزل  گ��رد 
ي كـــرد  هبـــا  عبـــث  در  خــــــــود  عمـــر 

)نف�ضه، 111(
يق�ضي  كيف  لك  لي�رشح  )املوت(  ال�ضارق  ة  ق�ضّ اإ�ضتمع  اأي: 
جعلُت  كيف  عليك  ويق�ّس  العالية.  الق�ضور  يهّدم  و  الأعمار  على 
امللوك �ضكارى وما هم ب�ضكارى. ملاذا ل تبتعد عن الهوى وكيف 
نيا �ضكراَن. ل ُتقبل على العبث والف�ضق، لأّنه يجعل الُعمر  جعلتَك الدُّ

هباء منبّثًا. 
ال�ضتفهامية  اجلمل  اأّن  القطعة  هذه  خالل  من  لنا  يت�ضح 
تن�ضجم مع  التي  املعاين  تلك  لتحمل  الأ�ضلي  خرجت عن معناها 
يات  بالنظر  غنّي  الزهد  »�ضعر  اأّن  ذلك  وتعليل  الزهد،  مو�ضوع 
النظرية  �ضياغة  يف  لزم  فلذا  ال�ضلوكية،  والتوجيهات  الأخالقية 
جميع  و�ضحة  بها،  املتعلقة  التجارب  كرثة  على  مبنية  تكون  اأن 
اإّن  بل   ... احلكم،  وذكر  الأمثال  �رشب  من  والإكثار  عنا�رشها 
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املوافقة  عنا�رشها  تكرث  حني  قاعدة  اإىل  تتحول  النظرية  هذه 
)تيم،  والباطل«  للخطاأ  املوافقة  عنا�رشها  وتقّل  وال�ضواب  للحق 

 .  )446 1994م، 
عن  خرج  ال�ضتفهام  اأّن  الأبيات  هذه  خالل  من  لنا  يظهر 
وما  املوت  فكرة  من  ال�ضاعر  يخامر  عما  للتعبري  الأ�ضلي  معناه 
ولو  �ضخ�ضًا  يرحم  ل  فاملوت  والهالك،  الفناء  من  النا�س  اأ�ضاب 
عدم  عن  للك�ضف  نة  حم�ضّ وح�ضون  كثرية  جنود  ذا  ملكًا  كان 
الثبات وال�ضتقرار يف احلياة الدنيا. اأراد ال�ضاعر اأن يتخذ الأ�ضلوب 
البياين اأداة حلفز املخاطب اأو ال�ضامع على ترك امللذات واملباهج 
املوبقات  واجتناب  الدينية  الثوابت  اإىل  التوجه  م�ضاق  لي�ضوقه 
دوراً  هنا  ال�ضتفهام  اأ�ضلوب  فاأدى  ورفعة.  �ضاأنًا  الإن�ضان  لتزيد 
هاّمًا وموؤثراً يف تعميق الفكرة يف نف�ضية املخاطب مما يعك�س اأثراً 

اإيجابيًا على �ضلوكه احلياتي. 
ك�ضف ال�ضاعر يف البيت الرابع واخلام�س عن معنى التعجب 
والده�ضة من ال�ضادر يف الغّي الذي اأدرك حتمية املوت واآمن به مع 
اأّنه ي�ضلك العمر م�ضلك الن�ضيان والتعامي ول يكرتث مبا ي�ضيبه يف 
الأعوام املقبلة. فجاء هذا الأ�ضلوب لينّم عن معنى التنبيه والوعي 
والتزّود بال�ضاحلات ليوم امليعاد والتذكري به والك�ضف عن اإ�ضداء 
الن�ضح واملوعظة لل�ضامع ليحّر�ضه على التدّبر والتاأّمل فيما يوؤّدي 
ولي�س  والفناء  الزوال  الدنيا  ديدن  لأّن  والثبور،  الفناء  اإىل  حياته 
اخللود والبقاء. وهذا ال�ضتعمال املجازي لال�ضتفهام ي�ضفي على 
ال�ضعر �رشبًا من الإقناع واحليوية والتاأثري الذي يت�ضّبب عن جذب 
انتباه ال�ضامع واإثارة م�ضاعره الدفينة ليك�ضف عن املعنى من تلقاء 

نف�ضه. 

أسلوب النداء
باأحد  الداعي  على  املدعو  اإقبال  النداء»طلب  من  املراد 
اأدعو«  الفعل  مناب  منها  حرف  كل  ينوب  م�ضو�ضة  حروف 
املعنى  على  النداء  اأ�ضلوب  ي�ضتمل   .  )114 1974م،  )عتيق، 
احلقيقي واملجازي، فمن احلقيقي طلب اإقبال املدعّو على اأمر ذي 
الإغراء،  التنبيه،  التعظيم،  التهويل،  املجازية،  املعاين  ومن  بال، 
التحذير. اعتمد ال�ضعراء الزهاد على نوع من لغة احلوار واخلطاب 
التي تالحم طبيعة الزهد، لأّن النزعة الزهدية تنطوي على التنبيه 
والتحذير جتاه ال�ضلوكيات الإيجابية الناجمة عن الإفراط والتفريط 
والتجاهل. و يوؤدي اأ�ضلوب النداء فيها دوراً بارزاً يف جذب النتباه 
اأجل  من  والن�ضيان  الغفلة  عن  تنجم  التي  الأمور  جتاه  وال�ضحوة 
اجتناب اأبناء الب�رش املخاطر واملهالك خا�ضة فيما ميّت ب�ضلة اإىل 
م�ضري الإن�ضان يف الداريِن و يوؤّهله للفوز باحلياة اخلالدة الباقية. 
من  واأكرث  �ضاء  ما  الأ�ضلوب  هذا  لطائف  من  الإلبريي  نهل 
اأمثلة قوله يف احلد يث عن العتبار باملوت وعدم  توظيفه، فمن 

الفتنان بالدنيا: 
اري اغـــرتمِ ُطـــول  ي  َعـــــلــــــ  َلهفـــي  يـــا  َف 
يـــبمِ الَع�ـــس  يـــوممِ  ال  ـــن  ممِ يحـــي  َو  يـــا  َو 

)الإلب يري، ال�ضابق، 37(
ُمتثّبطـــاً َبعَدُهـــم  اأمـــري  َواأَغَفلـــُت 
َغَفالتـــي ـــن  َوممِ ّنـــي  ممِ َعَجبـــاً  يـــا  َف 

)نف�ضه، 61(

ـــه َنف�صمِ َعـــن  ـــُل  الغافمِ يهـــا  اأَ  يـــا 
الغافـــلمِ َنـــةمِ  �صمِ ـــن  ممِ ـــق  اأَفمِ يـــَك  َو 

)نف�ضه، 67(
لقد وظف ال�ضاعر يف هذه املقطوعة اأ�ضلوب النداء للتعبري عن 
ال�ضباب  الفر�س املوؤاتية زمن  التنبيه والتحفيز لالعتبار واغتنام 
اأتبع  الأعمال.  ب�ضالح  التزّود  خالل  من  والن�ضيان  الغفلة  ونبذ 
التحذير  عن  لالإف�ضاح  )اأَِفق(  الأمر  باأ�ضلوب  النداء  اأ�ضلوب  ال�ضاعر 
واليقظة لي�ضفي على �ضعره مزيداً من التاأكيد ابتغاء جذب انتباه 
املتلقي لقبول الفكرة املطلوبة. يت�ضح من خالل هذه املقطوعة اأّن 
واإ يقاظه من  النداء لتنبيه املخاطب  اأ�ضلوب  ال�ضاعر �ضّمن كالمه 
قويًا ي�ضوقه  تاأثرياً  النداء يف نف�ضيته  غفلته املتمادية ليخلق هذا 
ليزداد ر�ضيده من احل�ضنات من خالل احلّث  م�ضاق نيل املطلوب 

على كل ما يدين من اجلنة والفوز بالآخرة و يبعد من النار. 
الأمر الذي ل �ضّك فيه اأّن ال�ضاعر خاطب نف�ضه يف هذه القطعة 
ليزجرها عن الغفلة وال�ضعي وراء امللذات واجتناب الكبائر واحلّث 

على ال�ضتعداد للرحيل عن دار الغفلة. 
مدى  ت�ضوير  اإىل  النداء  اأ�ضلوب  خالل  من  ال�ضاعر  عمد  لقد 
فداحة ال�ضلوك اخلاطئ بغية زحزحة املخاطب عن الرذائل والكبائر 
املتلقي من خالل  وتعميقًا يف كيان  تاأثرياً  النداء  يزيد  وهذا مما 
اإقالعه عن املوبقات واملهالك وحتري�ضه على اأخذ العرب والعظات. 
ل ر يب اأّن هذا الأ�ضلوب يوافق طبيعة ال�ضاعر وما ُجبل عليه 
الآثام،  من  ال�ضباب  عنفوان  يف  اقرتف  ما  اإثر  والقلق  اخلوف  من 
فلّما طعن يف ال�ّضن واأح�ّس بفداحة املوقف وحلول ال�ضيخوخة عرّب 
النداء  اأ�ضلوب  فجاء  وال�ضرتحام،  ال�ضتغفار  عن  �ضور  اأ�ضدق  يف 

حمققًا للغر�س الذي رمى اإليه ال�ضاعر الزاهد. 
يف  ال�ضاعر  وعرب  ال�ضنائي  �ضعر  يف  النداء  اأ�ضلوب  ورد  لقد 
هذا  لكّن  النف�ضية،  وخلجاته  هواج�ضه  عن  املقطوعات  ت�ضاعيف 
من  فيه  ملا  الإلبريي  �ضعر  يف  جتّلى  كما  بارزاً  يكن  مل  الأ�ضلوب 
اأ�ضلوب ال�ضتفهام  اأّن  الدقائق عند الإلبريي، كما لحظنا من قبل 

عند ال�ضنائي اأبرز واأدّق بالن�ضبة اإليه منه عند الإلبريي. 
اإذا دّققنا النظر يف اأ�ضلوب النداء عند ال�ضنائي جند اأّن النداء 
يف معظم مقطوعاته خرج عن معناه الأ�ضلي ليحمل معاين متلفة 
ونعيمها  بالدنيا  الغرتار  وعدم  والتنبيه  الن�ضح  عن  كالتعبري 
لرت�ضيخ  املتلقي  واإقناع  فكرته  لإثبات  اأداة  النداء  واتخذ  الزائل. 
غرور  عن  احلديث  يف  يقول  ذهنه.  يف  الزهدية  املو�ضوعات  هذه 

الدنيا وتفاهتها ولزوم الإنابة وترك الهوى: 
ا ي كـــه بــــــر چـــــــــرخ ا يــمـــنــــــــ ي زنــــــهــــار
دار ه�ـــس  ي  ا  كـــرده  اآب  بــــــــــــــر  يـــه  تـــك 

)ال�ضنائي، ال�ضابق، 94(
م�صـــت همچـــون  مانـــده  پ�صـــت  يـــن  در  ي  ا 
بفر�صـــت دل  و  جـــان  ي  �صـــو  ي  �صكـــر 

)نف�ضه،95(
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ا ي ز خــــــــود �صــــــ يــــــــر گش��ته همچـــو امـــل
مثـــل و  پنـــد  ي  رو  ز  مــــــــــــــــــن  از  ب�صنـــو 

)نف�ضه،174(
ا ي گ��ز يـــده ره هــــــــو�ـــس بــــــــــــــر هـــــــــــو�س
گ��وش در  جــــر�ـــس  نـــالـــــــــــه  �صــخـــنــــــــت 

)نف�ضه،186(
در ن����گ������ر در مــــــــــــن ا ي رف يـــق بـــه مهـــر
چهـــر ي  زرد  و  �ـــرشخ  م��رگ  اآن  ي  �صـــو 

)نف�ضه، 197(
على  اعتمدت  فاإّنك  غدره،  احذر  بالدهر  اغرّت  من  يا  األ  اأي: 
املاء. يا من اعتمد على الدنيا كال�ضكران، اأقِبل على ال�ضكر والثناء. 
يا من اأ�ضبعت من الآمال وامللّذات ا�ضتمع مّني الن�ضح واملوعظة. يا 

من اختار الهوى بدَل العقل، كالمك كاجلر�س يف الأذن. 
جتّلى لنا من خالل هذه الأبيات اأّن ال�ضاعر يريد اأن يك�ضف 
يد  ير  فلهذا  وثباتها،  ا�ضتقرارها  وعدم  وغدرها  الدنيا  خيانة  عن 
النداء من معناه  الزائل، فخرج  بها ونعيمها  يغرّت  اأّل  املتلقي  من 
الأ�ضلي - واإن كان يف �ضكله الظاهر مييل اإىل الدللة ال�ضطالحية 
النداء  واأ�ضلوب  والتنبيه واملوعظة.  الن�ضح  للدللة على  واأثرها - 
ال�ضاعر واملتلقي، فهذا الأمر هو  مما ينتج الإح�ضا�س بالقرب بني 
رغبة  وتكمن  احل�ضنة.  املوعظة  لتقدمي  و�ضيلة  اأف�ضل  جعله  الذي 
التنبيه والدعوة، وكان  النداء وراءها غالبًا فرغّبه يف  ال�ضاعر يف 

يوّجه النداء يف معظم الأحيان اإىل جميع اأبناء الب�رش. 

أسلوب التمين

تطلب  التي  الإن�ضائية  الأ�ضاليب  من  التمني  اأ�ضلوب  يعترب 
على  البالغيون  واتفق  والرفق  اللني  �ضبيل  على  �ضيء  ح�ضول 
لكونه  اإّما  ح�ضوله:  يرجى  ل  حمبوب  اأمر  »طلب  هو  التمّني  اأّن 
م�ضتحياًل، والإن�ضان كثرياً ما يحّب امل�ضتحيل و يطلبه، واإّما لكونه 

ممكنًا غري مطموع يف نيله« )عتيق، ال�ضابق، 112( . 
اإذا اأجلنا النظر يف طيات الق�ضائد الزهدية جند اأّن النداء مل 
يخرج عن معناه الأ�ضلي على خالف اأ�ضلوبي الأمر والنهي، بل بقي 
على ما كان به من املعاين مرافقًا بالندامة والتح�رّش وهذا يت�ضح 
من خالل ال�ضياق ال�ضعري. ا�ضتخدم ال�ضعراء الزهاد اأ�ضلوب التمني 
النف�ضية  الآمال  عن  الإف�ضاح  على  ي�ضافر  لأّنه  كثرياً  �ضعرهم  يف 
عند  يخلق  مما  وهذا  ال�ضاعر  نف�ضية  يف  تر�ّضخت  التي  والذاتية 
ي�ضاعد على تعميق  الأ�ضلوب  اإّن هذا  اإذ  اإيجابية،  نتيجة  املخاطب 

امل�ضاعر والأحا�ضي�س التي يبّثها ال�ضاعر الزاهد. 
لقد وّظف الإلبريي هذا الأ�ضلوب ب�ضكل بارز خا�ضة واأّنه من 
اأكرث �ضعراء الزهد الذين دعوا اإىل غر�س القيم اخللقية والدينية يف 
املجتمع الأندل�ضي، فهو يقول م�ضتخدمًا »ليت« و»ليت �ضعري« يف 

قوله: 
َومَل  يــــ�صـــــغـُــــلــــَك َعــــــنــــــــه َهـــــًو ي ُمــــطــــاٌع
ـــــنـــــتــــــا ــــهـــــــا ُفــــتمِ ـــــــزُخــــــرُفمِ َول ُدنــــــ يــــــــا بمِ
اأَلــــقـــــــــاَك َفــــهـــــُمــــــــك فــــــــــي َمــــهـــــــاٍو َواإمِن 

متـــا َفلـــــــَــــــــ يَتــــــــــَك � ُثـــــــمَّ َل يَتـــَك � مـــا َفهمِ
)الإلب يري، ال�ضابق، 26 - 27(

َم�َصـــت َوَكـــم  مو�ـــسُ  ال�صُّ نهـــا  ممِ َطَلَعـــت  َوَكـــم 
ُب َعــــــــَلـــى  الأَر�ـــسمِ اأَقــــمــــــــــــــاٌر وَكــــــــــــواكمِ
ـــن َعجيبٍة ــمــــــــــا اأَدري بـــمِهـــا ممِ ــــبــــــــُت لمِ َعــــجمِ
الَعجائـــُب؟ لـــَك  تمِ يـــَن  اأَ  عـــري  �صمِ َليـــَت  يـــا  َف 

)نف�ضه، 87(
َر الـــدُّنــــ يــــــا لــمِ يــــ�صُكـــَنــــــهــــــا َوما يــــــا عـــــاممِ
ــــــاّلـــــتـــــــي  يـــبـــقـــــــ ي بـــــمِها �ُصّكاُن ـــــــَي بمِ همِ
ـــــــدين َلــــَعــــمــــــــري َلــــ يـــــــَت اأُّمــــــي َلــــم َتــلمِ
ــــــــــبــــــــــك فـــــي ُظَلممِ اللَّ يايل َوَلـــــــــم اأُغــــــ�صمِ

)نف�ضه،139(
ات�ضح لنا من خالل هذه املقطوعة اأّن هاج�س الفناء وعدم 
الباقية  احلياة  تلك  يف  امل�ضري  وعاقبة  الدنيا  احلياة  يف  الثبات 
الأمور  اأهّم  من  الدنيا  يف  الأعمال  �ضالح  من  ال�ضاعر  يزّود  وما 
اهتمام  �ضدة  عن  ليعرّب  التمني  باأ�ضلوب  فجاء  باله.  �ضغلت  التي 
وما  بالدنيا  الغرتار  وعدم  الأعمال  �ضالح  من  بالتزّود  الإن�ضان 
فيها من النعم الزائلة ليقرب الإن�ضان من طريق ال�ضواب والر�ضاد. 
الدنيا،  وهو يتمنى ّ لنف�ضه اجتناب املعا�ضي والذنوب يف احلياة 
ال�ضباب على  واأقبل يف عنفوان  املوؤاتية  الفر�ضة  فاتته هذه  لكّنه 
املقطوعة  يف  النداء  اأ�ضلوب  ال�ضاعر  ا�ضتخدم  وامللذات.  املالهي 
ما  على  والأ�ضى  احل�رشة  بدللة  امل�ضبع  التمني  معنى  حتمل  التي 
فات، ومن ثّم عرب عن خوفه من امل�ضري يف تلك احلياة الباقية اإثر 
باحلياة  الغرتار  يتمّني عدم  فهو  الكبائر.  احلياة من  قّدم يف  ما 
عن  والإقالع  امل�ضتقيم  ال�رشاط  و�ضلوك  الطاعة  على  والنكباب 
نربة  الأبيات  هذه  يف  ال�ضاعر  على  ت�ضيطر  وامللذات.  املغريات 
احلزن والتح�رش و يتذكر موقفًا رهيبًا ينتظر كل اإن�ضان وهو املوت، 
واملفلحني.  الفائزين  من  الدار  تلك  يف  يكون  اأن  لنف�ضه  يتمني  و 
فجاء التمّني ب »ليت �ضعري« لأمر �ضعب العثور عليه، اإذ كثرياً ما 
يحّب الإن�ضان امل�ضتحيل و يطلبه، وهذا يدّل على �ضدة قلق ال�ضاعر 
وخوفه من م�ضريه بعد املوت. لذلك يتمّنى اأمراً ل يرجى ح�ضوله. 
ونراه يكرث من ترداد التمني ليوؤكد و يعّمق هذه الأمنية يف نف�س 
�ضدة  لتاأكيد  )َلَعمري(  والَق�َضم  )اأين(  ال�ضتفهام  ويرافق  املخاطب. 

التمّني وفداحة املوقف تر�ضيخًا للفكرة لدى ال�ضامع اأو القارئ. 
جند  ال�ضنائي  لدى  الق�ضائد  ت�ضاعيف  يف  النظر  دققنا  اإذا 
امل�ضاعر  تلك  عن  لالإف�ضاح  النداء  اأ�ضلوب  ا�ضتخدم  ال�ضاعر  اأّن 
وخرج  الزهدي،  الجتاه  تالئم  والتي  خامرته  التي  والأحا�ضي�س 
التمني كثرياً عن معناه احلقيقي ليحمل معاين متلفة كال�ضرتحام 
وال�ضتعطاف واحل�رشة على ما فاته من العمر والطراوة والن�ضارة 
ابتغاء ذّم الدنيا والتخو يف من نوائبها واإ�ضداء الن�ضح واملوعظة 

البحتة لل�ضادر ين يف الغفلة. 
ومن الأمثلة قوله: 

يـــب طـــب  چـــو  مـــن  و  نف�ـــس  ميـــار  ب  ه�صـــت 
يـــب تـــرت  ورا  �صـــب  و  روز  كنـــم  ي  م 
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گ������اه نـــهــــــ يــــ�ـــس كنــــــــم مـــن از �صهـــوات
لـــذات از  مـــانــــــد  بـــــــاز  م��گ������ر  تـــــــا 

)ال�ضنائي، ال�ضابق،135(
در جــــهـــــــــان خـــــــــراب بـــــ ي فـــــــر يـــــــــــاد
مبـــاد ع�صـــوه  بــــــــاد  گرفت��ار  ي  ك�ـــس 

)نف�ضه،316(
م���گ�������ر از �صــــــرع چـــــــــــاره¬ا ي �صــــــــازم
نگ��دازم ي  رو  چـــو  اآت�ـــس  در  تـــا 

)نف�ضه،288(
اأحيانًا  ونهاراً.  لياًل  اأداويها  واأنا  كاملري�س  النف�س  اأي: 
اأحّذرها من امللذات واأمتّنى اأن تهجرها. اأمتّنى اأّل يفنّت اأحد بهذه 

الدنيا اخلادعة. اأمت�ّضك بالدين متمّنيًا النجاة من النار. 
ا�ضتخدم  ال�ضاعر  اأّن  املقطوعة  هذه  خالل  من  يت�ضح  كما 
اإىل  يوؤدي  مما  واملوعظة  الن�ضيحة  عن  لالإف�ضاح  النداء  اأ�ضلوب 
بطاقات  الكالم  ميّد  و  ال�ضامع  اأو  املخاطب  لدى  الفكرة  تر�ضيخ 
تعبريية ت�ضفي على الكالم مزيداً من الإقناع والقبول عند املتلقي. 
وتك�ضف عن مزونه  الذاتية  ال�ضاعر  تنّم عن جتربة  الأبيات  هذه 
ال�ضاعر  ذات  تعي�ضها  التي  ال�ضعورية  واحلاجة  والفكرّي  الثقايف 
الزاهد و ميثلها اأح�ضن متثيل يف لوحات فنية متما�ضكة كاأّنه اأراد 
من خالل الكالم اأن ي�ضرب النف�س و ي�ضّليها بذكر ما م�ضى وانق�ضى 

من العمر. 

6 - التَّكرار
تعّد ظاهرة التكرار من اأهّم الظواهر الأ�ضلوبية التي عاجلها 
التكرار  من  واملراد  متلفة  �ضور  يف  وعّرفوها  البالغة  علماء 
اأو  اآخر  اأو معناها يف مو�ضع  اأو عبارة بلفظها  »اإعادة ذكر كلمة، 
 )212 1996م،  يد،  )ال�س  واحد«  اأدبي  ن�ّس  متعددة من  موا�ضع 
. يظافر التكرار على تكوين اإطار اأ�ضلوبي ي�ضّبب عن تكرار الألفاظ 
يف �ضياغة متما�ضكة »حيث ياأتي الداّل مبعنى ثم يرتدد يف املّرة 
بني  الإنتاج  ثنائي  جتعله  مغايرة  هوام�س  اإليه  م�ضافًا  الثانية 
فالتكرار   ،  )105 1997م،  )عبداملطلب،  والثاين«  الأول  املعنى 
مرتبة  اإىل  يرفعه  و  املعني  »تغني  تعبريية  اإمكانيات  يحتوي 
الأ�ضالة و يرثي العاطفة و يرفع درجة تاأثريها، و يركز الإ يقاع 
 ،1962 )املالئكة،  الق�ضيدة«  يف  ال�ضوتي  الرتدد  حركة  يكثف  و 
على  لت�ضفي  الأ�ضلوبية  الظاهرة  هذه  ال�ضعراء  ا�ضتخدم   .  )263
الن�ضيج ال�ضعري �رشبًا من احل�ضن واجلمال والبهاء الذي ي�ضاعدهم 

على التعبري عن مكنوناتهم وحتقيقها. 
من  وال�ضنائي  الإلبريي  �ضعر  يف  التكرار  ظاهرة  برزت  لقد 
خالل اإحلاحهما على القيم واملبادئ والأخالق الفا�ضلة قا�ضديِن 
من ورائه غر�س هذه القيم يف نفو�س املتلّقني لت�ضبح �ضلوكًا عمليًا 
يف حياتهم. فتكرار الكلمة من اأب�ضط حالت التكرار و ي�ضتمل على 
تكرار وحدة لفظية واحدة اأي كلمة واحدة، و�ضعر الزهد غني بهذا 
احلالة  ليعرب عن  الأحيان  معظم  لأّنه جاء يف  التكرار،  من  النوع 

النف�ضية لل�ضاعر. ومن اأمثلة ذلك يف �ضعر الإلبريي قوله: 
قـــي لتُّ لمِ ُمزنـــًة  اأَن�َصـــاأَت  َفَكـــم 
ابمِ ال�ـــرشَّ َكَلمـــعمِ  َو�صيـــكاً  َوعـــاَدت 

َوَكـــم تـــوٍب  بمِ َوَعَدتنـــي  َوَكـــم 
املتـــابمِ يف  َوعَدهـــا  اأَجَنـــَزت  َوَمــــــــا 
اأَنّنـــي َعلـــى   َخَدَعتنـــي  َوَكـــم 
ـــوابمِ َوال�صَّ اخَلَطـــا  ُطـــرقمِ  بمِ َب�صـــرٌي 

)الإلبريي، ال�ضابق،73(
من  عليها  جبلت  وما  الدنيا  مفاتن  عن  ال�ضاعر  حتدث  لقد 
عمد  فيها.  ماء  ل  كمزنة  ووعودها  الب�رش  باأبناء  والغدر  اخليانة 
ال�ضاعر يف املقطوعة اإىل تكرار »كم« اخلربية التي تدّل على الكرثة 
لي�ضور تلك احلالة النف�ضية التي يعي�ضها بغية جذب انتباه املخاطب 
اأّن تكرار هذه  لغدر الدنيا وعدم ا�ضتقرارها على حالة �ضوية، كما 
الكلمة يوؤّدي اإىل ازد ياد ال�ضعور بالرهبة واخلوف لدى املخاطب 
وهذا من �ضاأنه اأن يعطي الكالم قّوة وتاأثرياً يف ال�ضادر ليكّفه عن 
ذريعة  التكرار  ف�ضار  وزخرفتها.  بالدنيا  وال�ضغف  الفتنان  مغّبة 
على  تعتمد  والتي  ال�ضاعر  اإليها  يلجاأ  »التي  ال�ضحرية  الذرائع  من 
تاأثري الكلمة املكررة يف اإحداث نتيجة معينة من العمل ال�ضعرّي« 

)البطل، 1981م، 218( 
الدللت  من  فيه  ملا  ال�ضنائي  �ضعر  يف  التكرار  ورد  لقد 
ال�ضاعر وهي  امل�ضيطرة على نف�ضية  تنّم عن احلالة  التي  واملعاين 

حالة اخلوف والندم واحل�رشة على ما م�ضى من عمره. 
ومن اأمثلة حديثه عن ما م�ضى من العمر ما يقول: 

گذش��ت اآنچـــه  يـــد  يـــا  ن  خـــود  پ�ـــس  بـــاز 
بنو�صـــت زمـــان  تـــو  اعمـــار  درج 
مگ��س و  مـــور  عمـــر  چـــو  كوتـــه  عمـــر 
كرك�ـــس ده  عمـــر  ز  افـــزون  امـــل 

)ال�ضنائي، ال�ضابق،88(
و يق�ضي  اأخرى  اأي: كل ما م�ضى من عمرك فال يعود مرة 
الدهر عليه. عمرك كعمر النمل والذباب رغم اأّن الآمال طويلة كعمر 

ع�رشة ن�ضور. 
الكالم  ليعطي  التكرار  توظيف  اإىل  البيتني  يف  ال�ضاعر  عمد 
توكيداً وتعزيزاً لتعميق الفكرة التي اأراد تثبيتها يف ذهن املتلّقي 
احلياة خا�ضة  من  ال�ضانحة  الفر�س  اغتنام  على  التحري�س  وهي 
للقيام مبهّمة  التكرار ههنا  اأبداً. فجاء  الذي ل يعود  ال�ضباب  زمن 
تر�ضيخ  على  يت�ضافر  و  وتاأثرياً  قّوة  ال�ضعر  على  ت�ضفي  اإيحائية 
اأّن  مع  املخاطب.  لدى  تثبيته  يد  ير  عما  والك�ضف  ال�ضاعر  فكرة 
التعبري  من  ال�ضاعر  ميّكن  مو�ضيقيًا  يقاعًا  اإ  ال�ضعر  اأعطى  التكرار 
افرت�ضت  التي  املو�ضوعات  اأحا�ضي�ضه وم�ضاعره جتاه متلف  عن 

ذاكرته. 
الدللة من  اإنتاج  الذرائع يف  اأهّم  التكرار من  ال�ضاعر  اعترب 
لتك�ضب  القارئ  اأو  ال�ضامع  ذهن  يف  املرادة  الفكرة  تر�ضيخ  خالل 
ابتغاء  املخاطب  نف�ضية  يف  والتاأكيد  احل�ضور  من  مزيداً  الكالم 
بالت�ضبيه  التكرار  واأتبع  احلياة  يف  وتعديلها  ال�ضلوكيات  اإ�ضالح 
فقد  الآخرين.  لدى  القبول  من  املزيد  لتحقيق  لفكرته  تعميقًا 
ال�ضاعر  ا�ضتطاع  التوكيد.  ال�ضعري مزيداً من  الن�ضيج  التكرار  اأعطى 
اإن  ذلك  الأ�ضالة،  مرتبة  اإىل  يرفعه  و  يغني  التكرار»اأن  من خالل 
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يف  ي�ضتخدمه  و  كاملة،  �ضيطرة  عليه  ي�ضيطر  اأن  ال�ضاعر  ا�ضتطاع 
مو�ضعه، واإّل فلي�س اأي�رش من اأن يتحّول هذا التكرار نف�ضه بال�ضعر 

اإىل اللفظية املبتذلة« )املالئكة، ال�ضابق، 263( . 
لقد عمد ال�ضاعر من خالل ا�ضتخدام التكرار اإىل توجيه الن�ضح 
للمخاطب بحالة الدنيا وهي عدم ال�ضتقرار وعدم الفتنان بزهوها 
ونعيمها الزائل والتكرار ينّم عن التحذير والتنبيه و ين�ضجم هنا مع 
ما اأراده ال�ضاعر من الغاية التي ي�ضعى وراءها وهي الإف�ضاح عن 
عدم اإطالة الآمال يف احلياة الدنيا والزهد فيها والإقبال نحو الغا 

ية اخلالدة الباقية. 

7 - التقابل
بكلمات  الكاتب  اأو  ال�ضاعر  ياأتي  اأن  هو  التقابل  من  املراد 
تخالف اإحداها الأخرى يف املعنى وهذه الظاهرة الأ�ضلوبية تعطي 
اأهّم  من  وهي  معنوية،  قيمة  عليه  وت�ضفي  جمالية  �ضوراً  الكالم 
اللفظي وبهاء  الإقناع  الإقناع والحتجاج ملا يجمع بني  و�ضائل 

املتعة اللفظية. 
لقد كرث توظيف هذه الظاهرة الأ�ضلوبية لدى ال�ضعراء الزهاد 
الفكرة وتر�ضيخها  التقابل من دور هاّم وبارز يف تعميق  ملا يف 
لدى املخاطب. ا�ضتطاع الإلبريي وال�ضنائي اأن ي�ضتغاّل بنية التقابل 
هذه  و�ضاعدتهما  عليه  ال�ضوء  وت�ضليط  الغر�س  تثبيت  اأجل  من 
البنية على اإبراز »القيم اخللقية يف اأ�ضمى �ضورها، واأكمل معانيها، 
فالقيمة اخللقية يف هذا الو�ضع التعبريي، تبتدئ من حيث �ضّدها 
الثنائية  اأهّم  اأّن  ريب  ل   .  )492 ال�ضابق،  )تيم،  يناق�ضها«  ما  اأو 
وهذه  الفاين  والإن�ضان  اخلالد  الدهر  هو  التقابل  يف  املحورية 

الثنائية ت�ضّكل حلمة الن�ضيج الفكري و�ضداه. 
عن  حديثه  يف  الإلبريي  �ضعر  يف  الواردة  الأمثلة  ومن 

ال�ضيخوخة وخداع الدنيا والبتعاد عن ال�ضتزادة: 
أهلمِهـــا لمِ واملطـــيَّ  املطـــارَف  وَدعمِ 
عـــالمِ نمِ وُلب�ـــسمِ  اأطمـــاٍر  بمِ َواقَنـــع 

)الإلب يري، ال�ضابق،46(
َع�َصكـــٍر يف  نـــاً  ظاعمِ �َصبابـــي  ي  َواأَر 
ـــرمِ بَع�صاكمِ وافـــداً  َو�َصيبـــي  َعّنـــي 

)نف�ضه، 92(
ُخلـــوٍد دارمِ  َهجـــرُ  الَغـــنمِ  ـــن  َوممِ
الفنـــاءمِ دارمِ  وَو�صـــُل  َوبقـــاٍء، 

)نف�ضه،98(
بني  ال�رشاع  تر�ّضم  مت�ضادة  ب�ضور  الأبيات  هذه  تزخر 
التي تتمحور حول فكرة واحدة تالئم ما تدور  الدللت املختلفة 
الرئي�ضية  الفكرة  تتمّثل  الزاهد.  ال�ضاعر  وميول  الزهد  فكرة  حوله 
يف حقيقة ال�رشاع املحتدم واملواجهة بني اخللود والفناء وحلول 
با وال�ضباب ومتجيد الكفاف. يتجلى من خالل  امل�ضيب وذهاب ال�ضرِّ
اأّن ال�ضاعر قام باملقابلة بني الثنائيات املت�ضادة  هذه املقطوعة 
)املطارف والأطمار - ال�ضباب وال�ضيب - الظاعن والوافد - الهجر 
والو�ضل - دار خلود ودار فناء( للتعبري عن تقنية التقابل لإثارة 

م�ضاعر املخاطب جتاه نبذ الدنيا ومغرياتها والك�ضف عن متاعها 
الزائف، فتوظيف التقابل باأناطه املت�ضاربة» ميثل اأ�ضلوبًا يك�رش 
رتابة الن�ّس وجموده باإثارة ح�ضا�ضية القارئ ومفاجاأته مبا هو 
األفاظ وعبارات مت�ضادة فيما بينها« )الق�ضريي،  غري متوقع من 

 . )146 2006م، 
الثنائيات  ا�ضتخدام  من  اأراد  ال�ضاعر  اأّن  فيه  ريب  ل  مما 
الإن�ضان  نف�ضية  يف  املتجذرة  الآمال  على  يق�ضي  اأن  املت�ضادة 
جتاه الدنيا ونعيمها، فاأتبعها بذكر املوت وال�ضيخوخة وما ينتاب 
الإن�ضان من الفتور والعجز وقد �ضّبب هذا التقابل جت�ضيد ال�رشاع 
املخاطب  اطمئنان  اإىل  يوؤّدي  مما  واملوت  احلياة  بني  املحتدم 
وت�ضكني خوفه وال�ضري يف طريق ال�ضالح والر�ضاد من خالل هذه 
الثنائيات التي حتاول الجتناب من املكونات ال�ضلبية التي تتجلي 
الكالم  التقابل  فيعطي  ومباهجها،  الدنيا  نعيم  من  املتلّقي  اأمام 

تو�ضيحًا وتثبيتًا وتوكيداً. 
لقد �ضور ال�ضاعر من خالل هذه الثنائيات املت�ضادة �ضورة 
املعنوية  القيمة  من  التقابل  يف  ملا  وذلك  يعانيه  الذي  ال�رشاع 
خلخلة  الت�ضاّد  بنية  »ت�ضكل  اإذ  ال�ضعري،  الن�ضيج  �ضمن  والدللية 
يف بنية اللغة التي ت�ضبح قائمة على املخالقة وامل�ضادمة، ولكن 
هذه اخللخلة كفيلة باإيقاظ القارئ وا�ضتنفاره« )ربابعة، 2000م، 
اأن يك�ضف عن الختالف  التقابل  ال�ضاعر من جّراء  . حاول   )150
بني موقفه وتلك املواقف التي حتدث من خالل الثنائيات املت�ضادة 
لإقناع املتلّقي واإ�ضداء الن�ضح واملوعظة التي هي اأّن الدنيا تافهة 
خادعة ل جتدر باحلّب وال�ضغف واأوقظ اأحا�ضي�ضه وم�ضاعره الدفينة 

وبرَهَن على ازدراء الدنيا وتعظيم احلياة اخلالدة الباقية. 
ا�ضتخدم ال�ضنائي هذه الثنائيات املتناق�ضة كاأداة لبّث املثل 
الدينية والأخالقية النبيلة، فتتمحور الثنائيات حول ك�ضف القناع 
والغدر  باخليانة  تت�ضم  وما  الدنيا  للحياة  احلقيقية  ال�ضورة  عن 
طريق  اإىل  ير�ضده  حتى  للمخاطب  منّبهة  لتكون  الثبات  وعدم 
ال�ضواب والر�ضاد، نظراً ملا حتققه الثنائيات املتناق�ضة من تفاعل 

يف اإنتاج الدللة. 
ومن اأمثلة قوله يف التعبري عن �ضمول املوت وعموميته: 
آهن��گ را  خلـــق  ا�صـــت  م��رگ  ي  �صـــو 
فرس��نگ �صـــب  و  روز  و  گام  زدن  دم 
از ثــــــــــر ي تــــــــــا بــــــــــــــه اوج چـــرخ اث يـــر
هــــــمــــــه مـــــ يـــرنــــده¬انــــــد دون و امـــ يـــــر

)ال�ضنائي،ال�ضابق،91(
اأي: اإّن مرور الليل والنهار يوؤّدي اإىل هالك النا�س وثبورهم. 
الأنام من ال�ضغري والكبري كّلهم ميوتون اأينما كانوا، يف ح�ضي�س 

الرثى اأم يف ذروة الأثري. 
ذات  التقابل  بنية  على  ال�ضابقنِي  البيتني  يف  ال�ضاعر  يتكئ 
القيمة املعنوية والنف�ضية بغية الإف�ضاح عن زوال الدنيا وغرورها 
�ضالح  من  والتزّود  عنها  للرحيل  ال�ضتعداد  من  الن�ضح  واإ�ضداء 
الأعمال و�ضمول املوت لأبناء الب�رش من خالل توظيف الثنائيات 
وال�ضغري(  الكبري   - والأثري  الرثى   - والنهار  )الليل  املت�ضادة 
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للتعبري عن عمق التباعد والبون ال�ضا�ضع بني الدنيا والآخرة وبني 
اخللود والفناء. فكل نعمة ل بّد زائلة وكل بناء يوؤول اأمره اإىل الهدم 

واخلراب وكّل حّي يتعّر�س للموت. 
لإ�ضداء  ذريعة  املت�ضادة  الثنائيات  هذه  ال�ضاعر  اتخذ 
ما  واجتناب  و�ضالح  خري  هو  ما  اإىل  والدعوة  واملوعظة  الن�ضح 
الغافلني  توجيه  خاللها  من  وحاول  والفناء  الزوال  اإىل  يوؤّدي 
على  يقبلوا  و  واملهلكات  املوبقات  عن  يبتعدوا  باأن  وال�ضادرين 
ال�ضاحلات واحل�ضنات. هذه الثنائيات اأدت دوراً هاّمًا يف ا�ضتجالء 
الغر�س وتر�ضيخه يف ذهن املتلّقي مما ي�ضلكه م�ضلك امتثال املثل 
يف  هاّم  بدور  التقابل  فقام  النبيلة،  ينية  الد  والثوابت  الأخالقية 

الّرقي القيمي واخللقي للمخاطب. 
 ي�ضتنتج من خالل ما �ضبق من بنية التقابل يف �ضعر الإلبريي 
عن  ناجت  املتناق�ضة  الثنائيات  لهذه  ا�ضتخدامهما  اأّن  وال�ضنائي 
التناق�ضات التي كان يعي�ضها ال�ضاعران يف املجتمع، فرافق البذُخ 
امل�ضيدة  العالية  والق�ضوُر  املدقع  والفقُر  الغنى  واحلرماَن،  التعَب 
جعلت  املجتمع  يف  املتناق�ضة  ال�ضور  وهذه  التق�ّضف،  ظواهَر 
املتمردة  مواقفهما  عن  تعبرياً  التقابل  بنية  يوّظفان  ال�ضاعريِن 

والراف�ضة. 

النتيجة

ي�ضتنتج من خالل درا�ضة الظواهر الأ�ضلوبية يف �ضعر الإلبريي 
وال�ضنائي اأّنهما ا�ضتطاعا اأن يعربا يف اأح�ضن �ضورة عن هواج�ضهما 
ومكنوناتهما يف اإطار ين�ضجم مع طبيعة املو�ضوع وهذا ناجت عن 
وافرت�ضت  الزهدية.  ومواقفه  الزاهد  ال�ضاعر  بني  والتاآلف  التقارب 
معاين  من  حتمل  ملا  �ضعرهما  من  وا�ضعة  م�ضاحة  الظواهر  هذه 
حتقيق  ت�ضتهدف  التي  واملوعظة  والرتهيب  والرتغيب  الن�ضح 

الآمال املن�ضودة لدى املتلّقني. 
لحظنا فيما �ضبق من الكالم اأّن الظواهر الأ�ضلوبية يف معظم 
الثانوية من  الأحيان خرجت عن معناها الأ�ضلي لتحمل املعاين 
بالف�ضائل  الحتمال  بغية  القارئ  اأو  ال�ضامع  انتباه  جذب  اأجل 
واملثل الأخالقية والدينية النبيلة لي�ضلك املخاطب م�ضلك ال�ضواب 
بها  يق�ضد  التي  والنواهي  الأوامر  امتثال  نحو  وتوجيهه  والر�ضد 
ال�ضامية. ا�ضتخدم هذان  الدنيا وممار�ضة املثل  النفو�س لنبذ  اإثارة 
من  �رشبًا  �ضعرهما  على  يا  لي�ضفا  ال�ضعرية  ال�ضور  ال�ضاعران 
بطاقات  ال�ضعري  الن�ضيج  و ميّدا  املعنوية  والقيم  والتاأكيد  التاأثري 
ب�ضبغة  لديهما  الزهدي  ال�ضعر  اّت�ضم  ثّم  ومن  تعبرييةجديدة. 
اكت�ضباها  التي  الذاتية  التجارب  بّث  خالل  من  واحلكمة  املوعظة 

طيلة احلياة وزخر �ضعرهما الزهدي بالروعة والطالوة والبهاء. 
ا�ضتخدم الإلبريي وال�ضنائي هذه الظواهر لتحري�س الآخرين 
على التحّلي بالقيم الد ينية واخللقية وتر�ضيخها يف نفو�س النا�س 
نحو  لرت�ضدهم  يهم  لد  املرت�ّضبة  الأ�ضول  من  املثل  هذه  لت�ضري 
ال�ضالح وال�ضواب. وهذا مما يتالحم وطبيعَة املو�ضوع الذي ي�ضعى 

اإليه ال�ضاعر الزاهد. 

الدللت  عن  ف�ضاًل   - ال�ضعري  الن�ضيج  ال�ضور  هذه  اأك�ضبت 
�ضاعدة  اإيقاعية  نغمات  على  ت�ضتمل  مبا  جديدة  اإيقاعية  بنيًة   -
اجلديدة، فجاءت  املعطيات  امل�ضاركة مع  م�ضاق  املخاطب  ت�ضوق 
اأداة  لت�ضري  والدللت  املعاين  مع  متاآلفة  متنا�ضقة  ال�ضور  هذه 
لتحريك النفو�س واإثارة امل�ضاعر وخلق ال�ضتجابة مبا ت�ضتمل عليه 

من دللت معنوية ونف�ضية. 
امل�ضاعر  بني  يوّحدا  اأن  وال�ضنائي  الإلبريي  ا�ضتطاع 
والأحا�ضي�س وما �ضاهدا يف املجتمع من واقع احلياة املوؤمل، فكان 
الواقع من اأهّم الروافد التي �ضاعدتهما على بناء الظواهر الأ�ضلوبية 
ليعرّبا من هذا الطريق عن حالتهما النف�ضية والروحية اأو املواقف 
املتلّقني  ا�ضتجابة  تعّمق  والأحا�ضي�س  العواطف  وهذه  النفعالية، 
للفكرة التي رمى اإليها ال�ضاعر الزاهد. وهذا مما جعل ال�ضاعر الزاهد 
يتحّرك يف ت�ضكيل البنية وفق املثريات النف�ضية التي تغّذي الواقع. 
ات�ضل معظم الظواهر الأ�ضلوبية لديهما بالتجارب ال�ضعرية وحاول 
دللت  ال�ضعر  ليحمل  والرتبوي  يني  الد  املغزى  الكالم  يعطيا  اأن 
التعبريية  القيم  حول  الظواهر  معظم  ومتحور  انفعالية  نف�ضية 
الت�ضوير  قّوة  من  امل�ضتخدمة مزيداً  ال�ضور  اأعطى  لتجاربهما مما 
على  ال�ضاعر  حّر�ضه  الذي  املتلّقي  من  قريبة  ف�ضارت  والتاأكيد، 

املتابعة والمتثال. 
والو�ضوح  بالب�ضاطة  يهما  لد  الأ�ضلوبية  الظواهر  اّت�ضمت 
الفكر  اإعمال  اإىل  حتتاج  فال  والتعقيد،  الغمو�س  عن  والبتعاد 
اإقناعهم  بغية  النا�س  جمهور  على  فهمها  ي�ضّهل  مما  وهذا 

فيهم.  والتاأثري 
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