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علي باقر طاهري نيا ،*1جواد محمد زاده ،2إبراهيم أحمدي

 .1أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران
 .2طالب الدكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا
 .3طالب الدكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا
(تاريخ االستالم2017/4/30 :؛ تاريخ القبول)2017/12/10 :

امللخّص
إن األسلوبية بوصفها منهجا نقديا ،تعين بدراسة النصوص األدبية من خالل النص ذات ومهمتها األساسية هـي
التركيز على العناصر الدا خليـة للعمـل الفـين ،مـن هنـا حيـاول هـذا البحـث أن يعـا الظـواهر األسـلوبية باملنـهف
الوصفي -التحليلي يف قصـيدة "الكـأس واهلمـوم" للشـاعر أيب نـواس ( 813-762م) .إنّ األسـلوبية يف إجراءاهتـا
النقدية البدّ من اتباع مستويات لدراسة النص فأوهلا املستوى الصويت وفي تبني لنا بـأنّ الشـاعر اسـتعان ببحـر
البسيط التام "مُستَفعِلُن فاعِلُن" لرقتها وجزالتها .متيّزت قافية القصيدة ـ وهي مردوفة موصولة بلني ـ بأصوات
(ألف ،والسني والياء) املهموسة الل هي أكثر األصوات مناسبة لغرض الوصف والتغنّي ب  .يف املستوى املعجمـي
تبني أنّ الشاعر جاء بالكل مات الل تالئم مع الظواهر الثالو :اخلمرة ،واملتنادمني والساقي ،كما استعان ببعض
مــن املفــردات القرآنيــة والشخصــيات التارخييــة يف تقويــة املعــاين املتعلقــة بــاخلمر والســاقي ويف املســتوى الــدالي
اســتخدم اــاهرة التشــخيص للكشــف عــن مكنــون خلجــات نفسـ  .أمــا يف املســتوى النحــوي فقــد انصــب االهتمــام
بدراسة عدد من الظواهر اللغوية الل بدت خمالفة للمقيس من كالم العـرب للكشـف عـن حقيقـة هـذ الظـواهر
منــها :التقــدمي والتــأخري ،واحلــذف ،وااللتفــات .املســتوى الفكــري يف هــذ القصــيدة ينــبين علــى قداســة اخلمــرة
فاخلمر عند تقود صاحبها فضال عن املتعة إىل النشوة الدينية.

الكلمات الرئيسة
أبو نواس ،األسلوبية ،اخلمر ،اهلمّ.
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مقدمة
إن النقد ودراسة النصوص األدبية ـ شعراا أو نثراا ـ كانا حت عنايـة النقـاد مـن قـدمي الـزمن
وهم يهتمون بدراسة األساليب األدبية ويناقشون القضايا اجلماليـة والفنيـة يف العمـل األديب؛
للتعــرف عل ـى مــواطن احلســن والقــبح وكــان لكــل ناقــد منــهف وأســلوب يف حتليــل النصــوص
األدبية« ،حيث كان النقد خاضعاا للعلوم املختلفة ،فتارة يـأمت النقـاد بالفلسـفة وتـارة بالتـاريخ
وعلم النفس واألخالق ولقد تعـددت املنـاهف الـل يتكـئ عليهـا النقـاد يف تقـومي الـنص األديب
وحتليل وتفسري  ،فهناك ـ على سبيل املثال ـ املنهف التـارخيي الطبيعـي ،واملنـهف االجتمـاعي،
واملنهف اجلماي الفين ،واملنهف النفسي ،لكنّ النقد قد تطوّر يف العقود األخـرية تطـوّرا كـبرياا
وتغري من حيث املنهف ومن حيث زوايا النظر ،حيث اهر يف األفـق األديب منـهف خاضـع لعلـم
اللغـة واألدب والـذي ينـادي باسـتقالل األدب وعلمـ عـن غريمهـا مـن علـوم اإلنسـان» (حممـود
خليل .)7 :2011 ،ومن هذ املذاهب "األسلوبية" الل قد أ ارت األذهان ،حيـث «حتتـل دراسـات
األسلوب مكانة متميزة يف الدراسات النقدية املعاصـرة ويقـوم كـثري مـن هـذ الدراسـات علـى
حتليل األعمال األدبية واكتشاف قيمتها اجلمالية والفنية انطالقـا مـن شـكلها اللغـوي باعتبـار
أن األدب فن قوي تكمن قيمت األوىل يف طريقة التعبري عن مضمون مـا» (درويـش ،د.ت.)13 :
وال شك أن اللغـة الشـعرية ختتـزل القـدمي مـن املعـاين واجلديـد مـن الصـور يف كـل عصـر مـن
عصور الشعر؛ إذ إهنا حتيا يف الوق نفس  ،مبوجب قوانينها اخلاصة وما تتمتع ب من وجود
مستقل نسبياا تستمد من أصوهلا واستعماالهتا وارتباطاهتا املتنوعة بوصفها وسيلة لالتصال
والتعبري فهي طريقة تفكري ،وهي لذلك عرضـة للتغـيري واالنـد ار( .دور )83 :1961 ،تناولنـا يف
هــذ الدراســة ،الظــواهر األســلوبية يف شــعر الشــاعر األهــوازي؛ أيب نــواس ،وهــو أحــد شــعراء
املولدين الذين كان هلم دور يف حركة جتديـد الشـعر العـريب يف العصـر العباسـي ،وقـد قرأنـا
قصيدت "الكأس واهلموم" أكثر من مرة فتـبني لنـا أنّ مثـة اـواهر أسـلوبية تسـتحق الدراسـة،
والــل تســاعدنا يف معرفــة الوحــدة الفنيــة ،اهلندســية والتــوازن يف بنــاء القصــيدة؛ ألنّ هــذ
القص ــيدة خب ــالف القص ــائد القدمي ــة ال ــل كانــ جمموع ــة خمتلف ــة م ــن األبي ــات واملع ــاين
املســتقلة ،أصــبح تتطــور وتتحــد ،منتقلــة مــن املعــىن إىل اآلخــر ،كمــا ينتقــل مــن الســبب إىل
النتيجة .وكما هو املعلوم لكل طائفة من الشعراء صبغة يف أشعارهم حسب غرضها ،فإن كال
منها خيـتص بأسـلوب أو بشـيء مييزهـا عـن األشـعار األخـرى وكـذلك يف القصـيدة هـذ  ،هلـا
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مميزات ميتاز هبا أبو نواس عن بقية الشعراء وهو مـن الشـعراء الكبـار يف األدب العـريب .إ ّن
شخصــيت ومــا يتمتــع بـ مــن قافــة أدبيــة وفكريــة جعلـ شــعر يف مســتوى عــال مــن اهتمــام
وشهرة .إذن ،قمنا بدراسة الظواهر األسلوبية يف قصيدة "الكأس واهلموم" ولقد كان منهجنا
يف كتابــة هــذ الدراســة هــو املنــهف الوصــفي -التطبيقــي الــذي يقــوم عل ـى النظــر والبحــث يف
األسلوب األديب للوقـوف علـى أسـرار التقنيـات اللغويـة فيـ معتمـداا علـى كتـب البالغـة والنحـو
والنقد األديب احلديث ومن أمهها النقد األسلويب .يسعى هـذا البحـث إىل اإلجابـة ع ـن عــدة
أس ــئلة رئيســـية وهـــي .1 :م ــا ه ــي املي ــزات الب ــارزة للمس ــتويات األس ــلوبية اخلمس ــة يف ه ــذ
القصيدة؟  .2ما هي الفكرة الغالبة الل تنبين عليها القصيدة؟
خلفية البحث
قد اهتم الباحثون اهتماما بالغا بأيب نواس وأدب حيث نرى مقاالت ودراسـات عديـدة طبعـ
حول هذا الشاعر ،حيات وأدب منها:
 «اجلانــب الروحــي يف شــعر أيب نــواس» للباحــث الســوري ســامر مســعود الــل نشــرت يفجملة آفاق املعرفة رقم  530عـام  ،2007يلقـي الباحـث يف املقالـة هـذ نظـرة خاطفـة وعـابرة
على اجلانب الروحي يف أشعار أيب نواس.
 «مجاليـات املعـىن الشـعري يف قصـيدة رحلـة إىل مصـر أليب نـواس» للكاتـب علـي قاســمحممــد اخلرابشــة2009( .م) .قــد ركــز الباحــث يف دراســت هلــذ القصــيدة عل ـى اجلوانــب
اإلبداعية من خالل التركيب األسلويب.
 «دراســة بعــض املفــردات الفارســية يف ديــوان "أيب نــواس"» كتــب هــذ املقالــة فرامــرزمريزائــي ومــرمي رمحــل تركاشــوند ونشــرت ســنة (1389ش) يف جملــة "لســان املــبني" .أشــار
الكاتبان يف هذ املقالة إىل أهم املفردات الفارسية الل استخدمها الشاعر يف ديوان .
 «دراســة مقارنــة يف اخلمريــات املاديــة يف شــعر أيب نــواس ورودكــي» للكاتــب تــورج زيــينوند ،نشرت هذ املقالة سنة (1390ش) يف جملـة "كـاوش نامـ ادبيـات تطبيقـي" .كتبـ هـذ
املقالــة علـى أســاس املكتــب الفرنســي يف األدب املقــارن ،وقــام الكاتــب فيهــا مبعاجلــة األواصــر
الثقافية يف البالد العربية والفارسية وأشار فيها إىل تأ ر رودكي بأيب نواس يف مخريات .
 «حتليل شعر أيب نـواس ودراسـت مـن منظـار سوسـيولوجية» رسـالة دكتـورا يف اللغـة العربيـةوآداهب ــا جبامع ــة إص ــفهان ،إع ــداد الطالب ــة :آزاد منتظ ــري ،حتـ ـ إش ــراف :حمم ــد خاق ــاين
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اصفهاين .نوقش هذ الرسالة سـنة 1391ش .تطرّقـ الكاتبـة يف هـذ الرسـالة إىل نقـد أشـعار
والنتائف تدل على أنّ الشاعر مل يكن لدي شخصية غارقة يف اللهو والعبث ـ كمـا قـال كـثريون عنـ
ـ بل استعان الشاعر باخلمر ليعبّر وراءها عن خلجانات نفس وجلوء إىل األشـعار اخلمريـة يرجـع
سبب إىل دور الدولة العباسية املنهمكة يف اللهو واجملون آنذاك .وال يفوتنا أيضـا دراسـة «مخريـات
أيب نـواس ومسـلم بــن الوليـد دراســة أسـلوبية » اــث مقـدم ضــمن متطلبـات التخــرج لنيـل شــهادة
ماجستر يف اللغة واألدب العريب للكاتبة سعاد يوسـف حممـد احلجـاجرة عـام 2012م .وقـد جـاءت
هــذ الدراســة يف متهيــد وأربعــة فصــول وخامتــة ،وقــد بينـ الباحثــة يف التمهيــد تعريـف األســلوبية
بوصفها طريقة للدراسة ،ومعايريها ،وتقصري عالقتها باللغة وأمهيتها .أمّا مقالتنا هـذ فتطرقـ
إ ىل الظواهر األسلوبية يف قصـيدة "الكـأس واهلمـوم" أليب نـواس ،فيكـون تسـليط الضـوء فيهـا علـى
املالمح الل كثر تكرارها ايث أصبح عينة أسلوبية لدى الشاعر منها دراسة التكـرار الصـويت
الذي كان متجسد اا يف بنية القصيدة الكـل وتطرقنـا إىل مسـألة املفـردات بوصـفها كلمـات إحيائيـة
ترينــا فكــرة الشــاعر ويف املســتوى البالغــي نوّهنــا إىل تقنيــة التشــخيص الــذي يــدور حــول اخلمــر
وتأ ريها على إزالة اهلموم ويف هناية املطاف انتهينا املقالة بالفكرة الغالبة الل أنشد الشـاعر مـن
أجلها القصـيدة ايـث مـا وجـدنا مـن دراسـات حتتـوي علـى هـذا اجلانـب يف هـذ القصـيدة رغـم
اهتمام الكتاب واعتنائهم بأدب أيب نؤاس.

بني يدي القصيدة
هــذ القصــيدة هــي مقطعــة صــغرية ال تزيــد علــى عشــرة أبيــات ،وهــي مــن األشــعار الــل تعكــس
شخصــية الشــاعر وعواطف ـ اجلياشــة .جتربــة الشــاعر يف هــذ القصــيدة جتربــة ذاتيــة تعكــس
شعوراا شخصياا عاش الشـاعر واملوضـوع الشـعري يعـرب عـن انفعـاالت الشـاعر ملـا يـؤ ر يف نفسـ
من أحداو .مـن الناحيـة الشـكلية ،مل ختـرج هـذ القصـيدة يف إطارهـا العـام عـن عمـود الشـعر
العريب أو الشكل التقليدي من وحدة الوزن والقافية؛ لكنـها ليسـ قائمـة علـى وحـدة البيـ كمـا
نراها يف كثري من القصائد الل أنشدت آنذاك ،بل على وحدة املوضوع ووحدة اجلو النفسي.

األسلوبية
قبــل البــدء يف دراســة املالمــح األســلوبية الــل يتميــز هبــا إبــداع أيب ن ـؤاس الشــعري ال ب ـدّ مــن
الوقـوف وقفـة خاطفــة أمـام األسـلوبية لتعريفهــا مـن أجـل اإلملــام بنشـأهتا ومسـتوياهتا األساســية
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متهيداا لدراسة بعض الظواهر األسلوبية يف قصيدة "الكأس واهلموم" .يبدو أن األسلوبية تـرتبط
ارتباطاا و يقاا بالدراسات النقدية والبالغية واللغوية( .املسدي )77 :1977 ،وقـد اهـرت األسـلوبية
على أهنا منهف نقدي يف بدايات القرن العشرين وكان ذلـك ناجتـاا عـن تطـور الدراسـات اللغويـة
احلديثــة الــل قــررت أن تتخــذ مــن األســلوب علم ـاا يــدرس لذات ـ أو يواــف يف خدمــة التحليــل
األديب( .درويش ،د.ت )18 :وهـذا املصـطلح «هـو الـذي يطلـق عليـ يف االجنليزيـة  stylisticsويف
الفرنس ــية  la stylistiqueوالباح ــث يف األس ــلوبية ( »stylisticianعب ــد املطل ــب.)185 :1994 ،
ويعــد «شــارل بــاي» املؤســس األول لعلــم األســلوب ،وإن كــان ق ـد اســتفاد كــثرياا مــن أفكــار «دي
سوسري» واضـع الثنائيـة املشـهورة باللغـة والكـالم .وأمـا األسـلوبية فهـي علـ ٌم يـدرس اللغـ َة ضـمن
نظام اخلطاب .ولكنها أيضاا علم يدرس اخلطاب موضعاا على مبدأ هوية األجنـاس؛ لـذلك كـان
موضـ ــوع هـ ــذا العلـ ــم متعـ ــدد املسـ ــتويات ،خمتلـ ــف املشـ ــارب واالهتمامـ ــات ،ومتنـ ــوع األهـ ــداف
واالجتاهات( .عياش )31 :1990 ،وأياا ما كان األمر فإنّ األسلوبية يف إجراءاهتـا النقديـة البـدّ مـن
اتبـاع مســتويات لدراســة الــنص .أوهلــا املســتوى الصــويت .وهــو الــذي يتنــاول فيـ الــدارس مــا يف
النص من مظاهر اإلتقان الصويت ومصادر اإليقاع فيـ  .ويتنـاول الـدارس األسـلويب يف املسـتوى
املعجمي استخدام املنشئ لأللفاظ وما فيها من خواص تؤ ر يف األسـلوب كتصـنيفها إىل حقـول
داللية ومعرفة أي نوع من األلفاظ هو الغالب ويدرس الناقد أيضاا طبيعة هذ األلفاظ وما متثل
من انزياحات يف املعىن .وجييء املستوى الثالث مـن الدراسـة لالهتمـام بالتراكيـب ،وتصـنيفها،
وتكشــف عــن عــدول الشــاعر عــن الــنمط العــادي يف رص اجلمــالت بالتقــدم والتــأخر واحلــذف
وااللتفات وهنا يأيت دور األسلوبية النحوية يف دراسة العالقات والترابط واالنسجام الـداخلي يف
النص .أمّا البنية التعبرييـة اجلماليـة فهـي تـدرس يف املسـتوى الـدالي فنتسـاءل عمّـا يوحّـد كـل
هذ العناصر والصـور اجملـازات واالسـتعارات وآخـر مـا يتأمـل يف الـدرس األسـلويب هـو املسـتوى
الفكري( .حممود خليل)166-165 :2011 ،

املستوى الصويت (املوسيقائي)
«املوسيقى عنصر أساسي من عناصر الشعر ،وأداة من أبرز األدوات الل يستخدمها الشاعر
يف بناء قصيدت » (عشري زايد .)154 :2002 ،فقد اهرت اخلصائص املوسيقية عند أيب نـواس
يف هذ القصيدة يف اّورين :أوهلمـا متثـل فيمـا اصـطلح عليـ بــ"املوسيقى اخلارجيـة" حيـث
قمنا بدراسة هـذا النـوع مـن املوسـيقى يف قصـيدت مـن خـالل وصـف البحـر الـذي اسـتخدم
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الشاعر كذلك خصائص هذا البحر ذات مث تطرقنا إىل مسألة استخدام ل تامة وجمـزوءة
مث وقفنا بعد ذلك على "القافية" فتناولنا أنواعها من حيث التقييـد واإلطـالق وحـظ األصـوات
العربيــة مــن االســتعمال روي ـاا وأمّــا اّــور الثــاين فخصصــنا لدراســة مــا اصــطلح علي ـ بـ ـ
"املوسيقى الداخلية" حيث درسنا هذا اللون مـن املوسـيقى مـن خـالل حمـور التكـرار الصـويت،
وهو الغالب يف هذ القصيدة حيث نرا ذلك عينة أسلوبية.
الوزن
الوزن أعظم أركان الشعر وهو شيء جوهري للشعر والشعر بـال وزن ال يعـد شـعراا والـوزن هـو
الـذي مييـز بــني الشـعر والنثــر( .عيسـى )16 :1998 ،يقـول غنيمــي هـالل «إن الــوزن هـو جممــوع
التفعيالت الل يتألف منها البيـ » (هـالل )435 :1979 ،مـن خـالل قـراءة هـذ القصـيدة يـرى
أهنا قصيدة عمودية مبنية على البحر البسيط التام ،فوزن هذا البحر هو التاي:
مُسْ ـ ـ ـتَفاعِلُن فَـ ـ ــاعِلُنْ مُسْ ـ ـ ـتَفاعِلُن فَـ ـ ــاعِلُنْ

مُسْ ـ ـ ـتَفاعِلُنْ فَـ ـ ــاعِلُنْ مُسْ ـ ـ ـتَفاعِلُنْ فَـ ـ ــاعِلُنْ

وهو «ار راقص يتصف بنغمات العالية ،بتغري حركـي مـوجي ارتفاعـاا ،واخنفاضـاا ،حتّـى
أنّ إيقاع يتعلم بيسر كل مـن مل يـألف العـروض ،إذا مـا نبّـ إىل وزنـ تقطيعيـاا؛ ألنّ سـهولة
موسيقا الطاغية تقود األذن إىل دقة تركيب مبجرد تكرار أبيات مقطعة نغمياا فضالا عن أنّ
قالب الشكلي قالـب هندسـي صـارم ال يسـمح بـأي تالعـب أو تغـيري» (علـي .)122 :1997 ،فهـذ
القصيدة ترتكـز علـى العالقـة الـل تقيمهـا بـني اخلمـرة واهلـم .فـاهلم كعنصـر سـليب ميزتـ
الرئيســة هــي احلــزن وخلــق األمل لصــاحب واخلمــرة كعنصــر إجيــايب حتمــل الفــرح واملســرة
لصــاحبها هلــذا تتــراوح نفســية الشــاعر بــني النقيضــني مهــا احلــزن والفــرح وكــان اســتخدام
البحر البسيط الذي يبين على تفعيلتني "مُستَفعِلُن فاعِلُن" مالئماا هلذا الغرض وهذا يعين أن
تفعيلــة "مُس ـتَفعِلُن" الــل تكــون كــثرية احلــروف مناســبة للعواطــف اجلياشــة وتفعيلــة "فــاعِلُن"
مالئمة للعواطف اللينة ،مبعىن آخر إنّ تفعيلة "مُسـتَفعِلُن" الـل تشـكل مـن "سـبَبَني خَفـيفَني"
و"وَتِــد جممــوع" تعــد تفعيلــة كــثرية املقــاطع بالنســبة لتفعيلــة "فَــاعِلُن" الــل متشــكلة مــن "ســبب
خفيف" و"وتد جمموع" فإذا عرفنـا أن اـراا كالبسـيط يشـتمل علـى  28صـوتاا مقطعيـاا أمكننـا
أن نتصور أنّ الشاعر اختار وزناا كثري املقـاطع صـبّ فيـ مـن عواطفـ اجليّاشـة واللينـة وهـذا
يدل على أنّ الشاعر اختار لشعر من األوزان ما يالئم عاطفت  .من جهة أخرى نرى الوحـدة
بني عاطفة الشاعر حني إنشاد القصـيدة وعـدد األبيـات الـل جـاء هبـا يف قصـيدت ؛ ألنّ هـذ

قصيدة الكأس والهموم ألبي نواس (دراسة أسلوبية لغوية ،داللية ،فكرية)
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القصيدة هي مقطعة صغرية ال تزيد على عشرة أبيـات ،فهـذا يناسـب ملوضـوع القصـيدة؛ ألنّ
«كل شعر ينظم يف جمالس العبث واللهو ووصف معاقرة اخلمر فأحرى ب أن يـنظم يف اـور
قصـرية أو متوسـطة وأال تطـول قصـائد » (أنـيس .)176 :1952 ،مــن جهـة أخـرى ،الـتخلص مــن
احل ــزن واألمل بواس ــطة اخلم ــر ه ــو إص ــرار حاس ــم يع ــرب عنــ الش ــاعر يف البيــ األول م ــن
القصيدة حيث يقول:
ألَقاـطَعَـ ـ ـ ـ ـ ــنَّ نايَ ـ ـ ـ ـ ـــاطَ اهلَ ـ ـ ـ ـ ــمِّ باـالـْكـ ـ ـ ـ ـ ــَأسا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــروض البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حش ـ ـ ـ ـ ـ ــو البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.- .- / .- - .- .-/ .- - - / .- - .- -

فَلَـ ـ ـ ـيْسَ لِلـ ـ ـ ـهَمِّ مِثاـ ـ ـ ـلُ الاكَ ـ ـ ــأسا مِـ ـ ـ ـنْ آسا
ض ـ ـ ـ ـ ــرب البيـ ـ ـ ـ ـ ـ
حش ـ ـ ـ ـ ــو البيـ ـ ـ ـ ـ ـ
.- .- / .- - .- .- / .- - .- / .- - .- -

1

الالف يف هـذا البيـ يـرى أن الشـاعر عـدل وخـرج عـن املعيـار السـائد واملـألوف يف علـم
العــروض؛ ألن ـ يشــار يف كتــب العــروض إىل أنّ «التفعيلــة األخــرية "فَــاعِلُن" ال تــرد يف الشــعر
العريب علـى هـذ الصـورة وإنّمـا نراهـا يف الشـطر األول "فَعِلُـن" دائمـاا ،أمّـا يف الشـطر الثـاين
فتتخ ــذ التفعيل ــة األخ ــرية "ف ــاعِلُن" إح ــدى الص ــورتني" :فَعِلُ ــن" أو "فَعْلُ ــن"» (أن ــيس)69 :1952 ،
واملالحظ أن الضرب الثاين"فَعْلُن" هو األساس يف هذ القصيدة لكن نرى فجأة بأن العروض
ـ التفعيلة األخرية يف الشطر األول ـ تأيت مثل على "فَعْلُن"بسكون العني .هـذا األمـر يـدل علـى
أن ال يريد أن يقيد نفس على القواعد العروضية الل كان سائدة آنذاك.
القافية
إن القافية شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر ،وال يسمى شعراا حـىت يكـون هلـا وزن وقافيـة
فهي عند اخلليل« :ما بني آخر حـرف مـن البيـ إىل أوّل سـاكن يليـ مـع املتحـرك الـذي قبـل
الســاكن» (علــي .)169 :1997 ،أمّــا مــن جهــة القافيــة املطلقــة واملقيــدة فــإذا نظرنــا إىل قــوايف
 .1نظم احلروف األجبدية من حيث القوّة والضعف يف األبيات التالية:
والظـ ـ ــاء مث القـ ـ ــافُ وه ـ ـ ـيَ اخلامتـ ـ ــة
أقـ ــوى احلـ ــروفِ الطَّـ ــا وضـ ــادٌ مُعجَمَ ـ ـ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادٌ وزاى مث غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيٌ قُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرّرا
قوايه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيمٌ ودالٌ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمَّ را
وأوسـ ـ ـ ـ ـطُ مهـ ـ ـ ـ ـزٌ وب ـ ـ ـ ــاءٌ ت ـ ـ ـ ــا ألِ ـ ـ ـ ــف
خ ـ ـ ـ ـ ــاءٌ وذالٌ عـ ـ ـ ـ ـ ـنيُ كافٌ مث قِ ـ ـ ـ ـ ــف
وأضـ ـ ـ ـ ــعفُ احلـ ـ ـ ـ ــروفِ ـ ـ ـ ـ ــاءٌ حـ ـ ـ ـ ــاء
والنُّـ ـ ـ ـ ـ ــون وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـيمُ وفـ ـ ـ ـ ـ ــاءٌ هـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيفُها س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيٌ وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيٌ المُ
وال ـ ـ ـ ـ ــواو واليـ ـ ـ ـ ـ ـاء ه ـ ـ ـ ـ ــي اخلت ـ ـ ـ ـ ــامُ
(اجلريسى1432 ،هـ)86 :
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أبيات الشاعر يف هـذا الـنص نـرى أن الشـاعر اسـتفاد مـن القافيـة املطلقـة «وهـي الـل يكـون
فيهـا الـروي متحرّكـاا» (أنــيس .)258 :1952 ،أي بعـد رويهـا وصــل باإلشـباع والقافيـة املطلقــة يف
هذا النص تضم الوصل املكسور ولقد جاء يف القافية حرف الروي بالسني املكسـورة املـرادف
هلـا بـاأللف املطلقــة وهـذا الــروي متحـرك بالكســرة ايـث يتولــد حـرف املـدّ "اليـاء" املوصــولة
نتيجة إشباع هذ احلركة ،وهذا يعين أنّ كلمة القافية يف البي األول بعـد تقطيعهـا عروضـيا
يكتــب ويُقــرأ "آ ســي" أي  )º/ º/( :وشــأهنا يف مجيــع أبيــات القصــيدة ،لــذلك متيّــزت قافيــة
القصيدة بأصوات (ألف ،والسني واليـاء) املهموسـة الـل هـي أكثـر األصـوات مناسـبة لغـرض
الوصف والتغنّي وبالتاي لن يقدر الشاعر على كشف وإاهار عواطفـ الرقيقـة إال بامتـدادات
صوتية تعطي احلرّية يف التغنّي.

ظاهرة التكرار
إن التكــرار يعــد مــن الظــواهر األســلوبية الــل تســتخدم لنتــذوق مجاليــات الــنص األديب ومــن
األسباب الرئيسة إلجياد املوسيقى الداخلية يف النص األديب فهو يعين إعادة بعـض العناصـر
(حــرف /كلمــة /عبــارة /صــيغة) يف العمــل األديب مــرة أو مــرات عديــدة وهــو أســاس االيقــاع
بشكل عام( .وهبة واملهندس)117 :1984 ،
األول :التكرار الصويت
هذا التكرار من أمناط التكرار الشائعة واملنتشرة ويتمثـل يف «تكريـر حـرف يهـيمن صـوتياا يف
بنيــة املقطــع أو القصــيدة» (الغــريف .)82 :2001 ،إذا دققنــا النظــر يف هــذ القصــيدة نــرى أنّ
األصــوات املهموســة شــكلّ اــاهرة خاصــة يف شــعر أو بــاألحرى :يف هــذ القصــيدة فصــفة
اهلمس مثل (السني واأللف) جعل للقصيدة تنغيمـاا خاصـاا وإيقاعـاا مميـزاا وقـد تكـرر صـوت
"السني" أربعة وعشرين " "24مرة يف مواضع خمتلفـة وتشـب "السـني" الصـاد وهـي تتكـرر سـ
( )6مرات .كما نعلم أن حـرف السـني هـو أحـد احلـروف الصـفريية ،صـوت املتماسـك النقـي
يــوحي بإحســاس ملســي بــني النعومــة واملالســة ،وبإحســاس بصــري مــن االنــزالق واالمتــداد،
وبإحساس نعي هو أقرب للصفري وهو احلرف الذي يدل علـى الرقـة واللـني( .عبـاس:1998 ،
 )111-110من أمثلة التكرار الصويت حلرف "السني" قول الشاعر:
وَقَـ ــدْ يُغنِّيـ ــكَ مِـ ــنْ سُـ ــكارٍ وَمِـ ــنْ طَـ ــرَبٍ

وَالكَ ــأسُ ختاتَ ــالُ مِـ ـنْ سَ ــاقٍ إالَ ــى حَاسِ ــي
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يف هــذا البي ـ  ،لقــد وقــف أبــو نــواس علــى صــفات الســاقي اخلُلقيــة وبالــدور الــذي يؤدي ـ يف
اخلمّارة خاصّة وأنّ يقرن حديث عن باستخدام الفعل املضـارع الـذي يـدلّ علـى احلركـة املسـتمرّة
يف قول "قد يغنّيك" وأنّ هو املسؤول عن تقدمي الشراب لـ ويالحـظ هنـا تكـرار حـرف "السـني" يف
كلمات مثل (سكر ،والكأس ،وساق ،وحاسي) ايـث نشـعر بوضـوح الصـوت الصـفريي الـذي ينـتف
مــن تالقــي الكــؤوس بعضــها بــبعض أ نــاء شــرب اخلمــر وهــو إحســاس نعــي مالئــم مــع صــوت
"السني" الذي يدل على الرقة واللني .أمّا اإلحساس البصري حلرف "السني" فنرا يف هذا البي :
فَسَ ـ ـ ـقّنايهَا سُـ ـ ــالفاا ،سَلاسَ ـ ـ ـالا ،حُجابَ ـ ـ ـ ْ

يف دَنّهَـ ـ ـ ــا حُقُب ـ ـ ـ ـاا يف رُكا ـ ـ ـ ـنا دِيْمَـ ـ ـ ــاسا

فقد ربط الشاعر يف هذا البيـ صـوت "السـني" اـروف املـد واللـني فزادتـ رقـة وعذوبـة
ولطفاا ،وهذا يكشف عن مهارة "أيب نواس" يف توايف هذا النوع من األصوات والذي ينسـجم
مع أجواء الفرح والسرور أمّا اإلحساس البصري فنـرا يف كلمـة "سلسـال" فهـذ الكلمـة تـدلنا
على أنّ هذ اخلمر الل وصفها الشاعر تكون عذبة صافية حيث تلتـذ العيـون مادامـ تنظـر
إليهــا .وإذا أردنــا أن نعــرف كيفيــة توايــف احلــروف يف هــذا البيـ فتبـيّن لنــا بــأنّ احلــروف
الضعيفة غالبة علي واجلدول اآليت يرينا هذا التوايف:
حروف التهجي
فاء
سني
قاف
نون
ياء
هاء
الف
الم
حاء
جيم
باء
تاء
دال
راء
كاف
ميم

عدد الورود يف البي
3
5
2
3
5
2
7
3
2
1
2
1
2
1
1
1

نوع احلروف من جهة القوّة والضعف
أضعف احلروف
احلرف الضعيف
أقوى احلروف
أضعف احلروف
احلرف الضعيف
أضعف احلروف
أوسط احلروف
احلرف الضعيف
أضعف احلروف
أقوى احلروف
أوسط احلروف
أوسط احلروف
احلرف القوي
احلرف القوي
أوسط احلروف
أضعف احلروف
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فمن خالل هذا اجلدول نرى أنّ احلروف الل استعملها الشاعر أكثرها ضعيفة من حيث
التلفظ؛ فهذ احلروف من أكثر األصوات مالئمة ملعىن البي ومضمون  ،كما أنّها من أكثرها
تعبرياا عن حاالت الفرح والسرور واالرتياح ،وبالتاي ميكن القول بأنّها من أكثر األصوات رقة
ورخاوة ومهساا .ومـن أمثلـة التكـرار جنـد أيضـاا تكـرار حـرف "األلـف" فقـد تكـرر أربعـني ""40
مرة يف القصيدة و«هو حرف يوحي باالمتداد يف املكان والزمـان» (عبـاس .)97 :1998 ،تتنـاوب
"األلــف" املمــدودة مــع احلركــات الســريعة لتعطــي إيقاع ـاا متنوع ـاا ،ففــي البي ـ األول تتعاقــب
احلركات ،وتقل "األلف" املمدودة ،وعلى العكس تكثر املمدودة يف البي التـاي مباشـرة وكأنـ
حني يصف اخلمرة يعطي حركات سريعة وحني يتحدو عن ذات واملتنادمني يعطي ممدودات
واسعةا كما نرا يف هذا البي :
هَـ ـ ـ ـ ـ ــذَا وَذاكَ وَفِتْيـ ـ ـ ـ ـ ــَانٌ هلـ ـ ـ ـ ـ ــمْ أَدَبٌ

شـ ـ ـ ـمُّ األنـ ـ ـ ـوفِ سَ ـ ـ ـرَاةٌ غَـ ـ ـ ـيْرُ أنْكَ ـ ـ ـاس

كما هو املعلوم أنّ داللة املدّ ـ األلف حتديداا ـ ترتبط بداللة السياق الذي جـاءت فيـ وصـوت
األلف أمكن يف املد من الواو والياء مما قيل« :يؤدّي طول املقطع إىل التأ ري يف املتلقّي ،ويتحقـق
هذا يف أصـوات اللـني (األلـف والـواو واليـاء)؛ أل ّنهـا أوضـح يف ال ّسـمع وأكثـر أ ـر اا يف الـنّفس مـن
األصــوات الســاكنة» (عكاشــة .)42 :2005 ،فقـراءة املـدّ تــثري االنتبــا  ،وحتمــل داللــة يعيهــا الســامع
فإطالة املدّ يف (هذا ،ذاك ،فتيان ،سراة وأنكاس) حتمل داللة التعظيم هلؤالء الفتية الـذين قـد
امتـازوا بصــفات خَلقيــة وخُلُقِيـة مــن مجــال الوجـ والصــدق يف القــول والعمـل ،فهــم مجاعــة مــن
املثقفني واملتـأدبني ،مـن ذوي األخـال ق العاليـة كمـا فيهـا داللـة املبالغـة واالسـتمرارية وهـم مل وال
ولن ينكسوا رؤوسهم من ذل وإهانة وال يقومون بعمل إال وهم شاخمو األنوف.
الثاين :التكرار اللفظي
يعد هذا النوع من التكرار أبسط أنواع التكرار وأكثرها انتشاراا وهو منط شائع يف أشـعار أيب
نواس ومن أمثلة التكرار اللفظي يف هذ القصـيدة جنـد كلمـة "الكـأس" الـل تكـررت أربـع ""4
مرات عدا ورودها يف العنوان والل جاء الشـاعر هبـا يف البيـ األول بصـورة "رد العجـز علـى
الصدر" حيث يقول:
ألَقاـطَعَـ ـ ـ ـ ـنَّ نايَ ـ ـ ـ ــاطَ اهلَ ـ ـ ـ ـمِّ باـالـْكـ ـ ـ ـ ـَأسا

فَلَ ـ ــيْسَ لِل ـ ـ ـهَمِّ مِثا ـ ــلُ الاكَـ ـ ــأسا مِ ـ ـ ـنْ آسا

كمــا نــرى أن "الكــأس" هنــا تــربز حمــور اإليقــاع بوصــفها األســاس الــذي بنيـ عليـ قافيــة
النص وإتيان الشاعر هبا بشكل "رد العجز على الصدر" متثل سـر البنيـة اإليقاعيـة ومفتاحهـا
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يف آن واحد .والكأس يف اللغة إناء تشرب في اخلمر كما قال ابن منظور« :والكأس اإلنـاء إذا
كان في مخر؛ فإذا مل يكن فيها مخر فهي قـدح» (ابـن منظـور ،د.ت :مـادة كـأس) لكـن هنـا
يراد بالكأس اخلمر ،وهو من إطـالق اسـم اّـل علـى احلـال وكمـا يظهـر يف هـذا البيـ جلـأ
الشــاعر إىل الكــأس ملواجهــة اهلــم وليسـ الكــأس إال رمــز التمــرد وهــي وســيلة هتــدمي احلــزن
واألمل ومثل هذا التكرار يدلّ على أنّ هذ اخلمر الل استعمل الكأس هلا ليس كخمور يقـع
لغو بسبب شرهبا وال خيالط شاربيها الصداع والضـرب ،ايـث عاملـها معاملـة طبيـب وحتّـى
حكم هلا بالفضل على غريها من األطباء؛ لذلك يأيت باآلس نكـرة بعـد "مـن" الزائـدة لتوكيـد
النفي وإفادة اإلحاطة والشمول للنكرة.

املستوى املعجمي
عندما حناول أن نتوقف عند املعجم الشعري يعين أننـا حنـاول إلقـاء نظـرة علـى اخلصـائص
العامة لأللفاظ األساسية الىت يعتمد عليها أبو نواس للتعبري عن حاالت « ،خاصـة وأن مسـألة
األلفاظ تعد من املسائل الل تثار دائما يف نقد الشعر» (شوقي ضـيف ،د.ت .)195 :أمّـا الداللـة
اإلحيائيــة لــبعض مفــردات القصــيدة هــي جــزء مــن دراســة املســتوى املعجمــي .تعتمــد هــذ
الطريقة على استحضار واستدعاء املعىن اإلحيائي ملفردات النص املراد حتليل  ،فكـل مفـردة
توحي مبعىن أو أكثر يف ذهن الباحث؛ إذ هي نوع من العالقة الترابطية ـ حسب دي سوسري ـ
املوجودة بني الكلمات يف النص وهـي قائمـة علـى املعـىن مـرة وعلـى الصـيغة مـرة أخـرى( .دي
سوســري )152 :1986 ،تظهــر يف القصــيدة كلمــات ذات خصوصــية ،قــد تكــون جمــرد مفــردات
عادية ،ولكن هلا يف داخل القصيدة إحياءات ودالالت متميزة ومن تلك املفردات:
ألَقاـطَعَـ ـ ـ ـ ـنَّ نايَ ـ ـ ـ ــاطَ اهلَ ـ ـ ـ ـمِّ باـالـْكـ ـ ـ ـ ـَأسا

فَلَ ـ ــيْسَ لِل ـ ـ ـهَمِّ مِثا ـ ــلُ الاكَـ ـ ــأسا مِ ـ ـ ـنْ آسا

 ألقطعـنّ« :والقطــع :إبانــة بعــض أجــزاء اجلــرم مــن بعـضٍ فصـالا» (ابــن منظــور ،د.ت:مادة قطع) وهذا الفصل إما مدركاا بالبصر كاألجسام أو مدركاا بالبصرية كاألشـياء املعقولـة
لكن هنا جاء مصاحباا مع كلمة "نياط" وهو عرقٌ علّق ب القلب مـن الـوتني ،وهـو الـذي يسـقي
اجلسد بالدم وهو إذا قطع مات صاحب » (ابن منظور ،د.ت :مادة نوط) جاء يف التايل العزيز:
ِ
ِ
ين (احلاقّــة )46/وجلــوء الشــاعر إىل اســتخدام فعــل الــتكلّم "ألقطع ـنَّ" مــع
﴿لََقطَ ْعنَددا م ْنددهُ الْد َدوت َ
حروف التأكيد "الالم ونون التأكيد" يف بداية املقطع للتأكيد على حاجت ورغبتـ يف اخلـالص
من واقع املرير وهو يعتقد كل االعتقاد بأن اخلمـرة تبـدّدُ اهلـم وتزيـل األمل وهـذا البيـ مـن
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مبتكرات الشاعر؛ ألنّنا قلّما نرى أنّ العرب يكنّون عن اإلهالك وإزالة اهلم بقطع نياط  .أمّـا
كلمــة "آس" الــل أصــبح كلمــة القافيــة يف هــذا البيـ فهــي اســم فاعــل مــن "أسـى" «واألسـى
مفتوح مقصور :املداواة والعالج واإلساء مكسور ممدود :الدواء بعين  .واإلساء :األطبّـة ،مجـع
اآلسي ،مثل الرِّعاء مجع الراعي .قال احلطيئة] :الوافر[:
هُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمُ اآلسُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونَ أُمَّ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرّأسا لَمّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

تَوَاكلَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األطبّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ واإلِسَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

واآلسي :الطبيب :واجلمـع :األسَـاة ،مثـل رامٍ ورُمَـاة» (اجلـوهري :2009 ،مـادة أسـا) والشـاعر
باختيار هذ الكلمة خلق يف البي انزياحاا صوتياا واملـراد بـ هـو جلـوء الشـاعر إىل التجنـيس
الصويت "تكثيف األصوات" وهو تكرير بعض احلروف دون غريها ،مما نرا يف اجتماع كلمات
مثـل "لـيس ،الكــأس وآس" ايـث عــزز النسـيف الصـويت لبيتـ وجـذب مشــاعر املتلقـي .أمّــا يف
البي الثاين يقول:
فَسَ ـ ـ ـقّنايهَا سُـ ـ ــالفاا ،سَلاسَ ـ ـ ـالا ،حُجابَ ـ ـ ـ ْ

يف دَنّهَـ ـ ـ ــا حُقُب ـ ـ ـ ـاا يف رُكا ـ ـ ـ ـنا دِيْمَـ ـ ـ ــاسا

سقّنيها :وهو فعل أمر لــ"سَقى" «والسّـقاء يكـون للـنب واملـاء واجلمـع القليـل أسـقية واجلمـع
الكــثري :أســاق .والسِــقيُ أيض ـاا :احل ـظّ والنصــيب مــن الشــرب وس ـقَّيتُ ُ املــاءَ ،ش ـدّد للكثــرة»
(اجلوهري :2009 ،مادة سقى) .فالفعل هنا مبعىن أعطين مخراا ألشرهبا ،أكثرَ سقي ولعـل ذكـر
"سقّين" هنا دون أشريب" اإلشارة إىل احلظ والنصيب من الشرب الـذي حيملـ فعـل "سـقّى"؛
مبعىن آخر ،إنّ الشاعر مل يستعمل فعل "أشريب أو أعطين" مع أنّ هـاتني الكلمـتني ال حتـد ان
خلالا أو فساداا يف وزن الشعر؛ ألنّ تفعيلة "فسقّين وفأشريب" هي "متَفعِلُن" والسـبب يرجـع إىل
احلظ والنصـيب مـن الشـرب الـذي حيملـ فعـل "سـقّى"؛ فالفعـل "أشـريب" ال يفهـم منـ معـىن
اإلرواء واحلظ بقدر ما يفهم من "سـقّين" .زد علـى ذلـك؛ أحـدو الشـاعر مـن اجتمـاع كلمـات
"سقين ،سالفاا وسلسال" يف البيـ انزياحـاا صـوتياا بسـبب تكريـر صـوت "السـني" والـذي يـؤدّي
إىل جذب مشاعر املتلقي .ويف البي التاي يصف لنا لون مخرت :
صَــفاراء تَضْــحَكُ عِنْــدَ املَــزْجا مِــنْ شَــغَبٍ

كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ أعْيُنَهَ ـ ـ ـ ــا أَنْصَ ـ ـ ـ ــافُ أَجْـ ـ ـ ـ ـرَاسا

وقول "صفراء" حيوّل اللـون إىل رمـز فكـري ذي داللـة إحيائيـة ،وهـذا اللـون مـن أحسـن ألـوان
اخلمر وهو هنا خرب لـ"كأس" وإذ قد أريـد بالكـأس اخلمـر الـذي فيهـا كـان وصـف "صـفراء" للخمـر
وهنا يأيت هذا السؤال :ملاذا جاء الشاعر بلون "صفراء" مع أنّ اخلمر مييـل لوهنـا عـادةا إىل محـرة
أو سواد؟ جاء هبذا اللون ليشري إىل أنّ لوهنا مشرق حسن فهـي ال كخمـر عاديـة يشـرهبا الكـثريون
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بل خيتلف عنها يف لوهنا ومزاجهـا والنقطـة الـل جيـب اإلشـارة إليهـا هـي لـون الصـفراء إذا كـان
وصفاا للخمر خيلق لذة نفسية عند رؤيتها فال يقتضي أنّ لون األصفر مما يسـر النـاارين مطلقـاا
كما وصفها بـ"صافية" يف البي اآلخر لإلشارة إىل خلوص اللون من أن خيالطـ لـون آخـر وبـذلك
زال أنواع الفساد الناشئة عن شرب اخلمر الل كثرياا ما توصـف بـاحلمراء والسـؤداء فينتفـي مـا
يعتري شارب اخلمر من مغص ،وصداع ،ومخار ،وعربدة ،وذهاب عقل وحنو ذلك.
كَ ـ ـ ـ ـ ـأَنَّ كَاسَـ ـ ـ ـ ــاتِنَا ،وَاللَّيْ ـ ـ ـ ـ ـلُ مُعْتَكِ ـ ـ ـ ـ ـرٌ

سُ ـ ـ ـ ـرْجٌ تَوَقَّ ـ ـ ـ ـدُ يف مِحْ ـ ـ ـ ـرَابا شَ ـ ـ ـ ـمَّاسا

يف هذا البي حتدو الشاعر عن شكل الكأس وهو يشمل احلاسة البصرية ايث إنّ هذا
الكأس تنري يف ليل مظلم كالسراج وإتيان الكأس بصورة اجلمع يدل على أنّهـم ال يشـربون يف
كــأس واحــدة بأخــذ أحــدهم مــن آخــر كأس ـ والكــالم جــار علــى التشــبي وحقيقــة الســراج:
«املصباح الزاهر الذي يسرج بالليـل ،واجلمـع سـرج» (ابـن منظـور ،د.ت :مـادة سـرج) .واملقصـود
أ ّن جعل "الكأس" مزيلة للظلمـة كالسـراج يف التأللـؤ وحسـن املنظـر وفعـل "تو ّقـ ُد" مرفـوع علـى
أنّ مضارع توقّدَ حذف من إحدى التائني وأصل تتوقّدُ على أنّ صـفة مـن "سـرج" ،أي :تـنري
وإســناد التوقّــد إليهــا جمــاز عقلــي ويف صــيغة املضــارع إفــادة جتــدد إيقــاد واســتمرار  ،أي ال
يذوى وال يطفـأ ووصـف "سـرج" بــ"توقّد" مـع أ ّن اإليقـاد مـن لـوازم السـراج هـو كوصـف الشـيء
بالوصف املشتق من لفظ يف قول  :ليل أليل إلفادة قوّة معىن االسم يف املوصـوف بـ اخلـاص
فإنّ إنارة هذ الكأس هي أوضح اإلنارة وجـاء الشـاعر باملشـب بـ حمسوسـاا؛ ألنّ الـنفس إىل
اّسوس أميل .واّراب :بي أو حمتجر للعبـادة اخلاصّـة وهـو «أرفـع بيـ يف الـدار ،وأرفـع
مكــان يف املســجد» (اجلــوهري :2009 ،مــادة حــرب) ومشّــاس« :ج .مشامســة .1 .عنــد املســيحيني
رجــل ديــن دون الكــاهن .2 .معــاون الكــاهن» (مســعود .)479 :1992 ،وهاتــان الكلمتــان تعطيــان
هلذ الكأس حالة دينية ايـث يسـري القـارئ مـع الشـاعر يف جـ ّو روحـاين وكـذلك وجـود هـذ
الكلمــات تشــري إىل وقــوف الشــاعر الــدقيق علــى طقــوس النصــارى وعقائــدهم والكــأس حاهلــا
كحــال الســراج الــذي محل ـ الراهــب داخــل حمراب ـ ولعل ـ بــذلك يســعى إىل إعطــاء نــوع مــن
القداسة على هذ اخلمرة الـل تشـع نـور اا وتـنري املكـان .أ ّمـا يف البيـ التـاي يتصـور لنـا أبـو
نواس جملس الشراب مبا فيـ مـن املتنـادمني الـذين يتميّـزون بسـمات حضـارية جديـدة وهـم
أحسن الناس وأكرمهم وأعظمهم على اإلطالق:
هَ ـ ـ ـ ـ ــذَا وَذَاكَ ،وَفِتْيَـ ـ ـ ـ ـ ــانٌ هلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـمْ أدَبٌ

شُ ـ ــمُّ األنُـ ـ ــوفِ ،سَ ـ ــرَاة غَيْ ـ ــرُ أَنْكَـ ـ ــاسا
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لقد اختار الشاعر لفظة "الفتيان"« ،وهي مجع فىت :وهو الشاب احلدو الذي شبَّ وقَويَ»
(ابن منظور ،د.ت :مادة فتا) وقال اجلوهري« :الفىت :السخيّ الكرمي واجلمع :فتيان» (اجلوهري،
 :2009مــادة فتــا) .والفتــوة متثــل عنصــر الشــباب وقــوهتم الــل تتناســب مــع هــذ اخلمــر ،هــذ
املعشوقة الل وإن كان عجوزاا يف عمرها فقد اكتسب ب عزاا ودالال وجمداا ،وهذ اخلمـر ال
تليق إالّ هبؤالء األصحاب الذين يقدرون على االستمتاع بكـل شـربة فيهـا ولعلّـ بـذلك يريـد أن
يشري إىل أنّ املنادمني بعد شرب اخلمر يتكلمـون بأحاسـن الكـالم ويفعلـون مـا يفعلـ الكـرام.
إذا أمعنا النظر يف هذا البي نرى أنّ الشـاعر أتـى بأنـاء اجلمـوع كلـها للكثـرة مثـل :فِتيَـان
على صيغة "فِعالن" ،وشُمّ على صيغة "فُعـل" ،واألنُـوف علـى صـيغة "فُعُـول" ،وسَـراة علـى صـيغة
"فَعَلَة" ـ وهـو هنـا غـري قياسـي ـ ـ وأنكـاس علـى صـيغة "أفعـال" إال أنّ صـيغة األخـري مجـع "قلّـة"
استُعمل للكثرة؛ ألنّ مل تكن هلا الصيغة الل تدلّ عليها ولعلّ مبثل هذ األنـاء كـان يريـد
أن يقول :إنّ اجملتمع العبّاسي آنذاك مزدحم باألناس الذين صاروا معروفني اسن صفاهتم
وحتلَّــوا بــأخالقهم احلميــدة ممــا أقــاموا جمتمعـاا فيـ احلـبّ والغــرام؛ الغــرام املطلــق الــذي ال
يترك جماال للصـدمات باألجنـاس وهيمنـة أحـدها علـى اآلخـر .ويف بقيـة األبيـات يتحـدو أبـو
نواس عن الساقي وتارة يصف جسم وتارة يصف سلوك وتغنّي كما يقول:
نَ ـ ـ ــازَعْتُهُمْ قَهْـ ـ ـ ـوَة صَـ ـ ـ ـفارَاءَ ،صَ ـ ـ ــافِيَة

لـِشـ ـ ـ ــَادِنٍ خَنا ـ ـ ــثٍ ،كَالغُصْ ـ ـ ــنا مَيَّـ ـ ـ ــاسا

نازعتــهم :املنازعــة أطلــق عل ـى املداولــة واملعاطــاة .قــال ابــن منظــور« :ومنازعــة الكــأس:
مُعاطاهتــا .قــال اهلل ع ـزّ وجـلّ﴿ :يَدتَدنَد َداز ُعو َن فِ َيهددا كأس داً َال لَغددو فِ َيهددا َوَال تددأ ِيم (الطــور)23/؛ أي:
يتَعاطون واألصل في يتجـاذبون» (ابـن منظـور ،د.ت :مـادة نـزع) .مث اسـتعري أو جعـل جمـازاا عـن
املداولة واملعاورة يف مناولة أكؤس الشراب ،قال األعشى:
نَ ـ ـ ــازَعتُهُم قُضـ ـ ـ ــب الرَّحيـ ـ ـ ــانِ مُتَكئ ـ ـ ــاا

وَخَمـ ـ ـ ـ ــرَةا مُـ ـ ـ ـ ــزَّةا رَاوُوقُهَ ـ ـ ـ ـ ــا خَـ ـ ـ ـ ــزالُ

واملعىن :أنّ بعضهم يصبّ لبعض اخلمرَ ويناول إيثاراا وكرامـة وميكـن أن نقـول :تنـازعهم الكـأس
جماذبة بعضهم كأس بعض إىل نفس للمداعبة كما قال امرؤ القيس يف املداعبة على الطعام:
فَظَ ـ ـ ـ ـلَّ الع ـ ـ ـ ـذَارَى يَـ ـ ـ ــرتَمِنيَ بالَحمِهَـ ـ ـ ــا

وَشَـ ـ ـ ــحمٍ كهُ ـ ـ ـ ـدَّابا ال ـ ـ ــدِّمَقس املُفَتَّ ـ ـ ـ ـلا

كذلك قال األخطل:
نَازَعتُ ـ ــ ُ طَيِّ ـ ــبَ الـ ـ ـرَّاحا الشَّ ـ ــمُولا وَقَـ ـ ــد

صَـ ــاح ال ـ ـدّجاجُ وَحَانَ ـ ـ وَقعَ ـ ـةُ السَّـ ــاراي
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فنازعتـ مبعــىن عاطيتُـ أو جاذبتـ جتــاذب مالعبــة؛ إذن أتـى الشــاعر هبــذ الكلمــة بــدل
عاطيتهم أو أعطيتهم ليشري إىل معىن املداعبة واملالعبة وهذ الكلمة توحي بأنّ هلم يف ذلك
لذّة وشـدة سـرور أي يتعـاطى هـو وجلسـاؤ بكمـال رغبـة واشـتياق كمـا ينبـئ عنـ التعـبري عـن
ذلــك بالتنــازع ولــو جــاء بكلمــة أعطـى ومــا شــاهبها لَفــاتَ معــىن املداعبــة واللــذة .ويف الشــطر
الثاين يصف للقارئ الساقيَ وشبه بـالظيب الصـغري واسـتعار لفـظ "شـادن" لـ وهـو اسـتعارة
تصرحيية مرشّحة و"شادن" «من أوالد الظباء الـذي قـد قـوي وطلـع قرنـا واسـتغىن عـن أمّـ »
(ابن منظور ،د.ت :مادة شدن) .و"خنث" صـفة مشـبهة ترشـيح لشـادن وهـو «الـذي لـ مـا للنسـاء
والرجال مجيعاا» (ابن منظور ،د.ت :مادة خنث) .ويف البي التاي يقول:
خمنّ ـ ـ ـ ـثِ اللّفا ـ ـ ـ ـظِ ،يسْ ـ ـ ـ ـبايين مبقالتِ ـ ـ ـ ـ ِ

مُقَرْطَـ ـ ـ ـقٍ ،قُرَشـ ـ ـ ـيّ الوجـ ـ ـ ـ ِ ،عبّاس ـ ـ ــي

كما هو املعلوم أنّ "خمنّث" شب فعل وإضافت إىل "اللفظ" خترج عن معنا املعجمـي إىل
املعىن اآلخر ويبدو هنا أنّ يكمن يف نفس معىن "ليّن اللفـظ" .إنّ الشـاعر يزيـد علـى السـاقي
قيمـةا هبــذ الكلمــة إضــافة إىل ذلــك ،جعــل الســاقي مــرآةا يشــاهد يف خالهلــا مجاليــة اخلمــر
وفخامتــها يعــين بســبب مكانــة اخلمــرة العاليــة جيــب أن يتنقلــها بـنيَ الضــيوف ،هــذا الســاقي
الذي وصف الشاعر بليونة اللفظ كمـا أنّـ اسـتخدم يف الشـطر الثـاين كلمـات إحيائيـة أخـرى
مثل "مقرطق" وهي من الثياب الفارسـية الـل كانـ مشـهورة آنـذاك ومبعـىن "قبـاء" كمـا قـال
ابن منظور« :جاء الغـالم وعليـ قرطـق أبـيض ،أي قبـاء وهـو تعريـب كرتـ » (ابـن منظـور ،د.ت:
مادة قرطق) .وكلمة "قرشي" و"عباسي" ولقد أضفى ذكر هذ الكلمـات يف هـذا البيـ جـواا مـن
اهليبة والفخامة والعظمة إال أنّ كلمة "مقرطق" ترتبط مبسـألة النسـب الفارسـي؛ ألنّـ ولـد يف
أهـواز وكــثرياا نـرى أنّـ يفتخـر هبــذا النسـب ويفضّــل الفـرس علـى العـرب وكــذلك هـذ الكلمــة
تشري إىل امتزاج احلضارة العربية اضارة الفـرس آنـذاك .يف البيـ اآلخـر يصـف السـاقي
أيضاا ويأيت بشخصية تارخيية حيث يقول:
كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ إكاليلَـ ـ ـ ـ ـ ُ تَ ـ ـ ـ ــاجُ ابْـ ـ ـ ـ ـنا مَارايَـ ـ ـ ـ ـةَ

إذا رَاحَ مُعْتَصِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباا باـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوَرْدِ وَاآلسا

ومارية اسم امـرأة ،وهـي ماريـة بنـ أرقـمَ بـنا علبـةَ بـنا عمـرو بـنا جفنـةَ ـ ـ قبيلـة بـاليمن
ملوك بالشام ـ وابنها احلارو األعرج الّذي عنا حسّان بقول :
أوالدُ جَفن ـ ـ ـ ــةَ حـ ـ ـ ـ ــولَ قَ ـ ـ ـ ـ ـربا أَباـ ـ ـ ـ ــيهاما

قَـ ـ ـ ـربا بـ ـ ـ ـنا ماريـ ـ ـ ـةَ الك ـ ـ ــرميا املُفضِـ ـ ـ ـلا
(ابن منظور ،د.ت :مادة مرا)
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كما هو املعلوم ،استحضر أبو نواس يف هذا البي شخصية "ابن ماريـة" دون أن يـذكر لنـا
بيانـاا هلــذا االســم أو هــذ الشخصــية ،ومــع ذلــك ،ذكــر هــذ الشخصــية قــد يتمتــع اساســية
خاصــة؛ ألنّ هــذ األنــاء بطبيعتــها حتمــل تــداعيات معق ـدّة ورمبــا كــان هــدف الشــاعر يف
استحضار هذ الشخصية ذات البعد التارخيي هو إعطـاء نـوع مـن العظمـة واجلـالل للسـاقي
ولعلّ كان يريد أن يصوّر للقارئ تصويراا واضحاا هلذ الباقة من الورد علـى هيئـة التـاج الـل
وضعها الساقي على رأس  .إنّ الشاعر يف البي التاي يصف لنا صوت الساقي:
وَقَـ ــدْ يُغَنّيـ ــكَ مِ ـ ــن سُـ ــكارٍ وَمِ ـ ــن طَـ ــرَبٍ

وَالاكَ ــأسُ ختَْتَ ــالُ مِـ ـنْ سَ ــاقٍ إالَ ــى حَاسِ ــي

إنّ الكلمة الل هلا معىن إحيائي يف هذا البي هي كلمة "ختتال" «اختال :فهو ذو خـيالء،
وذو خــال ،وذو خميلــة ،أي :ذو كــرب» (اجلــوهري :2009 ،مــادة خيــل) .ومــن كــان معجبـاا بنفس ـ ،
متكرباا يرى يف نفس حالة خمصوصة يتوجّ إليها مثّ يفتخر هبا .كمـا نالحـظ أنّ الشـاعر يف
هــذا البي ـ أشــار إىل نقطــة هامّــة أال وهــي أنّ اخلمــرة ال تك ـفّ عــن إاهــار تدللــها وغنجهــا
والسبب يرجع إىل تغنية الساقي وترنّم .
املستوى النحوي (التركييب)
إنّ هــذا العنــوان يعرفنـا املســتوى اآلخــر الــذي تتبــع األســلوبية يف دراســة الــنص األديب وهــو ال
يهتم إال بقواعد تركيب
اجلملة والقواعد السائدة يف تركيب النص .النقطـة الـل جيـب االنتبـا هبـا يف األسـلوبية
النحوية هو دور السياق " "contextيف تبـيني املعـىن .للنحـو غايتـان غايـة تعليميـة وهـي معرفـة
الصواب واخلطأ يف ضبط آخر الكلم أي متييز صـحيح الكـالم مـن فاسـد ولـ غايـة مجاليـة
أيضا وهي تطبيق اجلملة وإعادة بنائها مبقتضى الدافع الكامن يف نفس مسـتعملها مـع وجـود
قواعد عامة تنظم هذ األبنيـة تنظيمـاا جيـداا( .حممـود خليـل )161 :2011 ،قـال حممـد محاسـة
عبــد اللطي ـف يف كتاب ـ "النحــو والداللــة"« :النحــو لــيس موضــوعاا حيفــل ب ـ املشــتغلون باملثــل
اللغويــة ،والــذين يــرون إقامــة احلــدود بــني الصــواب واخلطــأ ،أو يــرون الصــواب رأيـاا واحــداا.
النحو مشغلة الفنانني والشعراء ،والشعراء والفنانون هم الذين يفهمون النحـو ،أو هـم الـذين
يبدعون النحو ،فالنحو إبداع» (عبـد اللطيـف .)28 :2000 ،ومـن أمنـاط االنزيـاح التـركييب الـل
سنتناوهلا يف هذا الباب :احلذف ،التقدمي والتأخري ،وااللتفات.
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التقدمي والتأخري
تتعلق ااهرة التقدمي والتأخري يف اجلملة باملسند واملسـند إليـ  ،فاألصـل يف املبتـدأ أن يسـبق
اخلــرب والفعــل يســبق الفاعــل ،ولكــن يف اللغــة الشــعرية خيــرج الكــالم عــن أصــل مــن خــالل
التقــدمي والتــأخري« .عنــدما خيــرق املــتكلّم أو الكاتــب األطــر واألنظمــة اللغويــة املألوفــة عــرب
أسلوب التقدمي والتأخري ،يتجاوز كالم دالالت األوليـة اخلاصـة بـ  ،فيتـاح لـ أن يضـيف إىل
مباحث بعداا مجالياا يف تركيب الكالم يتميّز بقدرت على إبراز الداللة بتقدمي جزء علـى آخـر
أو تــأخري عن ـ » (جمــاز .)664 :1437 ،وقــد جــاء التقــدمي والتــأخري يف هــذ القصــيدة فجــاء
التقدمي على صور متعددة منها تقدمي شب اجلملة يف قول :
ألَقاـطَعَـ ـ ـ ـ ـنَّ نايَ ـ ـ ـ ــاطَ اهلَ ـ ـ ـ ـمِّ باـالـْكـ ـ ـ ـ ـَأسا

فَلَ ـ ــيْسَ لِل ـ ـ ـهَمِّ مِثا ـ ــلُ الاكَ ـ ـ ـأسا مِ ـ ـ ـنْ آسا

نالحظ يف الشطر الثاين تقدم اخلرب جار وجمرور ،يف قول "للـهمّ مثـل الكـأس مـن آس"،
ففي حمافظة الشاعر على القافية؛ إذ لو قال "من آس مثـل الكـأس للـهم" ملـا صـلح الـوزن وال
القافية .هلذا علينا أن نعيش جتربة الشاعر ،إنـ كـان مغمومـا كئيبـاا  ،ويبحـث عـن منقـذ لـ ،
وآخـذ بيــد  ،يف حزنـ ومهّـ  ،فـإذا قـدّم اجملــرور؛ ألنّـ ســيطر علـى الشــاعر لــذلك يطلــب مــن
الكأس الذي مبثابة طبيب ل ليزيل عن اهلم تقدمي اخلرب علـى املبتـدأ يـأيت ألغـراض أخـرى
ممـا يقـدّم الشـاعر املسـند "خـرب" علـى املسـند إليـ "مبتـدأ" إذا كـان تـأخري ممـا خيـل بفهـم
املقصود كقول :
هللِ دَرّكَ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدْ عَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَّبْتَينْ حُرُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا

باـ ـ ــالاقُرْبا وَالابُعْ ـ ـ ـدِ ،وَاإلِطامَـ ـ ــاعا وَالايَ ـ ـ ـااسا

فـاملالحظ أنّ املســند يف مجلـة "هلل درّك" قـدّم علـى املسـند إليـ "درّك" فلـو أخّــر مل يفهــم
معىن التعجب .وأصل الكالم أي :البنية العميقة "عملُك هلل" وكأنّ شبّ بالدَّر الـذي يكـون مـن
ذوات الدّرّ وبعد ترتيـب قـانون إعـادة الترتيـب تصـبح اجلملـة "هلل عملـك" وبعـد تطبيـق قـانون
التنــاوب تصــبح اجلملــة أي :البنيــة الســطحية هلــا" :هلل درّك" .أمّــا تقــدمي الفاعــل علـى الفعــل
كقول الشاعر:
وَقَـ ــدْ يُغَنّيـ ــكَ مِ ـ ــن سُـ ــكارٍ وَمِ ـ ــن طَـ ــرَبٍ

وَالاكَ ــأسُ ختَْتَ ــالُ مِـ ـنْ سَ ــاقٍ إالَ ــى حَاسِ ــي

والتقدمي دليل على أنّ املقدّم "الكأس" هو الغـرض املتعمـد بالـذكر ،وإنّ الكـالم إنّمـا سـيق
ألجل ولو كان اجلملة "ختتال الكأس" لكان مجلة توليدية فعلية ال تركيز فيها على أيّ جـزء
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من أجزاء املعىن وهدفها هو اإلخبار ال غري ،ولكن قصد الشاعر هنا نقل اخلرب بتركيـز علـى
الفاعل وهو "الكـأس" وإلاهـار عنايتـ واهتمامـ هبـا لـذلك قـدّم ذلـك اجلـزء فيـدرك السـامع
املعىن اجلديد فالكأس هي فاعل مقدّم لغرض التوكيد.

احلذف
وهــو مــن الظــواهر األســلوبية اللغويــة الــل توســع الداللــة .يقــول عبــد القــاهر اجلرجــاين يف هــذا
الباب ،إن احلذف «باب دقيق املسلك لطيف املأخذ ،عجيب األمر شبي بالسحر ،فإنك تـرى بـ
ترك الذكر أفصح من الذكر والصم عن اإلفادة أزيدُ لإلفادة ،وجتـدك أنطـق مـا تكـون إذا مل
تنطق ،وأمتّ ما يكون بيانا إذا مل تنب» (اجلرجاين .)170 :1978 ،ويكـون احلـذف لعلـل كـثرية منـها
وضوح الداللة واحلث على أمر مطلوب أمّا أسباب احلذف يف هذ القصيدة فكثرياا مـا ينحصـر
يف الثقة بشهادة العقل دون االعتماد على اللفظ وقصد االختصار كما يف قول :
صَــفاراء تَضْــحَكُ عِنْــدَ املَــزْجا مِــنْ شَــغَبٍ

كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ أعْيُنَهَ ـ ـ ـ ــا أَنْصَ ـ ـ ـ ــافُ أَجْـ ـ ـ ـ ـرَاسا

واملالحـظ أنّ "صـفراء" خـرب ملبتـدأ حمـذوف تقـدير تلـك أو هـي كأنّـ قـال :تلـك صـفراء"
وهو هبذا الطريـق حـذف ركنـاا مـن األركـان الرئيسـة يف اجلملـة النـواة ويعـد السـياق أو املقـام
الذي تقال في اجلملة من األلة الـل تقـوم بـدور رئـيس يف حتديـد العنصـر اّـذوف وحـذف
املسند إلي يف هذا املوضع جييء بغرض التعظيم وإضـفاء املهابـة علـى الوصـف ورمبـا جيـيء
هذا احلذف هبدف التشويق ومثال آخر هو حذف حرف املضارعة كقول :
كَ ـ ـ ـ ـ ـأَنَّ كَاسَـ ـ ـ ـ ــاتِنَا ،وَاللَّيْ ـ ـ ـ ـ ـلُ مُعْتَكِ ـ ـ ـ ـ ـرٌ

سُ ـ ـ ـ ـرْجٌ تَوَقَّ ـ ـ ـ ـدُ يف مِحْ ـ ـ ـ ـرَابا شَ ـ ـ ـ ـمَّاسا

فعل "توقّدُ" مرفوع على أنّ مضارع "توقّدَ" حذف من إحدى التائني وأصل تتوقّدُ على أنّ
صفة من "سرج" ،وال يأيت هذا احلذف إال لضرورة شعرية ،ولو مل يكـن حيـذف الشـاعر هـذ
التاء لفسد وزن الشعر.

االلتفات
إن االلتفــات ،مادتـ "لفـ " مــن بــاب االفتعــال أي صَ ـرَف .قــال ابــن منظــور :لَفَـ َ وجهـ عــن
القوم :صرف والتف التفاتاا والتلفُّ أكثر من وتلفَّـ إىل الشـيء والتفـ إليـ  :صـرف وجهـ
إلي ( .ابن منظور ،د.ت :مادة لف ) أمّا اصطالحاا ،فهو حتويل أسلوب الكالم مـن وجـ إىل آخـر
أو االنتقــال باألســلوب مــن صــيغة الــتكلم أو اخلطــاب أو الغيبــة إىل صــيغة أخــرى مــن هــذ
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الصيغ ،على أن يعود الضمري الثاين على نفس الشيء الذي عـاد إليـ الضـمري األول ،وبعبـارة
أخرى أن يكـون الضـمري يف املنتقـل إليـ عائـداا يف نفـس األمـر إىل امللتفـ عنـ ( .عبـد القـادر،
 )280 :1984وااللتفات يؤ ر يف السامع فيحث على املتابعـة والـتفكري؛ «ألن الكـالم إذا نقـل مـن
أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاااا لإلصغاء إلي مـن إجرائـ
على أسلوب واحد» (الزخمشري .)29 :2009 ،كما في عنصر جذب وتشويق للسامع .ولقـد تنـوع
أسلوب االلتفات يف هذ القصيدة ليضفي على البناء الفين عناصر مجالية وإذا دققنا النظر
يف أبيات القصيدة نرى أن الشاعر جاء بااللتفات يف كثري من أبيات القصيد مثل قول :
فَسَ ـ ـ ـقّنايهَا سُـ ـ ــالفاا ،سَلاسَ ـ ـ ـالا ،حُجابَ ـ ـ ـ ْ

يف دَنِّهَـ ـ ـ ــا حُقُب ـ ـ ـ ـاا يف رُكا ـ ـ ـ ـنا دِيْمَـ ـ ـ ــاسا

تــؤطر بنيــة العــدول صــفتني مــن صــفات اخلمــرة الــل تزيــل اهلــم وتعــا األمــراض مهــا:
صفاءها وعتقها ومبلحظ من أنّ الصفة األوىل جاءت بصيغة الصفة املشـبّهة والصـفة الثانيـة
جــاء بصــيغة املاضــي ،نســعى ملقاربــة داللــة هــذا العــدول والتحــول الصــيغي .مــن املســوغات
األســلوبية الــل نتكــئ عليهــا يف افتــراض وجــود اــاهرة عــدول عــن صــيغة الصــفة املشــبهة
"سَلسَالا" إىل صيغة املاضي "حُجابَ ْ" ،هيمنة قـانون اجلـوار علـى بنيـة العـدول يف البيـ ويـؤ ر
الســياق صــيغة الصــفة املشــبهة "سَلسَ ـالا" للتعــبري عــن بــوت الوصــف يف املوصــوف علــى جهــة
الــدوام واالســتمرار مث يعــدل إىل صــيغة املاضــي "حُجابَـ ْ" ،للحــديث عــن عتــق اخلمــر وقــدمها
وكذلك للحديث عـن أ ـر اخلمـر وهـي عتيقـة؛ ألنّـ أتـى عليهـا زمـن وهـذا علـى معـىن التشـبي
بالشيء الكرمي .قال لبيد:
أغل ـ ـ ــي السّ ـ ـ ــباءَ بكـ ـ ـ ـلّ أدك ـ ـ ــن ع ـ ـ ــاتق

أو جَون ـ ـ ـ ـةٍ قُ ـ ـ ـ ـدِحَ وَفُ ـ ـ ـ ـضَّ خِتَامُهَـ ـ ـ ــا

واخلمـر العتيقــة الـل عتّقـ زمانـاا حـىت عتقـ أمّـا بالنســبة إىل عتقهــا فنـرى أنّـ اختــار
كلمة "سالف" وهو أفضل اخلمر وأخلصها وهي كالطبيب الذي يعا األمراض ويزيل اهلموم
عن نفس الشاربني .ويقول أيضاا:
كَ ـ ـ ـ ـ ـأَنَّ كَاسَـ ـ ـ ـ ــاتِنَا ،وَاللَّيْ ـ ـ ـ ـ ـلُ مُعْتَكِ ـ ـ ـ ـ ـرٌ

سُ ـ ـ ـ ـرْجٌ تَوَقَّ ـ ـ ـ ـدُ يف مِحْ ـ ـ ـ ـرَابا شَ ـ ـ ـ ـمَّاسا

إذا أخذنا تعريف ابن رشيق حول االلتفات استطعنا أن نقبل "االعتراض" نوعاا من العدول
فااللتفات عند «يشمل التنويع بني الضمائر واالنتقال من معىن إىل معىن ،كما يشـمل معـاين
االعتــراض والرجــوع والتتمــيم» (طبــل .)20 :1998 ،ووفقـاا هلــذا التعريــف ،بإمكاننــا أن نالحــظ
قول "والليل معتكرٌ" فهو اعتراض كالم يف كالم والغرض مـن هـذا االعتـراض هـو إاهـار أ ـر

398



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثالث ،خريف 1439

لــون اخلمــر املضــيء يف تنــوير هــذا الليــل شــديد الظلمــة .قــد يتحــول الشــاعر مــن أســلوب إىل
أسلوب ،كأن يتحول من اخلرب إىل اإلنشاء أو من اإلنشاء إىل اخلرب ،وهذا األسـلوب نـوع آخـر
من االلتفات الذي يؤ ر يف إنتاج دالالت جديدة للنص األديب .ومن صور التحـول األسـلويب يف
هذ القصيدة التحول من أسلوب اخلرب إىل اإلنشاء ،كقول :
وَقَـ ــدْ يُغَنّيـ ــكَ مِ ـ ــن سُـ ــكارٍ وَمِ ـ ــن طَـ ــرَبٍ
هللِ دَرّكَ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدْ عَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَّبْتَينْ حُرُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا

وَالاكَ ــأسُ ختَْتَ ــالُ مِـ ـنْ سَ ــاقٍ إالَ ــى حَاسِ ــي
باـ ـ ــالاقُرْبا وَالابُعْ ـ ـ ـدِ ،وَاإلِطامَـ ـ ــاعا وَالايَ ـ ـ ـااس

كما نالحظ أنّ الشاعر يأيت يف البي األوّل بالفعل "يغنّي" غائبـاا أي فاعلـ ضـمري مسـتتر
فيـ "هــو" يعــود إىل السّــاقي؛ إال أننــا يف البيـ األخــري نــرى حتـوّالا أســلوبياا عــن طريــق الغيبــة
"يغنّي" إىل طريق اخلطاب "درّك" والقياس يقتضي أن يقول :هلل درّ وهذا العدول ال يعين إلّـا
التحوّل عن معىن اإلخبار عن السّاقي إىل غرض الدعاء ل .

املستوى األديب
إن الكشـف عــن املنبــهات األســلوبية ضــمن الــنص يؤكــد قــدرة املبــدع علــى تطويــع اللغــة لتتناســب
متاماا مع ما يريد من معىن ،فيعمد لتنويع خطاب الشعري باالنزياحات املقصـودة؛ إذ إن اللغـة
خلق إنساين ونتاج للروح ،وإهنا اتصال ونظام ورموز حتمل األفكار وتظهر شـعرية الـنص وقـدرة
املبدع من خالل عرض هذ األفكار بنمط إبداعي يغاير النمط التعبريي العادي الـذي ال حيمـل
أي صنعة أدبية( .درويش )64 :1982 ،ومبا أننا نبحث عن اخلصائص الـل تكسـب الـنص نتـها
الشعرية ،فإننا سندرس االستعارة والتشبي ملا حتمل هذ الدوال من وايفة توصيلية.
التشخيص
يستخدم التشخيص مقابالا لكلمـة " "personificationوهـي «تعـبري بالغـي حيـث تسـبغ احليـاة
اإلنسانية على األشياء ،وال سيما الطبيعة ،ومنحها احلياة ،والنطقً واملشاركة الوجدانية .وهـو
ش ــائع ج ــداا يف الش ــعر وال س ــيما عن ــد الرومانس ــيني ،إذ ي ــربزون االنفع ــاالت اإلنس ــانية علــى
اجلمــادات .ويص ـوّرون اجلامــد حي ـاا خياطبون ـ  ،ومــا هــو إال مــن وحــي خيــاهلم لبــث فكــرة أو
موضوع» (التوجني .)252 :1999 ،إنّ أسلوب ااهرة التشـخيص شـائع يف القصـيدة فـإذا تتبعنـا
األبيات نراها يف البي الثاين ،حيث يقول:
فَسَ ـ ـ ـقّنايهَا سُـ ـ ــالفاا ،سَلاسَ ـ ـ ـالا ،حُجابَ ـ ـ ـ ْ

يف دَنِّهَـ ـ ـ ــا حُقُب ـ ـ ـ ـاا يف رُكا ـ ـ ـ ـنا دِيْمَـ ـ ـ ــاسا
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فهنا تشخيص للخمر أيضاا نرا يف عبارة "حجب يف دنّها" فاخلمر بن حمجوبة مستورة
يف وعــاء ضــخم للخمــر وهبــذا التشــخيص بلغ ـ اخلمــر مالــة عاليــة وارتفــع شــأهنا؛ ألنّ كــل
حمجوب مرغوب .أمّا البي الثالث:
صَــفاراء تَضْــحَكُ عِنْــدَ املَــزْجا مِــنْ شَــغَبٍ

كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ أعْيُنَهَ ـ ـ ـ ــا أَنْصَ ـ ـ ـ ــافُ أَجْـ ـ ـ ـ ـرَاسا

فقــد اســتعار هنــا الشــاعر صــفة الضــحكة الــل هــي نــة مــن نــات اإلنســان عموم ـاا
وألصقها باخلمرة ،فيكون بذلك قد ذكر املشب وهـو اخلمـرة وحـذف املشـب بـ وهـو اإلنسـان
ولكنـ تــرك داللــة عليـ وهــي" تَضـحَك" ،فهــذ الصــورة االســتعارية زادت البيـ مجــاال لشــدة
اتساق أسلوب وجودة سبك فجعل كل من يقرأ يتأمل يف الطريقـة الـل كتـب هبـا هـذا البيـ .
أما يف البي السادس فاستعان باالستعارة التصرحيية مثل قول :
نَ ـ ـ ــازَعْتُهُمْ قَهْـ ـ ـ ـوَة صَـ ـ ـ ـفارَاءَ ،صَ ـ ـ ــافِيَة

لـِشـ ـ ـ ــَادِنٍ خَنا ـ ـ ــثٍ ،كَالغُصْ ـ ـ ــنا مَيَّـ ـ ـ ــاسا

يف هذا البي نرى الشاعر اسـتعار كلمـة "شـادن" للسـاقي علـى سـبيل االسـتعارة املصـرحة
وشب الساقي يف اجلمال والظرافة بولد الظيب يبني نعومة حركت ويكسو حسـناا ورونقـاا .أمّـا
يف البي التاسع فهو يعود إىل استخدام االستعارة املكنية أو "التشخيص" حيث يقول:
وَقَـ ــدْ يُغَنّيـ ــكَ مِ ـ ــن سُـ ــكارٍ وَمِ ـ ــن طَـ ــرَبٍ

وَالاكَ ــأسُ ختَْتَ ــالُ مِـ ـنْ سَ ــاقٍ إالَ ــى حَاسِ ــي

إنّ إسـناد الفعــل "ختتــال" إىل ضــمري الكــأس يف عبـارة "الكــأس ختتــال" هــو الــذي أدى إىل
وجــود مــا نــي باالســتعارة؛ وال ميكــن جتريــد الفعــل مــن إســناد ومــن وقوع ـ عل ـى فاعل ـ
املخصــوص ضــمري "هــي" ،ألنّ "البن ـ ختتــال" غــري "الكــأس ختتــال" .فصــورة الفعــل واحــدة،
وص ــورة الفاع ــل واح ــدة يف الوايف ــة ،وخمتلف ــة يف اجمل ــال ال ــدالي و«الس ــبب يف ذل ــك ه ــو
"االختيار" بني احلقول الداللية للمفردات ،فهو الذي أوجد هذ الفروق نظراا الختالف اجملـال
الدالي الذي جاء من الفاعل يف كلتا اجلملتني» (عبد اللطيف.)172 :2000 ،
التشبي
يعتمــد التشــبي يف حقيقتـ علـى عقــد مشــاهبة بــني أمــرين خمــتلفني يتفقــان يف صــفة أو أكثــر
وكثافت يف هذ القصيدة جعلت ااهرة أسلوبية .استفاد أبو نواس من التشبي بصورة واحدة
وهو تشبي مرسل .يكثر التشبي بتوايف األداة يف الـنص خاصـة أداة "كـأن" الـل هلـا األكثـر
توايفاا بالنسبة إىل األداوات األخرى .على سبيل املثال يقول:
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صَــفاراء تَضْــحَكُ عِنْــدَ املَــزْجا مِــنْ شَــغَبٍ

كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ أعْيُنَهَ ـ ـ ـ ــا أَنْصَ ـ ـ ـ ــافُ أَجْـ ـ ـ ـ ـرَاسا

شب الشاعر يف هذا الشطر فقاقيع اخلمرة الل عائمة عليهـا بنصـف النـاقوس والغـرض
من هذا التشبي والفائدة من بيان مقدار حال املشب ومثل قول يف هذا البي :
كَ ـ ـ ـ ـ ـأَنَّ كَاسَـ ـ ـ ـ ــاتِنَا ،وَاللَّيْ ـ ـ ـ ـ ـلُ مُعْتَكِ ـ ـ ـ ـ ـرٌ

سُ ـ ـ ـ ـرْجٌ تَوَقَّ ـ ـ ـ ـدُ يف مِحْ ـ ـ ـ ـرَابا شَ ـ ـ ـ ـمَّاسا

يهتم أبونواس باخلمر وشعاعها ويتحول هذا الشعاع مصباحاا ينري المـة الليـل هلـذا نـرى
أن شب اخلمرة يف الكأس باملصباح ولعّل الشاعر هنا أراد تأكيد صفاء مخرت يف إبراز قـوة
شعاع الذي يساوي شعاع املصباح والفائدة من هو بيان حال املشب .كذلك اسـتفاد مـن أداة
"كأن" عندما يريد أن يشب اإلكليل الذي واقع على رأس الساقي بالتاج حيث يقول:
كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ إكاليلَـ ـ ـ ـ ـ ُ تَ ـ ـ ـ ــاجُ ابْـ ـ ـ ـ ـنا مَارايَـ ـ ـ ـ ـةَ

إذا رَاحَ مُعْتَصِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباا باـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوَرْدِ وَاآلسا

إن يف هذا التشبي قيمـتني ،األوىل مجاليـة والثانيـة التـرف ،فالقيمـة األوىل قيمـة مجاليـة
وهي عصابة تزين باجلوهر على هيئة تاج ،والقيمة الثانية اجتماعية وهـي غـىن الطبقـة الـل
ينتمي إليها هذا الساقي .كذلك نرى يف هذا النص التشبي بأداة "كـ" حيث يقول:
نَ ـ ـ ــازَعْتُهُمْ قَهْـ ـ ـ ـوَة صَـ ـ ـ ـفارَاءَ ،صَ ـ ـ ــافِيَة

لـِشـ ـ ـ ــَادِنٍ خَنا ـ ـ ــثٍ ،كَالغُصْ ـ ـ ــنا مَيَّـ ـ ـ ــاسا

ففي هذا القول صورة مجيلة مليئة باحلركة واحلياة ،فالشاعر عندما اختار الغصن وولد
الظيب لتصوير الساقي ،إمنا أراد أن يبني نعومة حركت الل تشاب حركة الغصن الطري.

املستوى الفكري
يقول سريوس مشيسا حول أمهّية التعـرّف للمسـتوى الفكـري« :مـن املـألوف ،ال يهـتمّ الـدارس
األســلويب باملســتوى الفكــري يف دراســت األســلوبية كمــا أنّ هبــار أيض ـاا قــد ركــز يف دراســات
األسلوبية على املستوى اللغوي فقط .أعتقد أن البحث عن املستوى الفكري لأل ر األديب ميكن
أن يساعد األسلويب يف حتديد أسلوب العصر وأسلوب الفـرد .زد علـى ذلـك ،دراسـة األسـلوب
يف هـذا اجلانـب تكـون أهبـف وأكثــر فائـدة لـ » (مشيسـا .)157 :1378 ،لقــد اختـذ أبـو نـواس مــن
اخلمر مادة لقصيدت  ،فجعلـها موضـوع وهـو يسـعى إىل التعـبري عـن مشـاعر حنوهـا ،وكمـا
رأينــا قــد اختــذ مــن الصــور البالغيــة وســيلة للتعــبري والغايــة مــن هــذ الصــور مــا تــثري مــن
إحياءات ودالالت يف نفس القارئ .ال يعامل أبو نواس اخلمر معاملة عادية بل «قـدم جمموعـة
من العناصـر الـل يؤكـد مـن خالهلـا قداسـة مخـر فـاخلمر عنـد تقـود صـاحبها فضـالا عـن
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املتعــة إىل النشــوة الدينيــة؛ ألن ـ جيعلــها معشــوقة أو معبــودة تســتحق كــل فــروض الطاعــة»
(احلجاجرة .)30 :2012 ،يعين هذا أن العالقات بني اخلمر وشارهبا تشب متاماا بالعالقة الـل
نراها بني العبد ورب واملخطط اآليت يوضّح هذا األمر:
مكان العبادة

مكان شرهبا
طقوس الشرب اخلمرة شارب اخلمرة
ندماء اخلمرة

طقوس العبادة املعبود العابد

أوقات شرهبا

رفقاء العبادة

أوقات العبادة

كما نرى أن هذ القصيدة تبدأ بتقدمي اخلمرة يف الكؤوس للشاربني وهذ اخلطوة األوىل
حنو الشرب والذي يقتصر على البيتني الثالث والرابع حيث يقول:
صَــفاراء تَضْــحَكُ عِنْــدَ املَــزْجا مِــنْ شَــغَبٍ
كَ ـ ـ ـ ـ ـأَنَّ كَاسَـ ـ ـ ـ ــاتِنَا ،وَاللَّيْ ـ ـ ـ ـ ـلُ مُعْتَكِ ـ ـ ـ ـ ـرٌ

كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ أعْيُنَهَ ـ ـ ـ ــا أَنْصَ ـ ـ ـ ــافُ أَجْـ ـ ـ ـ ـرَاسا
سُ ـ ـ ـ ـرْجٌ تَوَقَّ ـ ـ ـ ـدُ يف مِحْ ـ ـ ـ ـرَابا شَ ـ ـ ـ ـمَّاسا

شبّ الشاعر اخلمرة بالنور ويأيت بالتناقض بـني النـور والظلمـة ،الظلمـة الـل ناشـئة مـن
الليل الشـديد السـواد ويقصـد الشـاعر بإتيـان الليـل إ بـات كثـرة ملعـان الشـراب .تـؤدّي عمليـة
شرب اخلمرة يف جو اخلاص مـع املتنـادمني الـذين يتناولوهنـا وهـذا اجلـزء قـائم يف األبيـات
األربعة الالحقة حيث يقول:
هَ ـ ـ ـ ـ ــذَا وَذَاكَ ،وَفِتْيَـ ـ ـ ـ ـ ــانٌ هلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـمْ أدَبٌ
نَ ـ ـ ــازَعْتُهُمْ قَهْـ ـ ـ ـوَة صَـ ـ ـ ـفارَاءَ ،صَ ـ ـ ــافِيَة
مُخَن ـ ـ ـ ـَّثِ اللّف ـ ـ ـ ـظِ يسبايـ ـ ـ ــين بـِمُقلَ ـ ـ ـ ـتِ
كَـ ـ ـ ـ ـأَنَّ إكاليلَـ ـ ـ ـ ـ ُ تَ ـ ـ ـ ــاجُ ابْـ ـ ـ ـ ـنا مَارايَـ ـ ـ ـ ـةَ

شُ ـ ــمُّ األنُـ ـ ــوفِ ،سَ ـ ــرَاة غَيْ ـ ــرُ أَنْكَـ ـ ــاسا
لـِشـ ـ ـ ــَادِنٍ خَنا ـ ـ ــثٍ ،كَالغُصْ ـ ـ ــنا مَيَّ ـ ـ ــاسا
مُقَرطَـ ـ ـ ـقٍ قـرَش ـ ـ ـــي الوجـ ـ ـ ــ ِ عَبّاسِـ ـ ـ ــي
إذا رَاحَ مُعْتَصِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباا باـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوَرْدِ وَاآلسا

إن هــؤالء الفتيــة قــد امتــازوا بصــفات خَلقيــة وخُلُقِيــة مــن مجــال الوجـ وصــفاؤ  ،وحســن
الطلعة والصدق يف القول والعمل ،واختيار لفظ "الفىت" يدل على هذ اخلصال احلميدة؛ ألنّ
صــفة مــدح دال ـة عل ـى اســتكمال خصــال الرجــل اّمــودة( .ابــن منظــور ،د.ت :مــادة فتــا) فهــم
مجاعة من املثقفني واملتأدبني ،من ذوي األخالق العاليـة فقداسـة اخلمـر توجـب علـى شـارهبا
صــدقاا يف التعامــل حــىت يكــون قــادراا علـى القيــام مبســؤولياهتا واحتمــال تبعاهتــا .ويف البيــتني
األخريين نرى أن الشاربني يدخلون يف جو السكر والطرب حيث يقول:
وَقَـ ــدْ يُغَنّيـ ــكَ مِ ـ ــن سُـ ــكارٍ وَمِ ـ ــن طَـ ــرَبٍ

وَالاكَ ــأسُ ختَْتَ ــالُ مِـ ـنْ سَ ــاقٍ إالَ ــى حَاسِ ــي
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هللِ دَرّكَ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدْ عَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَّبْتَينْ حُرُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا

باـ ـ ــالاقُرْبا وَالابُعْ ـ ـ ـدِ ،وَاإلِطامَـ ـ ــاعا وَالايَ ـ ـ ـااسا

كما نرى أن الشاربني إىل جانب اخلمرة يستمتعون بصـوت السـاقي وغنائـ  .إن أبـا نـواس
يف هذ القصيدة يتجاوز التلمـيح إىل التصـريح وبإمكاننـا أن نقـول إن هـذ القصـيدة ال ختلـو
من اجلرأة والل تظهر يف بنية القصيدة الكلية وفيها دعوة مباشرة من اإلنسان ـ رجالا كـان
أو امرأة ـ للحرية وكأن الشاعر يسعى إىل أن تكون القصيدة جتربة حية مباشرة.

النتائج
كان هذ الدراسة حماولةا للكشف عن بعض املالمح األسـلوبية يف قصـيدة "الكـأس واهلمـوم"
أليب نواس الذي عاش يف عصر بلغ في احلضارة العربية اإلسالمية قمة جمدها يف الثـروة
واحلضــارة والثقافــة والســيادة .لقــد اســتطاع أبــو نــواس يف قصــيدت "الكــأس واهلمــوم" وهــي
مقطعة صغرية ال تزيد على عشرة أبيات ،أن يستثري مشاعر وأحاسيس لطيفة حـول اخلمـرة،
ولعل أمجل ما متتاز بـ القصـيدة هـو غـزارة الصـورة احلسـية ومـا تنشـر مـن إحيـاءات كمـا
متتــاز برقــة اإليقــاع ورشــاقت  ،وســهولة األلفــاظ وعذوبتــها كمــا اســتطاع أبــو نــواس أن جيعــل
اخلمــرة موضــوعاا وحيــدا يف الشــعر بصــورة مباشــرة والــذي يؤكــد عل ـى جــرأة الشــاعر .أمّــا
بالنسبة للمالمح األسلوبية فقد توصلنا إىل نتائف ندرجها يف النقاط التالية:
 يف املســتوى الصــويت :اختــار الشــاعر كــثري املقــاطع وهــو اــر البســيط التــام "مُسْـتَفاعِلُنْفَاعِلُنْ" وصبّ في من عواطف اجليّاشة واللينة وهـذا يـدل علـى أنّ الشـاعر اختـار لشـعر مـن
األوزان مــا يالئــم عاطفت ـ  .مــن جهــة أخــرى نــرى الوحــدة بــني عاطفــة الشــاعر حــني إنشــاد
القصــيدة وعــدد األبيــات الــل جــاء هبــا يف قصــيدت ؛ ألنّ كــل شــعر يــنظم يف جمــالس العبــث
ووصــف معــاقرة اخلمــر فــأحرى بـ أن يــنظم يف متوســطة وأال تطــول قصــائد  .متيّــزت قافيــة
القصيدة ـ وهي مردوفة موصولة بلني ـ ـ بأصـوات (ألـف ،والسـني واليـاء) املهموسـة الـل هـي
أكثر األصوات مناسبة لغرض الوصف والتغنّي وبالتاي لن يقـدر الشـاعر علـى كشـف وإاهـار
عواطف الرقيقة إال بامتدادات صوتية تعطي احلرّية يف التغنّي .أمّا التكـرار ـ ـ صـوتياا كـان أم
لفظي ـاا ـ ـ فهــو تقنيــة أخــرى يف املســتوى الصــويت ،حيــث جلــأ الشــاعر إىل االنزيــاح الصــويت
مبس ــاعدة "تكثي ــف األص ــوات" وه ــو تكري ــر بع ــض احل ــروف دون غريه ــا ،مم ــا ع ــزز النس ــيف
الصويت لقصيدت وجذب مشاعر املتلقي - .يف املستوى املعجمي :اهرت يف القصـيدة كلمـات
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ذات خصوصية هلا يف داخل القصيدة إحياءات ودالالت متميزة فكـل مفـردة تـوحي مبعـىن أو
أكثر يف ذهن الباحث؛ إذ هي نوع من العالقة الترابطية املوجودة بني الكلمات يف الـنص ومبـا
أنّ كان يريد أن يعلو شأن اخلمر ،املتنادمني والساقي؛ لذلك انتقى مبا يتناسب واملقـام .جلـأ
أبو نواس إىل استحضار بعض الشخصيات التارخيية لتقوية املعىن ،كما أنّ استقى عدداا من
املفردات القرآنية واختار الكلمات الل ترتبط بالعبادات وخمتلف الـديانات حيـث وجـود هـذ
الكلمــات تشــري إىل وقــوف الشــاعر الــدقيق عل ـى طقــوس النــاس وعقائــدهم وإعطــاء نــوع مــن
القداسة على اخلمرة - .يف املستوى الدالي :يتبني لنا أن الشاعر كان مولعاا بالصور وشـكل
الص ــورة لديـ ـ ج ــزءاا هامـ ـاا م ــن ش ــعريت وق ــد ج ــاءت ه ــذ الص ــور يف قال ــب التش ــبيهات
واالستعارات .كثر التشبي بتوايف األداة يف النص خاصة أداة "كأن" الل هلا األكثـر توايفـاا
بالنسبة إىل األداوات األخرى كما أنّ استعان بالتشخيص كثرياا وكثافتها يف القصيدة جعلتها
ااهرة أسلوبية وقد اعتىن هبذا اجلانب التصـويري حيـث شـخص اخلمـر ـ ـ الـل هـي اـاهرة
من اواهر اجلمادات ـ يف صورة كائن حي.
 يف املستوى التركييب :اجت الشـاعر يف هـذا املسـتوى إىل بعـض األسـاليب املااحـة عـنالقــوانني النحويــة ألغــراض خمتلفــة منــها تقــدمي مــا حقّـ التــأخري والحظنــا أنّ املقـدّم ال يــرد
اعتباطاا يف نظم الشعر وإنّما يكون عمـالا مقصـوداا بـ غـرض إال أنّ الغـرض الـرئيس يف هـذ
القصــيدة يرجــع إىل توكيــد املقـدّم واالهتمــام بـ  .أمّــا احلــذف فهــو أســلوب آخــر اســتعان ب ـ
الشــاعر يف قصــيدت حيــث ينقســم إىل حــذف املســند إليـ لغــرض التعــيني أي كــون اّــذوف
معيّن ـاا لــدى املتلقّــي وكــذلك حــذف "احلــرف" لغــرض اّافظــة عل ـى وزن الشــعر .وااللتفــات
أسلوب يرتبط ارتباطا و يقا بظاهرة االنزيـاح اللغـوي ،ولـ أشـكال خمتلفـة يف هـذ القصـيدة
منها :التحوّل الصيغي ،االعتراض والعدول من ضمري الغيبة إىل اخلطاب والغـرض مـن هـذ
األستايب املااحة هو التأ ري يف السّامع وحثّ على املتابعة والتفكري.
 املستوى الفكـري :إن الفكـرة الـل تـدور حوهلـا القصـيدة هـي التحـول واالنتقـال مـن حالـةإىل حالة أخرى؛ االنتقـال مـن حالـة احلـزن واألمل الـل سـببها الرئيسـي هـو هـم الشـاعر .ومـن
اخلصائص األسلوبية األخـرى الـل تظهـر يف القصـيدة الوحـدة الفنيـة حيـث نـرى يف بنيـة هـذ
القصيدة الوحدة والتماسك فهي تدور حول موضوع واحد وهو اخلمـر وهـي تـثري مشـاعر واحـدة
قوامها اإلعجاب كما تثري إحساساا واحداا هو اإلحساس باجلمال وال سيما املتعة واللذة.
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