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 ملخص البحث

لقد كان معظم النتاج الشعري للشعر السعودي املعاصر يف الفرتة األوىل منه تقليداي 
أساليبه، غري ما كان يف شكله ومضمونه، مل يطرأ عليه جتديد يف أغراضه وال يف 

حيفل به بعض النتاج الشعري يف هذه املنطقة من مضامني جديدة كانت أتيت بني 
الفينة واألخرى دون حترر من قيود البديع، ومع ذلك فقد استطاع نفر من شعراء 

ية والفكرية، وأن يعربوا عن اعهذه املنطقة أن يصوروا احلياة السياسية واالجتم
 أهم ربزت تستطيع أن دراسةال هذه نطباعاهتم الذاتية، ولعلأحاسيسهم النفسية وا

أتيت حماولة لتتبع هذه و، شعر السعودي املعاصرال ألساليب اخلصائص املعنوية
، السمات، ومعرفة املالمح الذاتية واالجتماعية والبيئية للشعر يف اجلزيرة العربية

صادرة من هؤالء وذلك عن طريق استخدام منهج االستقراء وتتبع األعمال ال
 الشعراء املعاصرين.

 
أساليب النص الشعري، الشعر السعودي املعاصر، الشكل واملضمون،  الكلمات املفتاحية:

 اخلصائص املعنوي.
 

 املقدمة 
إن شعراء السعودية وهم يف أوج حضارهتا احلديثة قد طبعوا على البساطة والعذوبة والصدق 

املعاين املؤدية إىل اإلهبام أو الغموض، وال يبعدون يف استحضار والوضوح، فال يتعمقون يف تقصي 
معانيهم وإمنا يتناولون معانيهم يف سهولة ويسر دون أن يكدحوا فكر أو قرحية أو جيهدوا أفكارهم يف 

 الغوص على املعاين.
                                                           
1 Jabatan Pengajian Bahasa & Linguistik Arab, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam 

Antarabangsa Selangor . mariam.mdaud@kuis.edu.my 



يجة أتثريهم وإمنا جند هلم تلك املعاين الساطعة الدقيقة العميقة بدون غموض أو غلو، وإمنا هي من نت 
حبضارهتم وهنضة بالدهم احلديثة، مث االقبال على االطالع الواسع على الشعر يف شغف وانقياد 
طوعي مث سعة الطالع على الثقافات العامة، فنجد هلم هذه املعاين الساطعة الدقيقة املأخوذة من 

هبا وال يزالوا يف حياهتم  أتثري بالدهم وهنضتها احلديثة، وحضارهتا الزاهية، ومن البيئة اليت عاشوا
 وجتارهبم.

 
مث جند هذه املعاين تصدر من أعماق نفوسهم الصادقة الصافية البعيدة عن اخلداع والغش والكذب، 
فهم يتحدثون يف مجيع أغراضهم الشعرية عن حياهتم اليت عاشوها يف بالدهم وما يدور هبا والبلدان 

 تفيض هبا العقيدة اإلسالمية يف شىت األغراض. اجملاورة هلا يف أسطع املعاين الصادقة اليت
وهم يصورون تلك األشياء بصوره احلقيقة الصادقة، فال يباعدون يف التصوير وال يبالغون يف املعاين  

وال يغالون يف الفكر غلوا زائدا يذهب مجال الصورة وعذوبة املعىن ورونقه، فنجدهم يلتزمون الصدق 
 إنتاجاهتم الشعرية. يف أمسى وأمجل معانيه يف مجيع

 
وقد تنوعت األساليب اليت استخدمت يف النص الشعري تنوعا واضحا، حيث جند أن معظم الشعراء 
السعوديون املعاصرون قد أظهروا بعضا من مالمح تفننهم يف اختيار األساليب املختلفة، وذلك من 

 ليب:أجل إبراز مدى أمهية املوضوعات اليت تناولوها، ونذكر من هذه األسا
 

 األسلوب اخلطايب - أ
يعد األسلوب اخلطايب من أبرز مميزات قصائد الشعر السعودي املعاصر، نقف عليه عند كثري من 
شعرائنا الذين خاضوا يف موضوعات املرأة يف الشعر السعودي املعاصر. فاملرأة هي احملور الذي يدور 

 حوله موضوعات الشعر السعودي املعاصر. 
 

فيبثها مشاعره وأحاسيسه معتمدا يف هذا كله على ما حباه هللا من أصالة وصدق فين وانفعايل "فيما 
يعرب عنه من مشاعر وأحاسيس، إضافة إىل حذقه ألساليب العربية يف أزهى عصورها األدبية وأقواها 



جلمايل، مستثمرا لدى كبار شعرائها، وقدرته على استنفاد ما يف األلفاظ من طاقة ابستغالل جانبها ا
 2ما تولده من إيقاع وصور وظالل وإحياء.

 
لذا تنوعت األساليب اخلطابية وتعددت أشكاهلا ومعانيها، فتنقل الشعراء يف قصائدهم ما بني 
أسلوب النداء واالستفهام والدعاء واألمر والتمين، مما أضفى عليها قدرا من احليوية واحلركة املنسجمة 

 ن خمتلفة سواء كان حزان أو فرحا أو مدحا أو شوقا أو حنينا.مع ما تناولوه من معا
ويتضح إيثار الشعراء لألسلوب اخلطايب راجع لطابعه اجلماهريي، فهو من أصدق الوسائل جتاواب مع 
اجلموع، وأكثرها أتثريا فيهم. والتفاوت بني الشعراء هلذا األسلوب الشعري اجلماهريي أمر ملحوظ، 

 ا أن حيافظوا على عناصر فنهم، ومنهم من مل يستطع ذلك.فهناك شعراء استطاعو 
 

والتفاوت بني الشعراء راجع إىل أصالة الشاعر، وصدقه الفين واالنفعايل فيما يعرب عنه من مشاعر 
وأحاسيس، إضافة إىل حذقه ألساليب العربية يف أزهى عصورها األدبية وأقواها، لدى كبار شعرائها، 

 األلفاظ من طاقة ابستغالل جانبها اجلمايل، مستثمرا ما تولده من إيقاع وقدرته على استنفاد ما يف
 وصور وظالل وإحياء.

 

 ومن أمثلة هذا القبيل من األساليب على حنو قول سعد البواردي:

 "مجيلة" كم أنت يف خاطر الشـــرق دنيـــا مجيله

 "مجيلة" كم أنت يف خــاطر السـجن دنــيا البطوله

 ودموعك عطر، وهيكلك املكدود نعم اخلميلةدماؤك ورد، 

 وقيد احلديد كقيد احلرير، وأنت على القيد أسـرى غليلة
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 مجيلة اي أمنا يف النضال، وأسطورة احلافالت اجلـــليلة

 3أنينك يف السجن أنشودة للكفاح، فغين هبا كل يوم وليله

هيدة، راثء على ما كانت تعانيه فالشاعر من خالل هذه األبيات يوجه خطابه للمرأة املناضلة والش
من ظلم وجور، فكانت منوذجا ماثال للبطولة النسوية اليت يندر وجودها يف هذا الزمان، لتصبح فخرا 

 وذخرا ألبناء أمتها على مر العصور واألزمان.
 

ومن الشعراء من ابشر أبسلوب الوعظ واإلرشاد،فقد ارتبط األسلوب اخلطايب يف الشعر املوجه إىل 
رأة على اختالف أدوارها وشخصياهتا ارتباطا وثيقا بظاهرة الوعظ واالرشاد، اليت هي من مستلزمات امل

ووظائف اخلطيب عامة، وهذا بدوره أدى إىل استشراء األدوات اليت يستخدمها اخلطيب يف خطبه يف  
، خاصة يف دعوهتم كثري من القصائد املوجهة إىل املرأة، كالنداء وأفعال األمر والنهي والتقريع واللوم

 للنهوض مبجتمعهم، وحتذيرهم لبعض اآلفات والظواهر االجتماعية املؤثرة على كيان املرأة بشكل عام.

 

ومن النماذج على هذا النوع من األساليب ماجاء يف شعر ضياء الدين رجب الذي وجه خطابه إىل 
  حيتذى:فتاة اجلزيرة العربية حبشد من النصائح جاعال من خدجية وخولة مثال

 ال تكوين للعابثني ضحـــــــــــــــية  اي فتاة اجلزيرة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 سقتها الشمائل النبويـــــــــــــــــــــــــة  إن جمد الفتاة يف غرسة النــــــبل

 ــــــــــيةوجملس املفاخر اخللقـــــــــــــــ  عندان من خدجية املثل األعلى

 4يف جمال الوغى وجملى احلمية  هل تناسيت خولة وعـــــــــــــــالها
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فالشاعر إمنا يوجه نصحه وموعظته إىل املرأة حىت ال تكون ضحية حتت وطأة التقدم واحلضارة الزائفة 
الشاعر اآلتية من الثقافات الغربية لتؤثر على أخالق املرأة املسلمة. ومنه كذلك ما جاء على لسان 

الدكتور صاحل سليمان الناصر الومشي، يوجه نصيحته الغالية إىل كل فتاة مسلمة لتصون عفتها 
 وكرامتها، وذلك أبسلوبه الناصح املرشد والواعظ فيقول:

 صــــــــــــوين اجلمـــــــــــال وكّرميه عن التبذل واجملون

 فالّدر حمبــــــــوب ويف األوصاف أغلى ما يكون

 واحلسن اي للحسن أبــــــــــــرزه الّتحّضر من عرين

 قد ســــــــــــــاءين التقالـــــــــــــــــــيد فيها اي فتاة الفاحتني

 حـــــــــــــــــــــواء اي أختــــــــــــــــــاه ما هذا بنهج الصاحلني

 كيد العابثني  ال خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعنك سفورهم أماله

 5أدين اخلمار على اجليوب يصد عنك الطامعني

فالشاعر يوجه نصائحه للفتاة املسلمة، مشريا إىل ضرورة احلفاظ على مجاهلا وكرامتها من أن متس هبا 
أيدي الطامعني العابثني، وذلك عن طريق احلجاب والسرت والعفاف، لتنال هبا عزهتا ورفعتها، وتكون 

لنا صورة اجملتمع املسلم الذي يراعي التعاليم واملبادئ اليت رمسها لنا الدين  صورة إجيابية تعكس
 اإلسالمي احلنيف.

 ويبادر عبد الرمحن العشماوي ابملوضوع واألسلوب ذاته فيقول:

 قلب التقي وتشرق األنوار  أختاه دينك منبع يروى به

 للنصر ال دف وال مــــــزمار  وتالوة القرآن خري وسيــــلة

 حيلو به للمؤمن استذكار ق شامـــــــــــــــــخلديك اتريخ عريو 
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 ومبثله يسرتشد األخـــــــــــــــــيار يف منهج اخلنساء درس فضيلة

 تصفو احلياة وحتفظ اآلاثر يف كفك النشء الذين مبثلهم

 ــــــــــرارزاد به يتزود األبــــــــــــــــــــــــــ صغارك ابلعقيدة إهنـــــــــــاغّذي 

 ابهلل مهما استأسد التيـــــــــــار تيار، أنت قويــــــــــــــــةال ترهيب ال

 6مامل يشّيد ابلتقى ينـــــــــــــــهار إن البناء وإن تسامق واعتلى

فيقوم العشماوي بدعوة املرأة إىل أن تنهل من ينبوع القرآن الكرمي اخلالد، ال من املعازف واألغاين، 
ن تتمسك بشريعة رهبا، وتقرأ اترخيها اجمليد لرتى كيف نشأت أمهاتنا خري األجيال، وكيف كن وأ

شعلة وقادة يف بناء األجماد، وبذلك تستطيع الفتاة املسلمة املعاصرة أن تصمد يف وجه التيارات 
 اإلحلادية والتغريبية اليت وفدت إىل بالدان وعمت أجواءان.

 
دام أسلوب النداء كنوع من أنواع األسلوب اخلطايب، من ذلك يف وقد قام بعض الشعراء ابستخ

قصيدة للشاعر غازي القصييب يشكو حنينه واشتياقه ألمه اليت واراها الثرى كما لو كانت ماثلة أمامه 
 قائال:

 ما توضأ من إانئــــــــك  رمضان اي أماه أغــــــــــــــــرب

 ظمآن حيلم ابرتوائك  ـماظمآن جيرت الظــــــــــــــــــــــــ

 حني أقف من دعائك  وصباحه قلب حتــــــــــــــجر

 حني حّن إىل مسائك  ومساؤه قلب حتــــــــــــــــــطم

 ابلغبار على حذائك  والعيد اي أماه يعـــــــــــــــــــــــــــثر

 7أطل على فـــــــــــــنائك  ويكاد من خجل يفر إذا
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لوعته وحزنه على فراق أمه، فإنه يستشعر وجودها مع قدوم رمضان حامال معه أعبق فالشاعر من 
وأحلى نسائم الذكرايت اليت ما تفتأ تذكره أبمه الراحلة، فتئن نفسه وتذرف حنينه شوقا إليها، حىت 

 إذا ما أتى العيد ليستبدل فرحته حبزن دفني ترجعه أحداثه مبا كانت تفعله أمه حني حلول العيد.

ومنهم من يستخدم أسلوب النداء املتعجب، كأن يتعجب الشاعر من عظم قلب األم املعطاء، ومن  
عينها اليت تفيض ابلدمع ألحزانه وأوجاعه، ومن ملس كفها اليت متنحه الدفء واألمان، ومن ذلك 

 قول الشاعر دمحم عبد القادر فقيه يف قصيدته "قلب األم":

 ئر والضمادجرحي .. اجلبا  اي ملس كفيها على

 وجيفوها الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  اي عينها تبكي ألحزاين

 8كنزا على عمري جـــــــــــــــــواد   اي قلبها املعطاء اي

ومن األساليب اخلطابية األخرى "أسلوب االستفهام" شأنه يف ذلك شأن شعر القدامى واحملدثني، 
حني يلجئون إليه ال يقصدون مبعناه احلقيقي وهو اإلستفهام والسؤال يف أمر ما، وإمنا يتجاوزون فهم 

به إىل معان جمازية أخرى، حيددها سياق الكالم وفحواه، كالتعجب والتهويل واالنكار، ومن ذلك 
 قول الشاعر عبد هللا عبد احلميد، يستنكر فيها عن أسباب غالء املهور قائال:

 أم الربح يف طول الفتاة وفيـــــــــــــــــــر؟  ارت تستزاد مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور؟أللفقر ص

 على هامش الشوق الربيء يسري؟  ومن لشباب يطلب السرت اتئهـــــــــــــــــــا  

 باب شــــــــــــــعـور؟أما هزّكم حنو الش  أال أيها اآلابء واخلطب فــــــــــــــــــــــــــــــــادح

 وترضون فيه الدين فهو غيـــــــــــــــور؟  أال تقبلون الشهم صهرا  مناســــــــــــــــــــبا  

 9فذاك على جل الشباب عسـري  لتسعوا حلفظ العرض من غري مطمع
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عا إليه الشاعر فإن غالء املهور ابت يشّكل عائقا  للزواج وسببا  شائعا  النتشار العنوسة، وهذا ما د
معربا عن مدى أمل وحسرة هؤالء الراغبني يف الزواج من اجلنسني، ولكنهم ُحرموا منه بسبب جشع 

 اآلابء وغالء املهور، وهذا االستفهام ليس إال لالستنكار البغيض عما يفعله الظلمة حنو أبنائهم.
 

يب االستفهامي، حينما والشاعر سعد البواردي كذلك قد استخدم هذا النوع من األسلوب اخلطا
يدعو الوالدين إىل إعداد األبناء لتحمل أعباء احلياة، وحب العمل والتفاين فيه، وذلك عن طريق 

 توجيههم وإرشادهم الوجهة الصحيحة يف حياهتم، فيقول يف ذلك:
 ويف البيت بني عصى وقـَُبل  أنرتكهم يف الطريق حيارى

 ري الوحلويلقوهنا يف جما  أنرتكهم يغمطون احلياة 
 10يشيد العرين وحييي األمل  أنرتكهم دون بعث جديد

فهذه التساؤالت عبارة عن استنكاره لرتك األبناء دون توجيه من قبل الوالدين وذلك مما يؤدي إىل 
 احنالل أخالقهم وبعدهم عن تعاليم الدين القومي.

 
تساؤالت قد يصعب االجابة ومن الشعراء من يطرح أسئلة يصعب اإلجابة عليها، ألهنا عبارة عن 

عليها، ويضطر الشاعر إىل تكرارها يف أبيات عدة، كما جنده يف أبيات الشاعر دمحم حسن عواد، 
 فيقول يف راثء أمه وقلبه يتقطع أملا وحزان على فراقها:

 عميق أتثريه يف احليـــــــــــــــــاة؟  أهنا تنتهي احلياة إبنســــــــــــــان
 ابلرتاب الندي والظلمات؟  ميل يغـــــــــطيأهنا سحرها اجل

 أهنا موئد النهى واألنـــــــــــاة؟   أهنا مهجع اهلدى والتسامي؟
 11ويفىن التقى لدى احلشرات  أهنا تتلف احلصافة والطـــــــهر

فيرتاءى لنا من خالل هذه األبيات مدى عظم املصاب الذي أمّل هبذا الشاعر فاستبد احلزن واليأس 
 فسه حىت جعلته يعيش حالة من اهلذاين ليطرح تساؤالت ال إجابة هلا على االطالق.ن
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ومن هذا القبيل ما قاله الشاعر عبد هللا الشبانة على لسان العانس اليت بلغ اليأس واألسى منها مداه 
 فتتساءل:

 والقلب مين ابلكآبة يُعـصر؟  حتام متضي يب احلياة وحـــــــيدة

 وهواي يقتله أخي املتجـــــــــــــــرب  والــــــــــــــــدي أملي حتطمه قساوة

 وعلّي دونكم السعادة حُتظر؟  حتام اي أبيت أظل حبيســـــــــــــــــــــة

 12يف ظل زوج للعفيفة يســـــــــــــرت؟  فعالم حترمين اجتناء لذائذي

ني أربعة أركان، ال مسري وال وهذه التساؤالت تكشف عن نفس ضاقت هبا العيش، لتظل حبيسة ب
 ونيس أتمل يف مالقاته.

ومن األساليب اخلطابية كذلك، أسلوب الدعاء، فراح الشعراء يبثون من خالله الدعوات الطيبة يف 
 قصائدهم، راجني من املوىل عز وجل قبوهلا واستجابتها.

كف الضراعة هلل عز وجل وممن اتبع هذا النمط من األسلوب، الشاعرة مرمي البغدادي، واليت رفعت أ
 بدورها كأم، أن حيفظ هللا ابنها ويظله برمحته وغفرانه، فتقول يف قصيدهتا ظل الرمحة:

 أفديه عمري اي حبيب املهجة  هللا حيفظ عمرك الذي
   13وعسى مجيعا نستظل برمحة حيميك ريب مث أيتيين بكم

 
 نان، فتقول يف قصيدهتا "عودة ابين":وتستمر الشاعرة يف مناجاة رهبا بدعاء صادق يظلله احلب واحل

 ابلعز واألجماد واالحسان  ايرب صن ولدي وكلل هامه
 هذا دعائي يرجتيه لساين  طمئن فؤادي عنه اي نبع الرجا

 فامنن علي برجعة العدانن  وكذاك قليب قد دعا يف لوعة
 14يغدو فىت الفتيان واألقران   هبين حياة كي أراه جبانيب

                                                           
 .566، صالشبانة، عبد هللا، الزفرات احلّرى  12
 .65ص، مرمي البغدادي، عواطف إنسانية  13

 .60صاملصدر السابق   14



حناهنا تغفل عن الدعاء لنفسها، فتدعو البنها أبن حيفظه هللا وحيقق مراده ويكون يف فاألم من فرط 
 أعلى املراتب حىت تكون فخورة ومعتزة به.

 
 أسلوب التكرار - ب

يستطيع القارئ للشعر السعودي املعاصر أن يالحظ ظاهرة التكرار دون عناء، يف معظم األساليب 
"إكثار الشعراء احملدثني من االعتماد عليها نظرا ملا هلا من اليت استخدمها الشعراء، ويعود ذلك إىل 

 15اخلواص املوسيقية والداللية اليت تثري النص الشعري الذي تستغل فيه بشكل جيد".
وللتكرار مواضع حيسن فيها، ومواضع يقبح فيها، وأكثر ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو 

ال جيب للشاعر أن يكرر امسا إال على جهة التشويق واالستعذاب، أو يف املعاين دون االلفاظ أقل، و 
على سبيل التنويه واالشادة إن كان يف مدح، فالتكرار ظاهرة موسيقية ومعنوية تقتضي اإلتيان بلفظ 

 16متعلق مبعىن، مث إعادة ذلك اللفظ مع معىن آخر يف نفس الكالم.
 

يف األذهان، ابالضافة إىل مسامهته يف بناء إيقاع ومن وظائف التكرار هو أتكيد املعىن وترسيخه 
داخلي حيقق انسجاما موسيقيا خاصا، وكذلك إضفاء تلوين مجايل يف الكالم عن طريق تكرار 

 17األلفاظ املختلفة يف املعىن ليضفي تلوينا مجاليا يف الكالم.
 

وقد ورد يف الشعر العريب بني وعلى الرغم من أن التكرار كان معروفا للعرب منذ أايم اجلاهلية األوىل، 
احلني واحلني، إال أنه يف الواقع مل يتخذ شكله الواضح إال يف عصران، وقد جاءت على أبناء هذا 

 18القرن فرتة من الزمن، عدوا خالهلا التكرار يف بعض صوره لوان من ألوان التجديد يف الشعر.
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األضواء على أعماق الشاعر ووجدانه، وال خيفى على الناقد أن للتكرار داللة نفسية قيمة تسلط 
فتنريها لنطلع على الغرض الذي قصده، فعندما تلوح ظاهرة التكرار يف النص األديب، فإهنا ال تلوح 
عبثا، بل تؤدي الدراسة الداخلية للنص إىل الوقوف على بواعث هذا التكرار الذي ال أييت عفواي، بل 

نيا غري عامد أو ظاهر، بل قد يصعب على الناقد يقصده الشاعر أو الكاتب، أي يقصده قصدا ف
االهتداء إىل دوافع هذا التكرار عند الشاعر، مهما وافقنا البالغيني القدماء يف حبثهم لظاهرة 

 19التكرار.
 

وميكننا أن نقسم التكرار إىل نوعني من أنواع التكرار اليت حددهتا انزك املالئكة يف دراستها 
 ومها:20للتكرار

 رار البياينأوال: التك
واألمثلة 21إن الغرض العام من وراء هذا النوع من التكرار "هو التأكيد على الكلمة املكررة او العبارة".
 على ذلك كثرية منها ما ذكر يف أبيات الشاعر طاهر الزخمشري يقول فيها متغزال يف حمبوبته:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعاطرا  ميأل احلياة فتونــــــــــــــ  أنِت يل وردة يفوح شذاها

 خفقايت ينساب حلين حنونــــــــــــــــــــــا  أنِت يل غنوة إذا رجعتـها

 22وسناها الطروب يذكي الشجوان  أنِت يل بسمة تنري سـبيلي

فقد كرر الشاعر ضمري املخاطب "أنِت" يف بداية كل بيت، ويف ذلك أتكيد على علو منزلة احلبيبة 
 سه، فقد بدت صفاهتا ماثلة يف أوجه التشبيه الذي أتى هبا يف األبيات.يف نف

 وكذلك الوضع يف شعر إبراهيم العالف يف قصيدته "املرأة" يقول فيها:
 أنِت أم عظيمة املقــــــــــــدار  أنِت أمسى من اهلوى املعــــــــــــــــثار
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 الشريك لألوطاروانبعاث   أنِت نصف احلياة بل ثلثـــــــــــــاها
 أنِت لطف مشوق األسرار  أنِت وحي الفنون، أنِت هداها
 23أنِت رمز السالم واإليثار  أنِت جملى أانقة وجـــــــــــــــــــــــــــــــمال

 
فلم يكتف الشاعر يف األبيات السابقة بذكر الضمري املخاطب أنِت يف بداية كل بيت فحسب، بل 

 البيت الواحد، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أتكيد مكانة ذكر الضمري أكثر من مرة يف
املرأة وعلو شأهنا، خاصة حينما تكون أما عظيمة تؤدي مجيع واجبات األمومة جتاه أبناءها بكل ما 

 أوتيت به من حب وحنان ال حدود له. 
 

هم الستنهاض ومن الشعراء من يستخدم هذا األسلوب من أجل تكرار األفعال، وذلك حماولة من
 اهلمم بني قوم وآخر، وهذا ماجاء يف قصيدة للشاعر عبد الرمحن صاحل العشماوي يقول فيها:

 وهطلن غيث بطولة مــــــــدرارا  حّي النساء فقد مسحن العارا

 وغدون يف ليل اخلضوع منارا  حّي النساء وقفن رمز بطـــــــــولة

 قل احلدود وحطموا األسوارا  جتــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزواملا رأين املعتدين 

 أبناءهن وميسح اآلثـــــــــــــــــــــــــــــارا  ورأين سيف الغدر حيصد جهرة

 24فخيوهلم ال تعرف املضمارا  ورأين أنصاف الرجال توقفـــــــــــــوا

 
ن غرض الشاعر من ذلك هو اإلشادة ابملرأة املناضلة فالتكرار كان يف كلمة "حي" وكلمة "رأين" وكا

اليت ظلت تقاوم وبكل ما أوتيت به من قوة وعزم وإصرار وإرادة، ليكون هدفها إما النصر وإما 
 الشهادة.
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ومن الشعراء الذين يكررون الكلمة ألكثر من مرة يف القصيدة الواحدة وذلك للتأكيد على ضرورة 
ذه القصيدة يدعو الشاعر إبراهيم فاليل املرأة إىل االلتزام ابحلجاب األخذ بعني االعتبار، ففي ه

واحملافظة عليه، مؤكدا هلا وهم القائلني بوقوفه حجر عثرة يف طريق تقدمها وهنوضها ونبوغها يف العلم 
خاصة، وكاشفا مساوئ السفور الذي اختذه ذعاة حترير املرأة واحملرضون هلم وسيلة للتغرير بفتيات 

 اإلسالمية واإليقاع هبن فيقول:األمة 
 ودعي التربج يف املسري  ختذي التصون مبــــــــــــــــــدأ
 روح املفاسد والشرور  ودعي التفرنج إنـــــــــــــــــــــــــــه

 م وال هتيمي ابلقشور  وخذي اللباب من العلو
 ـورسوافرا بني الوعـــــــــــــــ ما العلم يف سري النســــــــاء
 مع الشباب على الزمور ما العلم يف رقص احلسان

 يدع الدماء له تفـــــــــــــور  ما العلم يف العري الذي
 25ودت أبهلها تــــــــــــــــــغور  وسلي الشواطئ إنـــــــــــها

 
 اثنيا: تكرار التقسيم

فيه التكرار يف أول كل وهو تكرار كلمة أو عبارة يف ختام كل مقطوعة من القصيدة، أو أن يرد 
ومن مناذج هذا النوع من التكرار قول الشاعر إبراهيم الدامغ يف قصيدته نداء "األم  26مقطوعة.

 :27الوطن" لفلذات كبدها أبن مينحوها البذل والعطاء، وحتقيق النصر والظفر على األعداء، فيقول
 أخربا صغتموه إىل الرواة؟  بنايت أين حقي اي بنايت

 حلق ذاك رأس املوبقات ابلنعرات يويف أم التعريض
 أيبٍّّ يستطيب لظى املمات سلوا من كان يفديين بعزم

 حيث خيتم املقطوعة بتكرار العبارة نفسها اليت ابتدأ هبا:
 بنايت أين حقي اي بنايت   
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 ويتبعها مبقطوعة أخرى يقول فيها:
 وسقت لكم بال مثن سرايت  غرست لكم بكفي خري غرس

 ومحّلت املواخر ابهلبـــــــــــــــات  اجملاهل من كــــــــــــنوزيوأودعت 
 دعيتم ابألشاوس واألبــــــــــــــاة  وصغت لكم عقود الزهر حىت

........................ 
 روت ابحلب مغروس النواة  فهل عرف البنون حقوق أم

 طوعة األوىل:مث خيتم الشاعر قصيدته بنفس العبارة اليت اختتم هبا املق
 بنايت أين حقي اي بنايت ؟   

 
 أسلوب احلوار -جـــــ

وهو من األساليب اليت تضفي على الشعر حيوية وحركة، وتنفي عنه الراتبة واجلمود، مبا تضفيه من 
  28حياة وحركة حني يتنازع أطراف الكالم أكثر من شخص.

لذا حتاور الشعراء مع غريهم من  ويعترب عنصرا قواي يف عرض االنفعاالت والدوافع والعواطف،
األشخاص والظواهر الطبيعية األخرى داخل النص الشعري، وتبادلوا معهم أطراف األحاديث، وقد 

 29أطلق بعض النقاد على هذا األسلوب "املراجعة".
 

السؤال واجلواب وهو أن حيكي  -أعين املراجعة-يقول ابن حجة احلموي:"ومنهم من مسى هذا النوع 
مراجعة يف القول، وحماورة يف احلديث بينه وبني غريه أبوجز عبارة وأرشق سبك، وألطف معىن  املتكلم

 30وأسهل لفظ إما يف بيت واحد أو يف أبيات".
ومن األمثلة على ذلك، ما جاء يف أبيات العشماوي وهو يف طريقه يرى امرأة متبذلة متعطرة فيسأهلا 

مسلمة بني هلا أن االحنراف ال جيتمع مع اإلسالم يف شخصية عن هويتها وعندما أخربته أهنا عربية 
 واحدة، فدار بينهما هذا احلوار:
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 خضر فأنت الزهر والــــــورد  من أين أنت؟ أ أجنبتك ربــــــــــــــــا 

 يغري ويف كلماهتا جــــــــــــــــــد  قالت ويف أجفاهنا كـــــــــــــــــــــــــــــــــحل

 مين فتاة ماهلا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  حرييت جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عربية،

 يل فرصة ابلنفس أعتـــــــــــــــــــد  أغشى بقاع األرض ما سنحت

 قالت:نعم، وخلالقي احلمد  عربية؟!! فسألُت مسلـــــــــــــــــــــــمــة؟

 أرض احلجاز وال رأت جند  ن أين هذا الزي ماعرفـــــــــــــــــــتم

 سهم من االحلاد مرتـــــــــــــــــــد  هذا التبّذل اي حمّدثتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 31دين اهلدى والفسق والصد  ضدان ايأختاه مما اجتمـــــــــــــــــــــــعا

احلواري عند الشاعرة مرمي البغدادي كذلك وابنها عدانن، حني مسعت صوته على  ويربز األسلوب
 مساعة اهلاتف يف قصيدهتا "مكاملة هاتفية":

 ويقول: اي أمي السالم عليـــــــــكم  ومسعت صوتك اي بين هبــــــــــــــــــــــــــــــاتف
 بك من فؤادي إنين ملتيــــــــــــــــــــــــــــــــم  ومرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبافرددُت: أهال اي بين 

 إين أنوء بلوعيت أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمل  قل كيف حالك؟قل وطمئن خافقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــغرمإين مشّوق اي بين ومـــــ  اي من شغلت الفكر حدثين، أجل
 إين خبري، طيب ومنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  بك اي حبييب، قال: ُكّفي واهدئي
 ومىت؟؟ سألت، وقال:حاال أقدم  ال تقلقي اي أم إين قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم

 ألعد ما يهفو إليه القــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم  رعـــةوفرحت من قليب، وقمت بس
 عطرت أرجائي وكنت أمتتـــــــــــــــــــــــــم  زينت داري ابلزهور وابلشــــــــــــــــذى
 وبدأت أشدو للقاء أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمن  وأضأت مشعا كي يراقص فرحــــــيت

 أهال حبييب، واحتضنتك والــــــــــــدم  رقت ابيب فارتعشت وقلتهـــــــــا:وط
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 حني احتضنتك اي بين، أتعـــــــــــــــلم   قد عاد يف جسمي ورد الروح يل
 32ومىت جتد أّما جتد من يرحـــــــــــــــــــــــــم   هذي احلقيقة واألمومة رحـــــــــــــــمة

قصيدة أهنا عبارة عن مجلة شعرية كاملة، تقوم على أساس من البنية احلوارية، اليت فنالحظ من هذه ال
نلمح من خالهلا ملمحا دراميا، تتواىل فيها املشاهد ممزوجة ابحليوية واحلركة، لتنمو الفكرة اليت 
قصدت الشاعرة إىل إبرازها عمدا من خالل النص، وهي االفصاح عن مدى تعلقها بقرة عينها 

 ا عدانن، وإفضاء الشوق واللهفة اليت اكتنفت مشاعرها.وحبيبه
 

 اخلامتة
ويف هناية املطاف ميكننا أن جنمل بعضا من اخلصائص األسلوبية يف الشعر السعودي وذلك أننا 
حينما نطالع أو نقرأ القصائد السعودية، وندقق النظر هبا بعمق ودقة، جند تلك األساليب الرصينة يف 

املتجسد يف ذلك األسلوب الرائع الذي هو مجال الصورة الشعرية اليت يتمثل فيها جزالتها وإجيازها 
تفكري الشاعر منهم وتعبريه، ولكن جند األساليب ختتلف ابختالف الشعراء أنفسهم وذلك بسبب 
تفاوهتم يف الفكر ويف تصوير األشياء والتعبري عنها وقد يتفق شاعران أو أكثر يف فكرة واحدة، ولكن 

م يف التعبري عنها خيتلف ألن كل واحد منهم ينظر إليها من جانب كما خيتلف الرسام واملصور أسلوهب
 يف التقاط الصورة الواحدة.

 
ومن املعروف أن األسلوب هو: املنوال الذي ينسجم فيه الرتاكيب مث هو طريق التعبري عن األشياء، 

والتمكن من نواحي الشعر وحسن تصريفه، كما ومتتاز أساليب شعراء السعودية ابلقدرة على التعبري 
متتاز األساليب بقوة الرصف ومتانة النسج وجودة السبك وشدة األسر وروعة األداء وفخامة الرتاكيب 
وجزالتها، فال جتدهم يتكلفون ابلزخارف وال يهتمون ابحملسنات البديعية، إال ما جاء عفو اخلاطر، 

 اء فين رائع ابلفطرة اإلسالمية اليت فطرهم هللا عليها.وإمنا هو َحْبك قوي ومجال طبيعي وأد
ومن هنا نرى كثرة اإلجياز يف شعرهم وأساليبهم مليلهم إليه، ومن خصائص أسلوهبم: اإلملام الواسع 
ابللغة العربية والعناية بدرس اآلاثر الشعرية وخاصة البليغة منها، والعناية ابلثقافة العامة وسعة 

فين الرفيع واالستعداد الفطري، كما جند يف أساليبهم تلك األلفاظ الفصيحة اليت االطالع، والذوق ال
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متيل إىل العمق، والدقة يف تصور األشياء املوحية ملعانيها الساطعة، مع إجادة التالئم والبعد عن 
 الغريب الوحشي املهجور من األلفاظ.

 
 توليد صور من التعبري وتقوى على كما جتد هلم كثري من الصور واألخيلة اليت تدفع الشاعر إىل

توضيح الفكرة وإبراز العاطفة، ألن اخليال هو العنصر الذي يتناول األفكار واحلقائق ويلوهنا ابملعاين 
 ويعرضها عرضا رائعا بواسطة قوة البيان والتشبيه يف بعض األحيان واالستعارة وحنوها.

ز والوضوح واختيار الفكرة، مث اختيار اجلو ومن أهم خصائص االسلوب عند شعراء السعودية االجيا
والوقت املناسب وصدورها عن العاطفة الدينية الصادقة اليت تنفذ إىل أعماق قلب السامع أو القارئ 
بسرعة فتؤثر فيه كما أتثر الشاعر بنظم القصيدة وأحسها ابحساسه املولد هلا وابلغرض الذي يناسب  

 كل قصيدة.
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