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Abstract 
Style, in a general lexical sense, refers to the system and rules for expression 
in a specific literary genre. Literary style is a set of rules and standards that 
are distinguished by a literary character and that distinguish a literary text 
(poetry or prose) from other texts. A stylistic study is a systematic study of 
the structural elements and the way of formulating them to express the 
ideology of the literary text. Rashid Salim al-Khouri, known as Shair al-
Qarawi, is one of the most prominent poets of the Mahjar — a literary 
movement started by Arabic writers who had emigrated to America at the 
turn of the twentieth century. His literary style is distinguished by the 
characteristics of migrant literature and this is clearly reflected in his poetry 
collection titled Homeland Poems. This paper employs a descriptive-
analytical method to study the literary style in al-Khouri’s Homeland Poems; 
it analyzes different structures in his poetry, such as the lexical structure at 
its morphological, syntactic, and lexical levels, the musical structure at its 
internal and external levels, the rhetorical structure with its expressive 
capacities, and the semantic structure. The results express that Homeland 
Poems is characterized by employing a deviant style in the superstructures 
and substructures, and this is the result of the poet’s creative ability. These 
deviation can be seen in different lexical, semantic, rhetorical, and musical 
layers of his poetry. Lexical and semantic deviations include employing 
statements that suggest new meanings to serve the intended purpose 
musically and semantically. Rhetorical deviations include the use of simile 
and metaphor to do without traditional images and create new poetic images. 
Musical deviations include the liberation of the music from the traditional 
constraints with the re-experience of Andalusian poetry, and the change in 
the number of poetic syllables that leads to various poetic rythems. 
Keywords: Shair al-Qarawi, Homeland Poems, Literary style, Linguistics, 
Musical structure, Rhetorical structure. 
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 (منوذجاً  الوطنيات) القروي لشاعرل اسة يف األسلوب األدبیدر 
 

 *جواد گرجامی
 ، أردبیل، إیرانجبامعة حمقق األردبیلی وآداهبا ةیيف اللغة العرب استاذ مشارک

 عادل آزاددل
 أردبیل، إیران ،جبامعة حمقق األردبیلی وآداهبا ةیيف اللغة العرب استاذ مساعد

 عصومه شبسرتیم
 ، طهران، إیرانجبامعة طهران وآداهبا ةیيف اللغة العرباستاذة مشارکة 

 
 93-73صص 

 ه.ش 02/02/1399ه.ش، اتریخ القبول:  10/05/1394اتریخ االستالم: 
 

 املّلخص
 األدبیٍس أديٍب معنٍي و األسلوب األسلوب يف معناه اللغوي العام یعين النظام والقواعد العاّمة للتعبري يف جن

 .من غريه - شعرًا کان أو نثراً  - و متّیز النّص األدبی لصبغة األدبّیةاب تمّیزتی تجمموعة من القواعد و املعایري الّ 
 ها للتعبري عن ایدئولوجّیة النصّ املراد بدراسة أسلوبّیة هی دراسة منهجّیة فی العناصر البنائّیة و طریق صیاغت

 ويب و اّلذی یصطبغ اسلوبه األديبابلشاعر القروي من أبرز شعراء املهجر اجلن األدبی. رشید سلیم اخلوري املسّمی
 رب. یقوم هذا البحث عالوطنیّاتالّشعریة املسّماة بـ بصبغة األدب املهجری و هذا ما یتجّسد بوضوح فی جمموعته 

:  ات املختلفة يف شعره علی البنیحتلیلی بدراسة األسلوب األدبی لدی القروی و وطنّیاته معتمداً -منهٍج وصفی
 اخلي واخلارجي، والبنیة البالغیةكالبنیة اللغویة مبستواها الصريف والنحوي واملعجمي، والبنیة املوسیقیة مبستواها الد

ّیز فالنتائج تعرّب  والبنیة الداللّیة.، انیةا البیخبصائصه  ظیف األسلوب االنزايحي يف البنیةهو تو  الوطنیّاتأنَّ ما ُیم
 ة والتحتانّیة من هذه اجملموعة و هذا یعود إلی مقدرة الشاعر اإلبداعّیة. منها ما یرتبط ابإلنزايح اللغویالفوقانیّ 

 وما الداللی کـ: توظیف اجلمل اخلربیة واإلنشائیة املوحیة بدالالت جدیدة ألداء الغرض املنشود موسیقیًا وداللیاً.
  و استخدام الصور البالغیة ی أبلوانٍ من اإلنزايحات البالغّیةیرتبط ابإلنزايح البالغی کـ: تلوین اخلیال الشعر 

 ط ابإلنزايح فی املستویو ما یرتب كالتشبیه واجملاز بعیدین عن الصور التقلیدیة حماوالً إبداع تصاویر شعریة جدیدة.
 و التغیري نشاد املوّشحاتاملوسیقی کـ: حتریر املوسیقی من القیود التقلیدیة مع إعادة التجربة الشعریّة األندلسیة يف إ

 .يف كمّیة التفاعیل املؤّدي إلی  املوجات الشعریّة املتنّوعة
 

 البالغیة.و  املوسیقیةو  البنیة اللغویة ،األسلوب األدبی الوطنّیات، ،الشاعر القروي :دليليةالکلمات ال
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 قدمةامل. 1
لفنّیة لِّتوصیل الرسالة األدبّیة إلی القارئ ممّا ال شکَّ فیه أنَّ أتلیَف النصِّّ األدبی حیتاج إلی القدرة ا

یقال سلکت أســلوب فالن يف کذا:  .الطریقو املرادم به  الفنّیة تتجّسدم فی األسلوبو هذه القدرة 
عناه اللغوي العام یعين النظام يف م األسلوب» وة کتاباليف  تهطریق هم. فأسلوب الکاتب أیطریقتم 

یقصد ابألسلوب طریقة ف .(60 :1984 درویش،) «ديٍب معنّي  أة للتعبري يف جنسٍ القواعد العامّ و 
الشاعر أو الكاتب يف التعبري عما خيتلج يف ذاته من عواطف وما یدور يف خلده من أفكار. 

إن مفهوم كلمة  .وبكلمة أخرى، إنه السمة اليت تغلب على نتاج األدیب ومتیزه عن نتاج غريه
م إشارة وصلت إلینا ما نقله اجلاحظ يف البیان والتبیني قدمي قدم استعماله, ولعل أقد «أسلوب»

حیث أراد "أرسطو"يف كالم  «أسلوب»كالم اهلنود على خصائص األسلوب مثلما ورد لفظ من  
 إىل ثالثة أنواع:بدوره األسلوب  مقســین. (148 املهداوی: )أنظر: به طریقة التعبري

 األسلوب العام .1
 أسلوب العناصر الفنیة .٢
 سلوب النثر والشعرأ .٣
 و التفاعل أم األســلوب العــام، فهو الذي جيمع بــني العوامل والعناصر الفنیــة لیجري بینهاف

وأســلوب النثر  أسلوب العناصر الفنیة، هو األسلوب اخلاص ببناء کل عنصر وحتدید دوره.
ّیز ب  والشــعر، ذلک ألن  األجناس األدبیة، رني أســالیب النثر وأســالیب الشــعر وأسالیب سائُیم

 زها الوزن والقافیة.متیّ  الشــعر یفرض للشــعر أسالیب خاصة متمیزة من أسالیب النثر. وأسالیب
األلفاظ لتأخذ مکاهنا العادل يف التعبري الفين،  ، فتنساقاً خاصّ  فالوزن والقافیة یتطلبان أســلوابً 

وحرکة األلفاظ هــذه يف رعایة املوهبة والعقیدة، تبين  ـةالقافیـ ولتســاهم يف إقامة الوزن الشعري وبناء
 وتتفاعل مع املوضوع وســائر العناصر لتبين األســلوب الشــعري أو النثريز املتمیّ  ی تعبريهــا الفنّ 

 .(8٢-81: ٢01٢ )حاجی خانی،
وطرائق  الدراسة العلمیة لألسلوب والطرائق االدبیة و هی« األسلوبّیة»شتّق من هذه الکلمة ی

تدّرس االسلوبیة عادة جمموعة السمات التعبريیة  .عملة من قبل أي مؤلف يف مؤلفاتهاالنشاء املست
اخلاصة بلون اديب معني وبفرتة زمنیة حمددة. وتسمح ایضًا إبلقاء الضوء على خصوصیات كتابة 

وسیط بني علم  وُیكن تعریف االسلوبیة ایضًا على اهنا علم .(٢015 )حدید: مؤلف ما يف كتاابته
یكشف  ةاألسلوبی من خالل هذه. فخرآجهة والقواعد واالدب من جهة  اللغة واالدب من
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یتفّرد هبا الشاعر، حیث اجلمالیات األسلوبّیة اليت و  الكامنة يف شعره عن هویّة الشاعر نو الباحث
 ملذكورة ابحلالة الشعوریةتبیان عالقة الظواهر االبالغّیة و و  املوسیقیةل الظواهر اللغویّة و تحلیب انقومی
 األدبّیة التعّرف ابلظواهر إلی طریق یرشدانفاألسلوب األديب هو  املستوي الفكري لدي الشاعر.و 
ّن إذ إ سلوبه الشعري؛آخر أب القروي كأّي شاعرٍ الشاعر وأهّم مسات شعره. یتمّیز  الشعریّة لديو 

قتصر الدراسة ت اره.فهم أشععلی  الشعریة هي أفضل مرآٍة تعرض حیاة الشاعر وتساعد أعماله
ی الذ األساس سوالوال .«الوطنیات»بـ اجملموعة الشعریة املعروفةعلی  الةاألسلوبّیة يف هذه املق

  :وه إلجابة عنهحث لالب یسعی
 ؟             األسلويب يف وطنیاته 1ابإلنزايحالشاعر كیف یقوم  -

 :لییدر اإلشاره مبا فی هذا اجملال جت السابقة البحوثو  و من الدراسات
، یتناول هذا الكتاب  198٢ :وتري ب ، داروتري ب، ف شرارةیلـ عبداللط «یالشاعر القرو » -

 أشعاره. بعض كّل ما یرتبط ابلشاعر القروي من حیاته و من حتلیل
، کتابلة العامة لیئة املصر ی، اهلم بلبعیلـ عبداحلک «د الشعری فی املهجریحرکة التجد» -

فرعیه هو األدب املهجري ب -كما یتبنّي من العنوان   -األساس يف الكتاب ، إّن احملور 1980
املناخ الفكري ع البحث إيل حماور عدیدة منها: الشمايل و اجلنويب و أبرز أصحاهبما. فیتفرّ 

   واألديب السائدان علي األدبني و املوشرات التجدیدیة يف كّل منهما.
یتمّیز ، ٢009 ،ءأنور ضو  لـ «شید سلیم اخلورير  الشاعر القروي: اجلانب القومي يف أدب» -

عاته القومّیة. هذا ما یدرسه املولف يف الكتاب متناوالً روي بني شعراء املهجر اجلنويب بنز الق
 اجلوانب القومّیة يف شعره.

العلوم و  ، جمّلة كلّیة اآلدابلـ خلیل برویين «)مهجر( شعر معاصر عريب به آمریكاسفر » -
، إّن املقالة تدرس يف رویته املقارنة أهّم ما 5٣، رقم 1٣81طهران، سنة  نسانّیة جبامعةاإل

أّن التغیري يف بنیة الشعر العريب الشاملة هو  أتثرب به الشعر العريب املعاصر يف املهجر فتستنتج
   أبرز ظاهرة تربز يف األدب املهجري.

يف القیام ابلظواهر اللغویة فتنفرد ممّا ُیّیز البحث عن البحوث السابقة هو اإلجّتاه الذي إّّتذه 
 املقالة بدراسة أسلوبّیة يف خمتلف بنیات وطنیّاته.
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 األدب املهجري.2
لکّنه يف . (855 :1٣84 )معلوف، حمل اهلجرة يأ وزن َمفَعل( ي)عللغة هواسم مکان  «املهجر»

اجلمع  مّ ضتاليت  (ةاجلنوبیو  ةکا الشمالیري )أمة یکري جمموعة من البلدان األمعلی  طلقیاملصطلح األديب 
 .نألدابء العرب البارزیامن  ريالغف

الوالايت و  أقاموا يف كندا،و  العامل اجلدید لبنان إلیو  هاجرت مجاعات من العرب وخباصٍة من سوراي
آداهبا إىل و  نقلوا اللغة العربیةو  يف دول أمریكا اجلنوبیة يف القرنني التاسع عشر والعشرین،و  املّتحدة
یصفون فیه و  عواطفهمو  هاجر. فأنشأ هوالء املهاجرون أداًب رفیعًا یعرّبون به عن مشاعرهمتلك امل

 ما تعّرضوا له من عناءٍ و  كما یصفون فیه حیاهتممظاهر احلضارة السائدة،  و  )أمریكا( العامل اجلدید
األمراض و  نتشار الفنت الطائفّیةاو  جتارَب مریرٍة يف وطنهم األّم جرّاء طغیان احلّكام،و  شقاءو 

بني مدارس  هجري الذي أصبح مدرسة أدبیة كربیدب امل، فكان أدهبم هذا هو األجتماعیةاال
 إىل فئتني: فئة املهجر الشمايل نقسم هوالء األدابءا .(8 :1980 )خفاجي، األدب العريب احلدیث

  منهما خصائصلكلّ و  األّخص الربازیل، علیو  ٢فئة املهجر اجلنويبو  ،الوالايت املتحّدة األمریكیة()
 .(17 :1977)الناعوري،  ممّیزاتو 

ظفر یاجملال  ة يف هذایبحث عن الکتب النقدیدرس يف األدب املهجري و یه أّن من یممّا الشّک ف
 نيته بیذاع ص ، الذي«ةیالعصبة األندلس»، من مجاعة )الشاعرالقروي(خلوري م اید سلیابسم رش

للعامل العريب  یاألعل ريالسف» دیسعقول هشام  دّ ح علی عدّ ین من أعضاء اللجنة والذي یاآلخر 
س یقد»أو « الشاعر القروي»م اخلوري امللّقب بـید سلیولد رش .(85 :198٢، ةشرار ) «ابلغربة
مل  .ة من لبنانیابملناطق الشمال تقعاليت  «برابرة»ة یالد يف قر یللم 1887بسنة  «ةیة العربیالوطن

أبوه دفعته  بعد أن تويفّ و  .ت جذوة الشعر يف وجودهأذک أظفاره حيّت  ضي يف نعومةُیلبث ی
سنة  ل(ی)براز ة اجلنوبّبة یکري حنو األم اهلجرةإلی   هیوت أبمة  اليت جنمت عن یاألزمات اإلقتصاد

صدرت آاثره الضخمة حنو ام و  ،ة يف املهجریاألدب اة الشاعریبدأت ح ومن هنا ،الدیللم 191٣
 أشعار علی الد واليت حتتويیللم 19٣٣ سنة «ريعاصاأل» و الدیللم1916سنة  «تايدیالرش»

ف لِّ بل نراه یـمؤَ  ،الشعرعلی  حیاته األدبیةالقروي يف مل یقتصر  .(55 :)املصدر نفسه ةیالقروي الوطن
 ،للمیالد يف بريوت 1984سنة  ت طبعاليتو  «أعمال القروي النثریة»حیث مسّاها  ،يف النثر آاثراً 

 وقد حتتوي ،النقدیة يف جمال األدب جتماعیة واملقاالتالسیاسیة واال اخلطب ةاله النثریأعم وتّضم
 ،الدیللم 19٣7ذروهتا وذلک سنة إلی   ةیوصلت أنشطته األدبالفردیة.  ذکرايت الشاعرعلی 
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عزف القروي يف السنوات  .(8: 1981 )حاوي، «ةیالرابطة القلم»ر جمللة یس التحر یئث أصبح ر یح
من مواطنه مبختلف األقطار  ريث استقبله اجلمع الغفیح ،وطنهإلی  دةالعو علی  من عمره هري ألخا
 1948نداء ربّه سنة القروي  لّب  .ة يف الغربةیة والقومیم الوطنیه مبا دافع عن القا بشادو أة فیلعربا

النستطیع أن جنزم يف حدیثنا عن  .(8 )املصدر نفسه:« برابرة»ة یدمفن يف مسقط رأسه بقر و  ،الدیللم
األديب لدى القروي وذلک ملا نرى يف أشعاره من خصائص املذاهب املختلفة. لکّنه ممّا  املذهب

الریب فیه أنّه أمیل إىل النئوکالسیکیة منه إىل مذهب آخر. واجلدیر ابلذکر أنَّ النئوکالسیکیة 
 لدى القروي قد تشوهبا الرومانطیقیة اخلفیفة، وذلک حینما یتحّدث الشاعر عن األشعار الوطنیة

 مبا فیها من املشاعر القومیة واإلنسانیة. 
 

 األسلوب األديب .3
األسلوب  .«ب األديباألسلو »مصطلح  ة هویة اليت نراها يف الکتب النقدیمن املصطلحات الفن

 :1984 درویش،) ديٍب معنيتعبري يف جنٍس أالقواعد العاّمة للو  يف معناه اللغوي العام یعين النظام
ه یعتمد علیث یح ،أو الکاتب ة الشاعریة العمل األديب معرّبًا عن هو یکّون بنیوذلک ما (60

التی یتکّلم قة األسلوب فی مفهومه العام هو الطریول يف ابله.جيعّما  ريخالق العمل األديب يف التعب
فی إظهار  قةی املصطلح النقدی یمطلق علی الطریفو  .(106: ٢006 ه،)مولینی هبا کّل شخصٍ 

التی حتّدد بنیة الّنص و  ةة حمّددإلی غایة تعبريیکل الصناعات التی هتدف   صيالعمل الفّنی تستق
: 1984 ،جودت) داخلهاألوزان و  الّصورو  بکة العالقات بني الکلمات والرتاکیه من شبمبا فی
 اننيستخدام القو ة اإّن األسلوب هو کیفی ستطیع القول:ف نعلی هذا التعری. بناًء (٢56-٢51

أ هذا تعبرٌي  ذا التعبري؛نوعّیة ه إذن ال فرَق يف . عن جتربته فی النصّ التعبري يف لفالتی تساعد املؤ 
 األسلوب عن الشکل إّن مشکلة تعبري» ذ کما یقول جريو:؟ إ عن املضمونأم تعبريٌ  ،عن الشکل

 متعّلٌق بشکٍل زدواجیة شکلیة، فشکل التعبريّتع ابتماحملتوی لیست مطروحة. فکّل نصٍّ یأو 
 .(٢64: )املصدر نفسه احملتوی(و   الشکل)بنيیة حتدید طبیعة هذه العالقة هدف األسلوبو  ،للمحتوی

البنیات التعبريیة ذلک من خالل دراسة و  ،نتناول يف حبثنا هذا األسلوب األديب لدی القروي
ة اللغویّة، كالبنی  :یات الرئیسةنتباه علی أهّم هذه البن، فنمکّرس االإلی األسلوب األديباً ّدیة هنائیاملؤ 
 البنیة البالغّیة والبنیة الداللّیة.و البنیة املوسیقّیة، و 
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 الشكل الشعري. 3-1
 بنیة الشعر يف لرئیسة اّليت تّتمثلم ا ة ابلعناصریاّل يف العناإتحّقق تة الیالفنمة العمل األديب یقإنَّ 

ابلشکل  رتبطیما ینّه تتضارب تعاریف النّقاد فة نری أبالکتب النقدیإذا تصّفحنا هیكله. و 
 اغةصی الهو اهلیکل الناجم عن قوانني form)) عتقد أبّن الشکلمِّن الّنقاد َمن یالشعری؛ ف

کما یراه   فالشکل. (٢94 :1987 )فضل، نةالقوالب التی توضع فیها عناصر معیّ و  التکرار مبادئو 
هذا و  لف.املؤ  ّددهاالتی حی بنیته املصاغة من املبادئو  کل الّنصالدکتور صالح فضل هو هی

ل موسی فی الشکل هو أبسط نری أّن ما یقّدمه الدکتور خلیو  ه. هذالدی جّتاه البنیويیتضّمن اال
: ٢008 )موسی، ةصورة اخلارجّیة للبنیعّرف الشکل فی الیهو ف ،ریفٍ عن الشکل فی معناه العامتع

 ندرج فی الشکلی الذيیكل الفوقايّن اهل ع أن نقول: إّن التعریف نستطیبناًء علی هذا  .(٢54
 الداللّیة.و  ةالبالغیّ و  املوسیقیةو  ةإاّل البنیة اللغوی وما ه، جّسدم يف البنیة اخلارجّیةالذي یتو  الشعري

 

 ة يقية املوسيالبن. 3-1-1
 ة اليتالشعری قییاملوس هي يالشعر  النّقاد يف دراساهتم عن الشکل هتّم هبایاليّت  من الظواهر

اآلن  یخ األدب العريب من العصر اجلاهلي حتّ یإذا جتّولنا يف اتر  .م املختلفةتتالحم مع مشاعر األم
 یر اجملر جتمل  ةالشعری قییّن املوس، إاّل أةیمن عناصره الغنائو  زات األدب العريبیمن م قىیاملوس جند

 ؛دةة املتعدّ ی حسب الظروف املختلفة والتجارب الشعر ريتغت ابل نراه ،الغابرة العصور والالواحد ط
 .(117: 1980 ،)بلبعالبارزة  ةالشعری قىیل املوس والتحّول من أصو یريّعد هذا التغیو 

ئة یلباب ما الشعریث أتثّرت آداهبم والسیح ،األمر ستثنوا من هذای مل ینيکن فإّن املهجر یمهما 
 قول الدکتوریألنّه کما  ،دیة عندهم بلباس التجدیالشعر  الظواهر وهکذا تلّبست ،دةیاجلد
ه يف ري نعکس أتثی والتحّول  یريدة من التغیئات اجلدیدث يف البحیّن ما إ»ن جودت: یرالدّ فخ

 قییيف املوس دیأّن التجد مباو  (٢1٢: 1984 ،)جودت «الصورة واملضمون. هیف االعمل األديب مب
یة العروض مناذَج من اإلبداعات ليفیما یستعرض البحث یة یيف املباحث العروض تجّلیی ةلشعریا

 :القروي  شعريف
  إدراک إلی القروي تسوقنا «وطنّیات»نظرة عابرة يف : القروي بنية العروضّية لدىصائص الخ

ل عدد تفاعیو  ع فی القوايفإذ کان التنوی؛ هجرياألدب املة اليت تنجم عن یالعروض تنوّع البحور
 وّشراٌت تمشريم لكّنها هناك مم . (176: 1984 )الورقی، السطر الشعري من خصائص األدب املهجري
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ّیزهم عن اآلخرین من املهجریني.إلی  هذه  نتناولم  النزعات التجدیدیّة يف البنیة العروضّیة للشاعر متم
    النزعات يف القصیدتني من وطنیّاته.

 املطلع:  تبدأ هبذااليتو  املعروفة «حضن األم»قصیدة  هوأّما النموذج األّول الذي اخرتانه 
 یف کان إله موسيک  أتذکر

 لتّذ ابلّدم؟یاً يإهلاً قاس
 حاً يف غدا مسيک کيإذا فإل

 حنوانً إن أتّلمنا أتلّ 
 مبصر  ون أن عثرواو الرا یرو 
 (107 :1981 ،حاوي: نقالً عن) ب اخلّط مبهمیدرٍج غر  یعل

 

U - UU -  /U - UU -  / U- -            فعولننت / مفاعلنتمفاعل /  
U - - -  /U - - -  /U - -                    فعولنلن / یلن / مفاعیمفاع 
U - UU -  /U - UU -  /U - -            فعولننت / مفاعلنتمفاعل /  
U - - -  /U - - -  /U - -                    لن / فعولنیلن / مفاعیمفاع 
U - - -  /U - UU -  /U - U               فعولم لنتلن / مفاعیمفاع /  
U - - -  /U - - -  /U - -                    لن / فعولنیلن / مفاعیمفاع 
 منها: جتدیدیّة زاتیدة املذکورة مبیزالقصیتتم
هذا ما اعتاد به القروي يف أکثر قصائده و  الشاعر هایر جيام ابلتّصرفات اليّت یـ اإلکثار يف الق1

 يف التفعلة یريلشاعر ابلتغقوم اینما یذروهتا وذلک ح أّن هذه الظاهرة تصل إىل ر ابلذّکریواجلد
ل وزن یُیوهکذا  ”U U“ مصويت إىل « ـ » بّدل صامتیث یح ينالثا ة من السطرري األخ

 «.مفاعل» إىل «فعولن»
 كلُّها ممنّوعة رواّيً بنَي التنویع يف القافیة ابلقصیدة ذاتِّ البحرِّ الواحدِّ.فالقوايفإلی   جلموءم الشاعر .٢

 التنویع يف حركاتِّ الروّي. بل نراهم یتجاوزم إىل ذا التّنوع القافويّ الیكتفي هب وهو ، ر(.)ي، م، ا
بعض  سم بعّدة زحافات طرأت علىالعروضیة اليّت تتّ ة یبنال حّد ذاهتا هو ىدة علیالقص زیّ ُیـ ممّا ٣

لة تفع ىالطارئ عل -و هو تسكني اخلامس املتحرك  -زحاف العصب  فمنها تفاعیلها
ّوالً إايّ « مفاعلنت»  الوافر. فالقصیدة من حبر  «.مفاعیلن» ها إلیحمم
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عنده حملاٍت  ىأّن احلركَة التجدیدیّة يف شعره التتوّقفم عند هذا احلّد بل نر تنبغي اإلشارة إىل و 
 «:أنشودةم الغریب» یتجّلي األمرم يف قصیدة .عند القروي إنزايحّیٍة یتفّردم هبا الشكل الشعريّ 

 ما يل وطنْ        غریْب؟           ی أْحيحّتام  
 أنت الّزمنْ  اي یوم  وصِل احلبيْب               
 سهم الّنوى  دهٌر بقليب رمى                   

 قليب كوى    كما                   ی كویِه ريّب 
 هيهات  غرُي احِلمى

  نِعم  الطبيبْ لُبنانُ 
 مت ح نْ مُ لِل

 إن ُكنُت منُه غریبْ 
 (٢60: 197٣ )القروي،زال  احل ز ْن 

  

- - U -  /- U - U / - - U -             مستفعلن / نفاعال / مستفعلن 
- - U - / - U - U / - - U -             مستفعلن     / فاعالن / مستفعلن 
- - U - / - U -  /- - U -                 مستفعلن / / فاعلن مستفعلن 
- - U - / - U -  /- - U -                 مستفعلن / فاعلن / مستفعلن 
- - U - / - U -                              فاعلن / مستفعلن 
- -  U - U - / - U                         فاعالن / مستفعلن 
- - U -                                         مستفعلن 
- -  U - U - / - U                         فاعالن / لنمستفع 
- - U -                                         مستفعلن 
 

 :بلور میزات هذه القصیدة فیما یليتت
من مّیزات القصیدة، التجدید يف توظیف البحر البسیط اجملزوء كما فعله بعض أصحاب . 1

  الشعر احلّر.
ظهور املوجات الشعریة  إلی ي: هذا التغیري يف عدد التفاعیل یؤدالتفاعیل. التغیري يف عدد ٢

  .اليت یبعثها اإلبتعاد عن الوطنذبذبة الشاعر النفسیة املتالئمة مع املتنوعة 
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إلی   كما نشاهد يف األبیات أن حركات الروي تتغري من سطر:  اإلنزايح يف حركات الروي. ٣
يف  أحدث إنزايحاً روحه ، فهذا األمر و  نفسه تالشاعر أثقلعلی  ذلك مبا أن الغربة السائدةو  آخر

نفسه فمرة یسّكن الروي  ين الشاعر عندما یرید أن یسلّ إ. إذ دم التقید ابحلركة الواحدة للرويع
ته النامجة عن احلزن العارض لريسل آها ) ا (روي  إلی مرة أخري یلجأو  (...و ، الوطنالغریب)يف 
 .علیه

 نحصر يف هذایالقروي ال روضي عند العیريه أّن التغیممّا الشّک ف: یة األخر يالتجارب العروض
ن یاآلخر  ما نراها عندًا ري  کثاّليت یة األخر یالعروض الظواهر إىل وانهیسوقنا التعّمق يف دیبل  ،احلدّ 

يف ثوٍب  ةیستعمال املوّشحات األندلسااإلکثار يف هي  مِّن هذه الظواهرف من أدابء املهجر؛
جتدیدًا يف البنیة  نت تمعتربم يف العصر األندلسي املوشحات كاأنّ إلی   وهذا األمرم یعود ،جدیدٍ 

اولم  .الشعریّة ّرَب عماًل شعرايًّ  فالقروي حیم  ،ّورًا يف مظاهر احلیاةيف بیئٍة جدیدٍة تتطّلبم تط أن جيم
یتحّدث عن الوطن معرّبًا عن و  ، حمتواهابل یغرّي دة جتربة املوّشحات فحسب، لكّنه الیكتفي إبعا
ه حم بوِّ لَ هذا ما یـم  حمتواه.و  الشكل الشعريعلی  حات كثورةٍ یستعملم املوشّ إذن إحساسه ابلغربة. 

إّن مّوشحات »قائاًل:  تطوّر الشعر العريب يف املهجر ممدوح حممود یوسف حامد يف كتاب
التجدید يف الوزن والقافیة دون َمساس علی  نظامها مل تكن إاّل ثورة شكلّیة تدورم و  األندلسیني

ضافة هنج إخواهنم يف نظم املوّشحات مع إعلی  أّما شعراء املهجر فقد ساروا اجلوهر واملضمون.
رغم و  ؛فمن هذه الناحیة ،فإن كان لنا أن حنتسَب هلم فضیلةً  املضامني البّناءة،و  التفكري العمیق
 )حامد، «مل یتخّلصوا منه دفعًة واحدةً هدم أركانه إاّل أهّنم و  القدميعلی  ممناداهتم ابلثورة

هیئة موّشح قصیدة "الغریب علی  من القصائد النادرة اليت شّكلها القرويو  .(٢1٣:٢011
وكّوهنا من أربعة مقاطَع أبربعة أقفاٍل يف   ،للمیالد 1914واليت نظمها يف الربازیل سنة  والّشمس"

 :، إذ یقولم «دّور  » كّل قفٍل كلمة
 

 ما أّجال         ٌل وكمال           اربّة الّنور مج             
 جتّلیو  اجلبال       ممذ بدا وجهك من خلف الّدور       
 ُثمَّ َوّلی الغربِّ مال           اللیلِّ حنوَ  ظِّلُّ  لَ ما             

 
 َدّور    القفل      
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 أرمحیه  و          الغریب   انظري حال مشس لبنانَ              
 لِّذویه             أذكري كّل شروٍق وغروب  و       الّدور  

 فیه ملءم        وَتذكار احلبیب           إنّهم صب               
 

    َدّور         القفل
 

 (5٢9: 197٣ )القروي،
فالتفعیلة األخرية منها تراوحت بني فاعالن  ر الّرمل اتّمًا يف األشطر األولیوّظف الشاعرم حب

ر الثانی من املقطع األول تراوحت تفعیالته بني فعالتن والشط املقصورة وفعالن املخبونة واملقصورة.
املخبونة وفاعالتن الصحیحة، ولکن إذا نظران إلی املقطع الثاين لوجدان أن الشطر الثاين منه قد 

قفل علی الشاعر  هذا و حیافظ تراوحت تفعیالته بني فاعالن املقصورة وفعالن املقصورة واملخبونة.
علی  القافیة يف كّل دوٍر مع إختالف الروّي والرتكیزم  ممنّوعاً  ()فاعل  وزن ی عل «دّور  »املوّشح بكلمة 

نظام اخلرجة علی  قدٍر من الرتدید الصويت لكّنه مل حیافظعلی  وزانً للحفاظو  تطریز األعاریض روايًّ 
 ونظام األمساط.

 

 ة یة اللغو يالبن .3-1-2
يف ظّلها جتارب  یکما تتجلّ   ،ةیقات اللسانها العالیعل ة تتمحوریالشّک أّن اللغة هي أداة لسان 

کن یمهما و . نثورة من املنظوم واملیاألدب ف اآلاثرعنها يف خمتل عربّ یث یح ،ةیالشخص الشعور 
أي حاٍل علی  ة.یاألدب اة اآلاثریه حیإذ تتعّلق عل ،سیئالر  العنصر فقد العمل األديب هذایالف

 نلتقي بعناصر ،ما الشعریسال ،األدب تناول مظاهر تة الضخمة اّليتیالکتب النقد نما نتوّرقیح
 هبا عنییما ًا ري هي اللغة الشعریّة اليّت کث من هذه العناصرف ،ثباتهو  ن الشعریالبّد منها يف تکو 

وذلك  ،شاعرٍ  كلِّّ   أسلوبم تمّیز هبا ی اللغة الشعریة هي اّليت .ةیة الشعر یالنّقاد يف دراستهم عن البن
 )مشیسا، اعیًِّا ممتزجًا ابألسلوب واجلمالإبدو  إذ إّن للغة جانباً فنیّاً  ّونة للغة؛املك ابستخدام العناصر

ومجال اللغة  أهّم مكّوانت اللغة؛ مِّنالرتاكیب والوجوه النحویّة و  األلفاظتعترب  .(1٢0: 1٣78
 یق بینها وبني عناصر الشعر األخریختیار هذه املكّوانت والتألیف والتنسعن االشعریة انتٌج 

القروي  اّليت متنح األسلوب الشعري لدی فالبنیة اللغویّة من العناصر .(8٢: 1٣9٣ ،أنقو  )كنجعلي
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 املستویو  ،الرتكیب-املستوی النحوي :أمّهها هيو  ،صبغة أدبّیة ُیكن حصرها يف عّدة مواضع
 .  املعجمي

 االهتمام اسات األسلوبیةالنحوي يف الدر  املستوي یقصد من: الرتكييب-املستوي النحوي
قد الحظ بعض علماء اللغة أّن يف  .النص علی تغلب اليت الرتاکیبو  وتصنیفها ابلرتاکیب

احنرافات عّدة عن النسق النحوي، مما یشجع علی دراستها  والشعریة خاّصًة، ،النصوص األدبیة
-158: ٢011خلیل، حممود) السیاقو  والتّعرف بواسطتها علی توظیف العالقة بني املعاين اللغویة

 النص يف يالداخل واالنسجام والرتابط العالقات اسةدر  يف النحویة األسلوبیةدور  أييت وهنا .(159
الرتكیب يف -نحويلقیمة دراسة املستوي ا . تتبنّي املختلفة الرتکیبیة الروابط طریق عن هومتاسک

ون يف شعره الفكر املكنعلی  إذ یستطیع الشاعر أن یدلّ  ،املقصود للشاعر الكشف عن املعنی
لنحویة املٌوحیة عّما یدور املعنویة وذلك عرب الرتاكیب او  ذات الدالالت الصوتّیةبغري الكلمات 

 ن خالل الطریقتني:میتّم هذا األمر يف وطنیات القروي و  بباله؛
 التقدمي والتأخري. .٢اإلنشائیة و  لجمل اخلربیةل ة التوظیفنوعی .1

یة رب اخل نيب تتنوّع وطنیاته سالیب اليت استخدمها الشاعر يفألإن ا: اإلنشائّيةو  اجلمل اخلربیة
 فمن القصائد اليت یتجلیاملتنّوعة حسب الغرض الذي یقصده.  اليت توحي الدالالت نشائیةواإل
فقدان رجاٍل حقٍّ علی  تتمحور القصیدة. «قحط الّرجال»هذا التلوین األسلويب هي قصیدة  افیه

اّلذین قد قعدوا عن علی  یصّوب سهمه يف التبكیتو  ؛هئعتالاو  یضّحون أنفسهم من أجل الوطن
 حیث یقول:           ,نصرة الوطن أمام األعداء
 س ل الساحبني  ذیول  الّنعم

 خوا من جلود الغنممبا سل
 أل تبق فيكم بقّية دم؟

 أال تشعرون جبمر الّندم؟
 أال تُبصرون شقاء  الوطن؟

 اي انعمني بُذّل القيودو 
 يف هوان العبيد اي سادةً و 
. 
. 
. 
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 أ لبنان أین أسود الّدخال؟ 
 أال بطٌل واحٌد للّنزال؟ 
 آخر يف الّشمال؟« كرم»أال  
 إهلي بُلينا بقحط الّرجال 
 (٢8٢: 197٣ القروي،) ؟أما من فتاٍه هلذا الوطن 

رجان عن اللتان ّتو  ستفهامّیة والندائّیة: االلقصیدة بني اجلملتني اإلنشائیتنيجيمع الشاعر يف ا
 فهو یغضب ،التقریعو  التوبیخ إلی معنی ستفهام فیتجاوز معناه املعهودمعنامها احلقیقّي؛ أّما اال

 همستفهام املوّجه إلیهم یرید إیقاظمصريه. وهبذا االو  الوطنإلی   هتمامٍ الذین الأيلون أي اعلی 
التوبیخي ذروته يف  ستفهامیبلغ هذا االستقالله. من أجل حریّة الوطن وا النهوضعلی  حّثهمو 

 من كلمة بدالً  «الفتاة»لمة ؛ فجاءت ك«؟أما من فتاٍه هلذا الوطن»هنایة القصیدة حني یقول:
 تآتیاً معفیأيت تعبرياً مأّما النداء و  حیال القضیة الوطنّیة.لیحّرك عواطف الرجال املواطنني  «الفتی»

لذلّة واهلوان انعمة مشوبة ابفحني خياطب الذین یعیشون عیشة لذي یقصده القروي، الغرض ا
بني الوطن  و  بتعاد بینهمالذي یفید املعنی البعید، وبذلك یرید إثبات اال «اي»یستعمل حرف نداء 

لذلك یستخدم حرف  ،كما یقصد توبیخهم. لكن عندما ینادي لبنان فالیستبعدها عن نفسه
 هو اهلمزة.و  نداء الذي یفید إحساس التقّربال

 وإغناء الشعریة اللغة إثراء يف أساسیاً  عامال والتأخري التقدمي عنصر ثلُی: التقدمي والتأخري
 القارئ نفس يف ویبعث حیویة أكثر جيعله مما الشعري، يف النص الرتكیبیة اإلسنادیة التحوالت

 النص وراء الكامنة الدالالت بل الداللة إىل الوصول بغیةالرتكیب،  يف النظر مداومة على احلرص
هرة قیم فنیة ومجالیة تتحقق من ارتیاد عوامل الظافالبد أن یكون وراء هذه  (15: 1986 )کوهن،

ومن  فیقدم ویؤخر وفق غایته الفنیة. ،جدیدة مل یكن للشاعر أن یبلغها إال ابلتفلت من قیود اللغة
 دت عند الشاعر:والتأخري اليت ور  ميالتقد رو ص

 ّنا عنرتُ مّنا املسيح أتی وم  للّسلم حنن كما علمت وللوغی

 

(4٣6: 197٣ )القروي،  
فیبدو أّن هذا  «أتی»عامله علی  «منّا»الثاين من البیت تقدمي شبه مجلة نالحظ يف املصرع 

لقروي من ایقصد بل  ،اإلیقاع املوسیقي الذي ینظم أبیات القصیدة فحسبعلی  التقدمي الیقتصر
ذكر عنرتة كبطٍل و  طٍل دیينكب  ذكر املسیحذلك عرب و  ،قومهعلی  صر الفخرهذا األسلوب أن یق

 .قومي
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 املعجمي املستوی. 3-1-3
شقني أساسیني: الشق  ن منتکوّ ت سلوب الشاعر هي البنیة املعجمّیة واليتمن العناصر اليت حتّدد أ

والشق الكیفي ویعين  ،قراءاته نت يف ذاكرة الشاعر من خاللالكمي وهو كمیة األلفاظ اليت تكوّ 
 .(5٣: 1999حبیب، ) هداللت همها يف نسق لغوي له األلفاظ وانتظاذهل به كیفیة توظیف الشاعر

 یلة هو ما أدَّ یة األصیئة العربیبتعاد عن البالا وأ (ةیکیري مالبالد األ)الغربة  إلی فقد أسلفنا أنَّ اهلجرة
أشعارهم  تکتظا  هکذاو  ة؛یتلک اجلزالة العرب ینياملهجر  یة لدیفقد اللغة الشعر تأن  إلی

اً ري کث  ةیاملصطلحات األجنبو  الکلماتهذه  ومثل. دة الغربةیکانت ول  ة اليتی العربريت غابلکلما
 :منها الوطنّیةما والسیّ  أشعار القروي يف ما جتّلت

 اي من بُسحتوٍت یبيُع بالدهُ 

 

 مات  الفرنك إلی  م تی تتجّسسُ  
(91: 197٣ )القروی،  

 صریعاً وخّر التنُك حتتهم   فخّر اجلند فوق التنك صرعی

 

(٢4٢: )املصدر نفسه  
حبیث تكاد  ،القروي نظرة عابرة يف البیتني املذكورین تبنّيم ظاهرة تفرنج البنیة املعجمّیة يف شعرو 

هذا مانراه يف تراصف بعض األلفاظ ك:  معجم األلفاظ األجنبّیة.إلی  أشعاره الوطنّیة تتبّدل
م بذكر األعالم البارزین بل نراه یقو  ،قف عند احلدّ هذا والشاعر الی «.الفرنك»و« التنك»

 الشهرية:« وعد ابلفور»فیقول يف قصیدة الغربیني، 
 يف قيد النخاسة راسفٌ « ك رليلُ »

 

 «ُولرت»و« شكسبري»یبكي النبوُغ و 

 

 إصغيا« براينُ »واي « مكُدنلدُ »اي 

 

 «هوفرُ »وأضِح بسمعك برهًة اي  

 

 (4٣6: 197٣)القروي، 
 

 ةيّ الغة البينالب .3-1-4
ولة عن وصف اد والبالغیني القدماء، هي املسؤ ا كانت البالغة كما صّورهتا دراسات النقّ مل

علم  البالغة للنقد، بل ُیكن أن تكون فإهّنا تعّد الوجه اآلخر األسالیب التعبريیة الفنّیة وتصنیفها،
األبعاد اإلنسانّیة  اجلمال األديب الذي یضع بني یدي الناقد أدواته املاّدیة واملعنویّة للكشف عن

تناوله كأداٍة من و  هنا البّد من التعّمق يف املنهج البالغيومن  والفكریة والنفسّیة للتجربة الفنّیة.
لیست أداة لتقدمي معاٍن و  ،اللغة يف الشعر وسیلة لإلحیاء نّ إ أهّم أدوات الدراسة األسلوبّیة.

 (70: ٢011)حللوحي،  یليیوبني املعين التخالعقلي للكلمات  ّددة؛ وهنا یكمن الفرق بني املعنیحم
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العادي  الشعریة هي خروج الكالم عن املعنیهذا یعين أّن اللغة  الشعر. ةوالذي تتكّون به بالغ
 فالشاعر یستخدم نزايح.لي الذي یتحقق ابستخدام ظاهرة االالتخیی املعنی إلی الظاهري

داء أغراضهار عتبهرة أسلوبیة مجالیة یعمد إلیها ابكظا« نزايحاال» إلی  وللوصول ها وسیلة ألِّ
نزايحي غیة لدي القروي هبذا األسلوب االسم الصور البالتتّ  مجالیات النص وجانبه اإلبداعي.

 :«عید استقالل لبنان»الشاعر يف قصیدة یقول . یتجاوزهاو  عن املعایري الثابتة لینحرف أسلوبه
 يف جّوه لطٌم علی وجناته  أعالم إذالل كأن خفوقها

 

 (50: 197٣ )القروی،
وكثريا ما نری  ؛معیاٌر ملقدرة الشاعر يف الصنعة الشعریةو  إن التشبیه هو من الصور الفنیة يف الشعر

حیاء الذي یشكل قوام هذا لیخلق اإل ،قد خرج من إطاره التقلیدي املعاصرالتشبیه يف الشعر  أنّ 
لوطن من جرّاء استیالء ادت االشقاوة اليت سو  ةريید أن یصف الذلّ . إن القروي بالشعر

یه الكالم البالغي املتمثل يف التشب إلی بل یتجاوز الكالم العادي ،ح بذلكالیصرّ هو ف ،ستعماراال
علی  يف مساء الوطن ابللطم ستعمارأعالم اال وقفهو یشبه خف ؛البدیع الذي یوحي معين اهلوان

 یرمزبل  ،الفخرعلی  یدلّ يف مساء الوطن الستعمار وبعبارة أخری اهتزاز رایة اال .هوانً و  وجهه ذلةً 
 :«وعد ابلفور»غ قصیدة من هذا التوظیف البلیعدم استقالله. والنموذج اآلخر إلی  

 ول كم ُُتلمُل بينهّن غضنفرُ   مّدت رُتيالء الّشام شّباكها
 (4٣6)املصدر نفسه: 

. الشعري واخللق عاإلبدا  علی بقدرته للشاعر تشهد اليت السمات أهم من االستعارة تعدّ 
 أبرز هي منو  ،وأوسع أعمق دالالت إلی باشرةداللته امل من اللفظ خيرج أسلوابً  دّ تع ةاالستعار و 

اعتمد فی ذلك علی االستعارة و  ،يف القصیدةالقروي اليت استخدمها  الداللیة االنزايحات
« غضنفر»و لعريبخيدع الشعب استعمار الظامل الذي إللستعارة ا «تیالء الشامر »فـ املصّرحة؛
یبدع الشاعر يف هذا التصویر  .لذین جياهدون يف سبیل حریة الوطنا دسم ألم ألبطال الاستعارة 

یقصد . قق من جتاور اللفظني املستعارینيیقّدمه يف األسلوب اإلنزايحي والذي حتو  اإلستعاري
جعان املقاومة أمامهم حدٍّ ال یقدر األبطال الشإلی  أّن مكر املستعمرین بلغاألسلوب القروي هبذا 

 األعداء . اخفهم یتورطون أیضاً يف فخ
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 املستوي الفكري. 3-2
 ماو  حیث تتمّثل فیه إیدئولوجیة الشاعر أو األدیب ،احلجر األساس لكل عمٍل أديب تعّد الفكرة

 حیثم  ري،مع املستوي الفك ّل العناصر األدبیة أتيت متالئمةً ینوي من األغراض املنشودة. فك
فأصبح الوطن  ،الوطنالقروي شاعر  إنّ . أثرهبؤرة املركزیة يف خدمها الشاعر من أجل الیست

اعراً جتعله شواليت  ،ره تعبرياً عن شعوره جتاه القضااي الوطنّیةلذلك أييت معظم شعو  ؛هاجسه وقلقه
ه يف شعر  خریهنا تتالحم الوطنیات مع األغراض األومن  .احل الوطنملتزمًا یسعي من أجل مص

 القروي الیتغّزل إاّل إذن الغرَو يف القول أبنّ  بصبغة وطنیة. فتصطبغ املضامني الشعریة األخری
ن ویّتجه هجوه احلدیث عن أبطال الوطعلی  یتمحور مدحهكما الیرثي إاّل من أجله.و  ،ابلوطن

 حنو ذّم اخلائنني.
ره أييت شعره واصفاً مجال فحني یتذكّ  ،هو مسقط رأسهو  ،لبنان یمعترب للشاعر وطن األمّ مبا أّن و 
هو يف وصفه هذا یشبه و  یسیل دمعه.و  ،حنینه الیهیضاعف و  ،یمعلن غريته علیهو  ،روعتهو  لبنان

بیاٍت ة يف ألیس ذلك إاّل تعبرٌي عن مشاعره الوطنیّ و  ،یتغّزل بهو  حبیبه إلی الشاعر الذي یشتاق
 :الغزيل-ه ابلشعر الوطينممّا ُیكن تسمیت ،يف أكثرها بشعر الغزل ذاتِّ كلماٍت تتعّلق

 حاليل وهل يف جّنة اخلُلد م رتعٌ   ألبنان هل يف األرض غريُك مربعٌ 

 

 أثوُر إذا جاروا عليك  ول ن  ُثر

 

 ف يلمُع يف كّفي جِل نبيك ِمبضعٌ  

 

 و ی غلُبين فيك  احلننُي فأنثين

 

 وزندي مشلوٌل وطريف ی دمع 

 

 (691: 197٣ )القروي،  
إطار الصبغة الفردیّة الراثء من  القرويفیمخرج  ،الوطنیاتعلی تمحور ی فشعره لراثءل وأّما ابلنسبة 

جل هذا ، قومیاً -یمعطیه بمعداً وطنیاً القدُیة و  یبذلون یناضلون و حنو الشهداء الذین  یوّجه راثءه نراهألِّ
 :قائالً  «الشهداء»يف قصیدة شاعر ال میصّورهف ،ستقالل الوطن العريبا يف سبیل هماءدم

 خ رُي املطالِع تسليٌم علی الشُّهداء

 

 أزکی الص الِة علی أرواِحهم أبداً 

 

ِن اهلاُم إجالاًل وتک رمةً   ف  ل ت نح 

 

 ِلُکّل عن األوطاِن م ات ِف دی

 

 اي أجنم  الو ط ِن الزُّهر اليت س ط عت

 

 يف ج وِّ لبنان  للشَّعِب الض ليِل ُهدی

 

 (٣٢1: 197٣ )االقروي،
ذلک ألن و  ،القدميختالف عّما نعهده عند شعراء عند القروي بعض اال املدح شعرخيتلف أیضاً 

يف أن ُیدح الّذین  إاّل  یرغبالالقروي  لكن، أهل البالطو  مدح امللوک إلی لونالقدماء کانوا ُیی
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 یشید ٣«سلطان األطرش»ة بـقصیدته الشهري  . إذن نراه يفعزّتهو  الوطن حریّةیسعون من أجل 
 :سبیل حرّیتهيف الوطن  أبطاليت یبذهلا لبطولة الاب

 خفضت  لنجدة العاين سریعاً 

 

 غضواًب لو رآک الليث ریعا 

 

 أل  یلبس ِعداک )التن ک( درعاً 

 

 ف س لهم هل وقي هلم ُضلوعاً  

 

 أغرت  عليه تلقي الّنار برداً 

 

 و یرميها الّذي یرمي ه لوعا 

 

 ف طاشْت ع نك  جازعًة ول و ل  

 

شُّ هل   ا حل اولت الّرجوعاَتِ 

 

 و مل ّا ِصرت  ِمن مهج األعادي

 

ّم النقيعا   حيث ُتذیُقها السُّ

 

نام الت نك وثباً   وثبت إلی  س 

 

 عجيبًا عّلم النسر الوقوعا 

 

 ف خّر اجلُند فوق  التنك صرعي

 

 وخرَّ التنك حتتهم صریعاً  

 

 فيا لك أطرشًا مل ّا د عينا

 

 لِثأٍر كان أمسعنا مجيعاً  

 

 (٢4٢: 197٣)االقروي، 
من قدُیًا  نشدکان یم إذ   ،هتوظیفذلک ابلتجدید يف و  جاء فیّتخذ عند الشاعر مسة وطنیةأّما اهل

املقصود من اهلجاء يف ف ،األغراض القومّیةإلی   الشاعر یلد یرميلكّنه  أجل األغراض الفردیّة؛
قصیدة  . تصّورم رغبًة يف مصاحلهم  الذین خيونون الوطنالناکثنيو  دیوان القروي هو ذّم األجانب

 :ث یقولهذا الغرض الشعري حی «قحط الرجال»
 س ِل الساحبني ذیول النّعم 
 مبا سّلخوا من جلود الغنم 

 ؟ تبق فيکم بقية دمأل
 ؟أال تشعروا جبمر الّندم

 (٣٣7: 197٣ ،القروي) ؟أال تبصرون شقاء الوطن
ّرد بصبغة فریدة من نوعها وهي الوطنیة اليت یتف القروي وخالصة القول إّن األسلوب الشعري لدی

ة التحتانیة إّما يف البنیو  ،البنیة الفوقانّیة السابقة ذكرها إّما يف ؛شعرهتتجّلی يف الدراسة األسلوبیة ل
 وهذا ما أشران إلیه هنا. ،الفكري من أشعاره املتجّسدة يف املستوی

 

                                                    نتيجةال. 4
إذ یعترب األسلوب كان أو نثراً؛   الدراسة األسلوبیة تكشف عن الطاقات اإلبداعیة لكّل نٍص شعراً 

لقد  جيعلم الشاعر یقّدم أثره يف ثوٍب جدیٍد.و  ،األدیب عن غريمهاو  میزًة فردیًّة ُییّـزم األثر األديب
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 .«الوطنیات»ة يف جمموعته املسّماة بـس قومیّ أحاسیو  ستطاع القروي أن یستثري مشاعر وطنّیةا
الفوقانّیة والتحتانّیة  نزايحي يف البنیةالوطين هو توظیف األسلوب اال لّعل أمجل ما ُیتازم به شعرهو 

إلی   الدراسة األسلوبّیةوقد توّصلت هذه  مقدرة الشاعر اإلبداعّیة.إلی   وذلك یعود من شعره؛
  منها: ،جنتائ
فات الشاعر العدیدة فیما وهي: تصری التجدید يف عّدة ظواهرَ  یتجلی من الناحیة املوسیقّیة -

والتغیري يف  سّیما الروّي منها، الالقیام ابلتنویع يف البنیة القافویّة و یغرّيه من التفاعیل الشعریة، 
 رضةااألزمة النفسّیة العإلی   وذلك یعود ،املوجات الشعریّة املتنّوعةإلی   ّديكمّیة التفاعیل املؤ 

إعادة  إلی من هذا املنطلق یلجأ أیضاَ و  ،غرتاب الذي یمعانیهالشاعر مِّن جرّاء االلی ع
 احلدیث عن الوطن. استعمال املوّشحات لدی

یزًا يف متم املعجمي یلعبان دوراً  املستویو  الرتكیب-النحوي وأّما يف جمال اللغة فنری املستوی -
 توظیف اجلمل اخلربیةالشعریة يف مقدرة القروي  إلی یعودذلك و  ؛حتدید أسلوب الشاعر

من خالل تقدمي عناصر ة جاء ذلک يف اجلمل اخلربیو  ،جدیدة تدالالباإلنشائیة املوحیة و 
نواجه يف املستوي املعجمي و . داللیاً و  أتخريها ألداء الغرض املنشود موسیقیاً و م الرئیسةالالك

 . يف وطنیاتهدام املفردات الدخیلة ذلك بكثرة استخو  تفرنج اللغة الشعریة

یستخدم الصور و  ؛خيرج القروي ابستخدام البنیة البالغیة املتمایزة عن اإلطار املعهود لكالمه -
. فهو دةیجد تصاویر شعریةإبداع حماوال  ةالتقلیدیاجملاز بعیدین عن الصور و  كالتشبیه  البالغیة

يف التعبري عن  اإلغراقو  حد املبالغةإلی  ابري البالغیة إال أن یسوق املعنیال یقصد هبذه التع
 .شعوره جتاه الوطن

من الناحیة الداللّیة یظهر القروي كشاعٍر ملتزٍم یقّدم للقارئ لوحة شعریة متلّونة بتصاویر و  -
 األغراض الشعریة كّلها كاملدح والراثء والغزل واهلجو عن اإلطار الفرديمن هنا ّترج و  ،الوطن

 أتيت وطنیاته يف أسلوٍب ذي بنیة فكریة مزدوجة؛ أخریوبعبارة قومّیة. -تّتخذم أبعادًا وطنّیةو 
ُیكن إطالق املدح الوطين واهلجاء الوطين ما ك  ،إذن ال غرَو أن نسّمي غزله ابلغزل الوطين

 سائر األغراض.علی  والراثء الوطين
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 وامشاهل
هو ا هبا عمّ  خيرج ستعماالً ا استعمال املبدع ّ للغة مفردات وتراكیب وصوراً  هو( deviation) إنَّ االنزايح  .1

لإلنزايح أشکاٌل  یّتصف به من تفّرد و ابداع و قّوة جذب و أسٍر. له أنی معتاد ومألوف حبیث ّ یؤدي ما ینبغ
 منها: الّلغوی و املعنوی و الکتابی و األسلوبی و الّزمنی و الّلهجی و الّصوتی و اللهجی و الّنحوی.

ف میشل معلو  اوالذي ترأّسه ،للمیالد جبنوب أمريکا 19٣٣سنة   ويب أتسستة األدب املهجري اجلنمجعیّ أّما و ـ ٢
زیتون، وحبیب  ومن أشهرأصحاهبا: نظري ،«العصبةاألندلسیة»ـب فیما بعد مسیت اجلمعیة  ؛شکور ومن بعده داوود

 ،غامن یوسف أسعدو  وحسين غراب، ویوسف البعیين، شکور،  داوودو  ونصرمسعان، کرابج،  اسکندرو  مسعود،
 شفیق معلوف وإلیاس فرحات.املدين، و  الشاعرو  والشاعر القروي، وشکرهللا اجلر، وانطوان سعد،

ّدم القواة الفرنّسیة حنو جبال الذي حیول دون تقو  ،سلطان األطرش هو الذي کان یتّزعم الثموار السورینيال .٣
 .بسوراي «دروز»
 

 املصادر
 .کتابلالعامة ل ةیاملصر  ئةیاهل ،ری فی املهجالشعر  التجدید حرکة (،1980) معبداحلکی ،عببل

 (، اجلانب القومی فی أدب الشاعر القروی، دار التّقدمّیة.٢009) ضوء، أنور
 .دابآلدارا :وتري ب ة فی النقد العربی،یدة العربیشکل القص(، 1984) نی، فخرالدجودت

ی من منظور القرآن الکرمي، (، األسلوب و األسلوبّیة و عناصر األسلوب األدب٢01٢حاجی خانی، علی )
 .99-77إضاءات نقدیّة، العدد الثامن، 

 .داراملنهل :ر الشعر العريب يف املهجر، أردنتطوّ (، ٢011) ، ممدوح حممد یوسفحامد
 .دارالکتاب اللبنانی :وتري ، بةیالطبعة الثان ،الشاعر القروی(، 1981) ایلی، احاوی

  .راسات والنشراملوسسة العربیة للد :بريوت ،قباين رعر نزاتقنیات التعبري يف ش(، 1999) حبیب، بروین
 (، املنهجّیات األسلوبّیة للّنص التحریری أو الّشفوی، صحیفة املثقف، عدد٢015حسیب ) الیاسحدید، 

٣٣11. 
 دار الكتاب اللبناين. :، بريوت٣ طقصة األدب املهجري، ، (1980) خفاجي، حممد عبداملنعم

 .ةیمکتبة الوطن :وان القروی، بغدادید(، 197٣) میسلد ی، رش()القروی خوری
)جملة  ، جملة فصولل يف املصطلح وحقول البحث ومناهجمدخ ؛األسلوب واألسلوبیة(، 1984) أمحد درویش،

 .68-60ص ص اخلامس، العدد األول، مصر، ، اجمللدالنقد األدبی(
 .وتري ب دار :وتري ، بالشاعر القروی (،198٢) فی، عبداللطشرارة

 .فردوس :، تهرانچاپ پنجم، كليات سبك شناسي(، 1378)، سيروس، شميسا

 .ة العاّمة، دار الشوون الثقافیدبی، بغدادة فی النقد األة البنائینظری(، 1987 ) فضل، صالح
حتلیل العناصراللغویة يف شعر قیصر امني بور من الوجهة األسلوبیة، جملة (، 1٣9٣) نعمان ،كنجعلي، عباس، أنق

 .111-81، صص 4 ، العدد15ات نقدیة، اجلامعة احلّرة اإلسالمیة، اجمللد إضاء
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الظواهر األسلوبیة يف شعر نزار قّباين، جملة كلیة اآلداب واللغات، جامعة حممد (، ٢011) حللوحي، صاحل
 .10٢-67صص  العدد الثامن، خیضر، اجلزائر،

 دار املسرية.  :، عمان4اکاة إلی التفکیک، ط یث من احملالنقد األديب احلد(، ٢011)، حممودخلیل، ابراهیم
   .مالعل دار :قم ،٢ط املنجديف اللغة،  (،1٣84) لویس ،معلوف

 .إحّتاد الکّتاب العرب :ة، دمشقمجالیات الشعریّ (، ٢008) موسی، خلیل
 .عالنشر والتوزیو  املوسسة اجلامعّیة للدراسات :کة، بريوت، ترمجة د. بّسام بر األسلوبیة (،٢006) ه، جورجمولینی

(، نظرة فی األسلوب و األسلوبّیة؛ حماولة فی التنظري ملنهج اسلوبی عربی، ٢006حممد حسني عبدهللا ) املهداوی،
 .169-146، ٢جملة اهل البیت علیه السالم، عدد

 دار املعارف. :، مصر٣ ، طأدب املهجر(، 1977) الناعوري، عیسى
 .ةدارالنهضة العربی :بريوتالطبعة الثالثة، بی احلدیث، لغة الشعر العر (، 1984) الورقی، سعید
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