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 الخاتمة
، أضددر رحددالي هنددا  سددتجلي مددا شددعر الحدديص بدديصبعددد هددله الرحلددة الطويلددة فددي       

فقددد توصددل البحددم الددى مجموهدددة مددن النتاندددن التددي يمكددن أ ن تمخضددت هندده هددله الرحلددة، 
  :نجملها باآلتي

فدددي اءنددداء تصدددفحنا لحيددداة الشددداهر حددديص بددديص اهدددر انددده هدددا  فدددي القدددرن السدددادس  *
شددعراء هصددره كمددا نددص هلددى للدد  بعددص النقدداد المعاصددرين لدده، و ددد الهجددر ، وكددان ابددرز 

كددان الشددداهر اريددد، ا طدددوار، و دددد شدددغلت هددله الغرابدددة المتدددرجمين ممدددن هاصدددروه وكدددلل  
و د كان لهله الغرابة اءر في شعره، ال كدان شدعره مدرآة صداد ة لطبيعدة نفسده  الالحقين لهم.

 ا بية المعتدة شكاًل ومضمونًا.
عة نفسه التي كانت تطمح الى اهادة ا مجداد العربيدة وبعدم الدروع العربيدة لقد كان لطبي *

اءددر فددي جعددل ة البدددو  فددي ملبسدده وكالمدده اهددوره بهيدد التددي تجسدددت مددن خددالل و  ا صدديلة،
   . ي مواضر وته  وتلين في مواضر اخرشعره خليطًا من البداوة والحضارة، فهي تغلا ف

ة القديمة  د تجسدت في  صاند حيص بيص ولكن هلى ان بنية القصيدة العربية التقليدي *
نطاق ضيق، ال كاندت لديده مجموهدة مدن القصداند افتتحهدا بالمقددمات المتعدارف هليهدا فدي 
العصددر الجدداهلي، وهددي المقدددمات الغزليددة والطلليددة ولوحددة الرحلددة الددى الممدددوع وايددر للدد . 

امددا  رزدق الشدداهر المشددهور.و ددد شددهد ديواندده شدديوة المقدمددة الفخريددة وهددو بددلل  يحدداكي الفدد
لل  بدددالمجموهدددة ا كبدددر مدددن  صدددانده فقدددد كاندددت متحدددررة مدددن المقددددمات التمهيديدددة، فشدددكل 

 خروجا هن التقليد المتبر بافتتاع القصيدة.
مددن صددفة  للناددر، فضدداًل هددن ان شددعره لددم يخددل بددالطول الالفددتتميددزت االدد،  صددانده  *

 القصر، فكان شعره مزيجا من الصفتين.
ى شدعره ارضددا الفخددر والمدديح، و ددد كدان فيهمددا يسددير هلدى خطددا ا  دددمين، ال الد، هلدد *

كددان يمدددع ويفخددر بددالخالل القديمددة التددي يمتدددع بهددا العربددي مددن كددرم وشددجاهة ووفدداء وحلددم 
 اسلوبياً  للل  شاهت في شعره مجموهة من ا لفاا التي شكلت ملمحاً  واصالة نس،...الخ.

 الفاا ا خالق والفاا الحر،. ت حقلين هما:في ديوانه، و د اندرجت تح بارزاً 
 اتسدددمت الفددداا حددديص بددديص بالجزالدددة والفخامدددة والغريددد، فدددي شدددعره، و دددد اتسدددمت ايضددداً  *

هددن اندده كددان يسددخرها فددي سدديا ات تركيبيددة  بالصددعوبة والوهددورة فددي بعددص ا حيددان، فضددالً 



غددة والغلددو فددي تخدددم المعدداني المدحيددة والفخريددة فتحقددق فددي كءيددر مددن ا حيددان هنصددر المبال
هدن انده كدان يتدوخى فدي توزيعهدا الد دة، ويبحدم هدن  ا شادة بنفسه وبممدوحيه. هلا فضالً 

 انسجام الشكل مر المضمون التعبير  لتل  ا لفاا.
امددا هلددى مسددتوا التراكيدد، فقددد اسددتغل الشدداهر د  ت اللغددة التعبيريددة فددي الكشددف هددن  *

نتاجده الشدعر  ، فكدان اني كدان المهديمن فدي الجان، النفسي، فقد اتضح ان ا سلو، ا نش
 ميداننا ا ول فضاًل هن شيوة ا  تباس والتضمين مما شكل مهيمنات اسلوبية واضحة.

شدهد شددعر الحدديص بدديص شدديوة اسددلو، ا سددتفهام وبددروزه مددن بددين ا سددالي، ا نشددانية   *
ة كانددت لهددا ا خددرا التددي وردت فددي شددعره، فقددد خددرل هددن معندداه الحقيقددي الددى معددان مجازيدد

 ايحانيدددداً  التددددي وردت فيهددددا ممددددا اكسددددبها بعددددداً د  تهددددا، اانددددت بدددددورها النصددددوص الشددددعرية 
، فكانددت ادوات ا سددتفهام تحمددل بددين طياتهددا وايفددة تنبيهيددة افهاميددة انفعاليددة مميددزاً  وتعبيريدداً 

ون منبءقة من اهماق الشداهر خدمدة للفكدرة التدي يريدد ايصدالها الدى المتلقدي وا ناهده بهدا لتكد
 تميل اليه نفس المتلقي. ا ناهياً  هنصراً 

اتخدل مندده و  ،امدا أسدلو، ارمددر فقدد شددكةل اداهرة أسددلوبية فدي نتدال حدديص بديص الشددعر  *
هدددن الحقيقدددة ليقدددتحم  فيدددهو دددد انحدددرف وسددديلة فنيدددة  يصدددال افكددداره واخيلتددده الدددى المتلقدددي، 

 بمختلدف المعداني مالً ، فجاء محفنياً  فضاءات المجاز ويحقق حضوره حيوية د لية ونشاطاً 
 لتحريص والحم والدهاء والنصح.كا
 سدلو، الندداء لكونده ب استعانة الحيص بيصالمستوا التركيبي  ومما نسجله هلى صعيد *

ة بددين هدددد مددن اردوات لدده خاصدديته ارسددلوبية فضددال هددن فاهليتدده الد ليددة فقددد تددوز  نسددقاً 
تعبيرية مسيطرة هلى فضاء النص وبؤرة  ، ويبدو أسلو، النداء تقنية(أهمها )يا، أيا، الهمزة

 انطالق تستقط، ما يحس به الشاهر من معاناة يريد أن يفضي بها إلى متلقيه .
لقددد كددان  سددلو، )ا  تبدداس( اءددر فددي الكشددف هددن ءقافددة الشدداهر القرانيددة و درتدده هلددى  *

شدف ك واضدحاً  دلديالً والدل  اهطدى المتلقدي  توايف )القصص القراني( في الدنص الشدعر ،
مهارة الشاهر و درته الشعرية هلى توايف ا لفداا والمعداني القرانيدة وتسدخيرها فدي  هن به

ابتكددار صددور شددعرية تختلددف فددي د لددة معناهددا هددن الددنص الددل  ا تبسددت مندده، فضددال هددن 
 استعماله اسلو، التضمين الل  افاد فيه من الموروم ا دبدي القدديم وتسدخيره فدي  صدانده،

هلا فضال هن تضمين المءل الل  استحضره ، نزهة جمالية طريفة، ف هلا ا سلو ال اضا
 من ترام العر، واخبارهم.



امددا هلددى مسددتوا الصددور الشددعرية فقددد ابدددة فيهددا الشدداهر، ال اجدداد الوصددف والتصددوير،  *
فقددد كددان لتصددويره جماليددة تميددزت فددي وسددانل تشددكيل الصددورة البالايددة مددن تشددبيه واسددتعارة 

 هن انماطها الحسية من بصرية وسمعية وشمية ولو ية ولمسية.وكناية وتضاد، فضال 
كان التشبيه من اكءر وسانل تشكيل الصورة ورودا في شعر حيص بيص هلى اخدتالف  *

البدددة الدددنمط ا ول مسدددتخدما  ضدددروبه وانماطددده سدددواء اكدددان معقدددودا بددداداة ام بغيدددر اداة مدددر
 .كاف وك ن( بصورة اكءر من ا دوات ا خراال) ا داتين

كانددددت اكءددددر تشددددبيهاته مسددددتمدة مددددن المو ددددف الددددل  اسددددتدهاه السددددياق فضددددال هددددن  و ددددد *
ا حساس الشدعور  المنبءدق مدن المو دف التعبيدر    مدن طرفيده )المشدبه والمشدبه بده( فقدط 

 او وجه الشبه القانم بينهما.
رة تعارة في شعره هن حضور لالستعارة المكنية والبتها هلى ا سدتعاوكشفت دراسة ا س *

التصريحية في تجسديد المشداهر النفسدية وانفعا تده المختلفدة وادرا  الشداهر لقددرة هدلا الفدن 
فضدال هدن اسددتخدامه اسدلو، الكنايدة الددل   هلدى ازاحدة الفواصددل بدين ا طدراف المتنا ضددة،

كشف بدوره هن موهبة خال ة هملدت هلدى الكشدف هدن جواند، مهمدة مدن الصدورة وااهدار 
 واهطاء تل  الجوان، حقها من الت ني في القول. الجوان، الغامضة منها،

مدددا يخدددص انمددداط الصدددورة فقدددد حفدددل الدددديوان بتقددددم الصدددورة البصدددرية هلدددى سدددانر فيامدددا  *
الصورة السمعية المرتبدة الءانيدة بعدد الصدورة البصدرية، ءدم الصدورة  الصور ا خرا، واحتلت

رة اللمسية. و د حققت هله ا نماط الشمية في المرتبة الءالءة، تليها الصورة اللو ية ءم الصو 
جمالية متفردة في شعر الحيص بديص، ال كاندت لهدا فاهليتهدا ووايفتهدا المتميدزة فدي البنداء 

 الفني للنص الشعر  هند الشاهر.
 رمزيدداً  يص بدديص، و ددد كددان يوافدده توايفدداً حددو ددد كددان للددون حضددور كبيددر فددي شددعر ال *

لجماليدددة فدددي السدددياق الشدددعر ، ال ان د لدددة اللدددون ، ال كدددان للدددون فعاليتددده ود لتددده اوايحانيددداً 
تحددت من خالل السدياق ومدن خدالل التفاهدل بدين الد لدة اللونيدة مدر مايجاورهدا مدن الفداا 

حسدد، وانمددا كددان د لددة وجدانيددة فددي الددنص الشددعر ، فدداللون لددم يكددن مجددرد د لددة بصددرية 
اكءددر ايحانيددة وجمددا  ونفسددية ولهنيددة وجماليددة، فقددد كددان يدد تي بدداللون وضددده لخلددق صددور 

معبددرا هددن ناددرة جماليددة واضددحة فددي مجددا ت الحيدداة المختلفددة، ال كددان لكددل مجددال الواندده 



المميددزة فقددد كانددت د لددة اللددون الجماليددة لممدوحيدده هددي البيدداص والوضددوع وا شددراق فضددال 
 هن الطهر من الدنس ونقاء السريرة والعرص.

تضددح هددلا مددن خددالل اخليددة فددي شددعره، و ددد االموسدديقى الدب قددد ااهددر الشدداهر اهتمامدداً ل *
التقنيدات التددي اسددتعملها فددي تقويدة النسددين النغمددي  شددعاره وأبرزهدا : الجندداس بنوهيدده: التددام 
والنا ص، والل  رأينا الغلبة فيه للءاني هلى ارول. ورد ارهجاز هلى الصدور)التصددير(، 

ل الصوتي بين المقاطر المتسداوية. و د ورد ب شكاله كافة. والترصير الل  كان يعتمد التماء
والتكرار بمستوياته ا ربعة: هلى مستوا  الحرف، ءدم مسدتوا اللفدا ، ءدم العبدارة، ءدم تكدرار 

 المتماءالت الصرفية.
ضدنيل مدن كان حيص بيص يكءر من النام هلى البحور التامة ولم يستءمر سدوا جدزء  *

بيدددة القديمدددة التدددي لدددم تكدددن تحفدددل هلدددى اخالصددده للمدرسدددة العر  البحدددور المجدددزوءة ممدددا يددددل
كمدا ان اكءدر شدعر حديص بديص  دد نادم  بالمجزوء من البحور ا  هلى نطاق ضديق جددًا.

هلى البحور ا ربعة ا ساسية في الشدعر العربدي وهدي )الطويدل والدوافر والكامدل والبسديط(. 
 .اما البحور ا خرا فقد جاءت في شعره بنحو  ليل جداً 

البداء( و  ،والدال ،والراء ،والميم، الالماستعمال الحروف الللل )كإلى  الحيص بيصمال  * 
 وحريدة فدي التعبيدر، نفدسالتدي تحتدال إلدى طدول   صاند المدديح، و سيما هفي  وافي  صاند

، وسددهولة استحضددارها مددن لشدداهرلتددوافر المفددردات التددي تنتهددي بتلدد  الحددروف بددين يددد  ا
 النام ءم إطالة القصيدة.  خزينه المعرفي ، مما يؤد  إلى استمراره في

اسددتعمل الشدداهر القافيددة المطلقددة والقافيددة المقيددددة، ولكنددا وجدددنا هيمنددة واضددحة للقدددوافي  *
للقافيددة المكسدورة حددا وفيدر فددي شدعره وتدد تي بعدددها  المطلقدة هلددى القدوافي المقيدددة، و دد كددان

  .المضمومة ءم المفتوحة، و د اهرت القافية المقيدة بنحو  ليل جداً 
ن  وفي الختام      أ ول إن كنت  د أصبت فهو فضل من اهلل الل  يمدن بده هلدى هبداده وا 

فدي سدبيل الكشدف  خدر وسدعاً فحسبي أني حاولدت ولدم أدفي بعص الجوان،  كنت  د أخفقت
 ، ومن اهلل التوفيق.وااية ما أتمناه أن أكون  د وفقت، الشعر هن نتال الحيص بيص 

 


