األسلوبية التطبيقية
التشكيالت اللغوية واألنساق الثق افية
في الشعر العذري نموذجا
د .أحمد عادل عبد المولى
كلية اللغات والترجمة

أسموبيا لدى
تناول ىذا البحث دراسة التشكيالت المغوية وتحميميا
ً
طائفة بارزة من الشعراء في سماء الشعر العربي ىم الشعراء العذريون،
كاشفةً من خالل المغة عن األنساق الثقافية والمكونات الحضارية الكائنة في

شعرىم ،واختار الباحث لتمثيل ىؤالء الشعراء أربعة شعراء يعدون أبرز من
يمثل ىذه الحركة الشعرية الميمة ،وىم :مجنون ليمى ،وقيس لبنى ،وجميل

بثينة ،وكثير عزة.
وق ددد ت ددم تقس دديم الد ارس ددة إل ددى ف ددول أربع ددةم أم ددا األول فك ددان :ا يق دداع
العروضي ،وتم تقسيمو إلى مبحثينم أوليما :األوزان .واآلخر :القوافي.
وفيمددا يتعمددق بالمبحثثث ول

وىددو :ول زون ،اسددتنتا ال د بدرس باسددتخدام

المدددنيا ا ح د ددائي  -الموضد ددل بالجد ددداول والرس ددم البيد دداني  -عمد ددى البحد ددور
والمادة الشعرية عدة نتائا تمثمت فيما يمي:

أ الً :غزورة وإلنتاج ولشعريم حيث بمغت جممة أبيات الشعر لدى

إنتاجا،
الشعراء األربعة ( )1212بيتًا ،وكان كثير عزة أغزر الشعراء األربعة ً

حيث بمغ عدد أبيات شعره ( )2091أبيات ،أي بنسبة ( )%61.21تقريبا من

مجموع الشعر العذري المدروس ،يميو مجن ن ليمى وبمغت أبياتو ()2121

بيتًا ،بنسبة ( ،)%66.21ثم جمي بثينة وأبياتو ( )2116بيتًا ،بنسبة
خير قيس لبنى ومجموع أبياتو ( )219بيتًا ،بنسبة
( ،)%16.22وأ ًا
(.)%1.69

ثانيا :تن ع ولبح ر ولمستخدمة؛ كان ُكثيِّر أكثر الشعراء األربعة
ً
تنوعا لمبحور ،حيث نظم شعره عمى تسعة بحور ،يميو جميل وجاء شعره
عمى ثمانية بحور ،ثم المجنون وقد استخدم سبعة بحور ،ثم قيس لبنى ،حيث

الرمل ،كما
استخدم ستة بحور .ىذا وقد انفرد مجنون ليمى باستعمال بحر ب
انفرد جميل بثينة وكثير عزة كالىما باستخدام بحر المتقارب ،واتفق ىؤالء
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الرجز ،حيث لم يرد ىذا البحر عند
معا في استعمال بحر ب
الشعراء الثالثة ً
قيس لبنى ،كما اتفق كل من قيس لبنى وجميل بثينة وكثير عزة في استخدام
بحر المنسرح ،حيث إنو لم يرد عند مجنون ليمى ،وما عدا ذلك فقد تواتر
عند الشعراء األربعة النظم عمى بحور خمسة ،وىى :الطويل والبسيط والوافر

أيضا البحور
والكامل والخفيف ،عم ًما بأن ىذه البحور المتواترة عندىم ىي ً
الشائعة في الشعر الجاىمي.
ثالثًا :خصائص ولبح ر ولمستخدمة :وقد تم تقسيم البحور المستخدمة

عند العذريين إلى ثالث مجموعات وفقًا لعدد المقاطع المكونة لكل مجموعة،
وقد تبين أن بحر الطويل احت بل المرتبة األولى في جدول تواتر البحور
عندىم ،فكانت نسبة تواتر ىذا البحر(.)%19

ورأينا أن في كثرة ورود بحر الطويل عند العذريين ،وتقدمو عمى
البحور األخرى دليالً عمى زيف فكرة العالقة بين البحر والغرض التي تبناىا
الكثير من الدارسين ،حين ربطوا بين بحر الطويل وأغراض الفخر والحماسة
ومواقف الجد كالمفاخرة والمياجاة ،حيث إننا رأينا ىنا أن أنغام الطويل كانت

ىي المأثورة عند العذريين في التعبير عن رقة المشاعر و بابة النفس ،ذلك

كثير عن مجاالت الفخر والحماسة والسير والمالحم.
الغرض الذي يبعد ًا

وفي محاولة لإلجابة عن سؤال  :لماذا آثر الشاعر العذري بل الشاعر

كبير ؟
استخداما ًا
العربي القديم استخدام بحر الطويل دون البحور األخرى
ً

قام الباحث باختيار أطول ق يدة عند كل شاعر من الشعراء األربعة

عروضيا ،وتبين من التحميل أن الشعراء األربعة
من بحر الطويل ،ثم تحميميا
ً
لم يكن لدييم الرغبة في خمخمة النظام ا يقاعي لمق يدةم حيث لم تقترب
نسبة الزحافات الفعمية من ن ف ا مكانات المتاحة لمتزحيف .وليس لكل

ذلك من داللة د في رأى الباحث د سوى أن كل شاعر من أولئك الشعراء يريد
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بحر تساعد تفعيالتو عمى ا سياب وطول النفس ،بحيث تجعمو يبسط في
ًا
سرد أفكاره وانفعاالتو.
أما محاولة االقتراب من أي بحر لمعرفة عالقتو بالتجربة العذرية أو

أثره فييا ،فإن المرء يجد أن ىذه العالقة وىذا األثر لم يأتيا من جراء اختيار

قدمت
البحر ،بل من كيفية استخدامو .فما كان االختيار سوى إطار لمتجربة
ُ
فيما سبق محاولة لتعميمو ،أما تجمى التعبير عن التجربة الشعرية موسيقيا
فيذا نابع من طريقة استغالل الشاعر وتوظيفو إمكانات ال وت والتركيب

والداللة لمفردات البيت المنظوم عمى البحر ال من البحر ذاتو.
أما ولمبحث ولثاني ،وىو الخاص بالق وفيم فقد تمت دراستو من الجوانب
التالية:
د ارسددة القافيددة مددن حيددث تدواتر حددظ األ دوات فدي االسددتخدام رويددا د ارسددة
شاممة لمدواوين األربعة ،وقد الحظنا أن سبعة األ وات األولى المتواترة عندد

العددذريين ىددي( :ال دراء ،والددالم ،والبدداء ،والدددال ،والمدديم ،والنددون ،والعددين) وىددي
رويددا بكث درة فددي الشددعر العربددي القددديم .ثددم القافيددة مددن حيددث مخددارج
التددي تددرد ً
أ دوات الددروي ،وأ دوات القافيددة بددين الشدددة والرخدداوة ،وأ دوات القافيددة بددين
اليمس والجير ،ثم بيان ما انفرد بو كل شاعر مدن أ دوات الدروي ،وتحميميدا
عم ددى ى دددى الدالل ددة ف ددي األش ددعار المتض ددمنة ى ددذه األ د دوات .وك ددل ى ددذا م ددع

التعزيز بالجداول التوضيحية.

وقد ان ب االىتمام فدي د ارسدة القافيدة عمدى

– في الحس ا يقداعي -

دوت الدروي باعتبداره يمثدل

دمب القافيدة وركيزتيدا إلدى الحدد الدذي أطمدق عميدو

في بعض الت ورات " القافية ".

أمددا ولفص ث ولثثثاني ،فكددان :وإليقثثاع ولبثثديعي ،وتمددت فيددو د ارسددة ظ دواىر:
التكرار ،ورد األعجاز عمى ال دور ،والجناس.
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نموذجددا لد ارسددة
واختددار الباحددث تك درار اسددم المحبوبددة فددي الشددعر العددذري
ً
ظد دداىرة التك د درارم إذ لد ددم يكد ددن غايد ددة ىد ددذا الد دددرس إح د دداء الكممد ددات المكد ددررة
وتقديميا ،إنما دراسة أسموبية لظاىرة التكرارم لذلك تم اختيار أىم ما ي ادفو

دارس الشددعر العددذري مددن دوال تتكددرر ،أال وىددو :اسددم المحبوبددة .ومددن خددالل
التحميل تبين كيف اكتسب تكرار اسم المحبوبدة عبدر أبيدات الخطداب الشدعري
عند العذريين ألوانا مختمفة من المالمل والسمات التعبيرية ،جعمت لكل سياق

يرد فيو االسم طبيعتو الخا ة تركيبيًّا ودالليًّا.

أمددا رد ولعجثثثاز عمثثثى ولصثثثد ر فقددد حفددل الشددعر العددذري بيددذه الظدداىرة
البديعي ددة ،وق ددام البح ددث بالكش ددف ع ددن م دددلوالتيا الجمالي ددة وس ددياقاتيا الداللي ددة،
حيددث رأينددا أن التك ارريددة فددي بنيددة الددرد تددأتي عمددى مسددتوى الشددكل فقددط دون

أحياند ددا أخد ددرىم حي ددث نج ددد ب ددين طرفدددي بنيدددة
المسدددتوى العميد ددق ،وقد ددد ينتفد ددي
ً
الت دير عالقة سمب وايجاب ،وقد تقوم البنيدة عمدى عالقدة تبادليدة بدين دالدي
البنية ،وقد تأتي بنية الرد بدين طدرفين تجمعيمدا عالقدة الحقيقدة بالمجداز ،وقدد
يددأتي الت دددير بددين دالددين بينيمددا اخددتالف فددي الموقددف الشددعوري ،وقددد يددأتي

الت دددير بددين طدرفين تجمعيمددا عالقددة التضدداد ،ومددن ثددم فقددد رأينددا كيددف كددان
لبنية رد األعجاز عمى ال دور تجميات داللية في سياق الشعر العذريم ممدا

يوج ددب إع ددادة النظ ددر ف ددي المباح ددث البديعي ددة ف ددي البالغ ددة العربي ددةم لت ددحيل

الرؤي ددة إزاءى ددا .فم ددم يع ددد الب ددديع حمي ددات تحس ددينية ،ب ددل أض ددحى ذا جمالي ددات
ومؤشرات داللية.
أما ولجناس فكان من الظواىر ا يقاعية البارزة فدي موسديقى الحشدو عندد
غالبدا  -مدن خدالل
العذريين ،وكان تعامل الشعراء العذريين مع ىذه البنيدة – ً
الجناس الناقص .وقد رأينا أنو قد يأتي الجناس بنوعيو التام والنداقص خال ً دا
لمغواية ا يقاعية وال نعة البديعيةم حيث كان ا غراء ال دوتي شدديد التدأثير

في استدعاء ال يغ المتجانسةم ممدا يشد اد الحركدة الذىنيدة لددى المتمقدي لمدربط
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بددين الدددوال المتجانسددة ،ثددم محاولددة رد الدددال الثدداني إلددى

دداحبو األول ،ومددن

ثم نقل اليدوامش الدالليدة مدن دال إلدى آخدر .لكدن السدياقات الدالليدة التدي ورد

فييددا الجندداس الندداقص فقددد تعددددت ،فوجدددنا منيددا :سددياق التشددابو ال ددوتي مددع

اخ ددتالف الموق ددف الش ددعوري ،كم ددا ي ددأتي س ددياق الجن دداس ف ددي الش ددعر الع ددذري
مرتبطًا بالجمع بين سياقات ،وعوالم متباينة تجسدىا المرأة المحبوبدة ،ونق دد

بددتمكم العدوالم ال ددفات المختمفددة التددي يخمعيددا المبدددع العاشددق عمددى معشددوقتو،

أيضدا أندو قدد
وقد يدأتي الجنداس عن ًا
در مدن عنا در ال دورة الشدعرية .ورأيندا ً
يجتمع لون بديعي آخر مع الجناسم فيؤدي إلى تكثيف إيقاعي في األبيات.
أمددا ولفصثثث ولثالثثثث ،فج دداء بعند دوان :ولمعجثثثل ولشثثثعري حي ددث يمث ددل ى ددذا
الف ل التعامل مع البنية ا فرادية لمخطاب العدذري ،ولر دد المعجدم الشدعري

والحقددول الدالليددة اختددار البحددث عينددة لمفحددص والدددرس مددن الدددواوين األربعددة،
تتمثددل فددي خمددس ق ددائد مددن كددل دي دوان ،وقددد قددام البحددث بعمددل

()12

جدوال لتفريغ المفردات فييام حيث بمغت ألفاظ ىذه العينة ( )1011لفظدة ،ثدم
تم شطب أي تكرار ألية كممة .ثم تدم تقسديم الحقدول الدالليدة التدي ينددرج فييدا

ىذا المعجم العذري وفقا لمنظور البحث أسموبيا إلى اثنين وثالثين حقال.

ورأينا بعد التطواف بالحقول الداللية عند العذريين ،أن المعجم الشعري
عندىم حفل بالدوال العديدة ،والحقول المتمايزةم مما يجعل لمتجربة الشعرية

أبعادا متشعبة ،ومن ثم رؤى متسعة.
التي موضوعيا الحب في المقام األول ً

فإن ىذا الحشد من الحقول الداللية يدل عمى أن الشاعر العذري كان

يوظف خالل تجربة الغزل العفيف أدوات حضارية وأدبية شكمت األنساق

الثقافية في الواقع العربي آنذاك ،بعدت بالق ائد عن التكمف والت نع ،ولم
تتحول األشعار إلى مجرد متنفس يتسم بطابع السيرة الذاتية المحضة.
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أما ولفص ولروبع فجاء بعنوان " :ولسياقات ولتح الت ولداللية في

بناء ولص رة ولشعرية " وتم تقسيمو إلى ثالثة مباحثم األول :التشبيو،
والثاني :االستعارة ،والثالث :الكناية .وانطمق ىذا الف ل بيدف تقديم محاولة

لمتأكيد عمى أن الشعر العذري كانت لو

وره الشعرية المتميزة ،ونفي التيمة

المم قة بو من عدم االحتفال بالتشبييات واالستعارات ،وأن الشاعر العذري

استعاض عن ذلك باأللفاظ والتعبيرات الموحية عن المشاعر واالنفعاالت

فحسب ،وأن الشاعر العذري لم يكن من ذوي الخيال المحمق.

ففي مبحث ولتشبيه ،تحدثنا عنو وفقًا لمسياقات الداللية التي نبعت
منيا ،وىي :سياق الحب ،وسياق األلم والحزن ،وسياق المرأة ،وسياق

الحيوان .ووجدنا عبر تحميل العديد من النماذج الشعرية أن الشعر العذري

عددا من التشبييات ،تم فييا تقديم المعنى بطريقة حسيبة وذلك عبر
أبدع ً
موضوعيا
تشبيو العقمي بالحسيم مما يجعل من ىذه ال ور الحسية معادالً
ً
منقسما عمى بيتينم مما
لالنفعاالت والمشاعر المجردة ،وقد يأتي التشبيو
ً
تساويا في العناية التعبيرية بطرفي التشبيو ،وقد يتحول التشبيو
يجعل ىناك
ً
إلى نوع من التوحد بين طرفيو ،وقد يكون الطرفان مفردين عقميين ،وقد تزداد
حدة التداخل بين طرفي التشبيو عند تحول العالقة بينيما إلى

(

ا ضافة ) التي تحيميما إلى دال واحد ،كما اعتمد الشاعر العذري عمى
عنا ر من الطبيعة البدوية في بناء

وره التشبييية ،وىذا النوع من

التشبييات يمكن عدىا من ال ور ذات المكونات الثقافية لمبيئة العربية.
وفي مبحث والستعارة ،تم التعامل معيا من خالل التحوالت الداللية
التي تحدثيا االستعارة في طبيعة الدوال الداخمة عمييام حيث يحدث االنزياح
الكامل بين الدال والمدلولم حيث وجدنا التحول من المعنوي إلى المادي

البشري ،والتحول من المادي إلى البشري ،وقد يأتي التحول في الدوال عبر
انتقاليا من إطارىا المعنوي إلى إطار المؤثرات الحسية ،وقد يتحول المرئي
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إلى دائرة التذوق ،وقد يتم نقل المعنويات إلى دائرة النبات ،كما طرأت
أيضا بنقميا إلى دائرة التشكيل ا نساني،
التحوالت الداللية عمى المعنويات ً
وقد يتحول البشري إلى حيواني ،أو إلى مادي.
أمددا فيمددا يتعمددق بالغايددات الدالليددة التددي رام الشددعراء العددذريون تحقيقيددا

عبر بنية ولكناية ،فتم التماس ىذين المجالين الدالليين:

ول  :الو ددف المتعمددق بددالواقع المعدديش مددن خددالل ت ددوير األح دوال
المتنوعة التي يتعرض ليا الشاعر العذري.
ولثاني :ت وير من يمثل ذلك الواقع ويعيش فيو من شخوص،
وجمادات ،وحيوانات.
وقد تو ل الباحث إلى نتيجة مؤداىا أن العناية التعبيرية ببنى

التشبيو ،واالستعارة ،والكناية – عمى النحو الذي رأينا  -لتؤكد جدارة الشعر
العذري في بناء ال ورة الشعرية .وأنو – بعد كل ذلك –ال يمكن القول بأن
وره الشعرية ،وأنو كان يستعيض عنو

فقير في
الشعر العذري كان ًا
استعاضة لفظية رفة لمتعبير عن المشاعر واالنفعاالت والعواطف.

ثم ختمت الدراسة بد " قروءة أسم بية في قصيدة عذرية " ،وقد كانت
ىذه قراءة في ق يدة المجنون " المؤنسة " ،كاشفة عن جمالياتيا الداللية

عبر تحميل المستويات المغوية المنتمية ليا.
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