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 ،األستاذ املساعد يف األدب والنقد، بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الدمام

 ، اململكة العربية السعودية الدمام 
 

 

 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ4/1/1438)قدم  للنرش يف  
 

 .التشكيل، اللغوي، عروة بن حزام، التجربة الشعورية:  املفتاحية الكلامت

إّن تضام لفظة )تشكيل( التي تعني قابلية املادة إىل اختاذ األشكال املتعددة واهليئات املتباينة، البحث: ملخص

ولفظة )لغوي( التي تشمل دوال ومدلوالت اللغة، منح الدراسات األدبية والنقدية بعًدا جديًدا سلَّط 

النص األديب من ناحية تأليف الدوال واألصوات والصور، وتنظيم الرتاكيب واألساليب  الضوء عىل

 وانسجامها مع جتربة الشاعر، ونقلها إىل املتلقي والتأثري فيه.

وقد حّلت لفظة )التشكيل( يف الدراسات األدبية والنقدية حمل لفظة )الشكل( التي ظلت مهيمنة عىل دراسة 

زمن، ومقرتنة بلفظة )املضمون( للتعبري عن طريف الدراسة. إال أّن لفظة )التشكيل( النص األديب فرتة من ال

الدالة عىل سامت حتليلية متنوعة متكنت من مزامحة لفظة )الشكل( وإبعادها عن ساحة الدراسات النقدية 

 احلديثة.

رتكيبية والداللية التشكيل اللغوي هو النظر إىل النص األديب بنظرة لغوية متكاملة تشمل املعطيات ال

والصوتية واملعجمية، وتوظفها لنقل جتربة الشاعر والكشف عن إحياءات النص األديب وأبعاده مجيعها، وهذه 

 النظرة ليست بجديدة كليًّا عىل الدرس األديب والنقدي.

كيل والنصُّ األديب هو نمط من أنامط االستعامل اللغوي، قابل للدرس اللغوي واقع حتت تأثريه. والتش

اللغوي هو أحد عنارص هذه الدراسة التي ُتعنى بتكامل الوظائف اللغوية، وتضافر العالقات والقرائن بني 

 أجزاء النص لنقل التجربة الشعورية نقاًل متكاماًل وواضًحا.

وشعر الشاعر عروة بن حزام هو مادة الدرس التطبيقي، التي يتم من خالهلا دراسة التشكيل اللغوي 

صورة تتكامل فيها الوظائف اللغوية، وفق منهج بحثي ُيعنى بتحليل البنية الداخلية لشعر  والبحث عن

  .الشاعر بوصفه كالًّ عضوًيا متكاماًل، ويربط ما بني البنية اللغوية واألثر اجلاميل

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ، 139-113، ص ص 1ع، 30مجملة اآلداب، 
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Abstract: The conjunction of the phrase formation -referring to the capability of a substance to take 

multiple forms- and the phrase linguistic- that denotes the structures and connotations found in a 

language- have given the study of literature and literary criticism a new dimension by establishing 

structures, sounds, and imagery, while setting syntactic and symantic rules, all to be assimilated with 

the experience of poets in order to convey it to the reader with an aesthetic appeal. 

Furthermore, in the study of literature and literary criticism, the phrase formation (tashkeel) has 

replaced the phrase form (shakl) that has dominated literary texts for a period of time, and has been 

associated with the phrase content to express the study’s different aspects. However, the phrase 

formation, which holds manifold analytical aspects, has voided the phrase form in contemporary 

critical studies. 

Linguistic formation is a comprehensive and analytical approach to studying literary texts that factors 

in such data as the synthetic, the syntaxical, the lexical and phonetical, as instruments for poets to 

convey their experiences, and to further define all dimensions of the literary text’s undertones; an 

approach that is not fairly new to the study of literature and literary criticism.  

As such, literary texts are one of many linguistic application that is compatible and acquiescent to 

linguistic studies, with linguistic formation being an element that upkeeps the full integration of 

linguistic functions, and interlaces different parts of the text to carry the emotional experience in a 

clear and wholesome method. 

The poetry of Urwa Ibn Hazzam is the subject of this research, through which linguistic formation 

and the search for an arrangement in which all linguistic functions apply will be presented, in 

accordance to a research-based approach that aims to examine the internal structure of the poetry as a 

holistic and organic whole while linking the linguistic structure and aesthetic appeal.  
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 ةــــاملقدم

تضام لفظة )تشكيل( التي تعني قابلية املادة إىل  إنَّ 

ل واختاذ األشكال املتعددة واهليئات املتباينة، التشكي

 ،اللغة ومدلوالت   ولفظة )لغوي( التي تشمل دوالَّ 

ط عًدا جديًدا سلَّ منح الدراسات األدبية والنقدية بُ 

 ،الضوء عىل النص األديب من ناحية تأليف الدوال

والصور، وتنظيم الرتاكيب واألساليب  ،واألصوات

ر، ونقلها إىل املتلقي وانسجامها مع جتربة الشاع

  .والتأثري فيه

ت لفظة )التشكيل( يف الدراسات األدبية وقد حلّ 

والنقدية حمل لفظة )الشكل( التي ظلت مهيمنة عىل 

من الزمن، ومقرتنة بلفظة  حقبةدراسة النص األديب 

لفظة  غري أنّ )املضمون( للتعبري عن طريف الدراسة. 

متنوعة متكنت من )التشكيل( الدالة عىل سامت حتليلية 

مزامحة لفظة )الشكل( وإبعادها عن ساحة الدراسات 

النقدية احلديثة، فالشكل للثابت والسطحي الذي قد 

ال حيتمل الزيادة يف التعبري أو التأويل، والتشكيل 

واملطاوعة، واحلراك  للمتغري القابل للتفاعل

واالستمرارية داخل النص عىل هيئة متشعبة قابلة 

متامسكة حتت جتربة شعورية  تنويع، ولكنهاللتوزيع وال

واحدة، ومندجمة ضمن رؤيا واضحة، ومتوازية مع 

بقية معطيات النص للتعبري عن الدالالت املختلفة، 

ومستويات الشعور املتفاوتة، وقراءات التأويل 

 املتعددة.

التشكيل اللغوي هو النظر إىل النص األديب بنظرة 

الرتكيبية والداللية لغوية متكاملة تشمل املعطيات 

وتوظفها لنقل جتربة الشاعر  ،والصوتية واملعجمية

والكشف عن إحياءات النص األديب وأبعاده مجيعها، 

وهذه النظرة ليست بجديدة كلًيا عىل الدرس األديب 

ظهرت بواكريها لدى اإلمام عبدالقادر  فقدوالنقدي، 

 اجلرجاين واستمرت يف التبلور والظهور متأثرة بالفكر

ا إىل دراسة العصور حتى وصلت حديثً  النقدي عىل مر  

 يضممعطيات اللغة التي تتآلف يف سياق تكويني 

 الشاعر وانفعاالته املتعددة. جتربة

والتشكيل اللغوي هو أحد عنارص هذه الدراسة 

بتكامل الوظائف اللغوية، وتضافر ى عنالتي تُ 

العالقات والقرائن بني أجزاء النص لنقل التجربة 

  وواضًحا. متكاماًل الشعورية نقاًل 

ْعُر  هو مادة الدرس  الشاعر عروة بن حزاموش 

دراسة التشكيل اللغوي والبحث التطبيقي اخلاضعة ل

وفق منهج  ،عن صورة تتكامل فيها الوظائف اللغوية

عنى بتحليل البنية الداخلية لشعر الشاعر بحثي يُ 

نية ، ويربط ما بني البكال عضوًيا متكاماًل  بوصفه

 اللغوية واألثر اجلاميل.

نت من أهم عنارص التشكيل اللغوي التي مكّ  إنّ 

من التعبري عن جتربته الشعرية  عروة بن حزام الشاعر

الذي ال يدل عىل املعاين  ،)املعطى املعجمي(

واألحاسيس فحسب، بل يستثريمها ويستدعي داللة 
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)الديوان،  لفظة )خلييل( يف قوله، فأكثر منهام عمًقا

 :(34ص

 خلييلَّ مْن عليا هالِل بِن عامر  

 بَِصنَْعاِء عوجا اليوَم وانتظراين

 بن حزاملفظة معجمية مألوفة، ولكن عروة 

) للتعبري عن  ،اختارها دون لفظة )صاحبيَّ أو رفيقيَّ

من حزنه  ُينجيهحاجته الشديدة لقريب صدوق خملص 

مصيبته عظيمة ال يقدر أحد عىل دفعها إال  نّ وأمله، وأ

داللة أخرى غري داللتها  فاكتسبت له، من كان خلياًل 

أمعنت يف التأثري عىل املتلقي وأرفدته ببعد واملعجمية، 

يشري إىل حاجته املاسة إىل  نفيس يعيشه الشاعر

 .املساعدة

ومثلها يف استثارة املعاين واألحاسيس ألفاظ 

 :(22)الديوان، ص )تعروين، رعدة، دبيب( يف قوله

 دةـــلذكراِك رع وإيني لتعروين

 هلا بني جسمي والعظاِم دبيب  

هذه األلفاظ التي استدعتها حالة الشاعر  إنّ 

، درجاتهالنفسية عربت عن اهليام باملحبوبة يف أقىص 

معنى )تعروين( أثارت  ةفلفظ والتأثر الشديد بحبها.

عند  بن حزام األثر البالغ الذي حصل لعروة شدة

إلصابة املستحكمة التي اسرتساله يف تذكر حمبوبته، وا

 من كل جانب، وقوة التمكن التي غلبته.  أحاطت به

كام أثارت لفظة )رعدة( معاين مكثفة دلت عىل 

اهلزة املفاجئة، واالرتعاش املستمر، واالرجتاف 

الشديد. وأبانت لفظة )دبيب( بمحلها بني اجلسم 

 ببطءوالعظم عن امتداد الرعدة ورسياهنا يف جسده 

زاد أمله ثباًتا وقوة، فامليش عىل هينة أبقى أهاج قلقه و

 لألثر، وأقرب للثبات.

وهناك ألفاظ يف شعر عروة بن حزام ذات حضور 

يف تكوين لغة شعرية أسهمت نافذ يف تشكيله اللغوي، 

وإحيائية أبانت عن  إبالغيةخاصة بالشاعر ذات أبعاد 

ومن هذه األلفاظ  ،حالته النفسية وموقفه الشعوري

 بد، وايش(.)طبيب، ك

اإلبالغ إىل يف شعر عروة لفظة )طبيب( جتاوزت 

أنه ليس هناك ألفاظ  ويدل هذا التجاوز عىلاإلحياء، 

وأن التجربة الشعرية هي شعرية، وأخرى غري شعرية، 

 دبيةاألصبغة التصبغ األلفاظ مهام كان نوعها بالتي 

أحاسيس ، ومتنحها القدرة عىل التعبري عن والفنية

عاالته؛ لذا فإن القارئ لشعر عروة بن وانف الشاعر

قادرة عىل اإلثارة وإضاءة حزام جيد أن لفظة )طبيب( 

النص، مرتبطة بفاعلية تتجىل فيها فردية عروة الفنية 

واجلاملية. فعروة رجل مغدور وعاشق، اجتمعت عليه 

الغدر، وُفجاءة خرب تزويج عفراء لرجل آخر  ويالت

مهر عفراء وبذل  جلمعالطويل  االنتظارمع مرارة 

وانقطاع املودة الصادقة بينه وبني  شقة يف سبيل ذلكامل

 عن طريق ، وإذالله بالتغلب عليه، واالستهانة بهعمه

اجتمعت عليه آثار العشق، كام  إباحة عفراء إىل غريه.

والتعلق بعفراء، والشغف هبا. فكان هذان الشعوران 



 117                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

يف الغدر والعشق، باعثني عىل وجود لفظة )طبيب( 

 الشاعربوح بام يفتقر إليه للوسيلة  واختاذهاشعره، 

 لإلعرابويطلبه بعد غياب عفراء وغدر عمه، ومطية 

استعصاء وويتلطف معه،  بهيرتفق  حلان  عن حاجته 

حالته التي ال يستطيع دفعها إال احلاذق املاهر يف 

 معاجلة األمراض.

 التشكيل اللغوي لشعر لفظة )كبد( يف بناءأسهمت 

من  أثارتهبام  تهالتعبري عن جترب، وشاركت يف عروة

 جوانب عاطفية دقيقة.

 :(25)الديوان، ص ل الشاعرقا

َفاتً  اَم َفَوا َكبًِدا َأْمَسْت ر   ا َكَأنَّ

َها بِال ع  َلذِّ  َطبِيب   ـَمْوقَِداتي 

 

 :(36)الديوان، ص ويقول

 عىل كبدي مْن حبِّ عفراَء قرحة  

 اَي مْن وجد  هبا تكِفانِ ـــــوعين

 :(38)الديوان، ص ويقول

 ة ِ لوعةِ ـــــــيا كبدينا مْن خمافف

 الفراِق ومْن رصِف النيوى جِتفانِ 

إن لفظة )كبد( مكنت عروة بن حزام من االتصال 

باملتلقي واإلفصاح له عن ذات نفسه، والداللة عىل 

ع الضارب يف وسط جسده، واألمل الغائر شدة الوج

 املتسع.

 

وتأخذ لفظة )الوايش( موقعها داخل التشكيل 

الوشاة هم  لتدل عىل أناللغوي لشعر عروة بن حزام، 

فقد ألَّفوا حول عالقته  ،السبب يف إفساد حبه وإعاقته

بعفراء كالًما كثرًيا، زينوه بالكذب، وأشاعوه بالنميمة. 

من الوشاة واحلذر منهم، وانعكاس ها قلقه الشديد منو

غري جزًعا  متزعزًعابدا يف شعره قد ذلك عىل حالته، ف

 .صابر

تشري اللفظة يف مواقع كثرية إىل حرصه الشديد كام 

قد ييسء إليها،  كالمعن عفراء من  قيلما  نفي عىل

 .الوشاةوامتعاضه من فعل 

ن وجود لفظة )الوايش( ضمن التشكيل اللغوي إ

األمهية، من  شيًئاقصة حبه  منحبن حزام شعر عروة ل

ن الناس ال شغل هلم إال احلديث عن حب عروة أوك

 لعفراء.

وللشاعر عروة بن حزام تشكيله اللغوي اخلاص 

يف  ةبتجربته االنفعالية التي اقتضت توافر سامت معين

سمة احلركة، والشعور،  منهامعجمه الشعري، 

 والَعَلمية.

ا من جيد عددً  عر املعجميتشكيل الشااملتتبع ل إنّ 

 ،كراأللفاظ الدالة عىل احلركة، منها )رعدة، دبيب، مُ 

هبوب، ممشى، َنْقض، خفقان، َوَجف، سقوط، تعليق، 

داللة احلركة يف هذه األلفاظ . وقد كان لميلة، تدير(

أمهها اضطراب الشاعر وهيجانه  أسبابعدة  وغريها

بحركة  النفيس بحًثا عن حبه الضائع، ومنها إحساسه
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ه، وخيبة حركته يف بالوشاة من حوله وتربصهم 

عمه  بموقفالبحث عن مهر عفراء، وارتطامها 

ته الشديدة با إحساسه بالعجز ورغالغادر، ومنها أيًض 

يف احلركة، فقد أضعف الفراق جسده وتضعضعت 

توقه إىل بالد عفراء وتطلعه إليها منح  نكام أ قوته.

 لفاظ الدالة عىل احلركةتشكيله املعجمي مزيًدا من األ

 .واالنتقال

 عروة بن حزام والشعور سمة أخرى يف تشكيل

توافر عدد متجانس من األلفاظ  ظهر نتيجةاملعجمي، 

الدالة عىل املشاعر واألحاسيس ومنها )حبيب، هوى، 

أليف، َبنْي،  ،، افرتاقشجوةعاشق، صبَّة، لوم، غدر، 

، شكوى، بكاء، شوق، حزين، مودة، هجر، صبابة

أسى، حنني، وجد، خمافة، لوعة، غم، كرب، حرسة، 

 وملحوظ أنّ  رة، أمنية، مناجاة، يأس، هيام(.فلذة، ز

هذه األلفاظ الشعورية تغلب عليها مشاعر احلزن 

 بداع   ،انعكست حالة الشاعر احلزينة، حيث واحلرسة

عىل تشكيل عروة بن حزام  ،من الغدر وفقدان املحبوبة

واألسف، وبثت فيه  ىاألس املعجمي، فصبغته بصبغة

 ن.جالكرب والكمد، ووسمته بسمة االلتعاج والش

صورة من صور التالؤم  الوجدانية غةبالصإن هذه 

بني الوسيلة الشعرية والغاية  بن حزام يف شعر عروة

الشعورية، وهي قيمة مجالية؛ دلت عىل األصالة 

 وإدراكهوعي الشاعر بحزنه وحرسته، ووالتفرد، 

ظ غري احلسية يف الكشف عن مكنون دور األلفال

يف مصاف  جعلتهشاعريته التي ، كام أشارت إىل حزنه

شعراء الوجدان، الذين عربوا عن أشواقهم وأحزاهنم 

يرشد القارئ إليهم ويطلعه عىل غري حيس ا تعبريً 

 سامهتم الفنية اخلاصة.

، وُيقصد تكثر العلمية يف تشكيل الشاعر املعجمي

لتي وردت يف شعر عروة بن حزام هبا أسامء األعالم ا

ا. واسم العلم )عفراء( هو ا حمددً لتعيني مسامها تعيينً 

سم املحوري الذي زاحم ألفاظ الشاعر املعجمية الا

اثنتني وثالثني مرة، وانفرد بوجوده، فلم يرد اسم علم 

 يف معجم الشاعر غريه.

هناك قصائد يف ديوان الشاعر مل يرد فيها اسم و

، ديوانه برز بروًزا شديًدا يف أغلبني )عفراء(، يف ح

فيها اسم )عفراء( مل يرد وتفسري ذلك؛ أن القصائد التي 

وتزويج عفراء لرجل آخر  هقيلت قبل حادثة غدر عم

رحلة يكتم أنفاس احلب ، فقد كان عروة يف تلك املهغري

عفراء لو شاع اسمها جتنبًا ملا قد يقال عن خشية الوشاة، و

 :(45)الديوان، ص روةعىل لسانه، يقول ع

ِك صاحبً  ثت  رسي  افواهللِ ما حدي

َفتانِ َأًخ   ا ِِل وال َفاَهْت بِِه الشَّ

 :(26)الديوان، ص ويقول

 وأحبس  عنِك النيفَس والنيفس  صبية  

 َقريب   شى إَليِك ــــــَواملم بِِذْكراكِ 

 عى الوشاة   بظنية  ـــــــخمافة َ أن يس

ْم َأْن يِْس  ك  ِريب  رتـــــَوَأْحرس   يب م 
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ال يطيق  ولكن بعد تلكؤ عمه يف أمر تزوجيه، وتكليفه ما

مهًرا لعفراء، وحتمله مشاق السفر بحثًا عن ذلك املهر 

بفاجعة تزويج عفراء لرجل  وإصابتهاملزعوم، ثم عودته 

رصحًيا  عفراء اسم الشاعر ذكر، غدر عمه وخيانتهإثر آخر، 

 لتلميح والكناية،مبتعًدا عن ا يف مواضع كثرية من قصائده،

اإلرصار عىل اإلبانة ذلك،  وكأنه يقصد من وراء

عفراء حق له سلب منه عنوة، والتأكيد عىل أن  ،واإلفصاح

 باسرتداد حقه.وأن الترصيح باسمها سيعينه عىل املطالبة 

الشاعر انفعاالت ت هذه اللفظة عن كشفلقد 

ا تعلقه بعفراء وهيامه الشديد هبا هيامً  ومنها، املتعددة

 التي دفعته ةممتزًجا بمشاعر القهر واحلرسة واألمل، احلال

 إىل الكشف عن حبه لعفراء والترصيح باسمها

 :(42)الديوان، ص

 اـــــَأَناِسَية   َعْفراء  ذكرَي َبْعَدم

لِّ َمَكانِ ــــترك   ت  هلا ِذْكرا بِك 

إشاعة ذكر عفراء يف هذا البيت مرحلة متقدمة من  إني 

ة عن حبه، خرجت من طور اإلبانة عن الكشف واإلبان

الشاعر يف الذي دفع  احلب إىل طور اإلبانة عن أمل احلب

 ذكر اسم عفراء عند حديثه عن األمل، يقولإىل مواطن كثرية 

 :(36)الديوان، ص

 عىل كبدي مْن حبِّ عفراَء قرحة

 فانِ ـــــوعيناَي مْن وجد  هبا تكِ 

 :(49)الديوان، ص ويقول

لت  مْن عف  راَء ما ليَس ِل بهِ حتمي

اس  ياِت يدانِ ــــوال للجباِل الري

 :(48)الديوان، ص ويقول

 َأَعْفراء  كم ِمْن َزْفَرة   قد َأذْقتِنِي

 النِ ـــــوحزن  ألجَّ العنَي باهلم

ومنها االنفعاالت املرتبطة باسم )عفراء(،  تتعدد

أيًضا التلذذ بذكرها واالستمتاع بذكراها، ومنها 

ستغاثة هبا من هول ما فعله والدها. ويف اهتا واالجمنا

لها الشاعر جزًءا من األمل الذي  مواضع أخرى حيمَّ

 يمتزج اسمها بمشاعر اللوم والشكوى، يقولف أصابه

 :(36)الديوان، ص

ةً   فعفراء  أرجى النياس عندي مودي

 واينـــــوعفراء عنيي املْعِرض  املت

 :(49)الديوان، ص ويقول

ه   وقد َتَرَكْت عفراء   َأنَّ  قلبي كَّ

راب  دائم  اخَلفَ   َقانِ ـــَجنَاح  غ 

أن معجم عروة بن حزام استثار كثرًيا  نجدوهكذا 

مجَّة أعانت  من املشاعر واألحاسيس، واستدعى معاينَ 

خر االشاعر يف التعبري عن جتربته اخلاصة. كام أنه ز

متسمة بسمة البوح اللغوي،  هبألفاظ نافذة يف تشكيل

التي انعكست عىل صفحة  الشاعر بمكنون نفس

 معجمه الشعري.

يف التشكيل اللغوي واملعطى األسلويب من عنارص 

الكشف عن دالالت أسهم يف  شعر عروة بن حزام،

عميقة غري ظاهرة للمتلقي، إنام اصطحبتها البنية 
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األسلوبية من خالل تراكيب منفردة، وأنساق لغوية 

ربة عروة بن أبعاد جتيدرك املتلقي من خالهلا  ،خاصة

 حزام الشعورية.

املعطيات األسلوبية  أهم التكرار أحدقد بدا و

 واملتضمنةالواضحة يف تشكيل عروة بن حزام الشعري، 

وملحوظ يف شعر عروة  شاعر.عدًدا من الدالالت وامل

وثالثني مرة، ومع  اثنتنيبن حزام تكرار اسم عفراء قرابة 

ثالث ال يتجاوز الذي ديوان الشاعر  صغر حجم

انترش يف مجيع أجزائه اسم عفراء ن فإوثالثني صفحة، 

 جتربة الشاعر الشعورية. فرضتها ةمتساوي بصورة

قيمة هذه الكلمة ليست يف التكرار فحسب،  إنّ 

وإنام يف هيئة التكرار التي توزعت عىل أجزاء ديوان 

وآخره، وعكست هيمنة مشاعر  ووسطه الشاعر، أوله

يلعبان  اها، أوهلا عندما كانعىل حياته كل لعفراءحبه 

ا، ال يفارق أحدمها اآلخر، ووسطها ويرسحان معً 

فكلف  زوجة له عفراء طلبحينام بلغ عروة احللم و

يفوق قدرته، وآخرها عندما عرف بخرب زواج  امهر

حتى اشتد مرضه حزينًا ا عفراء فانرصف إىل نفسه باكيً 

 .كمًدا ماتو

فقد للتكرار، ا يف الشق الكمي وتكمن قيمتها أيًض 

أخذت قيمتها من ذاهتا أهنا عدًدا دلَّ عىل بلغت الكلمة 

ا اسم تها بالكلامت األخرى؛ ذلك ألهنَّ قوليس من عال

للمحبوبة، وال غرابة أن يتلذذ العاشق بذكر اسم 

الشاعر مل  كام أنَّ  .املحبوبة متى شاء يف سياق شعره

يظفر بعفراء يف حياته فاستعاض عن ذلك، وظفر 

 وثالثني مرة تعبرًيا عن اثنتنيها يف شعره قرابة باسم

 ،الشكوى، اللوعة ،الشوق ،احلب مشاعر عدة أمهها:

 احلزن. ،اللوم

بالتجارب الشعورية  كلمة عفراء ارتبطتلقد 

 للنص، العنارص املكونة إحدىالسابقة، فأصبحت 

 .واملتفاعلة مع التجربة الشعورية

نسق تكرار ال يف شعر عروة بن حزامونلحظ 

وتكرار األسلوب أقوى يف التعبري من تكرار  .اللغوي

الكلامت املكونة للرتكيب  الكلمة املفردة، ذلك ألنَّ 

من  اللغوي تكشف عن مشاعر ومعان أكثر عمًقا

، كام املشاعر واملعاين التي تكشف عنها الكلمة املفردة

تكرار األسلوب يعكس إحلاح الشاعر يف التعبري  أنَّ 

جموعة من بسبب تكراره ملورية، ععن جتربته الش

 الكلامت وليس كلمة واحدة.

 :(25)الديوان، ص يقول عروة

مِس إال ذكرهتا  فلست  برائي الشي

 يب  ــــــــوآَل إِلَّ مْن هواِك نص

اـــــوال ت ذَكر  األَْهواء  إالي ذك  رهت 

ثِيب   ْلت  سوف ت   وال الب ْخل  إالي ق 

 :(25)الديوان، ص ويقول

 ةً ـــــأقيض لنفيس حاج عشييَة ال

 ت  كيَف أجيب  ـــومل أدِر إْن نودي

 عشيية ال خلفي مكرٌّ وال اهلوى
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 َأَمامي وال ََيْوى َهواَي َغِريب  

 :(49)الديوان، ص ويقول

 وما َتَرَكْت عفراء  ِمْن َدَنف  دوىً 

 نَانِ ــــــــــْومة َمطْويٌّ له َكفَ بَِد 

 ث  نِي ما َأِعي ملحدِّ ـــــَفقد َتَرْكت

 ا وإْن ناجيته  ونجاينـــــــًحديث

َأنَّه  ــــوقد َتَرَكْت عفراء  قل  بي كَّ

راب  دائم  اخَلَفَقانِ ـــــــَجنَ   اح  غ 

 :(51)الديوان، ص ويقول

نَ   يََتَنَّْيت  ِمْن َوْجِدي بِعفراَء َأنَّ

 ت القميص َياَمنِ ــــإَزار  هَلا حت

 نَاََتَنَّْيت  ِمْن َوْجِدي بِعفراَء َأنَّ 

 فَر مؤتلفانِ ــبعرياِن نرعى الق

التكرار يف األبيات السابقة خاصية  لقد أخذ

حيث تكررت لفظة )ذكرهتا( التكرار املتوايل الرأيس، 

يف البيت األول والثاين، وكذلك األلفاظ )عشية، 

وتشري هذه اخلاصية التي كثرت تركت، عفراء، متنيت( 

شاعر املرتبطة يف شعر عروة بن حزام إىل تدفق معاين ال

 ا رغبة يف االستمراربوحدة شعورية واحدة تدفًقا رأسيً 

دفع الشاعر إىل التعبري مما ، وطلًبا يف مواصلة احلديث

بوشائج  حد التطابق، وارتبطت بلغتساق متوازية أنب

 مع جتربته الشعورية. واحدة

 

لنسق اللغوي نفسه إىل لتشري عودة الشاعر كام 

نفسه وعدم قدرته عىل  لشعورلرغبته يف العودة 

 عىلإرصار الشاعر وتشري أيًضا إىل نفكاك منه، اال

بصورة  يف إظهارهاالتعبري عن مشاعره، واإلحلاح 

 .عبارات متوازية داللًيا وتركيبًياأنتجت 

 عىلإرصار الشاعر أن وبالنظر إىل املثال األول نجد 

اخلروج من سيطرة  عىل تذكر حمبوبته، وعدم قدرته

ذكرهتا( بصورة رأسية  ىل يف تكرار عبارة )إالّ جت التذكر 

يف جتربته  املحبوبة متوالية أوحت بثبات وتوايل تذكر

 الشعورية والتزامه به.

التكرار املتوايل الرأيس  ونجد يف املثال الثاين أنّ 

)عشية ال( كشف عن عدم قدرة الشاعر عىل التخلص 

هلا خالالزمنية التي فوجئ  املدةبأمل تلك  همن إحساس

إال ، ها، فقد خرج للبحث عن مهربخرب تزويج عفراء

 عادعندما عاد وجدها قد زوجت برجل غريه، لذا أنه 

ا الشاعر إىل الرتكيب نفسه يف البيت الذي يليه تعبريً 

 بانعداماحليلة واملفاجأة املقرتنة  بضعفعن شعوره 

 القدرة عىل التصدي ألمر تزوجيها أو تعطيله.

ا بتاء يف املثال الثالث مقرتنً  ويتواىل فعل الرتك

التأنيث الساكنة مرتني، وتاء التأنيث الساكنة ونون 

ا عن إحساس تكلم مرة واحدة تعبريً الوقاية وياء امل

هلا مشاعر لشفقة التي حتركت لالشاعر بالوحدة وإثارًة 

 املتلقي بصورة متوالية ومنسجمة مع توايل تكرار تعبري

 الوحدة.مشاعر عن  الشاعر

كرر الشاعر اخلاصية نفسها يف املثال الرابع؛ وي
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شري إىل إحلاح الشاعر يف التعبري عن أمنيته ي تكراًرا

ة بدافع نفيس متأجج مشوب باحلزن واألمل، عاملدفو

وأنه ال يستطيع التخلص من هذه األمنية مع علمه 

 باستحالة وقوعها.

إن خاصية التكرار املتوايل الرأيس برزت يف شعر 

سمة بطت بسياقات معينة، فأصبحت عروة وارت

أسلوبية قادرة عىل الكشف عن دالالت متنوعة، 

وإضافة نسق لغوي مستقل خاص بتجربته الشعورية 

إن منظومة العالقات املوجودة : »استقالليتهومعرب عن 

بني عنارص العمل األديب، وكذلك بني مستويات هذه 

ا من في عىل العمل الفني نوعً ضالعنارص، ت

وتسمح له بأن يطرح نفسه  اللية بعد إنتاجه،االستق

 «كبنية مركبة متنامية ليس كنظام عادي بسيط، بل

 .(130م، ص1995)حتليل النص الشعري، 

ا يف شعر عروة بن حزام خاصية وملحوظ أيًض 

)الديوان،  التكرار املتوايل األفقي، ومنها قوله

 :(24ص

 اــعشيية َ ال عفراء  دان  رضاره

َجى وال ْ  عفراء  ِمنَْك َقريب   َفرت 

 :(33)الديوان، ص وقوله

 احقً َبَكْيت  ْيت  ـــــَوإينِّ إْن َبكَ 

 ِك تكذبيناــــــوإنيِك يف بكائ

 : (41)الديوان، ص وقوله

 ا وحرسةً  وكربً ني غاًم تَ ثْ رَ وْ أَ وَ 

 يني دائَم اهلمالنِ ـــــوأورثَت ع

 :(44)الديوان، ص وقوله

 اا وليتنفيا ليَت حميانا مجيعً 

نا كفنانِ ــــــإذا نح  ن  متنا ضمي

يف غريها وإحساس الشاعر يف األبيات السابقة،  إنّ 

من األبيات التي تكررت عبارهتا بصورة أفقية، 

حتى  إحساس متوقد ال يستطيع الشاعر بسببه االنتظار

كرر عبارته املقصودة، التي يإىل البيت الذي يليه ل ينتقل

العبارة يف البيت  تكرارجلأ الهي بؤرة أحاسيسه، وإنام 

نفسه بدافع اإلحساس املتوهج والرغبة يف رسعة 

 التعبري عن مشاعره وتأكيدها.

يف مستهل إحدى قصائد عروة  رويتكرر فعل األم

توتر هي مرات، وداللة هذا التكرار  بن حزام ثامين

الشاعر الشديد واضطرابه النفيس الذي منعه من 

نتقال إىل لرسيع واالالثبات وفرض عليه رغبة التحول ا

 مكان آخر.

جا( عكس أوجاع الشاعر وْ فعل األمر )عُ  إنّ 

من صاحبيه الوقوف دفعته أن يطلب ، التي الشديدة

فهو مثقل بآالمه  ،الرسيع وعدم التحرك حتى يدركهام

 احلركة.االنتقال و ال يستطيع ،بعد نبأ زواج عفراء

ويؤكد فعل األمر )انتظراين( ضعف الشاعر 

ن السري، كام يعرب عن توتره الشديد، فهو ال وعجزه ع

اللحاق هبام، فقد يريد البقاء وحده بل يرغب يف 

األمر تكالبت عليه األحزان واهلموم. ونجد يف فعيل 
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الين( داللة االستغاثة وطلب العون من مح)أمجال، ا

  يف الشفاء مما به.أجل أن حيملوه إىل ديار عفراء أماًل 

تر يف تكرار أفعال األمر، داللة التو وجود ويؤيد

تكرار صيغة النهي )ال تزهدا، ال تعذالين( بمعنى 

األمر، وهي صيغة دالة عىل طلب النجدة خشية 

 اهلالك.

ومن معطيات التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن 

حزام بنية الضامئر التي ارتبطت يف شعره بالتجربة 

الشعورية، فأصبحت ذات جتليات عدة كشفت عن 

 ورية صاحبت الشاعر فسيطرت عىل أسلوبه.حاالت شع

لقد حرض ضمري املتكلم يف شعر عروة بن حزام 

يتمحور  هحضوًرا كثيًفا الفًتا، وسبب ذلك أن شعر

ا آلالمها، وأنه مرتبط حول ذاته تعبرًيا عنها وكشفً 

 بحاالت انفعالية خاصة بالشاعر، فهو عندما قال

 :(45)الديوان، ص

حى فَ  لت  زفراِت الضي  هات  قْ طَ أَ حتمي

 يشِّ يدانِ ـــــوما ِل بزفراِت الع

 :(36)الديوان، ص وقال

 متى تكشفا عنِّي القميَص َتَبيَّنا

َّ من َعف  راء يا َفَتَيانِ ــــْ ِِبَ الُّضر

 :(30)الديوان، ص وقال

اَم  لَّ نَْصِدع  َقلبي ِمَن الَبنْيِ ك   َأم 

ال  احَلاَمِم اهل َم َهدي  واتِف ـــَتَرنَّ

رب باستخدام ضمري املتكلم عن حبه أراد أن يع

لعفراء الذي أعقب الشجو واللوعة والوجد يف نفسه، 

وأن يكشف عن إحساسه بالغدر، ويبث معاناته التي 

أصابته باحلزن واألسى، ودفعته إىل احلديث عن ذاته، 

ضمري املتكلم يف معظم شعره، وهو أقرب  مستخدًما

 تدفق بالوجدان.الضامئر إىل غايته وإىل شعره الغنائي امل

 ضمنوأما معطيات ضمري املخاطب فتتجىل 

عن معطيات ضمري  ختتلفجتارب شعورية متعددة 

الشعورية لدى الشاعر،  ةالاملتكلم، منها تصاعد احل

 :(24)الديوان، ص ففي قوله

 نية  قم  وال طيِف جِ ــــفام ِب من س

وب  ــــولك ي احِلْمرَييَّ َكذ   نَّ َعمِّ

 عفراء  دان  رضارهايية َ ال ـــــعش

َجى وال عفراء  ِمنْ  ْ  َك َقريب  ـــَفرت 

مَس   إال ذكرهتا فلست  برائي الشي

 واِك نصيب  ـــــــوآَل إِلَّ مْن ه

من قرب مزار عفراء،  الشاعر نلحظ عندما يئس

د من واشتدت عليه الذكرى، تصاعدت انفعاالته فجرَّ 

عده ليقنعه بحقيقة بُ  ؛خياطب الشاعر رَ ا آَخ نفسه شخًص 

 عن عفراء وأهنا ليست قريبة منه.

صوتني يف هذا البيت،  شعور اليأس أوجدلقد 

بحديث جعل  صوت الشاعر، وصوت آخر حيدثه

 الشاعر ا وأوضح داللة عىل يقنيأكثر عمقً املوقف 

ى تصاعد املوقف وتنامي احلالة ببعد عفراء، كام أدّ 

 الشعورية إىل التفات الشاعر من ضمري الغائب يف قوله
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)ذكرهتا( إىل ضمري املخاطب يف قوله )هواك( وذلك 

من أجل استحضار املحبوبة، واالستعاضة عن غياهبا 

ا بحضور وقرب جمازي متجسد يف ضمري هوبعد

دائم االلتفاف هنا خلق تواصل ، وغاية خاطبامل

 أساسه املشاركة الوجدانية.

ويف موضع آخر يتحول الشاعر من ضمري 

 :(22)الديوان، ص ب، يقولاملخاطب إىل ضمري الغائ

 راِك رعدةــــوإيني لتعروين لذك

 اِم دبيب  ـهلا بني جسمي والعظ

 ا فجاءةً ــــوما هَو إالي أن أراه

 ِجيب  اد  أ  ـــَفأ هْبَت  حتى َما َأكَ 

من خماطبة املحبوبة إىل احلديث  الشاعر حتولإن 

إىل التعبري عن  تهعنها بصيغة الغائب كشف عن حاج

يف موقفني خمتلفني، األول تذكر  عفراءه مشاعره جتا

فجأة، فعندما ال تكون رؤيتها املحبوبة، والثاين 

املحبوبة موجودة أمامه يشعر باالضطراب والقلق، 

وعندما تكون ماثلة أمام عينيه يشعر باحلرية والدهشة 

إىل شدة الشوق، احلالتني إشارة الشديدة. ويف 

أو حتدث عنها د، سواء خاطب حمبوبته جواستمرار الو

 بصيغة الغائب.

معطيات ضمري  الكشف واإليضاح من أهم

 :(26يقول )الديوان، صاملخاطب يف شعر عروة، 

 

 وأحبس  عنِك النيفَس والنيفس  صبية  

 شى إَليَك َقريب  ـــــَواملم بِِذْكراكِ 

ا يبتغي ا مباًش حمبوبته حديثً  عفالشاعر يتحدث م

هبا مع قرهبا منه، من ورائه اإلفصاح عن ولعه الشديد 

 وأنه جمتهد يف كتامن حبه خمافة ظن الوشاة.

ويف موضع آخر يتجىل ضمري املخاطب لغرض 

 (:33اإلفهام، قال عروة )الديوان، ص

 ِن وجِّ ـــــا يا محامة َ بطـــيأحق

قيناــــــوِح إنَّ ــهبذا الني   ِك تصد 

 َكاِء ألَنَّ َلييِْل ــــِك بِالب  ـــ غلبت

 ِك هتجعيناـــــوإني له  ــــأواص

 اْيت  حقي ـــــَوإينِّ إْن َبَكْيت  َبكَ 

 كذبيناــِك تــــوإنيِك يف بكائ

إحساس الشاعر بعمق معاناته التي أثارها نوح  إنّ 

دفعه إىل املوازنة بني حاله وحال احلاممة  احلاممة،

فهام بأن بكاءه صادق وليله طويل اإل النواحة ُبغية

وما صوهتا  ،اا وحزنً نها شوقً وشوقه شديد، وأنه أشد م

 إال صدى ألشواقه املهتاجة.

ويأيت ضمري املخاطب يف شعره رغبة يف االلتامس 

والرجاء أن حُيمل إىل أرض عفراء وينعم برؤيتها، قال 

 :(35)الديوان، ص عروة

امـــــَأالَ َفامْحاَِليِن باَرَك اهلل فِ   يك 

ْوَح   اِء ث مَّ َذَرايِن ـــإىَل َحارِضِ الرَّ

 

 ا عندما يزداد توتر الشاعر وحيتد انفعاله، يقولويأيت أيًض 
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 :(41)الديوان، ص

ْبتىَلً  فيا عمي   يا ذا الَغْدِر ال ِزلَْت م 

 واِن ــــــــــا هلمٍّ الزم  وهحليفً 

 غدرَت وكاَن الغدر  منَك سجيية

 قانِ ـــــَفَأْلَزْمَت قلبي دائَم اخلف

توتر الشاعر يف بناء التشكيل اللغوي  أسهملقد 

ن الشاعر من خماطبة عمه، لضمري املتكلم الذي مكّ 

ومواجهته بحقيقة غدره الذي أصبح سجية له، وبيان 

 الكرب واحلرسة. غدر التي أورثت عروةالعواقب 

 ويلجأ الشاعر إىل ضمري املخاطب للتأكيد، يقول

 :(45)الديوان، ص

ِك صاحبً  ثت  رسي  افواهللِ ما حدي

َفتانِ ــا ِِل وال َفاهَ َأًخ   ْت بِِه الشَّ

إىل ضمري جلأ  احلبكتامنه لرس عروة أن يؤكد  أرادفعندما 

ا لصدقه، فالصادق يواجه غريه ويكون املخاطب تأكيًد 

أسلوب القسم زيادة يف كام أنه استخدم ا أمامه، موجودً 

وأنه بمنزلة  ،التأكيد، ووصف الصاحب بالقرب الشديد

 مل خيربه برس حبها. فهواألخ، ومع ذلك 

ظاهر قوله )وال فاهت به الشفتان( تكرار لداللة و

هي ا، أن باطنه حيمل داللة أكثر عمقً الشطر األول، إال 

 ا. ويؤيدسيً اعن حبها من غري وعي أو ناحلديث نفي 

 نيإسناده فعل القول للشفترغبة الشاعر يف النفي 

 وليس له. 

ضمري الغائب يف شعر عروة بن وقد قلَّ حضور 

عاشق فارقته معشوقته، واألصل يف حديث حزام، 

عشوقة الغائبة، ا عن املكثرة حضور ضمري الغائب حتدثً 

ذلك بذكر اسم املحبوبة عن عروة استعاض  إال أن

ى إىل قلة شعره، مما أدّ  منرصاحة يف مواضع كثرية 

 حضور ضمري الغائب، رغبة منه يف االقرتاب من

وتأكيد حضورها بذكر اسمها، فهي ليست  املحبوبة

هذا  غائبة عن وجدانه وإن غابت عن واقعه. إنّ 

غياب احلقيقي واحلضور التنسيق اللغوي بني ال

املجازي وبني الضمري الغائب الدال عىل عفراء 

والترصيح باسم عفراء هو نتيجة التجاذب الشعوري 

بني الرغبة يف وجود عفراء، والقلق  الشاعريف وجدان 

ب ذمعاجلة هذا التجاعروة استطاع وقد من غياهبا. 

بتغليب اسم عفراء يف تشكيله اللغوي وتقليل االعتامد 

إليها رغبة منه يف تأكيد  لإلشارة ضمري الغائب عىل

 ا.حضورها يف نفسه وشعره معً 

فملحوظ  يف شعره،حضور ضمري الغائب وأما 

)الديوان،  األسى، يقولوارتباطه بمشاعر الوجد 

 :(36ص

 إَذا َراَم قلبي َهْجَرَها حاَل دوَنه

 ِدالنِ ـــَشِفيعاِن من َقْلبِي هلا َج 

 :(22)الديوان، ص ويقول

 اءةً ــــوما هَو إالي أن أراها فج

 اد  أ ِجيب  ــــَفأ هْبَت  حتى َما َأكَ 
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د يف هذه التجربة الشعورية ومثيالهتا ق الشاعر وعلية ذلك أني 

غالبه احلزن واشتد عليه األسى فانفرط عقد التغليب من 

عن عفراء باستخدام -بمشاعره  متأثًرا-وحتدث يده، 

 ضمري الغائب وليس بذكر اسمها رصاحة كعادته يف شعره.

ن توظيف بنية الضمري سواء أكان أوهكذا نجد 

غائب ساهم يف متاسك الخاطب أو املتكلم أو املضمري 

ودقة التعبري الداليل املتوائم مع  شعر عروة الرتكيبي

 جتربته الشعورية.

ويتجه التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام إىل 

ا عن حالة شعورية نسق العبارة االعرتاضية تعبريً 

العبارة  داللةا من أكثر عمقً  داللة ةضافوإل ،خاصة

سني، يقول يالتي وقع االعرتاض بني جزأهيا الرئ

 :(35)الديوان، ص الشاعر

كام ال َباَرَك اهلل فيك  امـــــــَأَغرَّ

ْردا َيم  نة   َزَهوانِ ـــــقميص  َوب 

 :(44)الديوان، ص ويقول

َق بين ي يوَم فري  ناــفيا ليَت عمي

مَّ ممزوًج  قْي السر  ا بَِشبِّ َيامِن س 

 :(46)الديوان، ص ويقول

قَت بيننا  فأنَت ومل ينفعَك فري

 عبنا متداِن ــــع  شيونحن  مج

عىل اجلمل االعرتاضية يف األبيات الثالثة لقد انفتحت 

عىل فراق عفراء، حزن الشاعر ت ددالالت متعددة جسي 

اعرتاض  وارتفاع وترية إحساسه باألمل الشديد مما دفعه إىل

. يف البيت األول الدعاء عىل صاحبيه بزوال الربكةعبارته ب

، مؤثرةهناية  بوصفهعىل يوم الفراق  يف البيت الثاين والتأكيد

من خالل اجلملة االعرتاضية  ه الشائنل عمِّ فعوأنه حاصل 

يف البيت  فعلة عمه وإثبات عدم جدوى فرق بيننا(.)يوم 

الثالث باستخدام مجلة اعرتاضية )ومل ينفعك( إشارة إىل 

لوشيج القرابة  التي أحلقت الُّضر بابن أخيه وأساءتفعلته 

 بينهام. 

تشكيل اجلمل االعرتاضية اآلنفة كشف عن  نّ إ

ا فبدا خطابه قويً  الشاعر، دالالت عميقة جتول يف نفس

 املتالزمني، اجلزأينا مل يرضه االعرتاض بني سكً متام

 ألنه اعرتاض مرتبط بحالة عروة الشعورية. وذلك

ويلجأ الشاعر يف تشكيله اللغوي إىل الثنائية 

 تهاللفظية باستخدام عنرص التضاد للتعبري عن جترب

 :(25)الديوان، ص شعورية، فالطباق يف قولهال

 عشيية ال خلفي مكرٌّ وال اهلوى

 امي وال ََيْوى َهواَي َغِريب  َأمَ 

يكشف عن إحساسه القوي بصعوبة املأزق الذي أوقعه فيه 

حب عفراء، فهو يف حالة حرجة، ال يمكن أن يرتاجع عن 

الشاعر باستخدامه هلذا قد َتكن حبه، وال أن يظفر به. و

والتأكيد عىل حريته حالته احلرجة راز العنرص من إب

 الشديدة.

 :(26)الديوان، ص ويقول

 وما َعَجبِي َمْوت  امل ِحبِّنَي يف اهلوى

 قنَي عجيب  ـــــولكْن بقاء العاش
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 عن فاملوت والبقاء داللتان خمتلفتان مجعهام الشاعر للتعبري

 عذاب العشاق ومعاناهتم املستمرة، ومع أني  وواحد، ه معنى

املوت يعني الفناء واهلالك إال أن هذه الداللة املتجاورة مع 

ا يف ا يف داللة املفردات وانسجامً داللة البقاء أحدثت اضطرابً 

إىل موت العاشق يف حال اهلجر،  تأشارو ،داللة البيت

وبقائه يف حال الوصل، فهو بني هذا وذاك يعاين االضطراب 

 والقلق.

)الديوان،  وتتزاحم الثنائية اللفظية يف قوله

 :(33ص

 َكاِء ألَنَّ َلييِْل ـــــــغلبت ِك بِالب  

 ِك هتجعينا ــــــــأواصله  وإني 

 ايْت  َبَكْيت  حقً ــــَوإينِّ إْن َبكَ 

 ِك تكذبيناـــــوإنيِك يف بكائ

 افلسِت وإْن بكيِت أشدَّ شوقً 

 رر وتعلنيناـــــــــِس ولكنِّي أ  

قناعة الشاعر القوية بأن نوحه أشد وأصدق من 

هو إال ترنيامت  نوح احلاممة، وأن نوح احلاممة ما

ه إىل تكثيف املتناقضات تر دفعوأصوات بال شعو

واالستفادة منها يف إثارة مفارقات متعددة تؤكد أن 

نوح الشاعر تغلب عىل نوح احلاممة، وأن بكاءه أكثر 

ا، وشوقه أغلب، وما نوح احلاممة إال صوت هيج صدقً 

 مشاعر الشوق واحلزن يف نفسه.

، غنائيتهوملحوظ يف شعر عروة بن حزام إىل جانب 

اث والدالالت بعضها يف إثر بعض، اتساق األحد

تشكيل السهم يف يا ا رسديً وانسياقها لتصبح مكونً 

 :(40)الديوان، ص اللغوي لشعره، ومن ذلك قوله

تِي اِف تسق ط  ِعمَّ ْحت  ِمَن الَعري  فر 

ْأِس ما َأْلتاث    ها بَِبنانِ ــــــــَعِن الرَّ

 معي صاحبا ِصْدق  إَذا ِمْلت  َميَْلةً 

 الينَد ويت عَ ــــــــْض  نِ يفَّ َد وكاَن بِ 

اف  هل أن ا العري  َت بائعيــــأال أَيي

 ا بمكاينًد ــــــــا واحمكانَك يومً 

 :(42)الديوان، ص ويقول

اِر بييناـــــأال يا غراِبي دم  نِة الدي

ِم من عَأبِ  ْ  فراَء َتنتحبانِ ــــالرصَّ

 ا ما تق والَِن فاذهباَفإْن َكاَن حقً 

 فكالين امــــبلحمي إىل وكريك

ِمالَ حَلْ    َوَأْعظ اًم  قلِياًل اًم ـــإَذْن حَتْ

 َقانِ ـــــــَ ا دائَم اخلفا وَقْلبً ِدَقاقً 

اَلين َأكْ    مَل َيَر النَّاس  ِمْثَله  اًل ــــك 

 ضام جنبيَّ وازدرداينــــــوال هت

 منَّ النياس  ما كاَن ميتتيـوال يعل

 َمنَّ الطَّرْي  ما َتَذَرانِ ــــــوال َيطْعَ 

 :(50)الديوان، ص ويقول

 عجبت  مَن القييسِّ زيد  وتربهِ 

 ترِبايِن ــــــــَعِشيَِّة جوِّ املاِء خي

 ييداأالين ما بعرياِن ق  ـــــــــمها س

 خصاِن بالربقاِء مرتبعانِ ــــــوش
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 اِن عائطاِن اشرتامهاــــــمها بكرت

 وِق عبدا نسوة  غزالنِ ـــــيمَن الس

 ِن حتَت دجنية  ـــــمها طرفا اخلودي

يِل والكلب  اِن منطويانِ ـــــمَن اللي

 ة  يعْي نِْعَمة   َوَسالمَ ــــَِفَباَتا َضج

 ادمها مْن معصم  ومتانِ ــــــوس

 وأصبحتا حتَت احلجاِل وأصبحا

ِة حَيْدومها َح   ْديانِ ـــــــــــبَِدِويَّ

عروة مل يقصد  أنّ  يتبني من خالل األبيات السابقة

إنام جلأ إليه كوسيلة من وسائل التعبري الرسد لذاته، و

إن رغبة الشاعر يف  عن حالته والتصوير لواقعه.

وصف حالته بعد فراق عفراء، وتوضيح املواقف التي 

 تها عن شدة معاناعرضها تعبريً يف  تفصيلالمرت به، و

وعظم مصيبته، مكنته من رسد األحداث وتتابعها، 

التفكري  اجتاهه إىليف رسد األحداث وقد ساعده 

لغته الواضحة كام أن والربهنة عىل شناعة فعل عمه، 

 .سامهت يف توايل الرسد التي مل تكن موغلة يف اإلحياء

إىل رصد السابقة ت املقاطع الرسدية أدّ  لقد

، واستجالء تفاصيل قصة عروة هبا األحداث التي مرّ 

حبه لعفراء، واتصاف شعره بصفة التسلسل املنطقي، 

تعبري عن األحداث املرتبطة بتجربته والرتابط يف ال

 الشعورية، وقوة بناء القصيدة ومتاسكها.

املكون  أنَّ  الشعريةونلحظ يف بعض املواقف 

احلكاية املقرتنة عنرص شعر عروة يف ز الرسدي قد عزَّ 

من  الشاعر يطلبففي املثال الثاين باألداء احلركي، 

فراق عفراء غرايب  ديار املحبوبة اللذين زاد انتحاهبام ل

ا حرف التنبه )أال( للتنبه عىل التتابع احلكائي مستخدمً 

احلركي الذي سيأيت يف األبيات الالحقة للتعبري عن أمل 

الشاعر بعد فراق عفراء وزوال عافيته وهالك جسده 

أن يأخذا حلمه بعد أن هلك إىل وكرهيام ويأكالنه، 

 اا وعظامً  خفيفً الشاعر أهنام سيحمالن حلاًم  ويؤكد

ومع . دقيقة اقتات الفراق منها وسلب قوهتا وغلظتها

أن الشاعر أصبح جثة هزيلة إال أن قلبه مازال دائم 

اخلفقان، ويف ذلك إشارة عىل استمرار حبه وتعلقه 

ويزداد انفعال  بعفراء وأنه مل ينثني عنه حتى بعد موته.

دار عفراء أن يأكال جسده  الشاعر فيطلب من غرايب  

ا مل ير الناس مثله، وال هيضام جنبيه إنام ورسيعً ا  قويً أكاًل 

بإخفاء  ه. ثم يويص الشاعر غرابياا رسيعً يبتلعانه بلعً 

 ومنع الطيور من أكل ما تبقى منهام. هرس ميتت

هذا الرسد احلركي املتمثل يف أفعال احلركة  إنَّ 

،  قلياًل احلكائية )اذهبا بلحمي، فكالين، حتمال حلاًم 

عكس االضطراب ي ،ضام جنبي(، ال هتكالين أكاًل 

يف نفس الشاعر ان يمور لذينالنفيس والتوتر الشديد ال

ا عن تعبريً  ،إىل احلركة خالل احلكاية هناويدفعا

الم املمزوج بمشاعر القهر املرير واليأس ساالست

رسد األحداث إن  املستحكم من عودة عفراء إليه.

كروب املرتبطة بمعاناة الشاعر يف احلب وما كابده من 

ا يف عمقً و سعةً  عروة فراق، منح شعر موأوصاب وآال
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التعبري عن جتربته الشعورية وما آلت إليه من حزن 

 وكمد.

التكرار يف تالحم وانسجام الرسد مع  أسهمكام 

 :(41)الديوان، ص شعر عروة ومن ذلك قوله

ْقيَ   ة   َيْعلامهِناـــــــــفام تركا من ر 

 وقد َسَقيَايِن  ْرَبة  إالَّ ـــــــــ وال ش

ه  يـــــــفام شف اَء اليذي ِب كلي  ا الدي

 ا وال َألَوايِن ًح ـــــــْوما َذَخَرا ن ص

 فاَك اهلل ، واهللِ ما لناـــــفقاال: ش

نَْت من مِّ ل وع  َيَدانِ ــباِم ض   َك الضر

تِي اِف تسق ط  ِعمَّ ْحت  ِمَن الَعري  فر 

ْأِس ما َأْلت ها بَِبنـــــــَعِن الرَّ  انِ اث 

 معي صاحبا ِصْدق  إَذا ِمْلت  َميَْلة

 ويت عدالينـــــتي نضدفِّ وكاَن بِ 

ْبتىَلــفيا ع  م يا ذا الَغْدِر ال ِزْلَت م 

 وانِ ــــــــا هلمٍّ الزم  وهــــًحليف

 جييةً ـغدرَت وكاَن الغدر  منَك س

 قانِ ــــــَفَأْلَزْمَت قلبي دائَم اخلف

 ةً رـــــا وحسوأورثتني غامي وكربً 

 النِ ــــــوأورثَت عيني دائَم اهلم

ما  أنَّ الشاعر كرريف األبيات السابقة  ملحوظ

عىل استحالة  أربع مرات، وأن هذا التكرار دلالنافية 

عروة مما به، ويأسه من سالمة قلبه وصحة بدنه،  ءُبر

لفظ اجلاللة للدعاء يف املرة األوىل والقسم يف  كام كرر

ى امليل لإلشارة إىل ضعف معن وكرراملرة الثانية، 

وتأكيد حالة االنحراف اجلسدي  ،جسده وخور قوته

 املتأثرة بآالم احلب وأوجاعه.

كام نلحظ تكرار كلمة )الغدر( للتأكيد عىل خبث 

اخلديعة الزمة له ال تنفك عنه،  ه، وأنَّ ععمه وخدا

هذه اخلديعة التي حرمت  عاقبةا عىل وللتأكيد أيًض 

هو أثر مؤكد بتكرار كلمة الشاعر لذة احلياة، و

فه عمه له من )أورثت( الدالة عىل لزوم وثبات ما خلّ 

التعريض بعمه الذي مل يورثه ووحرسة،  ةغم وكرب

 ورثه القهر والغدر.أ، وإنام جمًدا أو مااًل 

التكرار أثناء رسد عروة انتشار أسلوب ونلحظ أن 

ألحداث عن األحداث ذهابه لالستشفاء، أبعد رسد 

واملباشة، وأضفى عليها كثافة يف الشعور ونغاًم الرتابة 

 نحوها. املتلقي يف اإليقاع، وجذب انتباه

م اجته إىل رسد بعض املواقف اعروة بن حز ومع أنَّ 

نه مل يصل إىل مستوى الرسد القصيص فإاألحداث، و

باإلجياز الذي مل  الرسد يف شعرهاملتكامل، بل اتسم 

وكان عىل مستوى  ،زوالرتكيالشعر الكثافة يسلب لغة 

الرسد الشخيص وحكاية األحداث املرتبطة بتجربته 

وهو مستوى  ،الشخصية، وحاجته إىل القص

عيار »االضطرار إىل الرسد، الذي ذكره ابن طباطبا يف 

وليس فن الرسد أو أسلوبه، يقول ابن طباطبا: « الشعر

وعىل الشاعر إذا اضُطرَّ إىل اقتصاص خرب يف شعر »

ا يسلس له معه القول، ويطرد فيه املعنى، دبّره تدبريً 
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فبنى شعره عىل وزن حيتمل أن خُيشى بام حيتاج إىل 

اقتصاصه، بزيادة من الكالم خيلط به، أو نقص حيذف 

جني، من ه. وتكون الزيادة والنقصان يسريين، غري خمدَّ

ملا يستعان فيه هبام، وتكون األلفاظ املزيدة غري خارجة 

ل تكون مؤيدة له، وزائدة يف من جنس ما يقتضيه، ب

 .(84م، ص1977)عيار الشعر،  «رونقه وحسنه

نواة للشعر وهكذا فإّن ظهور الرسد يف شعر عروة يعدُّ 

القصيص ولفن األجناس األدبية املتداخلة الذي ظهر 

 يف العصور األدبية املتأخرة.

سهمت يف أواحلوار من املعطيات األسلوبية التي 

 هنضعروة بن حزام، وقد التشكيل اللغوي لشعر 

عىل داللتي اإلثبات  عروة األسلوب احلواري يف شعر

 :(37)الديوان، ص والنفي ومن ذلك قوله

 َرَها حاَل دوَنهـْإَذا َراَم قلبي َهج

 بِي هلا َجِدالنِ ــــَْشِفيعاِن من َقل

 ، ثمَّ َأْصَبَحاإَذا قلت  ال قاال: بىل

ْأِي المَجِعيً   انِ ذي َيَريـــا عىل الرَّ

 :(39)الديوان، ص وقوله

اِف الياممة ِ حكمه  ــجع  لت  لعري

اِف َحج  ر  إْن مها َشفيايِن ـــَْوَعري

لِّ  اِء ك   هِ َفقاالَ: َنَعْم َنْشِفي ِمَن الدَّ

اِد يَ  وَّ  رانِ دِ ـــــــَبتوقاما مع الع 

 وبىل، قاال: متى كنت هكذا ،نعم

: منذ زمانِ ـــــَ لَِيْست ْلت   ْخرِبايِن ق 

 :(41)الديوان، ص وقوله

َث أصحاِب حديثً   ا سمعته  حتدي

َحييا َوَأْعنَاق  امَلطِ   يِّ َثوانِ ـــــض 

 فقلت  هلم: كالي. وقالوا. مجاعةً 

 ْدعى بِكلِّ مكانِ ــبىل، والذي ي  

 ةاستند احلوار يف املثال األول عىل عدة وسائل إقناعي

هدفها إذكاء احلوار بام يفيد دوام وصل املحبوبة ورفض 

لفظة )حال( الدالة عىل املنع  ومن هذه الوسائلجر، اهل

الشديد واستحالة وقوع قلبه يف اهلجر، واحليلولة دون 

ا يف اهلجر جعل القلب راغبً  بنيذلك، ومنها املزاوجة 

 يف آن واحد. ا للصد والبعدرافًض ووالرتك، 

وكذلك تثنية لفظة )شفيع( للداللة عىل قوة اجلانب 

عان أقوى من الشفيع يف الدفاع الرافض للهجر، فالشفي

كام  عن املحبوبة ورفض هجرها وطلب الشفاعة هلا.

وحي لفظة )الشفاعة( باملحاولة اللينة والطلب برفق تُ 

 مرة بعد مرة حتى حيصل املراد.

وتقديم الضمري العائد عىل املحبوبة )هلا( عىل قوله 

التي توحي بتعلق  ة)جدالن( من الوسائل اإلقناعي

حبوبته وتأكيد كوهنا املقدمة يف الذكر عىل ما الشاعر بم

لفظة )جدالن( إحساس الشاعر جتاه وتكشف  سواها.

حمبوبته التي حياول الدفاع عنها ويشتد يف اخلصام 

 نفي اهلجر.وواملجادلة من أجل وصلها 

ند ما سبقها اأخرى تس ةوسيلة إقناعي وهناك

وحضور لتعبري عن تعلق قلب الشاعر بمحبوبته، ل
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وب احلوار املعرب عن جتربة الشاعر الشعورية، أسل

وهي أسلوب اإلثبات والنفي )إذا قلت: ال، قاال: 

فيد تأكيد املقولة وإثباهتا، كام تن لفظة )القول( إ بىل(.

املجانسة بني )قلت( و)قاال( أي بني ما يقوله قلب  أنّ 

الشاعر وما يقوله الشفيعان، تفيد قوة احلوار ورسعته، 

قلت( ويف )بعد الفعل  مباشةعل )قاال( حيث جاء الف

هذا ما يشري إىل رسعة رد الطرف الثاين الرافض للهجر 

ثباته عىل إرادته، فكلام قال الطرف األول ووقوته 

رسعة تؤكد ثبات و، رد عليه الطرف الثاين بقوة قواًل 

حب الشاعر، وأنه مهام حاول اخلالص من أرس حب 

احلب  سلطان عفراء وأمل هجرها رده إىل الوصل

 وشدته.

 ويستمد البناء احلواري قوته من اإلجابة بحرف

هذا احلرف يشعرنا بإرصار عروة عىل ف)بىل(،  اجلواب

وصل املحبوبة ومتسكه الشديد هبا، وفيه تصديق 

يبطل ووتأكيد لرفض اهلجر، فهو حرف ينفي ما قبله 

 إرادة هجر املحبوبة.

اين الطرف الث ويدل حرف العطف )ثم( عىل أنّ 

 ه)الشفيعان( أقوى من الطرف األول )القلب( ذلك ألن

 للمتلقي بأنّ  يوحيبام حيمله من معنى الرتتيب والرتاخي 

الطرف الثاين انتهى من مرحلة املجادلة ثم انتقل إىل 

مرحلة أخرى جديدة هي مرحلة االتفاق عىل الرأي 

التحول  ىلد الفعل )أصبحا( الدال عالواحد. وقد أكَّ 

نتقال املتصف بالرتتيب واملمتزج بالقوة والثبات اال معنى

)مجيعا( الدالة عىل احتاد الشفيعني واتفاقهام  ةواملؤكد بلفظ

 عىل الرأي القائل بعدم هجر عفراء.

البناء احلواري السابق واملمتزج بعنارص  وهكذا فإنّ 

يف  أسهمتشكيلية لغوية منسجمة مع رؤية الشاعر، 

رية، ودفع األحداث الكشف عن جتربة عروة الشعو

 الدالالت.وى إىل تكثيف املشاعر نحو ذروهتا، وأدّ 

 ، ومنه قولهةوار الصادر من جهة واحداحلا وأمّ 

 :(34)الديوان، ص

لِ  اَم ــــــــــَأمل حَتْ وك   فا بِاهلل َأينِّ َأخ 

 ال ما يفعل  األخوانِ ــــــفلْم تفع

 قْد َعَرْفت اَم أن لِفا بِاهلل ــــــــومل حَتْ 

يِح َرْبعً   انِ ـــــَ ا ث مَّ ال َتِقفبذي الشِّ

ْخِر عندي َوَأمْجاِلَ   وال َتْزهدا يف الذر

 لِيَانِ ــــوَم مبتَ ــــاَم ِِبْ اليــــ َفإنَّك

كثافة أ يف حتريك األحداث، وأقل بطً أكثر فإنه 

، الجتاهه نحو الرسد القائم عىل اجلمل شعورية

  املساعدة.احلاجة إىلواإلنشائية، وإظهار الضعف 

سهمت يف بناء أومن عنارص التشكيل اللغوي التي 

من أبرز وهي  جتربة الشاعر الشعرية، عنرص الصورة.

املعطيات الفنية والشعورية يف التشكيل الشعري، 

وعندما نبحث عن دورها يف التعبري عن حب عروة 

العاثر، وآالم نفسه التي تكالبت عليه إثر خيانة عمه، 

الكناية،  ،ا بني فنون االستعارةعً ا موزنجده دورً 

  .التشبيه، والتصوير
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ا ا االستعارة فكانت أكثر فنون الصورة حضورً أمّ 

الشاعر ُشغل بالتعبري عن  يف شعره، وسبب ذلك؛ أنّ 

وانخرط آالم حبه، عن تشبيه يشء بيشء هيئة ومعنى، 

ا، هو ا واحدً يف التعبري عن شعوره، ال يرى إال طرفً 

 عندما أرادفد بتزوجيها من غريه، كؤفراق حمبوبته امل

ما حصل معه، جلأ إىل تشكيل صورة  حيضاإ عروة

ذات طرف واحد ظاهر، قادرة عىل االمتزاج مع 

شعوره دون أن تكون مقيدة بأطراف أو أدوات تعيق 

 هذا االمتزاج.

لت أغلب صور الشاعر من فن الصورة تشكّ 

لتوسع الصورة االستعارية تتسم با االستعارية، ألنَّ 

الشاعر  ميل والترصف، وينسجم مع هاتني السمتني

كام  إىل التوسع يف التعبري عن شعوره وعمق أحاسيسه.

م هذه السمة ءتتالوتتسم الصورة االستعارية باإلجياز، 

مع رغبة الشاعر يف اإلجياز والتكثيف، ألنه حمزون 

له عىل احلديث، يميل يف تعبريه عن  ةمكروب، ال قدر

 لرتكيز والتكثيف.آالمه إىل ا

 عروة وتكشف كثافة حضور االستعارة يف جتربة

عن العالقة بني سامت االستعارة التي فقدت الشعرية 

أركاهنا الثالثة، واستخدمت اللفظ يف غري ما وضع له، 

وسامت جتربة الشاعر التي  ،وقربت بني املتباعدين

والتي  ،فقدت احلّب واملحبوبة وكل ماله عالقة هبا

ا يف إحالل مشاعر السعادة يف غري حملها، بً كانت سب

فمحلها قلب الشاعر، ولكنها حلت يف قلب من تزوج 

م بقرهبا، وحلَّ حملها احلزن واألمل يف قلبه.  عفراء وتنعَّ

رية بالرغبة يف اجلمع بني وكام اتسمت جتربته الشع

لذا جلأ إىل  ؛املتباعدين؛ عروة وعفراء، والتقريب بينهام

ي تتسم بسمة اجلمع بني املتباعدين يف االستعارة الت

 التقريب بينهام.والصورة االستعارية 

وملحوظ ميل الشاعر يف صوره االستعارية إىل 

)الديوان،  الصورة االستعارية احلركية، كقوله

 :(22ص

 راِك رعدة  ــــوإيني لتعروين لذك

 مي والعظاِم دبيب  ـــهلا بني جس

 :(25)الديوان، ص وقوله

َفاتً ــًدا َأْمَس َفَوا َكبِ  اَم ْت ر   ا َكَأنَّ

َها بِامَلْوقِ  ع  َلذِّ  َداِت َطبِيب  ــــي 

 :(53)الديوان، ص وقوله

ْبت ه   َياِم ََشِ  ِِبَ اليْأس  َأْو داء  اهل 

ْن بَِك ما بِيا اَك َعنِّي ال َيك   َفإيَّ

أحدثت الصور االستعارية احلركية يف شعر عروة 

ية، حيث عربت عن ا مع جتربته الشعور متسقً تفاعاًل 

تزايد األمل يف نفسه بعد أن ختللت أوجاع احلب جسده 

ا عن االضطراب عربت أيًض ووأصابته باهلزال، 

عيه احلثيث لتدارك ما وسالداخيل وثورة مشاعره، 

حصل وإعادة عفراء إىل كنف حبه الصادق واالقرتاب 

 ىلاحلركية ع ةا ميله إىل االستعارمنها، ويدل أيًض 

 .احلب يف قلبهوحركة  استمرار نبض
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استخدام الفعل احلركي يف تشكيل الصورة  إنّ 

عروة سمة حركية زادت من  شعراالستعارية أكسب 

إحساس املتلقي بعمق جتربته، وقوة عاطفته وتأجج 

أو  املحبوبة مشاعره، فهو عاشق مل يستسلم لفراق

ويكف عن إذكاء مشاعر  ،يركن للهدوء العاطفي

ستمر يف التعبري عن جيشان الشوق والوجد، إنام ا

 هعواطفه بكثرة إيراد األفعال وسامت احلركة يف صور

 الشعرية.

وملحوظ يف شعر عروة بن حزام جمموعة من 

الصور الشعرية التي جتاوزت بنيتها اللغوية البيت 

-36الواحد أو البيتني، وذلك كقوله )الديوان، ص

37:) 

 لبي َهْجَرَها حاَل دوَنهـإَذا َراَم ق

 ِدالنِ ــــيعاِن من َقْلبِي هلا َج َشفِ 

 إَذا قلت  ال قاال: بيل، ثمَّ َأْصَبَحا

ْأِي المَجِعيً   ذي َيَريانِ ــــا عىل الرَّ

 : (45)الديوان، ص وقوله

ْهَر يف غرِي ِريبة ا الدَّ  ويا ليت َأنَّ

 فانِ ـــبعرياِن نرعى القفَر مؤتل

ْعيَ  نا الرر د  ْطرِّ لِّ َمنَْهل  ـي   ان  َعْن ك 

ة   َجرَبانِ ــــــقولي رَّ  وَن َبْكرا ع 

 رق بينناـــإذا نحن ِخْفنا أن يف

 ر دانى بيننا قرنانـــردى الده

 :(46)الديوان، ص وقوله

 فواهللِ لوال حبر عفراَء ما التقى

 قانِ ــــــــِعيلَّ رواقا بيتِك اخلل

َلْيقاِن َهْلهاالِن ال َخ   رْيَ فيهامــخ 

 َقانِ ـــــَِيْصطَ إَذا َهبَِّت األَْرواح  

يح  فوَق ذرامها  رواقاِن هتوي الري

ْيِل يرِسي في  هام الرَيقانِ ــــوبِاللي

إنَّ البناء اللغوي املمتد يف الصور الشعرية السابقة 

ل اندماج املكون  ويف غريها من الصور الشعرية سهَّ

الذهني واللغوي للصورة املقصودة يف التشكيل 

ن بشفيع من قلب اللغوي للنص الشعري، فاإلتيا

الشاعر للدفاع عن املحبوبة ودجمه يف التجربة الشعرية، 

املتلقي يف استيضاح صورة يساعد ا ا تعبرييً يتطلب فيًض 

من  ىفالشفيع الذي انرب املشبه به ودوره يف الصورة.

عىل تعلق عروة  قلب الشاعر للدفاع عن املحبوبة، دّل 

نها، فقلبه الشديد بعفراء وعدم قدرته عىل االستغناء ع

 .هالذي مال إىل اهلجر هو ذاته الذي حيول دون وقوع

تشبيه الشاعر نفسه وحمبوبته  وكذلك فإنّ 

ين، يستدعي إيضاح طرف املشبه به إلقناع ريبالبع

د أثارت صورة وقاملتلقي بأمهية التشبيه والتأثري فيه. 

ا من الدالالت واإلحياءات أمهها ن املمتدة عددً يالبعري

واخلالص من  ،يف االقرتاب من املحبوبةرغبة عروة 

مالحقة الوشاة وأحقاد البرش، وسالمتهام بتحوهلام إىل 

 ع عمه.شن من مكر زوجة عمه وجيبعري

كام استدعى دمج صورة الرواقني يف جتربة الشاعر 
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بيت والد عفراء، وأثر  االستمرار يف تصوير رواقي  

رداءة مظهر عمه وبخله وخلو الكشف عن  ذلك يف

 والربكة واجلامل، وسوء عناية زوجة عمه رييته من اخلب

 ببيتها وإمهاهلا له.

الشعورية استدعت امتداد الصورة  عروةإن جتربة 

الشعرية، هبدف إيضاح التجربة، والتعبري الواسع عن 

ى إىل زيادة املكون الذهني الدالالت واملشاعر، مما أدّ 

خالل  يف استكامل بناء القصيدة، من وأسهمواللغوي، 

معطيات املشبه به، الذي وأسلوب الرسد ملواقف 

ا يف إيضاح الصورة ودجمها يف بناء التشكيل ساعد أيًض 

 اللغوي للنص الشعري.

هذا االمتداد الذي استوجب زيادة  شك أنّ  وال

املكونات الذهنية واللغوية منح شعر عروة خصوصية 

تليق بتجربته يف احلب، وتفردا يف معاناته جراء غدر 

ه، وفراق عفراء الذي معه، ومكر زوجة عشعمه، وج

 أعقب يف نفسه الشوق والوله.

عروة بن حزام يتجه إليه يف بناء  ن التشبيه فإنّ فوأما 

تشكيل الصورة الشعرية وفق جتربته شعورية خاصة، 

 :(25)الديوان، ص ومن ذلك قوله

َفاتً ـــَفَوا َكبًِدا َأْمَس  اَم ْت ر   ا َكَأنَّ

َها  ع  َلذِّ  َداِت َطبِيب  ـــــبِامَلْوقِ ي 

 :(39)الديوان، ص وقوله

َقْت بَِجناَح  لِّ  َهاـــَكَأنَّ َقطاة   ع 

ة ِ اخلفقانِ ــعىل كبدي مْن ش  دي

 :(48)الديوان، ص وقوله

ه  ـــــفوييل عىل عفراَء وي  ل  كأني

 عىل النَّْحِر واألَحشاِء َحدر ِسنَانِ 

 :(49)الديوان، ص وقوله

َأنَّه  ـــوقد َتَرَكْت ع  فراء  قلبي كَّ

راب  دائم  اخَلَفَقانِ ـــــَجنَ   اح  غ 

نلحظ يف األبيات السابقة، ويف غريها مما ورد يف 

 شعر عروة بن حزام، أن الشاعر عندما أراد التعبري 

عن أمله الشديد وأثر معاناته عىل قلبه وجسده جلأ إىل 

عبري ا يف سهولة التالتشبيه ومل يلجأ إىل االستعارة، طلبً 

عن األمل الشديد الذي ال يصلح معه إال الوضوح، 

وسهولة إخراج الصورة من النفس املكلومة وسالسة 

 نقلها إىل املتلقي.

فكبده من حرقة الشوق ووجد الفراق كأهنا 

تعرضت حلرق موقد، وكأن جناحي طائر القطاة قد 

اشتبكا فيها، وكأن شوقه لعفراء حدُّ سنان جيز نحره 

 دة اخلفقان.شن قلبه جناح غراب من وأحشاءه، وكأ

احلزينة شكلت جزًءا من تصويره ة عروة إن جترب

وفق نمط التشبيه ومل تشكله وفق نمط االستعارة، 

وذلك الختالف املواقف الشعورية، فالشاعر يف 

شديدة،  ةا نفسية وجسديالمً آ يعايناألبيات السابقة 

استطاع أن يربزها ضمن بنية لغوية سهلة واضحة، 

فهو يف موقف املتأمل، ال يمكنه التوسع أو الترصف يف 

اللغة، وإنام أبرز آالمه القاسية بأسلوب سهل واضح، 
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منهام يف  من خالل إبراز طريف التشبيه الذين يعمل كل  

تسهيل نقل معاناة الشاعر إىل املتلقي ورسعة إيضاح ما 

 يريد التعبري عنه والتفاعل معه.

وي يف غبناء التشكيل اللمن عنارص عنرص الكناية و

وقد مال الشاعر إىل وضع الدال  ،شعر عروة بن حزام

يف غري معناه، مع إمكانية إرادة املعنى احلقيقي ألسباب 

 مرتبطة بتجربته الشعرية، ويتضح ذلك يف قوله

 :(42)الديوان، ص

 اة َ وقوهلمْ ــــــأال لعَن اهلل  الوش

اَلَنة   َأْمَس  لَّة   لِفــــف   الَنِ ــ ـْت خ 

 :(37)الديوان، ص وقوله

 هِ ـــَأمامي هوًى ال نوَم دوَن لَِقائِ 

ني وَبَراينــَوَخْلِفي هوى ً قد ش  فَّ

 :(46)الديوان، ص وقوله

 فيا َعمِّ ال أ ْسِقيَت من ذي َقراَبة  

 ْت بَك القدمانِ ــــي فقْد زلبالاًل 

 :(52)الديوان، ص وقوله

 اموِم رهن  وإني ــــــا باليوإني غًد 

 ري  غد  كاليوِم َأْو َترَيانِ ـــــــَِمس

ال األول حدة انفعال الشاعر وزيادة ثملحوظ يف امل

 ،توتره، وذلك يف قوله )أال لعن اهلل الوشاة وقوهلم(

أثار غضبه حديُث الوشاة الذي الزم قصته،  فقد

إىل  يرميوسعيهم إلشاعة رس حبه، وإفساد ما 

وه بام ال يطيق إال أن الوشاة أت .إصالحه مع عمه

ة دون القول، اوشإىل التوجيه اللعن عليه وكان  ،سامعه

القول قوهلم وليس قول غريهم، ولكنه  وذلك ألنَّ 

ا عن شدة غضبه ا تعبريً قصد باللعن الوشاة وقوهلم معً 

وأمله النفيس الشديد مما فعله هؤالء يف السابق، ومما 

 زاد أمله وغضبه. ه اآلن، وهو إشاعة خرب  نيفعلو

هي « فالنة أمست خلة لفالن»القول:  ةمقولإّن 

غضبه يف و الشاعر راء حدة انفعالوالدافع الرئيس 

ملحة دالة عىل . ففي هذه املقولة الشطر األول من البيت

ا عىل الوشاة، معنى خفي رفض الشاعر إظهاره غضبً 

ت الواقعة املفجعة التي أقّض  حدوثا عىل وحزنً 

؛ هذه الواقعة القولمقولة مضجعه واملسترتة خلف 

ال يمكن أن يرصح الشاعر وهي زواج عفراء بغريه، 

إىل  جلأتحمل هذا النبأ عىل لسانه لذا يبخربها، فقلبه ال 

أ عىل مشاعره من الترصيح أخف وطً ألهنا الكناية، 

  .ا باسم رجل آخر غريهباسمها مقرونً 

م الكناية يف املثال الثاين مع جتربة عروة جوتنس

« أمامي هوى»ها األول زئحيث تسرت يف جالشعورية، 

ال يقدر عىل ت ووجود قصة حب يف حياته، متكن

« وخلفي هوى»ها الثاين ؤأما جز اخلالص منها.

فيوحي بقصة حب معطلة، يشوهبا احلزن واألمل 

 وتنقصها السعادة واالستقرار.

يف شعر عروة ويستمر التشكيل اللغوي لعنرص الكناية 

ط بالتجربة الشعورية التي تسعى يف عىل هذا النحو املرتب

أجزاء منها إىل اخلفاء وترك املعروف ملنح املتلقي فرصة 
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ا من القوة الكشف عنها، وتكثيف املعنى وكسبه مزيدً 

« زلت بك القدمان» والتأييد. فالكناية يف املثال الثالث

تكشف عن معاناة الشاعر مع عمه، وأن عمه فاقد 

شري إىل فساد رأيه يف للحكمة خمالف للصواب، كام ت

تزويج عفراء برجل آخر غري ابن عمها الذي رغب هبا 

 يطاق مهر هلا، وأن موقفه جتاه ورغبت به، ويف تكليفه مااًل 

 الن والغدر.ذابن أخيه موصوف باخل

وهناك جانب آخر من عنارص تشكيل الصورة يف 

شعر عروة بن حزام، ال يقف عند حدود الصورة 

ام يتعداها لتصوير املواقف املرتبطة ني، وإنفباملفهوم ال

باالنفعاالت واملمتزجة بالتجربة الشعورية ووصفها 

ا ليس غايته التشبيه، بل تكوين مشهد يزيد من وصفً 

 باخليال. امرتبطً  ن يكونأصدق التجربة وعمقها، دون 

 :(23)الديوان، ص يقول عروة

 الئْن كاَن برد  املاِء عطشاَن صاديً 

ا حلبً يـــــــإِلَّ حب  بيب  ـــــا، إهني

 :(40)الديوان، ص ويقول

تِي اِف تسق ط  ِعمَّ ْحت  ِمَن الَعري  فر 

ْأِس ما َأْلتاث ه  ا بَِبنانِ ـــــــَعِن الرَّ

 معي صاحبا ِصْدق  إَذا ِمْلت  َميَْلةً 

تي نض  دالينــويت عـــوكاَن بدفي

 :(46)الديوان، ص ويقول

َلْيقاِن َهْله  فيهامالِن ال َخرْيَ  اـــخ 

 َقانِ ــــِت األَْرواح  َيْصَطفِ ظـَّإَذا َهب

يح  فوَق ذرامهاــرواق  اِن هتوي الري

ْيِل ي  انِ ــرِسي فيهام الرَيقـــــوبِاللي

 التصوير يف األبيات السابقة مل جينح إىل اخليال، ومل

ا من مسحة يركن إىل الواقع، وإنام أضاف للواقع شيئً 

فعال ما. ففي املثال عرب عن انياخليال من خالل موقف 

األول يصور الشاعر حبه لعفراء كحبه للامء البارد يف 

ومع أن هذا التصوير خيلو من  حال العطش الشديد.

طرفني عىل الالتشبيه أو االستعارة، إال أنه ربط بني 

سبيل التقريب واملامثلة، الطرف األول حبه لعفراء، 

 .والطرف الثاين حبه للامء البارد عىل عطش شديد

ومثله ما جاء يف املثال الثاين، حيث منح التصوير 

، الشاعر وعدم قدرته عىل ربطها ةمشهد سقوط عمَّ 

ه وحرص صاحبيه عىل تعديله تمشهد ميالنه عن ناقو

منه عرب عن ا، ا أمجل من الواقع وأكثر صدقً وصفً 

وعدم  ،ضعف الشاعر وهالك جسده بعد هالك نفسه

 ن واليأس وحاجتهشعوره باحلزوقدرته عىل احلركة، 

 الشفقة.ولعون إىل ا

والتصوير يف املثال األخري ال يصف مشهد رواقي 

الباليني رديئي النسج اللذين يصطفقان مع  بيت عمه

ا إنام يصف شيئً هبوب الريح ويملؤمها الدود لياًل. 

مل يكن الغرض حيث بالتجربة الشعورية.  امرتبطً خفًيا 

 مزجوإنام  من التصوير نقل صورة واقعية فحسب،

مدلوالت املعرب عن التصوير الواقعي بالتصوير األديب 

الشاعر يف التعبري عن جتربته، أمهها  ساندتمتعددة 
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ىل سوء حال عمه وبعده عن معاين الكرم إاإلشارة 

 اقي بيتهاووالشهامة، وسوء تدبري زوجته وإمهاهلا لر

وسعيها وراء املال. إن هذا التصوير جيمع  والعناية هبام

عمه برأي من ، فقد أقدم بني قبح الظاهر وقبح الباطن

 مكيدة تبعد عروة عن عفراء وجتربه ريزوجته عىل تدب

 جل تزوجيها بغريه.ألالسفر  ىلع

ومع أن الصورة الفنية وتصوير املشاهد 

واالنفعاالت مل يصال إىل حد اجلنوح يف اخليال لدى 

خلية هنام اعتمدا عىل املؤثرات الدافإعروة بن حزام، 

ووفرة االنفعاالت. وسواء أكانت الصورة حسية أم 

هو ، فإن املحرك األول هلا َف أم مواق معنوية، مشاهدَ 

سمة  هاالذي منحوهو الشعور املرتبط بالتجربة، 

شعور صادق قوي، مل يكن  هالتكثيف، وذلك ألن

كام أن الصورة . ا ُيلزم املنشئ باإلطالةا أو ضعيفً متصنعً 

لشعور هي من أهم معطيات التشكيل املتجلية بدافع ا

 اللغوي الدالة عىل االنفعاالت لدى الشاعر.

احلكم عىل الصورة يف الشعر العريب  وهكذا فإنّ 

القديم بالصنعة الشكلية حكم عام ال يصدق عىل 

الشعراء مجيعهم، فالتشكيل اللغوي للصورة الشعرية 

 مل يلح عىل الصنعة الشكلية، ومل معروة بن حزا يف شعر

ا بالعنارص اللغوية املعجمية ذات االجتاه يكن ملتزمً 

مة بني ءا من عدم املالحقيقي البحت، إنام مارس شيئً تال

 ،العنارص املختلفة، فالكبد رفات، واهليام شاب

عروة يف وان، واهلوى مكانه يف األمام. نس والويل حد

مواضع عدة من بنائه الشعري مل يعرب مباشة عام يريد 

ا ما أكسب شعره لغة شعرية معربة وأبعده قوله، وهذ

واإلرصار عىل احلرفية »عن اإلرصار عىل احلرفية 

يوقف دورة التوليد يف مرحلتها األوىل وينزع يف الوقت 

)بناء لغة  «ذاته عن اللغة الشعرية معناها احلقيقي

ومن سار لذا فإن شعره  .(155م، ص1993الشعر، 

د باكورة اللغة من الشعراء القدماء يع عىل منواله

 الشعرية ذات اإلحياءات املعربة والدالالت العميقة.

دراسة شعر عروة بن عن وهكذا فقد متخضت 

حزام عىل ضوء التشكيل اللغوي عدد من النتائج 

 أمهها:

إن أمهية التشكيل اللغوي برزت يف بناء النص  -1

وتأدية الوظائف اجلاملية والتعبريية وتكامل مجيع 

ونقل جتربة الشاعر والكشف عن الوظائف اللغوية 

 بالغية واإلحيائية.أبعادها اإل

إن حتليل النصوص من خالل دراسة  -2

التشكيل اللغوي من أهم عنارص التحليل التي تكشف 

ا، وذلك وأكثرها رحابة وعمقً  النص، عن مجاليات

الشمولية إىل النص وامتداده  ة هذا التحليلبسبب نظر

 طىبنائية كاملععىل رقعة واسعة من املعطيات ال

. الرتكيبي والتصويري ،األسلويب ،الصويت ،املعجمي

النظر إىل النصوص بمنظار التشكيل اللغوي يتنوع و

بتنوع فكر املحلل وثقافته ويتجدد بتجدد القراءات، 

دراسة  فإنّ  لذا، وعمًقا يمنح النص ثراءً وهذا التنوع 
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الشعر العريب القديم عىل ضوء التشكيل اللغوي 

من خالل العالقة بني الدال واملدلول  كثافة يف سيمنحه

ارتباطها بتجربة الشاعر البحث عنها، ومدى 

 وانفعاالته القادرة عىل إعادة صياغة النص من جديد.

، وغدر ءإن قصة حب عروة البنة عمه عفرا -3

عمه، وتزوجيها من غريه حتولت يف شعر عروة بن 

ركزية قام حزام من كوهنا قصة مؤثرة، إىل بنية داللية م

عىل أساسها شعر عروة كله، فلم ختُل قصيدة يف ديوانه 

من موضوع هذه القصة الذي كان املحرك األول 

لأللفاظ واألصوات والرتاكيب والصور، لذا فإن 

عادل فني مالتشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام 

 لقصة الشاعر وعالقته بعفراء وجتربته الشعورية. 

اللغوية يف شعر عروة  من السياقاتجزًءا  إنّ  -4

بن حزم خاضعة لسمتي التامثل والتنوع كااللتفات 

والتكرار وغريمها، واندماج هاتني السمتني املختلفتني 

، إنام هو استجابة ضال يعني االضطراب أو التناق

ملشاعر الشاعر املتعددة وانفعاالته املتباينة، فالشعر 

اين تبصورة الشعور، التي تنعكس عليها امتزاج امل

ا يمتدان عىل مجيع ا واحتادً واحتاد املختلف، امتزاًج 

عنارص البناء اللغوي لشعر الشاعر ويشكالن سمة 

 م مع جتربة الشاعر.ءعضوية تتوا

زام اتسم يف جممله بام يمكن حشعر عروة بن  إنّ  -5

أن نسميه الزائد الداليل ونقصد به تكرار احلديث عن 

هذا الزائد  نّ قصة حبه يف مواضع متعددة من شعره، وأ

الداليل هو جزء مهم من أجزاء التشكيل اللغوي، ذلك 

خبار، وتكرار ألن غاية الشعر التأثري وليست اإلفادة واإل

الشاعر قصة حبه مع تنوع يف املشاعر، وتباين يف 

الكشف عن وى يف االنفعاالت واختالف يف الدوال أق

أحاسيس الشاعر وفيض مشاعره، وأدعى الستثارة 

 ا لتجربة الشاعر.، وأكثر تعزيزً املتلقي
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