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التشكيل التكراري يف شعر عبيد هللا بن قيس الرقيات – دراسة نظرية تطبيقية
د.عبد هللا أمحد الوتوات  .جامعة مصراتة – كلية الرتبية

املق ّدمة:
ً
ً
ً
ضطلع ﺑو من دكر مهم
الﺘٌكرار ظﺎىرةه أسلوﺑيﺔه ىﺣ ٍ
ظيﺖ ابىﺘمﺎـ كﺒَت من قﺒل النُّقﺎد قددينﺎ كﺣديﺜنﺎ؛ ل ىمﺎ ﺗى ي
يف ﺑنﺎء القصيدة العرﺑيﺔ ،كملﺎ ربويو من إمكﺎنيﺎت ﺗعﺒَتيﺔ كإحيﺎﺋيﺔ كمجﺎليﺔ يسﺘطيع الشﺎعر من خالهلﺎ أف
الشعرم إىل مرﺗﺒﺔ األصﺎلﺔ كاجلودة ،كمﺎ َّأَّنﺎ ﺗش ٌكل إﺣدل املرااي العﺎكسﺔ لكﺜﺎفﺔ الشعور
يرﺗفع ابلنَّص ًٌ
املًتاكم يف نفس الشَّﺎعر ،كاليت من خالهلﺎ يﺘمكن النَّﺎقد من الكشف عن الفكرة أك الشُّعور املﺘسلٌط
اىﺘمﺎمﺎ
الشعرم ،فﺄكلوه
َّﺎد أبمهيﺔ الﺘكرار يف العمل األديب ،كﺟعلوه ﺟوىر اخلطﺎب ًٌ
عليو ،كقد سلَّم النػُّق ي
ن
كﺒَتا من ﺣيﺚ املفهوـ كاألقسﺎـ كالداللﺔ كالوظﺎﺋف ،كﺗنﺒٌهوا إىل ضركرة إجيﺎد ضواﺑط كشركطي ﺣﺘكم
ن
إليهﺎ؛ لكي الخيرج عن غﺎيﺔ اليسن اليت ﺗىرقىىﺐ مسﺘول النص الشعرم.
كالﺘكرار ال يقوـ فقط على جمرد ﺗكرار الٌلفظﺔ يف السيﺎؽ الشعرم ،كإٌّنﺎ مﺎ ﺗىػٍﺘػيريكو ىذه اللفظﺔ من أﺛىور
انفعﺎيل يف نفس املﺘلقي  ،كﺑذلك فﺈنٌو يعكس ﺟﺎنﺒﺎن من املوقف النفسي كاالنفعﺎيل ،كمﺜل ىذا اجلﺎنﺐ
ال ديكن فهمو إالٌ من خالؿ دراسﺔ الﺘكرار داخل النص الشعرم الذم ىكرىد فيو ،ف يك ُّل ﺗكرار حيمل يف
ﺛنﺎايه دالالت نفسيٌﺔ كانفعﺎليﺔ خمﺘلفﺔ ﺗفرضهﺎ طﺒيعﺔي السيﺎؽ الشعرم  ،كلو مل ي يكن لو ذلك لكﺎف ﺗكر نارا
ً
و
ػﺆدم إىل معٌت أك كظيفﺔ يف الﺒنﺎء الشعرم  ،كإذا كﺎف األمر كذلك َّ
فﺈف
جلملﺔ من األشيﺎء اليت ال ﺗ ٌ
السﺆاؿ الذم يطرح نفسو أمﺎمنﺎ ىو :ىل ديكن أف نىعد الﺘكرار مدخالن أسلوﺑينﺎ من مداخل دراسﺔ النص
الفٍت كالداليل للغﺔ الشعر عند
الشعرم املعﺎصر؟ كإىل أم مدل اسﺘطﺎع الﺘكرار أف يكشف لنﺎ العمق ٌ
(الرقيﺎت)؟
من خالؿ طرح ىذين السﺆالُت كﺎف ىدؼ الدراسﺔ الكشف عن ظﺎىرة الﺘكرار يف شعر (عﺒيد هللا ﺑن
ﺑوضوح يف شعره ،كاليت ﺗرﺗﺒط -إىل و
ظهرت
قيس الرقيﺎت) ﺗلك الظﺎىرة اليت
و
ﺣد مﺎ -ارﺗﺒﺎطﺎن كﺛيقﺎن
ٍ
ﺑنفسيﺔ الشﺎعر ً
كﺑنﺎء ﺣيﺎﺗو .كقد اعﺘمدت الدراسﺔ على املنهﺞ اإلﺣصﺎﺋي الﺘﺤليلي  ،كانقسمﺖ إىل
نﺖ فيهﺎ القيمﺔ األسلوﺑيﺔ لظﺎىرة الﺘكرار ﺑشكل عﺎـ كموقعو يف
مقدمﺔ كمﺒﺤﺜُت كخﺎسبﺔ  :فﺎملقدمﺔ ﺑيٌ ي
الدراسﺎت النقديﺔ  ،كأ ٌف ىذه الظﺎىرة ﺗنم عن الﺘفﺎعل ﺑُت الكﺎﺗﺐ كمن ﺣولو كىو أﺣد األسﺎليﺐ
الﺘعﺒَتيﺔ اليت انﺘشرت ﺑُت األدابء كالشعراء  ،ﺣىت ال يكﺎد نص شعرم أك نﺜرم  ،خيلو من ىذه الظﺎىرة
 ،كىو من أكﺜر األسﺎليﺐ الﺘعﺒَتيﺔ اليت ﺗكشف عمﺎ يف نفس الشﺎعر من مكنوانت  ،كأﺣﺎسيس ،
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كﺣﺎكلﺖ أف أﺣ ٌدد فيو ﺗعري نفﺎ لظﺎىرة الﺘكرار ،من
األكؿ
ي
كمشﺎعر  ،كأفكﺎر ذبوؿ يف داخلو  .مث املﺒﺤﺚ ٌ
خالؿ ﺑعض الﺘعريفﺎت يف املعﺎﺟم الُّلغويﺔ ككذا كﺘﺐ املصطلﺤﺎت النقديﺔ ،حمﺎكالن يف ذلك الوصوؿ إىل
و و
درسﺖ فيو أىم أسﺎليﺐ
صص للﺠﺎنﺐ الﺘطﺒيقي ،ﺣيﺚ
ي
مفهوـ حمدد هلذا املصطلﺢ .كاملﺒﺤﺚ الﺜﺎين ي
كخ ٌ
ﺗوصلﺖ
الﺘكرار اليت اﺣﺘواىﺎ ديواف الشﺎعر  ،مث خﺘمﺖ الﺒﺤﺚ خبﺎسبﺔ ﺗنﺎك ي
لﺖ فيهﺎ أىم النﺘﺎﺋﺞ اليت ٌ
إليهﺎ .
األكؿ  :الﺘكرار كاإليقﺎع :rhythmthe repetition and the
املﺒﺤﺚ ٌ
انﺘﺒىوى الن ٌقﺎد القدمﺎء إىل الركﺔ اإليقﺎعيﺔ اليت ﺗيغٍت النصوص الشعريﺔ ،لكنهم مل ًيقفوا طويالن
ربس ًسهم هلﺎ ،كمن ذلك على سﺒيل املﺜﺎؿ قوؿ
عند معﺎينﺔ ىذه الركﺔ ،كاكﺘفوا ﺑعﺒﺎرات دالٌﺔ على ُّ
سهل املخﺎرج فﺘعلىم ﺑذلك أنو قد أيفرغ إفراغﺎن
(اجلﺎﺣظ)" :ك ى
أﺟويد الشعر مﺎ رأيﺘىو يم ى
ﺘالﺣم األﺟزاء ،ى
()1
ك ىسﺒكﺎن كاﺣدان ،فهو جيرم على اللسﺎف كمﺎ جيرم ال ًٌدىﺎف" كقد اسﺘﺤسن (اﺑن رشيق)
كسﺒً ى
كاﺣدان ،ي
ﺑنصو" :كإذا كﺎف الكالـ على ىذا األسلوب الذم ذكره
كالـ (اجلﺎﺣظ) ىذا ،فقﺎؿ ﺑعد أف أكرده ٌ
ف حمﺘمليو كقرب فهمو ،كعذب النطق ﺑوً ،
مﺘنﺎفرا
كخ َّ يٍى
اجلﺎﺣظ َّلذ ي
مسﺎعو ،ى
ى
ى ي
كﺣل ىي يف فم سﺎمعو ،فﺈذا كﺎف ن
مﺘﺒﺎينﺎن ىع يسر ًﺣ ٍفظيو كﺛ يق ىل على اللسﺎف النطق ﺑو ،كجمٍَّﺘوي املسﺎمع فلم يسﺘقر فيهﺎ منو شيء"( )2كمن ذلك
"سلًسﺎن يف النظﺎـ ،ﺟﺎراين على اللٌسﺎف،
أيضﺎن مﺎ ٌقرره (أﺑو ىالؿ العسكرم) من أ ٌف خَت الشعر مﺎ كﺎف ى
()3
اىﺘم
يﺘنﺎَف كال يﺘنﺎفر ،ىكﺄنو سﺒيكﺔ يمفرغﺔ ،أك ىك ٍش هي يمنى ٍمنىم ،أك ًع ٍق هد منظم من ىﺟوى ور مﺘشﺎكل" كقد َّ
ال ى
الﺒالغيوف كﺜَتان دبﺎ يحي ًٌقق املﺘعﺔ اإليقﺎعيﺔ لأليذف يف سيﺎؽ الشعر فﺠميع فنوف الﺒديع اللفظي داخلﺔه فيمﺎ
يوفًٌر الركﺔ اإليقﺎعيﺔ للنص الشعرم .

( ) 1الﺒيﺎف كالﺘﺒيُت،اجلﺎﺣظ ،ربقيق:عﺒد السالـ دمحم ىﺎركف ،مكﺘﺒﺔ اخلﺎذمي للطﺒﺎعﺔ كالنشركالﺘوزيع القﺎىرة ،ط5،1405ىػ ػ
1985ـ. 67/1،
( ) 2العمدة يف حمﺎسن الشعر كآداﺑو كنقده ،اﺑن رشيق القَتكاين ،ربقيق :دمحم حميي الدين عﺒد الميد ،دار اجليل للنشر كالﺘوزيع
كالطﺒﺎعﺔ ،ﺑَتكت ػ لﺒنﺎف ،ط 1972 ، 4ـ .257/1 ،
() 3كﺘﺎب الصنﺎعﺘُت  ،الكﺘﺎﺑﺔ كالشعر ،أﺑو ىالؿ العسكرم ،ربقيق :علي دمحم الﺒﺠﺎكم كدمحم أﺑو الفضل إﺑراىيم ،املكﺘﺒﺔ
العصريﺔ ،ﺑَتكت ػ لﺒنﺎف1406 ،ىػ1986 -ـ ،ص . 382
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الشعر قﺎدرة على ﺑنﺎء طﺒقﺔ
ٌأمﺎ النٌقد الديﺚ فقد أصﺒﺢ من يمسلٌمﺎﺗو أ ٌف "املالمﺢ الصوﺗيﺔ اليت يربدد ًٌ
مجﺎليﺔ مسﺘقلﺔ"( )1كىذه الطﺒقﺔ اجلمﺎليﺔ ىي اليت رب ًٌفز املﺘلقي إلدراؾ األﺑعﺎد الدالليﺔ اليت ﺗنضوم ربﺖ
ﺣيويﺔ اإليقﺎع كﺣركيﺘو ،فػ"معٌت القصيدة إّنﺎ ييﺜَته ﺑنﺎء الكلمﺎت كﺄصوات أكﺜر ًدمٌﺎ يﺜَته ﺑنﺎء الكلمﺎت
()2
كمعﺎف .كذلك الﺘكﺜيف الذم نشعر ﺑو يف أيًٌﺔ قصيدة أصيلﺔ ،إّنﺎ ىو ﺣصيلﺔ لﺒنﺎء األصوات"
نظﺎـ إشﺎرم يسعى إىل الكشف عن الﺒنيﺔ الﺘﺤﺘيﺔ للنص ،إالٌ أنو " أكﺜر النظم
كاإليقﺎع ّٔذا الفهم ىو ه
()4
()3
جمﺎؿ ضيق"
اﺟع إىل أف "جمﺎؿ معﺎجلﺔ الكلمﺎت كﺄصوات ه
اإلشﺎريﺔ يف القصيدة ﺗعقيدان " ؛ كذلك ر ه
فﺎالنﺘﺒﺎه إىل األداء اإليقﺎعي و
املدرﺑﺔ على ذلك ،غَت إ ٌف
لنص مﺎ قد يكوف داخالن يف إمكﺎنيﺎت األذف ٌ
الرﺑط ﺑُت ىذا األداء كاملضﺎمُت الدالليﺔ كالنفسيﺔ ال يﺘﺤقق يف كل ﺣﺎؿ دكف أف يقع يحمﺎكليو يف ىمهﺎكم
الﺘَّكلُّف.
كللﺘكرار أمهيﺔ كﺒَتة يف دراسﺔ النص الشعرم ،كعلى كﺟو اخلصوص اجلﺎنﺐ اإليقﺎعي منو ،كآيﺔ ذلك
()5
كلعل أقدـ من نﺒٌو إىل أسلوب الﺘكرار كﺗنوع
ىذه الكﺜرة من الدراسﺎت اليت ﺗنﺎكلﺘو ابلرصد كالﺘﺤليل
ٌ
صيغو كﺗعدد مراميو ىو (اجلﺎﺣظ) الذم قﺎؿ" :إنو ليس فيو ّّ
ﺣد يينﺘىهى إليو ،كال يػي ٍﺆﺗىى على كصفو"(.)6

( ) 1اللغﺔ العليﺎ ػ النظريﺔ الشعريﺔ ،ﺟوف كوىُت ،ﺗرمجﺔ كﺗقدمي :أمحد دركيش ،آّلس األعلى للﺜقﺎفﺔ القﺎىرة1995 ،ـ ،
ص.116
( )2الشعر كالﺘﺠرﺑﺔ ،أرشيﺒﺎلٍ ٍد ىمكٍليش ،ﺗرمجﺔ :سلمى اخلضراء اجليٌوسي ،مراﺟعﺔ :ﺗوفيق صﺎيغ ،مﺆسسﺔ فرنكلُت للطﺒﺎعﺔ
كالنشر،ﺑَتكت ،نيويورؾ 1963ـ  ،ص .23
( ) 3اإليقﺎع يف شعر السيﺎب ،سيد الﺒﺤراكم ،مطﺎﺑع الوادم اجلديد ،القﺎىرة ،ط 1996 ،1ـ  ،ص 34 ،كالعركض كإيقﺎع
الشعر العريب  ،حمﺎكلﺔ إلنﺘﺎج معرفﺔ علميﺔ،سيد الﺒﺤراكم ،اهليﺌﺔ املصريﺔ العﺎمﺔ للكﺘﺎب1993 ،ـ ،ص  ،136كينظر :ﺑنيﺔ اإليقﺎع
يف اخلطﺎ ب الشعرم  ،قراءة ربليليﺔ للقصيدة العرﺑيﺔ يف القرنُت السﺎﺑع كالﺜﺎمن اهلﺠريُت ،يوسف إمسﺎعيل ،منشورات كزارة الﺜقﺎفﺔ،
دمشق  -سوراي ،ط 2004 ،1ـ ،ص.25
( )4الشعر كالﺘﺠرﺑﺔ  ،أرشيﺒﺎلٍ ٍد ىمكٍليش  ،ص . 27
( ) 5من الدراسﺎت اليت أخلصﺖ ملوضوع الﺘكرار( :الﺘكرير ﺑُت املﺜَت كالﺘﺄﺛَت) لعز الدين علي السيد ك(الﺘكرار يف الشعر اجلﺎىلي)
ملوسى رابﺑعػﺔ ،ك(الﺘكػرار) لسُت نصﺎر ،ك(الﺘكػرار يف شعر حممود دركيش) لفهد انصر عﺎشػور .
( )6الﺒيﺎف كالﺘﺒيُت .105/1 ،
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و
انﺒعﺎث لإليقﺎع ،إذ إف مجيع أّنﺎط الﺘكرار ﺗرﺗﺒط
كالذم يهم يف ىذا املقﺎـ ىو مﺎ ييصﺎﺣﺐ الﺘكرار من
ﺑشىت أنواعو يحيدث
ﺑعض الﺒﺎﺣﺜُت" :الﺘكرار َّ
كمطلقﺎن ﺑقيمﺔ مسعيﺔ ﺗرفد اإليقﺎع ؛ لذلك قﺎؿ ي
ارﺗﺒﺎطﺎن كﺛيقﺎن ي
نوعﺎن خﺎصﺎن من اإليقﺎع ،ﺗسﺘلزمو العﺒﺎرة ،ألغراض فنيﺔ كنفسيﺔ كاﺟﺘمﺎعيﺔ كدينيﺔ" (.)1
الكر :
كره ﺑنفسو ،يﺘعدل ﻭال يﺘع ٌدل ﻭ ٌ
:كره ﻭ ٌ
كر  ،ييقﺎﻝ ٌ
كرر أك ٌ
الﺘكرار لغﺔن  :ىو " مصدر ﺍلفعل ٌ
مصدره كر عليو ،يكر ِّ ً
كرار،
دكيكر ،ﻭﺭﺟل ٌ
كر على الع ٌ
كر عنو ﺭﺟع ،ﻭ ٌ
كرا كﺗكر نارا  ،عطف ك ٌ
ٌ
ٌ
:الكرات .ﻭيقﺎﻝ:
املرة،كاجلمع ٌ
الكرة ٌ :
كررالشيءﺀ ككركره :ﺃعﺎﺩه مرةﺑعد ﺃخرﻯك ٌ
ﻭ ًمكىر،ككذلك ﺍلفرﺱ .ك ٌ
رت عليو الديﺚ ﻭكركرﺗو ﺇﺫﺍ ﺭﺩﺩﺗو عليوﻭكركرﺗو عنكذاكركرة ﺇﺫﺍ ﺭﺩﺩﺗو ،كالكرالرﺟوع على
كر ي
ٌ
ً
قلﺖ أليب عمرك  :مﺎ ﺑُت ﺗ ٍفعﺎؿ ﻭﺗىفﹾعﺎﻝ؟ فقﺎﻝ :
الشيءﺀ ﻭمنو ﺍلﺘكرﺍﺭ...قﺎﻝ أﺑو سعيدالضرير  :ي
ً
اسم كﺗىفعﺎؿ ابلفﺘﺢ مصدر" (.)2
ﺗفعﺎؿ ه
كقد ﺃﻭﺭﺩ (الزخمشرم) هلذه ﺍلكلمﺔ جمموعﺔن مناملعﺎين املرﺗﺒطﺔ ّٔﺎ ﺍسﺘقﺎىﺎ من كالﻡ ﺍلعرﺏ ،ﻭ ىي ﺗدكر
كلهﺎ ﺣوﻝمعنىواﺣد عﺎﻡ مشﺘرﻙ ،ىو ﺍإلعﺎﺩﺓ كالًتديد ،منذلك ":نﺎقﺔ مكرﺭﺓ ،ﻭىي اليت ربلﺐ يف
صوت كﺎلشرﺟﺔ"(.)3
اليوـ مرﺗُت ...كىو ه
()4
ﺃمﺎ منﺣيﺚ االصطالﺣفقد ﺣ ٌده (ﺍﺑن ﺍألﺛَت) ﺑقولو ":ىو داللﺔ اللٌفظ على املعٌت يم ٌرد ندا" لكن كمﺎ
كمﺎ يﺒدك ﺃﻥﹼ ىذاالﺘعريف ﺗنقصو الدقﺔ  ،ألﻥﹼ املالﺣظ ﺃﻥﹼ ﺍلﺘكرﺍﺭ ال يقﺘصر على ﺍلكلمﺔ يف ﺣ ٌد
ي
ﺫﺍهتﺎ ،كلكنو ديﺘ ٌد ليشمل مجيع مسﺘوايت ﺍلكالﻡ .
كيعرؼ (ﺍلقﺎضي اجلرﺟﺎين) ابلﺘكرار يف كﺘﺎﺑو (ﺍلﺘعريفﺎﺕ) ﺑقولو ":عﺒﺎﺭﺓ عن ﺍإلﺛﺒﺎﺕ ﺑشيءﺀ مرﺓﺑعد
ٌ
()5
ﺃخرﻯ" غَتإٌننﺎ ذمد (السيوطي) قد ﺭﺑطﺎلﺘكرار دبﺤﺎسن ﺍلفصﺎﺣﺔ ،كوَّنمرﺗﺒطﺒﺎألسلوب ،ﻭىذا مﺎ

( )1الﺒنﺎء الصويت يف الﺒيﺎف القرآين،دمحم ﺣسن شرشر ،دار الطﺒﺎعﺔ احملمديﺔ ،القﺎىرة ،ط1988 ،1ـ ،ص .88
( )2لسﺎف العرب  ،اﺑن منظور  ،دار صﺎدر  ،ﺑَتكت – لﺒنﺎف  ،ط 1997 ، 1ـ  ،مﺎدة ( ؾ.ر.ر) .
( )3أسﺎس الﺒالغﺔ  ،الزخمشرم  ،املكﺘﺒﺔ العصريﺔ  ،صيدا – ﺑَتكت  ،لﺒنﺎف  ،ط2003 ،1ـ  ،ص . 726
( )4املﺜل ﺍلسﺎﺋر،ﺍﺑن ﺍألﺛَت،ربقيق  :دمحم حمي الدينعﺒد الميد ،املكﺘﺒﺔ ﺍلعصريﺔ ،ﺑَتكت – لﺒنﺎف (،د.ط) 1999ـ .146/2 ،
( )5ﺍلﺘعريفﺎﺕ ،ﺍلقﺎضي اجلرﺟﺎين  ،ربقيق  :ناصرالدينﺘونسي ،شركﺔالقدسلﺘصوير ،القﺎىرة ،ط 2007 ،1ـ  ،ص .113
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ﻭﺭﺩ يف كﺘﺎﺑو (اإلﺗقﺎف)  ،كذلك ﺑقولو ":ىو أﺑلغ من الﺘوكيد  ،كىو من حمﺎسن الفصﺎﺣﺔ"()1كمﺎ عقد
فصل فيﺎلﺘكرير ﻭﺍإلعﺎﺩﺓ) كلكنو مليذكر فيو شيﺌنﺎ
لو (الﺜعﺎليب) فصالن يف كﺘﺎﺑو (فقو ﺍللغﺔ) ﺑعنواف ( ه
عناملعٌت ﺍالصطالﺣي ﻭﺍكﺘفى ﺑقولو  ":ﺃنو من سينن ﺍلعرﺏ فيﺈظهﺎر ﺍلغﺎيﺔ ﺑﺎألمر كمﺎ قﺎﻝ
وان"(.)2
:م ٍهالن ﺑىًٍت ىعمٌنﺎ ىم ٍهالن مىوﺍلينى ػﺎ*** ال ﺗىنﺒي يشوا ﺑىينىنىﺎ مﺎ كىﺎﻥى ىم ٍدفي ى
ﺍلشﺎعر ى
ﻭخيالصﺔ ﺍلقوﻝ ﺃﻥ الﺘكرارابملفهومﺎالصطالﺣيقد كجل يف ﺩﺍﺋرﺓالﺘﺄكيد ،كذلك منﺣيﺚ املعٌت
ﺗقرىر.
ﺗكرىر ٌ
ﺍلﺒالغي؛كوَّنفﺎﺋدةه للكالﻡ ،فقدقيل :ﺍلكالﻡ ﺇﺫﺍ ٌ
املﺒﺤﺚ الﺜﺎين  :اجلﺎنﺐ الﺘطﺒيقي :
الﺘكرار الﺒسيط كداللﺘو  :ﺗكرار الصوت (الرؼ) :
الصوهتو ﺃصغركﺣدةلغويﺔغَت قﺎﺑلﺔ
أقص يد ابلﺘكرار الﺒسيط  :ﺗكرار الرؼ كالصوت  ،ك ي
ي
للﺘﺤليل ،ﺃﻱ إﻥﹼ الصوت ىو ﺍللٌﺒنﺔ اليت ﺗيشكٌل اللٌغﺔ ،ﺃﻭ ىواملﺎدة اخلﺎمﺎليت ﺗيﺒٌت منهﺎ ﺍلكلمﺎﺕ ﺃﻭ
()3
ؼ مﺎ قﺎلو ﺑعض النقﺎد عن ىذا
ﺍلعﺒﺎﺭﺍﺕ كمﺎ يدمنﺎ نﺘﺤدث عن الصوت كالرؼ فﺎألﺟدر ﺑنﺎ أف نىع ًر ى
يعرفو ﺑقولو  ":اعلم ﺃﻥٌ ﺍلصوﺕ عﺎﺭﺽه خيرج مع
املوضوع  ،فػ(اﺑن ﺟٍت) على سﺒيل املﺜﺎؿ ٌ
الشفﺘينمقﺎطع ﺗيﺜنيو عن امﺘداده كاسﺘطﺎلﺘو ،
ﺣىت يعرﺽ لو يف اللق ﻭالفمو ٌ
النفس،مسﺘطيالن مﺘصالﹰ ٌ ،
()4
كﺣ ٌده (اﺑن سينﺎ) فقﺎؿ  ":الرؼ ىيﺌﺔه للصوﺕعﺎﺭضﺔه لويﺘميز
سمى املقطع أينمﺎ عرض لو ﺣرفنﺎ"  ،ى
فيي ٌ
()5
كلكل صوﺕ صفﺎﺗو ،ﻭﺗﺒعنﺎ هلذا يﺟعل
ّٔﺎ عنصوت ﺁخر مﺜلو يف ال ٌدة ﻭﺍلﺜقل سبيٌػنزا يف املسموع " ٌ ،
كقضم،
:خضم
ﺟٍت) يف قولو " :ﻭمنذلكقوهلم
الصوذبزءنا منالداللﺔ على املعنىوىذا مﺎ ﺃ ٌقره (اﺑن ٌ
ه
ه
فﺎخلضمألكل ﺍلرطﺐكﺎلﺒطيخوالقﺜٌﺎءﺀ ...ﻭمﺎ كﺎﻥ رمومهﺎ مناملﺄكواللرطﺐ،كالقضمللصلﺒﺎليﺎﺑس ،رمو :
( )1ﺍإلﺗقﺎﻥ فيعلوـ ﺍلقرﺁﻥ  ،ﺟالؿ الدين السيوطي ،ربقيق  :دمحم أﺑو الفضل إﺑراىيم  ،املكﺘﺒﺔ العصريﺔ  ،لﺒنﺎف (د.ط) 1988ـ ،
ص . 199
( )2فقو ﺍللغﺔ كأسرار العرﺑيﺔ ،،الﺜعﺎليب ،ربقيق  :أميننسيﺐ ،ﺩﺍﺭ اجلﺒل ،ﺑَتكت -لﺒنﺎف  ،ط1998 1ـ  ،ص . 453
( )3ينظر  :ﺩﺭﺍسﺔ الصواتللٌغوم ،أمحد خمﺘﺎر عمر،عﺎمل الكﺘﺐ ،القﺎىرة  ،ط 2،1997ـ ،ص . 401
سر صنﺎعﺔ ﺍإلعرﺍﺏ  ،اﺑنﺠٍت  ،ربقيق :جلنﺔ من األسﺎﺗذة( :مصطفى ﺍلسقٌﺎ ﻭﺁخرﻭﻥ) مطﺒعﺔ مصطفى الليب ﻭﺃﻭالﺩه،
(ُّ )4
مصر  ،ط 1954 ،1ـ.6/4 ،
( )5ﺃسﺒﺎﺏ ﺣدكاثلركؼ( ،ﺍﺑن سينﺎ) أﺑو عليﺎلسينعﺒد هللا  ،ربقيق :دمحم ﺣسﺎﻥ الطﺒٌﺎلوحيي مَت علم ،ﺩﺍﺭ الفكر ،دمشق  ،ط
 1983 ، 1ـ  ،ص . 60
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ً
لليﺎﺑس،ﺣذكا
شعَتىﺎ كرمو ذلك فﺎخﺘﺎﺭ اخلﺎءﺀ لرخﺎﻭهتﺎ للرطﺐ ،ﻭﺍلقﺎﻑ لصالﺑﺘهﺎ
ن
قضمﺖ ال ٌداﺑﺔي ى
ملسموع األصوات على حمسوس األﺣداث" ()1كمعٌت كالـ (اﺑن ﺟٍت) ىذا أنو يعٍت عالقﺔ الصوﺗﺒﺎملعٌت
يف اللفظﺔ املفردة ﻭيقﺎﺭﻥ ﺑُت ﺃﺯﻭﺍﺝمن(ﺍلفونيمﺎﺕ )phonemesليي ٌﺒُت سﺒﺐ ﺍخﺘيﺎﺭ كل منهﺎ،
للﺘعﺒَت عن معنىينﺎسﺐ خمرﺟو .
كظﺎىرة ﺗكرار الركؼ ﺃﻭ األصوات موﺟودة يف الشعر (القدمي كالديﺚ) ،كهلﺎ ﺃﺛرىﺎ اخلﺎص
ﺟﺎنﺐ ضرﻭﺭﻱ يف مسﺘوايت الﺘﺤليل عند
يف إﺣداث الﺘﺄﺛَتات ﺍلنفسيﺔ للمﺘلقي ،فﺎلﺘﺤليل الصويت
ه
احمللٌل األسلويب إلﺑراز فﺎعليﺘو على مسﺘول ﺑنيﺔ النٌص ،ﻭﺃﺛره على نفسيﺔ املﺘلقي .كالٌالفﺖ للنظر ﺃﻥٌ
جينﺢ إىل ﺗكراركم مناألصوات ،ىي ﺑﺎألسﺎﺱ ﺗالﺋم ﺍلﺘﺠرﺑﺔ لديو،
كل شﺎعركﺑطﺒيعﺘو الشعريﺔ (ذبرﺑﺘو) ي
ٌ
كعلى ىذا األسﺎس" الﺘفﺖ الشعراء إىل ظﺎىرة الﺘكرار ،من خالﻝ ﺇعﺎﺩﺓ كﺣدات صوﺗيﺔ معيٌنﺔ ذبعل
املنوعﺔ ،اليت ﺗيغٍت اجلﺎنﺐ اإلحيﺎﺋي كالﺘعﺒَتم فيو"(.)2
النص ﺍلشعرﻱ حيفل ﺑﺎإليقﺎعﺎﺕ ٌ
إ ٌف قضيﺔ الظواىر الصوﺗيﺔ ﺗﺘش ٌك يل من اإليقﺎع املوسيقي املنﺒعﺚ من ﺟرس الركؼ الواردة يف النص ،
كداللﺘهﺎ النفسيﺔ ،مث النغم الذم ينﺘﺞ من عالقﺎت آّﺎكرة ﺑُت األصوات يف الكلمﺔ " كيسﺎعد الﺘوازم
خﺎصﺔ على أﺑيﺎت قصﺎﺋده  ،األمر الذم يسﺎعده يف إﺑراز
الصويت الشﺎعر يف إضفﺎء موسيقى شعريﺔ ٌ
()3
مواقفو الشعريﺔ كانفعﺎالﺗو الوﺟدانيﺔ ﺑصورة أكضﺢ" ك" ﺗكرار الركؼ كمﺎ خيلٌفو من ﺗوا وز يف األﺑيﺎت
لعل ﺗكرار ىذا الرؼ أك ذاؾ  ،يرﺗﺒط ابلﺎلﺔ
الشعريﺔ خطوةه أكىل يف النسيﺞ اإليقﺎعي املرٌكﺐ للنص ،ك ٌ
الﺘوﺟع ﺗكﺜر يف الوقوؼ
الﺘﺄكه ك ٌ
النفسيﺔ للشﺎعر  ،كابلغرض الشعرم  ،فقد ذمد الركؼ اليت ﺗشَت إىل ٌ
على األطالؿ مﺜالن "(.)4

( )1اخلصﺎﺋص،ﺍﺑنﺟٍت ،ربقيق  :دمحم علي ﺍلنﺠﺎﺭ ،دار اهلدل للطﺒﺎعﺔ كالنشر  ،لﺒنﺎف ( ،د.ت) .158 ،157/2
جمدالكيعمﺎف -األردف،ط 2002 ،1ـ،
( )2األسلوﺑيﺔ كالصوفيﺔ ،أمﺎين سليمﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﺩﺭﺍسﺔ يف شعرالسُت ﺑنمنصورالالٌج
ٌ
ص.75
( ) 3مجﺎليﺎت األسلوب كالﺘلقي (دراسﺔ ﺗطﺒيقيﺔ) ،موسى رابﺑعﺔ  ،مﺆسسﺔ محﺎدة للدراسﺎت اجلﺎمعﺔ كالنشر كالﺘوزيع  ،عمﺎف –
األردف ،ط 2000 ،1ـ ،ص . 29
( )4الشعريﺔ ،قراءة يف ذبرﺑﺔ اﺑن املعﺘز العﺒﺎسي ،أمحد ﺟﺎسم السُت ،األكاﺋل للنشر كالﺘوزيع دمشق ،ط(،1د.ت) ،ص . 145

166

جملة البحوث األكادميية

يناير 6102

العدد اخلامس

مﺘكررة ،
حيﺎكؿ شﺎعران (الرقيﺎت) أف حيشد يف ٌ
نصو جمموعﺔن من األلفﺎظ اليت ربوم ﺣركفنﺎ ٌ
الشﺎعر ﺗقنيﺔن فنيٌﺔن ﺗﺆدم
ليكوف
يسﺘنﺘﺞ أ ٌف ذلك
كىو مﺎ جيعل الﺒﺎﺣﺚ أك القﺎرئ
ن
ي
مقصودا لذاﺗو ٌ ،
ي
غرضهﺎ لديو .
كﺑنظرة إﺣصﺎﺋيﺔ على قوايف الشﺎعر كالركؼ اليت ﺗنﺘهي ّٔﺎ  ،ذمد أ ٌف ﺣرؼ (امليم) ىو أكﺜر الركؼ
يﺒُت ىذه اإلﺣصﺎﺋيﺔ:
املسﺘخدمﺔ عند شﺎعران  ،كاجلدكؿ الﺘﺎيل ٌ
األصوات

صفﺎهتﺎ

خمﺎرﺟهﺎ

عدد القصﺎﺋد

امليم

جمهور ،منفﺘﺢ ﺑُت الشدة كالرخﺎكة.

شفوم،أنفي

17

الﺒﺎء

شديد،جمهور،منفﺘﺢ.

شفوم

15

الراء

مكرر ،جمهور،منفﺘﺢ ﺑُت الشدة كالرخﺎكة.

لﺜوم

13

القﺎؼ

شديد،مهموس،منفﺘﺢ

هلوم

11

الالـ

ﺟﺎنيب ،جمهور،منفﺘﺢ ﺑُت الشدة كالرخﺎكة.

شفوم

11

النوف

شديد،جمهور،منفﺘﺢ.

لﺜوم

09

العُت

رخو،جمهور،منفﺘﺢ.

ﺣلقي

08

اهلمزة

شديد،مهموس،منفﺘﺢ.

ﺣنﺠرم

05

اجليم

رخو،جمهور،منفﺘﺢ

شﺠرم

05

السُت

رخو،مهموس،منفﺘﺢ،صفَتم.

لﺜوم

04

الﺎء

رخو،مهموس،منفﺘﺢ.

ﺣلقي

03

الداؿ

شديد،جمهور،منفﺘﺢ.

لﺜوم

03

الفﺎء

رخو،مهموس،منفﺘﺢ.

شفوم

02

الكﺎؼ

شديد،مهموس،منفﺘﺢ.

هلوم

02
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كلنﺒدأ دراسﺘنﺎ الﺘطﺒيقيﺔ  ،دبعرفﺔ أمﺎكن كركد ﺑعض ىذه األصوات ،كالﺘﺄﺛَت الذم فعلﺘو من خالؿ
األﺑيﺎت  ،يقوؿ (عﺒيد هللا ﺑن قيس الرقيﺎت) (: )1
و
نك اي اًﺑنﺔى األىﺣ ً
طﺎؿ ﺣﺒسي لى ىد ً
الؼ
يك يف ىغ ًَت نىيلييػ ػ ػ ػ ػ ػ ىرذبى ًم ً ى
ى ى
ىرض ً
ال أىرل مﺎ ىك ىعدﺗًٍت أ َّيـ ىعمػػروك كﺎﺋًنﺎن مﺎ ىمشى ىعلى األ ً
ﺣﺎؼ
ىنﺖ ﺗىػيَّمﺘًٍت كأىقص ً
أ ً
ًم ً
نك ي ػ ػ ػ ػ ػ ػﺎ نيعم ًابلع ً
الصػ ػوايف
دت قىلػ ػ ػ ػػيب
ذاب َّ
ي ى
ى ى
الشغ ً
ط ً
ىف ﺣﺒَّ ً
ػﺎؼ
ك ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػٍت يف ىسػ ػ ػ ػ ػ ػو ًاد ال يفﺆ ًاد ىكس ى
يىعلى يم ى
اَللي أ َّ ي
ﺒيﺐ م ً
ً ً
صﺎؼ
ﺒخلي أ َّيـ ىعمروك
إًف ىذبودم أىك ﺗى ى
ىﺣﺒَّذا أىنػ ػ ػ ػ ػ ػﺖ من ىﺣ و ي
ً
ﺒد من ػ ً
ً
ً
ػﺎؼ
فىػﺘىػ ىع َّد الغىداةى ىعن ًذك ًر نيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وم
ﺑﺒىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٍت ىﺎش ًم ﺑ ًن ىع ى
يكرر الشﺎعر يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ ﺣرؼ(الﺒﺎء) ﺑشكل الفﺖ للنظر ،يف كلمﺎت مﺜل
ٌ
ﺑﺒٍت)،كيكرر غَت صوت (الﺒﺎء)
(:ﺣﺒسي ،اﺑنىﺔى قىليب ،العذاب ،ﺣﺒك ،ﺗﺒخلي ،ﺣﺒٌذا ،ﺣﺒيﺐ،
ى
ٌ
أيضﺎ ابألصوات الوقفيﺔ ( (stopsكىي صوت
ﺗسمى ن
االنفﺠﺎرم أصو ناات انفﺠﺎريﺔ أخرل  ،كاليت ٌ
(الداؿ) ك(القﺎؼ) ك(الطﺎء) كذلك يف كلمﺎت مﺜل (:لديك ،كعدﺗٍت ،أقصدت قليب طﺎؿ  ،كسط ،
ذبودم  ،عﺒد) كيعكس ﺗكرار الشﺎعر لألصوات االنفﺠﺎريﺔ يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ اجلو النفسي الذم
ﺑﺘغَت األﺑيﺎت  ،فﺘﺎرة يسميهﺎ (اﺑنﺔ
ﺗغَت امسهﺎ ٌ
يعيشو كيسيطر عليو  ،كىو يعﺎين ذبرﺑﺘو مع حمﺒوﺑﺘو اليت ٌ
األﺣالؼ) كيقصد ّٔﺎ أكلﺌك القوـ الذين ربﺎلفوا مع قريش  ،كاترةن أخرل يطلق عليهﺎ اسم (أـ عمرك)
أيضﺎ على اضطراب الشﺎعر كﺗله ٌفو هلذه
كيف ركايﺔ (اي ٌأـ) كيسميهﺎ يف الﺒيﺖ الﺜﺎلﺚ (نيعم)  ،كىو ه
داؿ ن
احملﺒوﺑﺔ فهو يﺘفنن يف منﺎداهتﺎ عن طريق ﺗكرار األمسﺎء اليت ربﺐ أف يدعوىﺎ ّٔﺎ كقد ﺗسﺒﺒﺖ لو ىذه
كﺗﺒُت لنﺎ ىذا الشيء ألفﺎظ مﺜل( :ﺣﺒسي  ،ﺣﺎؼ  ،ﺗيٌمﺘًٍت ،
احملﺒوﺑﺔ ابآلالـ كاجلراح كاملﺘﺎعﺐ كاهلموـٌ ،
سﺎمهﺖ
ﺗكررت فيهﺎ جمموعﺔ من الركؼ االنفﺠﺎريﺔ
ٍ
العذاب  ،ىسو ياد الفﺆاد) كمﺎ أ ٌف ىذه األلفﺎظ اليت ٌ
يف موسيقيٌﺔ األﺑيﺎت؛ أل ٌف " جميء ىذا النوع يف الشعر يزيد من موسيقﺎه  ،كذلك ألف األصوات اليت
ﺗﺘكرر يف ﺣشو الﺒيﺖ مضﺎفﺔ إىل مﺎ يﺘكرر يف القﺎفيﺔ  ،ذبعل الﺒيﺖ أشﺒو ﺑفﺎصلﺔ موسيقيﺔ مﺘعددة
النغم خمﺘلفﺔ األلواف"( )2كاألصوات االنفﺠﺎريﺔ ﺗنﺠم عن انطﺒﺎؽ الشفﺘُت كارمﺒﺎس اهلواء عندمهﺎ كمن مث
( )1ديواف عﺒيدهللا ﺑن قيس الرقيﺎت ،شرﺣو كضﺒط نصوصو كق ٌدـ لو:عمر فﺎركؽ الطﺒٌﺎع ،دار األرقم ﺑن أيب األرقم،ﺑَتكت-
لﺒنﺎف(،د.ط)1995،ـ ،ص.100
( )2موسيقى الشعر ،إﺑراىيم أنيس ،مكﺘﺒﺔ األذملو املصريﺔ ،ط2،1952ـ،ص .43
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ﺗنفرج ىﺎاتف الشفﺘﺎف لينطلق ّٔمﺎ النفس  ،فﺘيسمع ﺑعد ذلك ىذه األصوات  ،كّٔذا ﺗﺒدك أصوات
ﺟوهي النفسي املليء ابإلﺟهﺎد
الشﺎعر هلﺎ ناث من األنفﺎس املﺘﺘﺎﺑعﺔ املﺘعﺒﺔ  ،اليت ﺗش ٌكل لو كلمﺎﺗو كﺗعكس َّ
كالقلق .
لسر اجلمﺎؿ فيهﺎ ﻭغﺎيﺔ
فﺎلﺘكرار ﺇﺫنا يش ٌك يل يلمﺔن ﺣيٌﺔ داخل ﺍلﺒنيﺔ ﺍلعﺎمﺔ للنٌص ،جيﺐ على النﺎقد ﺍلﺘنﺒو ٌ
املكررة
ﺣشواال طﺎﺋل منو فهو يف الشعر ليس كذلك ،فﺎلصورة ٌ
ﺍلشﺎعر منهﺎ  ،فػﺇﺫﺍ كﺎﻥ الﺘكرار يف النﺜر ن
املكررة
دبﺠرد خضوعهﺎللﺘكرار ،فﺘىقرأ يف الصورة ٌ
الربمل الداللﺔ نفسهﺎ ،ﺑل ربمل ﺩاللﺔ ﺛﺎنيﺔ ﺟديدة ٌ
()1
شيﺌنﺎ ﺁخرغَت الذم سﺒق كىذا الﺘكرار ...يسهم يف ﺗعميق الصورة يف ذىن القﺎرئ"
املﺘكونﺔ من ﺛالﺛُت ﺑيﺘنﺎ  ،يسﺘخدـ شﺎعران ﺣرؼ(الﺒﺎء) يف الﺘوازم
ت ال يفﺆ ىاد؟)
كيف قصيدة ى
(أز ىﺟ ٍر ى
ٌ
()2
الصويت ﺣيﺚ يقوؿ :
ىيﺖ املشيﺒىﺎ
يﺖ إًذ ىرأ
أ ٍىـ ﺗىصﺎﺑ
نك الطىركﺑ ػػﺎ
رت ال يفﺆ ىاد ًم ى
أ ىىز ىﺟ ى
ى
ى
ى
ى
لوا ًرايضﺎن ًم ىن النىقي ًع يكلوﺑ ػ ػػىﺎ
لمﺔى إًذ ىﺣلػ
رت ى
أىـ ﺗى ىذ َّك ى
آؿ يس ى
يوـ ىمل يًتكوا على ً
ً ً
عُت قيلوﺑ ػ ػ ػ ػىػﺎ
مﺎء ىعم وػق
ى ى ىي ى
لل ًرﺟﺎؿ املي ىشيًٌ ى
ً
ً
ً
ً ً ً
اح من عند يكم ىﺣريﺒﺎن ىسليﺒىﺎ
مُت فى يكػ ػ ػ ػ ػػلّّ
ىر ىﺟ يعوا منك الﺋ ى
رى
 ...إىل آخر القصيدة .
إ ٌف ﺟرس الرؼ  -يف القصيدة املﺎضيﺔ – أضفى مجﺎالن صوﺗينﺎ  ،فﺘكرار الرؼ أصﺒﺢ ظﺎىرةن
ﺗﺘمﺜٌل يف الشعر العريب  ،كهلﺎ أﺛرىﺎ اخلﺎص يف إﺣداث الﺘﺄﺛَتات النفسيﺔ للمﺘلقي فهي" قد سبﺜٌل الصوت
ﺐ فيو أﺣﺎسيسو كمشﺎعره عند اخﺘيﺎر
يص َّ
األخَت يف نفس الشﺎعر  ،أك الصوت الذم ديكن أف ي
الركؼ أك القﺎفيﺔ مﺜالن  ،أك قد يرﺗﺒط ذلك ﺑﺘكرار ﺣرؼ داخل القصيدة الشعريﺔ يكوف لو نغمﺘو اليت
ﺗطغى على النص ؛ أل ٌف الشيء الذم ال خيﺘلف عليو اﺛنﺎف ىو أف ال كﺟود ً
لشع ور موسيق وي دكف شيء
()3
من اإلدراؾ العﺎـ ملعنﺎه أك على األقل لنغمﺘو االنفعﺎليﺔ"

أّنوذﺟﺎن) ،عﺒد الميد ىيمﺔ ﺩﺍﺭ ىومﺔ  ،اجلزاﺋر ،ط ،1
( )1ﺍلﺒنيﺎﺕ األسلوﺑيﺔ يف الشعر اجلزاﺋرم املعﺎصر( ،شعر ﺍلشﺒﺎﺏ
ن
1998ـ ،ص .96
( )2الديواف  ،ص .44
( )3علم األسلوب ،مﺒﺎدﺋو كإﺟراءاﺗو ،صالح فضل  ،النﺎدم األديب الﺜقﺎؼ ،ﺟدة(،د.ط)1988،ـ ،ص . 27
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مﺘصﺎعدا نﺘيﺠﺔ
نغمﺎ
ن
كيف األﺑيﺎت املﺎضيﺔ ش ٌكل ﺣرؼ (الﺒﺎء)  -على طوؿ القصيدة  -ن
اﺗصﺎلو حبرؼ املد (األلف) الذم ييشعًر ﺑطوؿ النفس  ،كىو األمر الذم يالﺋم نفسيﺔ الشﺎعر الصﺒورة
عدا آخر
على الفراؽ  ،مث على ﺣركب قﺒيلﺔ الشﺎعر (قريش) يف أﺑيﺎت أخرل  ،فﺄعطى للنطق ابلقﺎفيﺔ ﺑي ن
اتمﺎ أمﺎـ ﺗيﺎر اهلواء  ،مث ﺗنفرج الشفﺘﺎف كخيرج
 .إ ٌف ﺣرؼ (الﺒﺎء) ينﺘﺞ عندمﺎ ﺗيغلق الشفﺘﺎف إغالقنﺎ ن
كذب ُّم يع األصوات االنفﺠﺎريﺔ يف األﺑيﺎت
الرؼ ؛ يلَتيﺢ اإلنسﺎف ﺑعد معﺎانة ارمﺒﺎس اهلواء يف الصدر  ،ى
السﺎﺑقﺔ مل ً
أيت عﺒﺜنﺎ ؛ ﺑل ديكننﺎ القوؿ إ ٌف ﺗكرار األصوات يوﺣي ﺑ يق و
رب نفسي ﺑُت الكلمﺎت اليت
اشﺘملﺖ عليهﺎ ؛ لذلك ال ديكن أف يكوف ﺗكرار ىذه الركؼ دكف كظيفﺔ ﺗنسﺠم مع السيﺎؽ العﺎـ
للقصيدة .
ً
(الراء)  ،ﺣيﺚ الﺣظ (سيﺒويو) على ىذا الرؼ مسﺔن يسبيٌزه
كننﺘقل إىل ﺣرؼ آخر كىو ﺣرؼ ٌ
ﺣرؼ سواه  ،كىي الﺘكرير الصويت  ،قﺎؿ
منفرد ال يشﺎركو يف صفﺘو ه
على سﺎﺋر الركؼ ،فهو ىﺣ ه
رؼ ه
ﺣرؼ شديد جيرم فيو الصوت لﺘكريره كارمرافو إىل الالـ  ،كىو
املكرر :كىو ه
(سيﺒويو)  " :كمنهﺎ ٌ
()1
ﺖ كﺄَّنﺎ مضﺎعفﺔ ،كالوقف يزيدىﺎ
يخرﺟ ٍ
"الراء إذا ﺗكلٌ ى
مﺖ ّٔﺎ أ ى
الراء"  .كقﺎؿ يف موضع آخرٌ :
()2
ف ﺣرؼ (الراء) أيضﺎن
إيضﺎﺣﺎ"  ،كاملقصود ﺑذلك ىو ﺗكرار اىﺘزازات اللسﺎف يف أﺛنﺎء النطق ﺑو،كييصنٌ ي
ن
()3
يف الدراسﺎت املعﺎصرة أبنو كﺣده من الصوامﺖ املكررة Rolled Consonants
(الراء)  ،قولو يف مدح (طلﺤﺔ الطلﺤﺎت) (: )4
كمن ﺗكرار الشﺎعر لصوت ٌ
ً
ﺗىػﺘفػ ػ ً
ػور
ى ى
ىخشيىﺔى املوت أ ٍ
ػﺎدل منوي إًذا عىىرفىػٍﺘ ػػوي
يسػ ػ يػدىﺎ ىكالنُّم ػ ي
مَّرةن فى ى ً ً ً
ً
ػَت
ص ىدءي ال ًٌدر
ًع ىكيىومﺎن ىجيرم ىعػ ػػليو ى
وؽ ﺟلده ى
ى
العﺒػ ػ ي
ً
ً
ً
ﺑُت ىكمﺎ يير
اتد ىغ ه
ي
ىقر ى
يﺚ ىعلى الﺒ ػ ػػالد ىمطَتي
هو ىس ه
فى ى
هل لأل ى
زل إًذا ىﺎﺟ ً
مهر يير
الصﺒػػﺎ ًبىفنىﺘً ًو الشػيػ
ﺖ َّ
ىكييﺒﺎرم َّ
الصﺒﺎ ى
الز ى
ى
ً
قور ًم ىن ال يقػ
ليد َّ
الو ي
ى
ﺣُت ال يىنﺒى يﺢ ى
الع ي
الصغَتي
ٌر ىكال ييغﺒى يق ى
( )1الكﺘﺎب ،سيﺒويو ،عمﺭﻭ ﺑن عﺜمﺎﻥ ﺑن قنﺒﺭ ،ربقيق:عﺒدالسالـ ىﺎركف ،ط ،1دار اجليل  ،ﺑَتكت لﺒنﺎف (د.ت).435/4 ،
( )2املصدر السﺎﺑق .136/4 ،
( )3ينظر:املدخل إىل علم اللغﺔ  ،حممود فهمي ﺣﺠﺎزم  ،دار قﺒﺎء ،القﺎىرة 1998،ـ ،ص56
( )4الديواف  ،ص . 76
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كﺣسن املعﺎملﺔ...إخل ،
يﺘنﺎكؿ شﺎعران جمموعﺔن من الصفﺎت الميدة يف دمدكﺣو  ،كﺎلشﺠﺎعﺔ كالكرـ ي
العﺒػ ػػَتي،
يﺘكرر يف كلمﺎت مﺜل  :ى
ػور ،ىمَّرةن  ،ال ٌدرع  ،جيرم  ،ى
(عىرفىػٍﺘ ػػوي ،النُّم ػ ي
كنالﺣظ أ ٌف صوت (الراء) ٌ
ﺑُت  ،ىمطَتي ...إخل) فمﺜل ىذه الكلمﺎت هلﺎ داللﺔ على الصفﺎت اليت أراد الشﺎعر أف يصف ّٔﺎ
ىقر ى
األ ى
املمدكح ؛ فﺎلدرع مﺜالن لو داللﺔ اإلقداـ كالقوة  ،كالعﺒَت يدؿ على العيشﺔ اهلنيﺔ اليت ال يوﺟد ّٔﺎ ﺗكدير
ﺗدؿ على يﺣسن معﺎملﺘو ألقﺎرﺑو ﺑشكل خﺎص ،كابقي النﺎس ﺑشكل عﺎـ  ،كىكذا  ،فليس
 ،كاألقرﺑُت ٌ
من قﺒيل املصﺎدفﺔ ﺗكرار الشﺎعر لرؼ (الراء) يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ على ىذه الصورة ،كإّنﺎ يعود ذلك
إىل الﺎلﺔ النفسيﺔ اليت يعيشهﺎ الشﺎعر كﺗسيطر عليو  ،فهو مﺄخوذ ﺑنشوة ﺣﺒٌو للمدكح كﺗعداد صفﺎﺗو
ﺗﺘﺠسد
اليت أكضﺤنﺎىﺎ ؛ لذلك فهو يﺒﺤﺚ عن الكلمﺎت اليت ٌ
ﺗصور لو رغﺒﺘو كﺗعكس نزعﺘو  ،كىكذا ٌ
فيكرر ﺣرؼ (الراء) دبﺎ حيملو ىذا
عنده ﺣﺎلﺔ الفخر ابملمدكح كالنشوة اليت أخذﺗو يف ىذا الشﺄف ٌ ،
الرؼ من خ ٌف وﺔ يف النطق  ،كدال ولﺔ على الركﺔ كاالنﺘصﺎر  ،فﺎلشﺎعر حيﺎكؿ أف يعطي النغم أك الﺎلﺔ
ﺗﺘكوف يف داخلو شكالن منﺎسﺒنﺎ  ،فيﺒﺤﺚ يف اللغﺔ عن األصوات اليت ﺗﺘٌفق مع ىذا
النفسيﺔ اليت ﺑدأت ٌ
النغم األصلي أك ﺗقًتب منو  ،كﺗرﺗﺒط األصوات ابلكلمﺎت كﺗﺘﺠمع الكلمﺎت يف ﺑواعﺚ أك دكافع ،
مضموان .
كينﺘﺞ عنهﺎ يف َّنﺎيﺔ األمر معننﺎ أك
ن
ﺗكرار ﺣركؼ املعﺎين :
أقص يد ّٔﺎ الركؼ اليت ﺗدؿ على و
معﺎف يف غَتىﺎ  ،كﺗرﺑط ﺑُت أﺟزاء الكالـ كﺗًتٌكﺐ من
ي
رموا من مخسُت معٌت ،
ﺣرؼ أك أكﺜر من ﺣركؼ املﺒﺎين  ،كقد ذكر ﺑعض النﺤويُت لركؼ املعﺎين ن
()1
كزاد غَتىم معﺎف أخرل
كظ ﺎىرة ﺗكرار ىذه الركؼ موﺟودة يف الشعر العريب ،كهلﺎ أﺛرىﺎ اخلﺎص يف إﺣداث الﺘﺄﺛَتات النفسيﺔ
للمﺘلقي  ،فهي قد يسبﺜٌل الصوت األخَت يف نفس الشﺎعر ،أك قد يرﺗﺒط ذلك ﺑﺘكرار ﺣرؼ داخل

( ) 1ينظر:اجلٌت الداين يف ﺣركؼ املعﺎين  ،السن املرادم  ،ربقيق :فخر الدين قﺒﺎكة،كدمحم فﺎضل ،دار الكﺘﺐ العلميﺔ ،ﺑَتكت،
ط1،1992ـ،ص . 25،26
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القصيدة الشعريﺔ يكوف لو نغمﺘو اليت ﺗطغي على النص()1كمن أمﺜلﺔ ﺗكرار ﺣركؼ املعﺎين عند
(الرقيٌﺎت) قولو(: )2
أىق ىفرت ﺑعد ع ً
ﺒد ىَش و
فى يك ىد ّّ
م ُّ
ىٍ ىى ى
فﺎلر ي
كن فىﺎلﺒىطﺤ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺎءي
س ىكداءي
ً
فى ًمٌت فىﺎجلًمﺎر ًمن ع ً
قفرات فىػﺒ ى ً
ﺒد ىَش و
س
ي ى
يم ه ى
لد هح فىﺤ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءي
ن
ً
ً
ً
َّ
يﺎـ اليت ﺑ يعسفﺎ ىف فىﺎجليﺤ ػ ػ ػ
فىﺎخل ي
فىﺔي م ينهم فىﺎلقﺎعي فىﺎألىﺑ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواءي
اي قًفﺎر ًمن ع ً
موﺣشﺎت إًىل ﺗى ً
ً
ﺒد ىَش و
ﺎلسقػ
عﺎى ىن فى ُّ
ه
ه ى
س ىخالءي
كن ،
كرر الشﺎعر ﺣرؼ العطف(الفﺎء) يف اﺛٍت عشرة
موضعﺎ كىي (:فى يك ىد ّّ
م ُّ
ن
فﺎلر ي
ﺣيﺚ ٌ
ً
ً
ً
فﺎلسقيﺎ) ،
ﺎلقﺎع فىﺎألىﺑػ ػواءي ُّ ،
مﺎر  ،فىػﺒى ى
يﺎـ  ،فىﺎجلي ىﺤفﺔ  ،فى ي
لد هح  ،فىﺤػراءي  ،فىﺎخل ي
ٌت  ،فىﺎجل ي
فىﺎلﺒىطﺤﺎءي  ،فىم ن
الﺘوسع كاالنفراج كالﺘﺒﺎعد كالًتﺗيﺐ كالﺘعقيﺐ( )3فﺎلشﺎعر
كمن معﺎين ىذا الرؼ الفر كالقطع كالفصل ك ٌ
ﺣل ّٔذه األمﺎكن اليت كﺎنﺖ قريش ﺗويل هلﺎ العنﺎيﺔ  ،فيصفهﺎ أبَّنﺎ أصﺒﺤﺖ مقفرة كموﺣشﺔ
يذكر مﺎ ٌ
أم خﺎليﺔ من النﺎس كمﺎ أ ٌف ﺣرؼ (الفﺎء) يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ أفﺎد ع ٌدة أشيﺎء نلمﺤهﺎ من خالؿ
داي يف الًتﺗيﺐ .
دكرا ي
ﺗصﺎع ن
األﺑيﺎت الشعريﺔ  ،فقد ٌأدت ن
()4
كأييت ﺗكرار ﺍلﺤﺭﻑ ليﺅﺩﻱ ﻭﻅيفﺔ الﺘوسعﺔ ﺇﺫ يقوـ ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ في كﺜَت من ﺍألﺣيﺎف ﺑﺘوسعﺔ ﺣيٌز
ﺍلشَّيﺀ ﺍلمقﺘﺭﻥ ﺑو ضمن السيﺎؽ ﺍلشّْعﺭﻱ ،ﻭىﺫﺍ يﺆدم ﺇلى ﺗوسعﺔ ﺍلﺤﺩﺙ ال يكلٌي للقصيﺩﺓ  ،كمن
مﺎدﺣﺎ (عﺒد العزيز ﺑن مركاف) (:)5
أمﺜلﺘو ﺗكرار (الرقيﺎت) لرؼ اجلر (يف) ﺣيﺚ يقوؿ ن
أىﺛ ًن ىعلى الطىيًٌ ً
يﺖ يف دينًػ ػ ػ ػ ًػو ىكيف ىﺣ ىسﺒً ٍو
ﺐ اﺑ ًن لىيلى إًذا
أىﺛنى ى
من يصد يؽ الوعد ك ً
ً ًً
ضﺒً ٍو
ﺘﺎؿ ىكىخيػ
الق ى
ىشى هللاى يف ﺣ ٍلمو ىكيف ىغ ى
ى ٍ ى ٍي ى ٍى ى
( ) 1ينظر :ظﺎىرة الﺘكرار يف شعر أيب القﺎسم الشﺎيب (دراسﺔ أسلوﺑيﺔ)،زىَت املنصور،جملﺔ ﺟﺎمعﺔ أـ القرل ،مﺞ
،13ع21،2000ـ ،ص .18
( )2الديواف ،ص .25
( ) 3ينظر:ﺣركؼ املعﺎين ﺑُت األصﺎلﺔ كالداﺛﺔ ،ﺣسن عﺒﺎس ،منشورات اربﺎد الكﺘٌﺎب العرب ،دمشق  2000ـ  ،ص ، 36
 38كينظر :يمغٍت اللﺒيﺐ عن كﺘﺐ األعﺎريﺐ ،اﺑن ىشﺎـ األنصﺎرم ربقيق  :ﺑركﺎت ىيود ،دار األرقم ﺑن أيب األرقم ،ﺑَتكت ،
ط1،1999ـ.254،264/1 ،
( )4ينظر:الﺘٌكرار في شعر حممود دركيش ،فهد انصر عﺎشور،املﺆسسﺔ العرﺑيﺔ للدراسﺎﺗﺒَتكت لﺒنﺎف،ط1،2004ـ ،ص.53
( )5الديواف  ،ص . 58

111

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

...

ً ً
الع ًٌ
يﺐ يف ىَنيًًو ىكيف قيػيرﺑً ٍو
دك ىكنػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر
ّٔﺎ نيصران ىعلى ى
ىعى الغى ى
ً
م أىﺑػ ػ ػ ػ ػ ػػدانيوي ىكيف يﺟﺒىﺒً ٍو
ت يف الىلى ًق الػ
ىَنيت إًذا مﺎ ىد ىع ٍو ى
مﺎذ ًٌ
يﺘكرر ﺣرؼ اجلر (يف) ﺣيﺚ أسهم ىذا الرؼ ﺑشكل كﺒَت يف ﺗعداد الصفﺎت
ففي األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ ٌ
ث
اخلَتة للممدكح  ،فعندمﺎ يقوؿ ( :يف دينو كيف ﺣسﺒو – يف ﺣلمو كيف غضﺒو) داللﺔ على أ ٌف املﺘﺤ ٌد ى
ٌ
الرضى أك الغضﺐ  ،كىذا
عنو يﺘميٌز ﺑصفﺎت يخلقيﺔ يف ال ٌدين كيف السﺐ  ،كمﺎ أف طﺒﺎﺋعو ال ٌ
ﺗﺘغَت يف ٌ
الشيء قد أسهم يف ﺗوسعﺔ صفﺎت املمدكح كَشوهلﺎ  .ككذلك يف قولو ( :يف َنيو – كيف قرﺑو) أم سواء
ﺑعيدا
كﺎف قريﺒنﺎ أك ن
ﺗكرار الكلمﺔ :
يي ُّ
شيوعﺎ في ﺍلشّْعﺭ ﺍلعﺭيب قﺩديو كﺣديﺜو" فﺈﺫﺍ كﺎف
عد ﺗكرار ﺍلكلمﺔ من ﺃكﺜر ﺃشكﺎؿ ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ ن
ﺟرسﺎ ينعكسﺎف على مجﺎؿ ﺍلصﻭﺭﺓ ؛ فﺈﻥٌ
نغمﺎ ﻭ ن
ﺗكرار ﺍلﺤﺭﻑ ﻭﺗرﺩﺍﺩه في ﺍلكلمﺔ ﺍلﻭﺍﺣدة دينﺤهﺎ ن
مﺘدادا ﺃﻭ ﺗنﺎمينﺎ للقصيﺩﺓ في و
شكل
ﺗكرار ﺍلٌلفﻅﺔ في ﺍلمعنى ﺍلٌيلغﻭﻱ ال دينﺢ ﺍلنَّغﻡى فقﻁ  ،ﺑل دينﺢ ﺍ ن
()1
ملﺤمي ﺍنفعﺎيل مﺘصﺎعد"
ود اسﺘخداـ ﺗكرار الكلمﺔ لعدة عوامل من ﺑينهﺎ (الطﺒيعﺔ اإلنسﺎنيﺔ) ،فﺎلكلمﺎت ذات الﺘكرار يف
كيػى يع ي
مردىﺎ حمﺎكﺎة
اللغﺔ ٌ
()2
كﺗكرار الكلمﺔ من
ىذه الطﺒيعﺔ اإلنسﺎنيﺔ  ،كقد يرﺗﺒط ابلﺎلﺔ النفسيﺔ كاالنفعﺎليﺔ للشﺎعر
يﺘﺤوؿ ىذا الﺘكرار
أسهلأنواع الﺘكرار كأﺑسطهﺎ إذا متٌ اسﺘخدامو يف موضعو " كإالٌ فليس أيسر من أف ٌ
الس الُّلغوم
نفسو ﺑﺎلشعر إىل اللفظيﺔ املﺒﺘذلﺔ ،اليت ديكن أف يقع فيهﺎ أكلﺌك الشعراء الذين ينقصهم ٌ
()3
و
لكلمﺎت ش ٌكلﺖ عنده ﺑﺆرة الدث،
كنلمﺢ عند شﺎعران ﺗكراره
كاملوىﺒﺔ كاألصﺎلﺔ"
ي
( ) 1الﺒنيﺔ اإليقﺎعيﺔ للقصيدة املعﺎصرة يف اجلزاﺋر ،عﺒدالرمحن ﺗربمﺎسُت ،دار الفﺠر للنشر كالﺘوزيع القﺎىرة ،مصر ،ط1،2003ـ،
ص. 211
( )2ينظر:الﺘكرير ﺑُت املﺜَت كالﺘﺄﺛَت،عزالدينعليالسيد،عﺎمل الكﺘﺐ،ﺑَتكت–لﺒنﺎف،ط 1968 2ـ،ص .78،79
( )3قضﺎاي الشعر املعﺎصر ،انزؾ املالﺋكﺔ،مطﺒعﺔﺩﺍﺭﺍلﺘضﺎمن،ﺑغداد،ط 1965 ،2ـ،ص.264
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ﺣيﺚ يقوؿ (:)1

ً
يع
ش ى
ﺣُت قىػ ٍومي ىمج ه
العٍي ي
ىﺣﺒَّذا ى
ىمل ﺗػي ىفًٌرؽ أ ى
يمورىﺎ األىىواءي
قىﺒل أى ٍف ﺗىطٍمع ال ىقﺒﺎﺋًل يف مل ً
ػك قيػىر و
شم ى
ي ي
ىى
يش ىكﺗى ى
ﺖ األىعداءي
ى
ً
ً
ً
و
أىيُّهﺎ املشﺘىهي فىنػ ػ ػػﺎءى قيػىريش
ﺑيىػ ػػد َّ
اَلل يع ٍميرىﺎ ىكال ىفنﺎءي
ً
ً
ً ً
يش
ال يى يكن ﺑى ى
إًف ﺗيػ ىوٌدع م ىن الﺒًػ ػ ػػالد قيػىر ه
عد يىم لى وٌي ﺑىقﺎءي
يرٌكز الشﺎعر يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ على ﺗكرار اسم قﺒيلﺘو (قريش) ،كال غراﺑﺔ يف ذلك فهي حمور الدث ،
فيﺤ ٌذر من الفرقﺔ ﺑُت أﺑنﺎﺋهﺎ  ،أل ٌف الفرقﺔ مدعﺎةه لضعف القﺒيلﺔ كَشﺎﺗﺔ األعداء ّٔﺎ  ،مث خيﺎطﺐ شﺎعران
كل شيء هلل كﺣده  ،كفنﺎء
يف الﺒيﺖ الﺜﺎين ٌ
الشﺎمﺘُت ﺑػ(قريش) من ٌد ندا كز ن
اﺟرا  ،فيقوؿ هلم  :إ ٌف يملك ًٌ
(قريش) كانﺘهﺎﺋهﺎ ﺑيد هللا كليس إبرادة أعداﺋهﺎ  ،مث يقوؿ  :أ ٌف قﺒيلﺘو إ ٍف ﺗنﺘهي كﺗزكؿ  ،ال يكوف ألم
ﺣي ﺑقﺎء ؛ ألف ىذه القﺒيلﺔ ىي اليت ﺗقوـ ﺑدكر الﺎمي كاملدافع عن ابقي القﺒﺎﺋل  ،كقد رﺑط الشﺎعر يف
مهد الشﺎعر هلذا
األﺑيﺎت املﺎضيﺔ ﺗكرار الكلمﺔ ابملكﺎف ،فػ(قريش) ىي املكﺎف اليت يعيش فيو ،كلذلك ٌ
مجيع) كمﺎ إنو رﺑط ﺗكرار اسم ىذه القﺒيلﺔ
العيش ى
ﺣُت قىومي ه
األكؿ ﺣُت قﺎؿ ( :ﺣﺒٌذا ي
األمر يف الﺒيﺖ ٌ
الﺘﺤوالت
عمومﺎ كالطلل
ن
ابلسيﺎسﺔ "فﺎملكﺎف ن
زبصيصﺎ يقًتانف يف ﺛقﺎفﺔ الشﺎعر ابملوقف السيﺎسي إزاء ٌ
اليت أﺣدﺛهﺎ الصراع الﺘﺎرخيي ﺑُت ﺑٍت أميﺔ كالزﺑَتيُت  ،فقد كﺎف اﺑن قيس الرقيﺎت من أنصﺎر (عﺒدهللا ﺑن
الزﺑَت) كأخيو (مصعﺐ)  ...ككﺎف  -كمﺎ يظهر من شعره -داعيﺔن لفكػرﺓ ﺍلسلطﺔ ﺍلقيرشيﺔ  ،أم أف
()2
ﺗعود اخلالفﺔ إىل قريش كمﺎ كﺎنﺖ يف املﺎضي"
ﺗكرار االسم :
يلﺠﺄ الشﺎعر إىل ﺗكرار (االسم)  ،كقد ﺗنﺒٌو الﺒﺎﺣﺜوف املعﺎصركف هلذا النوع من الﺘكرار سواء للمﺒدع أك
مفﺘﺎﺣﺎ للفكرة املﺘسلطﺔ على الشﺎعر  ،كىو ﺑذلك أﺣد األضواء
املﺘلقي ؛ فهو"يضع يف أيدينﺎ
ن
الالشعوريﺔ اليت يسلطهﺎ الشعر على أعمﺎؽ الشﺎعر فيضيﺌهﺎ حبيﺚ نطلع عليهﺎ"()3كالشيء امللفﺖ للنظر

( )1الديواف  ،ص . 27
( ) 2صورة املكﺎف يف شعر اﺑن قيس الرقيﺎت ،يوسف حممود عليمﺎت،آّلﺔ األردنيﺔ يف اللغﺔ العرﺑيﺔ كآدأّﺎ(،ﺟﺎمعﺔ مﺆﺗﺔ) آّلد 3
،العدد ،2رﺑيع األكؿ  1428ق ،أﺑريل 2007ـ ،ص .156
( )3قضﺎاي الشعر املعﺎصر ،انزؾ املالﺋكﺔ  ،ص .266
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ّٔن يف مطﺎلع قصﺎﺋده،
يﺘغزؿ َّ
يف ﺗكرار األمسﺎء لدل شﺎعران ىو ﺗكراره ألمسﺎء صﺎﺣﺒﺎﺗو الاليت كﺎف ٌ
على عﺎدة شعراء اجلﺎىليﺔ  ،ﺣيﺚ ذمده يكرر اسم (كﺜَتة) يف ىذه األﺑيﺎت  ،يقوؿ(: )1
ً
ً ً
ﺜَتةي ىمل ﺗىػ ػ ٍل ىﺠ ًﺞ
ﺠﺖ ًحبيﺒًٌ ى
ىجل ى
ك أ ٍىى ىل العراؽ ىكلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػوال ىك ى
ػزرًج
ػَتةى ىمل أىل ىقهﺎ
ﺜَتةى أ ى
فىػلى ى
يخﺖ ﺑىٍت اخلػى ػ ػ ى
ىك ى
يﺖ ىكﺜػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ﺖ فًل ىقﺔى ال ىق ىم ًر األىﺑلى ًﺞ
ىكمﺎ ىكلَّ ىمﺘن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺎ ىكلى ًكنَّهﺎ
ىﺟلى ٍ
ىدع ػ ػ ػ ًػﺞ
ﺜَتةي ىمن ىﺣوىهلﺎ
ىزب ػ ػ ػ ػ ي
ىكﺗىقﺘي يل ًابلنىظى ًر األ ى
ػﺎؼ ىك ى
يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ مل يغﺐ اسم (كﺜَتة) عن أم ﺑيﺖ من أﺑيﺎت القصيدة  ،سواء ﺑذكر
ﺟلﺖ)  ،كاملﺘﺄمل يف
امسهﺎ  ،أك ذكر الضمَت العﺎﺋد عليهﺎ  ،كمﺎ يف الﺒيﺖ الﺜﺎلﺚ (كمﺎ كلٌمﺘنﺎ كلكنهﺎ ٍ
ص ٌدىﺎ عنو  ،فقد أشﺎع
األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ يرل أف ىذا الﺘكرار يظهر مدل ﺗعلٌق الشﺎعر ﺑصﺎﺣﺒﺘو رغم ى
()2
سبﺎدل عليو ك ىأَب أف ينصرؼ عنو" كقد
الﺘكرار نغمﺔن ﺣزينﺔن اسﺘهلٌهﺎ الشﺎعر ابلفعل (جلﺞ) كمعنﺎه  ":ى
كﺗنوع فيو الﺘكرار ﺑُت العمودم
مرات يف ﺛالﺛﺔ أﺑيﺎت ٌ
ﺗكرر اسم (كﺜَتة) يف األﺑيﺎت السﺎﺑقﺔ أرﺑع ٌ
ٌ
و
و
كل ﺑيﺖ  ،كﺗكرار اسم
كاألفقي  ،كىذا يدلٌل على أ ٌف معﺎانة الشﺎعر شديدة كمﺘزايدة ﺑشكل مطرد يف ٌ
نوعﺎ من الًتاﺑط ﺑُت أﺑيﺎت القصيدة .
الﺒيﺒﺔ ّٔذا الشكل  ،خيلق ن
كرر األمسﺎء يف ديوانو ألغراض خمﺘلفﺔ  ،ديكن أف نىع ًرفىهﺎ من خالؿ
كالواقع أ ٌف شﺎعران قد ٌ
اجلدكؿ الﺘﺎيل :

( )1الديواف ،ص . 66
( )2لسﺎف العرب ،مﺎدة ( :ؿ .ج .ج ) .
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املكرر
االسم ٌ
أمسﺎء

الغرض من الﺘكرار

عدد مرات الﺘكرار

الغزؿ – املدح – اهلﺠﺎء

4

أـ الﺒنُت

الغزؿ

7

أـ عمرك

الغزؿ

4

دعد

الغزؿ

2

رقيﺔ

الغزؿ

18

سعدل

الغزؿ

3

سكينﺔ

الغزؿ

2

سلمى

الغزؿ

2

سالمﺔ

الغزؿ

3

كﺜَتة

الغزؿ

10

طلﺤﺔ

املدح – الراثء

3

عﺎﺗكﺔ

الغزؿ

2

ليلى

املدح – الغزؿ

8

مصعﺐ

املدح

7

نيعم

الغزؿ

2

ﺗكرار الفعل :
و
مرت يف الصدر ،فيﺘوفٌر
كمن ىذا النوع أف جيعل
الشﺎعر كلمﺔى القﺎفيﺔ ﺗكراران لكلمﺔ سﺎﺑقﺔ ٌ
ي
كعرفػوه أبف يكوف أﺣػد
ﺑذلك على مﺎ أمسﺎه النقﺎد كالﺒالغيػوف ﺑػ(رد العﺠز على الصدر)أك (الﺘصدير) ٌ ،
املكررين أك املﺘﺠﺎنسُت يف آخػر الﺒيﺖ كاآلخر يف صدر املصراع األكؿ أك يف ﺣشػوه أك يف
اللٌفظُت ٌ
()1
آخػره  ،أك يف صػدر املصراع الﺜﺎين
( ) 1ينظر:علوـ الﺒالغﺔ ،الﺒيﺎف كاملعﺎين كالﺒديع ،أمحد مصطفى املراغي ،دار اآلفﺎؽ العرﺑيﺔ القﺎىرة ،ط 1420 ،1ىػ 2000 -
ـ  ،ص  ،419كﺟواىر الﺒالغﺔ ،يف املعﺎين كالﺒيﺎف كالﺒديع السيد أمحد اهلﺎَشي ،دار الفكر للطﺒﺎعﺔ كالنشر كالﺘوزيع ،ﺑَتكت  ،لﺒنﺎف،
1414ىػ 1994 -ـ ص  ، 354كفنوف ﺑالغيﺔ ،الﺒيﺎف ،الﺒديع ،أمحد مطلوب ،دار الﺒﺤوث العلميﺔ ،الكويﺖ ،ط1395 ،1ىػ
1975 -ـ  ،ص.237
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كمن ىذا الضرب من الﺘكرار قوؿ شﺎعران (:)1
طى ًر ً ً
يد ال ً
ب
مﺎـ ىكيردبَّﺎ
صﺒى ي
ي
ى
طر ي
ﺑﺖ لﺘىغر ى
وت ىكقىد يىهفو ال ىكرميي فىػيى ى
ﺗكم ين يف أنو يىًريد داﺋمﺎن يف كلمﺔ ﺗﺘمﺘٌع دبوقع مﺘميز من الﺒيﺖ ىو َّنﺎيﺘو
إ ٌف ىمزيٌﺔى ىذا النوع من الﺘكرار ي
مرت من قﺒل ،كﺎف أﺛرىﺎ اإليقﺎعي
ابلسمع ،فﺈذا كﺎنﺖ ىذه الكلمﺔ ﺗكراران لكلمﺔ ٌ
اليت ﺗﺒ ىقى عﺎلقﺔن ٌ
الوعي الصورة الصوﺗيﺔ للكلمﺔ السﺎﺑقﺔ ،كذبعل من الﺒيﺖ داﺋرة إيقﺎعيﺔ
أكضﺢ كأﺟلى؛ ألَّنﺎ سﺘيعيد إىل ى
حمكمﺔ  ،كمن أﺟل ىذه اخلصﺎؿ مﺎؿ الشﺎعر كﺜَتان إىل رد العﺠز على الصدر يف صورﺗو اليت يكوف ّٔﺎ
()2
ﺗكراران حمضﺎن
يكرره أيضﺎن ﺗكراران عموداين
كال يكﺘفي الشﺎعر ﺑﺘكرار الفعل أفقيﺎن على مسﺘول الﺒيﺖ ،ﺑل قد ٌ
()3
ﺗكرر فيو الفعل ﺗكراران عموداين على مسﺘول عدة أﺑيﺎت قولو :
على مسﺘول أﺑيﺎت مﺘعددةٌ ،
فممﺎ ٌ
ً
خوىهتﺎ ىك ٍﺣ ىدىﺎ قىﺎﺋً ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػو
ﺟﺎؿ ﺑىٍت ىع ًٌمهػﺎ
ﺗيػﺒى ًٌكي ًر ى
ىكإ ى
فىيﺎ لىيل ﺑ ًٌكي أىاب ً
ﺑيكﺎءى يمﺆ ًاسيى وﺔ داﺋً ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػو
عﺎص وم
ىى
ً
ً
ً
و
يل ﺑى ٌكي أىاب فﺎط ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو
يل ﺑى ٌكي أىاب مﺎلك
ىكاي لى ى
ىكاي لى ى
ً
يد ال يق ىول يىدفى يع الضﺎﺋً ىم ٍو
ص يم ىمل يىسﺘى ًقػ ػ ٍػم
ىشد ي
أىلى ُّد إًذا اخلى ٍ
كﺑ ًٌكي أيسﺎمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػﺔى لًلنﺎﺋً ً
ﺒﺎت ىكلًل ًٌديػ ػ ػ ًن ىكاخليطًَّﺔ الﺎ ًزىم ٍو
ى
ىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ﺐ سﺎل ىم ػ ٍو
ُت الطٌعﺎف
ىكﺑى ٌكي يﺣ ىسينﺎن يﺣ ىس ى
يل ىمل ﺗىن ىقل ٍ
إذا اخلى ي
كرر فعل األمر (ﺑ ًٌكي) يف الﺒيﺖ الﺜﺎين كالﺜﺎلﺚ كالراﺑع كاخلﺎمس  ،فكﺎف عدد ﺗكرارىﺎ
ك ه
اضﺢ أ ٌف الشﺎعر ٌ
صدرا يف
مرات  ،ﺑعد أف ﺟﺎء ﺑو ٌأكؿ مرة يف صدر الﺒيﺖ األكؿ
ن
مضﺎرعﺎ (ﺗﺒ ٌكي) مث ﺟﺎء ﺑو ىم ن
مخس ٌ
األﺑيﺎت مليﺌﺔن ابلزف كالﺒكﺎء على ىذه املرأة اليت يقصدىﺎ الشﺎعر ،
ت
عﺠز الﺒيﺖ الﺜﺎين (ﺑيكﺎء)  ،فىػﺒى ىد ٍ
ي
()4
كإذا كﺎف الﺘكرار ي ً
ركدهي يف مطلع كل ﺑيﺖ حيدد ىذا الﺘوقع ،فﺎملﺘلقي
ث ﺗيٌﺎر الﺘوقع"
"حيد ي
فﺈف يك ى
( )1الديواف  ،ص . 53
( )2ينظر املصدر السﺎﺑق  ،ص ، 70 ، 69 ، 68 67 ، 66 ، 65 ، 57 ، 52 ، 51 ، 50 ، 46 ، 42 ، 37 ،31
 95 ، 93 ، 90 ، 87 ، 86 ، 79 ، 78 ، 75كغَتىﺎ .
( )3املصدر السﺎﺑق ،ص. 146،147
( ) 4الﺘكرار يف الشعر اجلﺎىلي ،دراسﺔ أسلوﺑيﺔ ،موسى رابﺑعﺔ ،جملﺔ ﺟﺎمعﺔ مﺆﺗﺔ للﺒﺤوث كالدراسﺎت،آّلد ،5العدد،1
1990ـ ،ص.161
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سيﺘهيﺄ السﺘقﺒﺎؿ ﺗﺘﺎﺑعﺎت ﺟديدة من ىذا الﺘكرار ،كىو مﺎﺣصل فعالن يف الﺒيﺖ الﺜﺎين كالﺜﺎلﺚ  ،غَت
إ ٌف الشﺎعر ﺣطٌ ىم آليﺔ الﺘوقع لدل املﺘلقي إبدخﺎلو ﺑعض الﺘغيَت على الٌلفظﺔ املكررة يف الﺒيﺘُت األخَتين ،
كذلك إبدخﺎلو ﺣرؼ العطف (الواك) على اللفظﺔ املكررة ؛ كّٔذا الﺘغيَت أصﺒﺢ املﺘلقي يف ﺣﺎلﺔ من
الدىشﺔ اإليقﺎعيﺔ النﺎشﺌﺔ من خمﺎلفﺔ السيﺎؽ اإليقﺎعي ّٓرل الﺘوقع لديو .
الﺘكرار االشﺘقﺎقي :
ﺗكرر من ﺍأللفﺎﻅ ،ﺃﻱ إنٌنﺎ قد ذمد مفردﺗينمشﺘقﺘُت
يعﺘمد ىذا الﺘكرار على ﺟذر مﺎ ٌ
مناجلذرالُّلغوم نفسو ،ﻭﺍلٌلﺘُت ال زبﺘلفﺎف ﺇال يف ﺑنيﺘيهمﺎ ﺍلصرفيﺔ ﺑﺎلقيﺎﺱ إىل ﺑعضهمﺎ ،كطﺒيعﺔ ﺍلﺘكرﺍﺭ
ﺟذر كاﺣد،ﺣﺘىيكوَّنذااإلﺟراء ﺃكﺜرقيدرةو على لفﺖ ﺍنﺘﺒﺎه املﺘلقي
ﺍالشﺘقﺎقي ىو ﺃﻥ ﺗﺘواىل مفرﺩﺍﺕه هلﺎ ه
إلىذلك  ،كمﺎ ﺃﻥ ىذااللٌوف من ﺍلﺘكرﺍﺭ يعمل على ﺗركيزالداللﺔ يف ﺫىن ﺍلقﺎﺭﺉ  ،كيعﺘرب ﺍالشﺘقﺎﻕ
و
ابىﺘمﺎـ كﺒَت يف الشعر العريب القدمي" ( )1كلقد اعﺘمد شﺎعران على
ﺖ
من "اآلليﺎت الﺘوازنيﺔ اليت ىﺣ ى
ضٍ
ىذا النوع من الﺘكرار ﺑصورة مكﺜٌ و
فﺔ يف ديوانو  ،كقﺒل أف نسﺘعرض ﺑعض األﺑيﺎت الدالﺔ على ذلك ،
نرصد أمهٌهﺎ يف اجلدكؿ الﺘﺎيل :
فﺈنٌنﺎ ي
الكلمﺎت املشﺘقﺔ
يﺘقي  -اإلﺗقﺎء
الﺐ  -حيﺐ
اﺑكي – ﺑكيﺖ  -الﺒكﺎء
مشهدا
نشهدؾ -
ن

رفدت – ﺑرفد
ن
رفدا – ي

قريﺐ – اقًتاب  -قريﺒﺎ

عنواف القصيدة
ﺑعد ىعٍﺒ ًد ىَشٍ و
س
رت ى
أق ىف ٍ
ﺑعد ىعٍﺒ ًد ىَشٍ و
س
رت ى
أق ىف ٍ
رت ﺑع ىد ىعٍﺒ ًد ىَشٍ و
س
أق ىف ٍ
عﺘلﺞ الﺒًٌطﺎح
أنﺖ اﺑن يم ً
عﺘلﺞ الﺒًٌطﺎح
أنﺖ اﺑن يم ً

الشيﺐ – ﺗشيﺐ – يشﺐ

اب
ٌ
الظيب كالغر ي
ﺑشىر ي
ﺟرت الفﺆ ىاد ؟
ىأز ى
فﺎغًتﺑوا
الي ى
اب ىف ُّ

اشﺘفيﺖ  -ﺗشفي

صﺢ ىذا ال يفﺆ ياد
مل يى ي

املنﺎزؿ – منزؿ
نصﺢ  -النﺎصﺢ

مﺖ قليب
يرقيٌﺔي ﺗيٌ ٍ

رقم الصفﺤﺔ يف الديواف

29
30
31
34
34
42
46
47
51
57

( )1املوازانت الصوﺗيﺔ ،دمحم ﺍلعمرﻱ ،أفريقيﺎ ﺍلشرﻕ ،الدار الﺒيضﺎء – املغرب ،ط1،2001ـ ،ص . 205
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الكلمﺎت املشﺘقﺔ
ال ﺗضع  -مضيﺎع
ﺖ – يمﺒﺘﺎع
ﺑيع ٍ
ى

أيﺗينﺎ – أاتان – أاتين

العدد اخلامس

عنواف القصيدة
ك كالعً ً
اندﺗٍ ى
يس سراعه
ى
ي
ك كالعً ً
اع
اندﺗٍ ى
يس سر ه
ى
ي
الرﺑٍع ؟
ؼ َّ
ىىل ﺗىع ًر ي
ﺖ طﺎرقى ٍو
أال طىىرقى ٍ

يناير 6102

رقم الصفﺤﺔ يف الديواف
94
94
114

114
ﺖ  -طﺎرقىو
طىىرقى ٍ
لق قد ور كﺒَت من االنسﺠﺎـ كالﺘﺂلف
شكل من أشكﺎؿ الﺘكرار اليت من شﺄَّنﺎ ىخ ي
فﺎالشﺘقﺎؽ ه
ﺑُت العنﺎصر املكونﺔ للنص الشعرم كالﺘﺄكيد على داللﺘهﺎ  " ،فﺎملكرر يف النص ليس أم و
ﺟزء من
ٌ
ٌ
ٌ
()1
أﺟزاﺋو ؛ إّنﺎ ىو اجلزء األىم يف نفسيﺔ الشﺎعر الذم يريد من املﺘلقي االنﺘﺒﺎه إليو" .
كمن أمﺜلﺔ ذلك قوؿ (الرقيﺎت) (: )2
الشيﺐ ًعرسي ال ﺗىػليػ ػ ػ ػ ػ ً
ػومي ذيؤاﺑىيت أى ٍف ﺗىشيﺒﺎ
ﺖ أى ٍف ىرأ ٍ
ىى ًزﺋى ٍ
يب ى ى
ىت ً ى
ً ً
ركاب
ﺐ ىمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرقًي فىًﺈ َّف قيػىريشﺎن
ىﺟ ىعلى ٍ
ﺖ ﺑينىهﺎ اليير ي
كب يﺣ ى
إ ٍف يىش ٍ
يﺘﺤدث الشﺎعر يف الﺒيﺘُت السﺎﺑقُت  ،عن الركب كأىواهلﺎ  ،فﺒدأ ذلك ﺑعد أف رأت زكﺟﺘو
ي
ﺋﺖ يب)  ،مث
الرأس  ،ي
كخيرب عن ذلك ﺑقولو  ( :ىز ٍ
الشيﺐ يعلو ذؤاﺑﺘو كىي النﺎصيﺔ  ،أك مق ٌدمﺔ شعر ٌ
يوضﺢ يف الﺒيﺖ الﺜﺎين سﺒﺐ الشيﺐ الذم أصﺎب ذؤاﺑﺘو ،
خيﺎطﺒهﺎ كينكر عليهﺎ ىذا املوقف  ،ﺣيﺚ ٌ
أشيﺐ ملﺎ رأيﺘو من ﺣركب قريش .
كىو ﺣركب قريش  ،فال عﺠﺐ أف ى
و
رمزا للضعف
يﺘكرر
ﺑشكل اشﺘقﺎقي  ،كﺟعلو ن
إ ٌف الشﺎعر يف الﺒيﺘُت السﺎﺑقُت جيعل (الشَّيﺐ) ٌ
ً
ﺐ) فقد مﺜٌل ﺑﺆرة اىﺘمﺎـ الشﺎعر كالشﺤنﺔ املعنويﺔ
 ،فيظهر لنﺎ الﺘكرار يف (الشيﺐ – ﺗشيﺒﺎ – يىش ٍ
كالدالليﺔ الكﺎمنﺔ يف نفسو املرىقﺔ من ىذه األﺣداث اليت أملﺖ ﺑقومو ذلك الوقﺖ .
ٌ
سر ىذه الكﺜرة امللفﺘﺔ للنظر من الﺘكرار االشﺘقﺎقي يف ديواف (الرقيﺎت) ؟
كلكن مﺎ ُّ
ً
دكر يف ﺑنﺎء
سوغه مهم لو ه
لعل السﺒﺐ ٌ
يكم ين يف أﺛرىﺎ اإليقﺎعي الذم ﺗيولٌده يف القصيدة  ،كىو يم ٌ
األكؿ ي
ٌ
القصيدة  ،إالٌ أنو ليس ىو السﺒﺐ الرﺋيس  ،كنسﺘطيع القوؿ إ ٌف الداللﺔ اليت قصدىﺎ الشﺎعر ىي اليت

( ) 1اإليقﺎع يف شعر الداﺛﺔ  ،دمحم سلطﺎف ( دراسﺔ ﺗطﺒيقيﺔ على دكاكين فﺎركؽ شوشﺔ  ،إﺑراىيم أكسنﺔ  ،كآخركف)  ،دار العلم
كاإلديﺎف للنشر كالﺘوزيع ط  2008 ، 1ـ  ،ص .121
( )2الديواف  ،ص . 46
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شك فيو إ ٌف ﺗلك
لعل الداللﺔ ﺗكمن يف الﺒيعد النفسي الذم حيملو الﺘكرار  ،كدمﺎ ال ٌ
اقﺘضﺘو  ،ك ٌ
الﺘكرارات ديكن أف ﺗكوف ﺑي نﺆرا دالليﺔ ﺟزﺋيﺔ  ،كنقﺎط ارﺗكﺎز ﺑينيﺖ عليهﺎ داللﺔ القصيدة .
ﺗﺒُت لنﺎ من خالؿ ىذه النمﺎذج ﺗفﺎعل الداللﺔ الشعريﺔ مع أسلوﺑيﺔ الﺘكرار االشﺘقﺎقي  ،فكﺎف
كىكذا ٌ
يﺟزءنا مركزناي من داللﺔ الﺒنيﺔ الشعريﺔ  ،كمﺎ ظهر من خالهلﺎ ﺗفﺎعل ىذه الﺘقنيﺔ اإليقﺎعيﺔ مع ﺑقيﺔ عنﺎصر
اإليقﺎع األخرل.
ﺗكرار الﺒدايﺔ :
كل سطر ﺃﻭ ﺑعض األسطرالشعريﺔ
ﺣيﺚ ٌ
يكرر الشﺎعرامسنﺎ أك فعالن أك ﺣرفنﺎ من ﺣرﻭﻑاملعﺎين يف ﺑدايﺔ ًٌ
يسمى(الﺘكرار االسﺘهاليل) كقد
كيكوف ﺗكرارىﺎ ﺑشكل مﺘﺘﺎﺑع أك غَت مﺘﺘﺎﺑع  ،كىذا النوع من الﺘكرار ٌ
رب ٌدث عنو النقﺎد احملدﺛوف فػ(انزؾ املالﺋكﺔ) ﺗقوؿ إ ٌف ىذا النوع الﺑ ٌد لو " أف يوﺣد القصيدةيف اذبﺎهو
ي ٌ
يقصده ﺍلشﺎعر ﻭﺇالٌ كﺎﻥ ﺯيﺎﺩﺓن ال غرﺽ هلﺎ"( )1ﻭىي ﺗقصد ﺑذلك ﺃﻥ يكوَّنذاالﺘكرار فﺎعالن يف ﺗوﺟيو
ﺍلداللﺔكسبﺎسكمقﺎطع النص،كىذا مﺎ ﺃشﺎﺭ ﺇليو (دمحم صﺎﺑرعﺒيد) يف قولو ":يسﺘهدفﺎلﺘكراراالسﺘهاليل يف
املقﺎـ ﺍألﻭﻝ الضغط على ﺣﺎلﺔ لغﺔو كاﺣدةكﺗوكيدىﺎع ٌدة مرٌﺍﺕ ﺑصيغ مﺘشﺎّٔﺔ كخمﺘلفﺔ ؛ من ﺃﺟلالوصوؿ
عُت قﺎﺋم
إىل ﻭضعو شعرﻱ يم ٌ
()2
على مسﺘويُت رﺋيسيُت  :إيقﺎعي كداليل" كمسﺎﺣﺔ ىذا النوع من الﺘكرار ال ﺗﺘعدل صدر الﺒيﺖ
و
ﺑشكل عمودم.كسنﺤﺎكؿ يف ىذا اجلﺎنﺐ أف ني ٌﺒُت أىم
كلكنهﺎ ﺗﺘواىل
(مصعﺒنﺎ ﺑن الزﺑَت) (:)3
كرر فيهﺎ شﺎعران كلمﺎﺗو كىو يفﺘﺘﺢ قصﺎﺋده  ،فمنهﺎ قولو يرﺛي ي
القصﺎﺋد اليت ٌ
ك إً ٍذ أ ى ًً
أ ى ً ً
ويل
ليل
فىػلىيلي ى
ىاتؾ ﺑو طى ي
ىاتؾ ﺑيﺎسىر النىػﺒىﺄي اجلى ي
ﺆم ً
ً
ىف ىخ ىَت النٌ ً
ىاتؾ ًأب َّ
ﺘيل
ﺎس إًٌال
أ ى
ىمَت املي ى
أ ى
نُت ّٔػﺎ قى ي

( )1قضﺎاي الشعر املعﺎصر ،انزؾ املالﺋكﺔ ،ص. 236
( )2القصيدة العرﺑيﺔ الديﺜﺔ من ﺍلﺒنيﺔ الدالليﺔ إىل ﺍلﺒنيﺔ ﺍإليقﺎعيﺔ ،دمحم صﺎﺑر عﺒيد ،إربﺎد الكﺘﺎب العرب ،دمشق( ،د.ط)(،د.ت)
ص.18،19
( )3الديواف ،ص .121
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اقﺘصر ﺗكرار الﺒدايﺔ على الفعل (أاتؾ) ،كالشﺎعر ىنﺎ خيﺎطﺐ نفسو ،على طريقﺔ (املونولوج
األكؿ ،
فيكرر الفعل (أﺗى) كيقرنو ﺑػ(كﺎؼ اخلطﺎب) مث ﺑػ(النﺒﺄ اجلليل) يف الﺒيﺖ ٌ
ٌ )monolgue
يﺒُت ًعظى ىم مﺎ أﺗى إليو
كيقرنو ابملرﺛي يف الﺒيﺖ الﺜﺎين  ،فﺎلداللﺔ ىنﺎ كاضﺤﺔ  ،كىي أ ٌف الشﺎعر يريد أف ٌ
و
األكؿ  ،كىي
كرر الفعل (أاتؾ)
من خرب ؛ كىو موت ي
ﺑشكل أفقي يف الﺒيﺖ ٌ
(مصعﺐ)  ،كمﺎ أنٌو قد ٌ
و
صر الﺘكرار يف صدر الﺒيﺖ يعطي
داللﺔ أخرل ملﺎ حيملو الشﺎعر من يﺣزف كأسى ملوت (مصعﺐ)  ،ى
كﺣ ي
و
مسﺎﺣﺔ حمدكدة ال ﺗسﺘنفذ طﺎقﺎﺗو الشعريﺔ كآىﺎﺗو
الشﺎعر فرصﺔن للﺘعﺒَت عن أﺣﺎسيسو كمشﺎعره يف
يكرر الشﺎعر عﺒﺎرة (ليﺖ ًشعرم) اليت
النفسيﺔ مﺎ يضطره إىل الﺘكرار العمودم  .كيف أﺑيﺎت مﺘفرقﺔ ٌ ،
كيكررىﺎ شﺎعران يف ﺑدايﺔ أﺑيﺎﺗو  ،فيقوؿ(: )1
اشﺘهر ّٔﺎ خمﺘلف الشعراء ٌ ،
يﺖ ًشعرم أىأ َّىك يؿ اهل ػىػػرًج ىىذا ؟ أ ٍىـ ىزمﺎ هف يف فًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺘنى وﺔ ىغ ًَت ىىرًج؟
لى ى
لى ً
خﺎؿ ًابخلى ً
يف أينسي
ىفﺎح راﺋً ىﺤﺔي املًسػ
ًؾ؟ ىكمﺎ إً ٍف إً ي
ى
يﺖ شعرم أ ى
ً
ً
ً
َّىػ ػ ػ ػ ػ ػ يػر؟
يف ىمػ ػ َّػر ّٔﺎ
ػﺎـ ىكالد ٍ
يﺖ شعرم ىك ى
اي لى ى
ىك ًأبىىلهﺎ األىيٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ً
قر يف ىذه اجلملﺔ
يدلٌل ﺗكرار مجلﺔ (ليﺖ شعرم) على السيﺎؽ الشعورم الكﺜيف  ،كمﺎ أنٌو يى ي
فﺘوضﺢ ىذه اجلملﺔ أبف املﺘﺤدث ّٔﺎ يريد االسﺘفسﺎر عن الشيء
يف أﺑيﺎﺗو الﺜالﺛﺔ أبسلوب االسﺘفهﺎـ ٌ ،
)
2
(
فﺠﺎء أسلوب االسﺘفهﺎـ مالﺋً نمﺎ هلﺎ ،
 ،فقد قﺎؿ عنهﺎ (اﺑن يدريد) أ ٌف معنﺎىﺎ  " :ليﺖ ًع ٍل ًمي"
لم يﺢ يف األﺑيﺎت الﺜالﺛﺔ املﺎضيﺔ
فموقف الشﺎعر الشعورم يف ىذه األﺑيﺎت مرﺗﺒ ه
ط ابألسلوب كرمن نى ى
كجيسد ﺗكرار ىذه اجلملﺔ  -اليت ﺗﺘضمن
كيف ﺟﺎء أسلوب الشﺎعر مﺘعﺠﺒنﺎ
ن
كمسﺘفهمﺎ يف آف كاﺣد ٌ
أسلويب الﺘمٍت كالنداء – لظﺎت القلق من املسﺘقﺒل  ،كاألسى كاألمل على املﺎضي  ،كىكذا ينﺠﺢ
الشﺎعر يف ﺗقدمي رؤاه الشعريﺔ كالﺒالغيﺔ ّٔذا األسلوب الذم يعكس أعلى درﺟﺎت شعوره كانفعﺎلو ،
يدا من
فﺒﺎإلضﺎفﺔ إىل الطﺎقﺔ الﺘﺄﺛَتيﺔ اليت يوفرىﺎ أسلوب الﺘكرار لألﺑيﺎت ؛ فﺈنو يهﺐ ىذه القصﺎﺋد مز ن
الًتاﺑط كالﺘمﺎسك كالوﺣدة .

( )1املصدر السﺎﺑق  ،ص .86 ، 90 ، 65
() 2كﺘﺎب االشﺘقﺎؽ  ،أﺑوﺑكر دمحم ﺑن السن ﺑن دريد األزدم  ،ربقيق:عﺒدالسالـ دمحم ىﺎركف،دار املسَتة  ،ﺑَتكت  ،ط، 2
1399ق1979 -ـ  ،ص . 422
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ﺗكرار آّﺎكرة :
()1
ط من الﺘكرار على أسﺎس الﺘﺠﺎكر ﺑُت لفظﺘُت مﺘﺘﺎﺑعﺘُت دكف و
فﺎصل ﺑينهمﺎ
يقوـ ىذا النٌم ي
كل كاﺣدة منهمﺎ بنﺐ األخرل أك قريﺒنﺎ منهﺎ  ،من
كﺗكرار آّﺎكرة ىو"ﺗى ُّرد يد لفظﺘُت يف الﺒيﺖ ككقوع ًٌ
()2
أكرد ٍهتﺎ املعﺎﺟم
ﺘﺎج إليهﺎ " كنلمﺢ من خالؿ املعﺎين اللغويﺔ اليت ى
غوا ال يحي ي
غَت أف ﺗكوف إﺣدامهﺎ لى ن
و
ﺣقيقﺔ
املخﺘلفﺔ للمﺠﺎكرة الﺘشكيل الﺒنﺎﺋي كمﺎ ربملو من دالالت إحيﺎﺋيﺔ كنفسيﺔ  ،كىذا يقودان إىل
ﺗىظهر ﺑوضوح يف الﺘكرار األفقي  ،كىي ارﺗﺒﺎط نوع الﺘكرار ﺑفضﺎء الﺒيﺖ الشعرم  ،فﺎلصدر كالعﺠز مهﺎ
املكررة أك ﺗقﺎرﺑﺖ كلٌمﺎ رب ٌدد
مسرح الﺘشكيل الﺘكرارم يف الﺒيﺖ الشعرم  ،فكلمﺎ ﺗﺒﺎعدت الكلمﺎت ٌ
النوع الﺒالغي أك الﺒديعي يف الﺒيﺖ .
مﺘعم ندا  ،فهو ّٔذه الﺎلﺔ يرﺗﺒط ﺑدالالت خمﺘلفﺔ
كالﺘكرار عندمﺎ أييت ّٔذه الصورة يكوف َّ
كل لفظﺔ عن طريق
"كﺗعميق الداللﺔ يعﺘمد على الﺘعﺒَت عن فكرﺗُت ﺑلفظ كاﺣد  ،حبيﺚ ﺗﺘﺤ ٌدد طﺒيعﺔ ٌ
لوان من العمق عن طريق قدرﺗو
االسﺘعمﺎؿ الذم آﺛره الشﺎعر  ،كىو ﺑذلك يضيف إىل النمط املعﺠمي ن
مﺆداي إىل كﺜﺎفﺔ دالليﺔ" ( )3كمن أمﺜلﺔ ﺗكرار آّﺎكرة يف
يف االخﺘيﺎر أكالن  ،كالﺘوزيع اثنينﺎ  ،فنﺠد ى
العمق ن
شعر (الرقيﺎت) قولو (:)4
َّ
الر ى ً ً
يل ىّٔ ييم
ٍت ىﺣ َّىت
ى
يل لى ه
ىكىمنىػ ٍع ىن ي
غﺎر ىذم هم ىكالل ي
قﺎد م ٌى
اسﺘمر يف معﺎانﺗو
يﺘﺤ ٌد ي
ث الشﺎعر يف الﺒيﺖ السﺎﺑق عن اهلموـ اليت منعﺘو الرقﺎد كسﺒٌﺒﺖ لو األرؽ ،ك ٌ
فﺎلليل كاﺣ هد
ﺣىت ذىﺒﺖ النﺠوـ كطلع الصﺒﺎح  ،كجمﺎكرة كلميت ( الليل ليل) ربمالف داللﺔ نفسيﺔ ،
ي
يكرر لفظﺔ (الليل) مث يصفو ﺑعد
عند مجيع اخلىلق  ،ﺑيد أف الظركؼ اليت دير ّٔﺎ شﺎعران ىي اليت ﺟعلﺘو ٌ
()5
مﺎدﺣﺎ قومو :
فكرر الكلمﺔ ﺑطريقﺔ آّﺎكرة كﺟﺎءت آّﺎكرة زمﺎنيﺔ نفسيﺔ .كيقوؿ ن
ذلك أبنو ّٔيم ٌ
( )1ينظر:اإليقﺎع يف شعر الداﺛﺔ  ،دمحم سلطﺎف ،ص.95
( )2كﺘﺎب الصنﺎعﺘُت ،أﺑو ىالؿ العسكرم  ،ص .466
( ) 3الﺘكرار النمطي يف قصيدة املديﺢ عند ﺣﺎفظ  ،دراسﺔ أسلوﺑيﺔ  ،دمحم عﺒد املطلﺐ،جملﺔ فصوؿ،آّلد  ، 3العدد 1983، 3ـ
 ،ص.51
( )4الديواف ،ص .144
( )5املصدر السﺎﺑق ،ص . 41
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إً ٍف ﺟلىسوا ىمل ﺗى ً
العري ًن إً ٍف ىركًﺒيوا
ض ٍق ىجمﺎلً يس يهم
يس يد أ ٍ
ىكاأل ٍ
يس يد ى
ى ي
السمﺎﺣﺔ  ،ككﺜرة الربٌ
ديدح الشﺎعر قومو عن طريق الكنﺎيﺔ  ،فهو يصفهم ﺑسعﺔ اخليلق  ،ك ٌ
ﺗكرر فيو لفظﺎف  :لفظ (اجللوس) ك(األيسد) كقد ٌأداي إىل كﺜﺎفﺔ ال ٌداللﺔ  ،إذ إَّنمﺎ
كالنواؿ  ،فﺎلﺒيﺖ ٌ
أىل لذلك  ،كلقد ش ٌكل ﺗكرار آّﺎكرة يف الﺒيﺖ
يوﺣيﺎف دبالزمﺔ العظمﺎء لألﺣداث العظيمﺔ  ،فىػ يهم ه
رؤيﺔ الشﺎعر االفﺘخﺎريﺔ ذبﺎه دمدكﺣيو دبﺎ يﺘنﺎسﺐ مع ﺟالؿ قىدرىم .
ابرزا يف ربقيق
دكرا ن
كﺑعد  ،فقد عرفنﺎ من خالؿ النموذﺟُت السﺎﺑقُت أ ٌف ﺗكرار الﺘﺠﺎكر يﺆدم ن
نوعﺎ من الﺘمﺎسك
شعريﺔ األداء فهو دينﺢ الﺒيﺖ الشعرم كﺜﺎفﺔن إيقﺎعيﺔ كﺛراءن داللينﺎ  ،كيهﺐ القصيدة ن
كالًتاﺑط ﺑُت أﺟزاﺋهﺎ  ،لكنو كغَته من عنﺎصر اإليقﺎع املوسيقي ال ىحي يس ين إالٌ إذا أﺟﺎد الشﺎعر ﺗوظيفو
ﺗﺘنوع مواضعو كﺗﺘﺒﺎعد  ،ﺣىت يﺒﺘعد ﺑو صﺎﺣﺒو عن الراتﺑﺔ ،
كمن ذلك " أف يفيد يف املعٌت ن
ﺟديدا  ،كأف ٌ
و
ً
يﺘوخى فيو
حمسننﺎ إضﺎفينﺎ للﺠﺎنﺐ الصويت دكف أف خيلو من قيمﺔ دالليﺔ  ،ككذلك ال ﺑ ٌد أف ٌ
كيصﺒﺢ حبق ٌ
()1
االعﺘداؿ من ﺣيﺚ الكم"
ﺗكرار الضمﺎﺋر :
كنقصد ّٔﺎ الضمﺎﺋر الظﺎىرة أك املسﺘًتة  ،فقد ﺗوفٌر يف ديواف الشﺎعر جمموعﺔ كﺒَتة منهﺎ  ،كعلى
كررىﺎ الشﺎعر ﺑكﺜﺎفﺔ  ،كالﺘعﺎمل مع الضمﺎﺋر هلﺎ أمهيﺘهﺎ األسلوﺑيﺔ
األخص الضمﺎﺋر املسﺘًتة  ،فقد ٌ
كالدالليﺔ  ،ذلك ٌأَّنﺎ ﺗدفع القﺎرئ إىل إنﺘﺎج داللﺔ معيٌنﺔ سواء ﺑً ًٌرد ىذه الضمﺎﺋر إىل مراﺟعهﺎ أك
ﺑﺘقديرىﺎ يف ﺑعض األﺣيﺎف ( )2األمر الذم يوسٌع من ﺩالالﺕ ﺍلقصيدﺓ ،كقد ﺗعﺎمل شﺎعران مع ىذه
الضمﺎﺋر ،ﺣسﺐ مقﺘضيﺎت الﺎﺟﺔ إليهﺎ .
أ – ﺗكرار ضمَت املﺘكلم ( :املفرد – اجلمع) :
ديﺜٌ يل ىذا الضمَت ﺛﺎﺑﺘنﺎ صرفينﺎ ﺃسﺎسينﺎ يف القصيدة ،حبيﺚ خيدـ الوظيفﺔ األسلوﺑيﺔ كالدالليﺔ،
كمن أمﺜلﺘو قوؿ الرقيﺎت(: )3

املﺆسسﺔ اجلﺎمعيﺔ للدراسﺎت كالنشر كالﺘوزيع ،ﺑَتكت (د.ط) 1994 ،ـ ،ص.74
( )1يف مﺎىيﺔ النص الشعرم ،دمحم عﺒدالعظيمٌ ،
( ) 2ينظر:قراءات أسلوﺑيﺔ يف الشعر الديﺚ،دمحمعﺒد املطلﺐ ،اهليﺌﺔ املصريﺔ للكﺘﺎابهليﺌﺔ(،د.ط)  1995ـ  ،ص.144
( )3الديواف،ص . 129 ،128
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ً
إًذا زرت عﺒد ً
ض ػ ػ ػ وػل ًمن نى ىداهي ىكانﺋً ًل
ﺖ ﺑًىف ٍ
ىر ىﺟ ٍع ي
يٍ ي ى ى ى
اَلل نىفسي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ياؤهي
ً
ً
ً
ً
ك ىعػ ٌػٍت يف امل ً
غيﺐ ﺑًغﺎف ًل
ىكإً ٍف غًٍﺒ
ﺖ ىعنوي كﺎ ىف ل يلوٌد ﺣﺎفظػ ػﺎن ىكىمل يى ي
ي
ً
ً
ﺗىدارىكٍت ع ي ً
الش ىً
نﺂف ًم ٌٍت ىمقﺎﺗً يل
ت لذم الًقد ىك ى
ﺒد ا ًإللىو ىكقىد ﺑىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ٍ
ى ى
املوت ﺟ َّم ً
عدمػ ػػﺎ رأىيﺖ ًﺣيﺎض ً
ً
ً
املنﺎى ًل
ى ي
ى
ي
مرةً املىوت ﺑى ى ى
فىﺄىن ىق ىذين من ىغ ى
ﺒﺎين لىمﺎ ًﺟػ ػ ػ ػ ػ ػػﺌﺘو ﺑًع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػطيَّ وﺔ كﺟﺎ ًري وﺔ ﺣسن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺎء ً
ذات خ ً
الخ ًل
ى
يي ى
ى ى ى
ىﺣ ً ى ٌ
ى
ﺇﻥٌى ﺭﺩٌى ﺍلصيﺎغﺔً إىل ﺑًنيﺘهﺎ ﺍلعميقﺔ يدفع ﺑﺎلضمﺎﺋرللواقعﺎلﺘنفيذم للصيﺎغﺔ على النﺤو اآليت
غﺒﺖ ( أان) – عٍت ( أان) –
:زرت(أان) – نفسي( أان) –
ي
رﺟعﺖ ( أان) – ي
ي
أيﺖ( أان) – ﺣﺒﺎين( أان) – ﺟﺌﺘو
مٍت ( أان) – فﺄنق ىذين( أان)  -ر ي
ﺗداركٍت( أان) ٌ -
( أان) .
أيضﺎ على األفعﺎؿ اليت
ﺗكرر ضمَت املﺘكلم (أان) يف األﺑيﺎت (إﺣدل عشرة مرة)  ،كاملالﺣظ ن
ﺣيﺚ ٌ
ُّ
كيﺘكرر من
ارﺗﺒطﺖ ّٔﺎ ىذه الضمﺎﺋر ﺟﺎءت كلهﺎ فعالن مﺎضينﺎ  ،كﺑذلك يغيﺐ ضمَت املﺘكلم ظﺎىرناي ٌ ،
خالؿ أﺑيﺎت القصيدة ؛ لييدلٌل على ﺣنُت الشﺎعر للممدكح كللرفع من شﺄنو  ،ﻭىنﺎ ﺗكمنﺎلوظيفﺔ
األسلوﺑيﺔ كالدالليﺔ هلذا الضمَت ،ﻭﺗكمنأمهيٌﺔضمَتاملﺘكلٌم يف كونو خﺎصيﺔ ﺍللغﺔ ﺍلشعريﺔ ﺑﺎمﺘيﺎﺯ ﺣسﺐ
كيومﺊ إىل مﺒﺎشرﺗو ،ﻭﺇﻥٍ كﺎﻥ يلﺠﺄي يف
قر ي
ب الﺘعﺒَت من النطق ي
مﺎ ﺃشﺎﺭﺕ ﺇليو (يديٌت العيد) ،ذلك ﺃنو " يي ٌ
مﺒﺎشرا "( )1فيخﺘرﻕ ﺑذلك قلوﺏ املﺘلقُت ﺣىت يشعرﻭﺍ ﻭكﺄَّنم يعيشوف الدث
ﺍلصيﺎغﺔ إىل مﺎ جيعلو ن
يﺒﺚ الشﺎعر من خاللو عواطفو
يف لظﺘو  ،كىو مﺎ يﺆٌكده ﺣضور ضمَت املﺘكلم للﺠمﺎعﺔ (رمن) كالذم ُّ
كأشﺠﺎنو ملن حيﺐ  ،ﺣيﺚ يقوؿ(: )2
ىكىمنٌينﺎ املٌت يمثَّ امطي ٍلينػ ػ ػػﺎ
يرقىػ ػ ػ ػ ػ َّػي ﺑً ىعم ًريكم ال ىهت يﺠرينﺎ
لﺖ الو ً
ً
ﺐ كلىو مطى ً
ًع ًدينىﺎ يف ىغ ود مﺎ ًشٍﺌ ً
اع ًدينﺎ
ﺖ إً ٌان
يرم ُّ ى ى
فىًﺈمػ ػ ػػﺎ ﺗي ً
نﺠزم ًع ىديت كإًمﺎ نىعيش ًدبﺎ نػيﺆًمل ًم ً
نك ﺣينﺎ
ىٌ
ٌ
ي ىٌ ي
ً
ً
عيقوﺑىﺔى أىمران ال ﺗىقﺘيلينػ ػ ػ ػ ػػﺎ
اَللى يفَّ يرقى َّي ىكاخشي
ﺗىق َّن ى

( )1يف القوؿ الشعرم  ،ديٌت العيد  ،ﺩﺍﺭ ﺗوﺑقﺎؿ للنشر ،الدار الﺒيضﺎء  ،ط  1987 ، 1ـ ،ص 14
( )2الديواف  ،ص . 150
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نالﺣظ ﺗكرار الضمَتاملسﺘًت (رمن) املرﺗﺒط دبﺠموعﺔ من أفعﺎؿ األمركأفعﺎؿ املضﺎرعﺔ كغَتىﺎ  ،ﻭمن ىنﺎ
يﺘفﺠٌر املعٌت ال ٌداليل هلذا الضمَتالذم من خاللو يشرح لنﺎ الشﺎعر معﺎانﺗو مع (رقيﺔ) اليت ﺑدأ قصيدﺗو
دبنﺎداهتﺎ  ،فهو يطلﺐ منهﺎ عدـ اهلﺠر كمﺎ يطلﺐ منهﺎ أف يسبنٌيو ﺣىت لو أمطلﺖ ىذا الوعد  ...إىل
آخر مﺎ ﺗوﺟو هلﺎ يف أﺑيﺎﺗو من طلﺒﺎت  ،كﺣُت نىرﺩٌي ﺍلﺒنيﺔ إىل املسﺘول املﺜﺎيل ،ديكن ﺃﻥٍﺗظهر لنﺎ
هتﺠرينﺎ(رمن) – ىمنينﺎ(رمن) – امطلينﺎ(رمن) – ًعدينﺎ(رمن) –
ﺍلضمﺎﺋراملسﺘًتة يف :ي
أمرىان(رمن) – ﺗىقﺘيلينﺎ(رمن)  .كىكذا فﺈﻥ
َّإان(رمن) – نى ي
ﺆمل(رمن) – ى
عيش(رمن) – ني ي

ﺍلشﺎعر ييكﺜر منالضمَت اجلمعي من خالﻝ ﺗوظيفو للضمَت املﺘصل ﺑﺎألفعﺎﻝ ،كالذم من خاللو
ي ً
صوهتﺈىل من حيﺐ  ،ﻭمن مثٌ يصﺒﺢ ىذاالضمَت دبﺜﺎﺑﺔ ىويٌﺔ الشﺎعر كسكنو ،ﻭشخصيﺘو ،كمﺎ
وصلي ى
ي
()1
امﺘدادا ﺑشرناي ﻭمكﺎنينﺎ على ﺣ ٌد ﺗعﺒَت (صالح فضل)
يكﺘسﺐ ن
ب – ﺗكرار ضمَت املخﺎطىﺐ :
ﺘﺠسد يف (ﺍلكﺎﻑ) ،ﻭمن خاللو خيﺎطﺐ (الظيب) الذم
يسﺘخدـ ﺍلشﺎعرضمَت املخﺎطىﺐ امل ٌ
رمزا ملن حيﺐ  ،فيقوؿ(: )2
ﺟعلو ن
ك أ َّ
نيﺢ
ﺟيد ىسلمى
ﺟيد ىؾ ي
ىف ى
ىك ىعينى ى
أ ًيﺣﺒُّ ى
الس ي
يب ى
ك أىيُّهﺎ الظى ي
ًً
ً
ػﺠر ال ﺑً ىذنٍ و
ػﺢ
ﺐ
فيم ىكيكَّد يكم عندم ىرﺑي ػ ػ ي
ىك ى
فيم أ ٍيى ػ ػ ػ ػ ػ ى ي
فى ىديﺘيك ى
فقد أسهم ىذا الضمَت كىو (الكﺎؼ) يف أداء دكر ابرز يف الﺒيﺘُت السﺎﺑقُت ﺣيﺚ أﺩٌىىوظﺎﺋفعدة
مجيعﺎ الوظيفﺔ ﺍألسلوﺑيﺔ ،أتيت يف مق ٌدمﺘهﺎ الوظيفﺔ الصوﺗيﺔ،ﺣيﺚ أسهم ىذا الضمَت (ﺍلكﺎﻑ)
ىخ ٍ
دمﺖ ن
يف إضفﺎءﺀ قيمﺔ ﺍﺗصﺎليﺔ ﺟعلﺖ ﺍلرسﺎلﺔ ﺗنسﺎﺏ إىل املﺘلقي ،مﺎ يضمن للشﺎعر ﺍسﺘمﺎلﺔ سﺎمعو كالﺘﺄﺛَت
الﺘييﺆديهﺎ ىذا
فيو كىي احملﺒوﺑﺔ كﺟعلﺖ القﺎرئ يشﺎرؾ الشﺎعر عواطفو  ،ﺃمﺎ ﺑﺎلنسﺒﺔ للوظيفﺔ الصرفيﺔ
ٌ
شديدا (ﺟيدؾ
الضمَت فﺘكمن يف كونو قد ارﺗﺒط غﺎلﺒنﺎ ابلفعل كاالسم ،
فﺄكسﺐ القصيد ىة نغمنﺎ ﺇيقﺎعينﺎ ن
ى
– عينك – فديﺘك) .
ﺗكرار ضمَت الغﺎﺋﺐ :

( )1ينظر:شفرﺍﺕالنص ،صالﺡ فضل ،ﺩﺍﺭ ﺍآلﺩﺍﺏ ،ط1،1999ـ ،ص. 86
( )2الديواف ،ص . 70
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و
ﺑشكل مكﺜٌف يف أﺑيﺎﺗو
اﺣﺘل ضمَت الغﺎﺋﺐ مسﺎﺣﺔن كاسعﺔ من ديواف الشﺎعر  ،فقد ﺗواﺟد
ٌ
ﺘكلمﺎ عن قومو  ،أك عن دمدكﺣو  ،أك عن الﺒيﺒﺔ
الشعريﺔ  ،كذلك أل ٌف الشﺎعر يف أغلﺐ قصﺎﺋده ٌإمﺎ يم ن
 ،فيسﺘخدـ ﺑذلك ضمﺎﺋر الغﺎﺋﺐ للزايدة يف رفعﺔ شﺄف املﺘكلٌم عنو  ،من أمﺜلﺔ ذلك قولو(: )1
ً
ً
ه ً
ﺒش ػ ػ ػ ػ ػػميٌﺎ
ﺜل الدُّمى ىع ى
ت ىعلىيه َّن ىّٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ػﺠﺔه ىك ىﺣيﺎءي
ىكﺣسﺎ هف م ي
ًس إًذا ى ً ً ً ً
ال يﺒًعن العًيﺎب يف م ً
وس ًم النَّﺎ
ى ى
ى ى
طﺎؼ ابلعيﺎب النسﺎءي
ً
ً
ً
السرًك يىنظير
ظﺎىر ي
ىف ىكمﺎ يىنظيير األىر ىاؾ الظﺒػ ػ ػػﺎءي
ات اجلىمﺎؿ ىك ى
فﺎلشﺎعر ديدح ىﺆالء النسوة دبﺠموعﺔ من الصفﺎت الميدة كﺎليﺎء كاجلمﺎؿ كغَتىﺎ  ،كنالﺣظ الضمَت
كىن عﺒشميٌﺎت -
(فهن السﺎف – ٌ
ﺗكرر ألكﺜر من مرة ٌ :
ٌ
(ىن) املسﺘًت يف مجيع األﺑيﺎت الﺜالﺛﺔ كقد ٌ
كىن ينظر ىف) كﺗﺘﺠلٌى أمهيﺘو من خالؿ ﺭصد عالقﺎﺗو السيﺎقيﺔ
كىن ظﺎىرات اجلمﺎؿ – ٌ
كىن ال يﺒعن – ٌ
ٌ
 ،اليت ذبعل صفﺎت ىﺆالء النسوة مﺘﺘﺎﺑعﺔ ﺑدكف أف يفصل ﺑينهﺎ فﺎصل .
كمن أمﺜلﺔ ﺗكرار الضمَت (ىم) قوؿ شﺎعران (:)2
ً
الدانن ًَت يم ً
لس
َّﺖ
ﺑًيوﺟوهو ًمﺜػ ػ ػ ًػل ى
لوـ اسﺘيخف ٍ
يﺣلىمﺎءه إًذا الي ي
هف ىعلىيهػ ػ ػ ػػﺎ ىكقىﺎلىﺔه ىغَتي يخ ً
رس
يخطىﺒﺎءه ىعلى املنﺎﺑً ًر فيرسػ ػ ػػﺎ
ًى
ً
ىصﺎﺑيوا ىكىمل يىقولوا ﺑًلىٍﺒ ً
س
أ
ا
و
ػ
ػ
ل
ػﺎ
ػ
ػ
ق
ف
إ
ك
ﺘُت
ال ييعﺎﺑو ىف صﺎم ى ى ٍ
ى
ط القطر عن ًش و
ﺘﺎء ىكيى ً
ﺒس
هﺎر ﺑى ه
ذؿ إًذا م ػ ػ ػػﺎ قى ىﺤ ى ى ي ى
لىيلي يهم ىكالنى ي
فيﺘكرر مع ىذه
ديدح
الشﺎعر ى
قومو  :فهم يﺣلمﺎء – كىم يخطﺒﺎء – كىم فيرسﺎف – كىم قﺎلﺔ  ...إخل ٌ
ي
اضﺤﺎ يف
الصفﺎت اليت أضفﺎىﺎ عليهم ضمَت الغﺎﺋﺐ (ىم)  ،كقد أﺣدث ىذا الﺘكرار للضمَت ﺗوازناي ك ن
يلفﺖ انﺘﺒﺎه القﺎرئ إىل ىذه الصفﺎت فﺠﺎءت مﺘﺘﺎﺑعﺔ  ،كالﺘكرار من
األﺑيﺎت  ،فﺎلشﺎعر يريد أف ى
الﺜواﺑﺖ اإليقﺎعيﺔ اليت ﺗﺒعﺚ املوسيقى الغنﺎﺋيﺔ اليت سبيٌز الشعر من النﺜر  ،كنقطﺔ الﺘكرار اليت ﺗرﺗكز عليهﺎ
األﺑيﺎت ىي (صفﺎت املمدكﺣُت) اليت ارﺗﺒطﺖ ﺗلقﺎﺋينﺎ ابلضمﺎﺋر العﺎﺋدة عليهﺎ  ،فﺎلصورة صورة افﺘخﺎر
ّٔﺆالء القوـ  ،ييضهرىﺎ ﺗوايل ىذه الصفﺎت  ،كمﺎ أ ٌف الشﺎعر اسﺘخدـ يف مدﺣو ﺣركؼ املد اليت ﺗﺘميٌز
ابلطﺎقﺔ اإلحيﺎﺋيﺔ .

( )1الديواف ،ص . 26
( )2املصدر السﺎﺑق ،ص . 90

116

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

ﺗنوعﺖ يف ديواف الشﺎعر ﺑُت ضمَت املﺘكلٌمواملخﺎطﺐ
كﺑنظرة سريعﺔ ذمد أف الضمﺎﺋر قد ٌ
ﺣضورا لدل الشﺎعر لألسﺒﺎب اليت ذكرَّنﺎ آن نفﺎ ،
كالغﺎﺋﺐ ،كإ ٍف كﺎف ضمَت (الغﺎﺋﺐ) ىو األكﺜر
ن
يدا من
كابإلضﺎفﺔ إىل الطﺎقﺔ الﺘﺄﺛَتيﺔ اليت يوفٌرىﺎ أسلوب ﺗكرار الضمﺎﺋر فﺈنٌو يهﺐ األﺑيﺎت الشعريﺔ مز ن
الًتاﺑط كالﺘمﺎسك كالوﺣدة .
ﺗكرار العًﺒىﺎرات كاألسﺎليﺐ :
ملمﺤﺎ أسلوﺑينﺎ كمرآ نة ﺗعكس كﺜﺎفﺔ ﺍلشعﻭﺭ ﺍلمﺘعﺎلي في
يش ٌكل ﺗكرار ﺍلعﺒﺎﺭﺓ في ﺍلشّْعﺭ
ن
كمصﺒﺎﺣﺎ مضيﺌنﺎ يقود ﺍلقﺎﺭﺉ ﺇلى ﺍلكشﻑ عن ﺍألفكﺎﺭ كاملعﺎين ﺍلﺘي ﺃﺭﺍﺩىﺎ ﺍلشَّﺎعﺭ،
نفس ﺍلشَّﺎعﺭ،
ن
كيسهم ىندسينﺎ " في ربديد شكل ﺍلقصيﺩﺓ ﺍلخﺎﺭﺟي ،ﻭفي ﺭسم معﺎمل ﺍلﺘقسيمﺎﺕ ﺍألﻭلى ألفكﺎﺭىﺎ،
السيمﺎ ﺇﻥٍ كﺎنﺖ يدمﺘدة  ،ﻭىﻭ ﺑذلك قﺩ يش ٌكل نقطﺔ ﺍنطالؽ لدل النﺎقد عند ﺗوﺟهو للقصيدة
ابلﺘﺤليل"()1ﻭىﺫﺍ يﺘطلٌﺐ من ﺍلشَّﺎعﺭ ﺃﻥ يوفٌر لو ﺍلسيﺎﻕ ﺍلمنﺎسﺐ حبيﺚ يصﺒﺢ ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ ﺟزءنا مﺘمﺎس نكﺎ
و
إﺣداث نوع من اإليقﺎع
من نسيﺞ ﺍلقصيﺩﺓ ،ككغَته من أنواع الﺘكرار السﺎﺑقﺔ فقد أسهم ىذا الﺘكرار يف
فﺎلعﺒﺎﺭﺓ ﺍلمكﺭٌﺭﺓ ﺗيكسﺐ ﺍلنَّﺹ ﻁﺎقﺔن ﺇيقﺎعيﺔ ﺑفعل ﺍﺗسﺎع ﺭقعﺘهﺎ ﺍلصﻭﺗيﺔ ،ﺇضﺎفﺔن ﺇلى ﺩﻭﺭىﺎ
ﺍلﻭﻅيفي ﺍلمﺘمﺜؿ في ﺇضﺎءة ﺍلٌلفﻅﺔ ﺃﻭ ﺍلعﺒﺎﺭﺓ املقًتنﺔ ّٔﺎ ،ﻭﺍلمﺘغيﺭﺓ في كل مرة "فﺎلشَّﺎعﺭ قﺩدينﺎ كﺎف
معٌت ﺟديد يدعم ﺑو فكﺭﺗو
يﺘخذ من ﺍلعﺒﺎﺭﺓ ﺍلمكﺭٌﺭﺓ في ﺍلشﻁﺭ الواﺣد من ﺍلﺒيﺕ مر ن
ﺗكزا إلضﺎفﺔ ن
ﺣيﺎان لينطلق منهﺎ ﺇلى ﺗﺘﺒٌع
يكرر ﺍلعﺒﺎﺭﺓ في صدر ﺍلﺒيﺕ ﺃ ن
ﺍألسﺎسيﺔ ،على ﺣُت ﺃﻥ ﺍلشَّﺎعﺭ ﺍلﺤﺩيﺚ ٌ
ﺟوانﺐ ﺍلمعنى ﺍلﻭﺍﺣد ﻭﺍسﺘقصﺎء مظﺎىر ﺍلﺘعﺩﺩ كمﺎ يراىﺎ ﺑعُت خيﺎلو "()2كمن أمﺜلﺔ ىذا النوع يف
شعر شﺎعران قولو (:)3
ً
ً وً
ً
عد ىؾ األ ً
ىخ ٌالءى إًٌال
ىمل أىﺟ ٍد ﺑى ى
ىكﺜمﺎد ّٔﺎ قى نذل أىك نقﺎعي
ً و
ً
مﺎد منزكﺣ وﺔ كقً ػ ػ ً
عد ىؾ األ ً
ػالت
ىخ ٌالءى إًٌال
ىمل أىﺟ ٍد ﺑى ى
ىكﺜ ى ى ى
كرر الشﺎعر عﺒﺎرةن ﺑعينهﺎ  ،كقد أﺗى ّٔﺎ يف الﺒيﺖ األكؿ يف مقﺎـ مدح (عﺒدهللا ﺑن ﺟعفر) كيف
فقد ٌ
املذكورين ال يوﺟد مﺜلهمﺎ إالٌ القليل من
الﺜﺎنيﺔ يف مقﺎـ راثء (طلﺤﺔ الطلﺤﺎت)  ،كيقصد الشﺎعر أ ٌف
ى
( )1الﺘكرار يف شعر حممود دركيش ،فهد انصر عﺎشور ،ص. 101
( )2النظم كﺑنﺎء األسلوب يف الﺒالغﺔ العرﺑيﺔ ،شفيع السيد ،دار غريﺐ ،القﺎىرة ،مصر،ط1،2006ـ ص. 143
( )3الديواف ،ص . 94،62
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الﺒشر  ،لًمﺎ كﺎان يﺘمﺘعﺎف ﺑو من أخالؽ كﺣسن معﺎشرة  ،كمﺜل ىذا الﺘكرار إّنﺎ ييسلٌط الضوء على مﺎ
ﺑعد العﺒﺎرة املكررة ،فﺘظهر ككﺄَّنﺎ انﺑعﺔ من نقطﺔ كاﺣدة مشدكدة إليهﺎ كىي عﺒﺎرة (مل أﺟد ﺑعدؾ
شك في ﺃﻥٌ ىﺫﺍ ﺍلضﺭﺏ من ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ  -إ ٍف أيﺟيد اسﺘعمﺎلو – ييسهم إىل ﺣ ٌود
األخالء إالٌ كﺜمﺎد) "ﻭال ٌ
ﺑعيد في ﺗغذيﺔ ﺍإليقﺎع ﺍلمﺘﺤﺭﻙ للخﻁﺎﺏ ﺍلشّْعﺭﻱ فﺎلعﺒﺎﺭﺓ ﺍلمكﺭٌﺭﺓ ﺗيكسﺐ ﺍلنَّﺹ طﺎقﺔ إيقﺎعيﺔ "
()1
سر ﺍلمعﺎين الدفينﺔ اليت أرادىﺎ الشﺎعر.
كمﺎ أ ٌف الﺘكرار يف الﺒيﺘُت كشفﺎ للقﺎرئ عن ٌ
كَنيت اآلف إىل ﺗكرار شﺎعران لألسﺎليﺐ  ،كمن ﺑُت األسﺎليﺐ اليت يقوـ ﺑﺘكرارىﺎ (أسلوب النفي) كعﺎدة
مﺎ أييت ﺑعدىﺎ ﺑصفﺔ مدح ملن يﺘﺤدث عنهم  ،كىذا الﺘﺘﺎﺑع اإليقﺎعي من شﺄنو أف حي ٌفز انﺘﺒﺎه املﺘلقي،
كييعُت على ﺗنشيط آليﺔ الﺘوقع ،كخيلق نوعﺎن من الﺘوﺗر القﺎﺋم على الطرؼ النقيض من الﺘهيﺆ لدل
السﺎمع ،فيﺘوفر ﺑذلك إليقﺎع النص عنصرا الﺘوقع كاملفﺎﺟﺄة  ،فلننظر إىل ىذه األﺑيﺎت اليت يقوؿ فيهﺎ
(:)2
يع إًف يى يم ني ًكﺒوا
ند نىوﺑىﺘً ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
يﺢ ًع ى
ىكال ىجمػ ػ ػ ػ ػػﺎز ى
يسوا ىمفﺎر ى
لى ي
ً ً
الض ً
أىشﺒ ػ ػ ػػﺎهً عيدانًًو ىكال ىغىرﺑًو
عيف ىكال
لىيسوا م ىن اخل ىركًع ى
ً
ىﺣس ًن النً ىع ًم
لىيسوا ديىينٌو ىف فىضلى يهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ىكىهليم
فى ه
ضل ىعلىينﺎ أب ى
ﺗلﺘف ﺣوهلﺎ
فقد قﺎـ الشﺎعر ﺑﺘكرار أسلوب النفي  ،ككﺎنﺖ لفظﺔ (ليسوا) ىي الﺒﺆرة اليت ٌ
صفﺎت ىﺆالء املمدكﺣُت  ،كﺑيٌنﺖ أَّنم ال يفرﺣوف إذا انﺘصركا  ،كال ىم ضعفﺎء مﺜل نﺒﺎت اخلركع  ،كال
نﺒُت
دينوف إذا أعطوا شيﺌنﺎ ،كمﺎ أسهمﺖ ىذه العﺒﺎرة يف عمل صﺒغﺔ إيقﺎعيﺔ على األﺑيﺎت  ،كديكن أف ٌ
عمل أسلوب النفي (ليسوا) يف الشكل الﺘﺎيل :

عمﺎف – األردف  ،ط 2008 ، 1ـ  ،ص . 193
( )1الﺒنيﺔ اإليقﺎعيﺔ يف شعر اجلواىرم  ،مقداد دمحم شكر قﺎسم  ،دار دﺟلﺔ ٌ ،
( )2الديواف  ،ص . 134 ، 59 ، 41
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يمنون
ليسواَ ُ
ليسواُ ضعفاء
ليسوا َمفاريح

ليسوا

كيكرر شﺎعران (أسلوب االسﺘفهﺎـ) يف العديد من أﺑيﺎﺗو  ،كعﺎدة مﺎ يفﺘﺘﺢ ﺑو أكؿ الﺒيﺖ  ،فيقوؿ(: )1
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىىل اب ٌدكﺎر الىﺒيﺐ من ىﺣىرًج ؟ أىـ ىىل هلىٌم ال يفﺆاد من فىػىرًج ؟
وـ ىﺣلىلنﺎ ًابلن ً
َّخل ًمن أ ىىم ًﺞ
أىـ ىك ى
سَتان يﺣيرمﺎن ؟ يى ى
يف أىنسى ىم ى
مر ّٔﺎ  ،فهو
ﺗى ي
كش ي
ف ىذه الﺘسﺎؤالت املﺘعﺎقﺒﺔ عن مدل ﺣرص الشﺎعر على الظركؼ اليت ٌ
من خالؿ أسﺌلﺘو ال يريد إﺟﺎﺑﺔن من أﺣد  ،إّنﺎ ﺟﺎء ﺗكرار االسﺘفهﺎـ ليعكس قلق الشﺎعر النفسي
كﺣزنو العميق  ،فهو قد رﺑطو ابلوقوؼ على الطَّلل  ،الذم عﺎدة مﺎ يكوف من خاللو ﺗذ ٌكر األﺣﺒﺔ
كﺗذ ٌكر األايـ اليت ﺗرﺑطو معهﺎ ذكرايت مجيلﺔ  ،إضﺎفﺔن إىل ذلك فﺈ ٌف ىذا األسلوب كسيلﺔ ﺗعﺒَتيﺔ إيقﺎعيﺔ
يﺆديو االسﺘفهﺎـ يف ﺗفﺠَت الﺒنيﺔ اإليقﺎعيﺔ داخل النص  ،كفﺘﺢ آّﺎؿ
 ،كمن ىنﺎ يﺘضﺢ لنﺎ الدكر الذم ٌ
أمﺎـ املﺘلقي لإلﺣسﺎس ﺑﺘوﺗر الشﺎعر كالﺘعﺒَت عن ﺑواطنو النفسيﺔ .

( )1الديواف  ،ص .67
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اخلـامتة ونتائج البحث :
ﺗنﺎكؿ الﺒﺤﺚ ظﺎىرةن أسلوﺑيﺔ ىي الﺘشكيل الﺘكرارم يف شعر الرقيﺎت  ،كقد ﺗش ٌكلﺖ لدل الﺒﺎﺣﺚ
رؤيﺔ كاضﺤﺔ ﺣوؿ ىذه الظﺎىرة الﺒالغيﺔ  ،مفﺎدىﺎ أ ٌف الﺘكرار ىو الطريق األرﺣﺐ لﺘوليد الدالالت
ﺗوصل إىل النﺘﺎﺋﺞ الﺘﺎليﺔ :
اإلحيﺎﺋيﺔ  ،كإضﺎءة اجلوانﺐ اإليقﺎعيﺔ كالنفسيﺔ  ،كقد ٌ
 - 1لﻡ خيرج معٌت ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ عنﺩ ﺍلنُّقﺎﺩ ﺍلقﺩمﺎء في كونو ﺇعﺎﺩﺓ لكلمﺔ ﺃﻭ ﺃكﺜر في ﺍلٌلفﻅ ﺃﻭ ﺍلمعنى
لغﺭﺽ مﺎ  ،فﺭﺅيﺘهم لﺤقيقﺔ ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ ابﺗﺖ مﺘقﺎرﺑﺔ ﺇلى ﺣ ٌود مﺎ .
يدؿ على غرض كأﺟﺎزكه  ،كاسﺘقﺒﺤوا الﺘكرار
أمجع النقﺎد القدمﺎء على اسﺘﺤسﺎف الﺘكرار الذم ٌ
 –2ى
الذم ال ﺗرﺟى منو أم فﺎﺋدة .
 - 3أييت ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ ليعﺒٌﺭ عﻥ ﺍلﺤﺎلﺔ ﺍلنفسيﺔ ﺍلﺘي يعيشهﺎ ﺍلشﺎعﺭ ،فﺎألغلﺏ في ىﺫﺍ ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ أنٌو أييت
مر ﺑنﺎ يف قصﺎﺋد الراثء مﺜالن -
مﺘولٌ ندا عن أﺣداث عﺎشهﺎ الشﺎعر ،ﺃﻭ ﺣﺎدﺛﺔ مﺆملﺔ ﺃﺛٌرت عليو -كمﺎ ٌ
فﺭﺍﺡ ييفر يغهﺎ ﺑطريقﺔ ﺇﺭﺍﺩيﺔ ﺃﻭ ال ﺇﺭﺍﺩيﺔ  ،كذلك عػﻥ ﻁﺭيق ﺗكرارىﺎ .
ً
عدا أسلوﺑينﺎ كشف من
أسهم يف إغنﺎء موسيقى النص  ،كش ٌكل ﺑي ن
ﺐ ﺗكرار الرؼ ن
 – 4لىع ى
دكرا إيقﺎعينﺎ ى
خاللو الشﺎعر عن دالالت نفسيﺔ  ،كمﺎ أف دراسﺔ ﺗكرار الرؼ يف القصيدة فيو شيءه من الصعوﺑﺔ ؛
النﺘشﺎر ىذه الركؼ يف و
فضﺎء غ ًَت حم ٌدد من ديواف الشﺎعر
لغواي اثﺑﺘنﺎ ،اخﺘلف كف نقﺎ للنص الشعرم ،فنﺠد أ ٌف ﺣركؼ املعﺎين
-5
ٍ
أفﺎدت ﺣركؼ املعﺎين معننﺎ ن
أفﺎدت الﺘوسعﺔ يف النص شعرم ،فهذه املركنﺔ يف الركؼ العرﺑيﺔ ،كالقدرة على إعطﺎء أكﺜر من معٌت
ٍ
كﺑيﺎان كقدرةن على ربديد املعﺎين كﺑيﺎَّنﺎ
كﺟلي  ،على أ ٌف اللغﺔ العرﺑيﺔ األكﺜر
إعﺠﺎزا ن
ن
اضﺢ ّّ
دليل ك ه
كداللﺔ ،ه
وج كال نقص .
؛ كمن أﺟل ذلك نزؿ كﺘﺎب هللا عرﺑينﺎ من ىغَت ًع و
ً
كزا داللينﺎ  ،فكﺎف الشﺎعر ينطلق من خالهلﺎ مث يعود
املكررة يف ديواف الشﺎعر مر ن
 – 6ىمﺜٌلﺖ الكلمﺔ ٌ
مرة عالقﺔ لغﻭيﺔ ﺟديدة ﺗيغٍت املعٌت كﺗرفع من قيمﺘو .
كل ٌ
إليهﺎ  ،خﺎل نقﺎ في ٌ
ﺗنوع ﺗكرار الكلمﺔ يف ديواف الشﺎعر  ،فمنو ﺗكرار االسم كﺗكرار الفعل كﺗكرار آّﺎكرة كﺗكرار
ٌ –7
مصﺒﺎﺣﺎ
الﺒدايﺔ ...إخل  ،ﺣيﺚ كﺎنﺖ ىذه األنواع مرآ نة عﺎكسﺔ لكﺜﺎفﺔ ﺍلشعﻭﺭ في نفس ﺍلشﺎعﺭ ،ﻭ
ن
مضيﺌنﺎ يقود ﺍلقارئ ﺇلى الكشف عﻥ ﺍلمعﺎين ﺍلﺘي ﺃﺭﺍﺩىﺎ ﺍلشﺎعﺭ من خالؿ ﺇضﺎءة ﺍللٌفﻅﺔ ﺃﻭ ﺍلعﺒﺎﺭﺓ
كل مرة ﺇضﺎفﺔن ﺇلى دكرىﺎ ﺍلﺒﺎﺭﺯ في ﺇﺣداث نوع من ﺍإليقﺎع ﺩﺍخل النص .
ﺍلمقﺘﺭنﺔ ﺑو كﺍلمﺘغيٌﺭﺓ في ٌ
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نوع ﺟديد من الﺘكرار مل يﺘنﺎكلو الكﺜَت من الﺒﺎﺣﺜُت عند ﺗصديهم هلذه
 – 8سبيٌز الﺒﺤﺚ ﺑﺘوضيﺢ و
ﺖ ىذه الضمﺎﺋر يف إنﺘﺎج
أس ىه ىم ٍ
الظﺎىرة يف الشعر القدمي  ،ىذا النوع ىو (ﺗكرار الضمﺎﺋر)  ،فقد ٍ
الداللﺔ  ،كمﺎ أَّنﺎ أسهمﺖ يف زايدة الﺘفكَت عند املﺘلقي كاملقﺎصد اليت يقصدىﺎ الشﺎعر من خالؿ
ﺗكراره هلﺎ كخﺎصﺔ املسﺘًتة منهﺎ .
َّ - 9
إف مﺎ آلﺖ إلي و دراسﺘنﺎ لﺘكرار العﺒﺎرات كاألسﺎليﺐ يف شعر (الرقيﺎت)  ،ﺗكشف لنﺎ عن أف
ﺗﺘكرر أكﺜر من مرة  ،عندمﺎ ﺗلﺢ الفكرة على الشﺎعر كيريد الﺘعﺒَت عنهﺎ ﺑشدة ،ﺑيد
العﺒﺎرة الواﺣدة قد ٌ
يسَتا من جممل الﺘكرارات األخرل اليت درسنﺎىﺎ
أف ﺗكرار العﺒﺎرة يف قصﺎﺋد شﺎعران مل أتخذ إال ﺟزءنا ن
قﺎمي املدح كالراثء .
فيمﺎ سﺒق ،كأ ٌف اجلزء األكرب الذم اسﺘﺤوذ على ﺗكرار العﺒﺎرة كﺎف يف ىم ى
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املصادر واملراجع
 – 1اإلﺗقﺎف يف علوـ القرآف،ﺟالاللدينﺎلسيوطي،ربقيق  :دمحمأﺑوالفضإلﺑراىيم،املكﺘﺒﺔالعصريﺔ،لﺒنﺎف
(د.ط)  1988ـ .
 - 2أسﺎس الﺒالغﺔ  ،الزخمشرم  ،املكﺘﺒﺔ العصريﺔ  ،صيدا – ﺑَتكت  ،لﺒنﺎف  ،ط2003 1ـ .
 - 3ﺃسﺒﺎﺏ ﺣدكث الركؼ (ﺍﺑن سينﺎ) أﺑو علي السُت عﺒدهللا ،ربقيق :دمحم ﺣسن الطﺒٌﺎؿ كحيي مَت
علم ،ﺩﺍﺭ ﺍلفكر،دمشق،ط  1983 ، 1ـ .
 – 4األسلوﺑيﺔ كالصوفيﺔ،أمﺎين سليمﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﺩﺭﺍسﺔ يف شعر السُت ﺑن منصور الالٌج،
جمدالكم،عمﺎف – األردف ،ط  2002 ، 1ـ .
ٌ
 - 5اإليقﺎع يف شعر الداﺛﺔ  ،دمحم سلطﺎف ( دراسﺔ ﺗطﺒيقيﺔ على دكاكين فﺎركؽ شوشﺔ  ،إﺑراىيم أكسنﺔ
 ،كآخركف)  ،دار العلم كاإلديﺎف للنشر كالﺘوزيع  ،ط  2008 ، 1ـ.
 - 6اإليقﺎع يف شعر السيﺎب ،سيد الﺒﺤراكم ،مطﺎﺑع الوادم اجلديد ،القﺎىرة ،ط1996 1ـ .
 - 7الﺒنﺎء الصويت يف الﺒيﺎف القرآين ،د .دمحم ﺣسن شرشر ،دار الطﺒﺎعﺔ احملمديﺔ القﺎىرة ،ط،1
1988ـ.
أّنوذﺟﺎ) ،عﺒد الميد ىيمﺔ ،ﺩﺍﺭ
 - 8ﺍلﺒنيﺎﺕ األسلوﺑيﺔ يف الشعر اجلزاﺋرم املعﺎصر( ،شعر ﺍلشﺒﺎﺏ
ن
ىومﺔ ،اجلزاﺋر  ،ط 1998 ،1ـ .
 - 9ﺑنيﺔ اإليقﺎع يف اخلطﺎب الشعرم  ،قراءة ربليليﺔ للقصيدة العرﺑيﺔ يف القرنُت السﺎﺑع كالﺜﺎمن
اهلﺠريُت ،يوسف إمسﺎعيل ،منشورات كزارة الﺜقﺎفﺔ ،دمشق  -سوراي ،ط 2004 ،1ـ .
عمﺎف – األردف ،
 - 10الﺒنيﺔ اإليقﺎعيﺔ يف شعر اجلواىرم  ،مقداد دمحم شكر قﺎسم  ،دار دﺟلﺔ ٌ ،
ط 2008 ،1ـ.
 - 11الﺒنيﺔ اإليقﺎعيﺔ للقصيدة املعﺎصرة يف اجلزاﺋر  ،عﺒدالرمحن ﺗربمﺎسُت  ،دار الفﺠر للنشر كالﺘوزيع ،
القﺎىرة  -مصر ط 2003 ، 1ـ .
 - 12الﺒيﺎف كالﺘﺒيُت ،أﺑو عﺜمﺎف عمرك ﺑن حبر اجلﺎﺣظ ،ربقيق كشرح :عﺒد السالـ دمحم ىﺎركف ،مكﺘﺒﺔ
اخلﺎذمي للطﺒﺎعﺔ كالنشر كالﺘوزيع ،القﺎىرة ،ط 1405 ،5ىػ ػ 1985ـ .
 - 13ﺍلﺘعريفﺎﺕ ،ﺍلقﺎضي اجلرﺟﺎين ،ربقيق :ناصر الدينﺘونسي ،شركﺔالقدسللﺘصوير ،القﺎىرة ،ط،1
2007ـ .
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 - 14الﺘكرار يف الشعر اجلﺎىلي،دراسﺔ أسلوﺑيﺔ ،موسى رابﺑعﺔ ،جملﺔ ﺟﺎمعﺔ مﺆﺗﺔ للﺒﺤوث
كالدراسﺎت،آّلد ،5العدد1990 ،1ـ .
 - 15ﺍلﺘّْكﺭﺍﺭ في شعر حممود دركيش  ،فهد انصر عﺎشور،املﺆسسﺔ العرﺑيﺔ للدراسﺎت،ﺑَتكت،
لﺒنﺎف،ط1،2004ـ
 - 16الﺘكرار النمطي يف قصيدة املديﺢ عند ﺣﺎفظ  ،دراسﺔ أسلوﺑيﺔ  ،دمحم عﺒد املطلﺐ،جملﺔ
فصوؿ،آّلد  ، 3العدد 1983، 3ـ .
 - 17الﺘكريرﺑُت املﺜَت كالﺘﺄﺛَت،عز ال ٌدين علي السيٌد،عﺎمل الكﺘﺐ،ﺑَتكت–لﺒنﺎف  ،ط1968 ،2ـ .
 - 18مجﺎليﺎت األسلوب كالﺘلقي (دراسﺔ ﺗطﺒيقيﺔ)  ،موسى رابﺑعﺔ  ،مﺆسسﺔ محﺎدة للدراسﺎت اجلﺎمعﺔ
كالنشر كالﺘوزيع عمﺎف – األردف  ،ط 2000 ، 1ـ.
 - 19اجلٌت الداين يف ﺣركؼ املعﺎين  ،السن املرادم  ،ربقيق :فخر الدين قﺒﺎكة  ،كدمحم فﺎضل  ،دار
الكﺘﺐ العلميﺔ  ،ﺑَتكت  ،ط 1992 ، 1ـ .
 - 20ﺟواىر الﺒالغﺔ ،يف املعﺎين كالﺒيﺎف كالﺒديع ،السيد أمحد اهلﺎَشي ،دار الفكر للطﺒﺎعﺔ كالنشر
كالﺘوزيع ،ﺑَتكت  ،لﺒنﺎف(،د.ط) 1414ىػ 1994 -ـ .
 - 21ﺣركؼ املعﺎين ﺑُت األصﺎلﺔ كالداﺛﺔ  ،ﺣسن عﺒﺎس  ،منشورات اربﺎد الكﺘٌﺎب العرب  ،دمشق
(،د.ط)2000ـ
 – 22اخلصﺎﺋص  ،اﺑن ﺟٍت ،ربقيق  :دمحم علي ﺍلنﺠﺎﺭ  ،دار اهلدل للطﺒﺎعﺔ كالنشر  ،لﺒنﺎف (،د.ط)،
(د.ت) .
 - 23ﺩﺭﺍسﺔ الصوت اللٌغوم ،أمحد خمﺘﺎر عمر،عﺎمل الكﺘﺐ،القﺎىرة،ط  1997 ، 2ـ .
 - 24ديواف عﺒيدهللا ﺑن قيس الرقيﺎت ،شرﺣو كضﺒط نصوصو كق ٌدـ لو :عمر فﺎركؽ الطﺒٌﺎع ،دار األرقم
ﺑن أيب األرقم  ،ﺑَتكت -لﺒنﺎف ( ،د.ط) 1995 ،ـ.
سر صنﺎعﺔ ﺍإلعرﺍﺏ ،ﺍﺑنﺟٍت ،ربقيق :جلنﺔ من األسﺎﺗذة(:مصطفى ﺍلسقٌﺎ
ُّ - 25
ﻭﺁخرﻭﻥ)،مطﺒعﺔمصطفى الليب ﻭﺃﻭالﺩه ،مصر  ،ط 1954 ، 1ـ .
 - 26الشعر كالﺘﺠرﺑﺔ ،أرشيﺒﺎلٍ ٍد ىمكٍليش ،ﺗرمجﺔ :سلمى اخلضراء اجليٌوسي ،مراﺟعﺔ :ﺗوفيق صﺎيغ،
مﺆسسﺔ فرنكلُت للطﺒﺎعﺔ كالنشر ،ﺑَتكت  ،نيويورؾ (،د.ط)1963 ،ـ .
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 - 27الشعريﺔ  ،قراءة يف ذبرﺑﺔ اﺑن املعﺘز العﺒﺎسي  ،أمحد ﺟﺎسم السُت  ،األكاﺋل للنشر كالﺘوزيع ،
دمشق  ،ط( ، 1د.ت) .
 - 28شفرﺍﺕالنص ،صالﺡ فضل  ،ﺩﺍﺭ ﺍآلﺩﺍﺏ  ،ط 1999 ، 1ـ .
 - 29صورة املكﺎف يف شعر اﺑن قيس الرقيﺎت ،يوسف حممود عليمﺎت ،آّلﺔ األردنيﺔ يف اللغﺔ العرﺑيﺔ
كآدأّﺎ(،ﺟﺎمعﺔ مﺆﺗﺔ) آّلد  ، 3العدد  ، 2رﺑيع األكؿ  1428ق أﺑريل  2007 ،ـ .
 - 30ظﺎىرة الﺘكرار يف شعر أيب القﺎسم الشﺎيب(دراسﺔ أسلوﺑيﺔ)،زىَت املنصور جملﺔ ﺟﺎمعﺔ أـ القرل،
مﺞ ،13ع 2000 ، 21ـ .
 - 31العركض كإيقﺎع الشعر العريب،حمﺎكلﺔ إلنﺘﺎج معرفﺔ علميﺔ،سيد الﺒﺤراكم اهليﺌﺔ املصريﺔ العﺎمﺔ
للكﺘﺎب(،د.ط) 1993 ،ـ .
 - 32علم األسلوب  ،مﺒﺎدﺋو كإﺟراءاﺗو  ،صالح فضل  ،النﺎدم األديب الﺜقﺎيف،ﺟدة (د.ط)
1988،ـ .
 - 33علوـ الﺒالغﺔ ،الﺒيﺎف كاملعﺎين كالﺒديع ،أمحد مصطفى املراغي ،دار اآلفﺎؽ العرﺑيﺔ  ،القﺎىرة ،ط
1420 ،1ىػ  2000 -ـ .
كفصلو
 – 34العمدة يف حمﺎسن الشعر كآداﺑو كنقده  ،أﺑو علي السن ﺑن رشيق القَتكاين ،ﺣ ٌققو ٌ
كعلٌق على ﺣواشيو :دمحم حمي الدين عﺒدالميد ،دار اجليل للنشر كالﺘوزيع كالطﺒﺎعﺔ ،ﺑَتكت ػ لﺒنﺎف ،ط
1972 ،4ـ .
 - 35فقو ﺍللغﺔ كأسرار العرﺑيﺔ  ،الﺜعﺎليب ،ربقيق  :أمُت نسيﺐ،دار اجلﺒل ،ﺑَتكت -لﺒنﺎف  ،ط،1
1998ـ .
 - 36فنوف ﺑالغيﺔ ،الﺒيﺎف ،الﺒديع ،أمحد مطلوب ،دار الﺒﺤوث العلميﺔ ،الكويﺖ ،ط1395 1ىػ -
1975ـ .
 – 37يف القوؿ الشعرم  ،يديٌت العيد ،ﺩﺍﺭ ﺗوﺑقﺎؿ للنشر،الدارالﺒيضﺎء ،ط1987،1ـ
املﺆسسﺔ اجلﺎمعيﺔ للدراسﺎت كالنشر كالﺘوزيع ،
 - 38يف مﺎىيﺔ النص الشعرم  ،دمحم عﺒدالعظيم ٌ ،
ﺑَتكت ( ،د.ط) 1994 ،ـ .
 – 39قراءات أسلوﺑيﺔ يف الشعر الديﺚ  ،دمحم عﺒد املطلﺐ ،اهليﺌﺔ املصريٌﺔ للكﺘﺎب (د.ط) ،
1995ـ.
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 – 40القصيدة العرﺑيﺔ الديﺜﺔ من ﺍلﺒنيﺔ الدالليﺔ إىل ﺍلﺒنيﺔ ﺍإليقﺎعيﺔ  ،دمحم صﺎﺑر
عﺒيد،إربﺎدالكﺘﺎابلعرب،دمشق(،د.ط)( ،د.ت) .
 - 41قضﺎيﺎ ﺍلشعراملعﺎصر،نﺎﺯﻙاملالﺋكﺔ ،مطﺒعﺔﺩﺍﺭﺍلﺘضﺎمن  ،ﺑغداد ،ط 1965 2ـ .
 - 42كﺘﺎب االشﺘقﺎؽ  ،أﺑوﺑكر دمحم ﺑن السن ﺑن يدريد األزدم  ،ربقيق:عﺒدالسالـ دمحم ىﺎركف،دار
املسَتة  ،ﺑَتكت  ،ط1399 ، 2ق 1979 -ـ .
 - 43الكﺘﺎب  ،سيﺒويو  ،عمﺭﻭ ﺑن عﺜمﺎﻥ ﺑن قنﺒﺭ  ،ربقيق  :عﺒدالسالـ ىﺎركف  ،دار اجليل ،
ﺑَتكت  ،لﺒنﺎف ط ( ، 1د.ت).
 - 44كﺘﺎب الصنﺎعﺘُت  ،الكﺘﺎﺑﺔ كالشعر ،أﺑو ىالؿ السن ﺑن عﺒد هللا ﺑن سهل العسكرم ،ربقيق:
علي دمحم الﺒﺠﺎكم كدمحم أﺑو الفضل إﺑراىيم ،املكﺘﺒﺔ العصريﺔ ،ﺑَتكت ػ لﺒنﺎف(،د.ط)1406 ،ىػ-
1986ـ
 - 45لسﺎف العرب ،اﺑن منظور  ،دار صﺎدر  ،ﺑَتكت – لﺒنﺎف  ،ط 1997 ، 1ـ .
 - 46اللغﺔ العليﺎ ػ النظريﺔ الشعريﺔ ،ﺟوف كوىُت ،ﺗرمجﺔ كﺗقدمي:أمحد دركيش ،آّلس األعلى للﺜقﺎفﺔ،
القﺎىرة(،د.ط)1995 ،ـ .
 - 47املﺜل ﺍلسﺎﺋر،ﺍﺑناألﺛَت ،ربقيق :دمحم حمي الدين عﺒد الميد،املكﺘﺒﺔ ﺍلعصريﺔ ،ﺑَتكت – لﺒنﺎف
(،د.ط) 1999ـ.
 - 48املدخل إىل علم اللغﺔ  ،حممود فهمي ﺣﺠﺎزم  ،دار قﺒﺎء  ،القﺎىرة (،د.ط) 1998ـ .
 - 49يمغٍت اللﺒيﺐ عن كﺘﺐ األعﺎريﺐ،اﺑن ىشﺎـ األنصﺎرم ،ربقيق  :ﺑركﺎت ىيود ،دار األرقم ﺑن أيب
األرقم  ،ﺑَتكت  ،ط 1999 ،1ـ .
 – 50املوازانت الصوﺗيﺔ ،دمحم العمرم ،أفريقيﺎ ﺍلشرﻕ،الدارالﺒيضﺎء – املغرب ط 2001 ، 1ـ .
 - 51موسيقى الشعر ،إﺑراىيم أنيس  ،مكﺘﺒﺔ األذملو املصريﺔ  ،ط1952 ، 2ـ .
 - 52النٌظم كﺑنﺎء األسلوب يف الﺒالغﺔ العرﺑيﺔ  ،شفيع السيد  ،دار غريﺐ  ،القﺎىرة – مصر ،ط،1
2006ـ.
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