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نوره إلٌِك ٌا منبع األمل الصافً والحنون... واألمل المشرق الذي ال ٌغٌب 

 كالشمس... إلٌِك ٌا أغلى ما أملك... أمً الغالٌة.

إلى الروح التً سكنت روحً ولم تفارقنً، أهدي رسالتً وجهدي... إلى 

 .روح أبً الغالً

 ووقت...إلى زوجً الذي كان سنداً لً وقدم لً كل ما فً وسعه من جهد 

 إلى أبنائً األعزاء. 

 

 

 

 إلى إخوتً و أخواتً .                    

 إلٌكم جمٌعاً أهدي هذا العمل المتواضع
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 الشكر والتقدير

 

عُدل بشير أذقدم تكل الشكس ّالرقدٌس ّاالهرٌاى العظٍن إلى أسراذي الدكرْز 

الري قدم لً ًوْذجاً هٌفسداً فً اإلثساء العلوً ّالوراتعح الدقٍقح   وصُري

ّها هٌحَ لً هي ّقد ّجِد ّذْجٍَ،  ،لكل خطْاذً فً إعداد السسالح

 ّعلى إشسافَ الدائن ّالوساعدج إلذوام ُرٍ السسالح.

على  عحد  و هُب عحد  وعُويالدكرْز  األسراذ ّكرلك كل الشكس ّالرقدٌس إلى

 ٍِاذَ.ًصائحَ ّذْج

األسراذ ًجل الشاعس  كوا ٌطٍة لً أى أذقدم تشكسي ّعظٍن اهرٌاًً إلى

على ها قدهَ لً هي هعلْهاخ ّهساعدج إلذوام ُرا  أحمد مامد  ومهدي

 العول.

ّالشكس ّالرقدٌس ألعضاء لجٌح الوٌاقشح الدكرْز حسي أحود األشلن ّ 

الح فلِن هًٌ الدكرْزج حلٍوح هصثاح الجالب، على ذفضلِن توٌاقشح السس

 جزٌل الشكس. 
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 املقدية

بؿ ىك ظاىرة ككنية عامة تميز ىذا الكجكد، فأينما  .ليس التكرار خاصية لغكية فقط 
يجكؿ اإلنساف ببصره في ىذا الككف الفسيح يجد أف حركة عناصر الككف تقكـ عمى 
التكرار المستمر كالمتجدد ، فحركة الككاكب كتعاقب الميؿ كالنيار، كما يترتب عنيما 

، كتتابع حركة اإلنساف، حركة أطرافو كدقات قمبو، ككبلمو كؿ  كتكالي الحياة كالمكت
 ىذه العناصر متكررة.

كلما كانت المعاني كالمدلكالت متجددة باستمرار فإف ألفاظ المغة كالدكاؿَّ ال بد ليا أف 
تتكرر بأشكاؿ مختمفة كفي سياقات متعددة ، كذلؾ ألجؿ استيعاب المعاني كاستيفاء 

 دالالت الكبلـ.
م أسمكب التكرار مف أىـ التقنيات األسمكبية التي تساىـ في إثراء النص الشعر  يعدك 

يقاعيا كىك يشكِّؿ إحدل المرايا العاكسة لكثافة الشعكر المتراكـ في خبايا  ،دالليا كا 
الذات الشاعرة، كالتي يتمكف الناقد مف خبلليا مف الكشؼ عف جكىر الرؤية أك جكىر 

 الشعكر المسيطر عمى الشاعر.
بأعماؽ  كغالبان ما يككف الباعث عمى استخداـ ىذا األسمكب ىك األثر النفسي المتصؿ

كما يضطـر فييا مف انفعاالت كمشاعر تجاه مكقؼ معيف، فحيف يكرر  النفس،
الشاعر حرفان أك كممة أك جممة، فيك بيذا يعكس لديو درجة االنفعاؿ كالتكتر الشعكرم، 

كتنبيو  كرر بالنسبة لو، كالرغبة في إبرازه كتأكيدهكما يعكس أيضان أىمية العنصر الم
 المتمقي إليو.

 دالالت ذات ، جديدة شعرية سياقات تككيف عمى قدرتو مدلكتتجمى قيمة التكرار في 
 ما إذا المتمقي، نفس في ،انفعالي أثرو  مف تتركو كما ،رالشاع نفسية عف تكشؼ مثيرة

 ؛ الشعرم النص في المناسب كانيام كأخذت ،متميز فني بشكؿو  الشاعر استثمرىا
  كاالىتماـ. العناية تستحؽ ظاىرة إلى لتتحكؿ
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كقد حظي أسمكب التكرار باىتماـ النقاد قديما كحديثا، كذلؾ بسبب إدراكيـ ألىميتو في 
بناء القصيدة، كمعرفة منيـ إلمكانياتو التعبيرية كاإليحائية كالجمالية التي تيمكِّف الشاعر 

 صو كالسمك بو إلى مرتبة األصالة كالجكدة.مف االرتقاء بن
كمف خبلؿ قراءاتي المتكررة في مجمؿ النتاج الشعرم الحديث في ليبيا تبيف لدمَّ أف 
أسمكب التكرار لـ يرد كثيرا في مدكنة شعراء المرحمة الكبلسيكية، لكنو بعد أفكؿ التيار 

يقاعية امتدت عمى مسا حة عدد مف نتاج الكبلسيكي بات يمثؿ ظاىرة أسمكبية كا 
 الشعراء الميبييف.

كما الحظتي أف أسمكب التكرار لـ ينؿ حظا مف عناية الباحثيف الميبييف، كبحسب 
عممي فإف أحدا منيـ لـ يتقدـ بدراسة مستقمة عف ىذا األسمكب في نتاج أم مف 
رة الشعراء الميبييف ، كقد اكتفى الباحثكف الذيف تمكنتي مف االطبلع عمى بحكثيـ باإلشا

إلى ظاىرة أسمكب التكرار في نتاج ىذا الشاعر الميبي أك ذاؾ كاالستدالؿ عمييا ببعض 
 النصكص الشعرية.

لذا عقدتي العـز عمى دراسة أسمكب التكرار في نتاج شاعر ليبي لـ يدرس شعره مف 
، فمف خبلؿ قراءاتي المتكررة لنتاجو الشعرم الذم  ، كىك الشاعر محمد الميدمبؿق

في  بشكؿ مكثؼ أسمكب التكرار أف ىذا الشاعر استخدـ لي دكاكيف تبيفبمغ عشرة 
 مجمؿ نتاجو الشعرم الذم اختص بمكضكع كاحد ىك مكضكع الحب.

كباإلضافة إلى ما تقدـ فإف مما شجعني عمى اختيار أسمكب التكرار ىك القناعة بأف 
اصر المكررة في دراستو إنما ىي دراسة شاممة لمنص الشعرم ال تقتصر عمى إبراز العن

 النص، بؿ تشمؿ مجمؿ الجكانب الفنية كالجمالية.
إف غاية ىذا البحث ىي رصد أنماط التكرار في شعر محمد الميدم، كالكشؼ عف 
دالالتو كأبعاده النفسية بمنيج تحميمي كصفي يتتبع األثر الذم يتركو العنصر الشعرم 

)التكرار : أف يككف عنكاف البحث المكرر في نفسية المتمقي، ككفؽ ىذا التصكر ارتأيتي 
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طتو تتككف مف مقدمة كتمييد كثبلثة في شعر محمد الميدم، أنماطو كدالالتو(. كخ
 كخاتمة. فصكؿ

 سيرة مكجزة عف الشاعر محمد الميدم كنتاجو الشعرم  أردتي أف يككف التمييد عرض
في التكرار، الفصؿ األكؿ المككف مف مبحثيف استعراض آلراء القدامى كالمحدثيف  اما

ففي المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ استقصاء لمفيـك التكرار كأغراضو عند الببلغييف 
القدامى، كفي المبحث الثاني محاكلة لمقاربة مفيكـ التكرار ككظائفو في المنظكر 

 النقدم الحديث.
لذا فقد تكلى المبحث األكؿ مف ،  لمجمكع الحركؼ المكررةكفي الفصؿ الثاني رصد 

 المختمفة ، كذلؾ تكلى المبحث المباني لفصؿ حصر تكرار عدد مف الحركؼىذا ا
حصر ب عينيأما الفصؿ الثالث فقد ، حركؼ المعاني  عدد مف الثاني حصر تكرار

تكرار  فيكتكرار العتبات ، أما المبحث الثاني  المبحث األكؿ  ، ككافالكممات المكررة
َـّ البحث  نتيىاك ، الفعؿ، كالثالث تكرار االسـ بخاتمة تكجز فييا أىـ النتائج التي ت

 التكصؿ إلييا.
كلئف عزٍَّت المصادر التي تتناكؿ أسمكب التكرار في الشعر الميبي فإف ثمة مصادر 

 مصدراف : أخرل اعتمدتي عمييا كاستفدتي منيا، لعؿ مف أىميا
تة بعنكاف سـ المغة العربية كآدابيا بجامعة مؤ رسالة الماجستير المقدمة إلى ق األكؿ /

 صرة(، لمباحث فيصؿ حساف الحكلي.)التكرار في الدراسات النقدية بيف األصالة كالمعا
 كتاب )التكرار في شعر محمكد دركيش(  لفيد ناصر عاشكر. الثاني /

كيسعدني في ختاـ ىذه المقدمة أف أتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف أعانني عمى إنجاز ىذا 
عادؿ بشير الصارم الذم يعمـ اهلل مشرؼ الدكتكر مقدمتيـ األستاذ ال البحث ، كفي

، ككـ استفدت مف تكجيياتو كآرائو ، فمو مني ه كـ أعانني عمى إنجاز ىذا البحثكحد
 كافر التقدير كاالحتراـ.ك  كؿ الشكر كمف سائر أفراد أسرتي
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ص الشكر إلى رئيس كأعضاء ىيئة التدريس بقسـ المغة العربية لكذلؾ أتكجو بخا
، كاهلل  كفي مختمؼ إدارتيا كأقساميا العممية كاإلدارية ، في مكتبة األكاديمية كالعامميف

 كلي التكفيؽ.
 

 المسمارم منصكر عبد الغني آماؿ صالح



 

01 
 

 انتــــًهٍــد
 

 حمًد املهديانشبعر  
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شاء لو القدر أف  الحب الذم شاعر ىك يالكرفم زريدةالشاعر محمد الميدم أحمد بك 
، كباقي البيئات كالمجتمعات البسيطة ليكا كنزقا الحب، كتتصكره تتجاىؿفي بيئة  يكلد

ال يفيميـ كال يفيمكنو، كخطيئتو في نظرىـ ىك أنو فضحيـ  ،غريبا بيف قكمولذا عاش 
ذكه كنبذىـ ، فقد صمكا كتجرأ فرسـ بكمماتو مشاعر كجدانو تجاه حبيباتو، كألجؿ ىذا نب

لـ يشاطرىـ في شؤكف حياتيـ، فمـ يمدح أك ييجي أك آذانيـ عف شعره، كىك بدكره 
ليـ كالمعبر عف أفكارىـ  ىـ أرادكا منو أف يككف الناطؽ الرسمي يتزلؼ إلى أحد منيـ،

، كلعؿ ىذا ما يفسر عدـ الناطؽ باسـ ذاتو، كرؤاىـ، كىك أراد أف يككف الحاكـ بأمره 
 كالمسؤكليف بو كبشعره.  ية الباحثيفعنا
لممجمكعة الشعرية  الشاعر المبناني المعاصر شكقي بزيغفي المقدمة التي كتبيا    

 فقد عدَّهمف المدكنة الشعرية المعاصرة ،  الميدم مكقع لمشاعر، كحاكؿ فييا أف يبيف
عره ـ( ، حيث جعؿ ش1998ىػ( كنزار قباني )ت23مف سبللة عمر بف أبي ربيعة )ت

كقفا عمى المرأة كشؤكنيا، في صكرة مقطكعات خفيفة الكقع منحكتة كمماتيا مف معجـ 
محسكس قريب التناكؿ، يعتمد عمى الجمؿ القصيرة كالتناظر اإليقاعي كالتقفية الداخمية 

  (1) كالتكاشج الصكتي.
 تنتقماكبعد كالدتو سرعاف ما ، ـ1943جدابيا سنة إفي كلد الشاعر محمد الميدم   

نة األكلى الس الشاعر أسرتو إلى مدينة بنغازم، كفي إحدل ضكاحييا )القكارشة( درس
، ثـ ما لبثت أسرتو أف انتقمت إلى ضاحية أخرل مف ضكاحي مف المرحمة االبتدائية

، كىي )البركة( التي استقر فييا مع أسرتو، كناؿ مف إحدل مدارسيا الشيادة مبنغاز 
  .االعدادية

الشػػػعر بالميجػػػة الدارجػػػة،  نظـفكالػػػده كػػػاف يػػػ ،ريعشػػػؽ أىمػػػو الشػػػع عػػػاش الشػػػاعر فػػػي بيػػػت
المحػػب  ككالدتػػو كانػػت تحفػػظ شػػعر كالػػده كتركيػػو، ككػػذلؾ كػػاف جػػده ألبيػػو، فتػػأثر بيػػذا الجػػك

                                                           

 .137ص ، ـ1،2009مؤسسة العامة لمثقافة، ليبيا، طكرات المنش محمد الميدم ، المجمكعة الشعرية ، (1)



 : الشاعر محمد المهدي التمهيد                                                            

11 
 

، فقد قػرأ فػي سػنيِّ شػبابو لبلطبلع   لمشعر، باإلضافة الى ىذا كاف الشاعر قارئان نيمان محبان 
كالركايػػػات العربيػػػة كالعالميػػػة  لشػػػعرية القديمػػػة كالحديثػػػةالكثيػػػر مػػػف كتػػػب التػػػراث كالػػػدكاكيف ا

كجعمػػػت منػػػو شػػػاعران  ،كقػػػد صػػػقمت ىػػػذه القػػػراءات مكىبتػػػو كممكتػػػو المترجمػػػة كغيػػػر مترجمػػػة،
، كمػػػػف ىنػػػػا شػػػػرعت مىمىكتػػػػو الشػػػػعرية فػػػػي الظيػػػػكر منػػػػذ عقػػػػد  الشػػػػعرية متمكنػػػػان مػػػػف أدكاتػػػػو

 ـ.1964( التي كتبيا سنة ي)اطمئن قصيدة ىي الستينيات، كيمكف القكؿ إف أكلى قصائده
نشر عددا مف قصائده في مجمكعة مف الصحؼ كالمجبلت المحمية بدءا مف سنة 

 ـ.1966
ـ صدر 1968(، كفي سنة فكذا غنت العشرك ىـ أصدر أكؿ دكاكينو )1967كفي سنة 

، كفي سنة  )ىك الحب( ـ صدر لو ديكاف1979كفي سنة  لو ديكاف )لمحب كالناس(،
كىي )أحبؾ ػ أحبؾ مرة أخرل ػ أبحر ، بخط يدهمخطكطة دكاكيف ـ أصدر ثبلثة 1999
 .(الحب

 : )عيكنؾىي دكاكيفأربعة  كتضـ، ـ2009شعرية سنة  ةلو مجمكع كبعد كفاتو طبعت
  .الحب ػ حبيبتي العنقاء ػ لك لـ أحبؾ ػ احترؽ بالحب كحدؾ(

ـ 1966ي سنة ، فقد بدأ العمؿ االذاعا في اإلذاعة الميبيةمذيع محمد الميدم اشتغؿ
أشيرىا مسابقة ، ذاعة لمسمكعة العديد مف البرامجكقدَّـ لئل ،األخبارقارئان لنشرة 

ألؼ  كأربعيفكقد استقبمت في أكؿ مكسـ ليا مئة ، ـ1997)ماىي؟( التي قدميا سنة 
 كخبلؿ عممو اإلذاعي أجرل لقاء مع الزعيـ ،ت، كقدميا ألكثر مف عشر سنكا مستمع

 ـ .1969سنة  في أكاخرناء زيارتو لميبيا جماؿ عبد الناصر أث
كمف برامجو اإلذاعية أيضان برنامج ) براعـ األدب( كىك أكلى البرامج اإلذاعية التي 

 .بالمكاىب الشابة في مجاؿ اآلدب اىتمت
العديد مف المكضكعات في الصحافة، ككاف لو حضكر بارز في العديد  الشاعر كتب
 الفتات لغة أسس لجنة لمراقبة، كمف أنشطتو أنو المقاءات االدبيةالمنتديات ك  مف

مديران  عمؿ قبؿ تقاعده بفترة كجيزةك  المحاؿ التجارية كالمؤسسات الخاصة كالعامة،
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 إلدارة الثقافة ببنغازم.
 ،أبريؿ سنة ألفيف كتسعة تكفي رحمو اهلل يـك الخميس المكافؽ السادس عشر مف شير

1)ة(.ارتو بالقرب مف )القكارشكىك يقكد سي ،إثر إصابتو في حادث سير

                                                           

 اعتمدتي في التعريؼ بالشاعر عمى :  (1)
 ،1،ط، 1دار مػػداد لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع كاإلنتػػاج الفنػػي، جمعجػػـ الشػػعراء الميبيػػيف ، عبػػد اهلل سػػالـ مميطػػاف، أػػػ 

 .502ـ ، ص2001
 ،1، ط2دار الكتػػاب الجديػػد المتحػػدة، جفػػي العصػػر الحػػديث، الحركػػة الشػػعرية فػػي ليبيػػا  قريػػرة زرقػػكف نصػػر،ب _

 .كمابعدىا   674ـ ، ص 2004
 الشاعر األستاذ أحمد الميدم في عدد مف المكالمات الياتفية. نجؿج ػ ما ذكره لي مشافية 
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 :توطئة
مى كالنقػػاد المحػػدثيف مػػف أسػػمكب التكػػرار قبػػؿ الشػػركع فػػي اسػػتعراض مكاقػػؼ البمغػػاء القػػدا 

 أرل منف المفيد التذكير بداللة مصطمح التكرار في المعاجـ المغكية كاألدبية.
التكػػػرار بفػػػتح التػػػاء كالتكريػػػر مصػػػدراف يعػػػكداف إلػػػى الفعػػػؿ لقػػػد كرد فػػػي معػػػاجـ المغػػػة أف  

(، كيفيػػداف معػػا إعػػادة الحػػرؼ أك الكممػػة أك الجممػػة ، كثمػػة عػػدد مػػرة أكثػػر مػػف الثبلثػػي )كػػرَّ
مػػػف الكتَّػػػاب القػػػدامى اسػػػتخدـ مصػػػطمح التكريػػػر بػػػدال مػػػف التكػػػرار مثػػػؿ قدامػػػة بػػػف جعفػػػر 

، كفػي ق( فػي كتابػو المثػؿ السػائر 637يػر)تق( في كتابو نقػد الشػعر كابػف األث 337)ت
عز الديف عمي السػيد )التكريػر بػيف تصدر مصطمح التكرير عنكاف كتاب  العصر الحديث
 .المثير كالتأثير(

تعنػي عنػدىـ  (كػرر)مػادة  العربية يمحظ إجماعا بػيف المغػكييف عمػى أف ممعاجـكالمتصفح ل
ق( فػػي معجػـ العػػيف أف  175فقػػد ذكػر الخميػؿ أبػػف أحمػد الفراىيػدم )ت ،الرجػكع كاإلعػادة
 (1) الكر ىك الرجكع.

الكػػػر الرجػػػكع ، مصػػػدر  ))ق( جػػػاء  711كفػػػي معجػػػـ )لسػػػاف العػػػرب( البػػػف منظػػػكر )ت
: ككػػرره  الشػػيء ، ككػػرركرا كتكػػراران عطػػؼ، ككػػرَّ عنػػو رجػػععميػػو، يكػػرًّ كػػر ا ككػػر  لمفعػؿ كػػرَّ 

 الحػػػػديث عميػػػػو كػػػػررت :كيقػػػػاؿ  الكػػػػرات، كالجمػػػػع المػػػػرة،: كالكػػػػرة أخػػػػرل، بعػػػػد مػػػػرة أعػػػػاده
الشػيء  عمػى الرجػكع كالكػر رددتػو، ذا إ كركػرة كػذا عػف ككركرتػو. عميػو رددتػو إذا ككركرتو

عرابػػػي فػػػي السػػػؤاؿ فقػػػاؿ : ال تكركركنػػػي، أراد ال تػػػرددكا عمػػػيَّ ،كمنػػػو التكػػػرار كأًلػػػحَّ عمػػػى أ
 (2) .(( السؤاؿ فأغمط

 لمتكػرار مجمكعػة ق( في مصنفو ) أساس الببلغة(538كقد أكرد محمكد الزمخشرم ) ت
 كالترديد، اإلعادة ىك مشترؾ، عاـ كاحد معنى حكؿ كميا تدكر بيا المرتبطة المعاني مف

                                                           

بػػػراىيـ السػػػامرائي، دار الشػػػؤ  :الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدم ، كتػػػاب العػػػيف، تػػػح ينظػػػر: (1) كف ميػػػدم المخزكمػػػي كا 
 .277،ص ـ 1986، 5العراؽ، جالثقافية، بغداد، 

 .390ص  ،ـ1997  ،1، ط5، بيركت ، لبناف، ج ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر( 2)
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 (1)مرتيف. اليـك في تحمب لتيا كىي مكررة، ناقة ذلؾ مف 
إذ ىػػػك  ،المعنػػػى االصػػػطبلحي لمتكػػػرار لػػػيس بعيػػػدان عػػػف المعنػػػى المغػػػكم كيمكػػػف القػػػكؿ إف

 ك تشػػػػبييان أك تيػػػػكيبلن أكأإعػػػادة الكممػػػػة كذكرىػػػػا أكثػػػػر مػػػػف مػػػػرة متتاليػػػػة أك متقاربػػػػة تأكيػػػػدان 
إعػادة المفػظ  ، كقد نصَّ )معجـ المصطمحات المغكية كاألدبية( عمى أف التكػرار ىػكتعظيمان 

كالمعنػػػى معػػػا، كيمكػػػف التماسػػػو فػػػي تكػػػرار الكحػػػدات الصػػػكتية أك المفػػػردات أك التركيبػػػات 
   (2)النحكية ، كيككف اليدؼ الرئيس مف التكرار ىك تأكيد المعنى كتكضيحو.

االتيػػػاف بعناصػػػر متماثمػػػة فػػػي  ))كػػػذلؾ عػػػرَّؼ )معجػػػـ مصػػػطمحات األدب( التكػػػرار بػػػػأنو  
الفنػي ، كالتكػرار ىػك أسػاس اإليقػاع بجميػع صػكره ، فنجػده فػي  مكاضع مختمفة مف العمػؿ

المكسػيقى بطبيعػة الحػاؿ، كمػػا نجػده أساسػا لنظريػػة القافيػة فػي الشػػعر، كسػر نجػاح الكثيػػر 
مػػػف المحسػػػنات البديعيػػػة كمػػػا ىػػػي الحػػػاؿ فػػػي العكػػػس كالتفريػػػؽ كالجمػػػع كرد العجػػػز عمػػػى 

 (3).((الصدر في عمـ البديع العربي
محات األدبيػػػػػػة( كرد مصػػػػػػطمح ) التكػػػػػػرار المتزايػػػػػػد( المنقػػػػػػكؿ عػػػػػػف كفػػػػػػي )معجػػػػػػـ المصػػػػػػط

فػػػو المؤلػػػؼ بأنػػػو incremental repetitionاالنجميزيػػػة  شػػػكؿ مػػػف التكػػػرار  ))، كقػػػد عرَّ
، كيعنػػػي اكتسػػػاب الجديػػػد كتابػػػة، كخاصػػػة فػػػي القصػػػيدة القصصػػػيةكاإلعػػػادة يحػػػدث فػػػي ال
كسػػػػيمة بنائيػػػػة ميمػػػػة فػػػػي ، كىػػػػك كتكرارىػػػػا، كيػػػػكحي بػػػػالنمك التراكمػػػػيبتكػػػػديس اإلضػػػػافات 

، كىي عبػارة تتكػرر Refrainالقصيدة القصصية كينطبؽ عمى استخداـ البلزمة أك القرار 
، كينطبػػؽ أكثػػر عمػػى مقػػاطع بعينيػػا مػػع اإلضػػافة إلييػػا أك تغييػػر فػػي عمػػى نحػػك مكصػػكؿ

   (4).((الكممات الرئيسية لئلشارة إلى التقدـ في القصة
دد فػي كػػبلـ العػػرب كفػي القػػرآف الكػريـ فػػي مكاضػػع مػا مػػف شػؾ أف أسػػمكب التكػػرار قػد تػػر ك 

                                                           

 .726ص ،ـ1،2003الزمخشرم ،أساس الببلغة، المكتبة العصرية، لبناف، طينظر: (1)
  .122ص ، ـ1،1994ط ،القاىرة، ة األكاديميةة كاألدبية ، المكتبعمية عياد ، معجـ المصطمحات المغكيينظر: (2)
، ـ1،1983، ط، سػػػػاحة ريػػػػاض الصػػػػمح معجػػػػـ مصػػػػطمحات األدب ، مكتبػػػػة لبنػػػػاف ، بيػػػػركت مجػػػػدم كىبػػػػة ، (3)

 .437ص
 .102ص، ـ 1986،  1ريف المتحديف ، طمعجـ المصطمحات األدبية، المؤسسة العربية لمناش إبراىيـ فتحي ، (4)
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ػٍف(  كثيرة كبصكر مختمفة، كمف أبرز نماذجو في الشػعر الجػاىمي تكػرار اسػـ المكصػكؿ )مى
، كتكػرار النػداء )أبػا منػذر( فػي قصػيدة ـ(609الشاعر زىيػر بػف أبػي سػممى )تفي معمقة 

بػا مػـ(569بة لمشاعر طرفة بػف العبػد )تمنسك  ربط النعامػة منػي ( فػي ، كتكػرار جممػة )قرِّ
ـ(، ككػذلؾ  تكػرار جممػة )عمػى أف لػيس 570قصيدة منسكبة لمحارث بف عباد البكػرم )ت

  (1) ـ(.531عدال مف كميب( في قصيدة الميميؿ بف ربيعة )ت
ىمي لػػـ يكػػف صػػنعة كيشػػير الػػدكتكر مػػاىر ميػػدم ىػػبلؿ إلػػى أف التكػػرار فػػي الشػػعر الجػػا

جػرس ليقػكم بػو ضركب النغـ يترنـ بػو الشػاعر  كاف ضربا مف ))، بؿ يتقصدىا الشعراء
، لػػػذلؾ حسيػػػفى تكػػػرار ذكػػػر المكاضػػػع فػػػي الشػػػعر الجػػػاىمي، كضػػػرب مػػػف األلفػػػاظ كأثرىػػػا

ضركب التشكؽ كالحنيف، لكثرة الحؿ كالترحاؿ في حياتيـ، كالقتراف ىػذه المكاضػع بيػكل 
ف السػػحر أسػػماء النسػػاء مػػ يصػػادفو الشػػاعر كػػاف لتكػػرار المكاضػػع فػػي الشػػعر مػػا لتكػػرار

، تقصدىا الشػعراء بعػد ذلػؾ ليضػفكا عمػى شػعرىـ تمػؾ النغمػة التػي ألفيػا الشػاعر كاإلثارة
  (2) ((.الجاىمي في جرس األسماء كالمكاضع

لقػػػػد تكقػػػػؼ معظػػػـػ الببلغيػػػػيف القػػػػدامى عنػػػػد أسػػػػمكب التكػػػػرار، كانقسػػػػمكا بشػػػػأنو مػػػػا بػػػػيف    
اء الفػػػػػرَّ  رآنػػػػػي، كلعػػػػػؿمستحسػػػػػف لػػػػػو كسػػػػػاخط عميػػػػػو، كلػػػػـػ يقبمػػػػػو بعضػػػػػيـ إال فػػػػػي الػػػػػنص الق

 )معػاني القػرآف(و كتابػمف أكائؿ الببلغييف الذيف استحسنكا أسمكب التكرار، ففػي  ىػ(207)ت
عمػػػػى  ختمػػػػؼ المفظػػػػاف، كػػػػذلؾ أجػػػػاز تكػػػػرار المفػػػػظ إذا دؿٌ اذا إصػػػػٌرح بجػػػػكاز تكػػػػرار المعنػػػػى 

   (3).صؿبفا إذا فصؿ بينيا، تكرار المفظ كالمعنى في الجممة كأجاز أيضان  معنييف مختمفيف،
 أسػػمكب أكائػػؿ الكتٌػػاب كالببلغيػػيف الػػذيف تكقفػػكا عنػػدمػػف  ىػػػ(255تالجػػاحظ )كػػذلؾ يعػػد 
كالرسػػػؿ  األنبيػػػاء قصػػػص بعػػػض تكػػػرار سػػػبب ، كسػػػماه تػػػردادا، كأرجػػػعكأىميتػػػوالتكػػػرار 

                                                           

 .50،58ص  ، ـ2001دار الكتاني، اربد األردف قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي،،  مكسى ربابعة يينظر: (1)

بلغػػػي كالنقػػػدم عنػػػد العػػػرب، دار الرشػػػيد لمنشػػػر، بمػػػاىر ميػػػدم ىػػػبلؿ ، جػػػرس األلفػػػاظ كداللتيػػػا فػػػي البحػػػث ال (2)
 .260،  259ص ، ـ 1980،، بغداد الجميكرية العراقية الجميكرية العراقية، كزارة الثقافة كاإلعبلـ

  1، جيينظػػػػر: الفػػػػراء ، معػػػػاني القػػػػرآف، تحقيػػػػؽ محمػػػػد عمػػػػي النجػػػػار، الييئػػػػة المصػػػػرية لمكتػػػػب، القػػػػاىرة، مصػػػػر( 3)
 .  176، صـ1980
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 خاطػػػب كتعػػالى سػػػبحانو اهلل أف الكػػػريـ إلػػى القػػرآف فػػػي كشػػعيب كىػػػاركف مكسػػى كقصػػة
 التِّكػػرار فميػػذا جػػاء الفكػػر، أك مشػػغكؿ غافػػؿ كثػػرىـكأ ،كغيػػرىـ العػػرب مػػف األمػػـ جميػػع
   (1)كالتَّمكيف. التَّككيد لغرض

و أحيانػا كػاف يقصػد أنػ فػي )البيػاف كالتبيػيف( الجػاحظ عػف التكػرار كػبلـ مجمػؿ فيـ مفكيي 
، ألجػػؿ التأكيػػد عمػػى المعنػػى المػػراد التكػػرار العػػادم غيػػر الفنػػي الػػذم يعمػػد إليػػو المػػتكمـ

س قبػػػكؿ التكػػػرار كرفضػػػو يعػػكد إلػػػى منزلػػػة المتمقػػػي كحاجتػػػو إلػػػى فالجػػاحظ يػػػرل أف مقيػػػا
، أمػػػا إذا كػػػاف مػػػف العػػػكاـ فيػػػك بحاجػػػة إلعػػػادة الكػػػبلـ اإلعػػػادة، فػػػإذا كػػػاف المتمقػػػي مػػػف

 ، كىنا يعاب التكرار لعدـ الحاجة إليو.سيفيـ الكبلـ كداللتو مف أكؿ مرةالخكاص فإنو 
 إلػػى يػػؤتى كال إليػػو، ينتيػػي حػػد فيػػو يسلػػ أنػػو كجممػػة القػػكؿ فػػي التػػرداد ))قػػاؿ الجػػاحظ : 

نمػػا كصػػفو،  رأينػػا كقػػد، كالخػػكاص العػػكاـ مػػف يحضػػره كمػػف المسػػتمعيف، قػػدر عمػػى ذلػػؾ كا 
بػراىيـ كشػعيب كىػاركف كىػكد مكسػى قصػة ذكػر ردَّد كجؿ عز اهلل  كثمػكد، كعػاد كلػكط كا 

 ناؼكأصػػ العػػرب مػػف األمػػـ جميػػع خاطػػب ألنػػو كثيػػرة؛ كأمػػكرو  كالنػػار الجنػػة ًذكػػرى  ككػػذلؾ
  (2) .((القمب ساىي الفكر مشغكؿ معاند غافؿ، أك غبي كأكثرىـ ،العجـ

كلكػػػي يؤكػػػد الجػػػاحظ تحػػػذيره مػػػف اإلفػػػراط فػػػي التكػػػرار ذكػػػر قصػػػة طريفػػػة عػػػف الميحػػػدِّث 
ككػػاف ابػػف السَّػػمَّاؾ يػػتكمـ كجاريػػػة  )): ق( قػػػائبل183مػػرك ابػػف السَّػػٌماؾ )تالزاىػػد أبػػي ع

ائبل: كيػػؼ سػمعًت كبلمػػي، قالػػت: مػا أحسػػنو لػػكال تسػمع لػػو، فممػا انصػػرؼ إلييػػا سػأليا قػػ
: إلػػى أف يفيمػػو مػػف ال اؿ: أردده حتػػى يفيمػػو مػػف لػػـ يفيمػػو، قالػػتأنػػؾ تكثػػر تػػرداده، قػػ

  (3) .((يفيمو قد ممَّو مف فيمو
ق( أف التكػػرار مػػذىب 276كفػػي كتػػاب )تأكيػػؿ مشػػكؿ القػػرآف( أكػػد مؤلفػػو ابػػف قتيبػػة )ت

لكػػػريـ نػػػزؿ بمسػػػانيـ، كىػػػك مػػػا يعػػػد مبػػػررا كافيػػػا ، كأف القػػػرآف امػػػف مػػػذاىب كػػػبلـ العػػػرب

                                                           

 ،ـ2009،  1، جمطبعػػػة السػػػفير، عمػػػاف، األردف عمػػػي أبػػػك ممحػػػـ،  : ، البيػػػاف كالتبيػػػيف، تػػػح الجػػػاحظيينظػػػر:  (1)
 .106ص

 .105، صالمرجع نفسو (2)

 .105ـ،ص 2009،  1بياف كالتبييف ، تح : عمي أبك ممحـ ، مطبعة السفير عماف األردف ، جالجاحظ ال (3)
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  (1) لشرعية كأىمية أسمكب التكرار.
 العيػػكب مػػف عػػدَّ التِّكػػرار ق( فػػي كتابػػو ) نقػػد الشػػعر(337جعفػػر)ت  بػػف غيػػر أف قدامػػة

ػػػعر قػػائبل لممعػػاني العامػػة  لممعػػػاني، العامػػة العيػػػكب كأمػػا)) :أثنػػػاء استعراضػػو لعيػػكب الشِّ
 كعػددنا قػدمنا التػي النعػكت كعمـك إياىا ذلؾ كعمـك ا كغيرىاذكرناى التي األغراض فمف
  (2) .((كالتكرير ،.........فساد التَّقسيـ فمنيا أبكابيا، في

عف مكقؼ التِّكرار ال يبعد  مف( ق 388: ت) الخطابي سميماف أبك كذلؾ فإف مكقؼ
ليس مف التكرار كالحذؼ مذمـك عند أىؿ العربية، كىك  ، فيك يرل أفمعاصره قدامة

 مذمـك أحدىما: ضربيف عمى الكبلـ تكرار))البياف في شيء، لكنو استدرؾ فرأل أف 
 ألنَّو األكؿ، بالكبلـ دكايستفي لـ معنى بو زيادة مستفاد غير عنو مستغنى كاف ما كىك
 كالضرب النَّكع، ىذا مف شيء القرآف في كلغكا، كليس القكؿ مف فضبلن  يككف حينئذ
 الذم المكضع في التِّكرار ترؾ فإف الصفة، بخبلؼ ىذه كاف ما( المستحسف) اآلخر

 الحذؼ إلى الحاجة كقت في الزيادة بإزاء تكمؼ إليو الحاجة كتدعك يقتضيو
نَّما كاالختصار،  العناية يعظـ التي الميمة األمكر في كيحسف استعمالو إليو يحتاج كاً 

 الرجؿ يقكؿ كقد بقدرىا، نةكاالستيا فييا الغمط كالنِّسياف كقكع بتركو كيخاؼ بيا،
، ارـً : العمؿ كالتَّحريض عمى الحثِّ  في لصاحبو   (3) ((ؿعجِّ  ؿعجَّ  ارـً

خػػػػص التكػػػػرار ببػػػػاب فػػػػي مصػػػػنفو  قػػػػدىػػػػػ( 456)ت القيراكنػػػػي  ابػػػػف رشػػػػيؽكػػػػذلؾ فػػػػإف 
ثبلثػػػة كىػػك فػػػي رأيػػو  ،)العمػػدة(، مبينػػا أنػػػو يحسػػف فػػػي مكاضػػع كيقػػػبح فػػي مكاضػػع أيخػػػر

  قساـ:أ
 كعٌد ىذا النكع أكثر أنكاع التكرار تداكالن. المعنى،المفظ دكف  يوقسـ يتكرر ف -1
 المعنى دكف المفظ، كىك قميؿ. فيو تكررقسـ ي -2

                                                           

 .335ص،ـ1981 ، 3يينظر: ابف قتيبة ، تأكيؿ مشكؿ القرآف الكريـ، دار الكتب العممية، بيركت ، لبناف ، ط  (1)

 .199، ص ـ 1978، 3صر، ط القاىرة ، مكماؿ مصطفى، مكتبة الخانجي، : ، نقد الشعر، تح قدامة بف جعفر (2)

دار المعػارؼ المصػرية، محمد خمػؼ،  :حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي، ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف، تح (3)
 .40، ص ـ 1968، 2ط 
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كحكػـ عميػو مػاط التكػرار، أسػكأ أنه مػف كقػد عػدَّ  معػا، المفػظ كالمعنػىر فيو تكر قسـ ي  -3
ممػػؾ بػػف أبػػاف بعينػػو، كمثَّػػؿ ليػػذا القسػػـ بأبيػػات منسػػكبة لمحمػػد بػػف عبػػد البأنػػو الخػػذالف 

 ق(، ترددت فييا كممة ) التصابي(: 233المعركؼ بابف الزيات ) ت
 فقد كُثرْت مناقمة العتــــــــابِ  التَّصـاِبي   َعمى ُتقيم َأم َأتعِزفُ 

 وأنَت فتى الُمجانِة والشبابِ  وكيف يالم مثمك في التصابي   
 صـابيفأغرْتني المالمُة بالت ألم ترني عدلُت عن التصــابي   

 فمػؤل الػدنيا بالتصػابي ((عمَّؽ ابف رشيؽ عمى ىذا الضرب مف التكرار المفتعػؿ بقكلػو    
، فقػد بػرد بػػو الشػعر، كال سػيما كقػد جػػاء بػو كمػو عمػػى عمػى التصػابي، لعنػو اهلل مػػف أجمػو

  (1) .((معنى كاحد مف الكزف
متشػددا مػف  قد اتخػذ مكقفػافق( المعاصر البف رشيؽ 466ابف سناف الخفاجي ) تأما  

التكرار، فيػك كمػا يبػدك مػف حديثػو عنػو فػي مصػنَّفو ) سػر الفصػاحة( سػيء الظػف بقيمػة 
المخػػارج كتكػػرار الكممػػة بعينيػػا قبحػػا  المتقاربػػة الحػػركؼ التكػػرار، إذ إنػػو عػػدَّ تكػػرار

  (3) ق(:30، كقد كقؼ عند بيت لمشاعر المخضـر الحطيئة )ت(2)كشناعة
 ٌض بها هنُد    وهنٌد أتى من دونها النأيُّ والبعدُ أال حبذا هنٌد وأر              

 عيبػا؛ سػميااتكريػر  فػي يػر لػـ المػرأة ليػذه حبػو كمػف ))سػخر مػف ىػذا التكػرار قػائبل :  
 (4) .((ىذا العذر ًإالَّ  لمتكرير االعتذار ير مف فمـ ،حبلكة لمتَّمفظ باسميا يجد ألنَّو

 

كأفػاض فػي الحػديث عنػو، كاسػتعرض ق( عنػد التكػرار، 637كذلؾ تكقؼ ابف األثيػر) ت

                                                           

ط ، 2جمحمػد محػي الػديف عبػد الحميػد،  :ابف رشيؽ ، العمدة فػي محاسػف الشػعر كآدابػو كنقػده، دار الجيػؿ، تػح (1)
 .73، ص ـ1981، 5

،  1الفكػر، عمػاف، األردف، ط دار الشَّػكابكة، غطاشػة داكد :تػح الفصػاحة، سػر سػناف الخفػاجي، ابػف يينظػر: (2)
 .96ص ،ـ 1222

 . 39، ص ـ1981 لبناف، ،م، دار صادر، بيركتشرح أبي سعيد السكر  ديكاف الحطيئة، (3)

 .97الفصاحة، مرجع سابؽ، ص  سر سناف الخفاجي، ابف (4)
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فػػو بأنػو ، (1) ((مػػرددا المعنػػى عمػػى المفػػظ داللػػة)): عػددا مػػف الشػكاىد الدالػػة عميػو، كعرَّ
المفظ، كأشػار إلػى أف مػف ىػذيف  دكف المعنى ، كتكراركالمعنى المفظ تكرار : كقٌسموي إلى

 :فػي التكػرار بقكلػومفيد، كبػيَّف مفيكمػو لحػدكد الفائػدة  غير مفيد، كما ىك النكعيف ما ىك
 لغيػػر التكريػػر يػػأتي أف المفيػػد لمعنػػى، كغيػػر التكريػػر يػػأتي أف المفيػػد مػػف كمقصػػكدم ))

 أمػره، مػف كتشػييدا لػو تأكيػدا الكػبلـ فػي بػاؽ التكريػر المفيد مف أف . كاعمـمعنى .......
نَّمػا فػي  كبلمػؾ ، إمػا مبالغػة فيػو كػررت الػذم بالشِّػيء عمػى العنايػة لمداللػة ذلػؾ يفعػؿ كاً 

  (2) .((مدحو أك في ذمو
أمػػا التكػػرار غيػػر المفيػػد فقػػد مثَّػػؿ لػػو ابػػف األثيػػر بقػػكؿ الشػػاعر مػػركاف بػػف أبػػي حفصػػة 

  (3) ق( في مدح الخميفة المتككؿ:182)ت
 ويا حبذا نجٌد عمى النأيِّ والبـــــعدِ   سقى اهلُل نجدًا والسالُم عمى نجـــٍد    

 لعمي أرى نجدًا وهيهاَت من نــــجدِ   دونـــــها    نظرُت إلى نجـــــــٍد وبــــغدادُ 
اعر لفظة )نجػد( ، فقد كرر الشىذا البيت مف تكرار ممجكج كمفتعؿكليس بخاؼو ما في 
ذا صػحَّ أف التكػرار فػي البيػت األكؿ ضػركرم ألجػؿ الثنػاء عمػى ست مرات في بيتيف ، كا 

و، ألف الشاعر أسرؼ في مػدح نجد، فإف التكرار في البيت الثاني ال معنى كال ضركرة ل
نجػػد حتػػى إنػػو جعميػػا أعمػػى شػػأنا مػػف بغػػداد كىػػي حاضػػرة العػػرب كالمسػػمميف فػػي زمػػف 

 الشاعر.
 ق(:198كذلؾ مثَّؿ ابف األثير لمتكرار غير المفيد بقكؿ أبي نكاس )ت

 أقمنا بها يومًا ويومًا وثالثًا    ويومًا له يوُم الترحِل خامُس               
ثيػػر معنػػى ىػػذا البيػػت بالسػػخيؼ، فمػػراد الشػػاعر منػػو ىػػك أنيػػـ أقػػامكا فػػي كصػػؼ ابػػف األ

خمَّارة أربعة أياـ كفي اليػـك الخػامس رحمػكا، كىػذا الكػبلـ الباىػت ال يسػتأىؿ ىػذا التكػرار 
                                                           

، مكتبػػة نيضػػة مصػػر، ةفػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر، تػػح: احمػػد الحػػكفي كبػػدكم طبانػػ المثػػؿ السػػائر ابػػف األثيػػر، (1)
 .3، ص ـ3،1962ج  القاىرة،

 .5ػ  4، ص 3 جالمرجع نفسو ،  (2)

 .24نفسو ، ص المرجع  (3)
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 ًعيٍّ فاحش . الذم جاءت صياغتو داللةى 
العزيػز  أبػك محمػد القاسػـ بػف محمػد بػف عبػدكمف الببلغييف الذيف تناكلكا أسمكب التكػرار 

المنػػزع البػػديع فػػي تجنػػيس أسػػاليب )كتػػاب  ق( صػػاحب704السجمماسػػي ) ت األنصػػارم
ى التكريػػػر سػػػمَّ ، كبنػػػاء عمػػػى ىػػػذا فقػػػد مػػػف أنػػػكاع البػػػديع ان نكعػػػ التكػػػرارعػػػٌد  كقػػػد ،(البػػػديع
 .سماه مناسبةقد أٌما التكرير المعنكم ف ،مشاكمة المفظي

المشػترؾ ليمػا، فػذلؾ جػػنس  هجػػكىر  شػيئان فػي شػيء كالتكػرار اسػـ لمحمػكؿ يشػػابو )) :قػاؿ
كالثػاني: التكريػر المعنػػكم ، و مشػاكمةسػمِّ المفظػي كلني  أحػدىما التكريػر تحتػو نكعػاف: ،عػاؿ
مػػا أف يعيػػد المعنػػى، فإعػػادة المفػػظ ىػػك  ؛و مناسػػبةسػػمِّ كلني  كذلػػؾ ألنػػو إٌمػػا أف يعيػػد المفػػظ كا 

عادة المعنى ىك التكرير المعن   (1).(( كىك المناسبة كم،التكرير المفظي، كىك المشاكمة، كا 
 العمػػػػػكم كمػػػػػف الببلغيػػػػػيف المتػػػػػأخريف الػػػػػذيف أشػػػػػادكا بأسػػػػػمكب التكػػػػػرار يحيػػػػػى بػػػػػف حمػػػػػزة

، حيث خػالؼ رأيػو فػي التكػرار رأم سػابقيو مػف الببلغيػيف المتقػدميف كقدامػة (ق749ت)
 تػػزيف التػػي بػػالقبلدة المعنػػى، كشػػبيو تأكيػػد فػػي بػػارزا دكرا كالخطػػابي، فقػػد أكػػد أف لمتِّكػػرار

 عػػػف ىػػػك كػػػبلـ مػػػف ككػػػـ الرفيػػػع، مكانػػػو عمػػػك كال مكقعػػػو البميػػػغ يخفػػػى ال((: قػػػائبل الجيػػػد،
 كقاعػػدة الجيػػد فػػي قػػبلدة يصػػير ذلػػؾ فعنػػد التَّأكيػػد يخالطػػو صػػفك حتػػى طريػػد، التحقيػػؽ
   (2).((لمتَّجكيد

 

 التِّكػػػرار أف المػػػرجفيف الػػػزاعميف عمػػػى العمػػػكم كفػػػي معػػػرض إشػػػادتو بأسػػػمكب التكػػػرار ردَّ 
 حػػػد بمػػػغ الكػػػريـ القػػػرآف أف منػػػو، مؤكػػػدا فائػػػدة ال القػػػرآف الكػػػريـ ي بعػػػض سػػػكرفػػػ الػػػكارد

 كصػؿى  لمػا ال فائػدة فيػو، كػبلـ فيػو كػاف فمػك سػكاه، كتاب يبمغو لـ ما اإلعجاز كالفصاحة
 كالببلغة. الفصاحة مف ىذه الدرجة إلى

 إدراؾ عػػػف بصػػػيرتو كضػػػعفت ضػػػاقت حكصػػػمتو، مػػػف بعػػػض ظػػػف كقػػػد ))قػػػاؿ العمػػػكم : 
                                                           

  ،ـ1980، 1مكتبة المعارؼ، بيركت ، لبناف، طالسجمماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع،  (1)
 .476ص 

 دار الكتػػب العمػكم ، الطػػراز المتضػػمف ألسػػرار الببلغػػة كعمػػـك حقػػائؽ اإلعجػػاز، إشػػراؼ مجمكعػػة مػػف العممػػاء ، (2)
 .176، ص ـ1980 ، 2ج  العممية ، بيركت، لبناف،
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 مجػػرد إالَّ  تحتػػو معنػػى ال كأىنَّػػو ،الفائػػدة خػػاؿو عػػف أنَّػػو الػػدقائؽ مأخػػذ إلػػى كالتَّطمًّػػعً  الحقػائؽ
 الببلغػػػة فػػػي اإلعجػػػاز حػػػد يبمػػػغ لػػػـ اهلل فػػػإف كتػػػاب ،كزلػػػؿ خطػػػأ كىػػػذا غيػػػر، ال التكريػػػر

 بػالتكرير الفائػدة عػف خػاؿو  ىػك مػا فيػو كلػك كػاف، الكممػات سػائر بػيف مف سكاه كالفصاحة
 التػي الكممػات سػائر فػإف كأيضػا المزيػة، مختصا بيذه كاف كال ،الدرجة ىذه بالغنا يكف لـ

  (1) .((ىك فكيؼ الفائدة عمى اشتماليا مع فييا التكرير يكجد قد الرتبة في دكنو ىي
عمػى  كيػرد رأيػو، فػي العمػكم ق(794) ت الزركشػي بػدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل كيؤيد
 أسػاليب مػف ككنػو أنكػر مػف غمػط كقػد"(( ئبلن قػا الفصػاحة أسػاليب عػف أبعدكا التكرار مف

 تعمػؽ إذا السػيما محاسػنيا مػف ىػك بػؿ كػذلؾ كلػيس لػو، فائػدة ال أنػو ، كظنػان الفصػاحة
 لتحقيقػو إرادة الشػيء أبيمػت إذا خطاباتيػا فػي العػرب عػادة أف بػبعض، كذلػؾ بعضػو
 المقسػـ مقػاـ تكػراره تقػيـ ككأنَّيػا تككيػدان، كررتيػو عميػو، الػدعاء أك قصػدت كقكعػو، كقرب
نَّما الدعاء، تقصد حيف عميو الدعاء االجتياد في أك عميو  ككانػت بمسانيـ القرآف نزؿى  كاً 

 فػي عمػييـ الحجػة تسػتحكـ المسػمؾ كبيػذا كبعػض، بعضػيـ بػيف فيمػا مخػاطبتيـ جاريػة
 (2) .(( عف المعارضة عجزىـ

 

عمػػػد إلػػػى تعػػػداد  كلكػػػي يقنػػػع الزركشػػػي الػػػذيف ذمػػػكا أسػػػمكب التكػػػرار كعػػػدكه عيبػػػا كلغػػػكان  
  (3) أغراضو كداللتو في بعض مف آيات القرآف الكريـ كالتالي:

: كمػف ذلػؾ قكلػو تعػالى ،كالتكػرار أبمػغ مػف التأكيػد ،أكليا كأىميا كأكثرىا كقكعػان: التككيػد 
( َأْدَراَك َمــا َيــْوُم الــدِّينِ  مَّ َمــاثُــ َمــا َأْدَراَك َمــا َيــْوُم الــدِّيِن وَ )

 َواِريَر َقــ) :كقكلػػو تعػػالى (4)
(َواِريرَ َقــ

(َمــَق اِننَســاَن ِمــْن َعَمــقٍ خَ   ْقــرْأ ِباْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخَمــقَ ا) وقولــه: ،(5) 
فقػػد  ،(6) 

 كرر الفعؿ لمتأكيد.

                                                           

 .177 ( العمكم ، الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، ص1)

 .9ص  ،3، ج ، صيدا، بيركت أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية: تح قرآف،، البرىاف في عمـك ال كشيالزر  (2)

 .11ص  ، نفسو المرجع يينظر: (3)

 .18. 17( االنفطار، 4)

 .16ػ 15اإلنساف،  (5)

 .2ػ 1العمؽ،  (6)
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ليػتـ قبػكؿ بقيػة الكػبلـ  ،كتبرئة النفس مف ظف المخاطب ،التنبيو عمى نفي التيمة :ثانييا
َلى مَ وَ  ): كمنو قكلو  ،كالتسميـ لو ا المَّـَه َمـا َلُكـم و ْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَل َيـا َقـْوِم اْعُبـدُ اِ 

ــُرُ   ــٍه َغْي ــْن ِإَل ــالَ َيــا  و) : إلػػى أف قػػاؿ (مِّ ــْوِم َأْوُفــوا الِمْكَي ( ... اْلِميــَزاَن ِباْلِقْســطِ وَ  َق
 (1)، 

(ي اَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإن ُكنُت َعَمى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّ قَ  ): كقكلو
 مػالكذلػؾ  ،فقد كرر النداء، (2) 

   ألجؿ القبكؿ. كاالستعطاؼفي التكرار مف التمطؼ 
 ،لػو ةكتطريػ ،كتجديػدان لعػده ،ثالثيا: إعادة الكبلـ عند إطالة الفصػؿ كالخػكؼ مػف تناسػيو

ــْمَس وَ  ِإنِّــي َرَأْيــُت َأَحــَد َعَشــَر َكْوَكبــاً ) :كمػػا فػػي قػػكؿ اهلل تعػػالى ُتُهْم ِلــي اْلَقَمــَر َرَأْيــوَ  الشَّ
  (3) .( َساِجِدينَ 
 : كمػػػػا فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى ،كالتخكيػػػػؼ منػػػػو كمػػػػف كقكعػػػػو ،: تعظػػػػيـ األمػػػػر كتيكيمػػػػورابعيػػػػا

( َما َأْدَراَك َما الَحاقَّةُ وَ   ا الَحاقَّةُ مَ  ْلَحاقَُّة ا )
 ا الَقارَِعـُة َمـ ْلَقارَِعُة ا ) كقكلو: ،(4) 

  ََما َأْدَراَك َما الَقارَِعُة و.)
 (5)  

لى ذكػر الميػدد بػو كالمتكعػد بػو إتيديد المخاطب كتكعده بالتكرار دكف الحاجة  :خامسيا
ــ ):كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى ،سػػتغناء عنػػو بػػالتكراركاال مَّ َكــالَّ َســْوَف ُثــ الَّ َســْوَف َتْعَمُمــوَن َك

(َتْعَمُموَن 
 (6)

(.مَّ َكالَّ َسَيْعَمُمونَ ثُ   الَّ َسَيْعَمُمونَ كَ ) : تعالى  وقوله، 
 (7)

  

كمػا فػي قكلػو  فعػؿ، التعجب مف فعؿ المخاطب كبياف ذـ فعمو، بتكرار ذكر ما :سادسيا
.( مَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّرَ ثُ  َكْيَف َقدََّر  لَ ُقتِ فَ  ): تعالى

 (8)  
 ةبالكبلـ الػذم قبميػا عبلقػ ةنيا متعمقأك  ،: إذا كاف لمكممة أك الجممة عٌدة متعمقاتسابعيا

                                                           

 . 85ػ 84ىكد،  (1)
 .63ىكد،  (2)

  .4( يكسؼ، 3)

 .3.2.1الحاقة،  (4)

 .3.2.1القارعة،  (5)

 .4ػ 3، التكاثر (6)

 .5ػ 4النبأ،  (7)
 .20ػ 19المدثر،  (8)
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الػػذم بعػػدىا، حسػػف تكرارىػػا لبيػػاف العبلقػػة كحسػػف الخطػػاب كجميػػؿ  عػػف الكػػبلـ ةمنفصػػم
(َبانِ ِبــَأيِّ ءالِ  َربُِّكَمــا ُتَكــذِّ فَ ) : كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى ،اإلنصػػات كتػػذكير المخػػاطبيف

 (1) ،
  (2) .( ْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْمُمَكذِِّبينَ وَ ) : وقوله عز وجل

كالنقػاد القػدامى مػف أسػمكب التكػرار كيمكف القكؿ بعػد اسػتعراض آراء كمكاقػؼ الببلغيػيف 
أنييـ نظركا إليو بكصفو أسػمكبا تحسػينيا ثانكيػا ال ينبغػي أف يػؤتى بػو إال  ألجػؿ غػرض 

ة كالتككيػػػػػد كالمػػػػػدح كالفخػػػػػر كالتعجػػػػػب كاالسػػػػػتغراب ركفػػػػػمػػػػػف األغػػػػػراض كالمعػػػػػاني المع
كالسػػخرية كالتيديػػد كالكعيػػد، فػػإذا جػػاء ألجػػؿ غػػرض مػػف ىػػذه األغػػراض فػػبل ينبغػػي أف 

 .شاعر في عدد تكراره الحد المعقكؿيتجاكز ال
 

                                                           

 .13الرحمف، (1)

 .15المرسبلت،  (2)
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بػات التِّكػرار يشػكؿ ظػػاىرة أسػمكبية فنيػة فػػي عمػـك الخطػاب الشػػعرم المعاصػر منػذ فتػػرة 
األربعينيات كالخمسينيات مف القرف الماضي، حتى ليمكف القكؿ إنو مف النادر أف تخمػك 
قصػيدة مػف تكػػرار عنصػر مػػف عناصػرىا، ممػػا يؤكػد كعػػي معظػـ شػػعراء العصػر بأىميػػة 

 أسمكب التكرار كدكره في بنية القصيدة كبثِّ إيحاءاتيا .
كلعػػؿ مػػف أكائػػؿ القصػػائد المعاصػػرة التػػي اعتمػػدت عمػػى التكػػرار قصػػيدة ) أنشػػكدة المطػػر( 

ػػؿ مفػػردة )مطػػر( داللػػة شػػ1964لبػػدر شػػاكر السػػياب )ت عكرية تػػكحي بالخصػػب ـ(  فقػػد حمَّ
كالنماء، لػذلؾ كررىػا فػي عػدة مقػاطع ليحػاكي بيػا صػكت قطػرات المتسػاقطة عمػى األرض، 
كألجؿ أف يبشر بيذه المحاكػاة بػالثكرة عمػى الكاقػع المػزرم الػذم كػاف يعيشػو العػراؽ فػي فتػرة 

ـ( يػػنظـ 1997العيػػد الممكػػي، كىػػي الفتػػرة التػػي جعمػػت الشػػاعر محمػػد ميػػدم الجػػكاىرم )ت
، لعػػػؿ أشػػػيرىا قصػػػيدتاف سػػػمكب التكػػػرار الميضػػػمَّة بالسػػػخريةد كثيػػػرة اعتمػػػدت عمػػػى أقصػػػائ

 (1)طكيمتاف، األكلى قصيدة )تنكيمة الجياع( التي يقكؿ في مطمعيا:
 نامي جياَع الشعِب نامي حرستِك ءلهُة الطعامِ 
 نامـي فــإن لـم تشـــبــعــي من يقظٍة فمن المنامِ 

 ــداُف في عسِل الكالمِ نامي عمى ُزَبِد الوعوِد ُيــ
 نامي تزْرك عرائـــُس األحـــالِم في جنــــِح الظالمِ 
 نامي عمى المستنقعات تموُج بالُمجِج الطوامي
ــــــارة بشــــــذى األقــــــاِح َيمــــــدُّ  نفـْــــُح الخزامِ   زخَّ
 نامي عمى نغــــِم البعوِض كأنه ســــجُع الحـــمامِ 

 (2)نية عنكانيا )ما تشاؤكف( يقكؿ في أحد مقاطعيا:كالقصيدة الثا
 الجماهيُر ُهطَّــــــعُ  ما تشاؤون فاصنعوا
 ُمستضاموَن ُجوَّعُ  ما الـــــذي يستــــطيعهُ 

                                                           

 .220، صـ 1967،محمد ميدم الجكاىرم، ديكاف الجكاىرم، المكتبة العصرية ، صيدا،  بيركت  (1)
  .610، ص  ـ2001 ،2بغداد، ط ، محمد ميدم الجكاىرم ، األعماؿ الشِّعرية الكاممة، دار الحرية (2)
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 كلُّ عاٍص ُيطـــــوَّعُ  ما تشاؤون فاصنعوا
 لممطامـــيِر ُيـــــدفعُ  خيــــفــــكمْ فشـــــبــــاٌب يُ 
 بالكراسي ُيــــزعــزعُ  يهـــــزكــــمْ وضــــــمــــيٌر 

 بالدنــــانيِر ُيقـــــَطعُ  ولســـــاٌن ينــــوشـــــــكمْ 
 جوِّعوهْم لتشبـَـعوا  ما تشاؤون فاصنعوا

ىاتػاف القصػػيدتاف مػػف أقػدـ كأشػػير القصػػائد العربيػة المعاصػػرة التػػي اعتمػدت عمػػى تقنيػػة 
كلػى سػخرية مػف شخصػية كعقميػة الجمػاىير ، فػي األالتكرار، كىما رسػـ سػاخر بالكممػات

الخانعػػػة الجبانػػػة، كتجمػػػت السػػػخرية مػػػف تكػػػرر الشػػػاعر لفعػػػؿ األمػػػر) نػػػامي( أكثػػػر مػػػف 
خمسيف مرة ، استجابة منو لشحنات الغضب الكامنة في نفسػو مػف جػراء تغػابي جميػكر 
 الشػػعب كرضػػاه بالػػذؿ كاالسػػتكانة لمفقػػر كالجيػػؿ كالتخمػػؼ، كلربمػػا يػػكحي الفعػػؿ المكػػرر
بيدىدة األـ الفقيرة المعدمة لرضيعيا الجائع، لينػاـ راضػيا قانعػا بقػدره، كلتنػاـ ىػي صػبرا 

 عمى قدرىا.
كفػػػػػي القصػػػػػيدة الثانيػػػػػة سػػػػػخرية مػػػػػف شخصػػػػػية كسياسػػػػػة الحػػػػػاكـ الطاغيػػػػػة كمػػػػػف عقميػػػػػة 
المحككميف المستضعفيف ، لػذا كػرر جممػة ) مػا تشػاؤكف فاصػنعكا( عشػر مػرات لييطمػئف 

راض بسياسػاتو كقػانع صػابر عمػى ظممػو، كال يمكػف لشػعب يتمػذذ  ذاؾ الحاكـ بػأف شػعبو
 بالعبكدية أف يفكر بالحرية.

 الػػذم ذلػػؾ األسػػمكب الفنػػي -ػػػكما ىػػك عنػػد القػػدماء -كيمكػػف القػػكؿ إف التكػػرار لػػـ يعػػد 
 بػػؿ بسػػيطة ىػػدفيا اإلشػػارة مػػف قريػػب إلػػى غػػرض مػػف األغػػراض المألكفػػة، كظيفػػة يػػؤدم
التػػأثير فػػي متمقػػي نصػػو  عمػػى فػػائقتيف مبػػدع براعػػة كقػػدرةال مػػف تتطمػػب تقنيػػة فنيػػة أصػػبح

يقاعيػػػػ مفػػػػتعبل، أك لكػػػػي ال يظيػػػػر مضػػػػطربا ة تكتنػػػػز بعػػػػدد مػػػػف الػػػػرؤل بػػػػؿ أداة لغكيػػػػة كا 
كىػػػذه الرسػػػالة  بػػػالمتمقي، المبػػػدع تصػػػؿ كبػػػذا صػػػار التكػػػرار رسػػػالة شػػػعريةكالتخػػػيبلت ، 

 كػاف عمييػا التي النَّفسية عرالشَّا حالة إلى بالمتمقي تصؿ المنطمقة التي عمادىا الغنائية
ػػػعرية التػػػي يمثػػػؿ الكظيفػػػة بغمبػػػة ًإالَّ  ىػػػذا يتحقػػػؽ أف يمكػػػف كال ، حػػػيف أبػػػدع قصػػػيدتو  الشِّ
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  (1) درجاتيا. أعمى التِّكرار
كنتيجػػػة لشػػػيكع أسػػػمكب التكػػػرار فػػػي مجمػػػؿ النتػػػاج الشػػػعرم الحػػػديث فقػػػد حفَّػػػز ىػػػذا ىمػػػة 

ية اختصت برصد مصػادر كدالالت البيحاث كالدارسيف، كظيرت دراسات كبحكث أكاديم
التكػػػرار عنػػػد ىػػػذا الشػػػاعر أك ذاؾ ، أذكػػػر مػػػف بينيػػػا تمثػػػيبل ال حصػػػرا دراسػػػة )أسػػػاليب 

لمحمػػكد دركيػػش لمباحػػث عبػػد  (سػػرحاف يشػػرب القيػػكة فػػي الكافيتريػػا كاف )التكػػرار فػػي ديػػ
القػػادر عمػػي زركقػػي، كدراسػػة ) التكػػرار فػػي شػػعر محمػػكد دركيػػش ( لمباحػػث فيػػد ناصػػر 

، كدراسػػػة )ظػػػاىرة التكػػػرار فػػػي شػػػعر الشػػػاب الظريػػػؼ( لمباحثػػػة صػػػفاء عبػػػد اهلل عاشػػػكر
الشػػػديفات، كدراسػػػة )التكػػػرار فػػػي شػػػعر العصػػػر العباسػػػي األكؿ( لمباحػػػث خالػػػد فرحػػػاف 

ػػا، كثمػػة  النقػػائض، جريػػر كالفػػرزدؽ شػػعر فػػي الٌمفظػػي التكػػرار البداينػػة، كدراسػػة ) نمكذجن
ديػػة بػػيف األصػػالة كالمعاصػػرة( لمباحػػث فيصػػؿ دراسػػة نظريػػة ) التكػػرار فػػي الدراسػػات النق

 حساف الحكلي التي استعنتي بيا في بحثي ىذا.
، كلػػيس ىنػػا لقيمػػة العمميػػة كالجديػػة كالمنيجيػػةكال شػػؾ أف ىػػذه الدراسػػات قػػد تفاكتػػت فػػي ا

مجػػاؿ السػػتعراض مػػا جػػاء فييػػا، كلكػػف أرل مػػف المناسػػب أف أعػػرض لدراسػػة تعػػد مػػف 
ـ(، التػي ال 2007، كىي دراسػة الشػاعرة نػازؾ المبلئكػة )تالدراسات الرائدة عف التكرار

ٍتو بفصؿ مف فصكؿ كتابيػا )  قضػايا الشػعر حظت شيكع التكرار في شعراء جيميا فخصَّ
(، كأكدت أىميتػو كقيمتػو فػي إثػراء شػعرية القصػيدة كرفػدىا بالبكاعػث اإليحائيػة المعاصر
 أكثػر مػف عنايتػو الشػاعر وى بػييعنػ، ارةالعبػ جزء ىػاـ مػفإلحاح عمى ، كعرَّفتو بأنو كالجمالية
، ثػػػػـ (2)، كذلػػػػؾ ألىميتػػػػو كلداللتػػػػو عمػػػػى نفسػػػػيتومػػػػف األجػػػػزاء، فيكػػػػرره أكثػػػػر مػػػػف مػػػػرةبغيػػػػره 

كالقاعػػدة األكليػػة فػػي التكػػرار، )): ، فقالػػتعرضػػت الشػػاعرة رؤيتيػػا لضػػكابط التكػػرار الفنػػي
ال  كػاف لفظيػة متكمفػػة أف المفػظ المكػرر ينبغػي أف يكػػكف كثيػؽ االرتبػاط بػالمعنى العػػاـ، كا 

ال سبيؿ إلى قبكليا، كما أنو يخضع لكػؿ مػا يخضػع لػو الشػعر عمكمػا مػف قكاعػد ذكقيػة 
                                                           

 .251صي كالنقدم عند العرب،يينظر: ماىر ميدم ىبلؿ، جرس األلفاظ كداللتيا في البحث الببلغ (1)

 263،264ـ، ص 1978، 5، ط، لبنافيينظر: نازؾ المبلئكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العمـ لممبلييف، بيركت (2)
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كجماليػػة كبيانيػػة، فمػػيس مػػف المقبػػكؿ مػػثبل أف يكػػرر الشػػاعر لفظػػا ضػػعيؼ االرتبػػاط بمػػا 
حكلػػػو، أك لفظػػػا ينفػػػر منػػػو السػػػمع، إال إذا كػػػاف الغػػػرض مػػػف ذلػػػؾ دراميػػػا، يتعمػػػؽ بييكػػػؿ 

  (1) .((اـالقصيدة الع
عػػػدد مػػػف النصػػػكص  ككفػػػؽ ىػػػذا التصػػػكر تتبعػػػت الشػػػاعرة نػػػازؾ مسػػػتكيات التكػػػرار فػػػي

كػرار التقسػيـ ، ككجػدت أنػو ينقسػـ إلػى ثبلثػة أقسػاـ: التكػرار البيػاني كتالشعرية المعاصػرة
 الكممػػػة عمػػػى التأكيػػػد التكػػػرار البيػػػاني ىػػػك مػػػف ، كبيَّنػػػت أف الغػػػرضكالتكػػػرار البلشػػػعكرم

 كػؿ بدايػة  أك ختػاـ  فػي عبػارة أك كممػة فيػك تكػرار تكرار التقسيـ أما ة،العبار  أك المكررة
 ىػػذا كتيسػػمي القصػػيدة، ىندسػػة إيقػػاع فػػي بػػارزا يػػؤدم دكرا ممػػا القصػػيدة، مػػف مقطكعػػة

 عبػارة مػا تكػرار خػبلؿ مػف البلشعكرم التكرار يؤدم حيف في النياية، بتكرار أيضا النكع
 فػػػي شػػػعكر كاالحسػػػاس بالتجربػػػة الشػػػعريةمسػػػتكل ال رفػػػع شػػػعكرم مكثػػػؼ إلػػػى سػػػياؽ فػػػي

 القصيدة.
أف كثيرا مف نماذج التكػرار فػي الشػعر المعاصػر جػاء رديئػا،  نازؾ الشاعرة الحظتٍ  كقد

السػػبب إلػػى ضػػعؼ إمكانيػػات بعػػض الشػػعراء الػػذيف يعمػػدكف إلػػى التكػػرار طمبػػا  كأرجعػػتٍ 
مػػػػييـ سػػػػبؿ ع حػػػػيف تضػػػػيؽ ، كذلػػػػؾرتشػػػػبيا بشػػػػاعر كبيػػػػ كأ، أك ممئػػػػا لمفػػػػراغ ،لممكسػػػػيقى

أف التكػػػرار يحتػػػكم عمػػػى إمكانيػػػات تعبيريػػػة، كىػػػك قػػػادر عمػػػى  تٍ التعبيػػػر، كمػػػف ىنػػػا أكػػػد
نػػي بػػػو قصػػػيدتو إذا أحسػػف تكظيفػػػو، أمػػػا إذا غٍ إحػػداث إيقػػػاع سػػاحر، يمكػػػف لمشػػػاعر أف يي 

  (2) أساء التكظيؼ فستتحكؿ القصيدة إلى لفظية مبتذلة.

عنكيػػػة فػػػي آفو كاحػػػد فيػػػك ظػػػاىرة كعػػػبلكة عمػػػى ذلػػػؾ يعتبػػػر التكػػػرار ظػػػاىرة مكسػػػيقية كم
، أك الػنغـ لمقطػع عمػى شػكؿ البلزمػة المكسػيقيةمكسيقية عندما تػرد الكممػة أك البيػت أك ا

األساسي الذم يعاد ليخمؽ جكان نغميان ممتعان. كيصػبح ىػذا التكػرار عمػى المسػتكل المغػكم 
تكتسػػبو  ة مػػا، يػػكحي بأىميػػادة ألفػػاظ معينػػة فػػي بنػػاء القصػػيدة، إذ إف إعػػذا قيمػػة معنكيػػة

                                                           

 264، ص نازؾ المبلئكة، قضايا الشعر المعاصر (1)

 .265 صالمرجع نفسو (2)
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حيػػػػاف لفيػػػػـ ، ممػػػػا يجعػػػػؿ ذلػػػػؾ التكػػػػرار مفتاحػػػػان فػػػػي بعػػػػض األتمػػػػؾ األلفػػػػاظ مػػػػف دالالت
صػمية تقػع مػرة أخػرل دكف ، كذلػؾ ألف الكاقعػة األفيك إعادة مباشرة لمعناصر (1)القصيدة

فػي مسػتكيات مختمفػة إذ أف مككنػات المفػاىيـ تتكػرر -التكػرار-، إذ أنو يقع أم إضافات
، أم إعػػػادة ص كذلػػػؾ مػػػا يعػػػرؼ بػػػالتكرار المعجمػػػيرف فػػػي النصػػػك مػػػف أجػػػؿ دعػػػـ التقػػػا

التكػرار –الكممات أك التعبيرات نفسيا باعتباره أكثر أنكاع التكرار بركزان ك كضكحان إذ أنو 
، كسػرعة عػادة الكػبلـ إلػى قصػر زمػف التخطػيط، كفيو ترجع إيشيع في الكبلـ التمقائي –

  (2) .فقداف مككنات سطح النص

لػػػى جانػػػب    كالجديػػػة، ىػػػي بالريػػػادة اتصػػػفت دراسػػػة نػػػازؾ المبلئكػػػة ثمػػػة دراسػػػة أخػػػرلكا 
ذكػػر فػػي  دركيػػش(، محمػػكد شػػعر فػػي عػػف )التكػػرار ناصػػر عاشػػكر فيػػد دراسػػة الباحػػث

بالتِّكرار، كأرجػع ىػذا األمػر  مميء كحديثو قديمو العربي، الشِّعر أف الجانب النظرم منيا
 مػػف أكثػػر متسػػع المعػػاني مػػدل أف لػػؾذ إلػػى مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ، منيػػا طبيعػػة المغػػة،

كمنيػػػا أيضػػػا طبيعػػػة الشػػػعر العربػػػي فػػػإف  األلفػػػاظ، إعػػػادة يسػػػتدعي كىػػػذا مػػػدل األلفػػػاظ،
كالعامػػػؿ الثالػػػث يعػػػكد إلػػػى طبيعػػػة الشػػػاعر  كالػػػركم، التَّفعػػػيبلت تكػػػرار عمػػػى عمػػػاده قػػػائـ

ؼ العربي، فنفسػية ىػذا الشػاعر تميػؿ إلػى اجتػرار كتكػرار مػا اسػتقر فػي نفسػو مػف عكاطػ
كمػػف   (3)بػػو، خاصػػة كمػػدلكالت معػػاني عػػف خبللػػو مػػف يعبػػر كمكاقػػؼ، كذلػػؾ ألجػػؿ أف

 خػػبلؿ تحميػػؿ الباحػػث لكثيػػر مػػف أشػػعار الشػػاعر محمػػكد دركيػػش خمػػص إلػػى أف أنمػػاط
 أنماط ىي: ثبلثة كدالالتيا الحديثة القصيدة في التِّكرار

لقصػػػػيدة الطكيمػػػػة أكال / التكػػػػرار اليندسػػػػي: ىػػػػك تكػػػػرار يػػػػؤدم دكرا بػػػػارزا فػػػػي ىندسػػػػة ا 
                                                           

، صالح ابك أصبع ، الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة ، المؤسسػة العربيػة لمدراسػات كالنشػر ، بيػركتينظر:  (1)
 .338ص، ـ 1979،  1طلبناف 

 ـ1999 ، 2طالقػاىرة ، مصػر، ، الييئة المصرية لمكتػاب ، إلياـ أبك غزالة ، مدخؿ إلى عمـ لغة النص ينظر: (2)
 . 81،ص

 ،1ر عاشكر، التكرار في شعر محمكد دركيش، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت ، طيينظر: فيد ناص (3)
 .  34 30ص  ،ـ2004
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، فتكػػرار مقطػػع يمثػػؿ حمقػػة كصػػؿ ، كيتجمػػى فػػي تكػػرار عبػػارة أك مقطػػعكاتصػػاؿ مقاطعيػػا
بيف أجزاء القصيدة كتكرار يمثؿ الكقفة الزمنية المتحدة التي تعمف عػف بدايػة انتيػاء فكػرة 

  (1) ما كبداية فكرة جديدة.

كثيػػػؼ يبمػػػغ حػػػد  ثانيػػػا / التكػػػرار الشػػػعكرم: ينشػػػأ فػػػي رأم الباحػػػث عػػػف سػػػيطرة شػػػعكر
المأسػػػاة كػػػػالمكت أك المػػػػرض أك احػػػػتبلؿ بمػػػػد عمػػػػى نفسػػػػية الشػػػػاعر، فيعمػػػػد إلػػػػى تكػػػػراره  

، كىذا الػنمط عػادة مػا يتجمػى فػي تكػرار الحػرؼ مو مرتكز القصيدة كبخاصة الطكيمةكجع
كالكممػػػة كالعبػػػارة كالمقطػػػع كالصػػػكر، كقػػػد يصػػػير ىػػػذا التكػػػرار ديػػػدنا شػػػعريا يػػػبلـز نتػػػاج 

 ليػػػا يتعػػػرض التػػػي الشًّػػػعكرية الحالػػػة بقػػػاء عمػػػى )) معتمػػػدا ر حياتػػػوالشػػػاعر عبػػػر أطػػػكا
 العمريػػة مراحمػػو فػػي الشَّػػاعر مػػع يبقػػى األىميػػة بػػالغ دالليػػا خيطنػػا بػػذلؾ الشَّػػاعر، فيشػػكؿ

النَّفسػػية  الجكانػػب مػػف الكثيػػر إضػػاءة فػػي منػػو االسػػتفادة يمكػػف لػػذلؾ كالفكريػػة المختمفػػة؛
  (2).((لمشاعر كالتقنية بالنسبة

ثػا / التكػرار الػكظيفي: لػػـ يكفػؽ الباحػث فػػي التعريػؼ بيػذا الػػنمط  تعريفػا كاضػحا، بػػؿ  ثال
عػػػادة نشػػػرىا بحيػػػث ال  اكتفػػػى بػػػالقكؿ إنػػػو نمػػػط مػػػف التكػػػرار يعتمػػػد عمػػػى طػػػي األفكػػػار كا 

، الحػػرؼ كالكممػػة كالعبػػارة كالمقطػػع ، كيتجمػػى ىػػذا الػػنمط فػػي تظيػػر مضػػطربة أك متكمفػػة
ك فػػي رأيػػو مػػف أصػػعب أنػػكاع التكػػرار، كيتطمػػب براعػػة كقمػػيبل مػػا يتجمػػى فػػي الصػػكر، كىػػ

  (3) فائقة مف الشاعر.

إلى جانب دراسة فيد عاشكر ثمة دراسات أخرل حاكلت مف خػبلؿ بحثيػا عػف  تجميػات 
أسػػاليب الشػػعرية العربيػػة مقاربػػة مفيػػـك التكػػرار كبيػػاف قيمتػػو الفنيػػة، مػػف بينيػػا مػػا  كتبػػو 

 يمحقيػو ، بمػاالتكػرار فػي تبلحػـ أجػزاء القصػيدة الدكتكر محمد عبػد المطمػب عػف مسػاىمة

                                                           

 .38ص ، فيد ناصر عاشكر، التكرار في شعر محمكد دركيش ينظر:  (1)

 .45ػ 44ص  ،المرجع نفسو (2)

 .46ص ،  نفسوالمرجع  (3)
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يػتمكف متمقػي  واألسػطر، فعػف طريقػ أك األبيػات بػيف ربػط كتكاصػؿ عبلئػؽ مف يكشفو أك
، ك الممثؿ لمبنية العميقة لمقصيدةالقصيدة مف التكصؿ إلى مستكاىا الباطني، فالتكرار ى

  (1) كالكاشؼ لما خمؼ السطكر مف تداعيات كتصكرات مختمفة.

فيصؿ حساف الحكلي في معرض حديثو عف التكرار في الدراسػات النقديػة  رل الباحثكي
طريػػؽ  عػػف يتحقػػؽ الػػذم الصػػكتي النَّسػػيج يعػػزز القصػػيدة فػػي تكػػرار أم أف ))المعاصػػرة 

 شػػدةن كليننػػا، تمكجيػػا عنػػد المغكيػػة األصػػكات فتتجػػاكب المكػػررة، كالكممػػات الحػػركؼ جػػرس
 كمنػػػػو تنتقػػػػؿ لمشَّػػػػاعر، النَّفسػػػية لمحالػػػػة يسػػػػتجيب عػػػػاإيقا القصػػػيدة فتمػػػػنح كىبكطنػػػػا، عمػػػكا

 مػػف كثافػػة اإليقػػاع زادت التِّكػػرارم العنصػػر زاد فٌكممػػا الحسػػاس، المتػػذكؽ لممتمقػػي العػػدكل
  (2) .((آلخر بيت

الػػػدكتكر محمػػػد مفتػػػاح ذىػػػب إلػػػى أف أسػػػمكب التكػػػرار لػػػيس ضػػػركريا لتػػػؤدم كػػػذلؾ فػػػإف 
شػػرط كمػػاؿ أك ميحسِّػػف  -كمػػا يػػرل  -يػػة، فيػػك يفتيػػا المعنكيػػة كالتداكلالجمػػؿ المكػػررة كظ

  (3) ، لكنو استدرؾ كأقرَّ بأف لمتكرار دكرا كبيرا في عمـك الخطاب الشعرم.أك لعب لغكم

تأثيرىػا فػي  أما الناقد محمد بنيس فقد كصؼ أسمكب التكرار بأنػو تقنيػة معقػدة مػف حيػث
كيػػػد، كفائػػدتيا فػػػي جمػػع مػػػا ، كدكرىػػا الػػػداللي التقميػػدم الػػػذم سػػماه العممػػاء التك القصػػيدة

لػبعض المفػردات  ، كأكد أف الغاية مف تكرار الشاعرفرؽ مف األبيات كالمقاطع الشعريةت
كالتراكيػػب ىػػك التعػػكيض عػػف أدكات التعػػكيض عػػف أدكات الػػربط بػػيف الجمػػؿ التػػي تػػؤدم 

  (4) أحيانا إلى رتابة النص.

بيقيػة نراىػا قيمػة، حيػث عػدَّه أما الدكتكر مصطفى السعدني فقد خصَّ التكرار بدراسة تط

                                                           

 .109ص ،ـ1988 ، العامة المصرية الييئة الحداثة، شعر في األسمكب بناء ، المطمب محمد عبد يينظر: (1)

فيصؿ حساف الحكلي، التكرار في الدراسات النقدية بيف األصالة كالمعاصرة، رسالة ماجستير مخطكطة ، عمادة  (2)
 .95، ص ـ2011 الدراسات العميا، قسـ المغة العربية ، جامعة مؤتة ،

 .39ـ، ص 1992، 3عرم )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، طيينظر: محمد مفتاح ، تحميؿ الخطاب الش (3)

 بنيكيػػػػة تككينيػػػػة، دار العػػػػكدة ، بيػػػػركت بػػػػةغػػػػرب، مقار ممحمػػػػد بنػػػػيس، ظػػػػاىرة الشػػػػعر المعاصػػػػر فػػػػي ال يينظػػػػر: (4)
 .175ص ،ـ1،1989ط
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إحدل البنيات األسمكبية المعبرة عف تطمعات الشاعر المعاصر، كاسػتعرض تجمياتػو فػي 
، بػػػدءا مػػػف تكػػػرار األصػػػكات كالحركػػػات كالحػػػركؼ كانتيػػػاء عريةعػػػدد مػػػف النصػػػكص الشػػػ

 بتكرار التراكيب كالصكر كاألخيمة كالرمكز.

ر ألجػػؿ دكافػػع  نفسػػية كأخػػرل فنيػػة، كبػػيِّف كرأل أف الشػػاعر يعمػػد أحيانػػا لتكظيػػؼ التكػػرا 
أمػػػا الػػػدكافع النفسػػػية فإنيػػػا ذات كظيفػػػة مزدكجػػػة،  ))تػػػأثير ىػػػذيف الػػػدافعيف معػػػا بقكلػػػو : 

تجمػػػع الشػػػاعر كالمتمقػػػي عمػػػى السػػػكاء، فمػػػف ناحيػػػة الشػػػاعر يعنػػػي التكػػػرار اإللحػػػاح فػػػي 
 العبػػػػارة عمػػػػى معنػػػػى شػػػػعكرم ، يبػػػػرز مػػػػف بػػػػيف عناصػػػػر المكقػػػػؼ الشػػػػعرم أكثػػػػر مػػػػػف

نفسػػي لمتكػػرار مػػػف غيػػره...... كمػػف ناحيػػػة المتمقػػي يصػػبح ذا تجػػػاكب يقظػػا مػػع البعػػػد ال
  (1) .((، فتثرل تجربتو بثراء التجربة الشعرية حيث إشباع تكقعو، كعدـ إشباعو

كفي ختاـ ىذا الفصؿ الذم استعرضتي فيو مكقؼ الببلغييف القدامى كالنقاد المعاصريف 
إف ثمػػة اتفػػاؽ بػػيف معظػػـ أفػػراد الفػػريقيف بشػػأف مفيػػـك مػػف أسػػمكب التكػػرار يمكػػف القػػكؿ 

، كىنػاؾ مػف ادة حػرؼ أك كممػة أك جممػة أك مقطػعالتكرار، فيـ اتفقػكا عمػى أنػو يعنػي إعػ
تكسػػع فػػزاد الصػػكر كأدخميػػا ضػػمف أقسػػاـ التكػػرار، كمػػا أنيػػـ اتفقػػكا عمػػى أف اإلفػػراط فػػي 

لكػػػنيـ لػػػـ يتفقػػػكا بشػػػأف  ،اسػػػتخداـ التكػػػرار يجعػػػؿ القصػػػيدة لغػػػكا ممػػػبل كتصػػػنعا ممجكجػػػان 
 معيار أك مقاييس يميز بيا التكرار الحسف مف القبيح.

                                                           

ـ، 0991، 0ط، صػػرم المعػػارؼ منشػػأة، الحػػديث العربػػي الشػػعر لغػػة فػػي األسػػمكبية البنيػػات السػػعدني، مصػػطفى (1)
 .011ص 
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 : تىطئة  
 فػي البيػت نغمػان مكسػيقيان خافتػان، نػو يكلػدأ كما ،بسط أنكاع التكرارأتكرار الحرؼ مف  يعد

كتأمػؿ  طيع كشػفو عػف طريػؽ اإلصػغاء المرىػؼ،نسػت ،مػا كتكرار الحرؼ قد يممؾ إيحػاءن 
 صداه في المشاعر.

لػػذلؾ ركػػٌزت معظػػـ  ؛فػػي بنػػاء اإليقػػاع المكسػػيقي داخػػؿ الػػنص ميمػػا يمعػػب الحػػرؼ دكران ك 
، ىػػـ مػػع آراء النقػػاد القػػدامىؤ آرا ختمفػػتاكبيػػذا ، الدراسػػات النقديػػة الحديثػػة عمػػى دراسػػتو

 . بؿ فصمتو عف التكرار حرؼ األىميةفالنقاد القدامى لـ يعطكا تكرار ال
ب دكران كيمعػػ، نيػػة اإليقاعيػػةالب إبػػرازكمػػا يسػػاىـ تكػػرار الحػػرؼ فػػي القصػػيدة الحديثػػة فػػي 

يجابيان فييا  كيعكس حالة الشاعر النفسية .   تعبيريان كا 
ؿ عز الديف السػيد لتكػرار الحػرؼ مزيػة سػمعية ترجػع إلػى عنصػر ؽ جعمكمف ىذا المنط

 :امى كػابف سػناف كابػف األثيػر قػكليـنكر عمػى النقػاد القػدأكلـ يكتؼ بذلؾ بؿ  ،المكسيقى
فالكممػػة صػػكت ، لػػى قػػبح كثقػػؿ فػػي الكػػبلـإار الحػػركؼ متقاربػػة المخػػارج يػػؤدم إف تكػػر ))

قػػد  جػػنسفػػي أم كضػػع كمػػف أم  كالحػػركؼ الداللػػة عمػػى معنػػاه،ساسػػية ىػػي كداللتػػو األ
مكضػكع  ظيخمػك لفػ كال ع رعايػة اليسػر عمػى المسػاف كالسػمع،اتخذت شكبلن يميز معنػى مػ

فكيػؼ يكػكف لبعػد المخػارج كقربيػا سػمطاف فػي  عمـ بالكضع مػف إفػادة ىػذه الداللػة،بعد ال
    (1) .(( تحديد فائدة المفظ حتى يصير التشابو خطران عمى ىذه الفائدة

كذلػؾ لتعزيػز ة؛ ف تكرار الحػرؼ قػد يمجػأ إليػو الشػاعر بػدكافع شػعكريألنقاد كيرل بعض ا
 كأحيانػػػان يػػػأتي بػػػو ناكلػػػو،تكمحاكلػػػة منػػػو لمحاكػػػاة الحػػػدث الػػػذم ي، يقػػػاع فػػػي القصػػػيدةإلا

نػػكاع أبسػػط أتكػػرار الحػػرؼ مػػف  كفيػػر النقػػاد  معظػػـ فػػإف لػػذلؾ؛ الشػػاعر عفكيػػان دكف قصػػد
 .التكرار كأقميا أىمية
ف تكػرار الحػرؼ فػي القصػيدة الحديثػة فيػو شػيء مػف الخطػكرة أر فيػرل أما الػبعض اآلخػ

                                                           

 .39ص ،1978، 1ط  لبناف، بيركت، عالـ الكتب عمى، التكرار بيف المثير كالتأثير،السيد عز الديف   (1)
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كيكػػاد معظػػـ النقػػاد  ،الحػػركؼ فػػي فضػػاء غيػػر محػػدكد انتشػػاربسػػبب  كذلػػؾ ،كالمجازفػػة
، كالتنفػػيس عػػف أف تكػػرار الشػػاعر لمحػػرؼ مػػرتبط بحالتػػو النفسػػية يتفقػػكف عمػػى المحػػدثيف

سػمكبيان يكشػؼ عػف دالالت نفسػية أان يشػكؿ بعػد))فيػذا التكػرار ،االنفعاؿ الداخمي في نفسو
الشػػاعر، كيحػػدث جمػػاالن فػػي األسػػمكب، كيعػػد مفتاحػػان لتفكيػػؾ الػػنص كالكقػػكؼ  فػػي شػػعر

  (1) ((. عمى أسراره كرمكزه
إذ  لشػػػاعر،أم دكف كعػػػي مػػػف ا شػػػعكريان  كلتكػػػرار الحػػػرؼ صػػػكر عػػػٌدة؛ فأحيانػػػان يػػػأتي ال

فػبل يكػػاد يقػكؿ الشػػعر  ف عقػػد،عمػاؽ نفسػػو مػأحركفػػان ليػا عبلقػػة بمػا  فػػي  يكػرر الشػاعر
أخػرل يػأتي التكػرار شػػعكريان  ان كأحيانػػ محتكاىػا ال إراديػان، بػإفراغحتػى تقػـك الػنفس الداخميػػة 

لمحاكػػاة الحػػدث الػػذم  ،جػػرس مكسػػيقي تيػػو الشػػاعر لصػػياغة قصػػيدة كمماتيػػا ذاأ إليمجػػ
قكؿ أف نكعػان مػف ىذا الترتيب يسيغ ال )) ،منيجان ممرتبان ك  فيأتي التكرار ،حديث عنوأراد ال

الممتقػػي؛ ألف لػػى إثػػارة االنتبػػاه مػػف لػػدف إكذلػػؾ أدعػػى  ،النسػػؽ يػػتحكـ فػػي عمميػػة التكػػرار
ت صػكتية مثيػرة راميػة إلػى تمػكيف الرسػالة الشػعرية بمميػزاي صيغة خطابيػة التكرار الحرف

  (2) ((.في عممية  التكاصؿ الفني  ىدفيا إشراؾ اآلخر)المتمقي(

 :  (تبءاحلرف )تكرار 

  (3) (:رسالة إلى مغركرة)في قصيدة  قكؿي

 يا مغرورتي تهربي تهربي من كل ما تقوله عيناك 
 تنصمي من كل ماضيك الشقي المتعِب 
 تنكري لألمس وادعي عميه ..وأكذبي 

                                                           

، ـ2006ة ، التكرار في شعر العصر العباسي األكؿ، رسالة دكتػكراه مخطكطػة، جامعػة مؤتػةاينخالد فرحاف البد (1)
 .13ص 

 ،ـ2010، 1ط ، األردف،ي شػػػػعر الجػػػػكاىرم، دار دجمػػػػة ،عمػػػػافاإليقاعيػػػػة فػػػػمقػػػػداد محمػػػػد شػػػػكر قاسػػػػـ، البنيػػػػة  (2)
 .166ص

 .466ص ،ـ2009 ،1محمد الميدم، المجمكعة الشعرية ، منشكرات المؤسسة العامة لمثقافة، ط  (3)
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  وزيفي حقائق األشيا  واطمسيها
 وحاجي .. واختمفي وأحجبي 

 وقطُّبي ...واستنكري ...وموِّهي
 ن تباعدي ولن تقربي تؤخري ولن تقدمي ول فمن

 ولن تؤكدي سوى الجنون يا أسيرة الجنون والتقمب 
، كىك حرؼ مخرجو أسناني مرة ةقد تكرر حرؼ )التاء( في ىذه األبيات خمس عشر 

ييار، كىنا ىنا تدؿ عمى االن، كىذا الصكت يندرج تحت جرس الجير، فالتاء لثكم
 .يا مع محبكبتوالمضطربة التي يعيشعف حالتو  استخدمو الشاعر ليعبر

 الو(:احلرف )تكرار 
  (1) :(غير مجدو )كيقكؿ في قصيدة 

 قل ..في صدري يتمدد قفر
 يشتاق سحابك يا مطري 
 قل ما شئت وما يحمو لك 

 قل وأفض في الوعد وفي القسم 
 مهما قمت فمن يجدي 
 وستبقى في دائرة التهم 

 قل ما شئت ستبدو أذني مصغية 
 مم لكن صدقني سيظل فؤادي في ص

يحػدث بمػركر  ))، كالػبلـ صػكت مجيػكر مرة ةىنا كرر الشاعر حرؼ )البلـ( ثبلث عشر 
، كىذا الصكت انفجارم كتكػراره ىنػا يػدؿ عمػى ضػخامة (2) ((اليكاء داخؿ جانبي المساف 

                                                           

 .391محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص  (1)

العربػػي، مؤسسػػة الرسػػالة ، ديػػدة فػػي الصػػرؼ عبػػد الصػػبكر شػػاىيف ، المػػنيج الصػػكتي لمبنيػػة العربيػػة ، رؤيػػة ج (2)
 .28ص ،  ـ1980، 1ط ،لبناف
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النفسػػي الحاسػػـ كالثابػػت مػػف كمكقفػػو  ،، كمػػا أنػػو يػػكحي بحالػػة الشػػاعر االنفعاليػػةالمكقػػؼ
 . كػؿ تكػرار يحصػؿ عنػد كترسيخيا  ،ره نحكىاعبتأكيد مشاـك ، فكأف الميدم يقومحبكبت

 نىٌ(:احلرف )تكرار 
:) كتابة في الحب(كيقكؿ في قصيدة  

 (1)  
 أنا وأنت 

 وهذا الكون يجمعنا 
 ال نمتقي غير أشواٍق بشكوانا 
 كأننا في جبين الحب وصمته 
 أو أننا لعنٌة في الحب ُمْذ كانا 

إلى  حيث أدل ىذا التكرار، مرة ةعشر  نكف( ثبلث) في ىذه األبيات تكرر الحرؼ
، كتكرار النكف في ىذه تماسؾ ىذه األبيات ايقاعيان، كيمكننا أف نسميو كحدة مكسيقية

يقضي إلى استحالة تحقيؽ ، الذم كتألمو كحزنو الممتد، األبيات يكحي بحسرة الشاعر
ى طكؿ تمؾ الفترة كأثرىا ، كليدلؿ عمما يرجكه، كلمتعبير عف حالة الحرماف التي يعيشيا

 ، كىنا مزج الشاعر بيف شعكره بالحرماف كشعكره بالحزف . في نفسو
 حبء(:احلرف )تكرار 
  (2) : (سؤاؿ)في قصيدة  كيقكؿ

 ني موجة السحر ونادتني الرياحلو دعتْ 
 حينًا واستراح  وغفا حممي عمى هدبيك

 األنفاس   وأنا أرسل  لحنًا  دافئ
 ف   الوشاحما  بين  خديك وأطرا

 ا  يا هوى األحزان ..........
                                                           

 19ص   ،2بنغازم ، ط ، ، دار الكتب الكطنية محمد الميدم ، ىك الحب  (1)

 217، ص  الشعريةمحمد الميدم ، المجمكعة  (2)



 تكرار حروف انمباني انمبحث األول :                                                 تكرار انحرف          :انفصم انثاني

 

42 

 وأنا أطوي عمى الجرح جناحاً 
 مثمما تطوي جناح  

 هل سأنسيك جراحًا 
 وتنسيني جراح

عطى لمبيت زخمان مرة فأ ةه األبيات حرؼ )الحاء( ثبلث عشر في ىذقد كرر الشاعر 
حالة ك  رربيف جرس الحاء المتك ثمة رابطابأف  االحساس، حيث يمكف إيقاعيان حزينان 

صكت الحاء ىك أغنى األصكات عاطفة ))الشاعر النفسية الحزينة المتحسرة، ألف 
، فيك بيذا التكرار (1) ((كأكثرىا حرارة كأقدرىا عمى التعبير عف خمجات القمب كرعشاتو 

، مما أكد المعنى الصكتي حساسو كشعكرهعف إيحاكؿ أف يؤكد المعنى كأف يعبر 
 كالداللي .

 قبف(:احلرف )تكرار 
  (2) :(السطح كالقاع)كيقكؿ في قصيدة بيف  

 حمق تهوري إني أنا....مارست 
 وألنت سور تخوفي .... وقالعي
 إني أنا .... أقنعت فيك حماقتي 
  ماكنِت قادرًة ..... عمى إقناعي

يدؿ عمى الشدة كىذا الحرؼ  ،كرر الشاعر حرؼ )القاؼ( في ىذه األبيات ست مرات
مف تشنج كانفعاالت داخمية عما يعانيو كاستخدمو الشاعر ىنا لمتعبير  ،كالقكة االنفعالية

 مف  إال أنو قرر اقتبلع حبيا ،سوكلكف عمى الرغـ مف ىذا الحب الذم أقنع بو نف
 أعماقو .

 
                                                           

   .191ص ،ـ1998 ، 1ط  ، دمشؽيا ، اتحاد الكتاب العرب حسف عباس ، خصائص الحركؼ العربية كمعاني (1)

 .397، 396ص  الشعرية،محمد الميدم، المجمكعة  (2)
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 عني(:احلرف )تكرار 
  (1) :يقكؿ (رحمة األشكاؽ)كفي قصيدة 

 هذا أنا و الشعر و انيقاع 
 سفر وغربة عاشق وضياع 

 أنا غريد شوق محرق  هذا
 تعبت بحرقة شدو  األضالع 
 لم يبق فيه  نبضة  سممت

 فمم تعشق ولم تعصف بها األوجاع 
أعطى لؤلبيات جرسان  كىذا التكرار حرؼ العيف في ىذه األبيات تسع مرات تكرر

، كىك حرؼ شعكرم يستطيع مف خبللو أف يعكس حالتو النفسية كأف يستغمو مكسيقيان 
، كالتعانؽ الصكتي دفقة كالمتجددة نحك ىذه المحبكبةانفعاالتو المت في التعبير عف

، فأدل ىذا التعانؽ إلى ( زاد في تماسؾ ىذه األبيات، كالعيفلحاصؿ بيف حرفي ) القاا
 إحداث جرس نغمي داخمي يكحي بميفة الشاعر كتأكيد مشاعره نحك محبكبتو . 

 )انسني واهلبء(: تكرار حريف
  (2) يقكؿ: (في حمقات الذكرلعاشقة )كمف قصيدة  

 ه ما شئت .. حبا أو جنوناسمِّ 
 ه طيشا و وهما... أو ظنونا سمِّ 

 ما عميك اليوم لو أسميته.. وهو
 ... سنيناماض غابر ولى ..

 لم تعد أيامه إال صدى .. يسكب
 األشواق ....... أو ُيْدكي الحنينا

                                                           

 .190، ص المصدر نفسو (1)

 .15محمد الميدم ، ىك الحب ص  (2)
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 إن يهن عندك ... إذ أمسى صدىً 
 لن يهونا إنه في ذكرياتي ......

فقد كرر الشاعر حرؼ )السيف( ست  ،يبدك جميا كاضحا (السيف كالياءحرفي ) تكرار
 ،التكرار لو أثر في نفس المتمقيكالمبلحظ أف ىذا مرات عشر  (الحاء)ات كحرؼ مر 

لتمكنيما مف النص مكسيقيا ، ؼ) الياء( استخدميا لمتنبيو ، لما نجده في صكتيا مف 
ان مع )السيف(  )الحاء( منسجمة تمامكانت كما نتباه السامع ااالىتزاز فتثير  خاصية

 ، كتنسجـ المفردات كتزيد مف اإليقاع اليادئ المتناسؽ.حيث يتصاعد النغـ
  (1) :(عيد الحب)كيقكؿ في 

 حل عيد الحب فأعني األن 
 في الذكرى أعني 

 ليس لي من شمعة أوقدها 
 غير أضالعي التي توقدها 

 نيران حزني 
 أغنية أشدو بها ليس لي 

 غير ما أبقيته من همسك الدافي بأذني 
 فأعني ..ال تدعني وحيدا .. ال تدعني 

، حيث تكراره بعض الحركؼ قيمة إيقاعية لقد حقؽ الميدم في ىذه األبيات مف كراء
 ، فأحدث ىذا مرة ةعشر  ، كالياء مع حركتيا الساكنة ست تكرر حرؼ العيف تسع مرا

 الغرض  ، كلعؿ مما زاد مف قيمتيا اإليقاعية ،فالنغمي المتكاز رس التكرار نكعان مف الج
يتكسؿ كىك ، كتركتو كحيدان مو لبعد حبيبتوىك إظيار مدل حزنو كألمف ىذا التكرار 
كذلؾ يظير كاضحان في نبرة ، ف ال تتركو كحيدا يصارع الذكرياتأإلييا راجيان منيا 

كالياء( كىذا اإليقاع ) العيف، الصكتيف الذم أحدثو إيقاعالتذلؿ كاالنكسار كالتضرع 
                                                           

 153،  152، ص  1محمد الميدم ، أحبؾ مرة أخرل ، ط (1)
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 مناسب لمحالة النفسية المتًَّسمة باألنيف كالشككل.
 راء(:احلرف )تكرار 

  (1) يقكؿ: (زمانؾ أركع أيامي)كمف قصيدة 
 يا عمرًا ... جدد لي عمري 
 وأراني الفرحة ... إذ تخطر 
 وحالوة سحٍر ... يحسدها 
 شهد األزهار ... لدى السُّكَّر 

 لي بالمحن ... إذا غبت  من
 وبدونك ... ما نطق الُمزَهْر؟ 
 من لي بالشعر ... إذا غبت 
 وأنا من دونك ...  ال أشُعر

لثكم مجيكر بيات إحدل عشر مرة ، كحرؼ الراء تكرر حرؼ )الراء( في ىذه األ
ه ، مما أعطى ىذخصائصو الترجيع كالرقة كالنضارة ، كمفمتكسط الشدة كالرخاكة

نفعالي الثائر كحي ىذا التكرار بمكقؼ الشاعر اال، كما يقرات إيقاعية متناسقةاألبيات ن
كباستياء حالة الشاعر الداخمية كتأـز ، عمى حبو الرافض ليجر حبيبتو كبعدىا عنو

، كيدعك بالتيو كاالضطراب، كما يكحي أيضان مكقفو الذم أخذ يزداد في نياية األبيات
 معو بيذا اإليقاع المتناسؽ .السامع لمشاركتو كجدانو كيرىؼ س

 تكرار حرف )اجلٍى(: 
 :(2)يقكؿ

 جميل منك أن تحكي بكل مواجع النفس 
 إلى شط .....وأمواج 

                                                           

 65،66محمد الميدم ، ىك الحب ، ص  (1)

 .75ػ 74ـ، ص 1999، 1محمد الميدم ، كأبحر الحب، ط (2)
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 تقبِّل ... وجنة الشمس 
 وأجمل منه أن تمشي عمى األحزان واليأس 
 وأجمل منه أن تمشي عمى األحزان واليأس 

ل بصمتك الماضي وتكبر ُتِجلُّ   .. ُتجِّ
 ة األمس وتكُبر قص

أكؿ  ، كالجيـ حرؼ مجيكر مخرجو مفمرات ثمافلقد كرر الشاعر حرؼ )الجيـ( 
كرره ليظير مدل معاناتو  ، كلعؿ الشاعري بالقكة كالشدة كالدؼء كالمتانة، كيكحالمساف

ثو ىذا فقد أكر ، لمشاعر كعدـ البكح بيا ألم أنسافتمؾ افي الحب، كالحفاظ عمى 
، موآالىمكمو ك  فمـ يجد إال البحر كالشاطئ ليشكك إليو، الكتماف األلـ كضيؽ الصدر
 تكمف في ترابط الكممات.كراره ليذا الحرؼ قيمة إيقاعية كما حقؽ الشاعر مف خبلؿ ت

 



 

 

 : املبحث انثبنً
 تكرار حروف املعبنً



 تكرار حروف انمعاني :انمبحث انثاني  : تكرار انحرف                                                       انفصم انثاني  

 

48 

يمجػػػأ الميػػػدم إلػػػى التنكيػػػع فػػػي اإليقػػػاع الػػػداخمي لمقصػػػيدة ، عػػػف طريػػػؽ تكظيػػػؼ بعػػػض 
، كيقػػػـك بتكزيعيػػػا فػػػػي القصػػػيدة ، فتعطػػػػي تكرارىػػػا بشػػػكؿ الفػػػػت لػػػػىإالحػػػركؼ ، فيعمػػػد 

 لمقصيدة إيقاع خاص ، فكؿ حرؼ متكرر يحمؿ بيف ثناياه دالالت نفسية عميقة . 
 تكرار حرف) يف(:

 (العائػػد) ميػػدم فػػي قصػػيدتومػػا ذكػػره محمػػد ال حػػركؼ المعػػانيعمػػى تكػػرار  ةكمػػف األمثمػػ
 :(1)حيث يقكؿ

 تأتي وثغرك
 غارق 

 في شمسه 
 رقي أناغ

 في حزني المتجدد
 لما تزل
 الحّرىأنفاسك 

 كما كانت 
 بخوراً 

 أضالع  في
 معبدي

 زلت أذكرها ما
 وأذكر 

 وهجها يحمر
 حمرار الموقدا

  
                                                           

 .417محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 التػػي األربػػع الصػػكر فػػي مكحػػدا أبجػػديا شػػكبل متخػػذا الحػػرؼ صػػكرة فػػي التكػػرار كػػاف لقػػد
 الصػكر بػيف كالداللػة معنػىال فػي مختمفػة منػاحي أخػذ كلكنػو (العائػد) قصػيدة في بيا كرد
نمػػا عبثػػا، تػػأت لػػـ متغػػايرة اسػػتعماالت خػػبلؿ مػػف  الشػػاعر، عنػػد شػػعكرية حالػػة لتأكيػػد كا 

 تقريػر أجػؿ مػف معنػى، دكف لفظػا الجػر حػركؼ مػف غيػره دكف( فػي) الجر حرؼ فتكرار
 اإلثػارة قكة انخفاض تقميص عمى كلمتغمب الشاعر، قبؿ مف كترسيخيا معينة نظر كجية
 مػع بػالتكرار كذلػؾ الكاحػد، الحػرؼ فػي المحتػكل اخػتبلؼ الشػاعر عالج فقد ر،التكرا في

 كلػػيس الشػػعرم العمػػؿ ببنيػػة يػػرتبط( فػػي) الجػػر حػػرؼ فتكػػرار. المكػػرر المحتػػكل اخػػتبلؼ
 ممػا األمػؿ كفقػداف بالضػياع الشػعكر كسػيطرة الشػاعر، بكجػداف يتصػؿ فيػك لفظيػة، زينة

 الكشػػػؼ العاديػػػة العبػػػارة تسػػػتطيع ال الػػػنص مػػػف خفيػػػة جكانػػػب عمػػػى أيػػػدينا يضػػػع يجعمػػػو
 فكرتػػو، ليكضػػح معػػيف، حػػرؼ تكػػرار إلػػى_ أحيانػػا_ يمجػػأ االنفعاليػػة حالتػػو كبسػػبب عنيػػا،
 فػػي ال غيرىػػا فػػي كمعناىػػا( فػػي) الحػػرؼ فاسػػتعمؿ بمكقفػػو، كتمسػػكو تحديػػو عػػف كليعبػػر
 شمسػػو فػػي)  قكلػػو فػػي فنجػػده القصػػيدة، فػػي أخػػرل حػػركؼ معنػػى ضػػمنيا كلكنػػو نفسػػيا
 قكلػو كفػي بشمسػو ممتصػقا أم اإللصػاؽ، تفيػد التي( الباء) معنى ضمنيا قد(  أنا غرقي

: أم( شػػفتي فػػي) قكلػػو فػػي ككػػذلؾ( عمػػى) بمعنػػى سػػتعممياا فقػػد ( معبػػدم أضػػالع فػػي) 
 . شفتي عمى

 إليػو كعكدتيػا لحبيبتػو، ذكرياتػو فييػا تتكثػؼ بػؤرة كلعمو استطاع جعؿ حرؼ الجر )فػي( 
 كميػػا تمتقػي كلكنيػػا التفاصػيؿ، كػؿ فػػي لػو يتػػراءلكحزنػو  ألمػو فأصػػبح األكاف، فػكات بعػد
 ضػػػـ فػػي فاعمػػة أداة تصػػػبح( فػػي) الحػػرؼ بػػؤرة فػػػإف ىنػػا كمػػف ،(فػػػي) الحػػرؼ بػػؤرة فػػي

 حػرؼ فػإف ىنػا كمػف المكػاف، حيػز لتكسػيع أيضػان  كاسػتخدامو كتكحيػدىا، المعنػى جزيئات
  (1) ((كتكحيدىا المعنى جزيئات ضـ في فعالة أداة)) يصبح( في) الجر

 رف )ٌب(:احلتكرار 

                                                           

 .113ص  ،ـ2003األردف  عالـ الكتب الحديث،دراسة اسمكبية ، فتحي محمكد أبك مراد ، شعر أمؿ دنقؿ  (1)
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غيرىػػا مػػف أدكات النػػداء نػػكد الكقػػكؼ عمػػى اسػػتعماالت الميػػدم ألداة النػػداء )يػػا( دكف  
، فيػػي تسػػتعمؿ لنػػداء البعيػػد أك مػػا فػػي حكمػػو كالسػػاىي تعػػرؼ بػػأـ الحػػركؼ ألنيػػا )يػػا(

 تعػددت أشػكاؿ ، كلقػدكىي اكثر األدكات اسػتعماال، نائـ، كتستعمؿ كذلؾ لنداء القريبكال
ففػػي قصػػيدة )حػػديث الماضػػي الشػػاحب ( اسػػتعمميا فػػي نػػداء مكػػرر  اسػػتعماؿ األداة )يػػا(

، (الػذم)كالمنادل كاحد مجيكؿ استبدلو ب)مػف( االسػـ المكصػكؿ المػبيـ بمعنػى مرتيف، 
، التػػػي تػػػدؿ عمػػػى ذككريػػػة اقػػػؿ دؿ عميػػػو تػػػاء الفاعػػػؿ المفتكحػػػةكداللتػػػو عمػػػى المفػػػرد الع

، إذ يسػػتفيد و األداة كالمنػػادل لفظػػا دكف معنػػىكػػرر فيػػ، كفػػي الػػنص الثػػاني التػػي تالفاعػػؿ
لقصػػيدة فػػي قكلػػو )يػػا ، ثػػـ ينتقػػؿ فػػي آخػػر االنكسػػار تػػاء الفعػػؿمنيػػا أنيػػا لخطػػاب األنثػػى 

كغيػر محػددة ( إلػى منػاداة الجمػع المكػكف مػف ماىيػة كجدانيػة غيػر ماديػة جذكر مكاجعي
عمػى كػؿ مػف تنطبػؽ عميػو  أما في قصيدة )إغػراؽ ( فقػد نػادل اسػما نكػرة يطمػؽ، الداللة

، بتكػرار المنػادل بمػرارة كألػـ ،أكصافو فدخؿ إلى عالـ المتناىي كما ككيفػا كمكانػا كزمانػا
فػي نفػس المتمقػي عف سر ىػذا العػذاب جػاعبل مػف تكػرار )يػا امػرأة( كسػيمة لتفجيػر األلػـ 

عنيػا  الليػة تعجػزكأدكاتو، يقػـك بكظيفػة د ، مما يجعؿ تكرار المنادل،كاإلحساس بتجربتو
لحاحػػو عمػػى اسػػتعماؿ أداة كاحػػدة دكف البقيػػة كاقتصػػارىا عمػػى األسػػاليب األخػػرل  يػػا()، كا 

مػف( كنػادل بيػا كذلؾ لعدـ ارتباطيا بمقياس معػيف فػي القػرب كالبعػد فنػادل بيػا المػبيـ )
يعػػد شػػكبل بػػديبل غيػػر معػػركؼ ، كنػػادل بيػػا ضػػميرا بػػارزا ) أنػػًت( إذ الصػػفة كنسػػبيا إليػػو

، بػديؿ فػي أذىػانيـستقبميف إلى محاكلة شغؿ الفراغ الذم يتركو الشكؿ ال، يدفع الماليكية
، المقصكد لمقدرة عمػى التفاعػؿ معػو كذلؾ مف أجؿ اكتشاؼ الدكافع كراء فقداف الشخص
، التي كردت في بدايػة الػنص كنيايتػوكمدل معرفة ظاىرة إثارة االىتماـ باتباعو بصفاتو 

المؤنثػة )أنػًت( يكلػد فػي ذىػف مسػتقبؿ المخاطبػة  فالشكؿ البديؿ ىنا كالمتمثؿ فػي ضػمير
النص عند مكاجيتو لو مكقعان خاليان عمى نحك مؤقت يػتـ تزكيػده بػالمحتكل المطمػكب فػي 

 الشطرتيف المتيف بعده. 
أكثػػػر بػػػركزان أك تميػػػزان عػػػف  كجعميػػػا إلضػػػاءة ألفػػػاظ (يػػػا)كقػػػد كظػػػؼ الشػػػاعر أداة النػػػداء 
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ؿ النػػػػداء يعبػػػػر الشػػػػاعر عػػػػف رغبػػػػة سػػػػتعماافب .كليؤكػػػػد كينبػػػػو عمػػػػى عػػػػٌدة أشػػػػياء ،غيرىػػػػا
قصػػيدة  يفيقػػكؿ فػػ، لػى مشػػاركتو بالمأسػػاةإكيمفػػت انتبػػاه السػػامع  ، فصػاح عمػػا بداخمػػواإل
  (1) :(حديث الماضي الشاحب)

 سطوتَ  يا من
 أعوامي عمى ضحى

  ضو  تطمعي وسرقت
 في مقمتيك تهبوأذ

 عمى الُعباب الطامي
 جعمت الحزن من يا

 حرف كتابتي
 ن بي توغمس
 أقالمي مدامعي

 لن أستعيد األمس
 لسُت أريُد 

 حّبي الذي 
 من أيامي بقيتا
 والذكريات اآلن 

 لست أحبها
 سوى الذكريات ما
 رؤى األوهامِ  

 فأنا قَصْصُتكَ 

                                                           

 .76، ص ـ1999، 1كأبحر الحب، ط  محمد الميدم، (1)
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 يا جذوَر مواجعي  
 وكرهت فيك

 مشاعري وكالمي 
 مػػػف يػػػافنػػػرل أف الشػػػاعر كػػػرر حػػػرؼ النػػػداء )يػػػا( فػػػي األبيػػػات السػػػابقة ثػػػبلث مػػػرات )

 ان ( أبعػػاديػػالقػػد خمػػؽ حػػرؼ النػػداء ) ذكر مشػػاعرم(جػػيػػا  ،يػػا مػػف جعمػػت الحػػزف ،سػػطكت
 ؛ـ المكقؼ الذم يعيشو الشاعر بعد تجربة تمنى الشاعر لػك لػـ يكػف عاشػياءإيحائية تبل

 ،تػػػػوكألنيػػػػا تحتػػػػكم عمػػػػي الماضػػػػي كمػػػػو فػػػػي ذاكر  ؛ألنيػػػػا نيايػػػػة تجربػػػػة الشػػػػعكر بالخيبػػػػة
 الضياع كاأللـ.  تبيات أسكد ألنو يضـ حكاياكالماضي بالنسبة لو في ىذه األ

  (1) قكؿ:في (إغراؽ)ٌما في قصيدة أ
 ةً أمر ايا 

 نظرتها مرفأ 
 وقت هياجِ  يصرخ بي

 الحنيـن
  ةً أمر ايا 

 َحْدَقُتها واحةٌ 
  تهتف بي

 السنين ىصحار  وسط
 ةً أمر ايا 

  تظمني بها غابةاأهد
 هجير الظنون عند

 ةً أمر ايا 

                                                           

 .37محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 طويصغي لخ يشاطئ طراُفهاأ
 الحزين في الخريف
 ةً أمر ايا 

 عاصفةٌ  أجفانها موجةٌ 
 في جنون تبحر بي
 ةً أمر ايا 

 تسكنني ها حالةٌ قأحدا
 نها ال أكونو بد

؟ إنيػا عبلقػة يراىا الشاعر العاشؽككيؼ  ؟مف تككف ىذه المرأة؟ كىؿ ىي كاقع أـ خياؿ
افياكترتفع فييا محبكبتو  ،س الجماؿركحية خالصة تقـك عمى تقدي ىذه إلى مرتبػة  بأكصى

 مقدسة.
كتشػػبيييا بالغابػػة كالبحػػر ، لمحبكبتػػو كصػػافوأ ليبػػرز بيػػا أداة النػػداء )يػػا( الشػػاعر اسػػتخدـ
كىػذه  ،سدىا الشاعر في )المػرأة(جتعداد ألكجو مختمفة فيذا النداءات المتكررة  ،كمكًجوى 

عجػز عػػف كالػػذم ىػك بالنسػبة لػو نػزكع داخمػي ي ،القيمػة تعنػي األمػس المزدىػر الػذم كلٌػى
المحبكبػة التػي تشػبو المرفػأ كالكاحػة : فيػذه الصػكر بػداللتيا الزمنيػة تحقيقو في الحاضػر.

و شػػراقتابكارتػػو ك  يلمػػزمف فػػ فيػػي ترمػػزو، األمػػاف بالنسػػبة لػػ ،ةمكجػػالك  كالشػػاطئ ،كالغابػػة
تمػػػػؾ ىػػػػػي ، ركحػػػػػي أك السػػػػعادة الركحيػػػػة الخالصػػػػةنتشػػػػاء الكعنفكانػػػػو؛ فإنيػػػػا تقتػػػػرف باال

كمػػػػا يراىػػػػا الشػػػػاعر  ،محبكبتػػػػو ،ة أك الصػػػػكرة الكميػػػػة الخالصػػػػة لممػػػػرأةالمحصػػػػمة النيائيػػػػ
 العاشؽ.

  (1) يقكؿ: (الكىـ)كفي قصيدة دائرة 
 بذرت الحمم يا من

 غوى ال في تيه 
                                                           

 .477محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 حقاًل أجردا حرثتِ  وعمى الجفافِ 
 ورا  الوهم طيري
 يا مغرورتي 

  أفقا لن تبمغي
 مدى ولن تصمي

  هذي معابدك التي
 بالسرا فوق شيدتها
 عمى من شيدا هوت

 يا أنِت 
 هالِغواية نعم من جعل

 نزف الحياة
 وبّددا عمى الدروب 
كاقػػػع االنكسػػػار التػػػي تعيشػػػو الػػػذات  فتنبػػػث  ديتجسػػػل تتػػػ زر النػػػداءات فػػػي ىػػػذه األبيػػػات

( فػي بدايػة كػؿ فالشػاعر يكػرر حػرؼ النػداء )يػا ،كاأللفاظ المعبرة عف ىذا الكاقع الصكر
كعمؿ مػف خػبلؿ  ،الرئيسية التي أراد أف يعبر عنياا الفكرة جممة مف ىذا المقطع ليحممي

شػعراء  التكرار عمى إضاءة ىذه الجممة. فياء النداء مف أكثػر األدكات التػي تعامػؿ معيػا
أنػػػػو يسػػػػتخدـ لنػػػػداء البعيػػػػد  خصػػػػائص ىػػػػذا الحػػػػرؼ كمػػػػف )) الحداثػػػػة فػػػػي بنيػػػػة التكػػػػرار

   (1) .((كاالستغاثة 
 (:نى ) رفاحلتكرار 

)لك( كىي مف الحركؼ اليكامؿ كفييا معنى الشرط، استعماؿ م إلى الميدعمد  
)لك( األداة  ( نجد تكرار، ففي قصيدة )نظرة شكؽتناع غيرهكمعناىا امتناع الشيء الم

لنطؽ مع الفعؿ المضارع اآلتي في الصيغ الثبلث عمى تفعيميف مع اختبلؼ طفيؼ في ا
                                                           

 .30،ص ـ2000 ، دمشؽ حسف عباس، حركؼ المعاني بيف األصالة كالحداثة، منشكرات اتحاد الكتاب العرب (1)
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كقد أخفى التي يصكر بيا الميدم أمانيو  ،مما تمثؿ بمكسيقاىا اليادئة، الطبيعة الحالمة
ًـّ الجكاب في القصائد الث  بلث ليترؾ مجاال لمقارئ أف يختار الصيغ كالمفردات التي تن
كتمسكو ، مع اإليحاء بأىمية المفردة المكررة معبران عف تحديو عما يعانيو مف مشاعر

في عدة اؿ )لك( كنجده في قصيدة )لك( _ عنكاف قصيدة _ قد أغرؽ في استعمبمكقفو، 
كىي  ،كما يفعؿ حرؼ الشرطمقاطع كذلؾ ألف استعماالت )لك( ال تريد الماضي مستقببلن 

 الحرؼ.بيذا قصيدتيف  سمى نوى إالحركؼ تكراران في شعر الميدم حتأكثر 
  (1) (:نظرة شكؽ) لك( في قكلو مف قصيدةتكرار حرؼ ) إلىكىنا عمد الشاعر 

  لو تقرئين
 !! ما كتبتُ 

 مسينلو تم
 !! ما نحتُّ  

 لو تفهمين
 أنني بشوقي 

 احترقتُ  
فيػػػك  (،التمنػػي)لمداللػػًة عمػػى ثػػبلث مػػػرات؛  ىػػذه األبيػػات ي( فػػػلػػكحػػرؼ )كػػرر الشػػاعر 
 ،كىػػذا الحػػب مكتػػكب كمنحػػكت، حبكبتػػو تشػػعر بمػػدل  حبػػو كعشػػقو ليػػايتمنػػى لػػك أف م

 حتراقو بنار أشكاقو ليا.اكيتمنى أف تفيـ كتعمـ بذلؾ الحب كبألمو ك 
  (2) :ػكؿقي (لك)كفػػي قصيدة 

 قمباً  لو كنت
 الجمال ال يحب

 كان شعري لو
                                                           

 .22محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)

 .15محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص  (2)



 تكرار حروف انمعاني :انمبحث انثاني  : تكرار انحرف                                                       انفصم انثاني  

 

56 

 ماله من خيال 
 لو أن لي عيناً 

 بخالٍ  راثغ تساوي بها
 والذي دون خال

  حرف ما كان لي
 الدجى فيسرى 

 وال غّنى مؤنس في الميال 
 فيك  ،عرالقصيدة معبران عف حالة اليأس كاإلحباط التي يعانييا الشا يف (لك)جاء حرؼ 

 فػي كىػك التعميػؽ ،الشػرط المتنػاعامتنػاع الجػكاب  أم: ،حرؼ يػدؿ عمػى امتنػاع المتنػاع
( لػػك)كػػرر نػػو مصػػاب بحالػػة مػػف اليػػأس ك أل ؛سػػتحالةكيقتػػرب لمعنػػى اال ،الػػزمف الماضػػي

كػػف أف مأف الػػذم يتمنػػاه ال يم أ ،حالتػػو النفسػػية التػػي يعيشػػيا لمتعبيػػر عػػف ثػػبلث مػػرات
 .حالة العشؽ التي يعيشيا فيما يجعمو سعيدان كلك تحقؽ لكاف ، يتحقؽ

  (1) :يقكؿ (مكقؼ) قصيدة مفك 
  يسبح لو أّن شراعي
 فوق

 ور الزيفبح
 بالعاطفة ـللو أقب
 الشوها  

 وأقبل بالحب المبتور
 ليالي الصيف وأحالم

 وبالحب الخالي

                                                           

 .7محمد الميدم، أحبؾ مرة أخرل، ص (1)
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 من عمق الحب
 نيما كان بشريا

 دما  
 بأضالعي أو كان

 !قمب
ركحيػػة فريػػدة بػػيف يعبػػر عػػف عبلقػػة  ،مػػاـ خطػػاب جديػػد مػػف العشػػؽفالقػػارئ يشػػعر أنػػو أ
كىػػى صػػيغة  ،كينفػػرد فػػي خطػػاب العاشػػؽ بمغػػة كمضػػمكف جديػػديف ،العاشػػؽ كالمعشػػكؽ

 .امتناع االمتناع
مفيػـك يعبػر كىك  ،جديد في مفيـك الحب كرؤية العاشؽبيات تكشؼ عف تطكر كىذه األ

 لممحبكبػػة  يتكسػػؿ فالعاشػػؽ ال ،ومعانيػػأكمػػؿ  فػػيالمثاليػػة لمحػػب  عػػف النظػػرة الركحيػػة أك
كأقبػؿ ، ؼك كنت يا سيدتي أجيد الكػذب كالزيػبؿ أنو أراد أف يقكؿ ليا ل ،لتمنحو الكصاؿ

 لما كنت عمى قيد الحياة. ،حب الناقص الخالي مف صدؽ المشاعربال
 ،كيكسػػبيا ثػػراء ،لتجربػػةكبيػػذا المكقػػؼ المبنػػي عمػػى الكفػػاء الخػػالص يزيػػد مػػف مصػػداقية ا

ف الكفػػاء ىػػك القيمػػة ف الشػػاعر يريػػد أف يؤكػػد لنػػا بػػأأ كمػػا ،بعػػدان إنسػػانيان عميقػػان حيػػا كيمن
اء يسػػتدعي بالضػػركرة كال شػػؾ أف الكفػػ ،ترتفػػع فػػكؽ مػػا يعتقػػده أك يػػؤمف بػػو يالتػػ ،الكبػػرل

 كىنػا يقتػرف خطػاب ككػأف الشػاعر يػكمئ مػف طػرؼ خفػي ،صػفة الغػدر ،الصفة النقيض
 .العاشؽ بالعتاب

 (:رف )التكرار احل
الحظنػػا أنػػو قػػد اسػػتعمؿ )ال( فييػػا الميػػدم الحػػرؼ  مػػف خػػبلؿ تتبػػع القصػػائد التػػي كػػرر

، كمػا فػي قكلػو )ال يتػنفس ، حػرؼ نفػي لمجػرد النفػي غيػر عاممػةة )ال( في مكاضػع كثيػر 
و حيمػػػػػناىيػػػػػة تخػػػػػتص بالػػػػػدخكؿ عمػػػػػى المضػػػػػارع فتي كقػػػػػد ايسػػػػػتعممت )ال(  ،ال عمػػػػػؽ لػػػػػو (

، ال ) ال عمػػػؽ ليػػػاكاسػػػتعممت )ال( نافيػػػة لمكحػػػدة  ،( ، ال تقػػػرألبلسػػػتقباؿ )ال تعطػػػي شػػػيئان 
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 (.  زىر يرؼ، ال خرير
الباء مػع )ال( )ال( كىك استعماؿ غريب تحكلت فيو ككذلؾ أدخؿ حرؼ الجر الباء عمى 

 .  إلى معنى جديد يتمثؿ في لفظة )بدكف( 
  (1) :فيقكؿ (العنقاء)قصيدة  في (ال)كذلؾ نجد تكرار 

  ال تعطي شيئاً 
 لمشدودكالوتر ا

 بال ألحان 
 ال عمق لها 

 كإطار زجاج
 ال يتنفس

 ال عمق له 
 نفي واجهة الدكا

 ال تقرأ إن قرَأتْ 
 غير روايات

 ساذجةة تافه
  

 ال ،عمػػػؽ ال ،ال تعطػػػيىػػػذه األبيػػػات خمػػػس مػػػرات ) فػػػي (ال)لقػػػد كػػػرر الشػػػاعر حػػػرؼ 
كلػػـ  ،كجكدىػػاسػػتحالة اينفػػي كجػػكد ىػػذه المػػرأة كيؤكػػد لنػػا تقػػرأ( ل ال، عمػػؽ لػػو ال ،يتػػنفس

نمػػا نظػػر  ؛لييػػا بعػػض الشػػعراءإينظػػر الشػػاعر ىنػػا لممػػرأة كمػػا نظػػر  لييػػا تمػػؾ النظػػرة إكا 
نظػػػر إلييػػػا تمػػػؾ النظػػػرة الركحيػػػة  ،يػػػزدكج فييػػػا الحػػػب بػػػاإلجبلؿ كالشػػػغؼالسػػػامية التػػػي 

أنيػػػا سػػػتيبط مػػػف عػػػالـ  كتخيميػػػا لػػػك ،رآىػػػا صػػػكرة شػػػفافة رقيقػػػةف ،فبحػػػث عنيػػػا ،العميقػػػة

                                                           

 .131محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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   فييا مف الكحي كاإللياـ ما يضمف ينابيع الكجكد. يمتمس ،سحرم مبلئكي
  (1) :(ببل عينيؾ)كيقكؿ في قصيدة 

 بال عينيك
 هذا الكون جهنم
 يموج بأفقه

 يأس وحزن 
 بال عينيك 

 ي ب كل شديج
 فيفنى مبدع 

 وت فن ويم
 بال عينيك

 ال األشعار تحمو
 وال شدوٌ 

 وال وتٌر يرن
 وال زهٌر يرف 

 وال خرير
 وال يهتز

 الطير ُغصن تحت 
 بال عينيك

 غتراباأحيا في 
 أرنــــــو... من األشواقإلى ليل 

                                                           

 13محمد الميدم ىك الحب ص  (1)
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 كال كتػر ،ال تشػدك، سػت مػرات فػي قكلػو )ال األشػعار( ال)لقد كرر الشاعر حرؼ النفػي 
   لينفي اإلحساس بالحياة مف دكف محبكبتو. كال ييتز(،  كال خرير،  كال زىر ،

سػػية تحػػدد لتكػػرار النمطػػي يشػػكؿ معادلػػة أساإف ىػػذا اإلطػػراء األسػػمكبي المتمركػػز عمػػى ا
تمؾ ىي المعادلة التػي  ،كىي أف المحبكبة ىي الحياة ذاتيا ،مكقؼ الشاعر مف محبكبتو

كفػي  ،ءكجييػا الركحػاني المضػي يفالمحبكبة ىي الحيػاة فػ ،عرالشا ترتكز عمييا تجربة
ىػػذا  كبػدكف ،إنػػو ضػرب فريػد  مػف العشػؽ، فيػي تمثػؿ الحيػاة ،اليػة المشػرقةصػكرتيا المث

 قمبو. كيحتؿ اليأس كالحزف ،كيصير الككف جينـ ،الدنيا يال حياة لو ف العشؽ
 تكرار احلرف )كبف(:

  (1) كيقكؿ في قصيدة صبلة :
 الموحشات كأضمعنا

  وأطياف أمس
 لواعب تا تر 

 راقصـــــات في أدمعي
  سمعت حديثك
 رجعًا حزيناً 

 كناي ينوح مع الريح
 وسط الفالة
  فكل أغانيك

 عادت صدى باكياً 
 توجع في بحة كعود

 أثقمها الشكاة

                                                           

 .361محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 كاألمس صوتاً 
 وما عادت األغنيات 

 هي األغنيات
 (ألمسكػػػا ،كعػػػكد ،كنػػػام ،أربػػػع مػػػرات )كأضػػػمعنا ىنػػػا (الكػػػاؼ)فالشػػػاعر يكػػػرر حػػػرؼ 

محتفظػػػػة لػػػػو بيقظػػػػة القػػػػارئ ، ألنيػػػػا تجػػػػٌدد التشػػػػبيو كتقكيػػػػو ؛عمػػػػى كاك العطػػػػؼ يؤثرىػػػػاك 
مػػػف  لفقػػدت الصػػػكرة كثيػػران ىػػذه األبيػػات لػػػك حػػذؼ حػػػرؼ الكػػاؼ ي كنبلحػػظ فػػػ ،(1)كاممػػة
نغمػػة عميػػو  ىفف تكػػرار حػػرؼ الكػػاؼ أضػػأىػػذا المقطػػع  يكمػػا يمفػػت النظػػر فػػ، اليػػاجم

  ،راقصػػات ،)المكحشػػات: المفػػردات يكيمكػػف اإلحسػػاس بػػو فػػ ،تسػػمت بػػالجيرامكسػػيقية 
اعػان يتسػـ بنغمػة إيق ليمنح الػنص؛ ستثمار الشاعر لمعبلقة الصكتيةا( مما يؤكد األغنيات

 يقاع مكسيقي داخؿ القصػيدة كأسػيـ فػفضبلن عما أفاده التكرار مف إي ،مكسيقية متداخمة
 صكيرىا. تعبير عف الفكرة المراد تال

كقد ضٌمف الميدم حرؼ)الكاؼ( في القصيدة فجاء اسما بمعنى )مثؿ( كذلػؾ رغبػة منػو 
كتحمػػػؿ نفػػػس ، ي الخطػػػابفػػػفػػػي االقتصػػػاد فػػػي المغػػػة باسػػػتعماؿ مختصػػػرات أقػػػؿ كمفػػػة 

، مػػع تػػداخميا فػػي النطػػؽ كالرسػػـ فتصػػبح معيػػا أكثػػر إيقاعػػان كبػػركزان فػػي المفػػردةالمعنػػى ك 
كأضػػمعنا، مػػؿ مجمكعػػة مػػف المػػؤثرات السػػمعية )كػػالمفردة الكاحػػدة فػػي تػػبلـز إيقػػاعي يح

 (.كنام، كعكد
 
  

 :رف )انىاو(احلتكرار 
رتباطػػػػػات الكاقعػػػػػة بػػػػػيف الحػػػػػكادث التعبيػػػػػرات العطفيػػػػػة كسػػػػػيمة كاضػػػػػحة لئلشػػػػػارة إلػػػػػى اال

لكصػػػؿ بػػػيف شػػػيئيف ليمػػػا نفػػػس : اكأقصػػػد بػػػو، مكاقػػػؼ فقػػػد اسػػػتعمميا الميػػػدم لمكصػػػؿكال
ف يككنػػػػا سػػػػببان كنتيجػػػػة غيػػػػر ، كػػػػأا يبػػػػدكاف متػػػػدافعيف أك غيػػػػر منسػػػػقيف، كلكنيمػػػػالمكانػػػػة

                                                           

 ـ . 1978، 239ص، ئكة قضايا الشعر العربي المعاصرنازؾ المبل ينظر: (1)
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، كفي بعضيا األخر استعمميا لئلتبػاع كأقصػد بػو الػربط بػيف شػيئيف تعتمػد مكانػة متكقعة
فئػػػػات ، كنسػػػػتطيع أف نميػػػػز ىػػػػذه األنػػػػكاع لبلعتمػػػػاد عمػػػػى األخػػػػرما عمػػػػى مكانػػػػة أحػػػػدى

، كالغريػب اعتمػاد الشػاعر عمػى أداة كاحػدة باعتبارىػا أدكات ظػاىرة فػي الػنصالعطفيات 
، فػإف كػاف فػي ظػاىرة تكػرار معجمػي _ دكف غيرىا مػف األدكات العطفيػة بتكرارىا _ كاك

فاسػػتعمؿ الػػكاك العاطفػػة مقترنػػة ب)ال(  ،ددة غػػي المعنػػىبصػػكر متعػػلفظػػي لكنػػو كظفػػو 
النافيػػة مسػػبكقةن بنفػػي فػػي قكلػػو )مػػا أمسػػو كال أمسػػو ( ككػػذلؾ اسػػتعماليا لبلسػػتئناؼ فػػي 

منو( اسػتعمميا بمعنػى ليكل ( ك )كىا أنا( ك )كال أنت عديد المرات منيا : )كاترؾ طير ا
 (الػكاك)تكػرار حػرؼ  يعػدك  )مع( فكانت الكاك العاطفة تفيد المعيػة ) الحػب كلػى كعينيػًؾ(

 . مف الحركؼ التي تكررت بصكرة الفتو في قصائد الميدم
  (1) :يقكؿ (الكىـ الجديد)ففي قصيدة  

 مضي بعيداً بي وأسأحمل قم
 في الذكريات وحيداً  وأغرق

 معنى المنى  وأهجر بعدك
 شذًى وورودا  وما كان به
 طير الهوى  واترك

 عمى أغصٍن  باكيًا بشوقٍ 
 لن تميدا

 حمم الهوى ما عشت مكفقب
 وبعدك

 عندي زهيدا أصبح
 وها أنا

                                                           

 .81،80،79محمد الميدم، ىك الحب، ص (1)
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 في رحمتي خافقٌ 
 يمضي شرودا عمى مسمك الحب

 ما أمسه فال اليوم ينسيه
 ينبغي أن يبيدا وال أمسه

 سوى ذكريات وال أنت منه
 عمى الوهم

 وعهودا منىً  شيدت
 الحب ولى عمٌر من ولي فيك

 مضى لن يعودا  وعينيك عمرٌ 
، كأغرؽ  ،كأمضي مرة ) ةعشر  يتثنار الشاعر حرؼ العطؼ الكاك ر في ىذه القصيدة ك

 كلي فيؾ ، كعيكدا ،كال أنت ،كال أمسو ،كىا أنا ،كبعدؾ ،كأترؾ ،كما كاف ،كأىجر
كىك حرؼ  ))، ئليقاعكمعززان ل، كمكثفان لممشيد الشعكرم، معمقان مف خبللو الرؤية (كعينيؾ

، فعبر عف مدل ألمو لفراؽ محبكبتو (1) ((مف حركؼ المعاني كأحد أحرؼ العمة الثبلثة 
حساسو بالعجز كفقداف الذات  لئلفصاح عف حسرتو، كاكالكذلؾ بتكراره حرؼ العطؼ ، كا 

 .يضان الترابط الفني لمقصيدةتكرار حرؼ العطؼ الكاك أ فيضكقد أ، كفراقو ليا
 

 :رف )لم(احلتكرار 
 كىػػػي تفيػػػد األداة )ىػػػؿ( مػػػف بػػػيف حػػػركؼ االسػػػتفياـ العديػػػدة نجػػػد الميػػػدم قػػػد اسػػػتعمؿ

ممػا يػكحي إلػى أف الشػاعر قػد ، بع مرات متتاليات في قصيدة كاحدةككررىا أر  االستفياـ
كعمػػى   ،بنيػػة الػػنص كمزعجػػان لمقػػارئ عػػفممػػا يجعمػػو غريبػػان  ،أخفػػؽ فػػي اسػػتعماؿ التكػػرار

نجػده كسػيمة تعبيريػة ناجحػة اسػتطاع مػف خػبلؿ ىػذه االسػتفيامات الرغـ مف ىذا التكرار 

                                                           

ص ، 0مػػػاطي ، ط كتػػػاب معػػػاني األدكات كالحػػػركؼ ، ، تػػػح :د. خالػػػد محمػػػد حسػػػيف القابػػػف القػػػيـ الجكزيػػػة ،   (1)
 .313ـ، ص  4111ار الكتب الكطنية بنغازم د ،313
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ؿ أفكاره إلى األخريف، كتكضيحيا بدكف ترؾ إجابات عمػى أسػطر القصػيدة تكشػؼ لنػا نق
فاسػػػػتعمالو حرفػػػػان غيػػػػر مخػػػػتص باألسػػػػماء كال ، كأحزانيػػػػا المتجػػػػددةعػػػػف نفػػػػس الشػػػػاعر 

باألفعػػاؿ يسػػتفيـ بػػو فػػي اإليجػػاب عػػف النسػػبة _ نسػػبة تمقػػي الحػػديث عنػػؾ _ كال يسػػتفيـ 
، كمػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعماالتو التصػػػديؽ السػػػمبيكال عػػػف بػػػو عػػػف التصػػػكر _ إدراؾ المفػػػرد_ 

، كػػػأف المكاجػػػع ى الفعػػػؿ المضػػػارع فخصصػػػو لبلسػػػتقباؿلػػػؤلداة )ىػػػؿ( نجػػػده أدخميػػػا عمػػػ
، كقػػد أجازتػػو كانيػػة اسػػتعماؿ شػػكؿ بػػديؿ يحػػؿ محمػػو، مػػع إمفػػي حمػػو كترحالػػومبلزمػػة لػػو 

فػػي جميػػع صػػكر االسػػتفياـ التػػي اسػػتعمؿ فييػػا )ىػػؿ(  المغػػة فيكػػكف )ىػػؿ( بمعنػػى ) قػػد (
 يككف كالتالي : ف

 ىؿ أنسى الدنيا < قد أنسى الدنيا
 ىؿ أنسى الحب < قد أنسى الحب

 ىؿ أنسى أني فناف < قد انسى أني فناف
 ىؿ أنسى أني إنساف < قد أنسى أني إنساف

  (1) :(براءة)كيقكؿ في قصيدة 
 كيف ستقنعني
 ؟أن أنساك اآلن
 ؟هل أنسى الدنيا
 ؟هل أنسى الحب

 ؟هل أنسى أني فنان
 ؟انل أنسى أني إنسه

 نبضات القمب يا أدفأ
 من يا و

                                                           

 .75،76،77محمد الميدم، أحبؾ مرة أخرل، ص (1)
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 يا من تمشي
 بين وريدي
 والشريان
 أعذريني
 أعذريني

 من قمبي إني أتبرأ
 فيك لو حدثني
 انيعن النس

بتشػػكيؿ مشػػيد الخطػػاب الػػذم يرسػػـ مبلمػػح ، كصػػيغة المضػػارع، تػػنيض بنيػػة االسػػتفياـ
مشػيد فيػدعـ فكػرة إنكػار ال، اضػيا اإلحساس باالرتػداد إلػى المالتي غمرىالحالة النفسية 

ىػػؿ أنسػػى أنػػي  ،؟ىػػؿ أنسػػى أنػػي فنػػاف ،؟أنسػػى الحػػب ىػػؿ )ىػػؿ أنسػػى الػػدنيا؟،  بتكػػراره
داعمػػػان ثػػػـ يػػػأتي التنكيػػػر ، تسػػػاؤؿ المتػػػردد عػػػف منطمػػػؽ المعرفػػػة؟( كمػػػف ثػػػـ يبػػػرز إنسػػػاف

 .  كعدـ تقبؿ فكرة التصديؽ بالنسياف، إلحساس اإلنكار النفسي
كىػذا التكػػرار ، كيػدعك إلػى ترقػب الجػكاب، ـ الػذم يثيػر االنتبػػاهب االسػتفيافقػد جػاء أسػمك 

 .نفسو يحمؿ معنى الحيرة
 (1) ((طمػػػب التصػػػديؽ اإليجػػػابي  )) كاالسػػػتفياـ أسػػػمكب مػػػف األسػػػاليب اإلنشػػػائية الطمبيػػػة

دكرىػػػا فػػػي اإليقػػػاع يضػػػان كأ، عػػػف أفكػػػارهلمتعبيػػػر  التػػػي يسػػػتخدميا الشػػػاعر فػػػي قصػػػائده
ثػػـ تعقبيػػا ، ث يتتػػابع االسػػتفياـ بصػػيغة كاحػػدة( حيػػتكػػرار )ىػػؿكىػػذا مػػا حققتػػو ، الػػداخمي

  .  ؿ في تماثميا كتكازنيا اإليقاعيالجم
  (2) :(الظمأ)ويقول في قصيدة 

                                                           

لػػدار الجماىيريػػة لمنشػػر النحػػك العربػػي ،ا أدكات المعجػػـ الػػكافي فػػي ، عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد ، يكسػػؼ جميػػؿ الزعبػػي(1)
 314، ص 0، ط  ، طرابمسكالتكزيع كاإلعبلف

 31، كأبحر الحب، صمحمد الميدم (2)
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 ظمئت إليك
 بع اشتياقييا ن

 وجدول خاطري
 وسقا شجوني
 متى تأتي

  ممطراتسحائب 
 فأسقي منك
 !؟صحرا  الحنين

 أوقات وأروي منك
 انتظاري

 ُأطفي وُأطفي
 مة الشوق الدفينغ

 ؟متى تأتي
 فإن العمر

 يمضي بدونك
 موحشاً 

 قفر السنين
 فأنت مواسم

 فيه يناسان
 وأنت بشاشة
 الدرب الحزين
 أيا من صرت

 تسكن نبض قمبي
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 وفي عينيك
 قد سكنت عيوني

، كأركم، كسػػػقا، )كجػػػدكؿ :لػػػكاك سػػػبع مػػرات فػػػي قكلػػوفقػػد كػػػرر الشػػاعر حػػػرؼ العطػػؼ ا
( أراد الشػػاعر مػػف خػػبلؿ ىػػذا التكػػرار أف يفػػرغ مػػا ينيػػؾكفػػي ع، كأنػػت، كأطفػػي، كأطفػػي

تحمػػؿ ، مػػف اشػػتياؽ كحػػب لتمػػؾ المػػرأة التػػي يراىػػا ركحػػان جميمػػة سػػاحرة يجػػكؿ فػػي خػػاطره
، كسػاىـ حػرؼ العطػؼ كشػفاء جراحػو كارتكائػو، بيف جكانحيا سعادة الحب كسحر الحياة

الػكاك فػػي ربػػط  أفػػادفيػك يكػػاد يطػرد فػػي أغمػب األبيػػات حيػث ، الػكاك فػػي تحقيػؽ التماسػػؾ
 .إضافة إلى دكره اإليقاعي ،نكمفزاد في تحقيؽ الترابط المع ،المعنى بما سبقو

ميا لكاقع التدافع في العطؼ فأىٌ  تمثيبلن ، كاالستمرارية الفاعمية))كمف معاني ىذا الحرؼ 
. (1)((شركط ئفيا كمعانييا ببل قيكد كالعية ألداء مختمؼ كظااذلؾ لكي تككف أكثرىا طك 

                                                           

 .30، صبيف األصالة كالحداثة عباس، حركؼ المعانيحسف  (1)
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 تىطئة:
مقاربتو كالكشؼ عف تعيف العتبات النصية متمقي النص اإلبداعي عمى محاكراتو ك 

دالة عمى كؿ شيء فيو، ألنيا تتحرؾ ، ك ثابة مفتاح النص كنبضوبم، فيي دالالتو
إلى التعريؼ كالبعد الببلغي  تياتتعدل كظيفحركة شاممة في جميع اتجاىاتو، ك 

ألىمية ، خصكصان في النصكص اإلبداعية )الشعر( ليذا فدكرىا بالغ استكل الجماليالم
اإلىداء، ك  فالعنكاتبات ىي كلعؿ أبرز أنماط الع ،ي حكؿ القراءةأٌكل في ضبط تصٌكر

فيي كميا الحكاشي، ، كالعناكيف الداخمية، ك كالنصكص المجاكرة لمنص الرئيسكالمقدمة 
عناصر دالة تؤمف العبكر إلى المتف المركزم أك كغيرىا تمثؿ مككنات نصية جكىرية ك 

  .الفضاء الداخمي لمنص
نات قصائد الميدم دكاؿ تعد عنكاكمف ىذا السياؽ سيتـ التطرؽ لعتبة العنكاف حيث  

بالنص،  امباشر  اارتباط ةمرتبط شؾ بلب فيي نصية بارزة في مجمؿ نتاجو الشعرم،
تضمف العمؿ ، بؿ ىي تى مجرد تسمية ىذه القصيدة أك تمؾكدكرىا لـ يقتصر عم

   (1) .األدبي بأكممو
ى ف كؿ مجمكعة قصائد يجمعيا أم شاعر في كتاب تسمما ىك معركؼ فإكك    

لشاعر (، كمادامت ىذه النصكص مختمفة يقـك ا( أك )ديكاف شعرعة شعرية)مجمك 
ف كليككف ىذا العنكاه مف النصكص ، كليميزه عف غير باختيار عنكاف لكؿ نص شعرم
نياية األمر ىي حرية صاحب النصكص في ، كفي معبِّرا عٌما جاء داخؿ القصيدة

 اختيار ىذه العناكيف .
أف تعريؼ العنكاف قضية إشكالية،  ( الذم رألر جينيتيتكافؽ مع ما طرحو )جيرا كىذا

                                                           

، ص 0991، 0، الػػدار البيضػػاء، طكة الرابطػػة، شػػر البنيػػة كالداللػػة ،الػػنص الحجمػػرم، عتبػػات حعبػػدالفتا: يينظػػر (1)
01. 
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  (1) .حائي داللينص إي بذاتو ، بؿ ىكك ليس مجمكعة كممات تتكسط الصفحةفي

 ة:انرئٍس تكرار انعتببتاوال : 
  ،لميدم أربعة عناكيف رئيسية كىي: )عيكنؾ الحبالمجمكعة الشعرية لمحمد ا حمؿت

 ببل شؾفز ، كىذه العناكيف تكتالحب كحدؾ(بؽ ، احتر حبيبتي العنقاء، لك لـ أحبؾ
كممة )حب( بأشكاؿ  ت ىناكرر ت، فقد شاعرالشعرية لمفي الذاكرة  اشعكري امخزكن
، مف حضكر ىذه الكممة عمى نحك الفت، كىي، بالحب(ة )الحب، حبيبتي، أحبؾمختمف

دم الما، فخرج بيا عف إطارىا يؿ ىذه الكممة كفؽ رؤياه الحمميةكلكف الشاعر أعاد تشك
، ليا لكحة بديعية لككفو حممي ساحر، كشكؿ مف خبلكألبسيا أثكابان مجازية مكحية

، ككأف الشاعر بمغ في عشقو لحبيبتو حدان فاؽ التصكر، األساطيريستحضر فيو عالـ 
، كفي ىذه بيبتي العنقاء()حبشر كأنزليا منزلة أسطكرية عميقة فرفعيا مف مرتبة ال

، كتختاؿ ، فتنسة الظبلـ ضياءرية الخارقةاتيا األسطك الصكرة تتجمى محبكبتو بصف
مف ىكة اليأس  ، فتنشؿ شاعرىا العاشؽقدسي كخطكاتيا المكقعة بالمكسيقىبجماليا ال

، كتستعيد طمكحيا إلى الجماؿ كالفف، كتنتشي ركحو الكئيبة بالحب كيخفؽ قمبو لمحياة
جكانبيا سعادة الحب كسحر  تمؾ ىي محبكبتو التي يراىا ركحان جميمة ساحرة تحمؿ بيف

أة مف نسيج الخياؿ الممحؽ ، إنيا امر مس عندىا سعادة قمبو كشفاء جراحو، كيمتالحياة
 .         ، إنيا حبيبتو العنقاءفيي ليست كأم امرأة عرفيا البشر ، كلذلؾالسامي

 ا بدا، فقد انجمى مالحب( تمؾ النغمة الحادةكتارة أخرل يعكس مف خبلؿ ىذه الكممة )
اعر في ، إلى شعكر يفرض نفسو عمى الشألكؿ كىمة ماديا مممكسان كحكاريان مع امرأة

لـ إلى كاقعو المؤ حاكؿ مف خبللو الشاعر الخركج مف ، يصكرة مف المعاناة كالضياع
عف أحاسيسو تجاه ، يعبر مي ذاتيف رؤية كتصكر تأم، بتككيحالة مستقبمية أكثر سعادة
كالصدؽ ( كمع ذلؾ تبقى  بفقدىا )كالحب كاإليثار إلنسافمككنات ىبلمية ينصدـ ا

                                                           

 ،ـ،4111تكػكيف لمطباعػة كالنشػر، نظريػة العنػكاف، مغػامرة تأكيميػة فػي شػؤف العتبػة النصػية، دار الخالد حسػيف يينظر: (1)
 .11ص 
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، فجاءت صكرتو مشٌخصة لتشكيؿ الضياع آالمو كىمكمو حبيسة صدره، تفتؾ بجسده
يع ، كيريدىا أف تعمـ أنو يستطشكؽ كالحرماف )احترؽ بالحب كحدؾ(كال، كالضجر

ة ، بما يشعرنا أف الذات مطعكنحبوحترؽ بنار الرحيؿ عنيا كأنيا كحدىا مف ست
كىذا العنكاف يكحي باليكل ، ىا كتتجاكز ما حدثكتحاكؿ أف تثبت كجكدىا كتؤكد بقاء

، ا قكة البدء كقكة التشكيؿ الجديد، كنحف إذف أماـ بداية جديدة ككؿ بداية فييالمتمؼ
، كأف األمر يجاكز العتاب صاعدان فعؿ األمر )احترؽ( قكيان كعارمان كمف ىنا جاء 

 لكعيد .                                                صكب التيديد كاإلنذار كا
مف  كتارة اخرل يأتي بيا متغزالن )عيكنؾ الحب( كىنا ينقمنا عنكاف القصيدة إلى عالـ

 ، ككأنو قد كجد في حبيبتو كؿ الطيارة كالكماؿ فتكحد الصفاء كالحب كالكفاء كاليكل
مؾ الركح اليقظة فأفضى ليا بأشكاؽ نفسو ، كنفذ إلييا بتبيا ككجد فييا المبلذ كالمأكل

 كأكدعيا أحاسيسو. 
، كال يخفي ما يعكسو لتي شغمتيا حبيبتو مف نفسو كقمبوكما يؤكد ىذا العنكاف المكانة ا

، كىك ضرب مف ضركب تراسؿ الحكاس حمت دالالت نفسيةتشبيو عيكنيا بالحب مف 
نظر، ان ك راىنان بحاسة ال، كصار كؿ ذلؾ خاضعيو حاسة النظر محؿ الحكاس األخرلف

، كقد خمى ىذا العنكاف مف األفعاؿ كاعتمد عمى أساليب كلذلؾ داللتو النفسية كاضحة
العنكاف عمى تكريسو  خبرية لتناسب جك األثبات كاإلقرار كاليقيف الذم يعمؿ ىذا

 ، مف خبلؿ رسـ صكرة المحبكبة كاإلقرار بصفاتيا كمكانتيا . كترسيخو
 :انفرعٍة نعتببتتكرار اثبنًٍب : 

الحديث  ،نظرة شكؽ مثؿ :)في إطبللتيا فقد تككف جممة تتنكع  عتبات قصائد الميدم
( الة إلى مغركرة...، رس، عيناؾ كاالبعاد، الكتابة بيف العينيف، الخارج عف الحبالدافئ

، ف مفردة كاحدة مثؿ:) لقاء، إغراؽ، زيفرة، كأحيانان تكك كىذه العناكيف آسرة في جماليا
 ، حديث ...... إلة( .يناؾ، العنقاءع

في ديكاف  ا في العناكيف الفرعية كخاصةتكرار  يبلحظلدكاكيف األربعة الرئيسة عند تتبع ا



 

13 

مف ذكر لفظة )العيف( مما يف قصائد ىذا الديكاف تكاد تخمك عناك  فبل ،)عيكنؾ الحب(
في معجمو  كمركزيتيا، ، ككذلؾ كلع الشاعر بيذه المفظةيجعميا في مركز الداللة

ة التكنيؾ الفني كأسمكبية ، مما أكقع تمؾ العناكيف في التشابو مف ناحيجعبله يكررىا
عيناؾ، الكتابة بيف العينيف، ، بعاد، إلى عينيؾ، عيناؾ كالشعر، )عيناؾ كاألالتعبير

، كيمكف القكؿ اعر ىنا كرر لفظة العيف سبع مرات، عيناؾ نبعاف( فالشالعيكف الظالمة
ذلؾ منبعان لمحب ، فتصبح العيف بات العيف عمى العاشؽ كاف ممحكظان در أف تأثير ق

، كؿ ذلؾ يدؿ عمى قكة ىذه لعيف كاحتكارىا لمجماؿ دكف غيرىاكتفرًّد ا ،الحتراقاتوك 
بعاد  األًدالالت متعددة ) ، فالعيف عنده تحمؿلمفظة كتكرارىا في عناكيف الشاعرا

، كلكف ز أزلي لؤللـ المحبب لدل الشعراءمكالعيناف ر ، (الحب، الشعر، الظمـ، النبع
ئع في قكلو: )العيكف الظالمة(  شاعرنا يجعؿ مف ذلؾ األلـ كذلؾ الظمـ في سياؽ فني را

لياميإف ىذا العالـ الحممي ، إنو ذلؾ العالـ ا، يستمد كجكده مف سحر عيكف المحبكبة كا 
ر أف مكجة البكح كالتدفؽ ، غييناىا كاليمو إياه جماليا الفريدزينتو لو عالذم صكرتو ك 

، حكؿ الخطاب إلى استرحاـ كاستعطاؼ، لذلؾ يتال تمبث أف تصطدـ بالكاقع ،الحممي
ف صكرة المحبكبة المبلئك تكسبلتو ، كتقابؿ عيناىا ظالمةية قد اىتزت كاصبحت كا 
 .                                              كعشقو باإلعراض كالتجاىؿ

جزئياتو مف عالـ الطبيعة )عيناؾ نبعاف( فيستمد ىذا العنكاف عناصره ك أما في عنكانو 
، حيث ربط بيف عيكف محبكبتو كالنبع الصافي النقي ، كىنا خرجت تمؾ المحسكس

قترف بالحياة ، فالنبع ية البشرية لتحمؽ في سماء الطبيعةالمحبكبة عف طبيعتيا األنثكي
، ان كامتداد ( )لمنبع( سعة كديمكمة كنقاءن ، كقد أضافت كممة )عيناؾ، كالعذكبةكالصفاء

كالمبلحظ في ىذا العنكاف أنو يميؿ إلى المجردات كال يستيدؼ التركيز عمى الجماؿ 
ت لمعكدة إلى ، كؿ ىذه دالالما ييدؼ إلى تأكيد األثر النفسي الحسي لممحبكبة بقدر
األحبلـ الجميمة، خبلص مف الكاقع ب، التي تحدثيا عذكبة النبع كالزمف النشكة الركحية

، لطيارة كالنقاء كالبيجة كالعذكبة، عامر بالنكر كاإلشراؽ كاصباح جديدإلى كالتطمع 



 

11 

 تمؾ ىي صكرة محبكبتو كما يراىا كييكاىا .
كفي عنكانو )عيناؾ كالشعر( صكرة جديدة مف صكر العيكف حيث اقترنت العيكف  

اع كاإللياـ كالتفرد، كمجاكزة ي مصدر اإلبدى ، ككأنو يريد أف يؤكد أف عينيياربالشع
سحريان يزداف  ، تخمؽ عالمان لميدم قدرات إبداعية ركحية ىائمة، فيمنحيا االمألكؼ

ارة ، كتصكر العيكف مقترنة تارة باألبعادكعمى ىذا النحك تتكالى بالشعر كاأللحاف، 
حيث  ،مؾ المفظة كفؽ قانكف إبداعي ساحر، كأخرل بالنبع ، لتعيد تشكيؿ تأخرل بالظمـ

، كتنعكس ىذه الحركة عمى الذات العاشقة ف عيكف المحبكبة بالشعر كاإليقاعتقتر 
 المكلعة بجماؿ العيكف. 

مبلذان مسيطران عمى خطابو،  لذلؾ  د جاءت العيف في العتبات الفرعيةكىكذا فق  
، كلقدرتيا عمى إيصاؿ اللة االتساعية لمعيف في عناكينو، ألنيا عالـ خاصالحظنا الد

 تساع المكاني المسيطر عمى ذات الشاعر.       اال
، ألف ائد ككررىاكقد جمع الشاعر دالالت مختمفة كمتنكعة لمعيف في عتبات القص

 عنكاف القصيدة عنصر داؿ عمى نصٍّ سيحتفي بيذا الجزء مف المعشكؽ إنو العيكف . 
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الحػب )، لعؿ أكثرىػا شػيكعا ىمػا كممنػا المكررة لكمماتعة مف افي مدكنة الميدم مجمك 

الشػػػاعر، كىػػػك مػػػا يمكػػػف  الػػػرئيس لخطػػػاب ، فياتػػػاف الكممتػػػاف تشػػػكبلف) الثيمػػػة((كالعػػػيف
، كمػػا يمكػػف مبلحظتػػو ئده كفػػي داخػػؿ نسػػيجو الشػػعرم العػػاـمبلحظتػػو مػػف عنػػاكيف قصػػا

ـ وأبحـر الحـب ـ أحبـك  لمحب والناس ـ هو الحـب ـ أحبـك :التسػعة  مف عناكيف دكاكينو
   .مرة أخرى ـ عيونك الحب ـ حبيبتي العنقا  ـ لو لم أحبك ـ احترق بالحب وحدك

 (1) :في قصيدة )ثقافة(
 ...! عينيك ما أروع

 لمفكر إثرا  هما عندي
 فهما من أقنعني

 غموض السر بجمال
 الزرقا ز كل األلغا وبروعة

 وكل كنوز البحر
 فنوناً  وتعممت

 من عينيك 
  الشوقِ  كحفر

 عمى األضالعِ 
 حنين القمب ورسم

  ونقش العشق
 العمر عمى سنوات

 وكتشكيل النبضات

                                                           

 .38،39،40محمد الميدم، أحبؾ مرة أخرل، ص (1)
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  حروفًا بارزةً 
 ي ديوان الشعرف

 قينيصد
 ثقافات في هذا العصر
 األحمى وثقافة عينيك

 في هذا العصر
 صيغ معبران  فظة )عينيؾ( فقد أتى بيا في ثبلثكقد استعمؿ الميدم التكرار في ل

ىشة مف كقائع قد تبدك متضاربة عند القارئ ، فاستعمميا في صيغة فييا عف الد
قد الجر بالحرؼ )فنكنان مف عينيًؾ( فالتعجب )ما أركع عينيًؾ( ثـ في صيغة 

فنكنان  ػضمف حرؼ الجر)في( معنى حرؼ )الباء( فصارت )فنكنان مف عينيؾ 
حرؼ )ثقافة ، ثـ كرر الجر لكف باإلضافة بدالن عف الاإللصاؽ تبعينيؾ( فأفاد

كال نستطيع فصميما عف بعضيما  ،االثنيفعينيًؾ( فصارت العبلقة تبلزمية بيف 
 جماؿإلى  فيك يمفت االنتباه ،كالمقارنة لئًلضاءة لمفظة عينيؾً  جاء ىذا التكرارك 

أكجاعيا كتستغرؽ في ترنيمة كفي ىذه المكجة تنسى الذات ىمكميا ك  ،عينييا
اب الجماؿ ر في مح  كتطيؿ الخشكع ،ة بالثناءتميج فييا الذات العاشق طكيمة،

تمتزج فييا عناصر الفف بالجماؿ كيختمط لكحة تصكيرية رائعة،  يالمقدس ف
  الكاقع بالخياؿ.

 :(1) (فكؽ اليكل كالجنكف)قصيدتو  ييضان فأكيقكؿ 
 فأنِت معي اليوم

 ي في كل ش
 وعمريي كيان

                                                           

 .86،87محمد الميدم، ىك الحب، ص (1)
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 الحزين ودربي
 فما خفق القمب

 إال وأنتِ 
 نِت أحسٌِّك أ

 به تنطقين 
 وعمري بأعوامه

 المثقالت
 أراِك به اليوم
  أحمى السنين

ليؤكػػد ( أربػػع مػػرات؛ نػػتً )أف الشػػاعر كػػرر ضػػمير المخاطػػب نبلحػػظ فػػي ىػػذه األبيػػات أ
فػػػػراده إككػػػأف فػػػػي كجػػػداف الشػػػػاعر،  كحضػػػكرىا الطػػػػاغي المتجػػػذر فػػػػي ةكجػػػكد المعشػػػػكق

 ،ىف فػػػي لحظػػػة خشػػػكع كاسػػػتغراؽفييػػا الػػػذيتحشػػػد  طبلقػػو تجسػػػيدان لمحظػػػة التأمػػػؿ التػػػيكا  
 .عشقو ليا كتفكقو عمى غيره بالحب يضان ليذكر محبكبتو بمدلأك 

اعر فػي فتكرار )أنًت( يكشؼ لنا مدل أىمية تمؾ المخاطبة التي كانت سػبب مأسػاة الشػ
 كػػامبلن  بػػديبلن باعتبػػاره  ،فاسػػتعمؿ ضػػمير المخاطػػب المؤنػػث غيابيػػا كسػػمكانو فػػي كجكدىػػا

فالبعػػد بػػيف الشػػكؿ البػػديؿ كالتعبيػػر المشػػارؾ لػػو فػػي المػػدلكؿ غيػػر ، يشػػاركو فػػي المػػدلكؿ
، ثػـ تتضػح قػارئ مكقعػان خاليػان عمػى نحػك مؤقػتكبير فالشكؿ البديؿ الذم كٌلد في ذىف ال

، فيا مػػف خػػبلؿ بنيػػة الػػنص الشػػعرمبعػػد ذلػػؾ الصػػكرة الذىنيػػة كتأخػػذ مكانيػػا تمقائيػػان تكشػػ
    (1) :فيقكؿ

 معاني الهوى فوقك أحب
  عاني الهوىوفوق م

                                                           

 .88محمد الميدم، ىك الحب، ص (1)
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 والجنون
 أحبك

 فوق بالغة شعري
  لو تعممين وفوق البالغةِ 

  (1) :(شكاؽصحراء األ)كيقكؿ في قصيدة 
 شوقًا موقداً  ستظل فإلى متى

 وأنا أظل
 !فراشة المصباح؟

 الدروب نزفته فوق هذا دمي
 كاألشباحِ  تغيب وأنا أراك

  قد َجفَّ ثغري
 األخير إنه صوتي

 ِحيرجع نوا أن يأتيك قبيل
 الباقي معي يا شوقي

 وعمى العيون زمرتي فيو 
 وفي خيوط وشاحي

 أين معابري جهمت اآلن إني
 يا أفراحي لقاكأوبأيها 

 عمى دمي عممني المسير كفهوا
 فوق جراحي  فأنا أسير إليك

........ 

                                                           

 .38محمد الميدم، كأبحر الحب، ص (1)
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تمثػػؿ فػػي الضػػمير الخػػاص بػػالمتكمـ  ،إف اسػػتيبلؿ بعػػض مقػػاطع القصػػيدة بشػػكؿ بػػديؿ
ف شػػكؿ غيػر معمػػـك اليكيػػة كالجػػنس لمؤنػػث عمػى سػػكاء)أنا( فقػػد عٌبػر عػػالمفػرد المػػذكر كا

 ،يدفع المتأمِّؿ في النص إلى محاكلة شغؿ الفراغ الذم يتركو الشػكؿ البػديؿ فػي أذىػانيـ
التفاعػػؿ مػػع كذلػؾ مػػف أجػػؿ اكتشػاؼ الػػدكافع كراء فقػػداف الشػخص المقصػػكد لمقػػدرة عمػى 

ىكيػػة الػػذات التػػي  العناصػػر لمكشػػؼ عػػف، بعػػد إثػػارة القػػارئ السػػترجاع مجمػػكع القصػػيدة
)كأنػا  :)أنا( فػي قكلػو مف تكرار الضمير كذلؾ مف خبلؿ ما نراه  ،حمَّت محميا الضمائر

فيػػك  ء التكػػرار ىنػػا لمتػػذكير كاإلضػػاءة،كجػػا، ثػػبلث مػػرات (أنػػا أسػػيرف ، كأنػػا أراؾ ، أظػػؿ
دبػػػػػة كالن، سػػػػػتغاثةاو كتضػػػػػحياتو ليػػػػػا، ككأنػػػػػو فػػػػػي حالػػػػػة يشػػػػػير كيػػػػػذكر بمػػػػػدل إخبلصػػػػػ

سػػتحالة إدراؾ المحبكبػػة لمػػػا اتعبػػر عػػػف صػػكت األلػػـ الػػداخمي كعػػػف  كاالسػػتعطاؼ التػػي
 غيػػر أف مكجػػة البػػكح كالتػػدفؽ الحممػػي ال ،طـر فػػي قمػػب العاشػػؽ مػػف جػػذكة العشػػؽيضػػ

 يف المحبكبة المتجذرة فػئو أغرؽ في رجافيحس الشاعر المست ،تمبث أف تصطدـ بالكاقع
مػػؾ إال أف يستصػػرخيا مترحمػػان فػػبل يم ،مػػف تضػػحيات كجدانػػو ال تمتفػػت إلػػى مػػا قدمػػو ليػػا

 خشية أف تنيار آمالو. ستصرخيا مف قبؿ مستغيثان،اكما 
  (1) :في قصيدة )الكممة األخيرة( فيقكؿأما  

 ال تعودي
 صفحًا لمخطايا لم أعد أممك

 نفذ الصفح
 بقايا من صفحي بقيتِ أفما 

 حرقة الحب عندي واستحال
 اتوري شقاي

 الشقوة يبعث أن حّباً 

                                                           

 .79محمد الميدم، ىك الحب، ص (1)
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 ليس هوايا ال
خػػريف بعػػد أف رسػػخت فػػي لػػى اآللتأكيػػد فكػػرة معينػػة يريػػد إيصػػاليا إيمجػػأ الميػػدم لمتكػػرار 

)صػفحان( منصػكبة  ، كيكحي تكرار بيعػده تشػكؿ فػي عػدة صػكر نمطيػة فكانػتأعماؽ نفسو
، ك )مف صفحي( مجػركر بػالحرؼ، )نفذ الصفح( مرفكعة عمى الفاعميةعمى المفعكلية ك

يثنيو عمػى إصػراره كؿ المغكم لدفع محاكالت سياقية تجعمو يتغمب عمى تدخؿ مكتممة الش
فالشػػػاعر ينبػػػو ، يػػػة مػػػف ىػػػذا التكػػػرار ىػػػك التنبيػػػو كالتػػػذكيراالغ، كلعػػػؿ السػػػير فػػػي مكقفػػػو

ألنيػا ؛ جديػد ككأنػو قػد خمػع حبيػا مػف قمبػو صػؿ حبيػا مػفك ك  ،ستحالة الصػفحامحبكبتو ب
 لـ تصف حبو بؿ عذبتو كلـ ترحمو.

  (1) ؿ في قصيدة )الظبلؿ(:كيقك  
 فاسمعني
 الجرح حين يكون
 عميقاً  بأغوار القمب
 والطاعن

 كان رفيقاً ..  من كان رفيقا
  كانت معه والهدية
  نجاوا  خبأها تحت

 وهو يسير
 رفيقاً  عمى الدرب

 !!صمتفا
 !!الصمت هنا أجدى

 ولكن ... ال تبكِ 

                                                           

 .88محمد الميدم، أحبؾ مرة أخرل، ص (1)
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 ما أقسى 
 في عينيك أن تئد الدمعة

 عاً وصدرك قد فاض دمو 
 ما أوحش ما أوحش

 درـأن ينكفئ الدمع إلى الص
 ويجري نهراً 

 أعماقًا وضموعا يسقي
 أن أن تعرف أقسى ما

 هواك خداع 
 ! كنت المخـدوعا وبأنك وحدك

( ثػػػبلث مػػػرات لػػػتعكس حيػػػرة الػػػذات كاضػػػطرابيا، كرغبتيػػػا فيتجػػػاكز كػػػرر الشػػػاعر )رفيػػػؽ
االسػتغراب، كالتأكيػد، كاإلضػاءة، كمػا ، كمػا يفيػد التكػرار ىنػا اإلنكػار، كالدىشػة، ك  الكاقع

تعكس ىذه األبيات النغمة الحادة المدكيػة، كعػدـ تقبػؿ الػذات فكػرة الخػداع، كمػا أصػابيا 
ا أجػدل!!( مف تصدع، فبل تممؾ إال أف تصمت كما في قكلو: )فاصمت... الصػمت ىنػ

  (1) :كيقكؿ في قصيدة )لغةه(
 اسمع
 عيناك جعمتني
 األحمى أجيد المغة
 لغة

 فوق الكتب ترسم ال
 لغة..  لغة

                                                           

 .26يدم، أحبؾ مرة أخرل، صمحمد الم (1)
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 بين األضمع ترقص أحرفها
 فوق القمب وتغفو

 الشوق الدافي لغة
 الحب لغة 

أف ىػػذا التكػػرار جػػاء لمػػؿء الفػػراغ،  ،المبلحػػظ فػػي تكػػرار الشػػاعر لكممػػة لغػػة سػػت مػػرات
باإلضافة إلػى دكره اإليقػاعي، كيمكػف اإلشػارة أف الشػاعر فػي ىػذه األبيػات لػـ يػأت بػأم 

 ا قد يكلد نكعان مف الممؿ في نفس المتمقي.تغيير، كىذ
   (1)ما في قصيدة )عمى المفترؽ( فيقكؿ:أ

 هل نفترق قبل أن تسألني
 في المفترق قبل أن تتركني

 لي رجا  واحدٌ 
 ثم وِدع اسعف به

 بعيني حرقة الدمع
 وانطمق 

 لي رجا  لي رجا 
 وأنت من يوجد 

 الشوق كف عني
 دلني إني أحترق
 األشواق في محنة

 عن دمعٍة تنساك
 من بعد الوداع

، لػي رجػاء، لي رجاء كاحد اسػعؼ بػو ( ثبلث مرات في قكلو: )لقد كرر الشاعر ) رجاء
                                                           

 .33محمد الميدم، كأبحر الحب، ص (1)
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لػػي رجػػاء( كىػػذا التكػػرار ممػػيء بػػدالالت االسػػترحاـ كاالسػػتعطاؼ كالتكجػػع، ككأنػػو يصػػرخ 
صرخات استغاثة كرجاء في االستجابة، كأف صكرة محبكبتو قد اىتزت فيي تيسػترحـ فػبل 

بػػػػػاإلعراض كالتغافػػػػػؿ  يتػػػػػز، كتقابػػػػػؿ تكسػػػػػبلت العاشػػػػػؽ كتذلًمػػػػػوتػػػػػرحـ، كتيستصػػػػػرخ فػػػػػبل ت
 كالتجاىؿ.

  (1) كيقكؿ في قصيدة )االحتراؽ(:
 كنت تسقيني

 وعوداً  
 ولكم

 أخمفت وعدك
 وأنا قمب

 تمظى ظامئاً 
 يشتاق ِوردك
 بعتني بالحب

 وهماً  
 واضعت الحب 

 جهدك
 نوأتيت اآل

 تستغفر !!!
 ن أصدكأ حسبي
 القرب جعمتقد 

 ذنباً 
 الصفح فجعمت

                                                           

 ىذه القصيدة سقطت مف ديكاف ) احترؽ بالحب كحدؾ(، كقد تفضؿ ابف الشاعر بتزكيدم بنسخة خطية بقمـ الشاعر. (1)
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 ُبعدك
 وأحمت الحب

 ناراً  
 فاحترق

  بالحب وحدك
فػػي الػػنص يختمػػؼ عػػف ، فمفيػػـك )االحتػػراؽ( غيػػر عػػادم ا( إطػػار عنػػكاف )االحتػػراؽيبػػدك 

، إذ ىك قكة دافعػة تتحػرؾ فػي كػؿ اتجػاه كتسػحؽ كػؿ شػيء فػي طريقيػا مفيكمو المألكؼ
، فجميعيػػا (، )ظمػػأ(، ) نػػاران(بلحتػػراؽ )تمظػػىت مبلزمػػة كمكممػػة لباسػػتدعائيا لعػػدة مفػػردا

كجػػدت ليػػا مكانػػان فػػي الػػنص الشػػعرم مػػف خػػبلؿ تسمسػػؿ بػػارع يسػػيـ فػػي تػػدعيـ مقاصػػد 
 منتج النص .

، ، كأضػػػعت الحػػػبكلػػػو: )بعتنػػػي بالحػػػبكىنػػػا كػػػرر الشػػػاعر كممػػػة )حػػػب( أربػػػع مػػػرات فػػػي ق
مػػػف مشػػػاعر  ، فػػػاحترؽ بالحػػػب( كلكػػػف لػػػيس كعػػػادة ىػػػذه الكممػػػة كمػػػا تحتكيػػػوكأحمػػػت الحػػػب

كعشؽ، بؿ ثمة فاصػؿ تعبيػرم لػيس قصػيران يحػرص الشػاعر عمػى تقديمػو، تصػكيران لممكقػؼ 
كتجسيدان لطبيعة العبلقػة، كقػد طػاؿ العتػاب عمييمػا بػالتحقيؽ كالتككيػد، كمعنػى االمتػداد زمنػان 
كجدالن، كصػيغة المصػدر مػف مػادة العتػاب التػي تحتػؿ منزلػة كسػطى بػيف رصػيد مػاض مػف 

 كالحرص، إلى إنذار كتخكيؼ ييدداف تمؾ العبلقة، كما في قكلو: عبلقة الحب 
 نوأتيت اآل
 تستغفر
 حسبي أن

 أصدك 
 قد جعمت
 القرب ذنباً 
 فجعمت
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 الصفح بعدك
 غير أف العتاب قد طاؿ، كفي ىذا إشارة إلى أبعاد الحالة النفسية، التي تقترف 

 دة حيف يقكؿ: بالضيؽ كالغضب، ثـ يضيؼ إلى ىذا ما يؤكده كيزيد المكقؼ حً 
   )احترؽ بالحب كحدؾ(.
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 تكرار انفعم 
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، كذلػػؾ بتكرارىػػا أكثػػر مػػف مػػرة فػػي الػػنص الكاحػػد، كظَّػػؼ الميػػدم مجمكعػػة مػػف األفعػػاؿ

ؿ اإليحػاء بمعنػى قػد يكػكف سػكت عنػو، كأراد ، كألجػالمكػرر فعػؿال مشيرا بيذا إلػى أىميػة
  (1) :وقكلتنطاقو، كمف ذلؾ أف يحاكؿ اس مف المتمقي

 أشتاق يا من
 شتاقاو  وأشتاق إليك

 أهرب فيه يا من
 العشق من شوق

  األشواق عشق إلى
تكػػرارا بػػارزا  باإلضػػافة إلػػى تكػػرار حػػرؼ الصػػفير ) الشػػيف( فػػي ىػػذا المقطػػع فػػإف ثمػػة 

خػػذ مجمكعػػة مػػف الصػػكر الشػػكمية بعضػػيا اتحػػد فػػي ات الػػذم متمػػثبل فػػي الفعػػؿ) أشػػتاؽ(
، بتصػػريفات أصػػؿ المفػػردة فأتػػت كالػػبعض اآلخػػر أخػػذ أبعػػادان أخػػرل –الشػػكؿ  –القالػػب
ثـ تحكلت مف االسمية إلى الفعمية في صػكرة ، كرة المصدر )شكؽ( كالجمع )أشكاؽ(بص

 .االستمرارية كالدكاـ )أشتاؽ( 
الذم لتأكيد المعنى  كقد ركز الشاعر عمى صكرة الزمف المستمر، ككررىا ثبلث مرات  

كاسػتمرارية  ،شػكؽ كالحنػيف لمحبكبتػو: تأكيػد داللػة الأم، الممتقػى إلػىلشاعر بثػو يحاكؿ ا
أيضػػػػان عٌبػػػػر فيػػػػو عػػػػف مػػػػدل حبػػػػو تعميػػػػؽ داللػػػػة الشػػػػكؽ، ك  ممػػػػا زاد فػػػػي ىػػػػذا االشػػػػتياؽ

 ،كأشػػػتاؽ ،فتكػػػرار كممػػػة )يػػػا مػػػف أشػػػتاؽ إليػػػؾكميػػػا،  فيػػػك يػػػرل فييػػػا الحيػػػاة ،لمحبكبتػػػو
أحاسػػػيس الشػػػاعر المثقمػػػة بيمػػػـك الحػػػزف ىػػػذا المقطػػػع يحمػػػؿ  ثػػػبلث مػػػرات فػػػي (كأشػػػتاؽ

العشػؽ ليجػد نفسػو فػي عشػقو لؤلشػكاؽ، ككػأف كالشكؽ إلييا كمحاكلتو اليركب مف شػكؽ 
 .في ذىنو غيرىا  يءال ش

                                                           

 ..65،64محمد الميدم، أحبؾ مرة اخرل، ص (1)
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  (1) :في نص آخر ػكؿكيق

 فممن سأهرب
 وأغتدي من هواك 

 أشكو إليه 
 حزاناألوا الشوق

 من هواك ولمن سأهرب
 يننّ ا  و 
 مكاناما أِلْفُت  إال عيونك
  من سواك بل
 يفهم محنتي اآلن

 لمحنتي عنوانا يا من غدوت
  وتركت ذكرى

  الضموعيكوي  وقُدها كالمجامر
 الشريانا ويمهب
 غتدياو  من هواك فممن سأهرب
  واألحزانا الشوق أشكو إليه

إلييػػػا أداة )س( التػػػي  مضػػػيفا)سػػػأىرب( فػػػي صػػػيغة االسػػػتمرار  فعػػػؿكىنػػػا نجػػػده يكػػػرر ال
متجػػػددان مػػػع انفعاالتػػػو فيػػػك اسػػػتمرار  ،ان فػػػي الػػػزمف المسػػػتقبؿ القريػػػبتجعػػػؿ الحػػػدث كائنػػػ

 .بزمف المستقبؿ بدكف تراخو  لمحدث مشركط
 كقسػكتو كجفكتػو، ،عػد الحبيػبمػف بي  يبػرز معاناتػوتكراره لكممة )سػأىرب( ثػبلث مػرات، ف 

                                                           

 .19،20محمد الميدم، كأبحر الحب، ص (1)
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ى مػػا يعانيػػو مػػف ىػػكاف فػػي سػػبيؿ مػػف كربمػػا أراد مػػف ذلػػؾ التكػػرار أف ينظػػر المتمقػػي إلػػ
عػػراض محبكبتػػو عنػػووحبػػأ ، كلمػػف يشػػكك ؿ إلػػى أيػػف سػػييرب مػػف ىكاىػػااءفيػػك يتسػػ ،، كا 

و قػب مػف الػذكرل التػي تحر كيكرر لمف سيير  ،كيعكد ليقكؿ أف ال ممجأ لو غيرىا ،ىجرىا
مفتػػاح ينشػػر الضػػكء )) ، كىػػك سػػمكب تعبيػػرم يصػػكر انفعػػاالت الػػنفس، فػػالتكرار أركػػالجم

  (1) ((في الصكرة التصالو الكثيؽ بالكجداف 
  (2) :كيقػكؿ

 كنت عصفوراً 
 وكانت مقمتي
 لك ينبوعاً 

 خميمة وأضالعي
 ال تفتأ كنت

 تشدو راقصاً 
 في تسابيح

 من الحب جميمة
 كنت

 تبدو ناقراً  ال تفتأ
 فوق قمبي

 النخيمةب نقرة الح
 كنت

 شتياقاً يني اتأت
 ظامئاً  

                                                           

 .79ص  ـ، 0911،  7، القاىرة ، ط مكتبة األنجمك المصرية مكسيقى الشعر ، س، إبراىيـ أني  (1)

 64محمد الميدم ، كأبحر الحب ، ص  (2)
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 وأنا كنت
 ميمةظروابيك ال 

 الشمس كنت تسقي
 في وجه الضحى

 ينماأْن مِ 
 ةمالنديات البمي

 ء  كنت  كنت
 أنت عصفوراً  لم تعد

 ةْ خميم وال صدري
 صكرة كما أف ترد ،كالتذكير ررات لمتأكيد كاإلنكاست م ()كنتكىنا كرر الشاعر

فيستحضر صكره  ،حتى ييرع إلى عالـ الماضي عرالحاضر عمى مخيمة الشا
ككنت  تي لؾ ينبكعان ككانت مقم،)كنت عصفكران  :كقكلو بالطبيعة دائمان  المتمبسة

تسقي الشمس( فتمتد جذكره إلى بؤرة التجربة، كيشع بداللتو النفسية فيكشؼ عف 
، فزادت المعشكقة أزمة ما، فتشعر بالحرماف بعد ىجر تعاني يتمؾ الذات الت

كحاكلت أف تستعيد ، كتضاعؼ إحساسيا بالحرماف كالظمأ العاطفيا معاناتي
 في قكلو: همع ألـ اآلختارت الفراؽ كاالكصاؿ، فعجزت، 

 كنت ... ءٍ  كنت .. لكن
 .. لم تعد أنت لم 

 عصفورًا .. وال صدري خميمة  
 :(1)يضاً أويقول متغزاًل 

 تنقمني عيناكِ 

                                                           

 .33محمد الميدم، أحبؾ مرة أخرل، ص (1)
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 حاالتي أدفأ إلى
 تنقمني
 من قطب

 في صدري يتجمد
 لصحاري

 الشرق الممتهباِت 
 تنقمني

 حباطٍ إمن 
 في عرقي يتثا ب

 لمشوق الناِهضِ 
 في نبضاتي نار

 عيناك
 حكاية

 ةٌ ساحــــــر  دف ٍ 
 كّل حكاياتـــي يا أْدفأ

ف المحبكبة عنده ىي مصدر ألمتأكيد  ،ثبلث مرات (تنقمني)لقد كرر الشاعر 
 ،لـ الكاقع بجيامتو كك بتواعلاإللياـ، كىي ذلؾ العالـ السحرم البديع المفارؽ 

 في قكلو: نتقمت بو مف عالـ البرد كاإلحباط الى عالـ الدؼء كالشكؽالقد 
تنقمني مف قطب يتجمد في صدرم لصحارم  ،حاالتيأ لى ادفإتنقمني عيناؾ )

لعب  (تنقمني مف إحباط يتثاءب في عرقي لمشكؽ الناىض ،الشرؽ الممتيبات
األحبلـ، كحررىا  ساسيان في تشكيمو فحٌمؽ بالذات المعذبًة في سماءأالخياؿ دكران 

اتيا، أحالت القمب المحطـ إلى قمب مف قيكد الكاقع، إف سحر المحبكبة كتجمي
 جديد ينبض بالحياة كيصدح بالنغـ كالدؼء.
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لقد تعامؿ الشاعر مع فعؿ الحركة كالتتابع باستعمالو لمفعؿ )نقؿ( الداؿ عمى 
كاستعمالو  ،مع إعطائو االستمرارية بتحكيمو إلى صيغة المضارع ،عدـ الثبات

مذككر في ىيئة ضمير )ياء بصيغتيف األكلى ذكر الفعؿ المضارع كفاعمو ال
اسمان ظاىران بدالن عف المؤنثة بعد نكف الكقاية مع ذكر الفاعؿ  المخاطبة(
 ، ثـ أخفاهي القكاعدية بميغة أكمكني البراغيثكىك ما يعرؼ في التراكيب  ،الضمير

في النصيف األخيريف فكردت )تنقمني( في كمييما فقط إذ ىك نقصه في تركيب  
( كأرل اثباتو في ىذا النص  الجممة كٌما كرد في النص األكؿ )تنقمني عيناؾى

كلكؼِّ ذىف القارئ عف البحث عف بداًئؿ يصطنعيا  ،إلزالة الغمكض كاإلبياـ
 عند تحميمو لمنص.

 :(1) (حبٌى لعيكنؾ)قصيدة  يكيقكؿ ف
 أعرف

 أن عمى األفق
 سرابًا يخدعني

 أعرف
 أن الذكرى
 تحمل يوماً 

 سوط األشواق
 وتتبعني
 أعرف

 ن الدرب القاتمأ
 سوف يضيعني

                                                           

 .307محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 أعرف
 كل حقائق
 هذا الدرب
 أعرف

 كل مخاوف
 هذا الحب

 بغيكأُ لكن ال 
 تقنعني من هذا ي بش

 نيوأفهم
 حبيِّ لعيونك
 ما غير

 عيونك يجمعني
حيث استخدـ ىذا الفعؿ في بداية  ،)أعرؼ( خمس مرات كرر الشاعر الفعؿ
حساسيا الحاد بالخطرشعر القارئ احتداـ أزمة الذاليكؿ بيت لمتأكيد،  ، ت كا 

ككأنو يؤكد لنا مدل معرفتو  مف خبلؿ تكراره ليذا الفعؿ ،عمى اليبلؾ كاإلشراؼ
 الذم يتردد في ىذه القصيدة، أنو يظؿ الصكت األخير حتى، بيبلكو كضياعو

صرخة االستنجاد األخيرة تصدر عف غريؽ يحاصره المكت كالظبلـ ا ككأني
        .                   كالرككد

كلعؿ استعماالت الشاعر لمزمف المستمر في الفعؿ )أعرؼ( في صيغة المتكمـ 
، إلييا الشاعر ليعبر عف كاقع نفسيمبتعدان عف تضخيـ الذات )نعرؼ( لجأ 

ف رؤيتو الحزينة ت جديدة بيف المفردات التي تكشؼ عحيث ينشئ عبلقا
 بالخكؼ كالضعؼ كالمكعة كاالكتئاب. المآلل
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 فيقول:
 كبعقم عينياسم

 وافهميني
 حبي لعيونك

 شتتني
 ما غير

 يجمعني عيونك
  فاستمياـ اإلنقاذ ىك الٌمبًّ المكتنز في صيحة االستغاثة.

  (1) في قصيدة )أمؿ(:كيقكؿ 
 جميع نوارس

 البحر
 نيلتسأ
 والصخر وكل الرمل

 يسألني
 الشاطئ وفرحة ذلك

 وكل مجالس األمس
 تسألني
 عن الحب
 وما قد

 حل بالحب
 لذكرىعن ا

                                                           

 .229محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 وما قد
 رىحل بالذك
 بفكيف أجي
 خبِّريني

داللة عمى اشتعاؿ قمبو بالشكؽ كألـ  ،لقد كرر الشاعر)تسألني( ثبلث مرات
تعمؽ  كال تفسير ليذا اإللحاح كالتكرار سكل، الفراؽ، كرفض كاقعو رفضان تامان 

بالحب(  )تسألني عف الحب كما قد حؿكتشبثو بزمف الكصاؿ  بماضيوالشاعر 
ف يؤكد أيريد  اقعو رفضان تامان ما يؤكد إنكار الشاعر حاضره ككأنو الكرفض ك 

كالرمؿ كالصخر ككؿ  ،جابة عف تساؤالت )نكارس البحركاقع الفراؽ برفضو لئل
 .مجالس األمس(

ألنو ال يريد أف ينصدـ بالكاقع )كاقع ؛ كيريد مف محبكبتو أف تجيبو عف تساؤالتو
، فيي تتصؿ بالحالة المؤلمة لو داللة نفسية -تسألني–فتكراره لممفردة  الفراؽ(.
  .اتو مف قسكة الحبيبة كشدة كطأتيا عميوكمعان ؿ إلييا الشاعر،التي كص

صية معينة لدل الشاعر يحاكؿ أف يرددىا بارتباطو بالفضاء كيؤكد التكرار خا
شط فو كرمؿو كصخكر، كفي الجك طيكر ح كأدكاتو المبلزمة لو مف بحرو ك الفسي

، كالمكاف كذلؾ يسأؿ فيبرز ىذه التي كانت شاىدة عمى العشؽلنكرس ا
كمعاناتو  ، كتمثؿ لٌب اىتماموا تحقؽ بالنسبة لو ىدفان معينان الشخكص تعمدان ألني

 الشديدة .
  (1) ويقول في قصيدة صبٌر: 

 لكن
 سأمر

                                                           

 .68ل، صمحمد الميدم، أحبؾ مرة أخر  (1)
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 عمى األحزانِ 
 أُمــــــرْ 
 سأُمــــرُّ 

 عمى األحزان ِ 
 َأُمرْ 

 وسأجعل
 برالصة حبك فاتح

 وأجعمه أحمى
 خاتمِة القبرْ 

( أربع مرات الفعؿ كرر الشاعر في ىذه األبيات كأراد بذلؾ التكسعة  ،)أىميرًّ
ذكر أزمة عميقة جكيمس الشاعر فيو  ،فالحياة لـ تتكقؼ عند محبكبتو، كالتأكيد

رغبتو  ان نو بمركره ىذا يمر عمى ذكرياتو بألـ كمرارة، معاندأفي نفسو، كك
ما يحممو عمى  ة،إذف مف الدكافع القكيالميدم  أصبح لدل، كمتحديان لنفسو

اتخاذ ىذا المكقؼ، فإما أف يحتبس ىمكمو في صدره كيمر عمى أحزانو، قانعان 
ما أف يحاكؿ تغيير ىذا الكاقع كلكنو ختار مغادرة الحبيب كىجره كمغادرة ا بيا، كا 

يأتي بيا في  ، كلكف نمحظ مف خبلؿ استعمالو لممكرر مادة )مٌر( فقدالمكاف
، كمع سابقتيف في )أمٌر( بدكف سكابؽ )س( في مكضعيفصيغة االستمرار 

األخرييف )سأمر( فعممو ينبئ عمى أف الحدث كقع أك سيقع في القريب العاجؿ 
التكتر كاالضطراب النفسي الشديد الذم يعيشو الشاعر  مما يكحي لنا حالة مف

ؤكد حالة شعكرية الستجابة محاكالت ثنية المخالجة لنفسو فكرر ليكرفضو 
  . لحاجات نفسو المحكحة لتخفؼ عنو عذاباتو

 :(1) (الكقفة األخيرة)كيقكؿ في مطمع قصيدة 
                                                           

 .87محمد الميدم، كأبحر الحب، ص (1)
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 وصمنا اآلن
 مفترق الطريق

 في وداعك يأعنِّ 
 يا رفيقي

 يأعنِّ 
 أعانت رب أمواج

 إنقاذ أنفاسِ  عمى
 الغريق
 يأعنِّ 

 قامت ربما السكين
 بمئم جراحها
 بين العروق

 يأعنِّ 
 تمظت ُرب نيرانٍ 

 تعين عمى
 محاصرة الحريق

إلى لعمنا نجد التكرار ىنا إعادة صياغة لمفيكـ ككقائع متجددة كعديدة تحتاج 
مف خبلؿ تكرار المحتكل مع تغير في تكرار، بعد كؿ طرح كبداية آخر، 

، خريف بعد رسكخيا في أعماؽ نفسولتأكيد فكرة يريد إيصاليا إلى اآلالتعبير 
كنجد في ىذا التكرار رغبة الشاعر  ،( أربع مراتيلشاعر )أعنٌ كىنا كرر ا

التأكيد مرة أخرل، كنستطيع في ىذا السياؽ أف نقدر األثر النفسي اليائؿ، الذل 
لييا، كتشبثو بيا باعتبارىا إفي تمؾ الذات المعذبة، كنظرتو  ةأحدثتو المحبكب

فيكرر الفعؿ الطمبي اقي، كاألمؿ الكحيد الب ،كحدىا تمثؿ لو المبلذ كالرجاء
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كيتفجر  ،ص كالنجاةالخبل، ك الذم يعبر عف االستنجاد كاالستغاثة (ي)أعنِّ 
 نييارىا.امعبران عف محنة الذات ك بالتكسؿ 

  (1) :(كداع العمر )يقكؿ في قصيدة ك  
 تحين رحم

 مع الشفق الدامي
 وحواك

 األفق المحمر
 َرَحَمتْ 

 عند وقوفي
 كل الكممات
 وغاب التعبير

 الثغروَجّف 
ظير ميبلن لتكرار مكضكعات معينة مثؿ تكرار أف الميدم يمف المبلحظ 

س مأخذان عميو، في معظـ قصائده كىذا لي (الفراؽ كالرحيؿ كالكداع)مكضكع 
نما البدَّ مف ؛ إذ تكحي ىذه المكضكعات بحالة أف نفسره مف كجية نفسية كا 

مىٍت( شاعر)لقد كرر الك ، الشاعر النفسية كشعكره بالخيبة كالمرارة ، رىحى ٍمتى رىحى
 ،رعر يذكر محبكبتو بما فعؿ بو اليجفالشا ،كالتكرار ىنا يفيد  التذكير كالتنبيو

ف كانت تداعياتيا ،إف ىذا الحكار أك المناجاة إال أنيا ، لـ تقض عمى الذات كا 
، أسممتيا إلى حالة مف الشعكر باليأس كالعجز، فييمف عمييا اإلحساس بالفقد

 ؿ ال يجعؿ لمحياة معنى في غياب األحبة.كىك شعكر قات
  (2) كيقكؿ في قصيدة )العاشؽ القديـ(:

                                                           

 .337محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)

 .125ص محمد الميدم ، المجمكعة الشعرية ،  (2)
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 عاشقِك القديم  ما زلتُ 
 طفمك وما أنفكّ 

 أشعث الشعر
 مجنوناً  زلتُ  ما

 عيناكِ  تسافر بي
 فٍ في طو 

 من السحرِ 
 ِزلتُ  ما

 نوباتي تطاردني
 تجري وعمري
 مسرعًا يجري
 أنا من يحبك
 يا هوى العمر
ن  حتى وا 

 عته عمريضي
، فقػػػد ديمكمػػػة الحػػػدثمعانػػػاة ك اسػػػتعمؿ الشػػػاعر ىنػػػا فعػػػبل أفػػػاد بػػػو االسػػػتمرار كال

قػػػؿ مػػػف خبلليػػػا أفكػػػاره إلػػػى ن ،ع تكظيػػػؼ التكػػػرار ككسػػػيمة تعبيريػػػة ناجحػػػةاسػػػتطا
، ككنو كسيمة نفسية كشفت عف كجداف الشاعر الكئيب كأحزانو المتجػددة األخريف
( ثػبلث مػرات زلػتي  كػرر الشػاعر )مػاف ،ىتماـ إلػى سػرمدية عشػقو األزلػيمثيران اال

ككأنو يؤكػد  ،كحبيبيا يا القديـمحبكبتو بأنو عاشق يذكرفالشاعر  ،لمتذكير كالتنبيو
 .كعذابو في عشقو ليا  ءهليا كفا
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 :(1) كيقكؿ في قصيدة )الشحكب( 
  

 بكيت
 ساعة الرحيل
 في خشوع
 وقد رأيت

 في عيونك الدموع
 سيدتي

 لكن عيوني
 ما بكت
نما بك  توا 

 بصدري الضموع
 بكيت

 يا سيدتي
 بكيت
 وعشت

 ممزقا ليمتي
 وما غفوت
 ألنني أيقنت
 أن الحب راحل

 ولن يعود ولن يعود

                                                           

 .343،344،345محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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بكيت يا ، يت( ثبلث مرات )بكيت ساعة الرحيؿلقد كرر الشاعر ىنا )بك
بكيت( كفي ذلؾ التكرار داللة عمى المبالغة، ككأنو يصؼ لنا مدل ، سيدتي

ؤكد لنا المكانة التي شغمتيا مف نفسو كقمبو، كيأتي حزنو ساعة رحيميا، كما ي
تكرار الفعؿ )بكيت( ليضفي مزيدان مف الكاقعية كالصدؽ عمى مشاعر الذات 
العاشقة، التي تكاد األحزاف تعصؼ بيا كتقضي عمييا، كتأتي تأكيدان لحالة 
شعكرية يككف التكرار تمبية لشيء ما في خمج الشاعر فيثبتو لؤلخريف مخففان 

ذاباتو مما ال يدع مجاالن لمشؾ أنيا خرجت مف إحساس ذىني إلى مادم ع
 . مممكس مف خبلؿ فعؿ البكاء المتمثؿ في الدمع المنسكب

 :(1) كيقكؿ في قصيدة )الخارج عف الحب( 
 فاسمع

 لست أحبك
 إنك حر

 في حل مني
 من كل عهودك

 فارحل
 واحمل معك الذكرى
 ما عولت عميك
 فكيف عمى ذكراك

 لن أعواآل
 يا من تمبس أقنعة
 أخذت تتهاوى

                                                           

 .380محمد الميدم، المجمكعة الشعرية، ص (1)
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 فاألول األول
 رحلا

 وخذ الذكرى
 وتمون معها

 أشباح
 زمان ومكان

 ارحل
 لكن ال تتعممق
 إنك لوالي أنا
 لم تعرف
 ما السحر
 وما الدف 
 وما الحب
 ولم تعرف

 كيف ترى الدنيا رائعة
 فارحل

 ال تتالعب باأللفاظ
 وال تتوسل

 من يخرج مثمك
 عن مفهوم
 الحب الرائع

 ال يقبل في الحب
 وال يعقل
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إف الشاعر في ىذه األبيات عمد إلى تكرار فعؿ األمر )ارحؿ( أربع مرات في 
مكاضع مختمفة، كحرص عمى التنبيو إلى خصكصية الزمف الذم يبدك صكت 

 : حيث يقكؿ، المـك مف خبللو تمؾ المحظة
 إنك لوالي أنا
 لم تعرف
 ما السحر
 وما الدف 
 وما الحب

بيرم ليس قصيران يحرص الشاعر عمى تقديمو تصكيران لممكقؼ، كثمة فاصؿ تع
كتجسيدان لطبيعة العبلقة، كقد طاؿ العتاب ككصؿ إلى درجة الرحيؿ، ككأنو 
بذلؾ التكرار يؤكد ليا أنيا ال تعني لو شيئان، كيأمرىا بالرحيؿ ألنو اكتشؼ فييا 

مة بعدـ كفاء كلقناعتو الكام، كانت تتستر خمفو قع القناع الذمالخداع، كك 
  محبكبتو لو.

 :(1) كفي قصيدة )المستحيؿ( يقكؿ
 أقبل أن أقضي

 العمر
 ضياعًا ونواحاً 

 أقبل
 أن تزرع عيناك
 الشوق بنبضي
 نيرانًا و جراحاً 

                                                           

 .373،374محمد الميدم، المجمكعة الكاممة، ص (1)



 خالصة انبحث ونتائجه

017 
 

 أقبل
 أال أنساك

 وأن تبقى لعنة قمبي
 ماثمة في العمر
 مساً  وصباحاً 

 لكن
 ال أقبل أن أتنازل
 عن كبري شبراً 
 مهما كان
 حاً الشبر متا

 مهما اعتبرو 
 في الحب مباحاً 

لؾ في قكلو: )أقبؿ كذ ،)أقبؿ( أربع مرات الفعؿ في ىذه القصيدة كرر الشاعر
ال أقبؿ أف  ،أقبؿ أال أنساؾ ،أقبؿ أف تزرع عيناؾ الشكؽ ،أف أقضي العمر

أتنازؿ عف كبرم( إف ىذا االطراد األسمكبي المرتكز عمى التكرار النمطي يشكؿ 
تحدد مكقؼ الشاعر مف محبكبتو، كىي قبكلو بكؿ شيءو مف معادلة أساسية 

 . ضياع كنكاح  كألـ في سبيؿ حبو ليا
 كلكف بالمقابؿ عدـ قبكلو كرفضو التاـ بالتنازؿ عف كرامتو ككبريائو كلك شبران.

 فالتكرار ىنا يقـك بكظيفة بياف التناقض، كيفيد أيضان التأكيد كالتذكير.
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، ثػـ أردفتػو بفصػؿ عرضػتي مييػد مػكجز عػف سػيرة الشػاعر كنتاجػوبت البحػث استيممتي    
استعرضػت  ، ثػـ أتبعتػو بفصػؿ ثػافو م مػف أسػمكب التكػرار قػديما كحػديثافيو لممكقؼ النقػد

كممػػػػات كاألسػػػػماء ال مػػػػا تكػػػػرر مػػػػف فيػػػػو الحػػػػركؼ المكػػػػررة، كفصػػػػؿ ثالػػػػث رصػػػػدت فيػػػػو
جمكعة مف النتائج يمكنني إيجازىا فػي النقػاط م في نياية البحث، كقد عنٍَّت لي كاألفعاؿ
   التالية: 
التي تساىـ في إثراء المعنػى الشػعرم،  أسمكب التكرار مف أىـ التقنيات األسمكبية أوال :

يقاعيػػان ألنػػو يعكػػس كثافػػة الشػػعكر المتػػراكـ فػػي خبايػػا الػػذات، كتمكػػف الناقػػد مػػف  دالليػػان كا 
 .الكشؼ عف جكىر الشعكر المسيطر عمى الشاعر

إذ ىػك إعػادة  ،ن المعنى  الكوىو اثيى ا مى ص يبعىد المعنى  اصصىحي ي لكراى ا   ثانيا:
 .تعظيمان  ك تشبييان أك تيكيبلن أكأالكممة كذكرىا أكثر مف مرة متتالية أك متقاربة تأكيدان 

عدَّ كثير مػف الببلغيػيف كالنقػاد القػدامى أسػمكب التكػرار أسػمكبا تحسػينيا ثانكيػا ال  ثالثا: 
ي أف يػؤتى بػػو إال ألجػؿ غػػرض مػف األغػػراض كالمعػاني المعركفػػة كالتككيػد كالمػػدح ينبغػ

كالفخر كالتعجب كاالستغراب كالسخرية كالتيديد كالكعيد، فإذا جاء ألجؿ غرض مف ىػذه 
 األغراض فيك جيد ، كلكف ال ينبغي أف يتجاكز الشاعر في عدد تكراره الحد المعقكؿ.

ظىاه ة سلىكوبي   ئىا ع  فىي مدونى  الئىع  الع بىي   في هذا العصى بات الرا ا  رابعا:

يػػة بحيػػث تصػػير أداة لغك  فػػائقتيف المبػػدع براعػػة كقػػدرة مػػف تتطمػػب كتقنيػػة فنيػػةال ىىدي  
يقاعيػػة تكتنػػز بعػػدد مػػف الػػرؤل، كيمكػػف القػػكؿ إف  بػػيف معظػػـ أفػػراد الفػػريقيف  اثمػػة اتفاقػػكا 
، ك كممة أك جممػة أك مقطػعادة حرؼ أبشأف مفيـك التكرار، فيـ اتفقكا عمى أنو يعني إع

كىنػػاؾ مػػف تكسػػع فػػزاد الصػػكر كأدخميػػا ضػػمف أقسػػاـ التكػػرار، كمػػا أنيػػـ اتفقػػكا عمػػى أف 
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اإلفراط في استخداـ التكرار يجعؿ القصيدة لغكا ممبل كتصػنعا ممجكجػان، لكػنيـ لػـ يتفقػكا 
 بشأف معيار أك مقاييس يميز بيا التكرار الحسف مف القبيح.

رار فػػػػي شػػػػعر الميػػػػدم قػػػػد بػػػػرزت بشػػػػكؿ ممحػػػػكظ فػػػػي شػػػػعره أف ظػػػػاىرة التكػػػػ خامســــا:
كارتبطت ارتباطان كثيقان بنفسيتو في المستكل الكجداني ، سكاء في مسػتكل تكػرار العتبػات 

 أك الحرؼ أك الكممة.
بػػػركز دكر التكػػػرار فػػػي رفػػػد المعنػػى الػػػذم يمػػػح الشػػػاعر عمػػػى إيصػػػالو ، كىػػػذا  سادســـا:

 اعر.يضع في أيدينا الفكرة المسيطرة عمى الش
ي بمػػػا يتناسػػػب مػػػع المعنػػػى حػػػركؼ المعػػػانأجػػػاد محمػػػد الميػػػدم فػػػي تكظيػػػؼ  ســـابعا:

، كىػػػك مػػػا يتجمػػػى فػػػي تكظيػػػؼ الحػػػرؼ ذاتػػػو كالداللػػػة، المتػػػيف يرغػػػب فػػػي الكصػػػكؿ إلييػػػا
 .مكقعو في النص الشعرمباختبلؼ 

أما في مستكل تكرار الكممػة فقػد تبػيف تحكليػا بػيف بنيػة الػنص إلػى مركػز إشػعاع  ثامنا:
يقػػاعي يكشػػؼ عػػف نفسػػية الشػػاعر كيقػػدـ إثػػراء لمػػنص فػػي مسػػتكل التمقِّػػي عنػػد داللػػ ي كا 

 القارئ .
ىذه ىي أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ مغػامرة البحػث الػذم أنييػو اآلف، ككػـ 
تمنيػػت أف يكػػكف أفضػػؿ ممػػا ىػػك عميػػو اآلف، كدعػػائي أف يػػكفقني اهلل فػػي أعمػػاؿ بحثيػػة 

ليو أنيب.أخرل ، كما تكفيقي إال باهلل ، كا   ، عميو تككمتي
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