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

 املقّدمة:
 مهم دكر من بو ًلمىا تىضطلعي  كحديثنا؛ قددينا النُّقاد ًقبل من كبَت ابىتماـ حىظيتٍ  التًٌكرار ظاىرةه أسلوبيةه 

 أف خالهلا من الشاعر يستطيع كمجالية كإحيائية إمكانيات تعبَتية من ربويو العربية ،كملا ةالقصيد بناء يف
عرم ابلنَّص يرتفع ا كاجلودة ،كما األصالة إىل مرتبة الشًٌ الشعور  لكثافة العاكسة املرااي إحدل تشٌكل أَّنَّ

 املتسٌلط أك الشُّعور الفكرة عن الكشف من النَّاقد يتمكن خالهلا من كاليت ،الشَّاعر نفس يف املًتاكم
عرم ،فأكلوه جوىر كجعلوه األديب، العمل يف التكرار أبمهية النػُّقَّادي  سلَّم كقد، عليو  اىتمامنا اخلطاب الشًٌ
 حتكم كشركطي ضوابط إجياد ضركرة كتنٌبهوا إىل كالوظائف، كالداللة كاألقساـ املفهـو حيث من كبَتنا

 .الشعرم النص مستول اليت تىرقىىب سنالي  غاية عن الخيرج إليها؛ لكي
كالتكرار ال يقـو فقط على جمرد تكرار الٌلفظة يف السياؽ الشعرم، كإٌّنا ما تػىتػٍريكيو ىذه اللفظة من أثىرو 
انفعايل يف نفس املتلقي ، كبذلك فإنٌو يعكس جانبان من املوقف النفسي كاالنفعايل، كمثل ىذا اجلانب 

ؿ دراسة التكرار داخل النص الشعرم الذم كرىدى فيو، فكيلُّ تكرار حيمل يف ال ديكن فهمو إاٌل من خال
ثناايه دالالت نفسٌية كانفعالية خمتلفة تفرضها طبيعةي السياؽ الشعرم ، كلو مل يكين لو ذلك لكاف تكرارنا 

 كذلك فإفَّ جلملةو من األشياء اليت ال تػؤدًٌم إىل معٌت أك كظيفة يف البناء الشعرم ، كإذا كاف األمر  
 النص دراسة مداخل من أسلوبينا مدخالن  التكرار نىعد أف ديكن ىل :ىو أمامنا نفسو يطرح الذم السؤاؿ
عند  الشعر للغة كالداليل الفٌٍت  العمق لنا يكشف أف التكرار استطاع املعاصر؟ كإىل أم مدل الشعرم

  )الرقيات(؟
عن ظاىرة التكرار يف شعر )عبيد هللا بن من خالؿ طرح ىذين السؤالُت كاف ىدؼ الدراسة الكشف 

ارتباطان كثيقان  -إىل حدو ما -قيس الرقيات( تلك الظاىرة اليت ظهرٍت بوضوحو يف شعره، كاليت ترتبط
بنفسية الشاعر كبناًء حياتو .كقد اعتمدت الدراسة على املنهج اإلحصائي التحليلي ، كانقسمت إىل 

نتي فيها القيمة األسلوبية لظاىرة التكرار بشكل عاـ  كموقعو يف مقدمة كمبحثُت كخاسبة : فاملقدمة بيٌ 
الدراسات النقدية ، كأٌف ىذه الظاىرة تنم عن التفاعل بُت الكاتب كمن حولو  كىو أحد األساليب 
التعبَتية اليت انتشرت بُت األدابء كالشعراء ، حىت ال يكاد نص شعرم أك نثرم ، خيلو من ىذه الظاىرة 

ثر األساليب التعبَتية اليت تكشف عما يف نفس الشاعر من مكنوانت ، كأحاسيس ، ، كىو من أك
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 التكرار ،من لظاىرة تعريفنا أحٌدد فيو أف كمشاعر ، كأفكار ذبوؿ يف داخلو . مث املبحث األٌكؿ كحاكلتي 
 إىل صوؿالو  ذلك يف النقدية ،حماكالن  املصطلحات كتب املعاجم الُّلغوية ككذا يف التعريفات بعض خالؿ
 أساليب أىم فيو درستي  التطبيقي ،حيث للجانب املصطلح .كاملبحث الثاين كخيٌصص هلذا حمددو  مفهوـو 
اليت احتواىا ديواف الشاعر ، مث ختمت البحث خباسبة تناكلتي فيها أىم النتائج اليت توٌصلت  التكرار
 إليها . 

 :rhythmthe repetition and theاملبحث األٌكؿ : التكرار كاإليقاع 
انتبىوى النٌقاد القدماء إىل الركة اإليقاعية اليت تيغٍت النصوص الشعرية، لكنهم مل يًقفوا طويالن  

عند معاينة ىذه الركة، كاكتفوا بعبارات دالٌة على ربسًُّسهم هلا، كمن ذلك على سبيل املثاؿ قوؿ 
ملخارج فتعلىم بذلك أنو قد أيفرغ إفراغان )اجلاحظ(: "كأجوىدي الشعر ما رأيتىو ميتالحمى األجزاء، سهلى ا

كقد استحسن )ابن رشيق(   (1)كاحدان، كسيًبكى سىبكان كاحدان، فهو جيرم على اللساف كما جيرم الدًٌىاف"
كالـ )اجلاحظ( ىذا، فقاؿ بعد أف أكرده بنٌصو: "كإذا كاف الكالـ على ىذا األسلوب الذم ذكره 

ليو كقربى فهميو، كعذب النطق بو، كحىًليى يف فم سامعو، فإذا كاف متنافرنا اجلاحظ لذَّ مساعيو، كخىفَّ حميٍتىم
كمن ذلك  (2)متباينان عىسير ًحٍفظيو كثقيلى على اللساف النطق بو، كجمٍَّتوي املسامع فلم يستقر فيها منو شيء"

اين على الٌلساف، أيضان ما قٌرره )أبو ىالؿ العسكرم( من أٌف خَت الشعر ما كاف "سىًلسان يف النظاـ، جار 
كقد اىتمَّ (3)ال يتناَفى كال يتنافر، كىأنو سبيكة ميفرغة، أك كىٍشيه مينىٍمنىم، أك ًعٍقده منظم من جىوىرو متشاكل"

قًٌق املتعة اإليقاعية لأليذف يف سياؽ الشعر  فجميع فنوف البديع اللفظي داخلةه فيما  البالغيوف كثَتان دبا حيي
 للنص الشعرم . يوفًٌر الركة اإليقاعية 

                                                 

ىػ ػ 5،1405( البياف كالتبيُت،اجلاحظ، ربقيق:عبد السالـ دمحم ىاركف، مكتبة اخلاذمي للطباعة كالنشركالتوزيع القاىرة، ط1)
 . 1/67ـ،1985

( العمدة يف حماسن الشعر كآدابو كنقده، ابن رشيق القَتكاين، ربقيق: دمحم حميي الدين عبد الميد، دار اجليل للنشر كالتوزيع 2)
 .1/257ـ ، 1972،  4كالطباعة، بَتكت ػ لبناف، ط 

دمحم أبو الفضل إبراىيم، املكتبة (كتاب الصناعتُت ، الكتابة كالشعر، أبو ىالؿ العسكرم، ربقيق: علي دمحم البجاكم ك3)
 . 382ـ، ص 1986 -ىػ1406العصرية، بَتكت ػ لبناف، 
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عر قادرة على بناء طبقة  دد الشًٌ أٌما الٌنقد الديث فقد أصبح من ميسٌلماتو أٌف "املالمح الصوتية اليت ربي
كىذه الطبقة اجلمالية ىي اليت ربفًٌز املتلقي إلدراؾ األبعاد الداللية اليت تنضوم ربت ( 1)مجالية مستقلة"

إّنا ييثَته بناء الكلمات كأصوات أكثر دمٌا يثَته بناء الكلمات حيوية اإليقاع كحركيتو، فػ"معٌت القصيدة 
( 2)كمعاف. كذلك التكثيف الذم نشعر بو يف أيًٌة قصيدة أصيلة، إّنا ىو حصيلة لبناء األصوات"

ـه إشارم يسعى إىل الكشف عن البنية التحتية للنص، إاٌل أنو " أكثر النظم  كاإليقاع ّٔذا الفهم ىو نظا
 (4)؛ كذلك راجعه إىل أف "جماؿ معاجلة الكلمات كأصوات جماؿه ضيق" (3)القصيدة تعقيدان " اإلشارية يف

فاالنتباه إىل األداء اإليقاعي لنصو ما قد يكوف داخالن يف إمكانيات األذف املدرٌبة على ذلك، غَت إٌف 
اكليو يف مىهاكم الربط بُت ىذا األداء كاملضامُت الداللية كالنفسية ال يتحقق يف كل حاؿ دكف أف  يقع حمي

 التَّكلُّف.
كللتكرار أمهية كبَتة يف دراسة النص الشعرم، كعلى كجو اخلصوص اجلانب اإليقاعي منو، كآية ذلك 

كلعٌل أقدـ من نٌبو إىل أسلوب التكرار كتنوع (5)ىذه الكثرة من الدراسات اليت تناكلتو ابلرصد كالتحليل
 .(6)قاؿ: "إنو ليس فيو حدّّ يينتىهى إليو، كال يػيٍؤتىى على كصفو"صيغو كتعدد مراميو ىو )اجلاحظ( الذم 

                                                 

ـ ، 1995( اللغة العليا ػ النظرية الشعرية، جوف كوىُت، ترمجة كتقدمي: أمحد دركيش، آّلس األعلى للثقافة القاىرة، 1)
 .116ص

اجلٌيوسي، مراجعة: توفيق صايغ، مؤسسة فرنكلُت للطباعة  ( الشعر كالتجربة، أرشيباٍلٍد مىٍكليش، ترمجة: سلمى اخلضراء2)
 .23ـ ، ص 1963كالنشر،بَتكت، نيويورؾ 

كالعركض كإيقاع  34ـ ، ص، 1996، 1( اإليقاع يف شعر السياب، سيد البحراكم، مطابع الوادم اجلديد، القاىرة، ط 3)
اإليقاع  ، كينظر: بنية136ـ، ص 1993املصرية العامة للكتاب، الشعر العريب ، حماكلة إلنتاج معرفة علمية،سيد البحراكم، اهليئة 

ب الشعرم ، قراءة ربليلية للقصيدة العربية يف القرنُت السابع كالثامن اهلجريُت، يوسف إمساعيل، منشورات كزارة الثقافة، يف اخلطا
 .25ـ، ص 2004، 1سوراي، ط -دمشق 

 . 27( الشعر كالتجربة ، أرشيباٍلٍد مىٍكليش ، ص 4)

( من الدراسات اليت أخلصت ملوضوع التكرار: )التكرير بُت املثَت كالتأثَت( لعز الدين علي السيد ك)التكرار يف الشعر اجلاىلي( 5)
 ملوسى راببعػة، ك)التكػرار( لسُت نصار، ك)التكػرار يف شعر حممود دركيش( لفهد انصر عاشػور .

 .1/105( البياف كالتبيُت ، 6)
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كالذم يهم يف ىذا املقاـ ىو ما ييصاحب التكرار من انبعاثو لإليقاع، إذ إف مجيع أّناط التكرار ترتبط 
دث ارتباطان كثيقان كميطلقان بقيمة مسعية ترفد اإليقاع ؛ لذلك قاؿ بعضي الباحثُت: "التكرار بشىتَّ أنواع و حيي

 .(1)نوعان خاصان من اإليقاع، تستلزمو العبارة، ألغراض فنية كنفسية كاجتماعية كدينية" 
الكٌر : ويتعٌدل  وال ، يتعدل بنفسوكرٌه و:كرٌه ييقال كٌرر أك كٌر ،   لالفعىو " مصدر التكرار لغةن : 
كرٌار،   لورجدكيكٌر، الععلى كٌر و، عنو رجع، يكٌر كرِّا كًتكرارنا ، عطف ككٌر عليومصدره كٌر 

  .ويقال: املرٌة،كاجلمع :الكرٌات : كالكرٌةرىأخ مرةبعد:أعاده  ككركرهء ككٌررالشيء. رسالف ،ككذلكروًمكى
على  كالكرالرجوع، إذا رددتو كذاكركرةنع ركرتوإذا رددتو عليووك ركرتووك الديثعليو  كٌررتي 
فقال : ؟ وتىفْعالتًٍفعاؿ  ما بُت:   عمركقلتي أليب : أبو سعيدالضرير...قال رارء ومنو التكالشيء

 .(2)كتىفعاؿ ابلفتح مصدر"  تًفعاؿ اسمه 
 تدكرو ىي  ،ربكالم الع ناستقاىا مّٔا  املعاين املرتبطةنمجمموعةن الكلمة ( هلذه الزخمشرمأورد ) كقد

يف ربلب  اليتوىي  ،ررة:"ناقة مك ذلكنم كالًتديد،اإلعادة  وى ،ركعام مشت معنىواحدولكلها ح
 .(3)اليـو مرتُت... كىو صوته كالشرجة"

كما  نلك (4):"ىو داللة الٌلفظ على املعٌت ميرٌددنا" ولو( بقثَتاأل ن)ابحٌده  حيث االصطالحفقدنأما م
الحظألنّ  الدقة ،نقصو ت ىذاالتعريفأنّ  يبدككما 

ي
 يف حدٌ  على الكلمة رال يقتص رارأنّ التك امل

 الكالم . تمستوايمجيع  لليشمديتٌد كلكنو هتا، ذا
 بعدرةء مبشيء اإلثبات ن:"عبارة ع( بقولو ريفاتكتابو )التع يف ( ابلتكراراجلرجاين)القاضي  كيعٌرؼ

ما  ىذاو كوَّنمرتبطباألسلوب،،  الفصاحةدبحاسن  بطالتكرارر قد( السيوطيذمد )نا ٌنغَتإ (5)ى"رأخ

                                                 

 .88ـ، ص 1988، 1ويت يف البياف القرآين،دمحم حسن شرشر، دار الطباعة احملمدية، القاىرة، ط( البناء الص1)

 ـ ، مادة ) ؾ.ر.ر( . 1997،  1لبناف ، ط –( لساف العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بَتكت 2)

 .  726ـ ، ص 2003، 1بَتكت ، لبناف ، ط –( أساس البالغة ، الزخمشرم ، املكتبة العصرية ، صيدا 3)

 . 2/146ـ ، 1999لبناف ،)د.ط(  –، بَتكت العصريةثَت،ربقيق : دمحم حمي الدينعبد الميد، املكتبة ابن األ،السائر( املثل 4)

 . 113ـ ، ص  2007، 1القدسلتصوير، القاىرة، طشركةالدينتونسي، صراناجلرجاين ، ربقيق : القاضي ، ( التعريفات5)
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 عقد كما(1)ن حماسن الفصاحة")اإلتقاف( ، كذلك بقولو :"ىو أبلغ من التوكيد ، كىو مكتابو يف ورد 
فيو شيئنا  كلكنو مليذكرواإلعادة( فصله فيالتكرير  ) بعنوافكتابو )فقو اللغة(   يف ( فصالن الثعاليبلو )

كما قال  رالغاية باألم فيإظهاررب الع نسين ن:" أنو م بقولوواكتفى  الصطالحيا املعٌتنع
 .(2)"مىٍدفيوانى بىينىنىا ما كىانى  ال تىنبيشيوا* ا**ػػوالينىمىمىٍهالن عىٌمنا  بىًٍت :مىٍهالن رالشاع

 حيث املعٌتنم التأكيد، كذلكرةدائ التكرارابملفهوماالصطالحيقد كجل يف أن ولوخيالصة الق
 .تكٌررىتقٌررى :الكالم إذا  فقدقيل، للكالم ؛كوَّنفائدةه البالغي

 املبحث الثاين : اجلانب التطبيقي : 
 صوت )الرؼ( :التكرار البسيط كداللتو : تكرار ال

وابلتكرار البسيط : تكرار الرؼ كالصوت ،  أقصيدي   قابلة  كحدةلغويةغَترأصغ كالصوهتي
منها الكلمات أو  ىواملادة اخلاماليت تيبٌتأو الٌلغة،  لتيشٌك اليتالٌلبنة  وى الصوتنّ إأي  ،لللتحلي

ما قالو بعض النقاد عن ىذا  منا نتحدث عن الصوت كالرؼ فاألجدر بنا أف نىعًرؼى كما دي ( 3)العبارات
مع خيرج عارضه  وتأٌن الص اعلماملوضوع ، فػ)ابن جٍت( على سبيل املثاؿ يعرٌفو بقولو :" 

تيثنيو عن امتداده كاستطالتو ،  الفموالٌشفتينمقاطعويف اللق لو  رضيع حىٌت ، متصالً  النفس،مستطيالن 
فييسٌمى املقطع أينما عرض لو حرفنا"

 زعارضةه لويتميوتىيئةه للص الرؼسينا( فقاؿ :"  كحىٌده )ابن، (4)
سبيٌػزنا يف املسموع " لوالثقيف الٌدة مثلو  رآخ صوتنعّٔا 

هلذا جيعل وتبعنا ، صفاتو وتصكلكٌل  ، (5)
، ذلكقوهلم :خضمه كقضمه ن: "وم قولو( يف ابن جٌٍت قرٌه )ما أ املعنىوىذاعلى  الداللةنم الصوذبزءنا

رمو :  املأكواللرطب،كالقضمللصلباليابس،نمرمومها ء ...وما كان يخوالقثٌاءكالبطرطبال فاخلضمألكل
                                                 

ـ ، 1988ؿ الدين السيوطي، ربقيق : دمحم أبو الفضل إبراىيم ، املكتبة العصرية ، لبناف )د.ط( ، جالالقرآن فيعلـو ( اإلتقان 1)
 .  199ص 

 . 453ـ ، ص 1998 1لبناف ، ط -اجلبل، بَتكتدار كأسرار العربية،، الثعاليب، ربقيق : أميننسيب، ( فقو اللغة 2)

 . 401ـ، ص 2،1997ب، القاىرة ، ط الصواتلٌلغوم، أمحد خمتار عمر،عامل الكتدراسة ( ينظر : 3)

، وأوالدهمطبعة مصطفى الليب السٌقا وآخرون( ، ابنجٍت ، ربقيق :جلنة من األساتذة: )مصطفى صناعة اإلعراب ( سرُّ 4)
 .4/6ـ، 1954، 1مصر ، ط 

الفكر، دمشق ، ط دار  الطٌبالوحيي مَت علم،حسان أبو عليالسينعبد هللا ، ربقيق :دمحم )ابن سينا( حدكاثلركؼ، ( أسباب 5)
 . 60ـ ، ص  1983،  1
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 لليابس،حذكناوالقاف لصالبتها  ،رطبللهتا رخاول ءاخلاءفاختار  قضمًت الٌدابةي شعَتىىا كرمو ذلك
 الصوتباملعٌتعالقة  يعٍتكمعٌت كالـ )ابن جٍت( ىذا أنو (1)حمسوس األحداث" على  األصواتملسموع 
، منها لاختيار ك سبب(  لييبٌُت phonemesونيمات)الفنأزواجم بُت ويقارنظة املفردة يف اللف
 خمرجو . معنىيناسبن ع للتعبَت

 اخلاص رىاأث كهلا(، القدمي كالديث) موجودة يف الشعر األصواتأو  تكرار الركؼ كظاىرة 
 عند التحليل مستوايت يفروري ض الصويت جانبه ،  فالتحليل النفسية للمتلقي التأثَتات إحداثيف 

أٌن  للنظر . كاٌلالفتاملتلقيعلى نفسية  رهوأث الٌنص،بنية  مستولفاعليتو على  إلبراز األسلويب احملٌلل
 لديو، ربةالتج تالئمىي باألساس  األصوات،نم تكراركم إىل )ذبربتو( جينحي  كٌل شاعركبطبيعتو الشعرية

ذبعل  معٌينة كحدات صوتيةخالل إعادة  نم تكرار،ال ظاىرة التفت الشعراء إىل" األساس ىذا كعلى
 .(2)كالتعبَتم فيو" اليت تيغٍت اجلانب اإلحيائي، املنٌوعةباإليقاعات  حيفلري الشع النص

إٌف قضية الظواىر الصوتية تتشٌكلي من اإليقاع املوسيقي املنبعث من جرس الركؼ الواردة يف النص ، 
من عالقات آّاكرة بُت األصوات يف الكلمة " كيساعد التوازم  كداللتها النفسية، مث النغم الذم ينتج

الصويت الشاعر يف إضفاء موسيقى شعرية خاٌصة على أبيات قصائده ، األمر الذم يساعده يف إبراز 
ك" تكرار الركؼ كما خيٌلفو من توازو يف األبيات  (3)مواقفو الشعرية كانفعاالتو الوجدانية بصورة أكضح"

ةه أكىل يف النسيج اإليقاعي املرٌكب للنص، كلعٌل تكرار ىذا الرؼ أك ذاؾ ، يرتبط ابلالة الشعرية خطو 
النفسية للشاعر ، كابلغرض الشعرم ، فقد ذمد الركؼ اليت تشَت إىل التأٌكه كالتوٌجع تكثر يف الوقوؼ 

 .(4)على األطالؿ مثالن "

                                                 

 .158، 2/157، دار اهلدل للطباعة كالنشر ، لبناف ، )د.ت(  علي النجارجٍت، ربقيق : دمحم ابن( اخلصائص،1)

ـ، 2002، 1األردف،ط  -منصورالاٌلج جمدالكيعٌمافبنالسُت شعريف دراسة ، سليمان داوود( األسلوبية كالصوفية، أماين 2)
 .75ص

 –( مجاليات األسلوب كالتلقي )دراسة تطبيقية(، موسى راببعة ، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعة كالنشر كالتوزيع ، عماف 3)
 .  29ـ، ص 2000، 1األردف، ط 

 . 145،)د.ت(، ص 1( الشعرية، قراءة يف ذبربة ابن املعتز العباسي، أمحد جاسم السُت، األكائل للنشر كالتوزيع  دمشق، ط4)
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األلفاظ اليت ربوم حركفنا متكٌررة ، حياكؿ شاعران )الرقيات( أف حيشد يف نٌصو جمموعةن من  
كىو ما جيعل الباحث أك القارئ يستنتجي أٌف ذلك مقصودنا لذاتو ، ليكٌوف الشاعري تقنيةن فنٌيةن تؤدم 

 غرضها لديو . 
كبنظرة إحصائية على قوايف الشاعر كالركؼ اليت تنتهي ّٔا ، ذمد أٌف حرؼ )امليم( ىو أكثر الركؼ 

 كاجلدكؿ التايل يبٌُت ىذه اإلحصائية: ، املستخدمة عند شاعران
 

 عدد القصائد خمارجها صفاهتا األصوات
 17 شفوم،أنفي .جمهور، منفتح بُت الشدة كالرخاكة امليم
 15 شفوم .،منفتحرشديد،جمهو  الباء
 13 لثوم .مكرر، جمهور،منفتح بُت الشدة كالرخاكة الراء

 11 هلوم شديد،مهموس،منفتح القاؼ
 11 شفوم .يب، جمهور،منفتح بُت الشدة كالرخاكةجان الالـ
 09 لثوم .شديد،جمهور،منفتح النوف
 08 حلقي .رخو،جمهور،منفتح العُت
 05 حنجرم .شديد،مهموس،منفتح اهلمزة
 05 شجرم رخو،جمهور،منفتح اجليم

 04 لثوم .رخو،مهموس،منفتح،صفَتم السُت
 03 حلقي .رخو،مهموس،منفتح الاء
 03 لثوم .،جمهور،منفتحشديد الداؿ
 02 شفوم .رخو،مهموس،منفتح الفاء

 02 هلوم .شديد،مهموس،منفتح الكاؼ
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كلنبدأ دراستنا التطبيقية ، دبعرفة أماكن كركد بعض ىذه األصوات، كالتأثَت الذم فعلتو من خالؿ 
 :  (1) األبيات ، يقوؿ )عبيد هللا بن قيس الرقيات(

ى ًمنًك اي اًبنىةى األى ػػػػػػػػػػػػيلويي طاؿى حىبسي لىدىيًك يف غىًَت نى   الؼً حرذبى
 ػػركو      كائًنان ما مىشى عىلى األىرًض حاؼً مال أىرل ما كىعىدًتٍت أيَـّ عى 
 ػػػوايفا نيعمي اًبلعىذاًب الصَّ ػػػػػػػػػػػػػيب       ًمنًك يػػػػػػأىنًت تػىيَّمًتٍت كىأىقصىدًت قىلػ

 واًد الفيؤاًد كىسطى الًشغػاؼً ػػػػػػػػػػػػٌٍت     يف سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىعلىمي اَللىي أىفَّ حيبًَّك مً 
بَّذا أىن ودم أىك تىبخىلي أيَـّ عىمركو      حى  ًت ًمن حىبيبو ميصاؼً ػػػػػػػػػػػًإف ذبى

 بًن عىبًد مىنػػػاؼً  ٍت ىاًشمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو        بًبى ػػػػػػػػػػػػػػػػػفػىتػىعىدَّ الغىداةى عىن ذًكًر نيع
يكٌرر الشاعر يف األبيات السابقة حرؼ)الباء( بشكل الفت للنظر، يف كلمات مثل  
ببٍت(،كيكٌرر غَت صوت )الباء(  حبيب، حٌبذا، تبخلي، حبك، العذاب، ابنىةى قىليب، :)حىبسي،

 كىي صوت stops)) ةاالنفجارم أصوااتن انفجارية أخرل ، كاليت تسٌمى أيضنا ابألصوات الوقفي
كعدتٍت، أقصدت  قليب  طاؿ ، كسط ،  )الداؿ( ك)القاؼ( ك)الطاء( كذلك يف كلمات مثل :)لديك،

ذبودم ، عبد( كيعكس تكرار الشاعر لألصوات االنفجارية يف األبيات السابقة اجلو النفسي الذم 
)ابنة  بيات ، فتارة يسميهايعيشو كيسيطر عليو ، كىو يعاين ذبربتو مع حمبوبتو اليت تغٌَت امسها بتغٌَت األ

)أـ عمرك(  األحالؼ( كيقصد ّٔا أكلئك القـو الذين ربالفوا مع قريش ، كاترةن أخرل يطلق عليها اسم
ـٌ( كيسميها يف البيت الثالث )نيعم( ، كىو داؿه أيضنا على اضطراب الشاعر كتلهٌفو هلذه  كيف ركاية )اي أ

تكرار األمساء اليت ربب أف يدعوىا ّٔا  كقد تسببت لو ىذه  احملبوبة  فهو يتفنن يف مناداهتا عن طريق
، كتبٌُت لنا ىذا الشيء ألفاظ مثل: )حبسي ، حاؼ ، تٌيمًتٍت ،  احملبوبة ابآلالـ كاجلراح كاملتاعب كاهلمـو
العذاب ، سىوادي الفؤاد(  كما أٌف ىذه األلفاظ اليت تكٌررت فيها جمموعة من الركؼ االنفجارية سامهٍت 

موسيقٌية األبيات؛ ألٌف " جميء ىذا النوع يف الشعر يزيد من موسيقاه ، كذلك ألف األصوات اليت يف 
تتكرر يف حشو البيت مضافة إىل ما يتكرر يف القافية ، ذبعل البيت أشبو بفاصلة موسيقية متعددة 

واء عندمها  كمن مث كاألصوات االنفجارية تنجم عن انطباؽ الشفتُت كارمباس اهل (2)النغم خمتلفة األلواف"
                                                 

 -( ديواف عبيدهللا بن قيس الرقيات ،شرحو كضبط نصوصو كقٌدـ لو:عمر فاركؽ الطبٌاع ،دار األرقم بن أيب األرقم،بَتكت1)
 .100ـ، ص1995لبناف،)د.ط(،

 .43ـ،ص 2،1952( موسيقى الشعر، إبراىيم أنيس، مكتبة األذملو املصرية، ط2)
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تنفرج ىااتف الشفتاف لينطلق ّٔما النفس ، فتيسمع بعد ذلك ىذه األصوات ، كّٔذا تبدك أصوات 
الشاعر هلااثن من األنفاس املتتابعة املتعبة ، اليت تشٌكل لو كلماتو كتعكس جوَّهي النفسي املليء ابإلجهاد 

 كالقلق .
فيها وغاية  لسٌر اجلماؿالتنبو  الناقدعلى جيب  للٌنص،لبنية العامة ا داخلحٌية ليمةن  يشٌكلي ا إذن فالتكرار

 املكٌررة فهو يف الشعر ليس كذلك ،فالصورةمنو  حشوناال طائل التكرار يف النثرإذا كان ػف، منها  رالشاع
ة يف الصورة املكٌرر  فتىقرأ خضوعهاللتكرار،د دبجرٌ  جديدةداللة ثانية  بل ربمل، نفسها الداللة ربملال

 (1)يف تعميق الصورة يف ذىن القارئ" يسهم... التكرار سبق كىذا الذم غَترشيئنا آخ
كيف قصيدة )أزىجىٍرتى الفيؤادى؟( املتكٌونة من ثالثُت بيتنا ، يستخدـ شاعران حرؼ)الباء( يف التوازم 

 : (2)الصويت حيث يقوؿ 
ىشيبىاأىزىجىرتى الفيؤادى ًمنكى الطىركبػػػا       أىـٍ تىصابىيتى إً 

 ذ رىأىيتى امل
لػ       لوا رايضان ًمنى النىقيًع كيلوبػػػػػػىا  أـى تىذىكَّرتى آؿى سيلمىةى ًإذ حى
يشىيًٌعُتى قيلوبػػػػػػػىػػا

 يىوـى ملى يىًتيكوا عىلى ماًء عىمػقو       لًلرًجاًؿ امل
ػػػػػػػػػػلّّ       راحى ًمن ًعندًكيم حىري  بان سىليبىارىجىعيوا ًمنًك الئًمُتى فىكي

 ... إىل آخر القصيدة .
أضفى مجاالن صوتينا ، فتكرار الرؼ أصبح ظاىرةن  –يف القصيدة املاضية  -إٌف جرس الرؼ  

تتمٌثل يف الشعر العريب ، كهلا أثرىا اخلاص يف إحداث التأثَتات النفسية للمتلقي فهي" قد سبٌثل الصوت 
أف يصيبَّ فيو أحاسيسو كمشاعره عند اختيار  األخَت يف نفس الشاعر ، أك الصوت الذم ديكن

الركؼ أك القافية مثالن ، أك قد يرتبط ذلك بتكرار حرؼ داخل القصيدة الشعرية يكوف لو نغمتو اليت 
تطغى على النص ؛ ألٌف الشيء الذم ال خيتلف عليو اثناف ىو أف ال كجود لًشعرو موسيقيو دكف شيء 

 (3) ألقل لنغمتو االنفعالية"من اإلدراؾ العاـ ملعناه أك على ا

                                                 

، 1ىومة ، اجلزائر، ط ىيمة دار أّنوذجنان(، عبد الميد عر الشباب )شاألسلوبية يف الشعر اجلزائرم املعاصر، ( البنيات 1)
 .96ـ ،ص 1998

 .44( الديواف ، ص 2)

 . 27ـ، ص 1988( علم األسلوب، مبادئو كإجراءاتو، صالح فضل ، النادم األديب الثقاؼ، جدة،)د.ط(،3)
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ا نتيجة  -على طوؿ القصيدة  -كيف األبيات املاضية شٌكل حرؼ )الباء(   نغمنا متصاعدن
اتصالو حبرؼ املد )األلف( الذم ييشًعر بطوؿ النفس ، كىو األمر الذم يالئم نفسية الشاعر الصبورة 

ا آخر على الفراؽ ، مث على حركب قبيلة الشاعر )قريش( يف أبيات أخر  ل ، فأعطى للنطق ابلقافية بيعدن
. إٌف حرؼ )الباء( ينتج عندما تيغلق الشفتاف إغالقنا اتمنا أماـ تيار اهلواء ، مث تنفرج الشفتاف كخيرج 
مُّعي األصوات االنفجارية يف األبيات  يح اإلنساف بعد معاانة ارمباس اهلواء يف الصدر  ، كذبى الرؼ ؛ لَتي

؛ بل ديكننا القوؿ إٌف تكرار األصوات يوحي بقيربو نفسي بُت الكلمات اليت  السابقة مل أيًت عبثنا
اشتملت عليها ؛ لذلك ال ديكن أف يكوف تكرار ىذه الركؼ دكف كظيفة تنسجم مع السياؽ العاـ 

 للقصيدة .
ٌيزه   كننتقل إىل حرؼ آخر كىو حرؼ )الرٌاء( ، حيث الحظ )سيبويو( على ىذا الرؼ مًسةن سبي

ائر الركؼ، فهو حىرؼه منفرده ال يشاركو يف صفتو حرؼه سواه ، كىي التكرير الصويت ، قاؿ على س
)سيبويو( : " كمنها املكٌرر: كىو حرؼه شديد جيرم فيو الصوت لتكريره كارمرافو إىل الالـ ، كىو 

يزيدىا  . كقاؿ يف موضع آخر: "الرٌاء إذا تكٌلمتى ّٔا أيخرجىٍت كأَّنا مضاعفة، كالوقف(1)الراء"
، كاملقصود بذلك ىو تكرار اىتزازات اللساف يف أثناء النطق بو،كييصٌنفي حرؼ )الراء( أيضان (2)إيضاحنا"

 Rolled Consonants(3  )يف الدراسات املعاصرة أبنو كحده من الصوامت املكررة 
 : (4)كمن تكرار الشاعر لصوت )الرٌاء( ، قولو يف مدح )طلحة الطلحات( 

 ل ًمنوي ًإذا عىرىفػىٍتػػػوي        خىشيىةى املوًت أيٍسػػػػديىا كىالنُّمػػػوري تػىتىفػػػػادى 
رم عىػػػػليًو العىبػػػػَتي   مىرَّةن فىوؽى ًجلًدًه صىدىءي الدًٌر      ًع كىيىومان جيى
 فىهوى سىهله ًلألىقرىبُتى كىما يير      اتدي غىيثه عىلى البًػػػػػالًد مىطَتي 

 فنىًتًو الشػيػ       زل ًإذا ىاجىًت الصَّبا الزىمهىريري كىييبارم الصَّبػػا ًبى 
 حُتى ال يىنبىحي العىقوري ًمنى القيػ       رًٌ كىال ييغبىقي الوىليدي الصَّغَتي 

                                                 

 .4/435، دار اجليل ، بَتكت  لبناف )د.ت(، 1، ربقيق:عبدالسالـ ىاركف، طقنبربن عثمان بن عمرو ( الكتاب، سيبويو ،1)

 .4/136( املصدر السابق ، 2)

 56ـ، ص1998( ينظر:املدخل إىل علم اللغة ، حممود فهمي حجازم ، دار قباء، القاىرة ،3)

 . 76( الديواف ، ص 4)
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يتناكؿ شاعران جمموعةن من الصفات الميدة يف دمدكحو ، كالشجاعة كالكـر كحيسن املعاملة...إخل ، 
، مىرَّةن ، الٌدرع ، جيرم ، العىبػػػػَتي، كنالحظ أٌف صوت )الراء( يتكرٌ  ر يف كلمات مثل : )عىرىفػىٍتػػػوي، النُّمػػػوري

األىقرىبُتى ، مىطَتي ...إخل( فمثل ىذه الكلمات هلا داللة على الصفات اليت أراد الشاعر أف يصف ّٔا 
نية اليت ال يوجد ّٔا تكدير املمدكح ؛ فالدرع مثالن لو داللة اإلقداـ كالقوة ، كالعبَت يدؿ على العيشة اهل

، كاألقربُت تدٌؿ على حيسن معاملتو ألقاربو بشكل خاص، كابقي الناس بشكل عاـ ، كىكذا ، فليس 
من قبيل املصادفة تكرار الشاعر لرؼ )الراء( يف األبيات السابقة على ىذه الصورة، كإّنا يعود ذلك 

يو ، فهو مأخوذ بنشوة حٌبو للمدكح كتعداد صفاتو إىل الالة النفسية اليت يعيشها الشاعر كتسيطر عل
اليت أكضحناىا ؛ لذلك فهو يبحث عن الكلمات اليت تصٌور لو رغبتو كتعكس نزعتو ، كىكذا تتجٌسد 
عنده حالة الفخر ابملمدكح كالنشوة اليت أخذتو يف ىذا الشأف ، فيكٌرر حرؼ )الراء( دبا حيملو ىذا 

لةو على الركة كاالنتصار ، فالشاعر حياكؿ أف يعطي النغم أك الالة الرؼ من خٌفةو يف النطق ، كدال
النفسية اليت بدأت تتكٌوف يف داخلو شكالن مناسبنا ، فيبحث يف اللغة عن األصوات اليت تٌتفق مع ىذا 
النغم األصلي أك تقًتب منو ، كترتبط األصوات ابلكلمات كتتجمع الكلمات يف بواعث أك دكافع ، 

 يف َّناية األمر معننا أك مضموانن .    كينتج عنها
 تكرار حركؼ املعاين :

ب من أقصيدي ّٔا الركؼ اليت تدؿ على معافو يف غَتىا ، كتربط بُت أجزاء الكالـ كتًتكٌ  
حرؼ أك أكثر من حركؼ املباين ، كقد ذكر بعض النحويُت لركؼ املعاين رمونا من مخسُت معٌت ، 

 (1)كزاد غَتىم معاف أخرل 
اىرة تكرار ىذه الركؼ موجودة يف الشعر العريب، كهلا أثرىا اخلاص يف إحداث التأثَتات النفسية كظ

ٌثل الصوت األخَت يف نفس الشاعر، أك قد يرتبط ذلك بتكرار حرؼ داخل  للمتلقي ، فهي قد سبي

                                                 

اضل، دار الكتب العلمية، بَتكت، ( ينظر:اجلٌت الداين يف حركؼ املعاين ، السن املرادم ، ربقيق: فخر الدين قباكة،كدمحم ف1)
 . 25،26ـ،ص 1،1992ط
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د كمن أمثلة تكرار حركؼ املعاين عن(1)القصيدة الشعرية يكوف لو نغمتو اليت تطغي على النص
 : (2))الرقٌيات( قولو

سو كىداءي       فىكيدىمّّ فالرُّكني فىالبىطحػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   أىقفىرىٍت بىعدى عىبًد َشى
سو       ميقًفراته فػىبىلدىحه فىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءي   فىًمٌتن فىاجًلماري ًمن عىبًد َشى

ـي الَّيت بًعيسفافى فىاجليحػػػػػػ       فىةي   ًمنهيم فىالقاعي فىاألىبػػػػػػػػػػػػػػواءي فىاخلًيا
سو خىالءي   موًحشاته ًإىل تىعاًىنى فىالسُّقػ       اي ًقفاره ًمن عىبًد َشى

حيث كٌرر الشاعر حرؼ العطف)الفاء( يف اثٍت عشرة موضعنا كىي:) فىكيدىمّّ  فالرُّكني ،  
ـي ، فىاجليحىفة ، فىالقاعي  فىاألىبػػػواءي ، فالسُّقيا( فىالبىطحاءي ، فىًمٌتن ، فىاجًلماري ، فػىبىلدىحه ، فىحػراءي ،  ، فىاخلًيا

فالشاعر  (3)كمن معاين ىذا الرؼ الفر كالقطع كالفصل كالتوٌسع كاالنفراج كالتباعد كالًتتيب كالتعقيب
يذكر ما حٌل ّٔذه األماكن اليت كانت قريش تويل هلا العناية ، فيصفها أبَّنا أصبحت مقفرة كموحشة 

م خالية من الناس  كما أٌف حرؼ )الفاء( يف األبيات السابقة أفاد عٌدة أشياء نلمحها من خالؿ أ
 األبيات الشعرية ، فقد أٌدت دكرنا تصاعيداين يف الًتتيب .  

حياف بتوسعة حيٌز األكثَت من التّْكرار في يقـو إذ  (4)التوسعة الحرف ليؤدي وظيفة كأييت تكرار 
، كمن للقصيدة  الكيٌليالحدث توسعة إلى يؤدم وىذا ، الشّْعريالسياؽ  بو ضمنالشَّيء المقترن 

 : (5)أمثلتو تكرار )الرقيات( لرؼ اجلر )يف( حيث يقوؿ مادحنا )عبد العزيز بن مركاف( 
 أىثًن عىلى الطىيًًٌب ابًن لىيلى ًإذا       أىثنىيتى يف دينًػػػػػػػػًو كىيف حىسىًبوٍ 

ػ       شىى هللاى يف ًحٍلًمًو كىيف غىضىًبوٍ مىٍن يىٍصديؽي الوىٍعدى كى   الًقتاؿى كىخيى
                                                 

( ينظر: ظاىرة التكرار يف شعر أيب القاسم الشايب )دراسة أسلوبية(،زىَت املنصور،جملة جامعة أـ القرل، مج 1)
 . 18ـ، ص 21،2000،ع13

 .25( الديواف، ص 2)

،  36ـ ، ص  2000اد الكٌتاب العرب، دمشق  ( ينظر:حركؼ املعاين بُت األصالة كالداثة، حسن عباس، منشورات ارب3)
كينظر: ميغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشاـ األنصارم  ربقيق : بركات ىيود، دار األرقم بن أيب األرقم، بَتكت ،  38
 .1/254،264ـ، 1،1999ط

 .53ـ، ص1،2004ت لبناف،طشعر حممود دركيش، فهد انصر عاشور،املؤسسة العربية للدراساتبَتك في ( ينظر:الٌتكرار 4)

 . 58( الديواف ، ص 5)
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... 
يًًو كىيف قػيريبًوٍ   ًّٔا نيًصران عىلى العىدكًٌ كىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر       عىى الغىيبى يف َنى
يت ًإذا ما دىعىٍوتى يف الىلىًق الػ       ماًذمًٌ أىبػػػػػػػػػػػػدانيوي كىيف جيبىًبوٍ   َنى

يات السابقة يتكٌرر حرؼ اجلر )يف( حيث أسهم ىذا الرؼ بشكل كبَت يف تعداد الصفات األبففي 
يف حلمو كيف غضبو( داللة على أٌف املتحٌدثى  –اخلٌَتة للممدكح ، فعندما يقوؿ : )يف دينو كيف حسبو 

لغضب ، كىذا عنو يتمٌيز بصفات خيلقية يف الٌدين كيف السب ، كما أف طبائعو ال تتغٌَت يف الٌرضى أك ا
كيف قربو( أم سواء   –الشيء قد أسهم يف توسعة صفات املمدكح كَشوهلا . ككذلك يف قولو : )يف َنيو 

 كاف قريبنا أك بعيدنا
 

 تكرار الكلمة : 
كاف فإذا ديو كحديثو" قديب في الشّْعر العرشيوعنا التّْكرار شكاؿ أكثر أمن الكلمة ييعدُّ تكرار  

فإٌن ؛ الصورة مجاؿ على جرسنا ينعكساف وحدة دينحها نغمنا لكلمة الواداده في اترالحرف وتكرار 
شكلو للقصيدة في تنامينا أو متدادنا ا، بل دينح النَّغمى فقط دينح لفظة في المعنى الٌيلغوي ال اٌلتكرار 

 (1)نفعايل متصاعد"املحمي 
(، فالكلمات ذات التكرار يف كيػىعيودي استخداـ تكرار الكلمة لعدة عوامل من بينها )الطبيعة اإلنسانية

 اللغة مرٌدىا حماكاة 
 نلكلمة ما اررتكك  (2)ىذه الطبيعة اإلنسانية ، كقد يرتبط ابلالة النفسية كاالنفعالية للشاعر

 اررلتكا ىذاإذا مٌت استخدامو يف موضعو " كإاٌل فليس أيسر من أف يتحٌوؿ  أنواع التكرار كأبسطهالسهأ
لغوم الُّ  ، اليت ديكن أف يقع فيها أكلئك الشعراء الذين ينقصهم السٌ املبتذلة اللفظية إىل رنفسو بالشع

 كنلمحي عند شاعران تكراره لكلماتو شٌكلت عنده بؤرة الدث، (3)كاملوىبة كاألصالة"

                                                 

ـ، 1،2003( البنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر، عبدالرمحن تربماسُت، دار الفجر للنشر كالتوزيع  القاىرة، مصر، ط1)
 . 211ص

 .78،79،ص ـ1968 2لبناف،ط –السيد،عامل الكتب،بَتكتعليالدينعز( ينظر:التكرير بُت املثَت كالتأثَت،2)

 .264ـ،ص1965، 2،بغداد،ط دارالتضامن( قضااي الشعر املعاصر، انزؾ املالئكة،مطبعة3)
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 :(1)حيث يقوؿ 
يعه       ملى تػيفىٌرًؽ أيمورىىا األىىواءي  بَّذا العىٍيشي حُتى قػىٍوًمي مجى  حى

 مىعى القىبائًلي يف ميلػًك قػيرىيشو كىتىشمىتى األىعداءي قىبلى أىٍف تىطٍ 
 أىيُّها املشتىهي فىنػػػػػػاءى قػيرىيشو       بًيىػػػػًد اَللًَّ عيٍمريىا كىالفىناءي 

 ًإف تػيوىدًٌع ًمنى البًػػػػػػالًد قػيرىيشه       ال يىكين بىعدىىيم ًلىيٌو بىقاءي 
رار اسم قبيلتو )قريش(، كال غرابة يف ذلك فهي حمور الدث ، يرٌكز الشاعر يف األبيات السابقة على تك

فيحٌذر من الفرقة بُت أبنائها ، ألٌف الفرقة مدعاةه لضعف القبيلة كَشاتة األعداء ّٔا ، مث خياطب شاعران 
 يف البيت الثاين الٌشامتُت بػ)قريش( منٌددنا كزاجرنا ، فيقوؿ هلم : إٌف ميلك كلًٌ شيء هلل كحده ، كفناء
)قريش( كانتهائها بيد هللا كليس إبرادة أعدائها ، مث يقوؿ : أٌف قبيلتو إٍف تنتهي كتزكؿ ، ال يكوف ألم 

كقد ربط الشاعر يف ، حي بقاء ؛ ألف ىذه القبيلة ىي اليت تقـو بدكر الامي كاملدافع عن ابقي القبائل 
 يعيش فيو، كلذلك مٌهد الشاعر هلذا األبيات املاضية تكرار الكلمة ابملكاف، فػ)قريش( ىي املكاف اليت

األمر يف البيت األٌكؿ حُت قاؿ : )حٌبذا العيشي حُتى قىومي مجيعه( كما إنو ربط تكرار اسم ىذه القبيلة 
ابلسياسة "فاملكاف عمومنا كالطلل زبصيصنا يقًتانف يف ثقافة الشاعر ابملوقف السياسي إزاء التحٌوالت 

بُت بٍت أمية كالزبَتيُت ، فقد كاف ابن قيس الرقيات من أنصار )عبدهللا بن اليت أحدثها الصراع التارخيي 
، أم أف  رشيةالقي طةالسل رةػلفكداعيةن  -كما يظهر من شعره  -الزبَت( كأخيو )مصعب( ... ككاف 

 ( 2)تعود اخلالفة إىل قريش كما كانت يف املاضي"
 تكرار االسم :

نٌبو الباحثوف املعاصركف هلذا النوع من التكرار سواء للمبدع أك يلجأ الشاعر إىل تكرار )االسم( ، كقد ت
املتلقي ؛ فهو"يضع يف أيدينا مفتاحنا للفكرة املتسلطة على الشاعر ، كىو بذلك أحد األضواء 

كالشيء امللفت للنظر (3)الالشعورية اليت يسلطها الشعر على أعماؽ الشاعر فيضيئها حبيث نطلع عليها"

                                                 

 . 27( الديواف ، ص 1)

 3( صورة املكاف يف شعر ابن قيس الرقيات، يوسف حممود عليمات،آّلة األردنية يف اللغة العربية كآدأّا،)جامعة مؤتة( آّلد 2)
 .156ـ، ص  2007، أبريلق 1428، ربيع األكؿ 2،العدد

 .266( قضااي الشعر املعاصر، انزؾ املالئكة ، ص 3)



  6102يناير  اخلامس العدد  ة البحوث األكادمييجملة 
 

111 

 

لدل شاعران  ىو تكراره ألمساء صاحباتو الاليت كاف يتغٌزؿ ّٔنَّ يف مطالع قصائده،  يف تكرار األمساء
 :   (1)على عادة شعراء اجلاىلية ، حيث ذمده يكرر اسم )كثَتة( يف ىذه األبيات ، يقوؿ

 جلًىجتى حًبيبًٌكى أىٍىلى الًعراًؽ     كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوال كىثَتىةي ملى تىػػػػٍلجىجً 
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتىةى ملى أىلقىها      كىثَتىةى أيختى بىٍت اخلىػػػػػػزرىجً   فػىلىيتى   كى

تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىلىًكنَّها       جىلىٍت ًفلقىةى القىمىًر األىبلىجً   كىما كىلَّمى
ا        كىتىقتيلي اًبلنىظىًر األىدعىػػػػػػػجً  ػػػػػػػػػاؼي كىثَتىةي مىن حىوهلى  زبى

يف األبيات السابقة مل يغب اسم )كثَتة( عن أم بيت من أبيات القصيدة ، سواء بذكر  
متنا كلكنها جلٍت( ، كاملتأمل يف امسها ، أك ذكر الضمَت العائد عليها ، كما يف البيت الثالث )كما كلٌ 

، فقد أشاع األبيات السابقة يرل أف ىذا التكرار يظهر مدل تعٌلق الشاعر بصاحبتو رغم صىٌدىا عنو 
كقد  (2)التكرار نغمةن حزينةن استهٌلها الشاعر ابلفعل )جلج( كمعناه :" سبادىل عليو كأَبى أف ينصرؼ عنو"

تكٌرر اسم )كثَتة( يف األبيات السابقة أربع مرٌات يف ثالثة أبيات كتنوٌع فيو التكرار بُت العمودم 
زايدة بشكلو مطردو يف كٌل بيت ، كتكرار اسم كاألفقي ، كىذا يدٌلل على أٌف معاانة الشاعر شديدة كمت

 البيبة ّٔذا الشكل ، خيلق نوعنا من الًتابط بُت أبيات القصيدة .
مساء يف ديوانو ألغراض خمتلفة ، ديكن أف نىعرًفىها من خالؿ األكالواقع أٌف شاعران قد كٌرر  

 اجلدكؿ التايل :
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 66( الديواف، ص 1)

 ( لساف العرب، مادة : )ؿ .ج .ج ( .2)
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 التكرارعدد مرات  الغرض من التكرار االسم املكٌرر
 4 اهلجاء –املدح  –الغزؿ  أمساء

 7 الغزؿ أـ البنُت
 4 الغزؿ أـ عمرك

 2 الغزؿ دعد
 18 الغزؿ رقية

 3 الغزؿ سعدل
 2 الغزؿ سكينة
 2 الغزؿ سلمى
 3 الغزؿ سالمة
 10 الغزؿ كثَتة
 3 الراثء –املدح  طلحة
 2 الغزؿ عاتكة
 8 الغزؿ –املدح  ليلى

 7 املدح مصعب
 2 الغزؿ منيع

 تكرار الفعل : 
كمن ىذا النوع أف جيعل الشاعري كلمةى القافية تكراران لكلمةو سابقة مٌرت يف الصدر، فيتوفٌر  

بذلك على ما أمساه النقاد كالبالغيػوف بػ)رد العجز على الصدر(أك )التصدير( ، كعرٌفػوه أبف يكوف أحػد 
يت  كاآلخر يف صدر املصراع األكؿ أك يف حشػوه أك يف الٌلفظُت املكٌررين أك املتجانسُت يف آخػر الب

  (1)آخػره ، أك يف صػدر املصراع الثاين
                                                 

 2000 -ىػ 1420، 1( ينظر:علـو البالغة، البياف كاملعاين كالبديع، أمحد مصطفى املراغي، دار اآلفاؽ العربية  القاىرة، ط 1)
اىر البالغة، يف املعاين كالبياف كالبديع السيد أمحد اهلاَشي، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ، لبناف، ، كجو 419ـ ، ص 
ىػ 1395، 1، كفنوف بالغية، البياف، البديع، أمحد مطلوب، دار البحوث العلمية، الكويت، ط354ـ  ص 1994 -ىػ 1414

 .237ـ ، ص1975 -
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 : (1)كمن ىذا الضرب من التكرار قوؿ شاعران 
ا       صىبىوتي كىقىد يىهفو الكىرميي فػىيىطرىبي   طىرًبتي لًتىغريًد الىماـً كىريدبَّ

نو يىرًدي دائمان يف كلمة تتمٌتع دبوقع متميز من البيت ىو َّنايتو إٌف مىزيٌةى ىذا النوع من التكرار تكميني يف أ
اليت تبقىى عالقةن ابلٌسمع، فإذا كانت ىذه الكلمة تكراران لكلمة مٌرت من قبل، كاف أثرىا اإليقاعي 
أكضح كأجلى؛ ألَّنا ستيعيد إىل الوىعي الصورة الصوتية للكلمة السابقة، كذبعل من البيت دائرة إيقاعية 

مة ، كمن أجل ىذه اخلصاؿ ماؿ الشاعر كثَتان إىل رد العجز على الصدر يف صورتو اليت يكوف ّٔا حمك
 (2)تكراران حمضان 
كال يكتفي الشاعر بتكرار الفعل أفقيان على مستول البيت، بل قد يكٌرره أيضان تكراران عموداين  

 : (3)على مستول عدة أبيات قولو  على مستول أبيات متعددة، فمٌما تكٌرر فيو الفعل تكراران عموداين 
ػػػػػػػػػػػػوٍ  ا كىٍحدىىا قىائًمى هػا       كىًإخوىهتى  تػيبىكًٌي رًجاؿى بىٍت عىمًٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   فىيا لىيلى بىكًٌي أىاب عاًصمو       بيكاءى ميؤاًسيىةو دائًمى

 وٍ ػػػػػػػػػػػكىاي لىيلى بىكًٌي أىاب ماًلكو       كىاي لىيلى بىٌكي أىاب فاًطمى 
 أىلىدُّ ًإذا اخلىٍصمي ملى يىستىًقػػػػٍم       شىًديدي القيوىل يىدفىعي الضائًمىوٍ 

 كىبىكًٌي أيسامىػػػػػػػػػػػػػةى لًلنائًباًت كىلًلدًٌيػػػػػًن كىاخليطًَّة الازًمىوٍ 
ػػ  وٍ كىبىكًٌي حيسىينان حيسىُتى الًطٌعاًف       ًإذا اخلىيلي ملى تىنقىًلٍب ساًلمى

كاضحه أٌف الشاعر كٌرر فعل األمر )بكًٌي( يف البيت الثاين كالثالث كالرابع كاخلامس ، فكاف عدد تكرارىا 
مخس مرٌات ، بعد أف جاء بو أٌكؿ مرة يف صدر البيت األكؿ مضارعنا )تبٌكي( مث جاء بو مىصدرنا يف 

كاء على ىذه املرأة اليت يقصدىا الشاعر ، عجز البيت الثاين )بيكاء( ، فػىبىدىٍت األبياتي مليئةن ابلزف كالب
ًدثي تيٌار التوقع"  فإف كيركدىهي يف مطلع كل بيت حيدد ىذا التوقع، فاملتلقي  ( 4)كإذا كاف التكرار "حيي

                                                 

 . 53( الديواف ، ص 1)

،  70،  69،  68  67،  66،  65،  57،  52،  51،  50،  46،  42،  37، 31نظر املصدر السابق ، ص ( ي2)
 كغَتىا . 95،  93،  90،  87،  86،  79،  78،  75

 . 146،147( املصدر السابق، ص3)

، 1، العدد5ت،آّلد( التكرار يف الشعر اجلاىلي، دراسة أسلوبية، موسى راببعة، جملة جامعة مؤتة للبحوث كالدراسا4)
 .161ـ، ص1990
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سيتهيأ الستقباؿ تتابعات جديدة من ىذا التكرار، كىو ماحصل فعالن يف البيت الثاين كالثالث ، غَت 
وقع لدل املتلقي إبدخالو بعض التغيَت على الٌلفظة املكررة يف البيتُت األخَتين ، إٌف الشاعر حطٌمى آلية الت

كذلك إبدخالو حرؼ العطف )الواك( على اللفظة املكررة ؛ كّٔذا التغيَت أصبح املتلقي يف حالة من 
 الدىشة اإليقاعية الناشئة من خمالفة السياؽ اإليقاعي ّٓرل التوقع لديو .

 :  التكرار االشتقاقي
 مفردتينمشتقتُتذمد  قدٌننا إأي ، األلفاظ نم جذر ما تكٌررعلى  يعتمد ىذا التكرار 

 رارالتك كطبيعةبعضهما،  إىل بالقياس رفيةالصيف بنيتيهما إال زبتلفاف ال لٌلتُت وا، نفسو اجلذرالُّلغومنم
املتلقي انتباه  لفتى عل قيدرةو رأكث جذره كاحد،حتىيكوَّنذااإلجراءهلا  رداتهمف تتواىلأن  ىواالشتقاقي 
االشتقاق  كيعترب، القارئ  نذىيف  الداللةركيزعلى ت ليعم رارالتك نم ىذاالٌلوفكما أن  إلىذلك ،

كلقد اعتمد شاعران على   (1)"اآلليات التوازنية اليت حىضىٍت ابىتماـو كبَت يف الشعر العريب القدمي"  نم
كقبل أف نستعرض بعض األبيات الدالة على ذلك ،  ىذا النوع من التكرار بصورة مكثٌفةو يف ديوانو ،

 فإنٌنا نرصدي أمٌهها يف اجلدكؿ التايل :
 رقم الصفحة يف الديواف عنواف القصيدة الكلمات املشتقة

 29 أقفىرٍت بعدى عىٍبًد َشىٍسو  اإلتقاء -يتقي 
 30 أقفىرٍت بعدى عىٍبًد َشىٍسو  حيب -الب 
 31 دى عىٍبًد َشىٍسو أقفىرٍت بع البكاء -بكيت  –ابكي 

ا -نشهدؾ   34 أنت ابن ميعتلًج البًٌطاح مشهدن
ا   34 أنت ابن ميعتلًج البًٌطاح برفد –رفدتي  –رفدن

 42 بٌشرى الظيبي كالغرابي  قريبا -اقًتاب  –قريب 
 46 أزىجرتى الفؤادى ؟ يشب –تشيب  –الشيب 
بوا منزؿ –املنازؿ   47 ابفى اليُّ فاغًتى
 51 ريقٌيةي تٌيمٍت قليب حالناص -نصح 

 57 مل يىصحي ىذا الفيؤادي  تشفي -اشتفيت 

                                                 

 . 205ـ، ص 1،2001املغرب، ط –، الدار البيضاء فريقيا الشرق، أالعمري( املوازانت الصوتية، دمحم 1)
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 رقم الصفحة يف الديواف عنواف القصيدة الكلمات املشتقة
 94 اندىٍتكى كالًعيسي ًسراعه  مضياع -ال تضع 

 94 اندىٍتكى كالًعيسي ًسراعه  ميبتاع –بيعىٍت 
 114 ىىل تىعًرؼي الرٍَّبع ؟ أاتين –أاتان  –أيتينا 

 114 أال طىرىقىٍت طارقىوٍ  طارقىو -طىرىقىٍت 
تقاؽ شكله من أشكاؿ التكرار اليت من شأَّنا خىلقي قدرو كبَت من االنسجاـ كالتآلف فاالش 

بُت العناصر املكٌونة للنص الشعرم كالتأكيد على داللتها ، " فاملكٌرر يف النص ليس أٌم جزءو من 
 .(1)أجزائو ؛ إّنا ىو اجلزء األىم يف نفسية الشاعر الذم يريد من املتلقي االنتباه إليو" 

 :  (2)ن أمثلة ذلك قوؿ )الرقيات( كم
 ىىزًئىٍت أىٍف رىأىٍت يبى الشىيبى ًعرسي      ال تػىليػػػػػػػػػػوًمي ذيؤابىيت أىٍف تىشيبا
 ًإٍف يىًشٍب مىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًقي فىًإفَّ قػيرىيشان       جىعىلىٍت بينىها اليريكبي حيركابى 

بقُت ، عن الركب كأىواهلا ، فبدأ ذلك بعد أف رأت زكجتو يتحدثي الشاعر يف البيتُت السا 
رب عن ذلك بقولو : ) ىزئٍت يب( ، مث  الشيب يعلو ذؤابتو كىي الناصية ، أك مقٌدمة شعر الرٌأس ، كخيي
خياطبها كينكر عليها ىذا املوقف ، حيث يوٌضح يف البيت الثاين سبب الشيب الذم أصاب ذؤابتو ، 

 عجب أف أشيبى ملا رأيتو من حركب قريش . كىو حركب قريش ، فال 
إٌف الشاعر يف البيتُت السابقُت جيعل )الشَّيب( يتكٌرر بشكلو اشتقاقي ، كجعلو رمزنا للضعف  

يىًشٍب( فقد مٌثل بؤرة اىتماـ الشاعر كالشحنة املعنوية  –تشيبا  –، فيظهر لنا التكرار يف )الشيب 
 ىذه األحداث اليت أملٌت بقومو ذلك الوقت .  كالداللية الكامنة يف نفسو املرىقة من

 كلكن ما سرُّ ىذه الكثرة امللفتة للنظر من التكرار االشتقاقي يف ديواف )الرقيات( ؟ 
لعٌل السبب األٌكؿ يكميني يف أثرىا اإليقاعي الذم تيولًٌده يف القصيدة ، كىو ميسوٌغه مهم لو دكره يف بناء 

ب الرئيس ، كنستطيع القوؿ إٌف الداللة اليت قصدىا الشاعر ىي اليت القصيدة ، إاٌل أنو ليس ىو السب

                                                 

( اإليقاع يف شعر الداثة ، دمحم سلطاف ) دراسة تطبيقية على دكاكين فاركؽ شوشة ، إبراىيم أكسنة ، كآخركف( ، دار العلم 1)
 .121ـ ، ص  2008،  1كالتوزيع  ط كاإلدياف للنشر 

 . 46( الديواف ، ص 2)
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اقتضتو ، كلعٌل الداللة تكمن يف البيعد النفسي الذم حيملو التكرار ، كدما ال شٌك فيو إٌف تلك 
 التكرارات ديكن أف تكوف بيؤرنا داللية جزئية ، كنقاط ارتكاز بينيت عليها داللة القصيدة . 

من خالؿ ىذه النماذج تفاعل الداللة الشعرية مع أسلوبية التكرار االشتقاقي ، فكاف كىكذا تبٌُت لنا 
جيزءنا مركزاين من داللة البنية الشعرية ، كما ظهر من خالهلا تفاعل ىذه التقنية اإليقاعية مع بقية عناصر 

 اإليقاع األخرل.
 تكرار البداية :  

األسطرالشعرية  بعضأو  املعاين يف بداية كلًٌ سطرروفح نم حيث يكٌرر الشاعرامسنا أك فعالن أك حرفنا
كيكوف تكرارىا بشكل متتابع أك غَت متتابع ، كىذا النوع من التكرار يسٌمى)التكرار االستهاليل( كقد 

لو " أف ييوٌحد القصيدةيف اذباهو  ربٌدث عنو النقاد احملدثوف فػ)انزؾ املالئكة( تقوؿ إٌف ىذا النوع البدٌ 
 توجيويف فاعالن  يكوَّنذاالتكرارأن  تقصد بذلكوىي  (1)هلا"رض ال غ وإاٌل كان زيادةن  رعالشا يقصده

يف  يستهدفالتكراراالستهاليل :"قولو( يف عبيدرصاب)دمحم ما أشار إليو  كسباسكمقاطع النص،كىذاداللةال
الوصوؿ لأج نم؛  كخمتلفةّٔة بصيغ متشا ٌراتم كاحدةكتوكيدىاعٌدةعلى حالة لغةو  الضغطاألول املقاـ 

 مقائميعٌُت  ريشع وضعو إىل
كمساحة ىذا النوع من التكرار ال تتعدل صدر البيت  (2): إيقاعي كداليل"  مستويُت رئيسيُتعلى 

 كلكنها تتواىل بشكلو عمودم.كسنحاكؿ يف ىذا اجلانب أف نيبٌُت أىم
 

 :(3)رثي )ميصعبنا بن الزبَت( القصائد اليت كٌرر فيها شاعران كلماتو كىو يفتتح قصائده ، فمنها قولو ي
 أىاتؾى بًياًسرى النػىبىأي اجلىليلي       فػىلىيليكى ًإٍذ أىاتؾى بًًو طىويلي 

ؤًمنُتى ًّٔ 
ي
 ػا قىتيلي أىاتؾى أبًىفَّ خىَتى النٌاًس ًإاٌل       أىمَتى امل

                                                 

 . 236( قضااي الشعر املعاصر، انزؾ املالئكة، ص1)

،دمحم صابر عبيد، إرباد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(،)د.ت( البنية اإليقاعية الداللية إىل من البنية ( القصيدة العربية الديثة 2)
 .18،19ص

 .121( الديواف، ص 3)
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 لوجعلى طريقة )املونو  ىنا خياطب نفسو، كالشاعر )أاتؾ(، البداية على الفعل تكرار اقتصر 
monolgueالنبأ اجلليل( يف البيت األٌكؿ ، كاؼ اخلطاب( مث بػ)( كيقرنو بػ)ى( فيكٌرر الفعل )أت

يقرنو ابملرثي يف البيت الثاين ، فالداللة ىنا كاضحة ، كىي أٌف الشاعر يريد أف يبٌُت ًعظىمى ما أتى إليو ك 
أفقي يف البيت األٌكؿ ، كىي  من خرب ؛ كىو موت )ميصعب( ، كما أنٌو قد كٌرر الفعل )أاتؾ( بشكلو 

تكرار يف صدر البيت يعطي داللة أخرل ملا حيملو الشاعر من حيزفو كأسى ملوت )مصعب( ، كحىصري ال
الشاعر فرصةن للتعبَت عن أحاسيسو كمشاعره يف مساحةو حمدكدة ال تستنفذ طاقاتو الشعرية كآىاتو 
النفسية ما يضطره إىل التكرار العمودم . كيف أبيات متفرقة ، يكٌرر الشاعر عبارة )ليت ًشعرم( اليت 

 : ( 1)ة أبياتو ، فيقوؿاشتهر ّٔا خمتلف الشعراء ، كيكٌررىا شاعران يف بداي
 لىيتى ًشعرم أىأىكَّؿي اهلػىػػػػرًج ىىذا ؟ أىـٍ زىمافه يف فًػػػػػػػػػػػػػػتنىةو غىًَت ىىرًج؟

 لىيتى ًشعرم أىفاحى راًئحىةي املًسػ       ًؾ؟ كىما ًإٍف ًإخاؿي اًبخلىيًف أينسي
أبًىىًلها األىيٌػػػ ؟اي لىيتى ًشعرم كىيفى مىػػػػرَّ ًّٔا       كى ٍىػػػػػػػػػػػػري ـي كىالدَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػا

يدٌلل تكرار مجلة )ليت ًشعرم( على السياؽ الشعورم الكثيف ، كما أنٌو يىقريفي ىذه اجلملة  
يف أبياتو الثالثة أبسلوب االستفهاـ ، فتوٌضح ىذه اجلملة أبف املتحدث ّٔا يريد االستفسار عن الشيء 

فجاء أسلوب االستفهاـ مالئًمنا هلا ،   (2)معناىا : " ليت ًعٍلًمي"  ، فقد قاؿ عنها )ابن ديريد( أفٌ 
فموقف الشاعر الشعورم يف ىذه األبيات مرتبطه ابألسلوب كرمن نىلمىحي يف األبيات الثالثة املاضية  

اليت تتضمن  -كيف جاء أسلوب الشاعر متعجبنا كمستفهمنا يف آف كاحد كجيٌسد تكرار ىذه اجلملة 
لظات القلق من املستقبل ، كاألسى كاألمل على املاضي ، كىكذا ينجح  –ٍت كالنداء أسلويب التم

الشاعر يف تقدمي رؤاه الشعرية كالبالغية ّٔذا األسلوب الذم يعكس أعلى درجات شعوره كانفعالو ، 
ا من فباإلضافة إىل الطاقة التأثَتية اليت يوفرىا أسلوب التكرار لألبيات ؛ فإنو يهب ىذه القصائد م زيدن

 الًتابط كالتماسك كالوحدة .  
 
 

                                                 

 .86،  90،  65صدر السابق ، ص ( امل1)

،  2(كتاب االشتقاؽ ، أبوبكر دمحم بن السن بن دريد األزدم ، ربقيق:عبدالسالـ دمحم ىاركف،دار املسَتة ، بَتكت ، ط2)
 . 422ـ ، ص 1979 -ق1399



  6102يناير  اخلامس العدد  ة البحوث األكادمييجملة 
 

111 

 

 تكرار آّاكرة : 
 (1)يقـو ىذا الٌنمطي من التكرار على أساس التجاكر بُت لفظتُت متتابعتُت دكف فاصلو بينهما 

كتكرار آّاكرة ىو"تىردُّدي لفظتُت يف البيت ككقوع كلًٌ كاحدة منهما بنب األخرل أك قريبنا منها ، من 
تاجي إليها "غَت أف تكوف  كنلمح من خالؿ املعاين اللغوية اليت أكردىهٍتا املعاجم  (2)إحدامها لىغونا ال حيي

املختلفة للمجاكرة  التشكيل البنائي كما ربملو من دالالت إحيائية كنفسية ، كىذا يقودان إىل حقيقةو 
رم ، فالصدر كالعجز مها تىظهر بوضوح يف التكرار األفقي ، كىي ارتباط نوع التكرار بفضاء البيت الشع

مسرح التشكيل التكرارم يف البيت الشعرم ، فكلما تباعدت الكلمات املكٌررة أك تقاربت كٌلما ربٌدد 
 النوع البالغي أك البديعي يف البيت .

ا ، فهو ّٔذه الالة يرتبط بدالالت خمتلفة   كالتكرار عندما أييت ّٔذه الصورة يكوف متعمَّدن
تمد على التعبَت عن فكرتُت بلفظ كاحد ، حبيث تتحٌدد طبيعة كٌل لفظة عن طريق "كتعميق الداللة يع

االستعماؿ الذم آثره الشاعر ، كىو بذلك يضيف إىل النمط املعجمي لوانن من العمق عن طريق قدرتو 
ر آّاكرة يف كمن أمثلة تكرا (3)يف االختيار أكالن ، كالتوزيع اثنينا ، فنجد العمقى مؤداين إىل كثافة داللية" 

 : (4)شعر )الرقيات( قولو 
يمي  مه كىاللَّيلي لىيله ّٔى ى حىىتَّ       غارى ذمى  كىمىنػىٍعنى الريقادى ًمٍتًٌ

كاستمٌر يف معاانتو  ،يتحٌدثي الشاعر يف البيت السابق عن اهلمـو اليت منعتو الرقاد كسبٌبت لو األرؽ
الليل ليل( ربمالف داللة نفسية ، فالليلي كاحده حىت ذىبت النجـو كطلع الصباح ، كجماكرة كلميت ) 

عند مجيع اخلىلق ، بيد أف الظركؼ اليت دير ّٔا شاعران ىي اليت جعلتو يكٌرر لفظة )الليل( مث يصفو بعد 
 : (5)ذلك أبنو ّٔيم  فكٌرر الكلمة بطريقة آّاكرة  كجاءت آّاكرة زمانية نفسية .كيقوؿ مادحنا قومو 

                                                 

 .95( ينظر:اإليقاع يف شعر الداثة ، دمحم سلطاف، ص1)

 .466( كتاب الصناعتُت، أبو ىالؿ العسكرم ، ص 2)

ـ 1983، 3، العدد  3( التكرار النمطي يف قصيدة املديح عند حافظ ، دراسة أسلوبية ، دمحم عبد املطلب،جملة فصوؿ،آّلد 3)
 .51، ص

 .144( الديواف، ص 4)

 . 41( املصدر السابق، ص 5)
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اًلسيهيم       كىاأليٍسدي أيٍسدي العىريًن ًإٍف رىًكبيواًإٍف جىلىسيوا ملى    تىًضٍق جمى
ديدح الشاعر قومو عن طريق الكناية ، فهو يصفهم بسعة اخليلق ، كالٌسماحة ، ككثرة الرٌب  

اي إىل كثافة الٌداللة ، إذ إَّنما كالنواؿ ، فالبيت تكٌرر فيو لفظاف : لفظ )اجللوس( ك)األيسد( كقد أدٌ 
م أىله لذلك ، كلقد شٌكل تكرار آّاكرة يف البيت هي ف دبالزمة العظماء لألحداث العظيمة ، فػى يوحيا

 رؤية الشاعر االفتخارية ذباه دمدكحيو  دبا يتناسب مع جالؿ قىدرىم .   
أٌف تكرار التجاكر يؤدم دكرنا ابرزنا يف ربقيق  ُتالسابق وذجُتكبعد ، فقد عرفنا من خالؿ النم 
اء فهو دينح البيت الشعرم كثافةن إيقاعية كثراءن داللينا ، كيهب القصيدة نوعنا من التماسك شعرية األد

سيني إاٌل إذا أجاد الشاعر  توظيفو  كالًتابط بُت أجزائها ، لكنو كغَته من عناصر اإليقاع املوسيقي ال حيى
ا ، كأف تتنوٌع مواضعو كتتباعد ، حىت  يبتعد بو صاحبو عن الراتبة ، كمن ذلك " أف يفيد يف املعٌت جديدن

ننا إضافينا للجانب الصويت دكف أف خيلو من قيمةو داللية ، ككذلك ال بٌد أف يتوٌخى فيو  كيصبح حبق حمسًٌ
 ( 1)االعتداؿ من حيث الكم" 

 تكرار الضمائر :
على كنقصد ّٔا الضمائر الظاىرة أك املستًتة ، فقد توٌفر يف ديواف الشاعر جمموعة كبَتة منها ، ك 

األخص الضمائر املستًتة ، فقد كٌررىا الشاعر بكثافة ، كالتعامل مع الضمائر هلا أمهيتها األسلوبية 
كالداللية ، ذلك أٌَّنا تدفع القارئ إىل إنتاج داللة معيٌنة  سواء ًبردًٌ ىذه الضمائر إىل مراجعها أك 

 ىذه مع شاعران لتعام كقد ،دةدالالت القصي نع موٌسياألمر الذم  (2)بتقديرىا يف بعض األحياف 
 . إليها الاجة مقتضيات حسب الضمائر،

 اجلمع( :  –ضمَت املتكلم : )املفرد  تكرار –أ 
، حبيث خيدـ الوظيفة األسلوبية كالداللية القصيدة،يف ا أساسينا رفينثابتنا ص ىذا الضمَتديٌثلي  

 :  (3)كمن أمثلتو قوؿ الرقيات
 

                                                 

 .74ـ، ص 1994، بَتكت  )د.ط(، ( يف ماىية النص الشعرم، دمحم عبدالعظيم، املؤٌسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع1)

 .144ـ ، ص 1995( ينظر:قراءات أسلوبية يف الشعر الديث،دمحمعبد املطلب، اهليئة املصرية للكتاابهليئة،)د.ط(  2)

 .  129، 128( الديواف،ص 3)
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اهي كىانئًلً ًإذا زيٍرتي عىبدى اَللىً نىفسي فًػػػػػػ اؤيهي      رىجىٍعتي بًفىٍضػػػػػػػلو ًمن نىدى  ػػػػػػدى
غيًب بًغاًفلً ػػػكىًإٍف ًغٍبتي عىنوي كافى لًلويدًٌ حاًفظ

ى
 ان      كىملى يىكي عىػػٌٍت يف امل

 دىٍت      ًلذم اًلقًد كىالشىنآًف ًمٌٍت مىقاتًلي ػػػػػػػػتىدارىكىٍت عىبدي اإًللىًو كىقىد بىػػػػػػػػػػ
مىػػػػا      رىأىيتي ًحياضى املوًت جيمَّ املناًىلً  وًت بىعدى

ى
 فىأىنقىذىين ًمن غىمرىًة امل

 ػػػػًطيَّةو      كىجارًيىةو حىسنػػػػػػػػػػػػػػػاءى ذاًت خىالًخلً ػػػػػػػػػػػػػػػػحىباينى لىٌما ًجػػػػػػػػػػػػئتيوي بًعىػػػػػ
يت اآل النحوللصياغة على  للواقعالتنفيذمربالضمائ يدفعًبنيتها العميقة  إىلإنٌى ردٌى الصياغًة 

 –)أان(  عٍت  –)أان(  غبتي  –)أان(  رجعتي  –)أان(  نفسي –)أان( :زرتي 
جئتو  –)أان(  حباين –)أان(  رأيتي  -)أان(  فأنقذىين –)أان(  مٌٍت   -)أان(  تداركٍت
  . )أان( 

ت )إحدل عشرة مرة( ، كاملالحظ أيضنا على األفعاؿ اليت حيث تكٌرر ضمَت املتكلم )أان( يف األبيا
ارتبطت ّٔا ىذه  الضمائر جاءت كلُّها فعالن ماضينا ، كبذلك يغيب ضمَت املتكلم ظاىراين ، كيتكٌرر من 

تكمنالوظيفة وىنا خالؿ أبيات القصيدة ؛ لييدٌلل على حنُت الشاعر للممدكح  كللرفع من شأنو ، 
 ببامتياز حس ريةخاصية اللغة الشعيف كونو أمهٌيةضمَتاملتكٌلم نوتكمهلذا الضمَت،  األسلوبية كالداللية

يف وإٍن كان يلجأي  ،رتومباش إىل كيومئي  النطق نم التعبَت ييقٌربي أنو "  ذلك(، العيد)دييٌت ما أشارت إليو 
ف الدث يعيشو َّنم وكأ روايشع املتلقُت حىت وبقل بذلك رقفيخت (1)" مباشرناجيعلو ما  إىلالصياغة 
للجماعة )رمن( كالذم يبثُّ الشاعر من خاللو عواطفو  حضور ضمَت املتكلم يؤٌكدهما  كىو،  يف لظتو

 : (2)كأشجانو ملن حيب ، حيث يقوؿ
جيرينا       كىمىنٌينا املٌت مثيَّ امطيلٍينػػػػػػا  ريقىػػػػػػػػػػػيَّ ًبعىمرًكيم ال هتى

بُّ كىلىو مىطىلًت الواًعًدينا ًعًدينىا يف غىدو ما ًشٍئًت ًإاٌن        رمًي
 فىًإٌمػػػػػػا تينًجزم ًعدىيت كىًإٌما      نىعيشي دبا نػيؤىمًٌلي ًمنًك حينا
 تىًقنَّ اَللىى يفَّ ريقىيَّ كىاخشي        عيقوبىةى أىمران ال تىقتيلينػػػػػػػػػػا

                                                 

  14ـ، ص  1987،  1، الدار البيضاء ، ط للنشرتوبقاؿ دار ( يف القوؿ الشعرم ، ديٌت العيد ، 1)

 .  150ديواف ، ص ( ال2)
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ىنا  نومؿ املضارعة كغَتىا ، املرتبط دبجموعة من أفعاؿ األمركأفعا )رمن( الضمَتاملستًت نالحظ تكرار
يشرح لنا الشاعر معاانتو مع )رقية( اليت بدأ قصيدتو خاللو  نم املعٌت الٌداليل هلذا الضمَتالذم ريتفٌج

نٌيو حىت لو أمطلت ىذا الوعد ... إىل دبناداهتا ، فهو يطلب منها عدـ اهلجر  كما يطلب منها أف سبي 
لنا  تظهرأٍنديكن  إىل املستول املثايل،البنية  ردٌينى ُتكحآخر ما توجو هلا يف أبياتو من طلبات ، 

 –)رمن( ًعدينا –)رمن( امطلينا –)رمن( مىنينا –)رمن( يف: هتجيرينا املستًتةرالضمائ
فإن  كىكذا )رمن( .تىقتيلينا –)رمن( أمرىانى  –)رمن( نيؤملي  –)رمن( نىعيشي  –)رمن( إانَّ 

خاللو  نم كالذم، باألفعال توظيفو للضمَت املتصل خالل نم الضمَت اجلمعينم ييكثرر الشاع
إىل  كما ، وشخصيتو، ىذاالضمَت دبثابة ىويٌة الشاعر كسكنويصبح مٌث  نوممن حيب ، ييوًصليصوهتى

 (1)تعبَت )صالح فضل(  على حدٌ ومكانينا  يكتسب امتدادنا بشراين 
 ضمَت املخاطىب :  تكرار –ب 

)الظيب( الذم  خياطب خاللو نوم، )الكاف( تجٌسد يفاملاملخاطىب  ضمَترالشاعيستخدـ  
جعلو رمزنا ملن حيب ، فيقوؿ

(2) : 
 أيًحبُّكى أىفَّ جيدىؾى جيدي سىلمى       كىعىينىكى أىيُّها الظىيبي السىنيحي 
يتيًك فيمى أيٍىػػػػػػػػػػػجىري ال ًبذىٍنبو       كىفيمى كىكيدَّكيم ًعنًدم رىبيػػػػػحي   فىدى

 ىوظائفعدةدٌىأ حيثالضمَت كىو )الكاؼ( يف أداء دكر ابرز يف البيتُت السابقُت  فقد أسهم ىذا 
)الكاف(  ، أتيت يف مقٌدمتها الوظيفة الصوتية،حيث أسهم ىذا الضمَتوبيةاألسلالوظيفة  مجيعنا خىدمتٍ 

 ثَتكالتأسامعو استمالة  رللشاع نيضمما  إىل املتلقي،تنساب  رسالةال جعلتء قيمة اتصالية يف إضفاء
للوظيفة الصرفية التييؤٌديها ىذا أما بالنسبة فيو كىي احملبوبة  كجعلت القارئ يشارؾ الشاعر عواطفو ، 

اا إيقاعينا نغمن فأكسبى القصيدةى ابلفعل كاالسم ، ا غالبن يف كونو قد ارتبط نفتكم الضمَت )جيدؾ  شديدن
 .فديتك(  –عينك  –

 ضمَت الغائب :   تكرار 

                                                 

 . 86ـ، ص1،1999، طدار اآلداب، صالح فضلالنص، شفرات( ينظر:1)

 .  70( الديواف، ص 2)
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مساحةن كاسعة من ديواف الشاعر ، فقد تواجد بشكلو مكٌثف يف أبياتو  احتٌل ضمَت الغائب 
الشعرية ، كذلك  ألٌف الشاعر يف أغلب قصائده إٌما ميتكلمنا عن قومو ، أك عن دمدكحو ، أك عن البيبة 

 : (1)، فيستخدـ بذلك ضمائر الغائب للزايدة يف رفعة شأف املتكٌلم عنو ، من أمثلة ذلك قولو
ياءي كىًحسافه مً  ػػػػػػػػػػػػػجىةه كىحى ػػػػػػػػػػػمٌيا       ته عىلىيًهنَّ ّٔى  ثلي الدُّمى عىبشى

 ال يىًبعنى الًعيابى يف مىوًسًم النَّا       ًس ًإذا طاؼى اًبلًعياًب الًنساءي 
 ظاًىراتي اجلىماًؿ كىالسىرًك يىنظير       فى كىما يىنظيري األىراؾى الًظبػػػػػػاءي 

ؤالء النسوة دبجموعة من الصفات الميدة كالياء كاجلماؿ كغَتىا ، كنالحظ الضمَت فالشاعر ديدح ى
 -كىٌن عبشمٌيات  –)ىٌن( املستًت يف مجيع األبيات الثالثة كقد تكٌرر ألكثر من مرة : )فهٌن الساف 

سياقية العالقاتو  درصكىٌن ينظرفى( كتتجٌلى أمهيتو من خالؿ  –كىٌن ظاىرات اجلماؿ  –كىٌن ال يبعن 
 ، اليت ذبعل صفات ىؤالء النسوة متتابعة بدكف أف يفصل بينها فاصل .

 :(2)كمن أمثلة تكرار الضمَت )ىم( قوؿ شاعران 
 حيلىماءه ًإذا اليلوـي استيًخفٍَّت       ًبويجوهو ًمثػػػػػػًل الدىاننًَت ميلسً 

ىنابًًر فيرسػػػػػػا       فه عىلىيهػػػػػػػػا 
 كىقىالىةه غىَتي خيرسً خيطىباءه عىلى امل

 ال ييعابوفى صاًمتُتى كىًإٍف قػػػػا       لػػػػوا أىصىابيوا كىملى يىقولوا بًلىٍبسً 
 لىيليهيم كىالنىهاري بىذؿه ًإذا مػػػػػػػا      قىحىطى القىطري عىن ًشتاءو كىيىبسً 

إخل فيتكٌرر مع ىذه  كىم قالة ... –كىم فيرساف  –كىم خيطباء  –ديدح الشاعري قومىو : فهم حيلماء 
الصفات اليت أضفاىا عليهم ضمَت الغائب )ىم( ، كقد أحدث ىذا التكرار للضمَت توازاين كاضحنا يف 
األبيات ، فالشاعر يريد أف يلفتى انتباه القارئ إىل ىذه الصفات فجاءت متتابعة ، كالتكرار من 

الشعر من النثر ، كنقطة التكرار اليت ترتكز عليها الثوابت اإليقاعية اليت تبعث املوسيقى الغنائية اليت سبٌيز 
األبيات ىي )صفات املمدكحُت( اليت ارتبطت تلقائينا ابلضمائر العائدة عليها ، فالصورة صورة افتخار 
ّٔؤالء القـو ، ييضهرىا توايل ىذه الصفات ، كما أٌف الشاعر استخدـ يف مدحو حركؼ املد اليت تتمٌيز 

 ابلطاقة اإلحيائية . 

                                                 

 .  26( الديواف، ص 1)
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بُت ضمَت املتكٌلمواملخاطب كبنظرة سريعة ذمد أف الضمائر قد تنٌوعت يف ديواف الشاعر  
كإٍف كاف ضمَت )الغائب( ىو األكثر حضورنا لدل الشاعر لألسباب اليت ذكرَّنا آنفنا ، كالغائب، 

ا من كابإلضافة إىل الطاقة التأثَتية اليت يوٌفرىا أسلوب تكرار الضمائر  فإنٌو يهب األبيات الش عرية مزيدن
 الًتابط كالتماسك كالوحدة .  
 تكرار الًعبىارات كاألساليب : 

الشعور المتعالي في ملمحنا أسلوبينا كمرآةن تعكس كثافة العبارة في الشّْعر يشٌكل تكرار  
، التي أرادىا الشَّاعركاملعاين األفكار عن القارئ إلى الكشف ، كمصباحنا مضيئنا يقود الشَّاعرنفس 

، التقسيمات األولى ألفكارىاسم معامل وفي رجي، القصيدة الخارربديد شكل في ندسينا " كيسهم ى
تدة ، إٍن سيما ال نطالؽ لدل الناقد عند توجهو للقصيدة ايشٌكل نقطة قد بذلك وىو كانت دمي

 جزءنا متماسكناالتّْكرار سب حبيث يصبح لو السياق المنايوٌفر الشَّاعر أن يتطٌلب من وىذا (1)ابلتحليل"
ككغَته من أنواع التكرار السابقة فقد أسهم ىذا التكرار يف إحداثو نوع من اإليقاع  ،القصيدةمن نسيج 

ىا إلى دورضافةن إتية، رقعتها الصوتساع ايقاعية بفعل النَّص طاقةن إتيكسب فالعبارة المكٌررة 
دينا كاف "فالشَّاعر قدل مرة كوالمتغيرة في املقًتنة ّٔا، اٌللفظة أو العبارة ضاءة في إؿ الوظيفي المتمث

تو فكرمرتكزنا  إلضافة معٌتن جديد يدعم بو البيت الواحد من العبارة المكٌررة في الشطر يتخذ من 
تتٌبع إلى حياانن لينطلق منها البيت أصدر العبارة في يث يكٌرر أن الشَّاعر الحدحُت على ساسية، األ

كمن أمثلة ىذا النوع يف (2)يراىا بعُت خيالو "كما التعدد ستقصاء مظاىر واحد المعنى الواجوانب 
 : (3)شعر شاعران قولو 

 ملى أىًجٍد بىعدىؾى األىًخاٌلءى ًإاٌل       كىًثمادو ًّٔا قىذنل أىك نًقاعي 
 ملى أىًجٍد بىعدىؾى األىًخاٌلءى ًإاٌل       كىًثمادو مىنزكحىةو كىقًػػػػػالتً 

ّٔا يف البيت األكؿ يف مقاـ مدح )عبدهللا بن جعفر( كيف فقد كٌرر الشاعر عبارةن بعينها ، كقد أتى 
الثانية يف مقاـ راثء )طلحة الطلحات( ، كيقصد الشاعر أٌف املذكورىين ال يوجد مثلهما إاٌل القليل من 

                                                 

 . 101( التكرار يف شعر حممود دركيش، فهد انصر عاشور، ص1)

 . 143ـ  ص1،2006غريب، القاىرة ،مصر،ط( النظم كبناء األسلوب يف البالغة العربية، شفيع السيد، دار 2)

 . 94،62( الديواف، ص 3)
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البشر ، ًلما كاان يتمتعاف بو من أخالؽ كحسن معاشرة ، كمثل ىذا التكرار إّنا ييسٌلط الضوء على ما 
ملكررة، فتظهر ككأَّنا انبعة من نقطة كاحدة مشدكدة إليها كىي عبارة )مل أجد بعدؾ بعد العبارة ا

ييسهم إىل حدٌو  –إٍف أيجيد استعمالو  -التّْكرار من في أٌن ىذا الضرب شٌك "وال األخالء إاٌل كثماد( 
ية " طاقة إيقاعالنَّص تيكسب المتحرك للخطاب الشّْعري فالعبارة المكٌررة يقاع اإلتغذية في بعيد 

 .ين الدفينة اليت أرادىا الشاعرالمعاكما أٌف التكرار يف البيتُت كشفا للقارئ عن سٌر ( 1)
كَنيت اآلف إىل تكرار شاعران لألساليب ، كمن بُت األساليب اليت يقـو بتكرارىا )أسلوب النفي( كعادة 

أف حيٌفز انتباه املتلقي، ما أييت بعدىا بصفة مدح ملن يتحدث عنهم ، كىذا التتابع اإليقاعي من شأنو 
كييعُت على تنشيط آلية التوقع، كخيلق نوعان من التوتر القائم على الطرؼ النقيض من التهيؤ لدل 
السامع، فيتوفر بذلك إليقاع النص عنصرا التوقع كاملفاجأة ، فلننظر إىل ىذه األبيات اليت يقوؿ فيها 

(2): 
ػػػػػػػػػػازيعى ًإف ىيمي نيًكبوالىيسيوا مىفاريحى ًعندى نىوبىًتًهػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػم       كىال جمى

 لىيسوا ًمنى اخًلركىًع الضىعيًف كىال       أىشبػػػػػػػاًه عيدانًًو كىال غىرىبًو
ػػػػػػػػػػػػػػم كىهلىيم       فىضله عىلىينا أبًىحسىًن الًنعىمً   لىيسوا ديىيٌنوفى فىضلىهي

ي ، ككانت لفظة )ليسوا( ىي البؤرة اليت تلتٌف حوهلا فقد قاـ الشاعر بتكرار أسلوب النف 
صفات ىؤالء املمدكحُت ، كبيٌنت أَّنم ال يفرحوف إذا انتصركا ، كال ىم ضعفاء مثل نبات اخلركع ، كال 
دينوف إذا أعطوا شيئنا ،كما أسهمت ىذه العبارة يف عمل صبغة إيقاعية على األبيات ، كديكن أف نبٌُت 

 يسوا( يف الشكل التايل : عمل أسلوب النفي )ل

                                                 

 . 193ـ ، ص 2008،  1األردف ، ط  –( البنية اإليقاعية يف شعر اجلواىرم ، مقداد دمحم شكر قاسم ، دار دجلة ، عٌماف 1)

 . 134،  59،  41( الديواف ، ص 2)
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 :     (1)كيكٌرر شاعران )أسلوب االستفهاـ( يف العديد من أبياتو ، كعادة ما يفتتح بو أكؿ البيت ، فيقوؿ
 ىىل اًبدًٌكاًر الىبيًب ًمن حىرىًج ؟      أـى ىىل هًلىمًٌ الفيؤاًد ًمن فػىرىًج ؟

 لنا اًبلنَّخًل ًمن أىمىجً أـى كىيفى أىنسى مىسَتىان حيريمان ؟      يىوـى حىلى 
تىكشيفي ىذه التساؤالت املتعاقبة عن مدل حرص الشاعر على الظركؼ اليت مٌر ّٔا ، فهو  

من خالؿ أسئلتو ال يريد إجابةن من أحد ، إّنا جاء تكرار االستفهاـ ليعكس قلق الشاعر النفسي 
ا يكوف من خاللو تذٌكر األحبة كحزنو العميق ، فهو قد ربطو ابلوقوؼ على الطَّلل ، الذم عادة م

كتذٌكر األايـ اليت تربطو معها ذكرايت مجيلة ، إضافةن إىل ذلك فإٌف ىذا األسلوب كسيلة تعبَتية إيقاعية 
، كمن ىنا يتضح لنا الدكر الذم يؤٌديو االستفهاـ يف تفجَت البنية اإليقاعية داخل النص ، كفتح آّاؿ 

 عر كالتعبَت عن بواطنو النفسية .  أماـ املتلقي لإلحساس بتوتر الشا
 
 
 
   

                                                 

 .67( الديواف ، ص 1)

 ليسواَ يُمنون 

 ليسواُ ضعفاء

ليسوا َمفاريح   

 ليسوا
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 اخلـامتة ونتائج البحث :
تناكؿ البحث ظاىرةن أسلوبية ىي التشكيل التكرارم يف شعر الرقيات ، كقد تشٌكلت لدل الباحث 
رؤية كاضحة حوؿ ىذه الظاىرة البالغية ، مفادىا أٌف التكرار ىو الطريق األرحب لتوليد الدالالت 

 جلوانب اإليقاعية كالنفسية ، كقد توٌصل إىل النتائج التالية :اإلحيائية ، كإضاءة ا
في اٌللفظ أو المعنى كثر أو ألكلمة إعادة كونو في ماء التّْكرار عند النُّقاد القدخيرج معٌت لم  - 1

 حدٌو ما .إلى ابتت متقاربة لحقيقة التّْكرار يتهم فرؤما ، لغرض 
رار الذم يدٌؿ على غرض كأجازكه ، كاستقبحوا التكرار أمجعى النقاد القدماء على استحساف التك – 2

 الذم ال ترجى منو أم فائدة .
أنٌو أييت فاألغلب في ىذا التّْكرار ، الشاعريعيشها التّْكرار ليعٌبر عن الحالة النفسية التي أييت  - 3

ا عن أحداث عاشها الشاعر ،  -راثء مثالن كما مٌر بنا يف قصائد ال  -عليوثٌرت أحادثة مؤملة أو متوٌلدن
 يق تكرارىا . ن طرػعية ، كذلك أو ال إرادية إرادييفرغيها بطريقة فراح  

ا أسلوبينا كشف من  – 4 لىًعبى تكرار الرؼ دكرنا إيقاعينا أسهمى يف إغناء موسيقى النص ، كشٌكل بيعدن
الصعوبة ؛ خاللو الشاعر عن دالالت نفسية ، كما أف دراسة تكرار الرؼ يف القصيدة فيو شيءه من 

 النتشار ىذه الركؼ يف فضاءو غًَت حمٌدد من ديواف الشاعر 
أفادٍت حركؼ املعاين معننا لغواين اثبتنا، اختلف كفقنا للنص الشعرم، فنجد أٌف حركؼ املعاين  - 5

أفادٍت التوسعة يف النص شعرم، فهذه املركنة يف الركؼ العربية، كالقدرة على إعطاء أكثر من معٌت 
، دليله كاضحه كجليّّ ، على أٌف اللغة العربية األكثر إعجازنا كبياانن كقدرةن على ربديد املعاين كبياَّنا كداللة

 عربينا من غىَت ًعوجو كال نقص .هللا ؛ كمن أجل ذلك نزؿ كتاب 
مىثٌلًت الكلمة املكٌررة يف ديواف الشاعر مركزنا داللينا ، فكاف الشاعر ينطلق من خالهلا مث يعود  – 6
 ية جديدة تيغٍت املعٌت كترفع من قيمتو . عالقة لغوكٌل مرٌة في يها ، خالقنا إل
تنوٌع تكرار الكلمة يف ديواف الشاعر ، فمنو تكرار االسم كتكرار الفعل كتكرار آّاكرة كتكرار  – 7

مصباحنا و، الشاعرنفس الشعور في البداية ...إخل ، حيث كانت ىذه األنواع مرآةن عاكسة لكثافة 
الٌلفظة أو العبارة ضاءة إمن خالؿ التي أرادىا الشاعر ين عن المعاالكشف إلى ارئ القضيئنا يقود م

 خل النص .دايقاع اإلحداث نوع من البارز في إدكرىا إلى ضافةن إكٌل مرة المتغٌيرة في نة بو كالمقتر



  6102يناير  اخلامس العدد  ة البحوث األكادمييجملة 
 

111 

 

 عند تصديهم هلذه سبٌيز البحث بتوضيح نوعو جديد من التكرار مل يتناكلو الكثَت من الباحثُت – 8
الظاىرة يف الشعر القدمي ، ىذا النوع ىو )تكرار الضمائر( ، فقد أٍسهىمىٍت ىذه الضمائر يف إنتاج 
الداللة ، كما أَّنا أسهمت يف زايدة التفكَت عند املتلقي كاملقاصد اليت يقصدىا الشاعر من خالؿ 

 تكراره هلا كخاصة املستًتة منها .    
و دراستنا لتكرار العبارات كاألساليب يف شعر )الرقيات( ، تكشف لنا عن أف إفَّ ما آلت إلي - 9

العبارة الواحدة قد تتكٌرر أكثر من مرة ، عندما تلح الفكرة على الشاعر كيريد التعبَت عنها بشدة، بيد 
رسناىا أف تكرار العبارة يف قصائد شاعران مل أتخذ إال جزءنا يسَتنا من جممل التكرارات األخرل اليت د

 فيما سبق، كأٌف اجلزء األكرب الذم استحوذ على تكرار العبارة كاف يف مىقامىي املدح كالراثء .
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